à”òùúä úáè ä”ë
2011 øàåðéì 1 ”àøàå” úáù

16:14 :úáùä úñéðë
17:25 :úáùä úàéöé

שביתת הרשויות
ביום ראשון ,כ"ו טבת תשע"א ) ,(02/1/11פותח מרכז השלטון המקומי בשביתה ללא הגבלת זמן.
במהלך השביתה לא יהיה מענה טלפוני ולא תהיה קבלת קהל במשרדי המועצה.
מוקד  107יפעל כרגיל.
בשונה מהחלטת מטה המאבק בשל המצב הבטחוני באיזורינו ,אנו לא נשבית את מערכת החינוך.

תושבים יקרים,
שביתת הרשויות המקומיות
אנו ,ראשי הערים והמועצות ,יצאנו בימים אלו במאבק כדי לשמור על כספנו ועל איכות חיינו .בין השאר ,הקמנו אוהל מחאה
מול משרד ראש הממשלה ופתחנו בצעדי מחאה נוספים.
המיסים הרבים שגובה הממשלה בצורות שונות ומתוחכמות ,כמו למשל במחירי המים ,לא חוזרים לאזרח חזרה .לא בשירות,
לא ברווחה ,לא ברמת החינוך ואיכותו ,לא בביטחון האישי ולא במגורים .המיסים נאספים ולא מושבים חזרה לתושבים.
מאבק ראשי הרשויות המקומיות הינו כנגד עליית מחירי המים שהתייקרו פי  3מאז שנת  ,2007וכנגד קיצוצי הממשלה
בתקציבי החינוך ובתקציבי החובה הממשלתיים.
בשנים האחרונות הממשלה ממשיכה לגבות מיסים מהתושבים ,אולם היא אינה מעבירה אותו לרשויות כפי שנדרש בחוק.
התוצאה אליה מכוונת הממשלה הינה העלאה קיצונית בארנונה ,ולכך לא נוכל להסכים !!
אציין ,שבחודשים האחרונים ,רשויות רבות ,גדולות כקטנות ,העלו את תעריפי הארנונה .כאן בקדומים ,לאחר התייעלות
שעשינו בשנים האחרונות ,לא זו בלבד שלא ראינו הכרח להעלאת הארנונה ,אלא אף הורדנו את אגרת השמירה.
מטה המאבק של מרכז השלטון המקומי החליט לצאת למאבק ,לאחר ש 8 -חודשים של שיחות ומשא ומתן הותירו את
הממשלה באדישותה .מטרת השביתה הצפויה הינה למנוע את העלאת המיסים ,להחזיר לשפיות את מחירי המים המופרזים
)שהעלאתם אינה קשורה כלל למחסור במים( ,למנוע פגיעה בלתי הפיכה בחינוך הממלכתי ,למנוע העלאת ארנונה ,כדי להמשיך
להעניק לילדים את הביטחון הראוי במוסדות החינוך ,הסעות ,ניקיון ,מורים טובים ,הזנה ולאפשר לנו להעניק לכם שירותים
ראויים.

אנחנו מקווים כי הצלחת מאבקנו תשנה את המצב ,על מנת לאפשר לתושבי המדינה את איכות החיים לה הם ראויים.
אנו מתנצלים מראש על עוגמת הנפש ,אך המאבק הוא כלל ארצי ,למען כולנו.

שיבושים באספקת מים
כפי שפורסם ,אנו בעיצומם של ביצוע עבודות פיתוח ברחבי הישוב:
פרויקט החלפת קווי המים בשכונת האשקוביות – התשתית הקיימת חלודה וגורמת לתקלות חוזרות ונשנות באספקת
המים לתושבים.
החלפת מגופים ברחבי היישוב – החלפת מגופים שאינם מתפקדים ותוספת מגופים חדשים ,על מנת לאפשר סגירות מים
לקטעי רחובות )במצב הקיים בכל מקרה של פיצוץ מים ,לצורך התיקון ,יש לנתק שכונה שלמה ואף יותר מכך(.
בשבוע הקרוב העבודות תתרכזנה בגבעת שלם.
במהלך הביצוע אנו נאלצים להפסיק את אספקת המים לסירוגין ,בהתרעה מראש.
העבודה דינאמית ולא ניתן להודיע על ההפסקות הרבה זמן מראש ,היו ערניים להודעות בדיווחית!

אנו מתנצלים על חוסר הנוחות שיגרם ומקווים לסיים את העבודות בהקדם.
שבת שלום,
חננאל דורני
ראש המועצה

בית קדומים אבל פטירתה חברתנו היקרה
דונהטלה חנה דיין ז”ל
ושולח תנחומים לבעלה חברנו מיכאל ,לילדיה :אוריה ,אהוביה ושיראל .לאמה ,לאחיה ,לאחותה,
ולכל המשפחה הרחבה

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "וארא" יתקיים השעור ,אי"ה ,ע"י שרה אליאש
בשעה  16:15בביתה.

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.

המחלקה לשירותים חברתיים

מרכז סיוע למשפחות שכולות עקב תאונות דרכים
שירות חדש
משרד הרווחה בשיתוף עיריית תל אביב מפעיל מרכז טיפול וסיוע
למשפחות ששכלו בן משפחה בתאונת דרכים בארץ או בחו"ל.
הטיפול הניתן הינו טיפול קצר מועד הממוקד בטראומה ובשכול .טיפול
פרטני זוגי או משפחתי.

הטיפול ניתן ללא תשלום.
כתובת המרכז :התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי צ'לנוב  41תל אביב
לקבלת השירות ניתן לפנות ישירות לטלפון03-6227333/5 :
או במייל pomtiansky_@mail.tel-aviv.gov.il
ניתן לפנות גם באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים בישוב טלפון:
.09-7922101

מועדון יחדיו
צ'יהולי – אומן הזכוכית
נסיעה לתערוכת יצירות בזכוכית שמתקיימת בגלריה ליטבק
בת"א )התערוכה מיוחדת ומאד מומלצת(.
נצא ביום שני  10/1/11ה' בשבט בשעה .9:00
יש מעט מקומות ,ניתן להרשם במועדון יחדיו
052-8332812 ,7922248

מועצה מקומית קדומים
מכרז מס 18/10

דרוש/ה מ"מ למזכיר/ה למחלקת הגזברות
דרישות התפקיד
ידע וניסיון בעבודה משרדית
שליטה מלאה wordו.excel -
יחסי אנוש טובים ויכולת עבודה מול קהל וטיפול בפניות צבור
בעל/ת יכולת לעבודה עצמאית וכושר ארגון.
היקף המשרה , 100% :העסקה לתקופה לשלשה חודשים עם
אפשרות להארכה.
קורות חיים יש להגיש לפקס  153-9-7928624או ל:
jobs@kedumim.org.il
עד ליום ה' א' בשבט תשע"א ) ( 6.1.20110
רק מועמדים/ות העונים לדרישות התפקיד יוזמנו לראיון.

...éúéà åððéà øòðäå
במלאות ארבע עשרה שנים לנפילתו של בננו ,אחינו,
נכדנו וחברנו

אורן – אורי הי"ד
תתקיים אזכרה לזכרו
ביום שלישי כ"ח בטבת בשעה 19.30
יתקיים  ,אי"ה  ,ערב לימוד משניות ושעור
מפי הרב אהרון ותפילת ערבית בביתנו )יקיר(
ביום רביעי כ"ט בטבת ) (5/1/11בשעה 16:15
תתקיים  ,אי"ה אזכרה בבית העלמין בקדומים.
בשעה  17:45יתקיים ערב לזכרו של אורי הי"ד
בביהכ"ס המרכזי ביקיר
בהשתתפות:
הרב אהרון כהן – רב הישוב יקיר
הרב משה קינן )רס"ן במילואים( – מרצה בכיר בצה"ל ובהידברות
נא לדייק
משפחת ביטון ,יקיר

קרן יואל – עזרה הדדית קדומים
לאחר הפסקה של מס' חודשים גמ"ח עזרה הדדית חוזר לפעולה
ובהיקפים חדשים.
בעקבות עזרתו הברוכה של ראש המועצה ,חננאל דורני ,הועמד
לרשותנו מחסן שיוכל לקלוט רהיטים ,ציוד חשמלי ומוצרי בית
גדולים.
המחסן ממוקם באזור התעשיה בקדומים במבנה הנגריה של
חנניה אביקסיס.
על מנת לשוב ולהצליח
אנו מבקשים את עזרת הציבור בתרומת מוצרים.
לתאום נא להתקשר לשמעון או לאלישיב .052-5666636

2011 úðùì äðåðøàá úåçðä
לתשומת ליבכם,
החל מ 1/1/11-ההנחות משנת  2010אינן בתוקף.
הנחות עפ "י מבחן הכנסה יש להגיש בין  .1/1/11-31/3/11קיימת
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  7778010ולציין 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(.

למועצה מקומית קדומים
דרוש רבש"ץ
מכרז מס -12/10חוזר

דרישות התפקיד
 12שנות לימוד ,שרות צבאי מלא ,תינתן עדיפות למסיימי קורס
פיקודי ,בשירות מילואים פעיל ,רשיון נהיגה ,תושב קדומים.
היקף המשרה –מלאה ,נכונות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות.
העבודה איננה מתאימה לסטודנטים
הערה :קבלה סופית לעבודה מותנית באישור המח"ט
לפרטים – מחלקת בטחון 09-7928565
ק ו ר ו ת ח י י ם י ש ל ה ג י ש ל פ ק ס  0 9 -7 9 2 2 0 7 0א ו ל :
jobs@kedumim.org.il
עד ליום ו' בשבט תשע"א ) (11.1.2011נא לציין את שם המשרה .
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éìèéâéãä ïåòåùòùä
åúåòöîàáù
÷çùîä êôåä
ú÷úøî äéååçì
!!!íéîåã÷á åéùëò

!!!יש אור בקצה המנהרה
: ולאור הזה קוראים

íéé÷úé òåøéàä
ù”öåîá ä”éà
èáù ’é ”çìùá“
20:30 äòùá 15.1
øôñä úéáá
ä÷éæåîì

,אלטרנטיבי שלנו/אתר החדשות הסטירי

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

.•ממשק אלקטרוני מתוחכם
.•שלט דיגיטלי אלחוטי לכל משתתף
.•בשילוב תמונות וסרטים
•פרסים לזוכים בשלושת המקומות הראשונים

 לשמוע ולהשמיע בספריה,אז בואו להיפגש
20:30 ( בשעה5/1) ביום רביעי כ"ט טבת
:”עם יוצרי אתר “לאטמה
* טל גלעדי – תסריטאי
* אבישי עברי – עורך תוכן
 שחקנית- שפירא-* רונית אברמוף

.₪ 35  למשתתף לזוג ביחד באותו השלט₪ 25 :מחיר כניסה

!!!ñôñôì øåñàù äéååç
מחכים לכם
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

 כיתה א- מזמינים את ילדי הגנים

íéãìé ñðëì
èáù ùãåç ùàøì
,úáè è”ë éòéáø íåéá ä”éà íéé÷úéù
úñðë úéáá 16:15 äòùá 5.1
íåøã íéîåã÷á ”øéàî ïëùî“
:בתכנית
 משחק ולימוד קצר לקראת ראש חודש,סיפור
ואמירת פרקי תהילים

!!!כולם מוזמנים

ñðøá úéøù íò 2-5 éàìéâá
ñéðôé÷ ïéåì

äàéøáä úøéù
úåøòðå íéùðì òôåî
íéòôî éì÷éæåî òôåî
ïåâéðå äøéù ,êøáúé 'äì äéãåäå çáù åìåëù
äðéâð éìë ìù øéãð áåìéùá
.íéðåù íééì÷éæåî úåðåðâñå íééðåâññ
àøåáä úãåáòì ùôðä úåãéî úîöòä
:íéàøáðä úøéùá úåððåáúä êåúî
,íîåãäå çîåöä ,íééçä éìòá ,íéîùä éîøâ
?íãàä éðá ,åðì íéøîåà íöòá íä äî

ôå÷ùøä äåàðå éèåî áøä

øåôéñ úòù
íéãìéì úåìéòôå

/ øæâäå øæòéìà

6.1 ,יתקיים אי”ה ביום חמישי א’ שבט
 ברב תכליתי בקדומים צפון16:30 בשעה
. לילד₪ 5 :מחיר כניסה
מחלקת תרבות

ש"ח15 – מחיר כניסה

בית מדרש נפש יצירה

יום עיון לקראת ט”ו בשבט
17.1 ,יתקיים אי”ה ביום שני י”ב שבט
...פרטים נוספים בהמשך

,íéðåù íéìë 20 ìò íéðâðîù
íéùâøîå íéãçåéî íéòåöéáá
íéøëåî íéøéùå íééøå÷î íéøéùì
."äøéù ÷øô" úìéôú êåúî
éùéìù íåéá ä”éà íéé÷úé òôåîä
18.1 ,èáù â”é
.ñéôä íìåàá 20:30 äòùá
.₪ 20 :äñéðë øéçî

èáùá å”è úåòéèð
íéøôà øäá ä”éà íéöò åòèé øôñä éúá
íéãìéì úïòéèð åîéé÷úé - 16:00 :äòùá íéøäöä øçà
ñðøá úéøù íò úåìéòôå
...êùîäá íéôñåð íéèøô

ג"ת )=גמלאים תורמים(
גמלאים יקרים ,ו"מתבגרים" שטרם יצאו לפנסיה
אבל מרגישים פנויים לעניין,
שימו לב:
ביום שלישי השבוע )כ"א בטבת( פגשנו במועדון "יחדיו" את
יורי הירשפלד  ,רכז התנדבויות בחברה למתנסים  .יורי ,
בכישרונו הרב ,העביר הרצאה מעניינת בנושא ההתנדבות,
ולאחר מכן נסקרו אפיקי התנדבות שונים ביישוב ע"י נציגים
ממחלקות המועצה השונות  .גם ראש המועצה  ,מר חננאל
דורני ,כיבד אותנו בנוכחותו וברך את המתכנסים.
לבקשת הקהל שהשתתף ולמען כל מי שנעדר ,אנו מצרפים
להלן את מגוון ההצעות שעלו באותו ערב.
אנו מזמינים את כולכם ,אלו שהיו ואלו שנבצר מהם להגיע,
ליצור אתנו קשר  -להציע רעיונות חדשים משלכם ,או לבקש
להשתלב באחד מן התחומים הבאים  .כל אחד מתחומי
ההתנדבות יהיה מותנה בראיון מול האחראי על השירות ,
וילווה בהדרכה ובהכשרה עפ"י הצורך.
מחלקת חינוך )גדי פניגשטיין(
בגני הילדים :כיד הדמיון!
אפשרויות שהוזכרו – שעת סיפור ,משחקי קופסא,
העשרה – מלאכת יד ,אומנות ,בישול ,דרמה
הכנה לכיתה א' – חשבון ,עברית
בבתי הספר :ליווי הסעות
סיוע בפיתוח ספרית ביה"ס נחשון בק.צפון

נוער )חדווה שמרלינג(
סיירת הורים )בתהליכי בנייה – פרטים יפורסמו בהמשך(
העברת סדנאות ,שיעורים ושיחות לנוער )משהו על בסיס קבוע(

ה' עימכם-
*מבצע פיצה נחמ"ההתחיל ובגדול!!
רוצים לדעת מי השבט שניצח השבוע???
רוצים להיות השבט שיזכה בפיצה בסוף החודש???
בואו לסניף בהמוניכם בזמן ועם כחולבן!
*מסע ל"ה לשבט נעלה ונטיעות -מסע הל"ה יתקיים ביום
חמישי ח' בשבט ועולה  75ש"ח ונטיעות יתקיימו ביום חמישי
ט"ו בשבט ועולות  89ש"ח.
הרשמות במזומן אצלי עד מוצאי שבת הזה ובאינטרנט עד יום
רביעי בשמונה בערב!!! הזדרזו להירשם! פרטים נוספים אצל
המדריכים ובסניף.
)ההרשמה מחייבת תשלום חברות של  290ש"ח(
משפחות שמעוניינות להגיש בקשה לסיבסודים נא ליצור איתי
או עם המדריכים קשר עד מוצאי שבת הזה .0523662842
*תודה רבה לראש המועצה חננאל דורני ולויקטור גרינוולד
שהעבירו למדריכים סדנת הדרכה ביום רביעי.

לוז:
 -20:30פעולת חב"ב
 -15:30שב"צ
 -15:45מפקד
מנחה
פעולות
שירים
ערבית והבדלה

שבת שלום!
מחכים לכם -המדריכים ורעות

מחלקת תרבות )אסתי בוקובסקי(
הקמת מועדון ) 50+גיוס ,ארגון ,ביסוס וכו'(
הפעלת משחקיה )עדיין בהקמה(

פעמונים )עדו שטיינברג(
ליווי משפחות

מועדון יחדיו )יעל מרדכי ואביטל עזר(
העברת שיעורים או סדנאות לחברי המועדון
הסעות עבור החברים שמתקשים להגיע

משטרה )אמנון ברדה(
משמר אזרחי
זה”ב

המחלקה לשירותים חברתיים -צביה בסרגליק
שיל"ת )=שירות יישובי לקידום תעסוקה (
מאמנים לליווי תעסוקתי )אורלי לוי(
אם לאם בקהילה )מרים שוורץ(

-úåø÷é úåëéðç
•ù÷áì ïúéð ,ìçä úåøáçä éîã íåìùú -úåøáç
.úáèá â"ë äæä éùéîç íåé ãò úåçðä
øçàìå èáùá 'â ãò àåä úåøáçä éîã íåìùú
!!äëéðçì ¤ 15 ãåò íìùì êéøö äæ êéøàú
•íéøééìôä èáùá å"èá ä"á åîéé÷úé úåòéèðä -úåòéèð
ïîåæîá èáùá 'â ãò ïîåæîá äîùøä ....íëéìà êøãá
.èáùá 'æ ãò éàøùàáå
•íò äøáòù úáùá óéðñì åòéâäù úåðáä ìëì ãåáëä ìë
!!!ïáìåçë
•,(ïáì ìåçë úåçëåð äçðî) ì"ëðî òöáî úà çåëùì àì
!!!ïîæáå ïáìåçë óéðñì úåàá ïìåë

!!íìù úòáâá 15:00 äòùá ã÷ôî úáùä

!!ìàéøà ïééðáì äééôéöá
éãòå ã"äö

תמיכה והקשבה ליולדות במשך השנה הראשונה אחרי הלידה
)או לקראת לידה(
ע"י מפגש עם האם פעם בשבוע למשך שעתיים

חיב"ה )=חמים יותר בקדומים המתפתחת(
"אימוץ"/חיבוק של משפחות ויחידים מהקהילה במצבי קושי

לפרטים נוספים ,להצעת הצעות חדשות ולהרשמה:
09-7922101/7928832

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 ) ₪ 50הכרטיס כולל הסעה לנתניה(
ניתן לרכוש אצל -גב’ שושנה סרי לוי– 052-6453171 ,09-7921387
גב’ עדנה חלץ– 050-9688885

*** נוער *** נוער *** נוער ***
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 :

יש לך שעה פנויה? – בא להנות משעור תורה.
מערכת השיעורים בכולל "משכן בנימין" – זמן חורף תשע"א
שעה

יום א'

 9:00-10:00הרב שמעון בן-שעיה
עין אי"ה

יום ב'

יום ג'

הרב מעטוף

הרב יעקב זיסברג
תנ"ך

הלכה
הרב דניאל שילה

10:0011:15

הרב יוסיפון
ספר החינוך

נושאים נבחרים

יום ה'

יום ד'

יום ו'

הרב יצחק בן שחר הרב מרדכי ברלין
פרקים בנביאים נושאים נבחרים

הרב אלרן מונסונגו הרב מיכאל בן דיין
נושאים נבחרים
הלכות דיינים
[

הרב יאיר הס
פרשת שבוע

11:1512:00

חברותא
מסכת קידושין

חברותא
מסכת קידושין

חברותא
מסכת קידושין

חברותא
מסכת קידושין

חברותא
מסכת קידושין

12:0013:15

הרב פרבשטיין
שיעור במסכת
קידושין

הרב פרבשטיין
שיעור במסכת
קידושין

הרב פרבשטיין
שיעור במסכת
קידושין

הרב פרבשטיין
שיעור במסכת
קידושין

הרב פרבשטיין
שיעור במסכת
קידושין

הרב פרבשטיין
הלכה

הלימוד בכולל יכול להיות מוכר לצרכי גמול השתלמות למורים )פרטים במשרדי הישיבה(.
התרומות לישיבה ולכולל מוכרות לצרכי מס עפ"י סע'  46א' לפקודת מס הכנסה - .תרומות ניתן להעביר גם דרך ר' שמואל דיאמנט.

= חנות בהזדמנות =

íðåòîá äçîùä

תודה רבה!

• לסונדרפן יעל וערן מזל טוב להולדת הבן.
• לולך עינת ומשה מזל טוב בהגיע אבישי למצוות.
• להאיתן נעמי ואמציה ,להרשקוביץ‘ חוה ודודו ולסבתא רוזה
מזל טוב בהגיע מאיר למצוות
• לרוסבך קלרה ומורדי מזל טוב בהגיע יוטבת למצוות.

לחננאל ולמועצה על השיפוצים בחנות
כולם מוזמנים לבוא ,לקנות ולהנות.
ניתן להביא דברים טובים )ולהכניס בחלון הרגיל ,בסוף המבנה(

מיקום החנות :כשבאים מהמכולת,
מיד אחרי הבנק פונים שמאלה.
ימים ב' וד' 19:00-20:00
חנות בגדים יד-שניה "מלב אל לב"
פתוחה עם בגדי חורף .
שעות פתיחה:
שני 18:00-19:30:רביעי18:30-20:30:
מחכות לכם,
אירנה ויעל..

íéùåøã
• לישוב הר ברכה דרוש שומר במשרה מלאה לאתר בניה
בהר ברכה משך העבודות באתר כשנה תחילת עבודה
מיידית תנאים מצוינים למתאים לפרטים  :ישראל 052-
.5665022
• לישיבת השומרון דרוש/ה סייע/ת לשנה"ל תשע"א דרוש/ה
סייע  /ת בימי חמישי  ,החל מהשעה  7.00ועד 17.00
לתלמיד בכיתה ט') .קיימת אופציה ליום נוסף( לפרטים נא
לפנות לטובה אורון 052-5676869

äãéáà úáùä
•

•
•
•
•
•

ביום שני  ,י " ג טבת  ,בשעות הערב נמצאו משקפי ראיה
לנשים בתחנה בצומת תפוח  .נשמח להשיב למאבד עפ" י
סימנים .משפ' קיים -הר ברכה 052-8660566
נמצא מפתח של רכב במגרש החניה מול המועצה הדתית
בקדומים דרום ע"ג מחזיק המפתח ברכה לסבתא
ניתן לקבל במועצה הדתית .097922059
נשכח לפני כשבועיים סוודר שחור בדואר.
נמצאה שקית עם בגדי תינוק במעלה דרך רש"י ,אבד disk
on keyיתכן גם במעלה דרך רש,י .7921697
א ב ד ע ג י ל ע ם א ב ן ב צ ב ע ט ו ר ק י ז ,7 9 2 2 2 1 0
.052-7333925

חוג ספורט למבוגרים
מתארגנת קבוצת ספורט לגברים.
התרגול יהיה בהתאם לאופי הקבוצה.
יינתן דגש לשמירת הבריאות ולעבודה על מערכות הגוף השונות.

מפגש ראשון יתקיים אי"ה ביום שלישי הקרוב
כ”ח טבת (4.1.11) ,בשעה 20:00
באולם הפיס בהדרכת חי אלוני
מפגש זה מיועד גם לתאום רצונות וציפיות המשתתפים ,נוסף על
התירגול.
ניתן להשאיר שם ומס' טלפון במחלקת תרבות
 7778017 / 7922781או אצל חי 052-4414476 :
ניתן להגיע גם בלי להשאיר הודעה מראש.
חוג אומנות לחימה לנוער
שיעור ניסיון יום שלישי כ”ח טבת,
 4.1בשעה  18:30בחדר ג’ודו
כולם מוזמנים לבוא ולהתרשם!!!
פרטים נוספים בהמשך...

חוג מחול לנערות  -עם שני טילס
מתקיים בימי שני בשעה  18:00בחדר בלט
מוזמנות לבוא ולהתרשם...
חוגים
מי שטרם הסדיר את התשלום לחוגים,
מתבקש לעשות זאת בהקדם.
טופס לתשלום בכרטיס אשראי ניתן להוריד באתר של המועצה

äìåãâä æéìôä úøéëî
øúåéá ääåáâä úåëéàá æéìô úåöìåçå æéìô éìéòî
.íéã÷ú éøñç íéøéçîá íéøáâ úøæâå íéùð úøæâ
מעיל פליז דו-צדדי בשלל צבעים
בולם רוח ובולם מים  159 -ש"ח בלבד
מעיל פליז עם פרווה )סינטטית( וקפוצ'ון ,בשלל צבעים
 159ש"ח בלבד
חולצת פליז בשלל צבעים  39ש"ח בלבד !!!

7921119 ñìéè äøù : íéîåã÷á äøéëîå äâåöú

היריד הנודד בשומרון – מגיע לקדומים
ביום שלישי כח' טבת ) (4/1/11בשעות 16:00-21:30
באולם הרב תכליתי בקדומים צפון
ביריד:
"ביגודים"
מותגי ילדים ,בגדי מעצבות לנשים ונערות,
מבחר גדול של כיסויי ראש לנשים ,תכשיטים יחודיים,
הלבשה אישית ,מתנות יפות לבית ,כיסויי פלטה.
"הכיפות של אילת"
כל סוגי הכיפות הסרוגות עבודת יד.
לפרטים :אילת שהם 052-5802171

ããà ïðç - ã”åò ãøùî
התמחות בקשת רחבה של תחומי המשפט
ובעיקר אזרחי-מסחרי

÷ïåòãåîåã
•
•
•
•
•
•

רואי מסורי ,רו”ח -הנהלת חשבונות ,דוחות שנתיים והחזרי מס
.054-4822392
מעוניינים לשכור דירת שלושה חדרים ,החל מיוני הקרוב במצפה
קדומים \ גבעת ר ש " י למ שך שלו ש שנים 050875709 8 .
.088576482
להשכרה בית בן ששה חדרים  -חדש בק .צפון.057-7480402-
דירת  4חדרים להשכרה מיידית במצפה ישי .אסף0546737314
מלונת פלסטיק )כתר( וזוג צלחות נירוסטה לכלב וכן תכשירים
נגד קרציות – למסירה ,נחום בן-יהודה .792-2210
אם יש לכם ספה שאתם לא צריכים  -בנות שירות לאומי ישמחו
לקבלה .רחלי מולד 050-6594230

להקדים רפואה למכה …
שיבושים בהספקת החשמל עלולים להרוס לך את המקרר

יחידת הגנה למקרר תשמור עליו!!
יש גם למחשב ,מכונת כביסה ועוד
המכשיר נבדק והותאם במיוחד לאזורנו ובאחריות מלאה
* מנחם אופן * 050-6611598

השקעות מט"ח
נסיון רב בהשקעת כספים במט"ח.
לפרטים :זאב גלידאי 0504050486 :09-7928035
zglidai@walla.com
לחברה הכלכלית בקדומים דרושות
מטפלות למעונות קדומים לשנת תשע”א

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

לפרטים :אלירז 052-8119070 -תימור052-8119051 -

ליווי ,יעוץ וייצוג בבתי משפט ,יחס אישי ומקצועי

BS"D

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 :

מאפים מבית

 -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

)בוגרת מכללת השף(
ניתן להזמין כל שבוע עד יום שלישי עוגות ועוגיות.
טל 09-7928467:נייד054-6717141:

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

פח  2ליטר  ,₪ 80בקבוק  1ליטר .₪ 42
ניתן להזמין אצל אברהם 050-6860780

הכנסה שנתית עד  50,000ש"ח מהגג שלך!!

רב תכליתי בקדומים צפון

חברת סאן סיטי מתמחה בהקמת מערכות סולאריות ליצור חשמל
מהשמש.
נותרו מאות בתים בלבד להצטרפות בתעריף הגבוה!
ממשו זכותכם להנות מהכנסה בטוחה לעשרים השנים הבאות!
ברכות לארבעת המשפחות החדשות בקדומים
שהצטרפו למשפחת סאן סיטי!
בקרו באתרנו www.sun-city.co.il
נציג החברה בשומרון -נדב גולדשטיין )אלון מורה( 0509090605

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.

