à”òùúä ïñéð å”ë
2011 ìéøôàá 30 ”íéùåã÷” úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù

18:50 :úáùä úñéðë
20:00 :úáùä úàéöé
מועצה דתית קדומים

• שבת פר' "קדושים" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב נחום בן
יהודה 17:30בביתו.

מחלקת תרבות

פרקי השבוע:ספר שופטים פרקים י”ט ,כ’ ,כ”א

úåááìä úà òæòæù èôùîä
האירוע יתקיים אי”ה ביום ראשון כ”ז ניסן1.5 ,
בשעה  20:00באולם הפיס
בתכנית:
טקס בסימן  50שנה למשפט אייכמן
•
עו”ד אריה ברנע בנושא המשפט והשלכותיו
•
פועלו של אייכמן ,ראיה של המשפט ,תפקיד המשפט ,ההתייחסות לשואה,
החמצות המשפט
בנוכחותכם נתכבד
מועצה דתית קדומים

מחלקת תרבות

"משכן מאיר"

שכול אמונה ועצמאות
בעיצומם של ימי הזיכרון
ולקראת יום העצמאות ה  64-של מדינת ישראל
נתכנס כולנו לערב מרתק ומחזק .
בית הכנסת המרכזי "משכן מאיר" בקדומים מזמין
את ציבור התושבים לערב של אמונה ובטחון
לקראת יום הזיכרון והעצמאות .
יום שלישי כט' בניסן תשע"א 3.5.11
 - 19:40תפילת ערבית
המרא דאתרא – הרב צבי פרבשטיין – דברי ברכה
חננאל דורני – ראש המועצה
 - 20:00המשנה לרה"מ השר)רא"ל במיל( משה )בוגי(

בשל ערב בנושא :שכול אמונה ועצמאות
שיתקיים אי”ה ביום שלישי כ"ט ניסן תשע"א )(3/5/11

נדחית הרצאתה של רות גנאל
סמכות מא' ועד ת'
לתאריך י"ב בסיון תשע"א )(14/6/11
הרצאתו של יונה פרסבורגר
בנושא אינטרנט ופייסבוק
תתקיים אי”ה ביום שלישי
כ' באייר תשע"א ).(24/5/11

ניפגש בשביל ההורות
íéðôä ãøùî
ביום ראשון כ”ז ניסן1.5 ,
לא תהיה קבלת קהל של משרד הפנים

יעלון – מלחמת עצמאות
 - 20:30אל"מ )במיל( גבע ראפ – שכול ועצמאות
 - 21:00הרב אליקים לבנון הרב האזורי לשומרון–
על גבורה ואמונה .
 – 21:30יוחאי בן ישי – אחיה של רותי פוגל הי"ד.
במעמד אישי ציבור,מח"ט שומרון ואפרים

øðéøèå
וטרינר המועצה יגיע ביום א' כ"ה באייר ) (29/5/11בין
השעות  15:30-16:30למשרדי המועצה הישנים.

ליעקב שלו סעיד תנחומים על פטירת אביך
יחיא סעיד ז"ל.

כיבוד ושתייה קלה יוגשו במהלך הערב .

יתכנו שינויים

הגבאים

לשרון רובינשטיין תנחומים על פטירת אמך שושנה
רובינשטיין ז"ל.

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

שעה

9:0010:00

10:0011:15

11:1512:00

יום א'

יום ב'

הרב
שמעון בן-
שעיה

הרב
מעטוף

עין אי"ה

הלכה

הרב
יוסיפון
ספר
החינוך
חברותא
מסכת
מגילה

יום ג'

למנחם אילן ז”ל
יום ו'

הרב
הרב יעקב הרב יצחק
בן שחר
זיסברג
מרדכי
ברלין
פרקים
תנ"ך
בנביאים נושאים
נבחרים

הרב אלרן
הרב
מונסונגו
דניאל
שילה
נושאים
נושאים
נבחרים
נבחרים
חברותא
מסכת
מגילה

יום ד'

יום ה'

חברותא
מסכת
מגילה

הרב
מיכאל
דיין
הלכות
דיינים

פרשת
שבוע

חברותא
מסכת
מגילה

חברותא
מסכת
מגילה

הרב יאיר
הס

הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
הרב
12:00 13:15פרבשטיין פרבשטיין פרבשטיין פרבשטיין פרבשטיין פרבשטיין
יום ו'
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
שיעור
הלכה
12:15
במסכת במסכת במסכת במסכת במסכת
מגילה

מגילה

מגילה

מגילה

אזכרה

מגילה

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.
תחילת הלימודים אי"ה ביום ג' כ"ט בניסן.

ילדים מתפתחים בפעוטון קדומים
רישום לפעוטון תשע”ב
בימים אלו אנו מתחילים ברישום לפעוטון לשנת תשע”ב.
גם ילדים ממשיכים חובה לרשום!
בהגיעכם לרשום את ילדכם חובה עליכם לצרף את הטפסים
הבאים:
• צילום תעודת זהות של האם+ספח בו מופיעים הילד/ים.
• דמי רישום על סך –  , ₪ 285דמי ביטוח על סך – - ₪ 35
סה”כ .₪ 320
• הוראת קבע חתומה ע"י הבנק.
בזמן הרישום יש למלא טופס רישום ולחתום עליו.
לא יתקבלו טפסים ללא הוראת קבע חתומה ע"י הבנק,
הורים שכבר עשו הו”ק בשנת תשע”א ,לא צריכים לחתום שוב.
אנא הזדרזו להירשם ולהבטיח מקומכם בכיתות הפעוטון .
הרישום יתבצע בין התאריכים כ”ז ניסן ועד כ”ב אייר תשע”א
.1/05/11 – 26/05/11
ניתן למסור את הטפסים למטפלות בפעוטון ,או לשלוח לתיבת
הדואר של המועצה ולציין על המעטפה“-רישום לפעוטון”.
לשאלות ובירורים ניתן ליצור איתנו קשר טלפוני .

אין הרשמה ללא תשלום דמי רישום והסדרת הו”ק חתומה
בבנק!!!
חדש!!! ניתן לשלם גם בכרטיסי אשראי.
בעת הרישום בקשו מהמנהלת את הטופס המתאים.
לפרטים נוספים :
אלירז חניה )מעונות ק .דרום וג .שלם( 052-8119070 -
תימור טיירי )מעונות מצפה ישי וק .צפון( 052-8119051 -

תתקיים ביום שישי ,ב' באייר תשע"א6.5.11 ,
בשעה  10:30בבית-הקברות בקדומים
שיעור של הדף היומי של יום שישי ב 5:30בבוקר
יוקדש לזכרו,

כמו כן יתקיים שיעור לזכרו בכולל 'משכן מאיר'
בשעה  11:30שיינתן על ידי הרב מנחם שחור
שוש אילן והמשפחה

""ïéçëúùî àìå ïéãáàã ìò ìáç
בי"ב באייר תשע"א )  16/5/11למנינם(
ימלאו שנתיים ימים להסתלקותו
של אישי אבינו מורנו וסבנו

משה סימון ז”ל
 17:00יערך בביתנו סיום משניות
 18:30נעלה לקברו בבית העלמין בקדומים
 20:00נתכנס בביהכנ"ס "השטיבל"
ונאזין לשיחתו של השופט גרשון גרמן
בנושא :חורבן וגאולה
בנוכחותכם נתכבד

יפה סימון והמשפחה
בית ספר "נחשון"-בנות

שוק "קח-תן”
בשיתוף "חנות בהזדמנות"
קח -חפצים תן -אהבה לקהילה ולסביבה!
השוק יתקיים בבית ספרנו ט”ז באייר20.5 ,
אנו אוספים משחקים ,ספרים,
תמונות ,קישוטים ,תכשיטים,
כלי כתיבה ,תיקים ,כלי בית,
בגדים ,קלטות ,דיסקים וכל העולה על דעתכם
והכל במצב טוב) .לא שבור ,לא קרוע וכו'(
)בתי עסק עם עודפים או חיסול מלאי מוזמנים ליצור קשר
בנייד 054-6965560 :בבית  09-7928007-או במייל:
)shoshi360@gmail.comשושי גלעד(

הדברים ימכרו לילדי בית הספר
ולהורים במחיר סימלי.
הכסף ישמש לשיפור איכות הסביבה בבית ספרנו.
בנות מועצת תלמידות יעברו מידי יום ויאספו את החפצים.
תודה על שיתוף הפעולה ,
מועצת תלמידות ,צוות בית הספר וועד הורים.

מרוץ טלמונים ה – 5
לזכרו של רועי ארבל הי"ד יוצא לדרך.
ההרשמה התחילה!
המרוץ יתקיים השנה ביום ששי ט' באייר ).(13/05/2011
ההרשמה למרוץ דרך האתרwww.realtiming.co.il :

מיכאל גרינשטיין )בשם המארגנים( 050-6298866

ערב יום הזיכרון

יום הזיכרון

לנופלים במערכות ישראל
ולנופלים בפעולות האיבה
יתקיים אי”ה ,ביום ראשון ד’ אייר התשע”א8.5.11 ,
 -19:45התכנסות ברחבת “תפוח פיס”
 - 20:00צפירה
נא לדייק!!!

יתקיים אי”ה ביום שני ה’ אייר התשע”א,
9.5.11
—10:45בחלקה הצבאית
בבית העלמין בקדומים
—11:00צפירה
בהשתתפות משפחות הנופלים ,נציגי צה”ל,
תושבים ותלמידים.
נא לדייק!!!

 - 21:30ערב שירי לוחמים
עם צבימי ואסנת בבית הספר למוזיקה

טקס ערב יום העצמאות ה–  63למדינת ישראל
יתקיים אי”ה ביום שני ה’ אייר התשע”א9.5 ,
 - 20:00תפילת חגיגית ברב עם בבית הכנסת “משכן מאיר”
 - 21:00טקס חגיגי בגן הפיל
בתכנית :ברכות ,הופעת ילדי קדומים ,תזמורת בית הספר למוזיקה,
סרטונים ,הדלקת משואות וזיקוקים

יום שלישי ו’ אייר התשע”א 10.5 ,בין השעות 14:00 - 10:00

ברחבת הבריכה ובמגרש ליד מועדון הנוער

÷øàô äðåì
,úéìîùç úáëø ,úåùâðúî úåéðåëî
÷íéôôåòî íéñåèîå úåàøùøù úìñåø
íéùáéå íéáåèø íéçôðúî
äøéöé úðéô ,íéãìéì éøåáîé’â
מחיר כניסה ₪ 30 :לילד

מחיר כניסה לילד עד גיל שנתיים 20 :ש”ח

íéøéðöä ÷øàô
éúçôùî ÷éð÷éôì ãçåéî íå÷î
,íéòåùòù ïâ ,êåùëù úåëéøá ,íéî éìôî íå÷îá
äììöä úðéôå íéìñôñ ,úåðçìåù
השנה כולנו נהנים בקדומים
לפרטים מחלקת תרבות  09-7778017או במייל tarbut@kedumim.org.il

בית מדרש תורה נפש יצירה

ומחלקת תרבות קדומים

øåáéöä úà íéðéîæî

òåðìå÷ ùøãîì

âøáðæåø éàçåéå éðæç äøåðî íò
20.00-22.00 úåòùä ïéá éòéáø éîéá
ñéôä çåôúá
תאריכי המפגשים:

 .1ז באייר-11.5-מנורה חזני-íééòåðìå÷ úåãåñé -
.íìåòá 'ä éëøã ìù óå÷éùë- è÷éìôðå÷ä
 .2יד באייר-18.5-מנורה חזניäìéá÷îë-äðöñä-
ùôð,äðù,íìåò éâùåîì
 .3כא באייר-25.5-מנורה חזניúåäãæäì éùå÷ä-
äðåøúôå äéòáë äøéöéäå òåðìå÷ä-åðîöòíò
 .4יג בסיוון-15.6-יוחאי רוזנברג
 .5כ בסיוון-22.6-יוחאי רוזנברג
 .6כז בסיוון-29.6-יוחאי רוזנברג
מחיר למפגש בודד-לאדם  30ש"ח,לזוג ₪ 50
מחיר לכל הסדרה:לאדם  140ש"ח,לזוג ₪ 240
הרשמה ופרטים-צביהgzvia@walla.co.il0547723042-
מחלקת תרבות במיילtarbut@kedumim.org.il :

בית מדרש נפש יצירה

""íäéðéá äðéëù
מפגש זוגי עם השותף השלישי
בהנחיית מירב ושמואלי שפירא.
סדרה בת  8מפגשים שבועיים.
מומלץ מאד ע"י כאלו שהשתתפו...
הנושאים שבהם עוסקים המפגשים:
התבוננות המביאה לאהבה
אמון בכוח בן הזוג
פנים ואחור במחזור חיי נישואין
דרך ארוכה שהיא קצרה
לימוד משותף של מקורות יוצר קשר ישיר עם מימד "שכינה
ביניהם" ומצמיח יכולת להכיל אור אלוקי בתוך הקשר.
לפרטים:צביה0547723042-

ה' עמכם,
*איך היה פסח? מקווים שנהניתם מהחופש!
שתהיה חזרה נעימה לשגרה
)אל תדאגו ,עוד חודשיים החופש הגדול!!!(.
* חב"ב יקרים!
בעיצומו של האביב ,בפתחו של חודש אייר וימי הזיכרון
והעצמאות -נצא השבת לסיור בקדומים עם דביר רביב!
מתי? ב16:15
איפה? ברחבת בית הכנסת משכן מאיר
* מיד לאחר הסיור נגיע לסניף למפקד
כוווולם באים לא כדי לפספס!
לו"ז:
פעולת חב"ב22:30 :
שב"צ18:15 :
מפקד18:30 :
מחכים לכם!
המדריכים ורעות

úåðá ìàéøà
חניכות אהובות,
* באיסרו חג יצאנו למסע פסח היה ממש כיף!!!
מי שלא הייתה הפסידה ,למרות שיצאנו קצת בנות היה ממש
כיף!! כל הבנות לבנות שיצאו!!
* פעולת חב"ב תהיה בעזרת ה' בשעה  22:15בדירה שלי כולן
באות!!!!
* השבת חוזרים לשיגרה לאחר הפסח!!!
מקווה שכולן נהנו בחג וניצלו את החופשה היטב...
השבת שבת מברכין  -המפקד בגבעת שלם בשעה !!16:30
כולן באות עם כחולבן ובזמן ועם המון מצברוח טוב!!!
בציפייה לבניין אריאל!
צה"ד ועדי

חוג טניס
בחופשת הפסח התקיימה תחרות טניס השתתפות מלאה של
כולם ...ולהלן המנצחים:
כיתות א-ה
כיתות ו
מקומות:
מקומות:
סלע
 .1יאיר
 .1אריה יגודה
 .2מתי אברבוך
 .2דביר שגן
 .3נריה גביש
 .3דולב שרעבי
גלעדי
 .4יהודה
 .4תומר הדס
 .5איתן אברבוך
יישר כח לכל המתמודדים!!!
איתמר

חוג כדורסל
להלן לו"ז לשבועות הקרובים ,במהלך תקופה זו ,
יתכן שיתקיימו גם מפגשים עם קבוצות מהאזור
ועל כך תבוא הודעה בנפרד.
* יום שלישי כט' ניסן  – 3/5/11חוג כרגיל
* יום ראשון ד' אייר ערב יום הזיכרון – חוג לילדי א'ב'
בלבד ,בשעה .16:30
* יום העצמאות – אין חוגים.
* יום ראשון י"א אייר  – 15/5/11חוג כרגיל
* יום שלישי י"ג אייר  – 17/5/11חוג כרגיל
* יום ראשון י"ח אייר  ,ל''ג בעומר22/5/11,
– 10:00גנ''י -10:45,א'ב'11:30,ג'ד' )ביום זה לא יתקיים חוג
לילדי ה' ו'(
בימים הנ''ל הילדים מתבקשים להופיע בתלבושת חוג
אנו מצטלמים לתמונה קבוצתית!
בברכה רבה ירון ששון Yaron449@walla.com

÷ïåòãåîåã

דרושות דרושות דרושות!!!

מטפלות למעונות קדומים
עם ניסיון חינוכי ,לעבודה מיידית ולעבודה בשנת תשע”ב.
יש אפשרות למשרה מלאה/חלקית.
מתאים גם לסטודנטיות.
לפרטים:
אלירז חניה– 052-8119070

•
•
•

תימור טיירי– 052-8119051

החברה הכלכלית לקדומים -מעונות יום

•

דרוש/ה מ”מ מנהלת מעון
תאור התפקיד
ניהול אדמיניסטרטיבי של המעון
יישום תוכניות חינוכיות
רישום לשנה”ל תשע”ב
ניהול צוות המטפלות
דרישות התפקיד
בוגרת חינוך לגיל הרך
רצוי :בוגרת קורס מנהלות מעון של משרד העבודה
יכולת ניהול ,הנחיה והדרכת צוות עובדים
יכולת תכנון וארגון של סביבה חינוכית
היקף משרה100% :
יתרון :רכב
שעות עבודה גמישות
תחילת העבודה :תחילת יוני 2011
תקופת העסקה :כחמישה חודשים
קורות חיים בצירוף תעודות על השכלה יש לשלוח עד יום רביעי ז’ אייר
 11/5במייל–  jobs@kedumim.org.ilאו בפקס– 153-9-7778016
לפרטים -תימור– .052-8119051

•
•
•

רואי מסורי ,רו”ח -הנהלת חשבונות ,דוחות שנתיים והחזרי
מס .054-4822392
למכירה בית  3חדרים בקדומים צפון במיקום מעולה
.7928119
להשכרה בגבעת שלם דירה  6חדרים  1 +מרפסת סגורה.
מטופחת ,שמורה כולל גינה .מתפנה ב  . 1/8/2011פרטים
יעקב .054-5611027
להשכרה ברחוב שוהם מספר  19לטווח ארוך שלושה
מפלסים גדול מרווח וחצר גדולה 5 .חדרי שינה ועוד  4חדרי
שירותים מקרר  ,תנור וגז  ,מזגן  ,ארונות ראובן וייס
.0545210474
להשכרה דירה חדשה  4חדרים במצפה ישי
.052-4598585
להשכרה בקדומים דרום יחידת משנה  3.5חדרים .מיידי .
קפש 0505-286209
למסירה -גורי חתולים מקסימים.052-4733770 .

אבחון דידקטי
בדיקת כישורי למידה וחשיבה
איתור קשיי למידה ורמת ההישגים
בנית תוכנית עבודה המותאמת לממצאי האבחון ולנקודות
החוזק של הילד
התאמות למבחנים ולבגרויות
אלירז סון  -מאבחנת דידקטית מוסמכת
054-7505279 09-7928666

מיכאל טורגוביצקי ,אומן מחשבים
054054-5857784 / 0909-7921236
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• למטע זיתים של פארק בר-און דרוש עובד ,עדיפות לבעל
אקדח לפרטים :אברהם .050-6860780

äãéáà úáùä
• אבד תיק מיקי -מאוס בצבע אדום ליד מתקני הספורט
במצפה קדומים .7921839
• נמצא מכסה של מיחם שנשכח בהגעלת הכלים לפני פסח
מועצה דתית קדומים .09/7922059

חנות מלב אל לב
זמני פתיחת החנות:
יום שני 18:00-19:30

יום רביעי 20:30 – 18:30

uman.computers@gmail.com

לשרותכם בכל הקשור במחשב:
מדריך ,מתקן ומתקין בביתכם ,והכל במחירים נוחים ביותר.
על כל שאלה /ברור /בקשה ,אני לרשותכם בטלפון.
ביקור התייעצות ראשון בביתכם  -חינם.

á"òùúä íéãåîéìä úðùì "ïåîéø" ïâì äîùøää úëùîð
ùåìù-íééúðù éàìéâì 2011-2012
.úéúéá äøéååà ,äñåðî úååö ,úéòåö÷î äùéâ
:úåìéòôä úåòù

7:307:30-12:30 éùéù íåé ,7:307:30-16:00 ä-à íéîé
ïîãéøô ìçø
(ãééð) 054054-2357022 (úéá) 792792-2525-96 (ïâ) 054054-2359022

גמ”ח שמלות כלה  -זוהרה של כלה

לזיכוי הרבים
ניתן לשאול שמלות כלה ללא תשלום
לתאום פגישה ,נא לפנות לעליזה 0526580561

חנ ּות בהזדמנ ּות -

חנות יד שנייה לחפצי בית

יש לכם חפצים שאתם רוצים להוציא מהבית?
על ידי חנות בהזדמנות יוכלו עוד אנשים ליהנות
ממה שאתם כבר לא צריכים.
אצלנו מקבלים )כמעט( את כל הדברים המיותרים
והתקינים שבבית שלכם כבר לא צריכים
מיקום :בפניה הראשונה שמאלה  -מיד אחרי הבנק
)לבאים מהמכולת(
החנות סגורה בחודש ניסן.
ניתן להכניס דברים בחלון שמאחורי המבנה.
לפרטים :שמעון  / 050-405-3332יודפת 7928358
על כלי אוכל נא לציין :בשרי  /חלבי  /פרווה

רעיון שהופך לפתרון

לבית ,למשרד ולמוסד
קדומים  -החושן 1
שעות פתיחה בתאום טלפוני 09-7921140 -

שמן זית  -תוצרת פארק בר-און “הר קדומים”
מבצע לפסח  1ליטר  ₪ 40בלבד!!!
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!
ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780
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.

