à”òùúä øééà æ”é
”éúå÷åçá” úáù
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íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù

19:05 :úáùä úñéðë
20:17 :úáùä úàéöé

בית מדרש נפש יצירה

ממך אליך

• שבת פר' "בחוקותי" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י אלישבע
פרידמן בשעה 17:30אצל משפחת ונטורה.

ספר השבת

íìù úòáâá íéùðì øåòù
• שבת פר' "בחוקותי" יתקיים לימוד משותף עם שרה פיקסלר
בשעה 17:15בביתה.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

פרקי השבוע:ספר שמואל א’ פרקים :ז’ ,ח’ ,ט’

ירושלים שלי
הנכם מוזמנים
לחגיגות יום שחרור ירושלים
ברוב עם

ביום שלישי אור לכ"ח אייר
ברחבת ביה"ס נחשון בנים
בקדומים צפון
בואו בשמחה!

ומחלקת תרבות

תפילה ,הגות ,חויה

הנכם מוזמנים לארוע אמנותי מיוחד
לרגל צאת הספר עם
העורך ,המשורר יונדב קפלון
והמוזיקאים
אבי מוסקל )מלהקת "עלמא"(
יניר קילינסקי )במגוון כלים מהמזרח הרחוק(
דן רואי סודרי )בקטעי דרמה מיוחדים(
בתוכנית:
עיון בסיפור חסידי )בהשתתפות הקהל(
וניגוני נשמה בביצועים מקוריים וייחודיים!

הארוע יתקיים ביום שני
י"ט אייר 23.5 ,בשעה 20:00
באודיטוריום באולפנת להב”ה
כניסה₪ 20 :
)שימו לב לשינוי במקום(

תלמידי" נחשון בנים "תלמידי" יסדת עוז"

בתוכנית:
 - 18:00שוק ירושלמי) בתשלום(
 - 20:00תפילת ערבית בבית הכנסת האשכנזי
 - 20:00מופע ביה"ס בנושא
בית מדרש תורה נפש יצירה

-òåðìå÷ ùøãîì

ומחלקת תרבות קדומים

âøáðæåø éàçåé íò

úåòåáù âç øçàì ä”éà íéé÷úé äøãñä êùîä
ñéôä çåôúá 20.00-22.00 úåòùä ïéá éòéáø éîéá

תאריכי המפגשים:
* .המפגש עם מנורה חזני  -התבטל.

* .יג בסיוון-15.6-יוחאי רוזנברג
* .כ בסיוון-22.6-יוחאי רוזנברג
* .כז בסיוון-29.6-יוחאי רוזנברג
מחיר למפגש בודד-לאדם  30ש"ח,לזוג ₪ 50
מחיר לכל הסדרה:לאדם  140ש"ח,לזוג ₪ 240
הרשמה ופרטים-צביהgzvia@walla.co.il0547723042-
מחלקת תרבות במיילtarbut@kedumim.org.il :

בית קדומים אבל על פטירת חברנו היקר
חיים הרשליקוביץ ז"ל
ושולח תנחומים לילדיו חברינו היקרים
יוסי הרשליקוביץ ואסתי קופ  ,לכלתו,לחתנו,
לנכדיו ולניניו ולכל המשפחה המורחבת.

הרצאתו של יונה פרסבורגר
בנושא אינטרנט ופייסבוק
תתקיים אי”ה ביום שלישי כ' באייר תשע"א ).(24/5/11

בשעה  20:00באודיטוריום אולפנת להב”ה
ניפגש בשביל ההורות
מועצה דתית

ל"ג בעומר במירון
במוצאי שבת פרשת בחוקותי י"ז אייר
נצא בעז"ה למירון לציון הרשב"י בשעה 21.30
מרחבת בית הכנסת "משכן מאיר" בקדומים דרום
חזרה משוערת לקדומים  9.30בבוקר
עלות הנסיעה  ₪ 60ליחיד
אוטבוס אחד יעמוד לרשות הנוסעים
ללא הרשמה מוקדמת

לראובן כהן תנחומים על פטירת אביך אריה כהן ז"ל
לציונה תם תנחומים על פטירת אמך שושנה נהרי ז"ל

"התיאטרון שלנו" מציג :

íéãìéì úéì÷éñåî äâöä
,äîåñ÷å äîéîú äâöä , íéìåãâ øáë åðçðà
úåìåòô òöáì íéìâåñî íä éë íéìâîä íéãìé ìù íîìåò ìò
! íéìåãâ åîë íåé-íåé
äáåáä òáùéìàìå áã-éáåãì íéøôñîä íéçà éðù íä ïðåøå äðã
… íåéä êìäîá íäéìò øáòù äî ìë úà
úåìåòôä úà òöáì íéìåëé íä éë íéìâî íä äâöä éãë êåú
. íîöòá úåéúøâùä
בהצגה הומחזו שירים וסיפורים
של מרים ילן שטקליס  ,אנדה עמיר,
ע .הלל ויצירות מקוריות פרי עט
השחקנים .
כתיבה ובימוי  :רונן פלד וזהר זמיר

,ïåéñ ’é ïåùàø íåéá ä”éà íéé÷úú äâöää
ñéôä íìåàá 16:30 äòùá 12.6
ç”ù 20 :úîã÷åî äøéëîá ñéèøë øéçî
(íéîìùî íéøâåáîå íéãìé) ç”ù 30 :òôåîä íåéáå
ניתן לרכוש כרטיסים במחלקת תרבות בטלפון 09-7778017
)ניתן להשאיר הודעה— לאישור ההזמנה נא להשאיר מספר נייד(
במיילtarbut@kedumim.org.il :
במיילtarbutkedumim@gmail.com :

"מפגשים מהסוג האינטלקטואלי"
מרכז לימודים חווייתי למבוגרים
בתפוח הפיס בקדומים מתוכננת פתיחת מסגרת לימודים
חווייתית למבוגרים )גמלאים והמעוניינים להרחיב אופקים(
החל משנת תשע"ב.
. 09:00המסגרת תתקיים בע"ה בימי ב' בין השעות 09:00-12:30
שנת הלימודים תחל בע"ה אחרי החגים ) נובמבר .( 2011
אם אתם מתכננים כבר את שנה הבאה הביאו בחשבון
השתתפות במסגרת זו ושריינו לעצמכם את מסגרת הזמן –
הבקרים של ימי שני .
אנו נקיים מספר סדרות של מפגשים ,כל סדרה תהיה בנושא
אחר .בין הנושאים שיילמדו :המזרח התיכון ,תקשורת
ועיתונאות ,פרקים בהיסטוריה וארכיאולוגיה שדל א"י
) כולל סיורים ( ,קולנוע ,חידושים במדע ועוד.
רעיונות נוספים יתקבלו בברכה .
שלומית דביר ,
מנהלת תפוח הפייס בקדומים dvirshl@gmail.com

יתקיימו אי”ה בין התאריכים:
י”ז-כ”א סיון19-23/6 ,
יריד ספרים ,מופעים למבוגרים ,נוער וילדים.
יריד הספרים יתקיים אי”ה ביום שני י”ח סיון20.6 ,
המעוניינים להעמיד דוכנים נא ליצור קשר עם אסתי
במיילtarbut@kedumim.org.il :

קורס פסיכומטרי בתפוח הפיס בקדומים
)למועד אוקטובר(
נפתחה הרשמה לקורס לקראת הבחינה הפסיכומטרית
במועד אוקטובר  .2011הקורס יתקיים עם חברת HIGH-Q
ויתחיל בחודש יולי  .הקורס מורכב משלושה מפגשים
שבועיים ,שניים הינם שיעורים פרונטליים בני חמש שעות
וחצי  ,והמפגש השבועי הנוסף מטרתו סימולציה שבה
התלמידים מגיעים פעם נוספת בשבוע לכיתות וניגשים
לבחינה פסיכומטרית בתנאי אמת  .סך הכל בקורס 36
מפגשים.
החידוש האחרון והבלעדי לתלמידי  :HIGH-Qכל השיעורים
הפרונטליים בזמינות מיידית ,בכל זמן דרך אתר האינטרנט.
התלמיד נכנס לאתר ובוחר את השיעור בו הוא רוצה לצפות.
פתרון אידאלי לתלמידים שהחמיצו שיעור  ,שרוצים לחזק
אצלם נושא מסויים ורוצים לחזור על החומר.
– Vocabulabמערכת לימוד המילים האישית באינטרנט:
חברת HIGH-Qהיא היחידה בתחום שמעניקה את המערכת
האישית והשלמה ללימוד מילים באמצעות האינטרנט .פיתוח
ייחודי זה ,מהווה פטנט עולמי המיועד לעזור בשינון והטמעה
של מילות הפסיכומטרי הן בעברית והן באנגלית וזאת
באמצעות חשיפה ויזואלית  ,סיפורים  ,תשבצים  ,שירים
וטכנולוגיה אדפטיבית של לימוד בהתאם לרמתו האישית של
כל תלמיד ותלמיד.

עלות הקורס  ₪ 3000בלבד,
מותנה במינימום  22משתתפים.
ניתן להירשם באמצעות המייל ) ( dvirshl@gmail. com
יש לרשום שם מלא ומספר טלפון .בהמשך יצור אתכם קשר
נציג מחברת HIGH-Qלגבי הסדר התשלום ופרטים נוספים
לגבי הקורס.

ילדים מתפתחים בפעוטון קדומים
רישום לפעוטון תשע”ב
בימים אלו אנו מתחילים ברישום לפעוטון לשנת תשע”ב.
גם ילדים ממשיכים חובה לרשום!
בהגיעכם לרשום את ילדכם חובה עליכם לצרף את הטפסים
הבאים:
• צילום תעודת זהות של האם+ספח בו מופיעים הילד/ים.
• דמי רישום על סך –  ,₪ 285דמי ביטוח על סך–- ₪ 35
סה”כ .₪ 320
• הוראת קבע חתומה ע"י הבנק.
בזמן הרישום יש למלא טופס רישום ולחתום עליו.
לא יתקבלו טפסים ללא הוראת קבע חתומה ע"י הבנק,
הורים שכבר עשו הו”ק בשנת תשע”א ,לא צריכים לחתום שוב.
אנא הזדרזו להירשם ולהבטיח מקומכם בכיתות הפעוטון .
הרישום יתבצע בין התאריכים כ”ז ניסן ועד כ”ב אייר תשע”א
.1/05/11 – 26/05/11
ניתן למסור את הטפסים למטפלות בפעוטון ,או לשלוח לתיבת
הדואר של המועצה ולציין על המעטפה“-רישום לפעוטון”.
לשאלות ובירורים ניתן ליצור איתנו קשר טלפוני .
אין הרשמה ללא תשלום דמי רישום והסדרת הו”ק חתומה בבנק!!!
חדש!!! ניתן לשלם גם בכרטיסי אשראי.
בעת הרישום בקשו מהמנהלת את הטופס המתאים.
לפרטים נוספים :
אלירז חניה )מעונות ק .דרום וג .שלם( 052-8119070 -
תימור טיירי )מעונות מצפה ישי וק .צפון( 052-8119051 -

מועצה דתית קדומים בית הכנסת המרכזי "משכן מאיר" מחלקת תרבות

'אני מאמין באמונה שלימה שתהיה תחיית המתים בעת
שתעלה רצון מאת הבורא יתברך שמו ויתעלה זכרו לעד
ולנצח נצחים' )י"ג עיקרים(

בית הכנסת המרכזי "משכן מאיר" ומועצה מקומית
קדומים מזמינים את תושבי קדומים לערב לימוד
לקראת חג השבועות
יום חמישי כט באייר התשע"א  2.6.11בשעה 20:00
 – 20:00תפילת ערבית
דברי פתיחה – המארא דאתרא הרב צבי
פרבשטיין
 – 20:15הרב אהרון כהן – רב הישוב יקיר .
 – 20:45הרב חגי לונדין – ר"מ במכון מאיר -הדרך
לקניין תורה.
 – 21:15הרב אלישע וישלציקי – מעמד הר סיני
ומגילת רות בחבלי משיח

במלאות שלוש שנים לפטירת בננו ואחינו היקר

זמן מתן תורתנו

חג שמח  ,הגבאים

הודעה חשובה לציבור התושבים!!
לקראת ל " ג בעומר הבעל " ט ולמען ביטחונכם וביטחון
ילדכם ,אבקשכם לנהוג לפי ההנחיות הבאות:
* אין להבעיר מדורות בשום אופן מתחת לכבלי חשמל .
* אין להבעיר מדורות בגנים הציבוריים ועל המדשאות .
* לפני עזיבת השטח ,לדאוג לכיבוי מוחלט של המדורה ואיסוף
השאריות .
* אין להבעיר מדורות על הכביש ו/או דרכים צדדיות המהווים
צירי תנועה ולחסום אותם .
* במקום שיש עשביה מרובה,לדאוג לתיחום השטח לפני
הקמת המדורה על מנת למנוע התלקחות .

אין להבעיר מדורות בשום אופן ברחבה מול
"יד -לזהב”ה "  ,ו/או ליד המוזיאון .
העבריינים ייענשו בכל חומרת הדין ,לפי "חוק עזר לקדומים" .

הישמעו להוראות – הימנעו מאסונות
בברכת חג שמח
רבקה כהן  -מפקחת עירונית
מחלקת שפ”ע

דוד )דוּדי( ווילינגר ז"ל
נעלה לקברו בבית העלמין ביישוב
ביום רביעי כ"א אייר ) (25.05.11בשעה 17:00
לאחר מכן ,נתכנס בביתנו לשיעור לזכרו
מפי הרב מרדכי ברלין שליט"א
בשעה 17:45
תפילת מנחה לאחר השיעור בשעה 18:45
בבנין ירושלים ננוחם
משפחת ווילינגר
"כי עזה כמוות אהבה" -מה כי עזה כמוות אהבה?
אלא שאין עוד דבר קשה בעולם כפרידת הנפש מן הגוף
בשעה שצריכים להיפרד.
כך היא אהבת כנסת ישראל לקב"ה ,שאינם נפרדים לעולם.
)מתוך הזוהר לפרשת מצורע (

במלאת שנה לפטירתו של אהובנו

דוד ארבל ז"ל
נתכנס ביום ראשון ג' בסיון )( 5.6
 -18:30עליה לבית העלמין בקדומים.
 -19:45ערב לימוד וזיכרון באודיטוריום
שבאולפנת להב”ה
 דברים לזכרו מפי בני משפחה וחברים שיעור מפי הרב קריגר ,ראש מכון "שםעולם" ,בנושא:
"מבצע הברחתו של הרבי מגור
ארצה ערב השואה"
)אל מסע זה הצטרף גם דוד ארבל כילד עם משפחתו(.

משפחת ארבל.
מועצה דתית קדומים

*** בקרוב *** בקרוב **** בקרוב***
האתר החדש של קדומים

íìù úòáâ äå÷î
מספר טלפון חדש במקווה בגבעת שלם 054 - 7928554

íéîåã÷á äéçùä úëéøáá— äéçù éãåîéì

המעוניינים בלימודי שחיה לילדי כיתות א’ ומעלה
ניתן לפנות לניסים לוי 0528119939

øðéøèå
וטרינר המועצה יגיע ביום א' כ"ה באייר ) (29/5/11בין
השעות  15:30-16:30למשרדי המועצה הישנים.

íðåòîá äçîùä
• לסיטבון ליאורה ואורן מזל טוב להולדת הבן.
• לרוזנטול ילנה וראובן ולסבא יוסף רוזנטול מזל טוב להולדת
הנכד ,בן לאורה ואלחנן
• לבר נורית ונחמיה מזל טוב להולדת הנכדה עדי  ,בת
לשלומית ואיתמר.
• לבן שחר הרב יצחק וברוריה מזל טוב להולדת הנכד  ,בן
ליעקב ורות.
• לגנן אילה ואודי מזל טוב להולדת הבת.
• למשורר גולדה ויקותיאל ולמשורר בלה ויצחק מזל טוב
להולדת הבת/הנכדה.

*** נוער *** נוער *** נוער***

!!!íéøàåî ãéîú íéùøâîä

נוער ,שימו לב ,פעמיים בשבוע הפיס שלכם:
כל יום שני וחמישי
 – 19:00-21:00ז'-ח'
 21:00והלאה – ט'-י"ב
חי אלוני 052-4414476

ציפורי הלילה יוצאות לדרך...
הורים שאכפת להם ,רוצים לפגוש אתכם
להכיר ,לשמוע מה אתם חושבים.
בל"ג בעומר תוכלו אתם להכיר אותם.
הם יגיעו להגיד לכם שלום...
ה' עימכם,
גרעין נעלה:
השבוע שמענו שיחה מרתקת מאמיר סנדלר הרכז,
על רועי קליין .כל הכבוד למי שהגיע!!
ל"ג בעומר :תזכורת -המדורות הן באחריות המדריכים עד
 12:30בלבד! מחכים לראות את כולם המדורות!
* עקב כך שהמדורות הן במוצאי שבת לא יתקימו בסניף ערבית
והבדלה! מתפזרים לבתים מיד לאחר הפעולות.
לו"ז:
 -22:30פעולת חב"ב
 -18:15שב"צ
 -18:30מפקד

רעות כ"ץ

חניכים יקרים  -שבת שלום!
* השבת בע"ה  -כל השבטים פעילים ,כולם מוזמנים!!!
* שימו לב שימו לב :חידון התנ"ך התנועתי מתקרב ,קדימה
להתחיל ללמוד!
* שלב א' יתקיים בע"ה בתאריך ז' סיון )איסרו חג שבועות( פרטים
נוספים אצל אפרים ועוז
* החומר לחידון מחולק על פי גילאים  -נא להתעדכן
* השבת מפקד ב 16:00כרגיל  -נא להגיע בזמן!
* אנחנו מזכירים שוב:
הורים שהתחייבו לשלם חברות ועדיין לא שילמו  -מתבקשים
לשלם בהקדם  -מומלץ בטלפון 026510822 -
בציפיה לבנין אריאל  -צוות הדרכה ועוז

ìñøåãë âåç
להלן לו"ז מעודכן עד סוף השנה.
יום ראשון י"ח אייר ,ל"ג בעומר.22/5 ,
–10:45ילדי א'-ב',
–11:30ילדי ג'-ד' )ביום זה לא יתקיים חוג לילדי ה' -ו'(
בתאריכים:
כ' אייר  ,24/5כ"ה אייר  ,29/5ג' סיוון 5/6 ,יתקיימו חוגים כרגיל.
ביום שלישי כ"ז אייר – לא יתקיימו חוגים ב
יום שלישי ה' סיוון 7/6 ,יתקיימו חוגים בבוקר.
 – 9:00א' -ב' – 9:45 ,ג'-ד' – 10:30 ,ה' -ו'
ביום חמישי ז' סיוון  9/6נצא למשחק בברוכין ישלח חוזר מפורט.
י' סיוון  ,12/6י"ב סיוון  ,14/6י"ז סיוון  ,19/6בימים אלו יתקיימו
חוגים כרגיל.
י"ט סיוון  ,21/6סיום חוג בשעה  17:00לכל ילדי החוג.
בתוכנית:
 סיכום שנה ארוחת ערב חגיגית וחלבית )שווה ביותר( חלוקת תעודות ,מדליות ,גביעים. דברי ברכה :ראש המועצה ומנהלת מחלקת תרבות.בברכה ירון ששון ,נייד050-6998681 :
דוא"לyaron449@walla.com :

úåðá ìàéøà
חניכות אהובות,
כולן באות במוצ"ש ,ל"ג בעומר למדורה הסניפית!!
הורים יקרים שלום!
בעז"ה נחגוג את ליל ל"ג בעומר במתכונת סניפית ,על
בתכם לבוא למדורה עם:
 נעליים סגורות )* ₪ 5 -אפשר להביא אוכלאישי,כגון :תפו"א ,בצל ומרשמלו(.
אנו נהיה אחראיות על הבנות מהשעה  21:15עד
השעה  .24:30ולאחריה נעזוב את המדורה -אנא קחו
•ביום יום חמישי הבא נערוך ארוחה חגיגית בסניף לכבוד יום
ירושלים!! כל קבוצת חניכות צריכה להכין קטע של שיר )מי
שיודעת לנגן( ,ריקוד וכו' !!
•בשבת פרשת "נשא" נצא בעזרת ה' לשבת ירושלים,
ההרשמה עד יום שני הבא!!
•בהצלחה לכל המדריכות בכל הבגרויות השבוע!!
•השבת מפקד בסניף בשעה  !!16:30כולן באות עם כחולבן
ובזמן ועם המון מצברוח טוב!!!
חבבניקיות אדירות! מספר הודעות:
מדורת ל"ג בעומר לחב"ב! כולם באות! 24:30ליד הסניף! מה
יהיה? פעילות שווה ,אוכל טעים ,ושירים מרוממים עד אור
הבוקר! כולם באות..
שבת ירושלים! שבת "נשא"  -והשנה גם חב"ב מצטרפות! יהיה
מטורף!!!
בשבת "שלח" בעז"ה תתקיים שבת התנדבות בשערי צדק –
"שבת עם קצת צדק"! כולם באות!!! פרטים בהמשך ...הרשמה
אצל נעמי או יסכה מרים.
שבוע התנדבות יוצא לדרך!!! בתאריכים כ"ב –כ"ו תמוז
במבואות יריחו! יהיה פשוט כיף!!! קיטנות ,קטיף ,וצביעת
קירות! התחילה ההרשמה אצל נעמי או יסכה מרים ..תזדרזו
להירשם!
השבת פעולת חב"ב  22:30בדירה! כולם באות!!
בציפייה לבניין אריאל!
צה"ד ועדי

"את אחי אנכי מבקש"
בן יוסף איננו
ביום שחרור ירושלים והשומרון אנו מודים לה' ונאחזים
בחבלי המולדת.
עולים ל"מצפה יוסף" במרומי הר גריזים בקריאה:
דין קבר יוסף כדין מערת המכפלה
אנו תובעים כניסה חופשית לקברו של יוסף למתפללים
וללומדי התורה ובאחריות מלאה של צה"ל.
יום שלישי אור לכ"ח אייר )(31/5/11
 – 17:00צעדה מהישוב ברכה למצפה יוסף
תצפית לעבר ארץ השומרון וקבר יוסף בהדרכת
מדריכים מקצועיים
 – 18:30הופעות ודברי ברכה
 – 20:00תפילת ערב "יום ירושלים" חגיגית
 – 21:00המשך הופעות
 – 22:00סיום
שי גבסו -אריאל זילבר -יהודה כץ -בן סנוף -שולי רנד
מומלץ להצטייד בלבוש חם  -חניה מסודרת לרכבים פרטיים -
שאטלים לתחילת הצעדה -שאטלים לחניות בסיום האירוע
מוקד ועד מתיישבי השומרון
פרטים והרשמה  24שעות ביממה 1-700-700-790

לתושבי קדומים והסביבה החונים את רכבם
בסמוך לטרמפיאדה שלום וברכה!
אנו מספר משפחות צעירות המתגוררות בקראוונים שמאחורי
הפיצה ,נתקלות שוב ושוב בתופעה של תושבים החונים את
רכבם בשעות בוקר מוקדמות בסמוך לקראוונים בהם אנו
מתגוררים ,ושבים לביתם בשעות הערב המאוחרות
בטרמפים.
כלומר ,במהלך היום כולו ,רכבם חוסם את הכניסה לביתנו כך
שאין לנו היכן לחנות במשך היום כולו ,ואין ביכולתנו לפנות
אליהם על מנת לבקש שיזיזו את רכבם מכיוון והם שבים
לבתיהם מאוחר בלילה.
ברצוננו לבקש ולידע את התושבים שהתרגלו לחנות כאן ,כי
כרגע גרות פה משפחות שסובלות מההרגל הזה וזוהי
הגישה והחניה היחידה בכניסה לביתם!
תופעה זו פוגעת קשות באיכות חיינו במהלך היומיום .פעמים
רבות כאשר אנו שבים מיום עבודה ,לימודים או קניות אנו
נאלצים לחנות במרחק רב מביתנו ולהיסחב עם דברים שונים
וכבדים עד הגעה לפתח הבית.
מעבר לכך כמעט בכל יום קורה שהבעלים נוסעים לתפילת
שחרית או מנחה ,וכשחוזרים לאחר זמן קצר ,שוב החניות
תפוסות למשך כל היום עד שעות מאוחרות מאוד.
אנו שבים ומבקשים לאחר בקשות חוזרות ונשנות בעניין,
נודה לכם מראש על שיתוף הפעולה ,מעט התחשבות
ומציאת מקומות חנייה חלופיים) .לדוגמא :בשולי הכביש מצד
שמאל לקראוונים ,או מעט בהמשך ליד ההילטון(.
בתודה ובברכה,
תושבי הקראוונים שע"י הטרמפיאדה.
לכבוד צוות המטבח וההנהלה באולפנת להב"ה,
לצחי הכי הכי .שהכל היה בשפע ,בטעם ובטוב טעם .עריכה,
הגשה ,מאור פנים ,שפע וטעימות ערובה ביותר.
יגיע כפיך כי נאכל ,אשרנו וטוב לך.
בהוקרה משפחות הגבעה שבת הגדול ,תשע"א
ד"ש משירלי זיסמן,
זה זמן רב שרצינו לכתוב לחברים היקרים בקדומים,אך בגלל
עומס האירועים לא הגענו לכך.
לענין ,שירלי ,אשתי ואמנו,מתקדמת בתהליך השקום בצורה
מדהימה ולפי דעת הרופאים ב " רעות " במהירות בלתי
צפויה,ובכל יום חל נס חדש.היא מתקשרת בדבור
ולענין  ,למרות דווח הרופאים הראשוני כי חלק זה במוחה
מת,מתחילה ללמד ללכת וכו'.יש לה עדיין דרך ארוכה ,אך אנו
אופטימיים ומודים להקב"ה על כל שלב ושלב.
העיקר  ,וזאת הסיבה שכתבנו  ,אנו מודים מכל הלב לכל
החברים בקדומים  ,על תפילותיכם כל העת  ,עזרתכם בכל
הנדרש  ,בקוריכם המרגשים ומחזקים את שירלי וכל דבר
הנעשה עבורה.ישר כח גדול ותבורכו משמים.
בברכה,אלימלך ,רונן ואביטל.

בסיומו של שבוע השבעה על בננו נועם ז"ל
רצינו לומר מספר מילים.
התפעלנו מאד מההשתתפות של תושבי קדומים בכלל
וקדומים צפון בפרט באבלינו ומתחושת השייכות
והמשפחתיות שחשנו .
תודה רבה לכל המבשלות ,האופות והמנקות ,לכל
המשתתפים בתפילות ולכל המנחמים הרבים שבאו להשתתף
בצערינו .תודה לצוות בית הספר נחשון בנות ולמחנכת יעל
שפרבר שאפשרו לבנות להגיע לנחם במשך כל שעות
הלימודים.
תודה מיוחדת לרחלי מולד המקסימה על הכל.
ולסיום ,תודה מכל הלב ליעל בן חיים ,שבמשך תשע שנים
עבדה כסייעת של נועם בבית הספר אבל הייתה הרבה יותר
מכך  .המסירות שלה לנועם והאהבה אליו יחד עם השעות
הרבות מאד שבילתה איתו הפכו אותה לחלק בלתי נפרד
מחייו ומחיינו.
יהי רצון שנזכה כולנו רק לשמחות ולבשורות טובות ישועות
ונחמות.
רונן ושולי וכל משפחת צוויק.
תודה מעומק הלב על התמיכה ,הליווי והעזרה בכל התקופה.
)נשכחו אצלנו בשבעה מעיל שחור ,סידור חברון וספר תהילים(
מש' זמיר

חוויה קולינרית
ברצוני לשתף אתכם בחוויה קולינרית בביקורי במסעדת "רוני"
בהנהלתה של רעיה קרואני:
המקום נקי  ,האוכל טעים וההגשה נעימה – כל אלו משרים
אווירה חגיגית של ממש.
זכיתי לערוך חגיגת "שבע ברכות" לנכדי במסעדה וגם מארוע
זה,שהיה די גדול ,יצאו כל המשתתפים כשהם מלאי התפעלות
מהשפע ,הגיוון והאדיבות במקום.
אני ממליצה שגם אתם תנסו ובטוח שתהנו.
בתאבון ,ש .פיקסלר
מכרז לאיוש משרה ) ׁ 2/11חוזר(

למועצה מקומית קדומים

דרוש/ה רכז/ת גני ילדים
דרישות התפקיד
* גנן/ת או מורה מוסמך/ת
* ניסיון בעבודה חינוכית ,רצוי בתחום הגיל הרך
* נכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות
היקף משרה-עד 75%
מועמדים העונים לדרישות הנ"ל יוזמנו לראיון
פרטים נוספים באתר המועצה www.kedumim.org.il
קורות חיים בצירוף תעודות על השכלה יש להעביר לפקס-
 1539-7778016או לjobs@kedumim.org.il -
עד ליום שני י”ט באייר תשע"א ) ( 23.5.11

פרטים נוספים גדי 09-7778020

לחברה הכלכלית לקדומים

דרושים עובדים לכיסוחי קיץ.
תקופת העבודה בחודשים מאי -יולי בשעות 6.30-10.30
העבודה מתאימה לסטודנטים
המעוניינים יפנו לבועז 0528119048
דרושות דרושות דרושות!!!

מטפלות למעונות קדומים
עם ניסיון חינוכי ,לעבודה מיידית ולעבודה בשנת תשע”ב.
יש אפשרות למשרה מלאה/חלקית.
מתאים גם לסטודנטיות.
לפרטים:
תימור טיירי– 052-8119051
אלירז חניה– 052-8119070
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בתחנת ההסעה שליד הפארק שבקדומים צפון  ,נמצא
סווטשרט של בנות בצבע טורקיז ניתן לקבלו בטל '
.0528119054
נמצא כדור בין גבעת שלום לקדומים צפון .המאבד יכול
לקבלו על פי סימנים .דניאל צוויק .7928118
נמצא שעון ליד ביה”כ רשי לפרטים איתן .0542207909
אבד לי עגיל מכסף בטקס יום העצמאות בגן הפיל
 052-4380106מירה.
נמצא לפני כשבועיים צרור מפתחות .7928533

בגדי מעצבים כאן  -אצלנו
מבחר מעצבים במגוון סגנונות ומידות
והכל במחירים נוחים.
מכירה קבועה
לפרטים ותיאום
משפחת טילס 09-7921119
054-2207906
מינימרקט הר אפרים
שעות פתיחה :
ימים  :א'  -ה' . 21:00 - 7:00 :
יום ו' . 16:00 - 7:00 :
ירקות בכל יום רביעי טרי טרי .
פיצוחים במשקל .
משלוחים לכל תושבי קדומים .

טל' . 09-7928733 :

מכירת בגדים של הוד והדר
לנשים ונערות לכבוד שבועות
תתקיים אי"ה ביום שני יט' אייר )(23.5.11
בשעות  18:30– 22:00ברב תכליתי בקדומים צפון
מימנה ,ברק ,אספרסו ,אופטימי ,ג'ודי  ,ועוד..
יש מידות גדולות!!!!
מקולקציות החדישות ביותר,
מבחר בגדים של מימנה ב.50% -
מבחר חצאיות עד  100שק'.
ניתן לשלם בכרטיס אשראי.
טל' לבירורים054-4911361 :
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דרושה עוזרת בית לשלוש פעמים בשבוע כולל שישי
.052-8386373
לישיבת בני חיל דרושים עובדים לטלמרקטינג לפרטים:
 052-8506580ציפי.
דרוש :משווק ומחלק דגים טריים לשבת ,בעל רכב,לפרטים:
משרד עלי ,02-9401246 :שי –  ,054-2478155גלית
.054-2478144
לחב' גיא-לי במשרדיה שבקדומים דרושה מזכירה מנוסה
אחראית ומאורגנת לעבודה בימים א-ה 7.5 ,שעות ביום3 ,
פעמים  ,8:00-15:30ופעמיים  .11:30-19:00ידע ונסיון
בהדפסה ותפעול משרד ממוחשב הכרחיים .סודיות מובטחת
קו"ח ופרטים למייל yaakov@guyli.co.il
דרושות נשים למכירת מוצרים מהבית +אחוזים+משכורת
אפשרי לתקופת ניסיון .052-7654587
דרושה מזכירה למשרד עו " ד וגישור בקדומים  ,במשרה
חלקית  .נדרשת שליטה בתוכנות officeו windows -י
יכולת ארגון ,יחסי אנוש מעולים ,ודיסקרטיות .שעות עבודה
גמישות  .קורות חיים בכתב יד כולל פרטי התקשרות נא
להעביר לפקס.09-7928460 :
לפרוייקט גדול של תנועת "רגבים" ביהודה ושומרון דרושים
צעירים\ות מהאיזור מגיל  21ומעלה
לעבודה בשעות הערב ביישובים סמוך לאיזור המגורים
העבודה בשעות נוחות ומתאימה לסטודנטים ,אברכים וכו'
לפרטים :יהודה " 0526548999רגבים -שומרים על אדמות
הלאום".
דרושות מטפלות למעון בחוות גלעד לעבודה מיידית יש
אפשרות למשרה מלאה או חלקית מתאים גם לסטודנטיות
בתיה ברויאר 052-5666638.

מלגות הפיס לסטודנטים לשנת הלימודים תשע”ב ינתנו השנה גם לבוגרות ש”ל.

hp://www.pais.co.il/Scholarships/Pages/default.aspx

÷ïåòãåîåã
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

להשכרה דירת משנה  3חדרים קדומים דרום ,אחרי ,16:00
.054-7339013
להשכרה בגבעת שלם בית  6חדרים כניסה מיידית,
0544344451
להשכרה/למכירה במצפה ישי בית  6חדרים מתפנה ביולי
.054-3973703
להשכרה  3חדרים בקדומים דרום .מרווחת ,מרפסות וחצר .
זימן 054-8012343
למכירה בית  4חדרים בגבעת שלם +ארונות +מזגן +מחסן
גדול+גינה 0546474116
להשכרה דירה בגבעת שלם .054-2203163
להשכרה בקדומים דרום יחידת משנה  3.5חדרים מיידי קפש
.0505-286209
למכירה/להשכרה בית  5.5חדרים בשכונת כרמי קדם .מיזוג
מרכזי ,משופצת ,גינה גדולה ומחסן .כניסה מיידית .מיכאל
.052-4453263
למכירה דירת  3חדרים בכרמי קדם  +הכנה
לבנייה+מרפסת וגינה+מזגן טל'0525773755:
 054-6266707אבי.
טיפול פנים מפנק +גבות +שפם ב0545-429000 ₪ 55-
ניצה.
שיעורים פרטיים במתמטיקה )לבנות( ,באוירה נעימה ,בכל
הרמות .שרה .7922347-

"ïåîéø" ïâì äîùøää úëùîð
á"òùúä íéãåîéìä úðùì
ùåìù-íééúðù éàìéâì 2011-2012
.úéúéá äøéååà ,äñåðî úååö ,úéòåö÷î äùéâ
:úåìéòôä úåòù

7:307:30-12:30 éùéù íåé ,7:307:30-16:00 ä-à íéîé
ïîãéøô ìçø
(ãééð) 054054-2357022 (úéá) 792792-2525-96 (ïâ) 054054-2359022

רוני מטפלת בילדים
בגילאי  3חדשים עד  3שנים
הרשמה לשנת הלימודים הבאה
נשארו עוד כמה מקומות  -טל054.5893825:

מניקור ופדיקור רפואי
בבית של הלקוחה
מקצועית ומיומנת
לנשים בלבד
אהובה לייזרסון
054-4539230
שמן זית  -תוצרת פארק בר-און “הר קדומים”
 1ליטר  42ש”ח 2 ,ליטר  80ש”ח
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!
ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780
מחירי פרסום בדף המידע
מודעת מילים  ₪ 1.5למילה .מסגרת קטנה .₪ 30
את המודעות נא להעביר עד יום שלישי במייל:
moaza@kedumim.org.il
ובמקביל להעביר תשלום באמצעות תיבת הדואר של המועצה.
המודעות תפורסמנה רק לאחר תשלום.

