à”òùúä úáè ç”é
2010 øáîöãì 25 ”úåîù” úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר ' " שמות " לעילוי נשמת רועי ודוד ארבל ז " ל
יועבר ע"י איתן ארבל בשעה  16:00בבית המשפחה

"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

,úáè ’ë éðù íåéá ä”éà íéé÷úú äâöää
ñéôä íìåàá 16:30 äòùá 27.12
ç”ù 25 :úîã÷åî äøéëîá ñéèøë øéçî
(íéîìùî íéøâåáîå íéãìé) ç”ù 35 :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 :

שדרוג המרכזיה במשרדי המועצה
כחלק מתהליך שיפור השירות לתושב משדרגת בימים אלו המועצה
את מערכת הטלפונים במשרדיה אשר בפארק בר-און.
להלן מספרי הטלפון החדשים
7778000
מרכזיה
7922525
פקס
7778001
לשכת ראש המועצה
7778010
גזברות
7778011
הנהלת חשבונות
7778013
גביה
7778020
חינוך
7778008
שפ"ע
7778009
פיקוח
7778004
הנדסה
7778019
קליטה
7778017
תרבות
7778023
נוער
7778012
החברה הכלכלית לקדומים
מחלקות ביטחון ,רווחה והשירות הפסיכולוגי ללא שינוי.

16:10 :úáùä úñéðë
17:21 :úáùä úàéöé

תחבורה ציבורית
תושבים יקרים שלום רב,
נושא התחבורה הציבורית הלקויה  -ידוע ומוכר לכולנו .אבקש
לעדכן אתכם על הנעשה בנושא.
בשבוע שעבר נערך דיון בנושא התחבורה הציבורית בהשתתפות
ראשי הרשויות של קרני שומרון ,עמנואל ,נציג של מוא"ז שומרון,
נציג משרד התחבורה ,נציגי תושבים ומחתימי העצומה נגד חב'
אפיקים והנהלת חברת אפיקים.
במהלך הדיון הוצגה מצגת שהוכנה ע"י רותי שפיצר ושרה וינשטיין
מקרני שומרון ועטרה ברוקנר מקדומים )ממארגנות העצומה
הציבורית( בה הוצגו הקשיים ,התלונות והבעיות של תושבים כולל
הקראת מכתבי תלונה של תושבים.
מנכ"ל אפיקים קיבל את עיקרי הטענות והציג את הצעדים
שבכוונתו לנקוט:
א .בנושא תלונות על התנהגות נהגים
א .1.תוצע עבודה לתושבים בעלי רישיון נהיגה על אוטובוס
שיפנו לחברה.
א .2.הביע נכונות להכשיר תושבים מהישוב ומהאזור כנהגים
על חשבון החברה) .ראו פרסום בדף המידע(.
ב .אפיקים הכינה תוכנית רה-ארגון של מערך התחבורה כדי להקל
את המצב באופן מיידי .בהקשר זה הוחלט לגבש צוות בו יהיו
נציגים מכל הישובים שידונו עם נציג משרד התחבורה ונציג חב'
אפיקים לבחינת התוכנית המוצעת ,בכדי לשכלל ולשפר את מערך
השירות.
ג .ראשי הרשויות של עמנואל ,קרני שומרון ,מוא"ז שומרון ואנוכי
התחלנו ונמשיך לפעול מול משרד התחבורה ומשרד האוצר
להשגת תקציב יעודי להחלפת האוטובוסים הישנים שאפיקים
חויבה לרכוש מחברת "דן" )בהוראת משרד התחבורה( .יצוין,
שבמידה ויהיו אוטובוסים חדשים ,הרי שאושרו לא מכבר  9חליפות
מיגון חדשות במימון המדינה.
ד .ח"כ מיכאל בן ארי מרכז פניה לוועדת הכלכלה של הכנסת
לקיים דיון דחוף בנושא בהשתתפות נציגי משרד האוצר
והתחבורה.
ה .החברה מתכננת הצבה של  3אוטובוסים שיעמדו בכוננות
לתקלות אוטובוס .אחד בקדומים ,אחד בקרני שומרון ואחד בצומת
רעננה.
קיימנו ,ראשי הרשויות ,דיון נוסף עם מנכ"ל אפיקים ומח"ט אפרים
לבחון אפשרויות של צמצום שימוש באוטובוסים ממוגנים לצורכי
התחבורה הציבורית ובכך להוריד את העומס ורמת התקלות .פניה
דומה הועברה למפקד אוגדת איו"ש.
כלל הרשויות באזור מרכזות מאמצים גדולים כדי להביא לכך
שמשרד התחבורה ,האחראי על שירותי התחבורה הציבורית ,יבין
את אחריותו למתן שירות מיטבי.
בעזרתכם התושבים המשתמשים בתחבורה הציבורית ,אנו
מקבלים את המידע בזמן אמת ומסוגלים להשתמש במידע מול
משרד התחבורה והגורמים הרלוונטיים .על כל תקלה ניתן לפנות
ליפה בלשכת ראש המועצה.
נמשיך בטיפול בנושא החשוב הזה ,עד לפתרונו המלא.
שלכם,
חננאל דורני
ראש המועצה

י

הודעות מחלקת ביטחון
הקמת צוות מתנדבי כיבוי בקדומים
לצורך הקמת צוות כיבוי וחילוץ בקדומים דרושים:
√ נהגים בעלי רישיון ג ' לפחות שנתיים וללא עבר פלילי.
√ מתנדבים מגיל  16ומעלה.
הקורס יועבר ע"י תחנת כיבוי קרנ"ש וימשך כ  5-מפגשים
בני  6שעות.
אם הנך עונה על הדרישות ומרגיש מתאים
צור קשר עם מוקד .107
תדריך שמירה-
לכל המעוניינים להיכנס לשמירות ,תדריך שמירה
יתקיים ביום ג'  ,28/12/10כ”א בטבת בשעה 20:00
במוקד קדומים.
שער צפון
השער שוב אינו תקין .נשתדל לתקנו באופן יסודי ומהיר בימים
הקרובים.
דיווחית תשלח כשהשער יתוקן.

"דע לך שכל רועה ורועה ,יש לו ניגון מיוחד משלו"...
שבע שנים להירצחו של

רועי ארבל הי"ד
האזכרה תתקיים במוצאי שבת פרשת "שמות "
י"ח טבת )  (25.12בשעה 20:00
באודיטוריום שבאולפנת להב"ה.
ישאו דברים:
 רועי אביקסיס -חבר ילדות בני משפחה שיעור מפי הרב מרדכי וורדי -רב ביה"ס לקולנוע"מעלה" ורב הקיבוץ ראש צורים
 סרטון" :רועי בתמונה ובניגון"העליה לבית הקברות בדולב -תתקיים
ביום שני כ' טבת ) (27.12בשעה 15:00

2011 úðùì äðåðøàá úåçðä
לתשומת ליבכם,
החל מ 1/1/11-ההנחות משנת  2010אינן בתוקף.
הגשת בקשות להנחה בארנונה ניתן להגיש החל מ .9/11/10
הנחות עפ " י מבחן הכנסה יש להגיש בין .1/1/11-31/3/11
קיימת אפשרות להגשת בקשה מאוחרת מ  31/3/11לתושבים
חדשים או במידה וחל שינוי אישי ו/או כלכלי במהלך השנה.
טופס בקשה להנחה ניתן להוריד באתר או לקבלו במשרדי
המועצה בקדומים דרום בימי קבלת קהל  .כמו כן  ,אפשר
להתקשר טלפונית ולהשאיר שם ומס' ת.ד .בטלפון 7922071
ולציין סוג הטופס הרצוי ונעביר אליכם.
לכל בקשה להנחה יש להגיש טפסים בהתאם  ) .פרטים
בטבלת הקריטריונים(
את הטפסים לאחר שמולאו אפשר להחזיר לתיבת הדואר של
המועצה )התיבה הלבנה בדואר(.

תנאים מקדימים לבחינת הזכאות:
* אי קיומו של חוב.
* כתובת המבקש מעודכנת בקדומים עפ " י מרשם
האוכלוסין.
* המבקש הינו "המחזיק "בנכס בפועל.
* הגשת מסמכים באופן מלא במועד.
* אין כפל הנחות  .במידה וקיימת זכאות עפ " י מס '
קריטריונים יקבל המבקש את ההנחה הגבוהה.

בנוכחותכם נתכבד.

קריאות מוני חשמל -תזכורת
תושבים שמחוברים לצובר החשמל של המועצה ולא נלקחו
מהם קריאות החודש מתבקשים להעביר בימים הקרובים
את קריאות החשמל )מס' מונה +מס' קריאה( אל :
gviya@kedumim.org.il
)קישור מאתר קדומים מחלקת גביה(
או בטל ) 09-7928302 :נא להשאיר הודעה במשיבון (
רוצה תזכורת אישית?!
שלחו מייל לכתובת הנ"ל ותקבלו תזכורת אוטומטית לפני
כל שובר.

∞ äéæéåìèä úåùãç ìåî íéáùåé íúà íâ
??äá øîàðä ìò ñòëá íéáéâîå
∞ ??íãä õçì úà íëì úåìòî åéãøä úåùãç éìåàå
∞ úðéåòä úøåù÷úä ìåî íéðåàä øñåç úùåçú íàä
??íëá íâ úìçìçî

יש אור בקצה המנהרה!!!
ולאור הזה קוראים :
אתר החדשות הסטירי/אלטרנטיבי שלנו,

או כפי שהם אומרים :
"מהדורת השבט  -תכנית החדשות ה " אובייקטיבית "
ביותר בטלויזיה ,ללא משוא פנים ,התכנית שמדווחת
לכם על הכל בזמן אמת כדי שלפחות משהו מתוכה
יהיה אמת"...

אז בואו להיפגש ,לשמוע ולהשמיע בספריה
ביום רביעי כ"ט טבת ) (5/1בשעה 20:30
עם יוצרי אתר “לאטמה”:
äöòåîä øðéøèå
יום שישי כ"ד טבת  31.12.10בין השעות 10:00 – 9:00
ליד המשרד של השוטר הקהילתי

* טל גלעדי – תסריטאי
* אבישי עברי – עורך תוכן
* רונית אברמוף-שפירא  -שחקנית
מחיר כניסה – 15ש"ח

מחכים לכם

*** נוער *** נוער *** נוער ***
שכבת יא-יב בנים
מוזמנים לפגוש את יונתן – הרכז החדש לשכבות שלכם.
נפגשים מוצ"ש "שמות" ,י"ח טבת ,25.12 ,בשעה 20:00
במקלט בקדומים צפון מול הפארק )ביה"כ התימני לשעבר(.

בקרוב ...בקרוב ...בקרוב...

ַשיר
ִמ ְדר ִ
פרשת שבוע ,אקטואליה ,אנחנו,
במילים ,במנגינות
ובראייה קצת אחרת...
פרטים בדפי המידע

לנוער קדומים דרושה משפחה...
פרוייקט "משפחות מאמצות" מתחדש
ואנחנו מחפשים משפחות מתנדבות לליווי הנוער.
דרישות התפקיד :נכונות ,איכפתיות ,קצת מקום
בבית ,והרבה מקום בלב...
לפרטים :חדוה  ,052-8119060במיילshmerh@gmail.com :

,íëîéò 'ä
* åîéøúäù íéðá úåìòî èáùì çë øùéé
!ãåáëä ìë !íéçà ïåâøéàì øáòù òåáùá
* ...’ã íåéá íéé÷úú óéðñä ìù íéçúåúä íéëéøãîì äëøãä úðãñ
-æ"åì
éðéì÷ âåìåëéñô ïðåø äéøà é"ò øáòåú á"áç úìåòô 20:30
ö"áù 15:30
ã÷ôî 15:45
äçðî
úåìåòô
íéøéù
äìãáäå úéáøò
!íåìù úáù
úåòøå íéëéøãîä ,íëì íéëçî
-úåø÷é úåëéðç
óéðñì åòéâäù úåðáä ìëì ãåáëä ìë
!!!ïáìåçë íò äøáòù úáùá
,(ïáì ìåçë úåçëåð äçðî) ì"ëðî òöáî úà çåëùì àì
!!!ïîæáå ïáìåçë óéðñì úåàá ïìåë
êøãá úåøáçä ìò íéôãä ,ìçä úåøáçä éîã íåìùú
.....íëéìà
!!óéðñá 15:00 äòùá ã÷ôî úáùä
!!ìàéøà ïééðáì äééôéöá
éãòå ã"äö

íðåòîá äçîùä

נודה לא-ל שזכינו להביא את בננו
מאיר נ"י למצוות.
במלאת לנער שלש עשרה שנה
במוצאי שבת פרשת שמות
נתכנס אי"ה לשמוח בבית הכנסת "משכן מאיר"
בשעה  20:00וכל ידידינו מוזמנים לשמוח עמנו.
אמציה ונעמי האיתן
לא שלחנו הזמנות אישיות בישוב -
מאיר יעלה לתורה אי"ה בשבת פרשת "שמות" במצפה ישי.

çìîä íéá ùôåð
.(äðåù êéøàúä) 16/1/11-19/1/11 íéëéøàúá íéé÷úé ùôåðä
.¤ 950 – íìùì ïåãòåîì ïîæåî ,íùøðù éî
.íéîåìùú 3-á íìùì ïúéð

ערב לעובדי הוראה וכלל הציבור
ערב חמ”ד יתקיים ,ב”ה ,ביום ראשון י”א בשבט תשע”א
 16/1/11בהיכל התרבות העירוני ברח’ רזיאל  4נתניה.
בתוכנית:
 -19:15התכנסות וכיבוד קל
 -20:00תוכנית אומנותית בהשתתפות הזמר אביהו מדינה
ותזמורתו.
הבדרן שמעון רגב.
הערב מיועד לעובדי הוראה וכלל הציבור.
כרטיסים במחיר  ₪ 50ניתן לרכוש אצל-
גב’ שושנה סרי לוי– 052-6453171 ,09-7921387
גב’ עדנה חלץ– 050-9688885
)הכרטיס כולל הסעה לנתניה(

ג”ת )גמלאים תורמים(בקדומים
,íééúøáç íéúåøéù) äöòåîä ìù äìéä÷ä óâà úå÷ìçî
ú"â úåìéòô ìù óúåùî ïåðëúì åøáç (øòåðå úåáøú ,êåðéç
.íéîåã÷á
úåðäéì íéîåã÷ úìéä÷ì øùôàì äðéä úéðëúä úøèî
.áåùééá íéàìîâä ìù íäéøåùéëîå íäééç ïåéñéðî íøúéäìå
,äöòá ,äðéáá íéãéåöîä åðúàî åìà úà íéðéîæî åðà
àùåðì ùã÷åéù áøòá óúúùäì ,áåè ïåöøáå éàðôá
.éùéìùä ìéâá úåáãðúää
הננו רוצים להזמינך לערב מיוחד
בנושא ההתנדבות ביישוב ,שייערך ,אי"ה ,ביום
שלישי כ"א בטבת התשע"א 28/12/10 ,בשעה
 20:00במועדון "יחדיו".
בערב זה נסקור אפיקי התנדבות שונים שקיימים ביישוב ,ונעלה
בעזרתכם ,רעיונות חדשים לעשייה.

להלן תוכנית הערב:
 20:00דברי ברכה –חננאל דורני ראש המועצה
 20:10התנדבות בגיל השלישי – יורי הירשפלד,
החברה למתנסים ,תנועת של"מ )שרות לאומי למבוגר(
 21:00התנדבות בקדומים – נציגי שירותים שונים בקדומים
)המחלקה לשירותים חברתיים ,משטרה ,בי"ס ,גנ"י (,
סקירה של אפיקי ההתנדבות הקיימים והאפשריים
וחשיבה משותפת על כיוונים חדשים.

• לבן-דב לאה ואביגדור מזל טוב לאירוסי הנכד אורי אגל-טל עם
שני עובדיה מבית שאן.
• למילר מרים ודניאל מזל טוב לנישואי חוה עם אביצור יעקב
וברכת "ישוב טוב" לזוג הגר בקראוונים ליד החממות.
• לליזרסון אהובה מזל טוב להולדת הנכד בן למיכל ויוסי.
• לאדד חנן ברכות לזכיית אמך  ,נעמי אדד  ,בפרס יקיר החינוך
הדתי.

צביה בסרגליק

• טלפון אלחוטי HUNDAIנמצא לפני חודש באזור האולפנה
משפחת ברמן .097928011

מנהלת המחלקה
עו"ס קהילתית
לשירותים חברתיים
רכזת מתנדבים
הבהרה :המכתבים נשלחו עפ"י גזירת שנתונים ולא עפ"י שום מידע אחר.
אם ידוע לך על אנשים נוספים נודה לך על עדכונם בפרטים.
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לפרטים נוספים ,או להערות מאירות עיניים7922101/7928832 :

נשמח לראותך עמנו!
רינה קצב

נעלי בלנסטון המקוריות-מבצע מיוחד!!!
לתושבי קדומים בלבד!!!
למשך שבועיים ,עד לכ”ו בטבת 30/12/10
 ₪ 360-390לכל נעלי בלנסטון !
 ₪ 410בלבד לנעלי רדבק!
לפרטים– 050-6399535 ,050-2795167

קרן קדומים לפתוח מכרז לאיוש משרה
לתפקיד מדריך/רכז נוער
לישוב קדומים דרושים מדריכי/רכזי נוער
תאור התפקיד:
שותפות בייזום ותכנון פעילויות שוטפות ואירועים מיוחדים
לנוער ,וביצועם.
ניהול מועדון הנוער והדרכת בני הנוער.
כפיפות למנהל תחום הנוער.
דרישות התפקיד:
ניסיון בתחומי הדרכת נוער ובהפעלת פרויקטים חינוכיים
שתים עשרה שנות לימוד  -חובה ,תואר ראשון יתרון
שירות צבאי או שירות לאומי  -חובה
מוכנות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות
היקף כל משרה 50%-25%
העסקה ע"י קרן קדומים לפיתוח
פרטי המכרז באתר ה מ.מ .קדומים www.kedumim.org.il
קורות חיים יש לשלוח עד ליום שלישי ,כ”א טבת28.12 ,
לפקס  15397928624או jobs@kedumim.org.il
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התמחות בקשת רחבה של תחומי המשפט
ובעיקר אזרחי-מסחרי
עריכת חוזים ,צוואות ,דיני עבודה ,נזיקין ,לשון הרע ,הוצאה לפועל,
ליקויי בניה ומגון תחומים נוספים.
התמחות בגישור מטעם בתי המשפט ,וגישורים פרטיים
גישור עסקי ,זוגי ,סכסוכי שכנים ,צרכנות ,גישור קהילתי וגישור
עבודה

ליווי ,יעוץ וייצוג בבתי משפט ,יחס אישי ומקצועי
addad@bezeqint.net 050-6371168 7928460

נותרו מקומות אחרונים ללימודי גישור בקדומים
לימודי הגישור מקנים מיומנויות וכלים לניהול הליך הגישור ,ניהול
מו"מ ופתרון קונפליקטים.
הקורס נפתח בינואר  ,כולל  10מפגשים בני  4.5שעות  ,אחת
לשבוע ובו שיעורים עיוניים ומעשיים הכוללים  :הרצאות  ,ניתוחי
אירועים ,תרגול מעשי וסימולציות גישור.
כל משתלם יקבל אוגדן המכיל חומר תיאורטי ומעשי ,אשר ישמש
אותו במהלך הקורס ולאחריו .
התעודה מטעם גומא המרכז הישראלי לגישור ואימון

לפרטים והצטרפות050-6371169 :

דליקטעז-מוצרי חלב עיזים ממיטבתוצרת משק טביב קדומים

מבחר גבינות עיזים,רכות וחצי קשות,יוגורט טבעי
ובטעמים וחלב עיזים.
השבוע במבצע-לאבנה עם שמן זית וזעתר 200
גר' .₪ 14
כל יום שישי  8:00-12:30ליד המכולת בדרום
יעל 0508509102

לחברה הכלכלית בקדומים דרושות
מטפלות למעונות קדומים לשנת תשע”א
לפרטים :אלירז 052-8119070 -תימור052-8119051 -
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רואי מסורי ,רו”ח -הנהלת חשבונות ,דוחות שנתיים והחזרי מס 054-
.4822392
להשכרה בית בן ששה חדרים -חדש בקדומים צפון
057-7480402
מעוניינים לשכור דירת שלושה חדרים  ,החל מיוני הקרוב במצפה
קדומים\גבעת רש"י למשך שלוש שנים.0508757098.088576482.
להשכרה יחידת דיור חדשה בקדומים צפון ,מש' פרוכטר
.052-6070961
למכירה/להשכרה בית פרטי בקדומים צפון .054-6608074
למכירה מסלול ריצה/הליכה מסך דיגיטלי הנותן נתונים רבים ,המכשיר
כמעט חדש יעקב שני .054-5611027
למעון בחוות גלעד דרוש בדחיפות מקרר במצב טוב .נשמח לעזרתכם
.052-5666632

ההרשמה ל”חגיגן” לשנה”ל תשע”ב בעיצומה
נותרו מס’ מקומות לגילאי שנתיים-שלוש במבנה ה”חגיגן”.
צוות ה”חגיגן” מעניק חום ואהבה אושר ושמחה ומעל הכל חינוך
למצוות כבר בשנים הראשונות ,תוך למידה חווייתית ואיכותית.
אפשרות לצהרון עד השעה  ,16:00יחס אישי וחם ,פיתוח החשיבה
בצורה חווייתית ,ארוחות בוקר מגוונות ,ארוחת צהריים חמה.
לפרטים-
חגית סעדה– ) 09-7928018בית() 09-7921202 ,חגיגן(
) 052-4422241נייד(

חנות יד שניה
בשבוע הקרוב תפתח החנות עם בגדים לחורף במבחר גדול לכל
הגילאים .שעות פתיחה:
יום שני , 18:30-19:30 :יום רביעי19:30-20:30 :
בברכת חורף טוב,המתנדבות
לפרטים יעל 0508509102
BS"D

 -TALKING ENGLISHלדבר אנגלית
תחביר ,קריאה ,כתיבה ,אוצר מילים
הכל מתחבר בדיבור!
החוג מיועד לילדי כיתות :ד’-ח’
קבוצת בנים  /קבוצת בנות
מינימום  5נרשמים לפתיחת חוג.
לפרטים והרשמה :אורנה בן אהרן )טרומבקה(:
 09-7921611או 054-2068220

זה הזמן

להזמין מגילת אסתר על קלף
ולקבלה עד פורים

כמו כן ,ניתן למסור תפילין ומזוזות להגהה.
054יהורם בן הרוש – סופר סת"ם 054-4344451

שמן זית תוצרת פארק בר-און יבול חדש תשע"א

פח  2ליטר  ,₪ 80בקבוק  1ליטר .₪ 42
ניתן להזמין אצל אברהם 050-6860780
רב תכליתי בקדומים צפון
להשכרת המקום ותיאומים יש לפנות לרננה צברי 052-6999449 -

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.

