á”òùúä ïåùçøî á”ë
2011 øáîáåðá 19 äøù ééç úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "חיי שרה” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב מאיר
וינינגר בשעה  16:15בביתו.

íìù úòáâá íéùðì øåòù
• שבת פר' "חיי שרה” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב מנחם
שחור בשעה  12:15בבית משפחת ברוקנר.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

ספר מלכים ב’ פרקים :ז’ ,ח’ ,ט’
בהצלחה!

16:07 :úáùä úñéðë
17:16 :úáùä úàéöé
פעילויות בספריה
ביום שני כ"ד חשוון )(21/11
תהיה הספריה פתוחה
בין השעות  16:30-19:00בלבד.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

& "אות מאבשלום"" ,הנערה במרפסת ממול"
"מבחן קבלה" ועוד ספרים רבים וטובים ...נהניתם?!
& מי עומד מאחורי אותם ספרים מרתקים?

ביום ד' י"ד כסלו ) (7/12בשעה 20:30
תגיע לספריה הסופרת המוכרת והאהובה

ì î ÷ î- ø é ú ò ä å à ð

שער צפון
שער צפון יהיה סגור בשבועיים הקרובים )משוער( עקב
עבודות תשתית שנועדו למנוע תקלות חוזרות.
על פתיחתו תשלח הודעה בדיווחיות.

וטרינר
הוטרינר יגיע לישוב ביום שישי כ”ח חשון25/11/11 ,
בשעות  9:00-10:00במשרדי המועצה הישנים.

מפגשים מהסוג האינטלקטואלי
בתפוח הפיס שליד אולפנת להב"ה בקדומים
מפגש מספר 4
נושא
ההרצאה

תאריך
ההרצאה

מועד
ההרצאה

המרצה

יום שלישי,
כה' בחשוון
22.11.11

09:0010:30

דר' מוטי קידר
– מזרחן ,מרצה
וחוקר
באוניברסיטת
בר אילן

"האיסלם –
החלום
ושיברו"

יום שלישי,
כה' בחשוון
22.11.11

11:0012:30

דר' דן בילסקי,
עורך חדשות
בכיר ב"קול
ישראל" וכתב
ברדיו

"ההסברה

למפגש עם מבוגרים ובני נוער.
סופרת ,מחזאית ומשוררת .ספרה הראשון" ,העדי
של עדי "  ,המבוסס על סיפור אמיתי של ניצולת
שואה ,אשר אף הומחז על-ידה להצגה זכה בציון
לשבח במסגרת " פרס זאב " .ספרה " מלך ההר "
מבוסס גם הוא על סיפור אמיתי של בן כתתה
שנפל בהתרסקות מסוק  .גם ספר זה הומחז  .זכתה שוב ב "פרס
זאב " על ספרה " מבחן קבלה" וספריה " העדי של עדי "" ,האיחור
האחרון "  " ,מלך ההר " ו " מבחן קבלה " זכו במקומות ראשונים
במצעד הספרים הארצי של משרד החינוך ועובדו להצגות תיאטרון.
עד שנת  2005ולאורך למעלה מעשור  ,שימשה מקמל -עתיר
כמורה לספרות בחטיבה העליונה בתיכון בליך ב רמת גן  .כיום ,
מנחה את סדנת הכתיבה לנוער בספריית בית אריאלה בתל אביב.
ספרה " הנערה במרפסת ממול " הומחז להצגה בה משתתפת
מקמל עתיר גם כשחקנית  " .אות מאבשלום "  ,ספרה הראשון
למבוגרים הפך לרב מכר  .נאוה מקמל עתיר נבחרה לאחת
מחמישים הנשים המשפיעות לשנת  2010מטעם המגזין "ליידי
גלובס" .

מחיר כניסה למפגש –  15ש"ח
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

ממשיכים לעשות כיף בשעת הסיפור של:

הישראלית
וכשליה"

בהפסקה מוגשת ארוחת בוקר קלה.
בואו בשמחה!!!
מרכז לימודים אינטלקטואלי למבוגרים בתפוח הפיס
* אנחנו בודקים אפשרויות תמיכה בפרויקט במועצה המקומית
קדומים ,בהסתדרות המורים ,במשרד המדע והטכנולוגיה ועוד.
* אנו מציעים לחברים לבדוק עם "קרן ידע" להנדסאים ולאקדמאים
– מתברר שיש אפשרויות לקבלת החזרים לסוגים שונים של
קורסים והשתלמויות עד 60%

לחיים קינסט תנחומים על פטירת אמך
פנינה קינסט ז"ל

שרית ברנס
שעות הספור מתחלקות לגילאי  2-3וגילאי
 4-6ורמת הסיפור תהיה בהתאם  .לא תותר
כניסת תינוקות שיפריעו למהלך שעת הסיפור.
ההורים מוזמנים לשהות בספריה )עם האחים
הקטנים יותר( בזמן שעת הסיפור.

שעות הסיפור הבעל"ט
^ ביום שלישי כ"ה מרחשוון ) (22.11סיפורה של

נורית יובל "ליאת מחפשת חבר" לגילאי .2-3
^ ביום שלישי ג’ כסלו ) (29.11סיפורה של חיה שנהב

"מיץ פטל" לגילאי .2-3
^ ביום שלישי י ” ז כסלו )  (13.12סיפורה של חיה
שנהב "מיץ פטל" לגילאי .4-6

ב ו א ו ל ה נ ו ת.

חוג פילאטיס-

במלאת חמש עשרה שנה לפטירתו של יקירנו

ביום ראשון הקרוב ,כ"ג חשוון ) (20/11לא יתקיים חוג
פילאטיס .נקיים את השיעור במוצאי שבת זו -פרשת חיי שרה
) (19/11בשעה  20:00בחדר בלט.

אפרים ז"ל

גשם
בעקבות גשמי הברכה של יום שני בהם ירדו בקדומים 40
מ"מ גשם.
אנו מכריזים בזאת על תחרות ניחוש כמות הגשם השנתית
בקדומים ,הזוכה יקבל מד גשם.

מנחם גופר .0528-119074
תושבים יקרים!
נא להניח אופניים ובמבות בצמוד לגדרות הבתים על מנת
לאפשר מעבר להולכי רגל וניקיון הרחובות.
תודה על שיתוף הפעולה
פיקוח עירוני
מח' שפ"ע

קו  73מנתניה
בימים א-ה יוצא בשעה ) 16:00הוקדם(

íðåòîá äçîùä

משפחת ביילפלד
גם השבוע אי"ה ,תפילת ותיקין בשעה  5:51ביום ששי
במצפה ישי ,ולאחריה שיעור וכיבוד.
בואו בשמחה

כריתת עצים ציבוריים
לאחרונה אנו עדים לתופעה בה תושבים גוזמים /כורתים עצים
ציבוריים .
במעשה זה הם עוברים על החוק ,ובנוסף לקנס הם גם מחויבים
בתשלום עבור הנזק.
תושב הנתקל בבעיה עם עץ ציבורי מתבקש לפנות למח' שפ"ע
ולא לפתור העניין בעצמו.
שמרו על החוק הימנעו מקנסות.
פיקוח עירוני

• לוילינגר שושנה ובן ציון מזל טוב לאירוסי רחל עם שמעון
מאיר מבית שמש.
• לליברמן שרה יעקב מזל טוב לאירוסי צחי עם אחינועם קלר
מאפרת.

מועדון יחדיו – טיול לציבור הרחב
טיול חד יומי לנגב
חוויית מדבר חקלאות ווטבע
יתקיים בעז"ה יום רביעי ד’ כסלו .30/11/11
ביקור בישובי גוש קטיף המתחדשים
מצפה גבולות מהמצפים הראשונים בנגב
ביה"ס ממוגן – נופי הבשור

נעלה לקבר אי"ה ביום שני כ"ד בחשון
) ,(21-11-2011בשעה  08:00בבוקר.

בקשות עפ"י חוק להנחה בארנונה לשנת 2012
ניתן להגיש החל מיום  21/10/11כ"ג תשרי תשע"ב.
הגשת בקשות עפ"י מבחן הכנסה יש להגיש החל מ.10/1/12
את הקריטריונים והטפסים הנדרשים ניתן לראות ולהוריד באתר
המועצה  . www.kedumim.org.ilכמו כן ,ניתן לקבלם אצל
רכזת ההנחות.
מועד אחרון להגשת הבקשות עד ליום חמישי
כ"א אדר תשע"ב .15/3/12
הגשת בקשה מאוחרת ממועד זה תטופל רק במידה ותוגש ע"י
תושבים חדשים ו/או אם חל שינוי אישי או כלכלי במצבו של
מגיש הבקשה.

ה

פרטים במועדון 7922248 -

מועדון יחדיו

מופע מוסיקלי איכותי לר"ח כסלו
נשמת הקול והתוף
בביצוע הזמרת יהודית מנצור )מבית אריה(
יתקיים בעז"ה במועדון ביום ראשון
ר"ח כסלו ) (27/11/11בשעה 11:00
מחיר כניסה ₪ 10
הנשים מוזמנות!!!

סדנא בשיטת הגדה לגאולה פרטית
הרצאה מעניינת ויחודית
ע"י הגב נחמה פורת מאלון מורה
תתקיים במועדון יחדיו
ביום רביעי י”ח כסלו  14/12שעה .20:00

שי
מו ל
ההרצ ב!!!
אה
נדח

תה

שיטת הגדה היא פיתוח משיטת מח אחד .מטרתה לגלות ,ללמוד
ולישם את המטרות שהועיד לנו הבורא .כל סטיה מהמטרה גורמת
לבעיות שכליות  ,נפשיות וגופניות  .בכלים שמציעה השיטה ניתן
לגלות דרך הבעיות מה הסטיה ומה יש לתקן  .התיקון נעשה
באמצעות תשובה ,תפילה וצדקה שמעבירים את רוע הגזירה.
בסדנא תינתן הדגמה ,התנסות חוויתית וטיפים.

כניסה.₪ 10 :

לפרטים ,קבלת טפסים והגשה:
שילת ברזילי -רכזת הנחות
טלפון 09-7778010:פקס15397778010:
מיילgizbarut@kedumim.org.il :
ניתן להגיש בקשות גם בתיבת המועצה שליד סניף הדואר בקדומים
דרום) .נא לציין לידי רכזת הנחות(

מבצע פירעון מוקדם  – 2היטל ביוב
כידוע  ,בשנת  2000הופעל חוק עזר העירוני על פיו נדרשו
לשלם היטל ביוב כל מי שהיה בחזקתו בית בספטמבר .2000
האגרה הוטלה רטרו אקטיבית על כל בעלי הדירות  ,סכום
ההיטל עמד אז על  ₪ 4600לדיירי בתי קבע.
חוק העזר דאז אפשר לשלם את התשלום במשך  20שנה
בתשלומים דו חודשיים נושאי ריבית שנתית של  + 6%הצמדה
למדד.
כיום  ,כל תושב משלם כ  ₪ 42.2 -לחודש )  ₪ 84.4כמו
שמופיע בשובר התקופתי הדו חודשי (  ,נותר לתשלום עד
שנת  2020עוד כ 4,500-ש"ח.
כעת  ,במסגרת מבצע פירעון מוקדם  ,2אנו מאפשרים
לפרוע את יתרת אגרת היטל הביוב בתשלום חד פעמי של
 ₪ 2000ב 4-תשלומים ללא ריבית והצמדה.
המבצע יוגבל למשך  3חודשים מיום הפרסום לתושבים ,עד
ל.31/01/2012
לפרטים נא לפנות למח' הגבייה.
מענה טלפוני וקבלת קהל א,ב,ד,ה8:30-13:00 ,
טלפון  09-7778013 :פקס15397778013 :

חוגים תשע”ב
עונת החוגים החלה לפעול...

קדומים מקום זה”ב

רישום ניתן לבצע דרך אתר המועצה
נרשמים שטרם הסדירו את התשלומים מתבקשים לעשות זאת
בהקדם בטלפון 09-7778012

חוג פילאטיס  -עם טליה גרוסמן
ביום ראשון הקרוב ,כ"ג חשוון ) (20/11לא יתקיים חוג
פילאטיס .נקיים את השיעור במוצאי שבת זו-
פרשת חיי שרה ) (19/11בשעה  20:00בחדר בלט.

חוגי אירובי נשים ,אירובי נערות וזומבה
עם עפרה גוטמן
שימו לב לשינויים בזמנים) :לתקופת ניסיון(
יום ראשון:
 - 19:30אירובי ועיצוב נשים
 - 20:20אירובי ועיצוב נשים
יום שני:
 - 19:30אירובי ועיצוב נשים
 - 20:20זומבה
יום שלישי:
 - 19:30אירובי לנערות

במסגרת אירועי שבוע מודעות לזהירות בדרכים
הנכם מוזמנים לאירוע זהירות בדרכים
שיתקיים אי”ה ביום חמישי י”ב כסלו 8.12,
באולם הפיס בשעה 16:30
בתכנית:
התכנסות:

,íéøåéö úãîò ,íééá÷ éëìåä ,íéôôåúî ìâòî
úåòúôä ãåòå éèéôøâ úåøé÷ , úåéöìåîéñ
íéëøãá úåøéäæ ïîéñá ìëäå

òôåî - 17:15
“ ”íéëøãá íéøäæå íéøù

יום רביעי:
 - 19:30אירובי ועיצוב נשים
 - 20:20זומבה

חוג ציור לנשים סשה
חוג ציור יתקיים אי”ה ביום רביעי בשעה 9:00
בגן סלעית  -ליד בית ספר “נחשון בנות
)החוג יתקיים שם במהלך כל השנה(
נשים שמעוניינות לבוא לחוג יש להרשם במחלקת תרבות 09-
) 7778017ניתן להשאיר הודעה(

חוג טיסנאות ואלקטרוניקה  -עם יענקלה קולודני
יום רביעי במקלט מול הפארק
בשעה 15:45
שימו לב לשינוי.
חוג פנטזיה של חומר  -עם ליאת פורסט
מתארגנת קבוצה לילדיות בכיתות ג-ו
המעוניינות נא לפנות למחלקת תרבות במייל:
tarbut@kedumim.org.il

או להשאיר הודעה בלפון09-7778017 :

חוג ציור עם סשה לילדי גן-כיתה ב
אנו פותחים קבוצת ציור חדשה
אם יש לכם ילד מוכשר בציור ובאומנות החוג מיועד לו.
אם אתם מעוניינים אנא לחו מייל למחלקת תרבות כדי
לראות אם מתארגנת קבוצה
www.tarbut@kedumim.org.il

ניתן להשאיר הודעה בטלפון09-7778017 :

במהלך הפעילות יחולקו פרסים לכל הילדים
ובסיום המופע :הגרלת פרסים
מחיר לילד 10 :ש”ח
מחיר למשפחה 20 :ש”ח

היכונו לאירועי חנוכה בקדומים
ביום שלישי כ”ד כסלו20.12 ,
יתקיים אי”ה קונצרט בית ספר למוזיקה
לקראת החנוכה
ביום רביעי כ”ה כסלו21.12 ,
הדלקת נר שני של חנוכה
תתקיים אי”ה מסיבת חנוכה ישובית
ביום חמישי כ”ו כסלו22.12 ,
תתקיים הצגה לכל המשפחה
של התאטרון הארצי לנוער

“וגר זאב עם כבש”
בשעה  17:15באולם הפיס
äãéáà úáùä
• אבד לי דיסק און קיי  8ג'יגה בייט שחור לבן מסוג סאןדיסק כאשר
נסעתי בטרמפים בקדומים ביום חמישי  10.11.2011המוצא הישר
מתבקש להתקשר למשפחת זולדן מרים ונחמן לטלפון 054-
.6737309
• אבד פליז בטרמפ מקרני שומרון למיצפה ישי שבוע שעבר.המוצא
נא להתקשר ל0545458552
• נמצאו כדורי טניס בטרמפיאדה .אביהוא זיטמן . 7928061

ביום שישי כ”ז כסלו23.12 ,

מוזיאון המדע-טק מגיע לתפוח פיס
פרטים נוספים בהמשך...

**נוער**נוער**נוער**
חברים ,שבת ארגון של בני עקיבא כבר כאן
ושל אריאל ממש עוד רגע...
ראינו שאתם בשיא הפעילות ,נהנים ועובדים קשה..
כל הכבוד על המאמץ!
בטוחים שנראה תוצאות מדהימות בקרוב...
השבוע נבוא לבקר אתכם במקביל לפעילות בסניף,
כדי לא להפריע לכם לעבוד קשה..
תצפו לפינוקים...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ובקרוב...

שיחה עם חילי טרופר-
שיחה עם המנהל הצעיר שהצליח לשנות מציאות בתיכון הכי
קשה ברמלה...
חילי טרופר ,בן  31בלי ניסיון בהוראה או בניהול ,הביא את
מספר תעודות הבגרות בבית הספר הקשה ברנקו וייס ברמלה
למספר שיא והכל בזכות האמונה שהם יכולים.
השיחה תתקיים ביום חמישי ,ה' כסלו.1.12.11 ,
אל תחמיצו!!!
כמובן שבאותו שבוע נערוך הקרנה חגיגית של הסרט "תיכון
ההזדמנות האחרונה" שמתאר את השינוי שחילי טרופר
הצליח לעשות בתיכון ברנקו וייס.
יש למה לצפות...
המון בהצלחה!
חדווה ושלומית

חניכים יקרים  -שבת שלום!
*וואו ,עוד לא נרגענו מהפעולת הכנה המדהימה
לחודש ארגון ,ו..איזו שבת היתה!
שוב שברנו את שיא המפקד של כל הזמנים  ,שבת שניה
ברציפות! )אם שבט שורשים יגיע בהרכב מלא ,זה יקרה פעם
שלישית ,אז קדימה!( פעולה סניפית ,פעולות שבטיות ,סעודה
שלישית ,היה מדהים!!! יישר כח מיוחד לכל מי שהגיע ממצפה
ישי ,והיו הרבה כאלה!
*כוכבית נפרדת מוקדשת לאריאלון המושקע שהיה לנו השבת,
ולעורך המסור אפרים ברוקנר!! כל הכבוד!! בעז"ה האריאלון
הבא ייצא מושקע עוד יותר ,והדובדבן שבקצפת ,אריאלון חודש
ארגון!!! תחזיקו חזק כי זה יפיל אתכם מהרגליים..
*פתחנו ברגל ימין  ,ואנחנו ממשיכים בכל המרץ הלאה  .כל
השבטים עובדים בפעולות יום חול )חוץ מיום שלישי כמובן (
וגם ...משלמים מיסים! יישר כח ענקי לשבט מעלות ומעפילים
שנכון לכתיבת שורות אלה  ,היו היחידים ששילמו כולם  .כל
הכבוד !! מי במקום השלישי ? קדימה !! אה  ,ולמי שלא זוכר ,
נוהלי תשלום  :ילד ראשון  ,50 :שניים  ,80 :שלושה ומעלה ,
 .100שבט שלא שימו בו כולם  ,לא יצבע את הקיר שלו  ,אז
המטרה היא גם לעודד את החברים .יישר כח!
*זה המקום והזמן לציין גם את המדריך החדש שלנו איתן חיים,
שיצטרף לאפרים בהדרכת שבט זרעים .בהצלחה רבה לשניכם,
עם שאר מדריכינו החדשים!
*למי שלא שם לב ,מעלות ומעפילים הם גם השבטים היחידים
שתלו שלטים ברחבי היישוב .שאר השבטים מוזמנים להצטרף!
*המפקד השבת כרגיל ב , 14:00כדאי להגיע בזמן ,שלא
תפספסו את שמולציק! ; ( -
בציפיה לבנין אריאל!
הצוות ועוז.

חניכים יקרים ה' עימכם:
מרבית החודש כבר מאחורינו,
נותר לנו רק שבוע אחד!!!
יאלה מוראלים! תערוכות! הופעות! קיוסק! עלון!
שבוע א-ח-ר-ו-ן !-תנצלו כל רגע!!!
מיסים -מי שלא משלם לא יכול להשתתף אז הזדרזו לשלם
למדריכים או אלי.
ילד ראשון  ,₪ 100ילד שני  ,₪ 80ילד שלישי .₪ 70
מי שיש לו בעיה עם התשלום יכול בשמחה לפנות אלי
0523662842
למי שלא הספיק לשים לב  -השירותים פתוחים ,כדאי לשמור
עליהם בשביל שיישארו פתוחים לכל השנה !!!! אני מזכירה
שהשירותים הם שרותי בנות ומי שצריך לשטוף מכחולים יכול
לשטוף בברז בחוץ )או בגשם...
פינת החב"ב:
מה איתכם?????? לא רואים ,לא שומעים ,מותר לכם גם לבוא
לסניף!! להיות קצת עם חב"א!!
מתנדבים שישמרו משעה  21:00עד  23:00מחוץ לסניף
שחניכים לא יורדים לכביש )עד  21:00הכביש יהיה סגור(
מי שיכול לעזור אפילו רק לחלק ימים ממש ממש אשמח שיפנה
אלי!!!
והלו"ז להשבת הוא:
ערב שבת 20:30 -פעולת חב"ב – שימו לב שהקדמנו לפי
בקשתכם אז בואו בהמונכם!!!
ובשבת בצהריים– 15:30 -שב"צ
– 15:45מפקד ,מנחה ,פעולות ,שירי סעודה
שלישית ,ערבית והבדלה!
)מפקד המוני של חודש ארגון כן!?!(
בברכת חברים לתורה ולעבודה!
צוותשע"ב ונחמה.
סניף יקר חניכות אהובות!!
ב"ה השבוע זכינו להמון גשמי ברכה! תודה לה'.
שימשיך חורף גשום וטוב! אמן!
אנחנו באמצעו של חודש ארגון .עברנו חצי -כל השבטים למדו על
הנושא ,וחלקם אפילו התחילו ללמוד את הריקוד ..חרוצות! השבוע
הולך להיות שבוע עמוס .נכנסים לעבודה חזק!
*התחלנו תורנות ניקיונות  .הגיע ציוד חדש של חומרי ניקוי...
מעכשיו לפני שיוצאים מהסניף בודקים אם השארנו נקי ,ואם לא
אז מנקים .כל הכבוד לשבט ניצנים שניקו לנו השבוע את הסניף !!
שכוייח !
*השבוע התקיימה אסיפה להוריי הסניף .כל הכבוד להורים
שהגיעו .בזכותכם נצליח להתקדם!
* מיסים! מיסים! מיסים! כל מי שלא שילמה עדיין )יש כאלה?!(
שתרוץ עכשיו למדריכה או לקומונרית ותשלם .ללא תשלום אין
אפשרות להשתתף בפעילות החודש.
חניכה  1במשפחה ,₪ 65 :חניכה  ,₪ 60 :2חניכה .₪ 55 :3
*לוח ניקוד -התחלנו לתת ניקוד לכולם .הניקוד בודק :פרגון ,גיבוש,
מוראל ,סדר וניקיון ושמירת ציוד .אז בואו נראה מי אתם!!!
*מסעדת שרק!! שבט מעפילים גהה לבשר על פתיחת המסעדה.
כולם מוזמנות לבוא ולקנות.
חב"בניקיות -אנחנו צריכים את העזרה שלכם .בלעדיכם לא נצליח
כלום!! אז בואו תעזרו:) ...
מוזמנות בשמחה לבוא לבקר ובעיקר עם איזה סיר מרק או פסטה..
הורים יקרים .גם לביקור שלכם אנחנו מחכים!
לו"ז השבת:
פעולת חב"ב...
 15:00מפקד -כחולבן ובזמן.
אנחנו רוצות להיות לפחות  50בנות.
מחכות לראותכן...
אז תבואו ותביאו חברות...
בציפייה לבניין אריאל
צוותשע"ב ושפרה

חברים ,ידידים ויותר מכל משפחת קדומים היקרה!
אז כן ,זה הגיע ,השבת פרשת חיי שרה זוהי השבת האחרונה
שלנו בקדומים.
לצערנו אנו עוזבים את היישוב )זה לא קל בכלל( למטרה חיובית
מאוד ,ליטוע אהבת תורה בלבבות.
מה שנקרא :גרעין תורני 14 .שנים חשובות ונעימות היו לנו כאן,
בישוב המיוחד הקב"ה מיקם אותנו במקום ובזמן הנכון במקום של
ערבות הדדית ,במקום של אנשי חסד ,אנשים צדיקים ובעיקר
עוטפים בהמון אהבה ובמאור פנים.זכינו לגור בקהילת הישיבה
הקדושה ובכלל בקהילת קדומים היקרה .היו לנו שנים טובות
וממלאות ,אך גם קשות .תודה מיוחדת לכל האנשים שעטפו ועדיין
עוטפים אותנו באהבה אין סופית  .תודה לכולם על התפילות
הזכות ,הדמעות והמעשים הטובים שעשיתם למעננו ביודעים
ובלא יודעים.שנזכה להעניק לעמ"י את האהבה והערבות הדדית
שזכינו לה פה בקדומים  .זכינו להרגיש ולחוש את אדמת ארץ
ישראל ,את האויר הזך והאוירה הנעימה תודה מעומק לבנו על
הזכות שנפלה בחלקנו להיות חלק מהקהילה.אם חלילה פגענו
במישהו אנו מבקשים מחילה.
בחסד ה' עלינו אנו יוצאים עם שני ילדים מתוקים מדבש )ובעז"ה
שכן ירבו(.
כדי לשמור על קשר כתובתנו  :רח ' המכבים  82א שוהם .
0527906931/2
ושוב תודה בידידות רבה:
אלרן ,זיוה )זהבה( ,יהונתן יוסף ורעיה רבקה מונסונגו.
הבעת תודה
אנו מודים לרב צבי פרבשטיין ולחננאל דורני ,ראש המועצה ,על הסיוע
שנתנו לנו לקיום טקס הכנסת ספר התורה.
לשוטר הקהילתי ,אמנון ברדה ולמתנדבים למשמר האזרחי בקדומים.
כמו כן ,אנו מוקירים את ראשי ישיבת קדומים ותלמידיה ,לרב גלעד
ברלין ותלמידי תלמוד התורה ,לשמעון פרויליך ולתלמידי הדף היומי
ותושבי קדומים אשר הואילו לקחת חלק בשמחתנו.
וכן לקטרינג "אדמה" ולמשפחת "ים אירועים" על הכיבוד הנאה
שהגישו.
יהי רצון ותזכו לקחת חלק בשמחות.
דניאל ורבקה ונטורה

קדומודעון
•
•
•
•
•

למכירה בגבעת שלם  4 ,חדרים  ,נוף מקסים  ,מטבח קומפלט
.054-2068220
למכירה במצפה ישי בית  6חד' מושקע! .054-3324242
להשכרה בכניסה לכרמי קדם דירת  41/2חדרים  +סלון ,פינתית
ויפה גינה גדולה דודו .052-6835451
למכירה  ,וילה  5חד '  170/600מ " ר  ,נוף  ,גינה מטופחת
 052-8152220קשת נכסים וסוכנויות )ש.כ (.בע"מ.
גבות ,שפם וטיפול מפנק לפנים ב 054-5429000 ,₪ 60-ניצה.

למכירה בית מפואר
בשלבי בניה  249מ"ר במרכז הישוב
אפשרות לחלוקה פנימית לבחירה
.052-6169700
חנות הספרים מיסודו של יצחק פויכטוונגר ז"ל
אנו שמחים להודיע על שעות פתיחה קבועות לתקופת
החורף:
יום ד  ,19:00-21:00יום ה 17:00-19:00
ניתן גם להגיע בזמנים אחרים על פי תיאום מראש.
חדש!! מעתה ניתן למצוא בחנות ממגוון המוצרים של
הוצאת דברי שיר
שי סימינובסקי טלפקס ,7928714נייד ,0523121097במייל
Shai.simi@gmail.com

íéùåøã
• לפנימיית להב " ה דרושה רכזת חברתית בחצי משרה
למספר חודשים .אהובה .054-2585557

• דרוש/ה מנקה למשרדי המועצה המקומית בקדומים.
לפרטים לפנות 09-7778010
למועצה מקומית קדומים

דרוש רבש"צ
מכרז מס  ) 5/11חוזר (

מבצע טיטולי פרימיום ב 40-ש"ח בלבד
ממשיך ב"חנות בהזדמנות".
כולם מוזמנים!
לקראת עונת הגשמים נבקש מהתורמים
להכניס אל תוך החנות )מהפתח המיוחד לכך(
את החפצים הנהדרים.
לצערנו הגשם הורס את הדברים והחתולים בהם משחקים.

זמני פתיחה:ימים שני  +רביעי בין השעות 19:30-21:00
מול מרכז מפתח החדש.
לפרטים :יודפת 0526225964

דרושים מאבטחים למוסדות חינוך
בקדומים והסביבה
העבודה בשעות הבוקר ו/או ערב
תנאים טובים למתאימים
לפרטים:
שי 050-4072272
barkan@tzevet5.co.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.

דרישות התפקיד:
 12שנות לימוד ,שרות צבאי מלא ,תינתן עדיפות למסיימי קורס
פיקודי ,רשיון נהיגה ,תושב קדומים
היקף המשרה – מלאה ,נכונות לעבודה בשעות בלתי
שגרתיות.
העבודה איננה מתאימה לסטודנטים .
לפרטים – מחלקת בטחון 09-7928565
קורות חיים יש להגיש לפקס 15397778016
או לjobs@kedumim.org.il :
עד ליום ג' ג' בכסלו תשע"ב )( 29.11.11

למדרשת שומרון דרוש/ה

רכז/ת הדרכה
דרישות התפקיד:
 תו תקן של משרד החינוך בתוקף נסיון של שנתיים לפחות בהדרכה הכרת השומרון יכולת אירגון ועבודה בצוותמגורים בשבי שומרון או בסביבה -יתרון.
קו"ח נא לשלוח ל ) midshomron@gmail.comעבור משרת רכז
הדרכה( .סיום מכרז ב 26.11.11

לפרטים נוספים :יאיר052-2684663-
שבי שומרון  44858טלפון09-8841623 09-8841359 -
פקס Email- midshomron@gmail.com ,09-8841618
אתר המדרשהMidShomron.org. :
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למכירה בית  7חדרים  700\250מ"ר בקדומים דרום
להשכרה בית  7חדרים  250מ"ר בקדומים דרום
למכירה בית  5חדרים  150מ"ר בקדומים צפון
למכירה בית  3חדרים  73מ"ר בקדומים צפון

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

התקשר!
צבי לוין  050-2939599 :אילן רודה.052-4846725 :
..עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת) ".ירמיהו לב ,טו(

addad@bezeqint.net 050-6371168 7928460

מכירת בגדים של תמי מאריאל
תערך ביום שני הקרוב כ"ד בחשוון )(21/11
בין השעות 17:30-20:30
בבית משפחת פרוכטר )רח' השקד  8קדומים צפון(

בגדי חורף ,שבת ,ילדים ,נערות ונשים
חולצות תלבושת נחשון בנים ובנות
נשמח לראותכם

קייטרינג אדמה

קניה ● מכירה ●
השכרה
יחס אישי ותומך

סוכנים מורשים מטעם משרד המשפטים
אמינות ומקצועיות ,ידע וניסיון רב
מאגר לקוחות ונכסים בבלעדיות

● דרוש בית לקניה ,ללקוח המשרד
 052-8152220 / 09-7676505בקרו באתרנו www.keshet10.co.il
052-8037575 / 09-7676505
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052052-4493977 ìëéî

טלפון 050-5433103 , 7921711
בהשגחת הרב צבי פרבשטיין ובאישור משרד הבריאות
-

-

אירועים גדולים וקטנים.
אוכל מוכן בכל יום ששי משעה  8:00ועד : 13:00

 oמבחר בשרים – בקר ועוף  oדגים אפויים ומטוגנים
 oעוגות
 oממולאים
 oקיגל אטריות ותפו"א
 oסלטים
 oחלות
 oטשונט
חנות המפעל – באזור התעשייה בכניסה לישוב – מול תחנת הדלק

שיפוצים כלליים ותוספות בניה
מומחה לעבודות בנייה מדוייקות ולפתרונות בעיות בניה
שיפוצים כלליים ● תוספות בנייה
בניית שלד  +גמר עד מפתח
עבודה מקצועית ● רמת גימור גבוהה

052-8037575 / 09-7676505

קשת נכסים וסוכנויות )ש.כ (.בע"מ

íéùðì äâåé
ìéâ ìëì íéàúî
,äùéîâîå íéøéøù ú÷æçî ,íéçúî äôøî
.... ãåòå íã õçì, äîéùð ,áâ úåéòáì úøæåò
נפתח חוג חדש למתחילות

ìëéî

052052-4493977

אודליה ברנט קוסמטיקאית מוסמכת
◊ מגוון טיפולי פנים בהתאמה אישית
◊ פדיקור ,מניקור
◊ עיצוב וסידור גבות
◊ שעווה בכל חלקי הגוף

מבצע  15%הנחה על טיפול פנים מלא תקף לחודש הקרוב
לקביעת תור 050-4450277 :אודליה

מסעדת רוני
מבצעי השבוע
פלאפל/נקניקיות/המבורגר  +טרופית ₪ 15
נוער קדומים
יש לנו פלזמה  50לסרטים ומשחקי כדורגל
לתיאום :רעיה 0544-469473

