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* שבת פר' "בהר“ יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע“י ברכה
אביקסיס בשעה  17:30בביתה.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

ספר ישעיהו פרקי :מ“ו ,מ“ז ,מ“ח
בהצלחה!

&רוצים להכיר את הסופרת
שכל-כך נהניתם מספריה??
&מי זו שיודעת לכתוב
על מה שאנחנו מרגישים או מזדהים??

בואו לפגוש את הסופרת

ליאת רוטנר נולדה בנתניה בשנת  1986למשפחה דתית :בילדותה
החלה בכתיבת סיפורים ,וזכתה בתחרויות כתיבה .כמו כן ,הייתה
כתבת נוער בעיתון הנוער "אותיות".ב 2011-מונתה לערוך את העיתון
"אותיות לילדים".
מספריה" :קיץ אחד ביחד" ,מספר את סיפורם של ילדים החיים
בפנימיה ,שאליה נשלחו בניגוד לרצונם ממקומות ומרקעים שונים,
למשך קיץ אחד ,ובהמשך " :תנו לגדול בשקט" ,שבו מחליטים הילדים
להמשיך ללמוד בפנימיה שבה נפגשו ,גם לאחר חופשת הקיץ ,והשני
הוא "לנצח בגדול" שמלווה את הנערים בתקופת התבגרותם
בפנימיה.
ספר נוסף של ליאת "הרמת מסך" ,נוגע בבעיית הסמים והאנורקסיה
בקרב הנוער .ספרה "מעורב ירושלמי" ,מתאר ילדים חילוניים
ההולכים לבקר את בני דודיהם הדתיים בירושלים ונחשפים לקהילה
הדתית ומנהגיה ,וספר הפנטזיה הראשון שלה" ,מאלאדר  -קסם
הקמע" ,עוסק בחבורת נערים מעיירה מוכת טילים בדרום הנזעקת
לעזרתה של נסיכה ממלכה קסומה ואגדית.
ספריה האחרונים הם "תחת כנפך" ו"מבצע מלכה".

המפגש-על-כוס-קפה,
מיועד למבוגרים ונוער בוגר,
יתקיים ביום ד' כ"ד אייר )(16/5
בשעה  20:30בספריה .
הכניסה – ללא תשלום.

בית קדומי אבל על פטירת חברנו היקר
אית טילס ז“ל
ושולח תנחומי לאשתו שני
לילדיו הראל ,עונג ,יעלה ,רוני ועשהאלנחמ
להוריו שרה ואיציק טילס
לאחיו אלי ,עפרה ,אברה ויעלי
לסבתות ,לגיסי נתנאל ועינת
למחותני ציפי ועמר אביקסיס
ולכל המשפחה המורחבת

18:59 :úáùä úñéðë
20:10 :úáùä úàéöé

"ירושלי עיר שחוברה לה יחדיו "...
לכבודה של ירושלים ובאווירה של אחדות
וחיבור בקהילת קדומים,

ביה"ס 'נחשו' בני מזמי
את כל משפחת קדומי לקחת חלק אתנו,
בהכנת עבודת ציור ,מתו! נופה של ירושלי,
באור! של  650מ' ר – %הציור הארו! ביותר,

לקראת שבירת שיא גינס.
את היוזמה המבורכת של פרויקט ביה"ס תנחה ותלווה
האומנית גב' שרה קונפורטי  -אומנית ויטרז'ים,
יודאיקה ,פסיפס ,ברזל וקרמיקה )גב' שרה קונפורטי יצרה
את האנדרטה בצומת בית ליד לזכר הנרצחים בפיגוע
במקום(.

הפרויקט מתחיל ביו ראשו הקרוב,
כ"א אייר  13.5.12החל מהשעה 13:30
כל שעות היו בכל השבוע בכל השבוע
ביו שישי החל מהשעה 13:00  8:30
במגרשי ביה"ס.
כולם מוזמנים לבוא ולתת חלק ביצירה המדהימה.
תינתן הדרכה במקום ע"י האומנית שרה ,אין צורך בידע/
כישרונות מיוחדים ,זה מיועד ל-כ-ו-ל-ם!!
הפרויקט יוצג באירוע המתקיים ,כמידי שנה ,לכבודה של
ירושלים בבית ספרנו ,ביום ראשון כ"ח באייר.
תושבים בעלי יוזמה המוכנים לקחת חלק בסיוע להרצת
ה'מרתון' מוזמנים להתקשר לבתיה חוברה ,רכזת התרבות
של ביה"ס050-8319772 ,
או לסופי מפיקת אירוע 'יום ירושלים' . 054-5675548
בואו לקחת חלק בחוויה היסטורית לכבודה של ירושלים.

"ובנה אותה בקרוב בניי עול"..
בציפיה לגאולה שלמה ולאחדות הקהילה.
נשמח בבואכ!
בתיה חוברה
רכזת תרבות

צוות 'נחשו בני'
סופי מזרחי
גב' שרה קונפורטי
מפיקת האירוע
אומנית

יהודה שדמי
מנהל ביה"ס

צורבא מרבנן קדומים
ביום שישי ע"ש 'בהר' ינתן השיעור ע"י
ר' ברוך ספיר על הנושא הנלמד :דיני אחזקת הבית
הציבור מוזמן להצטרף ללימוד בשעה 9:00
ולשיעור בשעה  9:45בבית הכנסת בקדומים צפון.

ממשיכי לעשות כי בשעת הסיפור של:
ביו שלישי כ"ג באייר ) (15/5בשעה 16:30
סיפורה של לאה קפל "אפרי מוקיר ירושלי"
לגילאי 4 6
כדי לאפשר למשתתפים ליהנות משעת הסיפור
ללא הפרעה תסגרנה הדלתות ב 16:30-בדיוק.

להורי ולתושבי הקהילה
בשבועיי האחרוני חווינו שני אסונות ברצ שהותיר את כולנו המומי וכואבי  .מות המפתיע של שמוליק ושל אית
מטלטל ומזעזע את כולנו ,והתחושה היא שנפער חלל עצו שקשה להכילו.
במערכות החינוכיות נערכנו כדי ללוות את הצוותי החינוכיי ואת התלמידי ולסייע בהתמודדות .הצוותי החינוכיי
בבתי הספר התכנסו על מנת לחזק ולהתחזק ,ולקבל תדרו והנחיה על דרכי להתמודד .לאחר מכ התקימו מפגשי שיח
בכיתות ,בה נית מידע באופ ברור ומהימ וניתנה אפשרות להעלות רגשות ומחשבות ולנסות לעכל את הידיעות ואת
משמעות .
הצוות החינוכי בשלושת בתי הספר השקיע מחשבה רבה באיתור ילדי הזקוקי למענה יחודי והשתדל לתמו וללוות כל
מי שהיה זקוק לכ.
ג בגני  ,איתרנו ילדי שיש לה קשר לאסו  ,ובכיתות הגני הרלוונטיי הצטר פסיכולוג לגננת והתקיימו מפגשי שיח
ע התלמידי  ,ושיחות פרטניות ע ילדי שיש לה נגיעה קרובה יותר לאסו וע ילדי שחוו אבדני בעבר.
במערכות החינוכיות נמשי ללוות ולעטו את ילדינו ,ולהיות בקשר צמוד של סיוע ותמיכה ככל שנוכל ה לצוותי
החינוכיי וה לילדי .
החוס של המשפחות ושל הקהילה כולה מתגלה במלוא תפארתו ברגעי קשי אלו ,והלוואי ונזכה להנות ולהתבר
באחווה והערבות ההדדית המאפייני את קהילת קדומי רק ברגעי משמחי ובבשורות טובות .
בעקבות רצ האסונות בישוב ,היו מספר פניות של הורי לילדי גני ובתי הספר .את כולנו מעסיקות השאלות עד כמה
לשת את הילדי  ,ומה ואי נכו לומר ,ואי נכו למלא את תפקידנו כהורי מול אירועי קשי כאלו .לש כ כדאי
וחשוב שנכיר את העקרונות המרכזיי להתמודדות של הורי .
חשיפה לארועי אסו  ,עשויה להוביל אצלנו וג אצל ילדינו לרגשות עזי  ,פחדי ומתח ,ופגיעה בתחושת הביטחו האישי.
כמונו ,ג ילדינו חשופי למצב ומושפעי ממנו .ג לנו ,המבוגרי קשה מול האסו  ,א תפקידנו כהורי הוא שבמקביל
להתמודדות ע רגשותינו ,נשכיל להיות פנויי ג להבי את רגשותיה של ילדינו ,לאפשר שיח פתוח ,להכיל את
התנהגות השונה מהרגיל ולספק לה הרגשת בטחו .
הורי רבי חוששי לתת מידע לילדיה מתו דאגה שמא יגבירו את פחדיה  .אול  ,מאחר והילדי חשופי ממילא
למידע ,יש חשיבות למת מידע דווקא על ידי ההורי שה הדמויות המשמעותיות והזמינות שמקנות בטחו לילד .חשוב
לאפשר לילדי את היכולת לשאול אותנו שאלות כרצונ  ,ולא לדחות את שאלותיה ורגשותיה  .בדר זו יוכלו לחזור
ולברר עמנו מידע שאליו נחשפו בכדי לעבד אותו איתנו.
קיומו של השיח נכו בעיקר בגילאי בית ספר ,בעוד שבגילאי הנמוכי יותר יש לתת תשומת לב מיוחדת ולשי לב הא
הילד נחש למידע ,הא הוא עסוק בו והא יש לילד צור בכ.
מובאי להל עקרונות כלליי לניהול שיחה ע הילדי  .כמוב שיש מקו לכל הורה להפעיל שיקול דעת ולבחור מה
מהעקרונות מתאי להורה ,לילד ולסיטואציה.
בתחילת השיחה מומל לשאול את הילד מה הוא שמע ומה הוא יודע .בשלב זה חשוב מאוד להקשיב היטב לילד ,ולהסביר
לו פרטי שאינ ברורי לו או שאינ נכוני  .תפקיד ההורה הוא לברר מה מטריד את הילד לפני שהוא מספק מידע,
ובהתא לכ להסביר בקצרה את ההתרחשויות שהיו .יש להמנע מתאורי דרמטיי מיותרי.
בהמש יש לשאול את הילד לרגשותיו ומחשבותיו בעקבות האסו  ,ולתת התיחסות אמפתית ו"מנרמלת" לכל מה שעולה.
בזמני כאלו עולות תחושות לח ,צער ,חרדה ,פחד ,עצב ,כעס ,אשמה ,בלבול ,זע ועוד .מחשבות אופייניות אצל ילדי ה
דאגה שאולי זה יכול לקרות לה או להוריה .
לסיו השיחה הקצרה רצוי להציע לילד לחשוב יחד מה יכול לעזור לו – ולנו – בזמ כזה :אולי תפילה ,אולי חיבוק ,אולי
עשיה כלשהי לטובת האבלי  ,אולי כתיבה או ציור לביטוי רגשי ,אולי חבירה לקבוצת הגיל ,פעילות פיזית – כל משאב קיי
הינו אפשרי ורצוי.
א מי מכ ההורי והתושבי ,מרגיש צור! להתייע %עוד בנושא ,השירות הפסיכולוגי חינוכי של המועצה
זמי ועומד לרשותכ ,נית לפנות ג לעו"סי במחלקה לשירותי חברתיי.
השירות הפסיכולוגי  , 097922634המחלקה לשירותי חברתיי 097922101
בברכת בשורות טובות ישועות ונחמות,
צוות השרות הפסיכולוגי

"ומחה ה' דמעה מעל כל פני"

הזמנה למעגלי שיח
לצערנו הרב ,כל אחד מאיתנו וכולנו כקהילה עוברים לאחרונה
ימים של כאב וטלטלה עם מותם הטרגי של שמוליק ואיתן
ז"ל .מטבע הדברים אסונות אלה בצמידות כה רבה בנסיבות
כה דומות מעלות תחושות של עצב ,דאגה ואף חרדה,
ומעלות שאלות רבות .ההורים שבינינו נאלצים להתמודד גם
עם שאלות שעולות בעקבות דברים שהילדים מעלים או
התנהגויות שלהם שמדאיגות אותנו ,ואכן אין זה דבר של מה
בכך כאשר ילדה צעירה מתמודדת עם ניחום אבלים אצל
חברה שניה בתוך שבוע אחד.
כדי לסייע ליכולת ההתמודדות שלנו הן כחברים בקהילה והן
כהורים לילדים אנו מציעים בזאת מעגלי שיח שיונחו על ידי
אנשי מקצוע .במעגלים אלה יתאפשר לכל מי שירצה בכך
להעלות מחשבות ותחושות ,לשאול שאלות  ,לשמוע על
א ו פצ י ו ת ה תמ ו ד ד ות נ ו ספ ות  ,ו ל ק ב ל ה ד רכ ה ב נ ו ש א
ההתמודדות של הילדים.
כדי שנוכל להתארגן כראוי ולבנות קבוצות מותאמות אנו
מבקשים להירשם מראש במחלקה לשירותים חברתיים
בטלפון .7922101

'אני מאמי באמונה שלימה שתהיה תחיית המתי בעת
שתעלה רצו מאת הבורא יתבר שמו ויתעלה זכרו לעד
ולנצח נצחי' )י"ג עיקרי(

במלאות ארבע שני לפטירת בננו ואחינו היקר

דוד )ד0די( ווילינגר ז"ל
נעלה לקברו בבית העלמי ביישוב
בע"ה ביו ראשו כ"א אייר )(13.05
בשעה 17:00
נתכנס בביתנו לשיעור לזכרו
מפי הרב מרדכי ברלי שליט"א
בשעה 17:45
בשעה  18:30תפילת מנחה.
בבני ירושלי ננוח
משפחת ווילינגר

במלאת שנתיי לפטירת יקירנו

בברכה ובשורות טובות

דוד ארבל ז"ל

גניזה

נעלה בעז"ה לקברו בבית העלמי בישוב
ביו חמישי ג' בסיו )(24.5
בשעה 17:00

בעקבות ריבוי העלונים במתקני הגניזה ובעיה ארצית היכן
לטמון את הגניזה.
אנו מבקשים מהציבור להכניס למכלי הגניזה ,ספרי קודש
חומשים ,סידורים וכד' בלבד
דפי פרשת שבוע ועיתונים להכניס למתקני מחזור הנייר
הפזורים בשכונות.
תודה על שיתוף הפעולה
מועצה דתית קדומים

שיעור לעילוי נשמתו יתקיי בבית מש' ארבל
בשעה  18:00מפי הרבנית אסנת שילה.
המשפחה
זמני תפילה לבאי המניי המוקד גבעת של

מקוה גבעת שלם
מספר טלפון במקוה גבעת שלם 09/7298520
בתא קולי של הטלפון הנ"ל ניתן להאזין לשעות פתיחת המקוה

ובנה אותה בקרוב בימינו בנין עולם
תלמידי "נחשון בנים"

תלמידי "יסדת עוז"

הנכם מוזמנים
לחגיגות יום שחרור ירושלים ברוב עם,
אי"ה ,ביום ראשון כ"ח אייר )(20.5.12
ברחבת ביה"ס נחשון בנים בקדומים צפון
בתוכנית:

 -18:00שוק ירושלמי
 - 20:15תפילה ערבית בבית הכנסת האשכנזי
 - 20:30ברכות
פתיחה  -מקהלת ביה"ס
אומנית אורחת  -גב' שרה קונפורטי
מופעים
דגלנות
זיקוקים ומופע אור קולי
סיום  -מקהלה  -רונדו

)דוכני מכירות ודוכני אוכל בתשלום(

בואו בשמחה !

וכסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין

תפילת מנחה

הדלקת נרות

פרשת השבוע
בהר
בחוקותי
במדבר
נשא
בהעלותך
שלח-לך
קרח
חוקת -שבת ר"ח
בלק
פנחס
מטות-מסעי
דברים-חזון
ואתחנן

17:40
17:45
17:50
17:50
17:55
17:55
18:00
18:00
18:00
17:55
17:55
17:50
17:50

18:20
18:25
18:30
18:30
18:35
18:35
18:40
18:40
18:40
18:35
18:35
18:30
18:30

עקב

17:45

18:25

ראה
שופטים
כי תצא
כי תבא
נצבים

17:35
17:30
17:25
17:15
17:10

18:15
18:10
18:05
17:55
17:50

השמחה במעונם
• לריינזילבר עדי ובני מזל טוב להולדת הבת.
• לרינה פרקש מזל טוב להולדת הנין נועם.
• לליכטנשטיין אסנת ודודי מזל טוב הולדת הנכדה ,תהילה,
בת לרחלי וחגי.
• לחזוני הודיה ושלומי ,לכריש אסתר ולחזוני לינדה ויצחק
ברכות בהגיע עינה למצוות.

**נוער**נוער**נוער**
ל"ג בעומר כבר מאחורינו ,וגם מאורעות לא פשוטים שהיו
בישוב שלנו..
נקווה שלאחר שעבר ל"ג בעומר ,עברה איתה גם תקופת
הפורענות הזאת ויבואו רק בשורות טובות.
&&&&&&&&&&&&&&&&

במהלך השבוע הקרוב יבוא לשוחח עמנו הרב עמוס נתנאל,
אביו של החייל יוני נתנאל הי"ד לשוחח איתנו על התמודדות
עם אסונות ומשברים בחיים בצורה אמונית.
פרטים מדוייקים על השיחה תקבלו בהמשך...
&&&&&&&&&&&&&&&&

ומה עוד מחכה לנו השבוע?
במוצ"ש ב 21:30המועדון פתוח לט'-י"ב .מוזמנים!
&&&&&&&&&&&&&&&&

בשלישי ב 20:30המועדון יהיה פתוח לט'-י' עם אורי כרגיל..
סומכים עליכם שתהנו!
&&&&&&&&&&&&&&&&

בחמישי ב 18:30המועדון יהיה פתוח לז'-ח' בנים
וב - 21:15לט'-י"ב.
&&&&&&&&&&&&&&&&

ובקרוב מגיע עלינו לטובה גם יום ירושלים!
כמ ו ש נ ה ש ע ב ר ה ת צ א ה ס ע ה ה ל ו ך ח ז ו ר ל י ר ו ש ל י ם
לריקודגלים.
עלות ההסעה 40 :ש"ח .הרשמה מראש-חובה.
הרשמה מחייבת תשלום!
)אחרי נסיון מהעבר שחבר'ה נרשמו וביטלו ובגללו הפסדנו
הרבה כסף על ההסעה ,בבקשה תקפידו על זה השנה(...
הרשמה עד יום שלישי הקרוב אצל שלומית .052-4532543
&&&&&&&&&&&&&&&&

וחברים יקרים...הקיץ כבר לפנינו!

מועצת נוער תשע"ב מכריזה על תחרות הסלוג
לקי!%
את יצירתיי? שנוני?
זה המקו בשבילכ!
תחשבו על סלוגן שמתאים לקיץ של נוער קדומים ואולי תזכו
בפרס שווה ובפרסום ותהילת עולם...
)שנה שעברה להזכירכם היה הסלוגן "נוער קדומים -עושים
את החופש גדול"(.
הצעות מדליקות נשמח לשמוע עד התאריך ג' סיון24.5 ,
לאוריאל בן זכאי ממועצת נוער.
ניתן להעביר אליו הצעות דרך חברי מועצת נוער.
שיהיה שבוע מלא שמחה!
צוות נוער

עבודות נוער במהלך חופשת הקיץ
בני נוער מעל גיל  14המעוניינים לעבוד בעבודות
מטעם המועצה וכן בני נוער מעל גיל  16המעוניינים
לעבוד בקייטנות
חייבים להוציא פנקס עבודה בלשכת התעסוקה.
יש להוציא כרטיס עבודה חדש לשנה זו.
יש להביא ללשכת התעסוקה:
.1צילום תעודת זהות של ההורים או של הנער/ה
.2אישור רפואי
 2.3תמונות פספורט.

אריאל בנים

סני 3אריאל בני משתת 3בצערו של חניכנו
הראל טילס ומשפחתו על מות אביו,
אית טילס ז“ל
מ השמי תנוח
מחבקי וכואבי אית! ,החברי
חניכים יקרים  -שבת שלום!
*הטור הזה יהיה ,לצערנו הרב ,טור רציני מהרגיל ,בעקבות
האבדה הגדולה שספגנו עם פטירתו של איתן חי טילס ז"ל,
אבא של הראל משבט ניצנים ,בתקווה שלא נדע עוד צער.
*אז ככה :נכון לכתיבת שורות אלו ל"ג בעומר עוד לא היה,
אבל מן הסתם נהנינו נורא! וכמובן ,ביום של ל"ג בעומר ,יום
חמישי ,היה לנו את חידון התנ"ך ,שכידוע ,רק מי שנרשם היה
יכול להשתתף בו! אז נאחל לכל המשתתפים הצלחה רבה!
*ועכשיו  -התנדבות :בעז"ה אנחנו נתנדב יחד ביום שלישי כג'
באייר ,אל תשכחו ותהיו בקשר עם המדרכים שלכם ,אתם לא
רוצים להיות מאלה שלא יבואו! זו ההזדמנות גם להזכיר שיום
ה"שמור על עצמך ילד" שלנו יהיה ביום שלישי שאחרי כן ,ב-א'
סיוון ,לשבטים זרעים ,נבטים ומעלות .יהיה לכם בעז"ה יום
מעניין וחשוב!
*וזה הזמן לספר לכם על עוד שני פרוייקטים שיוצאים עכשיו
לחלל האוויר :נתחיל בראשון :פרוייקט "ותיקים בתנועה" של
תנועת אריאל .אנחנו בסניף נהיה אחד הסניפים הראשונים
בתחום בנים שיתחילו את הפרוייקט הזה .צפו פרטים
בהמשך .ונעבור לשני :זהירות בדרכים .ונסביר :כידוע לכם,
הסניף שלנו זכה בתחרות התנועתית של יצירות באתר
התנ ועה )ע ו ד ל א נכנ סתם??? כנ סו עכש י ו !! (  .וה י ע ד
הבא :תחרות יצירות ,כתבות וטורים אישיים בנושא זהירות
בדרכים!! כל הפרטים נמצאים באתר!!
*חברים :השבת ,למי שלא זוכר/לא היה בשבתות האחרונות,
השבת מפקד ב ,15:30-ופעולת חב"ב ב .22:15-אנחנו מאוד
מבקשים להגיע בזמן!! פשוט כדי שתוכלו להנות מפעולה לא
מרוחה ולא קצרה מידי ,בקיצור ,תזכרו כלל :איחורים מעכבים
אותנו! אז בינתיים ,להתראות וניפגש בשבת!
בציפיה לבנין אריאל!
הצוות ועוז.

ליגת כדורגל בשומרון
כולם מוזמנים לבוא ,לצפות ולעודד

משחק נוסף יתקיים אי“ה ביום שני כ“ב אייר14.5 ,
)יתכן ויוקדם ליום ראשון(
14/05/12

20:00

יקיר

חיננית

14/05/12
14/05/12

20:45
21:30

אלון מורה
קריית נטפים

שילה
קדומים

המשחקים מתקיים במגרש כדורגל בשבי שומרון

ליגת כדורסל שומרון
השנה יש משחקים בקדומים  -משחקים בימי חמישי
בשאר ימות השבוע המשחקים מתקימים בקרני שומרון
)משעה  19:30ועד (22:30
הקהל מוזמן לצפות בכדורסל איכותי ומהנה.

תאריך:

יום:

יועסקו רק בעלי פנקסי עבודה.
כל מי שהוציא פנקס עבודה מוזמן להרשם לעבודות
הקיץ של המועצה ולקייטנות במייל
noarkd@kedumim.org.il

זמן
התחלה:

13/05/12

ראשון

20:30

קדומים לעד

פדואל

31/05/12

חמישי

21:30

קדומים לעד

ברוכין

בית מדרש נפש יצירה מחלקת תרבות

לקראת שבת
בכל פרשה טמון סוד המקרב אותנו אחד
אל השני ,מגלה את השכינה בינינו ומכין
אותנו לקבל את אור השבת אל ביתנו.
אנו מזמינים אתכם להיפגש ולהתכונן יחד
לקראת השבת שלכם ,
להעשיר את שפת הלב
ולהעמיק את הזוגיות
בהנחיית מירב ושמואל שפירא

יום שישי כ“ו באייר 18.5
9.30בקפה-קפה אריאל 9.30-11.30
המחיר ללימוד ,קפה ובופה  ₪100-לזוג
צביה0547723042:
הרשמהbmyozer@gmail :

הספריה התורנית
הגיעו ספרי חדשי  .מי שמחזיק ברשותו ספרי
זמ רב מתבקש להחזיר בהקד .
שעות פתיחה:
א ,ב ,ד 9:30-10:30
17:00-18:00
ב,ד
12:30-13:30
ו
טיפול שיניים נייד בקדומים
מועדון יחדיו בשיתוף ועדת הבריאות הגיעו להסכם עם חברת
ר.ש.נ )רפואת שיניים ניידת( לקבלת טיפול שיניים דרך המרפאה
הניידת שלהם הכוללת את כל האבזרים המתקדמים הקיימים
במרפאה הרגילה והטיפול ניתן על ידי רופא ומסייעת.
המרפאה הניידת מאפשרת טיפול למטופלים המרותקים לכיסאות
גלגלים,בעלי קושי בנידות וגם אנשים ללא קשיים המעדיפים
לקבל טיפול על יד הבית.
הניידת תגיע למועדון יחדיו במועד שנפרסם בקרוב ותבצע בדיקה
ראשונה ללא תשלום ותגיש לכל פונה תוכנית טיפולים ועלויות
ללא התחיבות של הפונה לקבלת הטיפול.
השרות פתוח לכל תושב ללא קשר לגילו.
יש חובה להירשם מראש ובהקדם בטלפונים הבאים:
יעל מרדכי – 09-7921138
מועדון יחדיו 09-7922248
אביטל עזר – ) 0528332812קבלת הסבר ברוסית במידת הצורך(
אילנה כץ – 09-7921722

השבת אבידה
• ביום רביעי י' אייר עמדתי בטרמפיאדה בתפוח והיה שם
טרמפיסט שנסע לקדומים ושכח את הפליז שלו
בטרמפיאדה.אם זה אתה נשמח להשיב לך או מישהו אחר
שאתה מכיר נשמח שתיידע אותו.02-9973138 .
• נמצא צרור מפתחות באזור האשקוביות מתחת לבנק
.054-2077100
• נמצאו שני שעונים ,באזור האולפנה והעליה לרש"י נשמח
להשיב עפ"י סימנים.052-6614144 .
תושבי גבעת שלם הרוצים להצטרף לרשימת מקבלי הדוא"ל
השכונתי ,מתבקשים לשלוח את כתובת הדוא"ל שלהם
לhazony@012.net.il -

íéùåøã
• דרושה בייביסיטר לילדינו בתאריכים 3.6-24.6 :י"ג סיון-ד' תמוז
בימים ראשון -חמישי בשעות  16:00-21:00כולל עבודות בית
קלות .לפרטים אורלי אופיר - 0547766356ניתן גם לשלוחsms
•מחפשת מטפלת לתינוקת בת חצי שנה לשלושה חודשים
מתחילת יולי חנה .052-6465798

למוקד קדומי דרושי
מוקדני\נות לעבודה במוקד
תחילת העבודה מותנה במעבר קורס
והתחייבות לשנה.
העבודה במשמרות ומתאימה לסטודנטי .
לפרטי נוספי שלו 057-7756488
לחברה הכלכלית לקדומי דרושי בדחיפות
עובדי למח' הגינו לכיסוחי הקי%
שעות העבודה :מ 06.30-ועד  10.30כל יו ,
נא לפנות לבועז  052-8119048-או דינה 052-8119045

החברה הכלכלית לקדומי מעונות יו
דרוש/ה מ"מ טבח/ית למעו
מכרז 02/12

תחילת העבודה :מיידית
תקופת העסקה :כחודשיי ע אפשרות להארכה לתקופה
נוספת
תיאור התפקיד :תחזוקה וניקיו מטבח המעו
הכנת ארוחות ל כ 200 -ילדי
היק 3משרה100% :
קורות חיים יש לשלוח עד ליום חמישי כ"ה באייר ) ( 17.5.12למייל
– jobs@kedumim.org.ilאו לפקס– 153-9-7778016
לפרטי פנינה–.0528119069

למחלקת הגזברות במועצה מקומית קדומי
דרוש/ה עובד/ת גביה
מכרז 5/12

תאור התפקיד
הפקת חיובי תקופתיי ) ארנונה ,מי  ,אגרת שמירה וכד'(
בצוע התאמות מול הנהלת חשבונות.
קבלת פניות ותשלומי מתושבי
אחריות על אכיפת הגביה
עבודות משרדיות
דרישות התפקיד
תואר אקדמי בתחומי הכלכלה או ידע ונסיו בהנהלת
חשבונות
נסיו בעבודת גביה ו/או הכרת תוכנת אי.פי.אר -יתרו
ידע בשימוש בגיליו אלקטרוני – EXCEL
בעל יכולת לעבודה עצמאית וכושר ארגו .
היק 3המשרה – 50%
תחילת עבודה :מידית
קורות חיי בצרו תעודות על השכלה יש להעביר עד ליו לפקס 153-
 97778016או לדוא"ל  . jobs@kedumim.org.ilנא לציי את ש
המשרה.
העסקה מותנית באישור משרד הפני
לפרטי נוספי  :שרית 09-7778014

אנו מבקשים לאסוף בקבוקי וניל או רום או בקבוקי יין
שקיבלתם מהגנים לצורך המעבדה ניתן למסור למעבדה בכל
דרך שהיא תלמידים מורים וכו...
בתודה צוות המעבדה תפוח פיס

כותב את כל מוצרי הסת"ם:
מזוזה ,תפילין ,ספר תורה ומגילה.
כתב ספרדי מהודר) .של הרב יחזקאל יחזקאל (
מחירים לדוגמא:
סט תפילין מהודר )בתים מהודרים עם פרשיות מהודרות( ב 2500ש"ח.
מגילת אסתר )יש אפשרות ל"המלך"( 3000 :ש"ח.
ניתן להזמין ס"ת ומגילות מגוויל .
רועי בן יהודה050-2404466
סופר סת"ם ומגיה מוסמך כתב ספרדי מהודר

•
•
•
•
•

אורית גלידאי-הרטום
•

דיאטנית קלינית
טיפול בילדים ,מבוגרים ,הרזיה,
כולסטרול ,לחץ דם ,סכרת

מדקרת סינית Dip.ac.IATCM
טיפול בכאב ,אורטופדיה ,נשים ,מגרנות ,חרדות ועוד

09-7928645 ,054-7842990

äéìãåà
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* שעוות

* מניקור * פדיקור
* מגוון טיפולי פנים
* עיצוב גבות ועוד....
5 ïôâä ìåòùî 050-4450277

קדומדעון
למכירה במצפה ישי ,דירת  4חדרים.054-4540983 ,
להשכרה דירת  3חדרים משופצת בדרום 026450605
מחפשים בית  4חדרים לרכישה/השכרה לטווח ארוך
בגבעת שלם/קדומים דרום טל' .054 6551280
להשכרה יחידה חדשה!  2חדרים ,בישוב הר גילה
) 7דקות מירושלים( .טליה .050-7208907 -
להשכרה בית ברבבה לפנות לטלפון 0502404466-
ב .למכירה שולחן טניס חדש לפנות לטלפון
097921429
טי פ ו ל פ ני ם מ פ נ ק -ג ב ו ת ו ש פ ם ב  , ₪ 6 0 -נ י צ ה
.054-5429000

להשכרה דירת משנה
במיקו מצוי בקדומי דרו
ברח' שוה 3
לפנות ליעקב גלסנר
0505247519 7921501
לרזות עם אסנת
סדנא להרזיה בהנחיית אסנת פריד – דיאטנית
קלינית מוסמכת
בסניף "אמונה" רח' ויצמן  117כפר סבא
מדי יום שלישי בשעה 20:00

לפרטים :אסנת – 054-2207650
מתאים גם לנשים הרות ומניקות
ביטוח נסיעות לחו"ל
פספורט קארד ביטוח הנסיעות הטוב בישראל ,הנותן פיצוי עוד כאשר
נמצאים בחו"ל ,יש לכם נסיעה מתוכננת התקשרו עוד היום להזמין
ערכת נסיעה של פספורט קארד.

לחוצי לקראת הבגרות??
שיר שלו

מסלול מיוחד לנוסע המתמיד הזול ביותר בישראל!!!

מעבירה שיעורי פרטיי
בכל המקצועות ובכל הרמות

השרירי יודעי הכל!
מטפלת רב תחומית לקראת סיו לימודי
"מח אחד" מציעה טיפולי לנשי במחיר סמלי:
תהלי עדי באמצעות השרירי  :זוגיות ,פחדי
וחרדות ,ארגו ותפקוד ,השמנת יתר ,רווקות
מאוחרת ,פוריות ,הורות ועוד

***רק עכשיו – לקראת הבגרות הנחה
משמעותית לקבוצות לימוד***
050-4279001

אסתר בנקובי
09-7941243,050-2399930
חולמת לדעת לתפור? זו ההזדמנות שלך-
מגוון קורסים בתפירה ובתדמיתנות
חולצות שמלות חצאיות וסתם דברים יפים לבית.
בסטודיו חדש מרווח ונעים עם מורות מקצועיות,
קורסים נפרדים לנשים ונערות
בשיטה קלה ומהירה ובקבוצות קטנות במיוחד.
קורסים חדשים ,תכנים חדשים והכל במרחק נגיעה
לפרטים0524353802 -
או שלחי מייל shohamr@gmail.com
סטודיו "שהם" יצהר

מוקד קדומי
המוקד העירוני מאויש במשמרות
ועומד לשרותכ  24שעות ביממה.
די בחיוג מקוצר מקדומי ) 107מטלפו רגיל(
טלפו מס' ) 097928665מטלפו נייד(

