19:11 :úáùä úñéðë
20:21 :úáùä úàéöé

íéîåã÷á 2 -ä äãàéèøåôñä
ìñøåãëá äöòåîä ùàø òéáâ
íéøâåáîå øòåðì
,éòñî úùøô ,åæ ù”öåîá ä”éà íé÷úé
ñéôä íìåàá 21:30 äòùá 30.7 ,æåîú ç”ë

à”òùúä æåîú ç”ë
2011 éìåéá 30 ”éòñî” úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
 ע"י רחל סלונים, אי"ה,• שבת פר' "מסעי” יתקיים השיעור
. בביתה17:30 בשעה

íìù úòáâá íéùðì øåòù
 ע”י דני רביב בשעה, אי”ה,• שבת פר' "מסעי” יתקיים השיעור
. אצל רחל נהרי17:15
מחלקת תרבות

íéãìéì äöéø úåøçú
’å-’à úåúéëá äáåç ïâ åøâåá
31.7 æåîú è”ë ïåùàø íåé
ä”áäì úðôìåà úééðçá 17:30 äòùá
íéàìéâ éôì åîéé÷úé úåéåøçúä

ìéòô ùôåðå úåìéòô úåðçú
ã äúéë-ïâ éàìéâ íéãìéì
êáñåø éãøåî íò
ñéôä íìåàá 10:00 äòùá 1.8 áà ’à éðù íåé

íéîåã÷ éáçøá èååéð úöéø
ïîñåøâ ñçðô íò
18:30 äòùá 1.8 , áà ’à éðù íåé : ç—æ úåúéëì
”øéàî ïëùî“ úñðë úéá úáçøá ñåðéë
19:00 äòùá 7.8 ,áà ’æ ïåùàø íåé: á”é—è úåúéëì

ìâøåãëá äöòåîä ùàø òéáâ
íéøâåáîå øòåðì
ù”öåîå éùéîç ,éùéìù íéîéá ä”éà íé÷úé òåáùä
úåðá ”ïåùçð“ øôñä úéáá ùøâîá 21:00 äòùá
òãéî óãá íéôñåð íéèøô

úåì÷î 3 úåéåøçú
úåðáå íéðá ç-ä éàìéâì
19:00 äòùá 4.8 , áà ’ã éùéîç íåé
äðôìåàä ìù àùãä úáçøá

íéîåã÷ éáçøá î”÷ 5 úöéø
íéøâåáî - ’æ äúéëî
3.8 ,áà ’â éòéáø íåé
20:30 äòùá ”øéàî ïëùî“ úñðë úéá úáçøá ñåðéëä
:äöéøä ìåìñî
äìàîù é”ùø úòáâ úîåöá - úñðë úéá úáçøî äàéöé
äøåùì íéãøåé - äðôìåàä úà íéôé÷î øëéëá - äéôåö ’çøì
áåáéñ - íéîåã÷ äôöîì äøæç - úéòéáø äøåù - úéùéìù
”øéàî ïëùî“ úñðë úéá úáçøá íåéñå íäåù ’çøá

מועצה דתית קדומים

’ ח,’ ז,’ ו:ספר שמואל ב’ פרקים
!בהצלחה

úåãçåéîå úåéúøéöé úåàðãñ
ã—à éàìéâì
2.8 ,áà ’á éùéìù íåéá íåéá ä”éà íéé÷úé
13:00 - 10:00 :úåòùä ïéá
úåðá ”ïåùçð“ øôñ úéáá
:úéðëúá
ìåç éèåùé÷ íò ùåãé÷ì òéáâ úøéöé
íéöò éôðòî äæåæî éúá úðëä




ãìéì ç”ù 30 :äñéðë øéçî
úåìéòôá íéôúúùî á øåæçî äðèé÷ä éãìé
יש להרשם לפעילות דרך אתר האינטרנט של המועצה
tarbut@kedumim.org.il או במייל

הפנינג לגו בקדומים
מרחב ענק של פעילות לגו לכל הגילאים

.כיף והנאה, בואו לעולם של דימיון
!!פעילות הורים –ילדים מקסימה
לגו תחבורה
לגו חיות
לגו ספוג
לגו טולו
לגו דופלו
(לגו פרימו )קטנטנים
הפעילות תתקיים אי”ה ביום חמישי
10:00-12:30: בין השעות4.8 ,ד אב
בבית הספר למוסיקה
 ש”ח לילד20 :מחיר כניסה
ליוסי פרי תנחומים על פטירת אמך רחל פריאנטי ז”ל

עבודה מאהבה בימי בין המיצרים

אזכרה

שיעור בבית מש' זולדן ע"י הרב דודי דודקביץ
יתקיים אי”ה במוצ"ש זו ,פרשת מסעי
כ"ח בתמוז ,בשעה 21:30
בנושא :עבודה מאהבה בימי בין המיצרים

לחברנו אהוביה טבנקין ז"ל

לאחר השיעור יוצג בפני הציבור גוף שנקרא:
"האהל היהודי"
הפועל להצלתם של בני נוער מהמגזר הדתי לאומי,
נוער בסיכון הנמצא בחופי הכנרת וברחבי הארץ.
הציבור מוזמן

איש ארץ ישראל
תתקיים במשכן בנימין בישיבת קדומים
ביום ראשון ,ערב ר"ח מנחם-אב
בשעה ] 18:30מנחה ב [18:00
בהשתתפות:
המשפחה ,רבנים וחברים מהישיבה ומהישוב
דברי תורה וזיכרון
התרמת דם

ישיבת קדומים

מועצה דתית קדומים

ערב לימוד

ביום ראשון ז' מנחם אב
יתקיים ערב לימוד בישיבת קדומים

מועצה דתית קדומים

התורה נקנית בדבוק חברים ,בלב טוב ,אוהב את
הבריות ונושא בעול עם חבירו

 – 20:00תפילת ערבית
 20:15הרב

התרמת דם תתקיים אי"ה ביום שישי ה' באב }{5.8.11
בחדר האוכל של הישיבה בגבעת רש"י
בין השעות 8:30-13:00
נא להביא תעודה מזהה
} אין אפשרות לתרום דם ללא תעודה מזהה{

מרדכי גרינברג

)עפ"י פרקי אבות(

שליט"א

ראש ישיבת כרם ביבנה

 21:00הרב יהושע שפירא

שליט"א

ראש ישיבת רמת גן
עזרת נשים פתוחה

áàá ’è áøòá íéùðì ãåîéì áøò
יום שני  ,ח’ אב 8.8 ,עם ברוריה בן שחר
בשעה  21:00במועדון יחדיו
כולן מוזמנות
לימוד תורה יומי בחופש
בני הנוער מוזמנים ליטול חלק בלימוד תורה
במסגרת של שיעור יומי קצר.
השיעורים ניתנים כל בוקר לאחר תפילת שחרית )(8:00
בבית הכנסת האשכנזי בקדומים צפון.
מוזמנים להצטרף אלינו בני נוער מכל השכונות.
יום א – אסף כהן – מסילת ישרים
יום ב – מוטי מרקוביץ – פרקי אלישע
יום ג – עופר כהן – הלוח העברי
יום ד – יעקב לדר – רמב"ן לפרשה
יום ה – שמעון גולדמן – צורבא דרבנן
בואו בשמחה.
שבוע לימוד לנוער מסיימי ד-ח בתשעת הימים
עם ישי רמות
בנושא :אגדות החורבן
מדי יום ,מיום ראשון כט' תמוז עד יום שני ח' מנחם-אב
בבית הכנסת "בית מדרש רש"י" – גבעת רש"י
תפילת שחרית ב ,8:00ארוחת בוקר ,לימוד בחברותות בישיבה
ולימוד עם ישי רמות
תשלום 30 :שח לכל השבוע
יום רביעי י' מנחם-אב טיול!! בשיתוף "בית מדרש פעיל"
להרשמהaviadgadot@gmail.com :
או אצל ישי0548186986 :

בישובנו מתקיימים לא מעט שעורי תורה ,אולם ,ישנם חברים
מן הקהילה שנבצר מהם להגיע ולהשתתף בשעורים אלה
מסיבות בריאותיות ,קושי בנגישות או סיבות אחרות.
חשוב שאנו כקהילה נהיה רגישים גם לצורך זה ,ונמצא את
הדרך לשתף את כל מי שחפץ ,בזכות ללמוד.
אם אתה מעונין להקדיש מזמנך שעה בשבוע ללימוד
בחברותא.
אם בן משפחתך מעונין בלימוד משותף.
אם ידוע לך על שכן או חבר בק הי לה שיכול להנות
מחברותא.
אנא התקשר למועצה הדתית טל '  ) 09/7922059ניתן
להשאיר הודעה בתא קולי(
או במיילmodatit@kedumim.org.il :

çååéã – ïåøâî
השבוע הסתיים המועד עד אליו התחייבה המדינה בפני בג"ץ
להריסת שלושה בתי קבע ביישוב מגרון.
בתחילת השבוע שרר מתח רב מידיעות על הרס צפוי ,אולם
בהמשך נראה היה כי יש הבנה עם המדינה על כך שתודיע
בפני בג " צ על דחיית ההריסה בכדי לאפשר הגעה בהסדר
מוסכם עם התושבים.
אולם ביום שלישי האחרון ,במהלך הדיון בבג"צ ,בעתירה של
שלום עכשיו כנגד כל היישוב מגרון ,התחייבה המדינה להרוס
את שלושת הבתים במהלך החודשיים הקרובים.
מושקעים מאמצים רבים בתחום הפוליטי ,משפטי ,תקשורתי
ובשטח לשנות את החלטות.
חשוב לציין שבמציאות מגרון שוכנת על הר טרשים קרח ,
קרקעות שלא עובדו כנראה מעולם וכל המלחמה נגדם היא
על סמך ניירת שאין לה לא משמעות ולא תוקף.
אנחנו כולנו מוזמנים למגרון .מגרון על ציר  ,60כניסה מתחנת
הדלק פסגות.
הביקורים מאד משמעותיים הן לחיזוק אנשי מגרון שמגויסים
עד כלות והן כלפי מקבלי ההחלטות ,לחץ ציבורי עשוי לעזור,
לכן חשוב מאוד להגיע הן ברכבים פרטיים והן בהסעות
מאורגנות מהיישובים.
כמובן  ,שנדע על התפתחויות נוספות נעדכן את הציבור -
עקבו אחרי הפרסומים.
"נלחמים על הבית"
ועד מתיישבי השומרון.

זהו ,נגמרה לה עוד שנה של פעילות וכושר...
תודה לכולכן ,על ההתמדה ,על הפרגון
ועל חיוך.
יישר כוח לכולכן ולכל מי שלמרות שיום
העבודה היה קשה והספה היתה קורצת הרבה יותר
ממני ,הגיעה למרות הכל ,פעלה וסבלה
ובעיקר ניצחה.
אין מה לעשות תוצאות רואים רק אם עובדים.
ואצלנו עובדים קשה...
אז העסק הוא כזה ,יש לכן חופש ממני לחודש שלם!!!
בלי מוזיקה רועשת ובלי צעקות ודרבונים (:
בינתיים אתן מרבות לשתות ,הולכות הרבה ,מוותרות
על מעלית לטובת המדרגות ונזכרות במדרגה...
ומשתדלות כמה שיותר לעשות .עסק טוב לא?!
חופש נפלא! ניפגש מיד בתחילת ספטמבר!
ואת ,כן את ,רצית תמיד לבוא לנסות ,ראית את
כולן חוזרות הביתה מוטשות ורטובות ,שמעת
בשכונה "איך עפרה השתגעה אתמול"
בואי גם את לנסות ולהיסחף איתנו לעבודה,
לתרגילים ולמוסיקה!
אוהבת את כווווווולכן ,עפרה גוטמן

חוג כדורסל-תשע''ב''.חוג שמכוון גבוה''...
מדריך :ירון ששון
אנו מתחילים בהתארגנות לקראת החוג לשנת תשע''ב.
החוג יפעל בימים ראשון ושלישי ,באולם הפיס המחודש.
החוג מאופיין :אימונים איכותיים ברמה גבוהה ובתנאים
אופטימאליים)ניהול מקצועי ,קבוצות קטנות ונעימות ,עם
התייחסות אישית( .חינוך ועבודה על המידות  ,רכישת
הרגלים ,טיפוח ופיתוח ערכים טובים ,נימוסין ודרך ארץ.
תתקיים ליגה  ,אי''ה ,בין יישוביי השומרון.
בכדי להכין לו '' ז קבוע שיחל עם תחילת החוג אנו
מבקשים מההורים להירשם עכשיו ) מבקש לשלוח
דוא '' ל  ,ניידים של שני ההורים וטל ' בבית וכן שכונת
מגורים .נועד לשיפור התקשורת ,עדכונים וכו' (על מנת
לאפשר לנו לערוך חלוקת קבוצות שתפורסם עם תחילת
השנה.
אנו עורכים הזמנה לתלבושת חוג ,לכן נרשמים חדשים
מתבקשים לציין זאת גם .לא לחכות לתחילת שנה כיוון
שיש עומס על היצרנים דבר המעכב קבלת תלבושת עד
חנוכה .יש לשלוח שם הילד ומידה.
עלות תלבושת 40:ש'-מחיר מסובסד-רכשנו בגד איכותי
שעשוי להחזיק מספר שנים  ,המשמש את ליגות העל
בישראל.
החוג מיועד:
לילדי גן חובה-בנים בנות בקב' נפרדות-חוג ספורט
חוויתי עם הכנה לחיים-פעם בשבוע.
לילדי א'-ח' פעמיים בשבוע)אפשרות גם לפעם בשבוע(.
בנות :ג'-ח' בקבוצות נפרדות-פעם בשבוע.
ימי החוג:ראשון ושלישי.
תחילת החוג :יום ראשון יב' אלול.11.9.11,
בברכה רבה.
ירון ששון Yaron449@walla.com
050-6998681'09-7922040

גביע ראש המועצה בכדורגל
קיץ תש"עא – 2011
אליפות קדומים יוצאת לדרך
משחקי התקופה אמריקה הסתיימו ,ראינו שלא ברזיל ולא
ארגנטינה זכו בגביע אלא אורגואי  .ועכשיו פנינו אל משחקי
הכדורגל בקדומים בהם נתמודד על גביע ראש המועצה .
אליפות קדומים בכדורגל תצא לדרך בימים :ימי שלישי ב' באב
 2.8.11וביום חמישי ד ' באב  4.8.11ומשחקי הגמר יערכו
במוצ"ש פרשת דברים  6.8.11ו' באב.
המשחקים לקבוצות הילדים  -נערים  ,כיתות ד '  -ח ' יתחילו
בשעה  17:00אך על השחקנים להגיע בשעה  ,16:30למגרש
הכדורגל בבית ספר " נחשון " בנות שבקדומים דרום  .עד
לפתיחת המשחקים יקיימו הקבוצות הגרלה וחימום לקראת
המשחקים  .כל משחק יארך  10 X 10דקות בשיטת ליגה .
המטרה לסיים את כל המשחקים עד לשעת תפילת מנחה.
המשחקים לקבוצת נוער -בוגרים ,מכיתות ט' ומעלה ,יתחילו
בשעה  ,21:00כאשר על הקבוצות להתכנס בשעה  20:30מיד
לאחר תפילת ערבית  .בשעה  20:30תתקיים ההגרלה
והמשחק הראשון יפתח בדיוק בשעה .21:00
משחק נוער -בוגרים יארך  12X12דקות בשיטת ליגה בשני
בתים  .הקבוצות תחולקנה לשני בתים ע "פ הגרלה  .בית א '
ישחק ביום שלישי כאשר שתי הראשונות יעפילו לחצי הגמר
ובית ב' ישחקו ביום חמישי .קבוצות יכולות לבקש לשחק ביום
שלישי או חמישי ואם זה יתאפשר נשתדל להתחשב – לא
מבטיחים  .יתכן מצב שנשנה את שיטת המשחקים בהתאם
למספר הקבוצות.
במוצ"ש יתקיים שלב חצי הגמר והגמר,כאשר קבוצה ראשונה
מבית א' תשחק נגד קבוצה שניה מבית ב' ולהיפך.
במהלך השבוע הקרוב רצוי לקיים אימונים משותפים לגיבוש
הקבוצות.
•תושבים שטרם נרשמו ורוצים להצטרף לקבוצות קיימות
יכולים לנסות ,אך אין כל התחייבות לצרפם .המארגנים מוכנים
להרחיב את הרישום עד ל 8 -שחקנים במקרה הצורך ,כאשר
המינימום  6שחקנים בכל קבוצה.
•בכל מקרה  ,אם רוצים להירשם כקבוצה נוספת  ,יש לפנות
באופן ישיר ובהקדם האפשרי לרחמים יעקב המארגן את
המשחקים .מותר לצרף תושבי קדומים לשעבר ובני משפחתם.
•הורים שמבינים בכדורגל מוזמנים להיות המאמנים על
קבוצת ילדיהם – לבצע חילופים ומהלכים מתאימים.
•במהלך המשחקים ינוהל רישום של מבקיעי השערים ויבחר
מלך השערים.
•כמו כן ,אנו מחפשים שופטים מתנדבים )היודעים לשפוט (
לכל המשחקים .נא להירשם.
•הקבוצה שתנצח במשחק הגמר תקבל את גביע ראש
המועצה .כל המשתתפים יקבלו תעודות השתתפות.
•יש לציין ,שהשחקנים המצטיינים שבטורניר יהוו את השלד
לנבחרת קדומים בכדורגל – בוגרים  ,במידה ונצטרף לליגת
הכדורגל האזורית בשנה הבאה.
קבוצה שלא תירשם בזמן לא תשתתף בתחרות.
להזכירכם יש לרשום שם לקבוצה ,שם ראש קבוצה עם מספר
טלפון ושמות השחקנים בכתב ברור.
הרשמה :ניתן להירשם ישירות אצל רחמים יעקב,
מייל ram77@walla.com :וכן
במועצהtarbut@kedumim.org.il :או ת.ד .של המועצה,
התיבה הלבנה שעל בנין הדואר.
נאחל לכולנו -קיץ בריא וספורטיבי עם הרבה הנאה ופעילות.

בס"ד נעשה ונצליח !

בתודה ובהצלחה !

רחמים יעקב.050-6615710 :

äáùçî é÷çùî úåéåøçú
...ãåòå ä÷îã ,ùá-ùù

חמ"ד של חופש
אולפנת להב"ה שמחה להודיע על קיומו של

16:30 äòùá 7.8 , áà ’æ ïåùàø íåé
ä÷éñåîì øôñä úéáá íéàìéâä ìëì

יום לימוד לתלמידות האולפנה
ביום שלישי ,ב' אב ,בין השעות 14:00 – 10:00

בתכנית:
שיעור עם הרב יוני לביא בנושא " איך מתאבלים על בית
שחרב לפני  2,000שנה?",
שיעורים ,סדנאות ,וסרטי מעלה ,כולם סביב שלושת השבועות
ותשעה באב.

íéøáâå íéøòðì ïåìúàéøè
äãàéèøåôñä éòåøéà íåéñì
äöéøå íéðôåà ,äéçù úåøçúá

18:00 äòùá 10.8 ,áà ’é éòéáø íåé

על מנת שנוכל להיערך כראוי ,נבקש להירשם ,או בהודעת
טקסט לרננה וולף – ) 0524624366אנא צייני שם  ,ישוב
ושכבה( או בפורום שלנו באתר כיפה.
הגעה ליום הלימוד באופן עצמאי.
בסוף היום תחולק ארוחת צהרים קלה.
פרטים נוספים בפורום אולפנת להב"ה באתר כיפה.
"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה"

שחיה בבריכה 12 :בריכות
רכיבה על אופנים :מסלול כ 12 -ק”מ ברחבי הישוב
)מסלול ינתן בשבוע הבא(
ריצה 3 :ק”מ בקדומים
על מנת שנוכל להתארגן כל מי שמעוניין לקחת חלק
בתחרות יש להרשם במחלקת תרבות מייל:
 tarbut@kedumim.org.ilאו דרך אתר האינטרנט של מועצה

)ישעיהו ל"ה(

אנו שמחים להזמין את תלמידינו
ליום עיון ולימוד
ביום רביעי ,ג' אב ) (3.8.11בישיבת השומרון.

äãàéèøåôñì éâéâç íåéñ

הסעות מהיישובים בשעה .9:00
שעה/כיתה

ז -ח

10.8 ,áà ’é éòéáø íåé

ט-יב

ïåìúàéøèä éôúúùî íò éâéâç íåéñ

10.15-10.30

פתיחה :הרב מייטליס ראש הישיבה

10.30-11.00

הרב ניר שקורי:

הרב פילבר:

11.10-11.40

"תקומת ישראל"
הרב אסף כהן:

"ואנחנו קמנו ונתעודד"
הרב לדר:

11.50-12.20

"חטא המרגלים"
הרב עמר:

"קינות-מה זה?"
הרב דרוקמן:

ט"ו באב

"מה וכיצד מתקנים בתיקון

הרב אוריהל:

חצות?"
הרב נגר:

12.30-13.00

÷ðò éçðöî ,úéáéèøåôñ úåìéòô - 17:30
íéãìéì êáñåø éãøåî íò ....úåòúôä ãåòå
íéëåæä ìëì úåéìãî ú÷åìç—19:00
úåðåùä úåéåøçúá
çåî é÷çùî ,úåì÷î ùåìù ,úåáîéá õåøéî ,äéçù úåéåøçú
...ãåòå äöéø ,ìñøåãë ,äáùçîå

íåéñìå

"על קמצא ובר קמצא"
צניעות
מנחה וארוחת צהריים

“”éáåùé ùàä ìò

הסעות

....íëéìò ìëåàä—åðéìò ìâðîä

!íëàåáá çîùð

ìéôä ïâá éúçôùî ÷éð÷éô
äçôùîä ìëì èøñ 20:00

בית ישיבת השומרון
ראשון
כ”ט תמוז 31.7
נוער  -סוף הדרך

שני
א’ אב 1.8

תחרות ריצה לילדים

פעילות ספורט
לילדים עם מורדי
רוסבך

”קדומים לעד”
קדומים-נוווה מנחם

ריצת ניווט לכיתות
ז -ט

ז’ אב 7.8
משחקי מחשבה
תחרות שש-בש,
דמקה ועוד....
ריצת ניווט לכיתות
ט—יב
ערב לימוד בישיבה

ח’ אב 8.8
לימוד לנשים עם
ברוריה בן שחר

שלישי
ב’ אב 2.8

רביעי
ג’ אב 3.8

הכנת גביעים
ובתי מזוזה לילדים

ריצה  5ק”מ לנוער
ומבוגרים

יום עיון לבנות
האולפנה

יום עיון ולימוד
בישיבת השומרון

טורניר כדורגל

”קדומים לעד”
קדומים-פדואל

ט’ אב 9.8

י’ אב 10.8
תריאטלון

צום
נופש פעיל לילדים
סיום הספורט יאדה
“על האש ישובי”
וסרט בגן הפיל

חמישי
ד’ אב 4.8

שישי
ה’ אב 5.8

פעילות לגו לילדים

שבת
ו’ אב 6.8
חצי גמר +גמר
גביע ראש המועצה
בכדורגל

תחרות  3מקלות
לכיתות ה-ח
טורניר כדורגל

י”א אב11.8 ,
”קדומים לעד”
קדומים-יקיר

י”ב אב12.8 ,

י”ג אב13.8 ,

**נוער**נוער**נוער**
חברים ,כל הכבוד למי שהגיע ונהנה מפעילות "השרדות"!
במיוחד לקבוצה המנצחת -ח'-ט' בנות
ולמנצח ב"אלוף האלופים" -אמיתי ווקר משכבה ח'.
שיחקתם אותה!
והשבוע ,סופסוף ,קבלו אותו במחיאות כפיים-
הפעילות האחרונה של ריאליטי  -החיים האמיתיים:
סוף הדרך!
יוצאים לכפר סבא לפעילות שכולה יצירתיות ,אומץ
ומחשבה.
בואו נבדוק כמה אתם משכנעים...
למי שנרשם -היציאה ביום ראשון בשעה רבע לחמש
מהשכונות .נא לדייק..
חזרה משוערת בעשר וחצי.
היציאה לרשומים בלבד ,ששילמו מראש.
ממשיכים במסורת המחצלות לשכבות ט'-י"ב.
והשבוע -בשלישי בערב ובמוצ"ש הבא )פרשת דברים(,
נפגש בעשר וחצי בצנירים..
אתם מוזמנים להביא צ'ופרים .הפק"ל עלינו...
המחצלות של ז'-ח' היו מאוד מוצלחות.
יפה לכם על הנוכחות המרשימה!
בהמשך החופש יהיו עוד מפגשים ,הפעם במקומות יותר
מוארים...
מקווים שאתם יוצאים קצת מהבית ונהנים מאירועי
הספורטיאדה.
הגיע הזמן לשרוף קצת קלוריות אחרי כל החופש הזה...
השבוע ,לקראת תשעה באב )שאנחנו עדיין מקווים שנחגוג
אותו בבית המקדש(,
נארגן שיחה במועדון ,כדי שנתכונן קצת יותר טוב...
פרטים מדוייקים בהמשך.
אפשר להתעדכן בפייסבוק או אצל שלומית.
בינתיים ,תמשיכו להנות ולבלות,
המשך חופש קריר!
חדווה ושלומית
המגרשים המוארים" מתרחבים לכבוד החופש!
יום שני – באולם הפיס
יום רביעי – במגרש ליד הבריכה
יום חמישי – באולם הפיס
 19:00-21:30ז' – ח'  21:30והלאה ט'-יב'

המשחקים הבאים של קדומים לעד :
יום ראשון  31.7בשעה  19:00מול נווה מנחם.
יום רביעי  3.8בשעה  21:30מול פדואל.
יום חמישי  11.8בשעה  19:00מול יקיר.
כולם מוזמנים לבוא ולעודד!!!

ה' עמכם,
* חפש ת'מדריך יתקיים בגני יהושע ,בתל אביב,
ביום שישי .יציאה ב 8:00מהסניף.
מי שעוד לא שילם שיעביר למדריכים  35ש"ח/שיביא ביום שישי
להסעה.
*ההרשמה למחנות נגמרה ,כל הכבוד על ההרשמה המכובדת!
לו"ז:
 18:30שב"צ
 18:45מפקד
שבת שלום!
המדריכים ורעות
חניכות אהובות,
כל
• ביום חמישי שעבר היה משחק מחניים!!
הכבוד לכל הבנות שהגיעו ולניצנים ומעפילים על הניצחון!!! היה
ממש כיף!!
• היכונו!!! היכונו!! למחנה הכי שווה ,המחנה השנה יתקיים
ביער הזורע )בין צומת מגידו ליקנעם( ניתן להירשם עד כ"ט
בתמוז!! הזדרזו להרשם!!
• בעזרת ה' שבוע הבא ביום שני יתקיים לימוד סניפי לקראת
תשעת הימים!!
• יסכה מרים נכנסה שבוע שעבר לשבט מעפילים!! הרבה
הצלחה!!
• תפארת השבוע עוזבת את שבט ניצנים!! כל הכבוד על כל
ההשקעה והרבה הצלחה בהמשך הדרך!!
• השבת שבת מברכין מפקד בשעה  16:30בגבעת שלם!!
כולן באות כחולבן ובזמן!!
חבבניקיות מקסימות:
חזרנו השבוע משבוע התנדבות!! חמישה ימים של עשיה וכיף
עברו !! חזרנו מלאות חוויות!! כל הכבוד לכל הבנות שהגיעו
ובמיוחד לרכזות חב " ב המעולות שלנו יסכה מרים ונעמי
שהשקיעו את הנשמה בשביל השבוע התנדבות!!
בציפיה לבניין אריאל!
צה"ד ועדי
חניכים יקרים  -שבת שלום!
*ב"ה ,סוף סוף ,גיבשנו לו"ז למחנה!!!
צפו לקבלת פרטים בקרוב מאוד) .אם לא כבר קיבלתם
לפני קבלת הדפי מידע(.
*בעז"ה ,אנו יוצאים למבצע בייבי סיטר ,בתקווה רבה להצלחה
לכולם עם כולם!!
*למי שלא הבין מה זה מבצע בייבי סיטר ,פשוט מאוד :הורים
שאין להם מי שיקח את בנם הקטן ) (3-8לבריכה ,יתקשרו
למספר הפלאפון של עוז ויקבלו חניך בוגר כיתות ו' -ח' כבייבי
סיטר לילד ,בהתנדבות מספר הפל'.0504119229:
*אל תדאגו ,זה לא הכל ,יש עוד המון!!! בעז"ה תקבלו בקרוב
את ה"לוחופש" הסניפי ,בו תמצאו את הכל!!
*השבת בעז"ה כל השבטים פעילים ,בואו בהמוניכם!! )הרא"ה,
שגעו את המדריך שלכם(...
* גם השבת מפקד כרגיל ב .16:00-נא לבוא בזמן )מומלץ(!!
* מדריכים וטרום מדריכים יקרים :בתאריכים ג'  -ו' באב נהיה
כולנו בסמינריון הקיץ ,חשוב מאוד שתרשמו בהקדם ,אתם לא
תצטערו!!!
* להורים :החוסר הגדול בהורים שלא משלמים חברות מגביל
אותנו מאוד .אנא שלמו ותעזרו לנו לקדם את הסניף ,מה
שחשוב מאוד בתקופת החופש.
בציפיה לבנין אריאל!
צוות ההדרכה ועוז.

מכתב תודה
לרב שמעון פרויליך יו"ר אגודת עזרה הדדית ומסייעיו
העוסקים במלאכה ,יישר כח ותודה על העזרה ,העידוד
והליווי בכניסה לדירת הקבע שלנו.
אשרינו שזכינו להכיר אנשים טובים בקדומים.
יהודה ונעמי שטרן
חגגנו יום הולדת במסעדת רוני ונהנינו מאד  .מיקום
המסעדה מתאים לאירועים עם ילדים  :הם יכלו לצאת
ולשחק ללא חשש בגן המשחקים הסמוך ) ולהפריח
בועות סבון – מקרן  (..ההשתדלות של רעיה  ,האוכל
הטעים שהוגש בשפע ובמאור פנים תרמו ב"ה לשמחה.
כדאי ומוצלח לחגוג כאן בקדומים.
חיה מילס

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן

נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב!
בבית הספר למוסיקה יוכל ילדכם ללמוד לנגן בכלי המתאים
לו ,להשתתף בהרכבים ,לנגן בתזמורת
ולהעשיר את ידיעותיו וחוויותיו.
הלימודים מתקיימים באווירה נעימה ותרבותית,
התלמיד זוכה ליחס אישי ולהוראה ברמה מקצועית גבוהה.
הכלים הנלמדים בבית-הספר:
פסנתר קלאסי ,פסנתר ג'אז ומוסיקה קלה )קלידים( ,כינור,
גיטרה קלאסית  ,גיטרה חשמלית  ,גיטרה בס  ,מערכת
תופים  ,חליליות ) סופרן  ,אלט  ,טנור (  ,חליל -צד  ,קלרינט ,
סקסופונים )אלט ,טנור( ,חצוצרה ,טרומבון ,טובה.

כמו כן ניתן להרשם ל:






פרוייקט "בית-ספר מנגן" – לימוד נגינה בכלי נשיפה
בקבוצות קטנות – לתלמידי כיתה ד' .
חליליות – לימוד חלילית סופרן ואלט בקבוצה )עד 4
בקבוצה( – לתלמידי ב' -ג'
מקהלה – לבנות כיתות ד' -ו'
תזמורת בוגרים – לבוגרים ומבוגרים ,נגני כלי נשיפה,
גיטרות וכלי הקשה
מכינה למגמה העיונית למוסיקה  –-לתלמידות כיתה
ח' באולפנת להב"ה.

הנחה בשכר הלימוד לתלמידי שנה ראשונה
בשעורים היחידניים!
נשמח לתאם אתכם מפגש לבדיקה והתאמת הכלי לילדכם

פנו עוד היום לבית-הספר למוסיקה והבטיחו את מקומכם!

íðåòîá äçîùä
• לסימון יפה מזל טוב לאירוסי אלישיב עם אתי גולדברג
מירושלים.
• למהצרי מיכל וחזי מזל טוב לאירוסי שרון עם אלעד שקד
מכפר סבא.
• לבן זכאי גאולה ויהודה מזל טוב להולדת הנכדה בת לגיתית
ושי.
• למנקין רחל ודידה מזל טוב להולדת הנכדה,נועה ,בת לאוהד
ואושרית.
• לגרוסמן טליה ופנחס  ,לרביב רבקה ודני ולסבא אריה
בורוכוביץ מזל טוב להולדת הבן/הנכד/הנין.
• למוזס הניה ויהודה מזל טוב להולדת הנכד בן למרב ומוטי.
• לגרינוולד צביה ווויקטור ולסבתא פנינה קורלנסקי מזל טוב
להולדת הנכדה/הנינה בת למינה ושמעון.
תושבים יקרים שלום!
כמו בכל שנה,גם הקיץ,מחנה הבוגרים של איל"ן מגיע להתארח
בקדומים.
המחנה שלנו,הגדול ביותר בכל קייטנות איל"ן מונה כ60-
חניכים וכ 130-מתנדבים המגיעים מכל רחבי הארץ לשבוע
מאתגר של עשיה,כיף וחוויה בתאריכים י'-ט'ו באב .10-15.8
המחנה כלו מבוסס על תרומות וקיומו מתאפשר שנה אחרי שנה
הודות לנדיבותם ועזרתם הרבה של העובדים והעומדים בראש
האולפנית והמועצה,ובזכותכם,אנשים טובים מהישוב שתומכים
בתרומות כספיות,תרומות של מזון,צ'ופרים,עזרה בשטח ועצות
טובות.
גם השנה נשמח לעזרתכם בכל אלה.
כמו כן,נשמח אם תוכלו לסייע לנו בארגון שתי ארוחות
ועוגות על פי החלוקה הבאה:
גבעת שלם-סעודה שלישית
מצפה ישי וקדומים צפון-עוגות לימי המחנה ולשבת בפרט
קדומים דרום-ארוחה לשבירת צום ט' באב.
מתנדבים שלנו יעברו בע"ה בימים הקרובים בבתים ויעשו
הרשמה של משפחות שיכולות ורוצות לקחת חלק בזה.
כמובן שגם תושבים משכונות אחרות מוזמנים ליצור קשר
ולהצטרף.
בנוסף,תעמוד עגלה שלנו במכולת בה תוכלו לתרום לנו מוצרים
בסיסיים וצו'פרים.
תודה רבה על שיתוף הפעולה,העזרה והנכונות עד כה,ועל זו
שעוד תהיה בע"ה!!
זכינו להיות חלק מקהילה שכולה חסד,חום והענקה-ועל כך
גאוותנו!
כולם מוזמנים בשבת המחנה לסעודה שלישית משותפת -
זמן למפגש,הכרות והכרת הטוב,במתחם חדר האוכל של
האולפנית בשעה .19:00
תודה גדולה,ונשמח בבואכם!!
שולמית מילר ,נע"ה שטרן ומשתתפי מחנה איל"ן.

בחודשים יולי – אוגוסט משרדי בית הספר למוסיקה פתוחים בימים
א' ב' ג' ה' בין השעות13.00 -10.00 :
טל 7922156 :פקס 7922575 :דוא"ל: music@kedumim.org.il :
ossnatli@gmail.com
אם איננו עונים – השאירו הודעה בתא הקולי או שילחו מייל
ונחזור אליכם!
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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.

•ארנק קטן נמצא לפני למעלה משבועיים על הדשא בגן הפיל.
הארנק כנראה שייך לנערה בו נמצאו מספר מטבעות  .מש '
יעקב .050-6615710 ,09-7921287
•נמצא ו א וזנ י ות ב י ום חמ ישי לפנ י שב ו ע י ים בבר יכה .
.7928482
•נמצא מפתח באיזור האשקוביות עם מחזיק מפתחות של
מוסך " עד " בצורת רכב מאזדה .המאבד יוכל לפנות לטלפון
 0577785614עמרם.

להתראות!
רחל מנקין – מנהלת אדמיניסטרציה.
אסנת ליכטנשטיין – מנהלת

מחירי פרסום בדף המידע

)נע"ה 0509773779-שולמית(0528834854-

מבצע במשק אחיה-
שמן זית ב 189
קנו עכשיו ותחסכו עשרות שקלים.
השמן האיכותי של "משק אחיה" במחיר מדהים .
 5ליטר₪ 189-
 18ליטר₪ 640 -
משלוח חינם  054-5775734 .דוד ווקר
עקב מעבר דירה העסק למכירה העברה-רציניים בלבד צרו איתי קשר.

עקב הביקוש,המכירה נמשכת,
"דורית יודאיקה"
במחירים מיוחדים לתושבי הישוב,מומלץ
להתרשם באתר של המעצבת.
בבית משפחת לוי אורי והילה
057-6661066,7928784

משפחתון חדש
באווירה חמה וביתית
לגילאי שנה )פלוס מינוס(
לפרטים והרשמה
טלי אביקסיס 0546717134
"חנות בהזדמנות" למען הקהילה.
לא קונים ספרי לימוד בלי לבדוק ב"חנות בהזדמנות"
מה ,עוד לא בקרתם בחנות המדהימה!?
חנות קטנה ומיוחדת בה ניתן למצוא לבית כל חפץ קטן או גדול.
כלי-אוכל ,משחקים ילקוטים ועכשיו גם ספרי לימוד לבית הספר.
הגיעו שוב בגדי עודפים של חברת "כותי" ו"דוקטור בייבי"
לתינוקות.
אז איפה אנחנו נמצאים :מול מרכז מפתח החדש
כל יום שני ורביעי בין השעות  19:30ל21:00

íéùåøã
•
•

•
•

דרושה נערה/סטודנטית לטיפול בילדים אחה"צ 3 ,פעמים
בשבוע .054-7723023
לבית הכנסת " משכן מאיר " בקדומים דרום דרוש איש
ניקיון ואחזקה )כולל תיקונים קלים( רציני  .נא לפנות בכתב
עד ר"ח אב ולפרט כישורים וניסיון דומה לגד דביראו במייל
לכתובת dvirgad@gmail.com .
לקייטרינג "אדמה" בקדומים דרושים מלצרים מגיל 17.5
ומעלה .נא לפנות לטלפון  050-4340306ליאור.
דרושה סייעת/גננת מחליפה לגן פרטי לשנה"ל הקרובה.
לפנות לרחל.097922596 0542357022 0542359022 :

מועדון יחדיו
ניתן לקנות אצלנו מתנות למשפחה ,חצאיות מקסימות
לילדות קטנות ,כיסוים יפיפיים לפלטה של שבת ,תיקים
שונים ,כיסויים לחימום פיתה במקרוגל ועוד.

חנות יד שניה
החנות תסגר לרגל חופשה בתאריכים .1/8/11-21/8/11
בתאריכים  22-24/8/11מכירת חיסול של הקיץ
כל פריט בשקל.
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להשכרה במצפה קדומים בית פרטי  4חדרים מיידי
.054-7718502
להשכרה בגבעת שלם ,מתפנה ב  6 ,15/8חד'  1 +מרפסת
סוכה סגורה  ,מושקעת  ,נוף  ,גינה  ,אפשרי לטווח ארוך ,
יעקב .054-5611027
דירת  3חדרים בכרמי קדם להשכרה ,מצב מעולה ,פנוי מ-
054-9212850 1/8
להשכרה מיידית  ,בית חדש במצפה קדומים  6 ,חדרים
.050-5684816
למכירה  /להשכרה בית בגבעת שלם  4חדרים  +מרפסת
גדולה ומקורה .050-6590832 050-8754501
להשכרה דירת משנה בק .דרום  3.5חדרים
.050-2257070
למכירה בכרמי קדם דירת  3חדרים +מרפסת+מזגן+מחסן
.052-5773755
להשכרה בגבעת שלם  3חדרים  +גינה  +חניה לאחר
שיפוץ .054-4542897 ,02-5356440
להשכרה  4חדרים חדשה ברח ’ הנבל בקדומים צפון
 0524230760יהודה.
להשכרה יחידת משנה חדשה שני חדרים בקדומים צפון
לזוג או למשרד .054-2239876
להשכרה  3חדרים בדו -משפחתי בכרמי קדם מ ,1/9/11 -
נוף פתוח.052-2901710 ₪ 1750 ,
למכירה מיטת ברזל משולבת לשלושה ילדים בצבע כסף +
מזרון זוגי ומזרון יחיד במצב מצוין המחיר  2000ש' מחיר
קניה  4000ש' לפרטים נוספים :בפלאפון054-6480090 -
טלפון – 09-7928176
למכירה אנציקלופדיה תלמודית  29כרכים במצב כמעט
חדש במחיר מציאה  1000ש' .לפרטים נוספים :בפלאפון-
 054-6480090טלפון – 09-7928176
למכירה מזדה MPV 95מצב טוב  8מקומות  ,אבי
. 057-7394502
לקראת שנה"ל הבאה ,דרוש מזגן במצב טוב לת"ת "יסדת
עז" אפשרי כתרומה או בתשלום050-4286866 .
למכירה מזגן  4כ " ס תדיראן רצפתי מצב מעולה 1500
ש"ח .בן-הרוש 0544-344451
למכירה מאזדה  2002יד שניה  052-6835452אבי.

מזגנים
תיקון התקנה והחלפה כל הסוגים
שירות מקצועי
052-3558461 09-7921170
חוג ריקודי עם
בקרוב חוג ריקודי עם בבוקר
במועדון יחדיו בהדרכת יעל טביב
פרטים בהמשך
שמן זית “הר קדומים”  -תוצרת פארק בר-און
כתית מעולה חמיצות 0.4

 1ליטר  42ש”ח 2 ,ליטר  80ש”ח
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!
ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780

