à”òùúä øééà ’â
2011 éàîá 7 ”øåîà” úáù

ערב יום הזיכרון
לנופלים במערכות ישראל
ולנופלים בפעולות האיבה
יתקיים,אי”ה ,ביום ראשון
ד’ אייר התשע”א8.5.11 ,
 -19:45התכנסות ברחבת “תפוח פיס”
 - 20:00צפירה
נא לדייק!!!

18:55 :úáùä úñéðë
20:06 :úáùä úàéöé

יום הזיכרון
יתקיים,אי”ה ,ביום שני
ה’ אייר התשע”א9.5.11 ,
 -10:45בחלקה הצבאית
בבית העלמין בקדומים
 -11:00צפירה
בהשתתפות משפחות הנופלים ,נציגי צה”ל,
תושבים ותלמידים.
נא לדייק!!!

ערב לימוד בישיבת קדומים
ביום ראשון ד' אייר בשעה  21:30ב"משכן בנימין"
בתוכנית:
דברי פתיחה – הרב מנחם שחור
סרטון קצר
שיחה מפי חננאל דורני ,ראש המועצה
הרב יצחק בן שחר ,ראש הישיבה
עזרת הנשים פתוחה

עם צבימי ואסנת בשעה 21:30
יום ראשון ,ד’ אייר 8.5 ,בבית הספר למוסיקה

הודעה חשובה לציבור התושבים!!
לקראת ל"ג בעומר הבעל"ט ולמען ביטחונכם וביטחון
ילדכם ,אבקשכם לנהוג לפי ההנחיות הבאות:
עד ל"ג בעומר לדאוג שערימות העצים שהינכם
אוספים יונחו במקומות שאינם גורמים הפרעה
או מטרד וחוסמים את הדרך להולכי רגל או
רכבים.
* 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
מחלקת שפ”ע

בברכת חג שמח
רבקה כהן  -מפקחת עירונית

òãéî óã
בשבוע הבא שבת פרשת "בהר" לא יפורסם דף מידע.

êåðéç ú÷ìçî
ביום שני ה' באייר  -9/5יום הזיכרון לחללי מערכות
ישראל ,סיום הלימודים בכל הגנים בשעה .12:00
פרוייקט הזנה ותכנית מיל"ת לא יפעלו ביום זה.

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "אמור" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב מרדכי
ברלין בשעה 17:30בביתו.
• שבת פר' "בהר" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב לירון כהן
בשעה 17:30אצל משפחת עברון.

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "אמור" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב מנחם
שחור בשעה 17:15אצל עטרה ברוקנר.
• שבת פר' "בהר" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב אלרן מוסנגו
בשעה 17:15אצל שרה שליט.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

תנ”ך בלבבי
פרקי השבוע:ספר שמואל א’ פרקים :א’ ,ב’ ,ג’
לשרה ליברמן תנחומים על פטירת אמך
פנינה גרטנברג ז"ל
לנפתלי סינוואני תנחומים על פטירת אחותך
מרגלית צדוק ז"ל

"טיש " לקראת יום העצמאות
יערך בע"ה בביתי ,בליל שבת פר' "אמור"
החל משעה 22.30
דברי תורה ,שירי תקומה וגאולה
הכל מוזמנים
הרב דניאל שילה
!!!íéçååèî !!!íéçååèî !!!íéçååèî
לכל התושבים שמעוניינים להיכנס לשמירות  /או תושבים
שהוצאו משמירה בגלל שלא טווחו במטווח האחרון,
מטווחים יתקיימו בתאריך  12/5/11בין השעות 18:00-
) .22:00חובה לטווח בשעות היום ובשעות החשכה(.
המטווחים יתקיימו בחטמ"ר אפרים )בבסיס הצבאי
בכניסה לישוב(,
נא לאשר הגעה במוקד,
תושב שלא יאשר הגעה לא יוכל לטווח.
מוקד09-7928665 -

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

÷úãçåàî-éáëî ç"ôå
ביום חמישי ח' באייר ) (12/5המרפאה סגורה.

מועצה דתית קדומים
זמני פתיחת מקואות
יום ראשון ד' אייר ערב יום הזכרון
מקוה בקדומים דרום – בין השעות 20.00 - 21.00
מקוה גבעת שלם – בין השעות 21.30 - 22.30

יום שני ה' אייר ערב יום העצמאות
מקוה קדומים דרום  -בין השעות 20.00 - 21.00
מקוה גבעת שלם  -בין השעות 22.30 - 23.30

חוג ברידג’
כולם מוזמנים ביום שלישי י”ג אייר17.5 ,
בשעה  20:00במועדון יחדיו
לבוא ללמוד ולשחק
מדריך :חגי פרנק
íéâåç
ביום הזיכרון ויום העצמאות לא יתקיימו חוגים

íéùð úåìîòúä âåç
בעקבות יום הזכרון החוג של יום ראשון יוקדם למוצ"ש.
שיעור ראשון 20:45-21:30
שיעור שני 21:35-20:20
אנחנו לא מפספסות אף אימון!!

אזכרה

לפרופ' יוסף בן שלמה,
תתקיים אי"ה ,ביום ראשון ד' באייר התשע"א 8.5
בשעה  11.00בבית הקברות.
המשפחה.

""ïéçëúùî àìå ïéãáàã ìò ìáç
בי"ב באייר תשע"א )  16/5/11למנינם(
ימלאו שנתיים ימים להסתלקותו
של אישי אבינו מורנו וסבנו

משה סימון ז”ל
 17:00יערך בביתנו סיום משניות
 18:00נעלה לקברו בבית העלמין בקדומים
 20:00נתכנס בביהכנ"ס "השטיבל"
ונאזין לשיחתו של השופט גרשון גרמן
בנושא :חורבן וגאולה
בנוכחותכם נתכבד

יפה סימון והמשפחה
אזכרה

לדבורה,מרים ומרדכי שילה
תתקיים ביום ה' ,ט"ו אייר ,בשעה 18.30
בבית העלמין בקדומים
המשפחה
ò"ôù ú÷ìçî
לתושבים שלום ,
עם סיום עונת הגשמים ותחילת האביב אנו פונים
לעזרתכם בטיפול נגד דגירת יתושים .
עקב הגשמים הברוכים של החורף נוצרו שלוליות וריכוזי
מים במקומות שונים  ,על מנת למנוע
התפתחות דגירת יתושים יש לבצע מספר פעולות:
* ריקון מים של כלים בחצר  :אדניות  ,עציצים  ,דליים ,
חביות  ,צמיגים ועוד .
* פתיחת סתימות במרזבים .
* למנוע ולתקן נזילות מים בחצר בגינה ובביוב .
* למנוע שלוליות עקב השקיית יתר בגינה ובשטח חקלאי .
* לנקז שלוליות בחצר ובגגות הבתים .
* לדווח לרשות על מצבורי מי גשמים בסמוך לישוב .
* לבדוק מרתפים ומקלטים במידה והוצפו במי גשמים יש
לדווח למח' התברואה /תחזוקה .
* יש לדווח למועצה על נזילות/זרימה של מים או שפכים
בשטח הציבורי למוקד .107
אין מים אין דגירת יתושים
בעזרתכם נפחית את מטרד היתושים והתפתחות מחלות .
אנו ממליצים:
* להתקין רשתות בחלונות הבתים .
* בלינה מחוץ לישוב ,בעיקר בשטח פתוח ,יש להשתמש
בתכשירים דוחי יתושים המורשים ע"י המשרד לאיכות
הסביבה ומשרד הבריאות ) סנודי ,אלטוש ועוד( .
לדיווחים יש להתקשר למוקד 107

טקס ערב יום העצמאות ה–  63למדינת ישראל
יתקיים אי”ה ביום שני ה’ אייר התשע”א9.5 ,
 - 20:00תפילת חגיגית ברב עם בבית הכנסת “משכן מאיר”
 - 21:00טקס חגיגי בגן הפיל
בתכנית :ברכות ,הופעת ילדי קדומים ,תזמורת בית הספר למוזיקה,
סרטונים ,הדלקת משואות וזיקוקים

יום שלישי ו’ אייר התשע”א 10.5 ,בין השעות 14:00 - 10:00

ברחבת הבריכה ובמגרש ליד מועדון הנוער

לונה פארק
,úéìîùç úáëø ,úåùâðúî úåéðåëî
÷íéôôåòî íéñåèîå úåàøùøù úìñåø
íéùáéå íéáåèø íéçôðúî
äøéöé úðéô ,íéãìéì éøåáîé’â
מחיר כניסה ₪ 30 :לילד

מחיר כניסה לילד עד גיל שנתיים 20 :ש”ח

פארק הצנירים
éúçôùî ÷éð÷éôì ãçåéî íå÷î
,íéòåùòù ïâ ,êåùëù úåëéøá ,íéî éìôî íå÷îá
äììöä úðéôå íéìñôñ ,úåðçìåù
לא ניתן להיכנס עם מכוניות לפארק הצנירים – יש להחנות בקדומים צפון.

השנה כולנו נהנים בקדומים
לפרטים מחלקת תרבות  09-7778017או במייל tarbut@kedumim.org.il

ליגת השומרון
כולם מוזמנים לבוא ולעודד את נבחרת קדומים בליגת השומרון באולם הפיס בקרני שומרון.
להלן לוח המשחקים:
 קדומים מול מעלה שומרון  -יום שלישי 17/5 ,בשעה .21:15 קדומים מול ברוכין -יום ראשון 22/5 ,בשעה .21:15 קדומים מול פדואל -יום שלישי 31/5 ,בשעה .20:00 קדומים מול תפוח -יום ראשון 12/6 ,בשעה .20:00 קדומים מול קרני שומרון -יום רביעי  22/6בשעה .21:30 קדומים מול צופים -יום ראשון  26/6בשעה .21:15 קדומים מול גינות שומרון -יום שלישי  5/7בשעה .20:00 -קדומים מול אבני חפץ -יום רביעי  13/7בשעה .9:30

בית מדרש תורה נפש יצירה

ומחלקת תרבות קדומים

øåáéöä úà íéðéîæî

òåðìå÷ ùøãîì

âøáðæåø éàçåéå éðæç äøåðî íò
20.00-22.00 úåòùä ïéá éòéáø éîéá
ñéôä çåôúá
תאריכי המפגשים:

 .1ז באייר-11.5-מנורה חזני-íééòåðìå÷ úåãåñé -
.íìåòá 'ä éëøã ìù óå÷éùë- è÷éìôðå÷ä
 .2יד באייר-18.5-מנורה חזניäìéá÷îë-äðöñä-
ùôð,äðù,íìåò éâùåîì
 .3כא באייר-25.5-מנורה חזניúåäãæäì éùå÷ä-
äðåøúôå äéòáë äøéöéäå òåðìå÷ä-åðîöòíò
 .4יג בסיוון-15.6-יוחאי רוזנברג
 .5כ בסיוון-22.6-יוחאי רוזנברג
 .6כז 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 מדרש נפש יצירה

""íäéðéá äðéëù
מפגש זוגי עם השותף השלישי
בהנחיית מירב ושמואלי שפירא.
סדרה בת  8מפגשים שבועיים.
מומלץ מאד ע"י כאלו שהשתתפו...
הנושאים שבהם עוסקים המפגשים:
התבוננות המביאה לאהבה
אמון בכוח בן הזוג
פנים ואחור במחזור חיי נישואין
דרך ארוכה שהיא קצרה
לימוד משותף של מקורות יוצר קשר ישיר עם מימד "שכינה
ביניהם" ומצמיח יכולת להכיל אור אלוקי בתוך הקשר.
לפרטים:צביה0547723042-
ה' עמכם,
* מדורות ל"ג בעומר :כמידי שנה המדורות יהיו
ברחבת הסניף הישן ,יאללה ,להתחיל לאסוף קרשים במרץ!!
למדריכים התותחים!
תודה רבה על ההפתעה!
תמשיכו להיות כאלה מעולים!! (:

שיהיה יום עצמאות שמח לנו ולכל עם ישראל!
לוז:
פעולת חב"ב22:30 :
שב"צ18:15 :
מפקד18:30 :
מחכים לכם!
המדריכים ורעות

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

ניפגש בשביל ההורות
בית ספר "נחשון"-בנות

שוק "קח-תן”
בשיתוף "חנות בהזדמנות"
קח -חפצים תן -אהבה לקהילה ולסביבה!
השוק יתקיים בבית ספרנו ט”ז באייר20.5 ,
אנו אוספים משחקים ,ספרים,
תמונות ,קישוטים ,תכשיטים,
כלי כתיבה ,תיקים ,כלי בית,
בגדים ,קלטות ,דיסקים וכל העולה על דעתכם
והכל במצב טוב) .לא שבור ,לא קרוע וכו'(
)בתי עסק עם עודפים או חיסול מלאי מוזמנים ליצור קשר
בנייד 054-6965560 :בבית  09-7928007-או במייל:
)shoshi360@gmail.comשושי גלעד(

הדברים ימכרו לילדי בית הספר
ולהורים במחיר סימלי.
הכסף ישמש לשיפור איכות הסביבה בבית ספרנו.
בנות מועצת תלמידות יעברו מידי יום ויאספו את החפצים.
תודה על שיתוף הפעולה ,
מועצת תלמידות ,צוות בית הספר וועד הורים.

úåðá ìàéøà
חניכות אהובות,
• ביום הזיכרון ,יום שני ה' באייר בשעה 17:00
יהיה טקס יום הזיכרון בסניף שיעשה ע"י חב"ב כולן מוזמנות
לבוא!!!
• היכונו ...היכונו ...בעזרת ה' בל"ג בעומר נעשה מדורה
סניפית ענקית!! תאגרו כוחות לאסיפת קרשים!!
• פעולת חב"ב תהיה בעזרת ה' בשעה !!!!22:15
השבת מפקד בסניף בשעה  !!16:30כולן באות עם כחולבן
ובזמן ועם המון מצברוח טוב!!!
בציפייה לבניין אריאל!
חניכים יקרים ,שבת שלום!
קודם כל -יישר כח ע-נ-ק )קצת באיחור (..לכל המדריכים
חניכים ,מלווים וכו' על המסע פסח המטורף!!!
* עוד בענין המסע :כל ההורים שהוציאו את ילדיהם למסע
התחייבו לשלם חברות ,מי שעוד לא שילם  -שיזדרז.
* השבת שעברה )קדושים( הייתה שבת תנועה ,ובה הסברנו
קצת על ההסטוריה והאידיאלים שלנו ,היה מעניין וחשוב!!
* השבת ,לצערנו ,לא תהיה פעולה לשבטים נבטים ומעפילים
)המדריכים מהליכות בשבת ישיבה( ,לשבט הרא"ה תהיה
פעולה .בואו בשמחה!!!
* השבת מפקד כרגיל ב ,4:00-כדאי להגיע בזמן!
* בעז"ה ,חידון התנ"ך של התנועה מתקרב ,אפשר להתעדכן
אצל עוז.
* יישר כח לשבט נבטים שהזדרז וכבר ארגן לעצמו מדורת ל"ג
בעומר שבטית! שאר השבטים מוזמנים להצטרף לענין.
בציפיה לבנין אריאל!
צוות הדרכה ועוז

íðåòîá äçîùä
• למעטוף תהילה ויהודה מזל טוב להולדת הבן.
• ללוינגר זוהר ואליעזר מזל טוב להולדת הבן.
• לפנחסי מיכל ויעקב מזל טוב לאירוסי יהושוע עם לאה סנדר
מיד בנימין.
• לפנחס נגה ויחיאל מזל טוב בהגיע אריאל למצוות.
• לארבל נחמה מזל טוב להולדת הנין קדם דוד  ,נכד לאיתן
ורונית.
• למילר עידית ויהודה  ,לדרייפוס שרה ולמילר הרב דניאל
ומרים מזל טוב להולדת הבן/הנכד.
• לבן זכאי גאולה ויהודה מזל טוב להולדת הנכד בן לשירה
ואהוד.

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 -

äãéáà úáùä
•
•
•
•

נמצא קלמר לפני כחודש בהסעה של מנחשון בנות  ,ניתן
לקבלו על פי סימנים בטל.0528119054-
נשכחה בדואר חוברת במחשבת ישראל )אמונה וגאולה –
יחידה ראשונה(.
נמצא מכסה של מיחם שנשכח בהגעלת הכלים לפני פסח
מועצה דתית קדומים .09-7922059
לפני כשנה השאלתי את הספר "אל תשלח ידך אל הנער" /
הרב לאו ואיני זוכרת למי .מי שקבלו מאתנו  -נשמח אם
ידאג לשובו "הביתה" ...תודה ,שושי פוגל09-7921579 .

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 חמישי ט"ו באייר תשע"א ) ( 19.5.11
לחברה הכלכלית לקדומים

דרושים עובדים לכיסוחי קיץ.
תקופת העבודה בחודשים מאי -יולי בשעות 6.30-10.30
העבודה מתאימה לסטודנטים
המעוניינים יפנו לבועז 0528119048
לאולפנת להב"ה
דרושה עובדת ניקיון לשעות הבוקר )(9:00-14:00
תפקידה :תחזוקת חדר המורים וחדרי השירותים.
שכר הגון למתאימה.
לפרטים נא לפנות לצבי אפריון – 0577-281279

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 0526548999
"רגבים -שומרים על אדמות הלאום"
החברה הכלכלית לקדומים -מעונות יום

דרוש/ה מ”מ מנהלת מעון
תאור התפקיד
ניהול אדמיניסטרטיבי של המעון
יישום תוכניות חינוכיות
רישום לשנה”ל תשע”ב
ניהול צוות המטפלות
דרישות התפקיד
בוגרת חינוך לגיל הרך
רצוי :בוגרת קורס מנהלות מעון של משרד העבודה
יכולת ניהול ,הנחיה והדרכת צוות עובדים
יכולת תכנון וארגון של סביבה חינוכית
היקף משרה100% :
רכב חובה
שעות עבודה גמישות
תחילת העבודה :תחילת יוני 2011
תקופת העסקה :כחמישה חודשים
קורות חיים בצירוף תעודות על השכלה יש לשלוח עד יום רביעי ז’ אייר
 11/5במייל–  jobs@kedumim.org.ilאו בפקס– 153-9-7778016

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

בוקריס – ספרים ותשמישי קדושה
גבעת רש"י ,טל' 0507057534 ,7928287

√
√
√
√
√
√
√
√

מבחר ענק של ספרי קודש/קריאה לכל גיל
ציציות ,פתילים וטליתות
מוצר החודש
תיקים לטלית ותפילין
תפידנית ב  ₪ 115בלבד
מזוזות ובתי מזוזה
מבחר כיפות
תקליטורים וקלטות שמע
גביעים ,קרש לחלות...
משחקים ופאזלים לילדים.

בגדי מעצבים כאן  -אצלנו
מבחר מעצבים במגוון סגנונות ומידות
והכל במחירים נוחים.
מכירה קבועה
לפרטים ותיאום
משפחת טילס 09-7921119
054-2207906
אני מזמינה אותך להצטרף לקבוצה במצפה ישי

 5מפגשים בסדנה "חכמות נשים בנתה ביתה"
לשמוע ,להשמיע ולחשוב מחדש על ניהול הבית,
בעיקר להגדיל ראש במינימום מאמץ
מתחילים ביום ראשון י"א אייר ) (15.5
בשעה  20.30-22.30בביתה של מיטב סגל
המחיר  ₪ 100לכל הסדרה

÷ïåòãåîåã
•
•
•
•
•
•
•
•
•

להשכרה דירה חדשה  4חדרים במצפה ישי
.052-4598585
להשכרה דירת משנה  3חדרים קדומים דרום ,אחרי ,16:00
.054-7339013
להשכרה בגבעת שלם בית  6חדרים כניסה מיידית,
0544344451
להשכרה בית בקדומים צפון  4חדרים 0577503575
להשכרה/למכירה במצפה ישי בית  6חדרים מתפנה ביולי
.054-3973703
להשכרה בגבעת שלם  3חדרים  +גינה  +חניה לאחר שיפוץ
054-4542897 02-5356440
למכירה בית  7חדרים ברח.יהלום.לפרטים 054-7372831
למכירה בהזדמנות! עגלת סלקל-מתאימה לכל סוגי
הסלקלים .חדשה!ביבוא אישי מאמריקה .0523003601
טיפול פנים מפנק +גבות +שפם ב0545-429000 ₪ 55-
ניצה.

רוצים להצליח ובגדול??
שירן שלום מעבירה שיעורים פרטיים
בלשון ,מתמטיקה ואנגלית
מחירים נוחים במיוחד
לפרטים :שירן 7922602 050-4279001

הרשמי והבטיחי מקומך – מספר המשתתפות מוגבל

אבחון דידקטי
בדיקת כישורי למידה וחשיבה

"ïåîéø" ïâì äîùøää úëùîð
á"òùúä íéãåîéìä úðùì

איתור קשיי למידה ורמת ההישגים
בנית תוכנית עבודה המותאמת לממצאי האבחון
ולנקודות החוזק של הילד
התאמות למבחנים ולבגרויות
אלירז סון  -מאבחנת דידקטית מוסמכת
054-7505279 09-7928666

חוה הרשקוביץ – מנחה ומאמנת 0524-507116 , 09-7921574
דוא"לCHAVAHER@GMAIL.COM :

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
חנות מלב אל לב
זמני פתיחת החנות:
יום שני 18:00-19:30

חנ ּות בהזדמנ ּות -

יום רביעי 20:30 – 18:30

הר וגיא אחזקה ושיפוצים
צביעה מקצועית ותיקונים,קירות גבס ,הדבקת
קרמיקה,חידוש וניקוי ריצוף קרמי ואבן
בניית פרגולות,טיפול וחידוש גגות רעפים
איטום גגות ועוד..

לפרטים0526941297 :

עבודה עברית.

גמ”ח שמלות כלה  -זוהרה של כלה

חנות יד שנייה לחפצי בית

– úåðîãæäá úåðçá úø÷á àì ãåò íà
.úåðçá åðìöà ø÷áì êìù úåðîãæää åæ
?ïåçéèù íëì øñç éìåà
?ïåôìèä èåç òø÷ð ÷åéãá åà
?äôé äðåîú åæéà åöøú éìåà
?äôéðî àîù åà ,ìôñ åà
ìëä àåöîì úåðîãæä åðìöà ùé
ìå÷á øîåì øåñà øéçîáå

שעות פתיחה )שימו לב לשינוי בשעות(
ימים ב ,ד19:30-20:30 :
החנות תפתח החל מיום ד' – ז' אייר
לפרטים :שמעון  / 050-405-3332יודפת 7928358
על כלי אוכל נא לציין :בשרי  /חלבי  /פרווה

לזיכוי הרבים
ניתן לשאול שמלות כלה ללא תשלום
לתאום פגישה ,נא לפנות לעליזה 0526580561

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.

