à”òùúä áà ’å
2011 èñåâåàá 6 ”íéøáã” úáù

חופשת קיץ במחלקות המועצה
תאריך
עברי
י"ד אב-
כ"ה אב

מחלקה
המחלקה
לשרותים
חברתיים

מחלקות
גבייה
וגזברות
מח' הנדסה

י"ד אב-
כ"ה אב

תאריך לועזי

הערות

14/8-25/8

לפניות דחופות
בלבד ניתן
לפנות למוקד
 107שיפעל
לאיתור עובדת
סוציאלית.

14/8-25/8

י"ד אב-
י"ח אב
14/8-23/8
י"ד אב-
כ"ג אב
11/8-18/8
י"א אב-
י"ח אב
בתאריכים י"א אב -י"ח אב11/8-18/8 ,
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

מח' נוער
מח' חינוך

דף מידע
בשבתות "ואתחנן ו"עקב" לא יפורסם דף מידע

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "דברים” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב נחום בן
יהודה בשעה  17:30בביתו.

íìù úòáâá íéùðì øåòù
• שבת פר' "דברים” יתקיים אי”ה ,לימוד משותף עם שרה
פיקסלר בשעה  17:15בביתה.
מועצה דתית קדומים

ìâøåãëá äöòåîä ùàø òéáâ
øîâ + øîâ éöç
6.8 ,áà ’å ,íéøáã úùøô ,äæ ù”öåîá ä”éà íéé÷úé
úåðá ”ïåùçð“ øôñ úéáá ùøâîá 21:30 äòùá
כולם מוזמנים לבוא ולעודד!!!

äãàéèøåôñì éâéâç íåéñ

14/8-18/8

מח' תרבות

19:05 :úáùä úñéðë
20:14 :úáùä úàéöé

מחלקת תרבות

10.8 ,áà ’é éòéáø íåé
÷ðò éçðöî ,úéáéèøåôñ úåìéòô - 17:30
....úåòúôä ãåòå
íéãìéì êáñåø éãøåî íò
íéëåæä ìëì úåéìãî ú÷åìç—19:00
úåðåùä úåéåøçúá

é÷çùî ,úåì÷î ùåìù ,úåáîéá õåøéî ,äéçù úåéåøçú
...ãåòå äöéø ,ìñøåãë ,äáùçîå çåî

”éáåùé ùàä ìò“ - íåéñìå
....íëéìò ìëåàä—åðéìò ìâðîä
éúçôùî ÷éð÷éô 20:00
ìéôä ïâá
äçôùîä ìëì èøñ
“”up—äìòîì
!!!áì åîéù
10/8 áà ’é éòéáø íåéî äçãð ïåìúàéøèä
28/8 áà ç”ë ïåùàø íåéì

ספר שמואל ב’ פרקים :ט’ ,י’ ,י”א
בהצלחה!
מועצה דתית קדומים

ערב לימוד

ישיבת קדומים

ביום ראשון ז' מנחם אב
יתקיים ערב לימוד בישיבת קדומים

 – 20:00תפילת ערבית
 20:15הרב

מרדכי גרינברג

“קמצא ובר קמצא”  -תאטרון גלעד
לילדי גן  -כיתה ד’
ההצגה תתקיים אי”ה ביום שני ח’ אב8.8 ,
בשעה  10:00בבית הספר למוסיקה
כניסה ₪ 10 :לילד

שליט"א

ראש ישיבת כרם ביבנה

 21:00הרב יהושע שפירא

ä÷îã ,ùá-ùù äáùçî é÷çùî úåéåøçú
íéàìéâä ìëì ...ãåòå
ä÷éñåîì øôñä úéáá 16:30 äòùá 7.8 , áà ’æ ïåùàø íåé

שליט"א

ראש ישיבת רמת גן
עזרת נשים פתוחה

לראובן כהן תנחומים על פטירת אחיך מאיר כהן ז"ל.

חמישי בהר חמד
18:30— 16:30 :úåòùä ïéá 11.8 ,áà à”é

úåúéô úééôà - éàåãá ìäàî
ôå÷ øéôåà ìù - éç úðéô
....úåéåìéòôå úåòúôä ãåòå
!!!íéðîæåî íìåë
ç”ù 10 :äñéðë

בריכת שחיה

שמונה שנים חלפו מאז נלקח מאיתנו

בשבוע שחל בו ט' באב

ישורון ז"ל

שעות הפעילות:
יום ראשון :בוקר  10:30 – 6:30אחה"צ18:00 – 16:00 :
יום שני :בוקר 10:30 – 6:30
יום שלישי :ט' באב – הבריכה סגורה
יום ראשון - 14.8 ,תתארח בבריכה קיטנת איל”ן.
ביום ראשון - 28.8 ,פעילות הנשים תסתיים בשעה 18:00
עקב פעילות הטריאתלון.

אירוע ביטחוני בגבעת רש"י
ביום רביעי בלילה המוקד זיהה  2חשודים במטע הזיתים
הסמוך לקרוואנים בגבעת רש "י בתנועה לכיוון הישוב .
הוכרז על אירוע חדירה לישוב  ,הוקפצה כיתת כוננות
וכוחות צבא רבים .סיור הישוב זיהה את החשודים ותפס
אותם לאחר מרדף.הסיור כמעט פתח על החשודים באש.
התברר שהחשודים הם תושבי הישוב.
אנו מבקשים שוב מכל התושבים -כל יציאה מקו הבתים
בישוב חייבת להיות מדווחת למוקד.
יציאה ללא דיווח למוקד יכולה לסכן חיים ,לגרום לבהלה
מיותרת ולהקפצת כוחות רבים לחינם.
יהונתן שמחי  -קב"ט קדומים
052-8119062

áàá äòùú áøòá úåøòðå íéùðì ãåîéì áøò
יתקיים בע”ה יום שני ,ח’ אב8.8 ,

ע”י ברוריה בן שחר
במועדון יחדיו בשעה 21:30
רצוי להביא שרפרף או כרית
כולן מוזמנות!!!

מחלקת ביטחון
לכלל התושבים והקבלנים!
לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינאים חריגים )ללא
אישור לקדומים (  ,בלי אישור מתואם יום לפני עם
שי הרבש"צ.057-7614460 ,
לכל השומרים בקדומים  /מעוניינים להיכנס לשמירות
מטווחים יתקיימו בחטמ"ר אפרים )ליד הכניסה לקדומים(
בתאריך ז’ אב7.8 ,
מטווח באור יום  -בין השעות  17:00עד ,19:30
מטווח לילה .20:30-22:00 -
ע"פ הוראת הגמ"ר חובה לטווח ביום לפני הלילה.
שומר שלא יגיע למטווח יום לא יוכל לטווח במטווח לילה
אי לכך לא יוכל לשמור בקדומים.
נא לאשר הגעה במוקד קדומים 09-7928665
מועצה דתית קדומים

פתיחת מקוואות במוצאי תשעה באב )יום שלישי(
מקווה קדומים דרום ומקווה גבעת שלם
יהיו פתוחים במוצאי תשעה באב
בין השעות 21.30 -23:00 :
חוגים ופעילויות קיץ
תושבים שטרם הסדירו את תשלומי החוגים במהלך השנה
ובחופשת הקיץ מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
מחלקת תרבות 09-7778017

נעלה לקברו ביום שישי יט' אב )(19.8
בשעה  10:00בבוקר
לאחר מכן סיום מסכת בביתנו.
משפחת פנחסי.
אזכרה

ילנה בוסינובה ז"ל
ביום שישי י"ט מנחם-אב )(19/08/11
בשעה  13:30בבית עלמין קדומים
שיעורי צורבא
ביום שישי ערב שבת פרשת דברים -
שיעור בנושא ברכת העץ והאדמה ינתן ע"י הרב אברהם
קורצוויל ראש ישיבת ההסדר בקרני שומרון.
ביום שישי ערב שבת פרשת ואתחנן  -שיעור בנושא ברכה
אחרונה ינתן ע"י הרב אליקים לבנון רב הישוב וראש
הישיבה באלון מורה.
הלימוד בשעה  9:00תחילת השיעור בשעה 9:45
הציבור מוזמן להצטרף.

לימוד לנוער בט' באב בנושא הגלות והחורבן
בבית הכנסת בקדומים צפון
 8:00תפילת שחרית
 10:30-13:00שיעורים ברצף )תוכנית תפורסם בבית הכנסת(
 13:15תפילת מנחה
בבניין ירושלים ננוחם.

מלגת פר"ח לסטודנטים של קדומים
להרשמה למלגה יש להרשם באתר פר"ח החל מה 8.8.11
מס' התקנים למלגה מוגבל ,הזדרזו להירשם!
השנה ב"ה הצלחנו לאשר שתהיה אפשרות למלגה של עד
 6000ש"ח )כ 52 -ש"ח לשעה(
פר"ח יעבוד בע"ה בכל איזור קדומים כולל מצפ"י.
יש אפשרות למס חונכויות בביה"ס בשעות הבוקר.
המלגה מאושרת גם לסטודנטים שלומדים במכינה.
לפרטים נוספים והרשמה היכנסו לאתר-
www.perach.org.il
לבירורים נוספים052-6767278 -
אורי לוי -רכז פר"ח קדומים
אזהרה לתושבים שמעסיקים או מארחים בביתם
עובדים זרים
לתושבים שלום,
הריני מבקש להודיע כי כל עובד זר שנמצא בישוב ללא
היתר ,מסכן אתכם בעבירה פלילית חמורה,
שעלולה לקנוס אתכם בסכומים גבוהים בנוסף להליך
פלילי כנגדכם.
משטרת ההגירה מתכננת להגיע לבדיקה בישובים
בתקופה הקרובה,
ראו הוזהרתם,
אמנון ברדה ,השוטר הקהילתי0507-643297 ,

גביע ראש המועצה בכדורגל
במוצ"ש פרשת "דברים" יתקיימו
שלבי חצי-הגמר והגמר

הציבור מוזמן לצפות ולעודד
ביום שלישי ב' מנחם-אב ) (2.8.11התקיימו  6משחקי כדורגל
מרהיבים בין  4קבוצות מבית א'" .1 :הנשרים" " .2המועדון" .3
"התרשיש" " .4הכוכבים".
 2קבוצות עלו לשלב חצי הגמר :קבוצת "הכוכבים" שניצחה
בכל  3המשחקים באופן מוחץ וקבוצת "התרשיש".
יש לציין ,לשבח את קבוצת "המועדון" ששיחקה באופן מדהים,
אך לא העפילה לשלב הבא בגלל הפרש של גול אחד במספר
השערים – לא בנקודות .אי אפשר שלא להחמיא ל 2 -שחקנים
מקבוצת "המועדון" ,שבלטו במיוחד בשליטתם בכדור
ובמשחקם היפה :דוד כהן וידידיה זהבי.
מלך השערים )בינתיים( בשלב הזה :טל דוד מקבוצת
"הכוכבים" ,שהבקיע  11שערים.
במקום השני :עידן דוד –  9שערים ,במקום השלישי :נועם דוד
וידידיה זהבי –  7שערים כל אחד .ובמקום הרביעי :דוד כהן6 -
שערים.
 4קבוצות מבית ב' ישחקו בים חמישי ,ד' מנחם-אב ):(4.8.11
" .1התותחנים" " .2אלף" " .3התרנגולים" " .4הקטלונים".
 2מהם יעפילו כאמור לחצי-גמר וגמר שיתקיים במוצ"ש זה,
פרשת "דברים".

...úåòúôä ãåòå

õé÷ä íåéñ òåøéà
íéøáâå íéøòðì ïåìúàéøè
äöéøå íéðôåà ,äéçù úåøçúá

18:30 äòùá 28.8 ,áà ç”ë ïåùàø íåé
שחיה בבריכה 12 :בריכות ,רכיבה על אופנים :מסלול כ12 -
ק”מ ברחבי הישוב  ,ריצה 3 :ק”מ בקדומים
על מנת שנוכל להתארגן כל מי שמעוניין לקחת חלק בתחרות יש

להורים שלום,
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
050-6998681'09-7922040 Yaron449@walla.com

ציבור התושבים מוזמן לצפות במשחקי חצי-הגמר והגמר.
בברכת בריאות הגוף והנפש,
רחמים יעקב
מארגן טורניר הכדורגל בחסות המועצה.

המשחק הבא והאחרון לעונה של
קדומים לעד מול יקיר
יתקיים אי”ה ביום ראשון ז’ אב11.8 ,
בשעה  21:30באולם הפיס בקרני שומרון
במקום ביום חמישי באותו השבוע.
כולם מוזמנים לבוא ולעודד!!!
מועצה איזורית שומרון מזמינה את הציבור

לאירוע סיום הקיץ

אברהם פריד ברבבה
יום שני כ"ט באב  29.8.2011בשעה 20:00
עלות כרטיס ₪ 90 :לתושבי חוץ מוא"ז שומרון

מס' הכרטיסים מוגבל כל הקודם זוכה!!!
הזמנת כרטיסים במחלקת תרבות 09-7778017
או המייל tarbut@kedumim.org.il

ראשון

שני

ז’ אב 7.8
משחקי מחשבה
תחרות שש-בש,
דמקה ועוד....

הצגה לילדים
קמצא ובר קמצא

”קדומים לעד”
קדומים-יקיר

לימוד לנשים עם
ברוריה בן שחר

ערב לימוד בישיבה

ח’ אב 8.8

שלישי
ט’ אב 9.8
צום

מחיר כניסה ₪ 15 :לילד

רביעי
י’ אב 10.8
נופש פעיל לילדים
סיום הספורטיאדה
“על האש ישובי”
וסרט בגן הפיל

חמישי
י”א אב11.8 ,
פעילות בהר חמד

שישי

שבת

י”ב אב12.8 ,

י”ג אב13.8 ,

**נוער**נוער**נוער**
כל הכבוד לכל המשתתפים והמשתתפות בסוף הדרך!
התרוצצתם בכל כפר סבא ועשיתם משימות אמיצות
ויצירתיות -אין ספק שהייתם סוף הדרך...
כל הכבוד גם לזוכים המאושרים
)בכבוד ובשני מגשי פיצות(-
ענבל ,פרח ,אמונה ,תהילה ועמית משכבה י'.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בקרוב -ערב שכולו בנות במועדון
עם משחקים ,פעילויות ,מוזיקה והמון כייף..
יש למה לצפות!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

במוצ"ש הקרוב -הבנים מוזמנים
לסיום טורניר גביע ראש המועצה בכדורגל
חצי גמר  +הגמר בערב אחד!
נפגש בשעה  21:30במגרש בבית ספר “נחשון” בנות...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

השבוע חל יום השנה השישי לעקירה מגוש קטיף.
במוצ"ש ב 22:00במועדון
תערך שיחה לבנות עם נאווה האיתן,
מגורשת מכפר דרום שתשתף אותנו בסיפורה האישי
ובחוויותיה מהחיים בגוש ומימי הגירוש.
ביום ראשון ב 21:30תערך במועדון שיחה לבנים
עם נאווה האיתן.
כדאי מאוד להגיע! שיחה מרתקת ומרגשת בליווי סרט..
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

בתשעה באב ,רגע לפני שהוא יוצא
)בשעות הכי קשות שהזמן לא זז(...
תערך ב  17:30שיחה במועדון לט'-י"ב עם שילה מנחם
שיספר על הקרב בבינת ג'בל שהיה חלק ממנו במלחמת
לבנון השניה.
הקרב שאירע בבינת ג'בל ,עיירה בת כ 20,000-תושבים בדרום
לבנון ,היה קרוב לוודאי הקרב המרכזי של מלחמת לבנון
השנייה וללא ספק הקשה וההירואי ביותר,
כאשר גדוד  51זכה בציון לשבח גדודי ,ו 17-מחיילי הגדוד זכו
לעיטורים שונים ביניהם גם עיטור העוז והגבורה על הפגנות
האומץ והאחווה שנתגלעו בקרב.

יהיה מעניין!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ביום רביעי ,י’ אב ,יתקיים סיום חגיגי לספורטיאדה
ו”על האש יישובי” בגן הפיל!
שימו לב -הטריאתלון נדחה!!!
ב 19:00-יקבלו מדליות הזוכים בתחרויות,
ומשם נמשיך לעל האש של הנוער בלבד,
לכן כל אחד מתבקש להביא חבילת בשר )קבבים,
נקניקניות ,כנפיים וכל מה שבא לכם או שיש בבית(  +שתיה.

מה שתביאו זה מה שנאכל ,אז תשקיעו(-: ...
יהיה ספורטיבי וטעים!!
קיבלתם הזדמנות נוספת להירשם לטריאתלון!
הטריאתלון יתקיים ביום ראשון ,כ”ח אב28/8 ,
הטריאתלון כולל תחרות שחיה ,רכיבה על אופניים וריצה ויש
מקצה מיוחד לנוער אז הזדרזו להרשם!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

החזרת כספים על הטיול נוער-
חבר'ה מט'-י"א שעדיין לא קיבלו את כספם חזרה על הטיול
נוער -המזומן והצ'קים אצלנו ונחזיר אותם בשיחות שיתקיימו
השבוע במועדון.

אתם מוזמנים לבוא לקחת.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

לא סיימנו (:
המשך בעמודה הבאה...

אמנם זה נראה עוד רחוק ,אבל...
סיום החופש מתחיל להתקרב לו...
ערב סיום החופש יהיה הוקרה לנוער שפועל ומתנדב
וזוהי הזדמנות מצויינת לראות גם את הכשרונות הגדולים
שיש לנו פה!
בערב סיום החופש נקיים תחרות כשרונות צעירים
)וברוח הריאליטי" -כוכב נולד"(
אז אתם יכולים להתחיל להתאמן ...בהצלחה!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
המשך חופש טוב ומלא כייף!
חדווה ושלומית.
ה' עמכם,
חודש שלם כבר עבר מהחופש...
תנצלו את מה שנשאר ..אוטוטו המחנות מתחילים..
תכינו את השקי שינה (:
* השבוע מדריכי מעלות ,מעפילים ,הרא"ה היו בהכנות
למחנה ,מקווים שנהניתם..
* מדרשוקו לקראת תשעה באב:
ביום ראשון ב 18:30יתקיים ערב לימוד על תשעה באב
לחב"א בסניף .כולם באים!
* שימו לב! בגל שכ"כ ביקשתם ...פעולות חב"ב בליל
שבת חזרו! מצפים לראותכם למרות השעה המאוחרת...
לו"ז:
פעולות חב"ב22:45 -
שב"צ18:30 -
מפקד18:45 -

שבת שלום!
המדריכים ורעות

חניכות אהובות,
השבוע היתה פעילות לתשעה באב!!
שיחקנו חפש את המטמון ,כל הכבוד לכל מי שהגיע
ולמעפילים הרא"ה שניצחו!!
• נגמרה ההרשמה למחנה!! מי שנרשמה הרוויחה!!!
הולך להיות מחנה מטורף!!!
• תרצה ועטרה עזבו את שבט נבטים!! כל הכבוד על כל
ההשקעה והרבה הצלחה בהמשך הדרך!!
• נעמי נכנסה השבוע לשבט ניצנים!! הרבה הצלחה!!
• בעזרת ה' נוציא חולצות סניפיות לפני המחנה!! מי
שעדיין לא הזמינה חולצה להזדרז!! ומי שהזמינה ולא
שילמה להשתדל להעביר כמה שיותר מוקדם  19ש"ח
למדריכות או אלי!!
השבת מפקד בסניף בשעה !!16:30
כולן באות כחולבן ובזמן!!
השבת יהיה בעזרת ה' פעולת חב"ב פרטים בהמשך...
בציפיה לבניין אריאל!
צה"ד ועדי
חניכים יקרים שבת שלום,
שימו לב!
השבת המדריכים נמצאים בסמינריון הדרכה לכן לא תהיה
פעילות.
נפגש בעז"ה בשבוע הבא
בציפיה לבניין אריאל,
צוות ההדרכה ועוז.

אני עצוב
דעה אישית
לקראת תשעה באב תשע''א
אני עצוב היום ,נורא עצוב.
עצוב לי שעוברת עוד שנה שהיא  1941מיום חורבן הבית
ואנחנו לא עושים שום דבר להגשים את ציווי ה' "-ועשו לי
מקדש ושכנתי בתוכם''.
עצוב לי שהביטוי ''-בית המקדש ירד מהשמים'' לא מובן נכון.
האם לדוד המלך היו פחות זכויות מאיתנו שהוא לא קיבל
את המקדש במתנה'' .בית המקדש מהשמים'' -זה רצון של
ה' יתברך המכוון את הלבבות שלנו לפעול.
עצוב לי להיזכר שהבית השני שנחרב משנאת חינם עדיין
מצפה מאיתנו שנעבור לאהבת חינם .עד היום לא רק שאין
שום ניצני אהבה בפועל,אלא אפילו לא מחפשים ברצינות את
השביל לאהבה.
עצוב לי שמקומו של בית המקדש בארץ ישראל חסר בחינוך
ובתודעה.
עצוב לי מאוד שבזמן שארץ ישראל נתונה בסכנה  -מתכוונים
למכור חלקים ממנה ושמפלגות הימין לא מבינות שצריך
להתאחד.
עצוב לי שעד היום אנחנו מתחלקים לספרדים,אשכנזים ועוד
עדות  .אבותינו  ,אברהם יצחק ויעקב  -היו עבריים ! זאת
אומרת  -רק יהודים!
עצוב לי שלא קיימת קרן לעודד קומץ יהודים שמוסרים נפשם
לפעילות יום יומית למען בית המקדש.
עצוב לי שבזמן האחרון נשמעת הכרזה שהתורה מעל החוק.
זה לא נכון -זה יכול להוביל אותנו ) חס וחלילה ( למלחמת
אחים .החוק צריך להתבסס על תורה!
עצוב לי שמגיע עוד פעם מועד חורבן הבית  .וכפל כפליים
עצוב לי שרוב יהודים לא מאמינים שבניין בית המקדש
רלוונטי ומעשי לימינו.
אני מצפה באמונה שלמה שיבנה בית המקדש במהרה ובימינו!
מיכאל אוסניס
פנייה לנוהגים בישוב,
ישנו כביש בקדומים דרום אשר מהווה סכנה לילדינו!
הכביש המחבר בין הפיצה לבין החממות הינו כביש חשוך
מאוד ובעל מספר רב של עיקולים ) או עקומות ( .בשעות
אחה"צ אנו ,ההורים והילדים ,מטיילים עם עגלות ,אופניים וכו'
ולא פעם אנו נתקלים במכונית שמגיחה במהירות וחוסר
זהירות.
בשאר שעות היממה ישנם מספר רב של הולכי רגל העוברים
שם בדרכם לעבודה או בפעילות ספורטיבית.
ביקשנו מהמועצה לשפץ את הכביש תוך בניית מדרכות אך
איננו יודעים האם זה יבוצע בזמן הקרוב.
על כן ,אנו מבקשים מכם הנהגים כי תסעו שם ביתר זהירות
תוך מחשבה מתמדת כי ילדים נמצאים מאחרי הסיבוב הבא.
בתודה ,תושבי הקראוונים ע"י החממות.
ניתן להביא בקבוקי זכוכית למתקן איסוף שנמצא בכניסה
לתפוח הפיס ,בצד ימין .בבקשה להניח הבקבוקים
בתוך המתקן ולא להשאיר שקיות ניילון לידו

"חנות בהזדמנות" למען הקהילה.
לא קונים ספרי לימוד בלי לבדוק ב"חנות בהזדמנות"
מה ,עוד לא בקרתם בחנות המדהימה!?
אז איפה אנחנו נמצאים :מול מרכז מפתח החדש
כל יום שני ורביעי בין השעות  19:30ל 21:00

äãéáà úáùä
•נמצא לפני כשבועיים כובע מצחיה של ילד בחניה שליד תחנת
הדלק .7928102
•נמצא פלאפון ברכבנו לפני כשבועיים ,בן זהב.7921617 ,

íðåòîá äçîùä
• להוניג זהבה ושעיה מזל טוב להולדת הנכד ,בן ליונתן ומיכל.
• לנתיב שרון ואריאל ולקינסט חנה וחיים מזל טוב להולדת הבן/
הנכד.
• לדוידי אביבה ועמירם ולדוידי שושנה ועזרא ברכות בהגיע
אודיה למצוות.
• ללוי-סרי שושנה ואברהם מזל טוב להולדת הנכדה אביב-הלל
בת לגיתית ושירן.
• לכלפה פנינה וגלעד ולוינרב לאה ובועז מזל טוב להולדת הבן/
הנכד  ,וברכת " ישוב טוב " למשפחה הגרה בקראוונים של
המועצה הישנה.
• לדוידי שושנה ועזרא מזל טוב להולדת הנכדה ,בת לעדי ויעקב.
• לכהן מרים ודניאל ולפרבשטיין הרב צבי ושרה מזל טוב להולדת
הבת/הנכדה.
• לקייזלר אסיה ושי לרוזנטול ילנה וראובן ולסבא יוסף רוזנטול
מזל טוב להולדת הבת/הנכדה/הנינה.
לתרומות למשפחות של חברינו שגורשו מבתיהם
בצווים מנהליים מיהודה ושומרון
מצבם הכלכלי קשה ביותר
והמעט שיש ביכולתנו לתרום מכספינו
המעוניינים יפנו ל0526-070495 :
murchakim@gmail.com

תושבים יקרים שלום!
כבכל שנה,גם הקיץ,מחנה הבוגרים של איל"ן מגיע להתארח
בקדומים.
המחנה שלנו  ,הגדול ביותר בכל קייטנות איל " ן מונה כ 60-
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 יעברו בע"ה בימים הקרובים בבתים ויעשו הרשמה
של משפחות שיכולות ורוצות לקחת חלק בזה.
כמובן שתושבים 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.
)נע"ה 0509773779-שולמית(0528834854-

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.

משפחתון חדש
באווירה חמה וביתית
לגילאי שנה )פלוס מינוס(
לפרטים והרשמה
טלי אביקסיס 0546717134

÷ïåòãåîåã
•
•

•
•

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

•
•
•
•

לכל ידידותי בקדומים ,להלן השרותים שאפשר לקבל ממני:
♦ ספרות – סידור פאות
♦ תיקוני תפירה
♦ בישול  +גיהוץ
♦ כיפות סרוגות יפהפיות לילדים ,גם לפי הזמנה
♦ בייבי סיטר-בשעות הלילה המאוחרות או לצורך דחוף אחר
♦ רוצים לנסוע לחו"ל ואין איפה להשאיר את הילדים?
אני עושה זאת אצלכם בבית!!
לפרטים :מינדה מוסקוביץ 0506-547377 ,09-7921029

מועדון יחדיו
ניתן לקנות אצלנו מתנות למשפחה ,חצאיות
מקסימות לילדות קטנות,
כיסוים יפיפיים לפלטה של שבת ,תיקים שונים,
כיסויים לחימום פיתה במקרוגל ועוד.
íéùåøã
• דרושה נערה/סטודנטית לטיפול בילדים אחה"צ 3 ,פעמים
בשבוע .054-7723023
• דרושה סייעת/גננת מחליפה לגן פרטי לשנה"ל הקרובה.
לפנות לרחל.097922596 0542357022 0542359022 :
• לבית הכנסת "משכן מאיר" בקדומים דרום דרוש איש ניקיון
ואחזקה )כולל תיקונים קלים( רציני .נא לפנות בכתב עד
ר"ח אלול ולפרט כישורים וניסיון דומה לגד דביר ,או במייל
לכתובת dvirgad@gmail.com .

לחברת "אפיקים" שירותי תחבורה מתקדמים בע"מ
דרושים/ות נהגים/ות בעלי/ות רישיון לאוטובוס
לביצוע הסעות תלמידים במועצת קדומים
בנוסף דרושים/ות נהגים/ות בעלי מוניות
ואוטובוס ציבורי זעיר
לביצוע הסעות תלמידים במועצת קדומים
לפרטים  :לאה 054-5644353
mesilotr@zahav.net.il
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.

•
•
•
•

•
•
•
•

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
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  4חדרים חדשה ברח ’ הנבל בקדומים צפון
 0524230760יהודה.
להשכרה  3חדרים בדו -משפחתי בכרמי קדם מ ,1/9/11 -
נוף פתוח.052-2901710 ₪ 1750 ,
למכירה/להשכרה בקדומים דרום בית  4חדרי שינה+סלון +
מטבח ופינת אוכל מרווחים+גינה מטופחת ,09-7921029
.0506-547377
בית חדש להשכרה מיידית  6 ,חדרים מצפה קדומים
.050-5684816 ,050-5315965
בקדומים דרום ברחוב שוהם  3דירת משנה מרווחת +חניה
משפחת גלסנר יעקב  0505-247519ובערב .7921501
למכירה  /השכרה בית בקדומים צפון .052-8909939
להשכרה בקדומים דרום דירה בת  3חדרים שירותים
כפולים נוף מהממם וכניסה נפרדת 052-3360124 .
.052-6453171
להשכרה בצפנת  4חדרים .057-7503575
להשכרה במצפה -ישי דירת  4חדרים  ,חצר גדולה +מזגן .
תהילה .054-6737317
למכירה דייהטסו סיריון CZ , 2005,מנוע  ,1300מטופלת
ושמורה 054-4579647 ,₪ 45,000 ,רותם.
למסירה ) חינם ( תנור נפט ארובה לחימום ביתי  ,כולל
ארובה .במצב תקין .לפרטים .09-7921198

מזגנים
תיקון התקנה והחלפה כל הסוגים
שירות מקצועי
052-3558461 09-7921170
אם את חמה ,אוהבת ילדים,
ורוצה לעבוד בסביבה נעימה,
לגן "ברכה"
דרושה סייעת למשרה מלאה תנאים
טובים למתאימה
.050-6998581 ,7928381
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

