à”òùúä ìåìà ä”ë
2011 øáîèôñá 24 ”êìéå íéáöð” úáù

18:17 :úáùä úñéðë
19:23 :úáùä úàéöé

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "ניצבים-וילך” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב נחום
בן יהודה בשעה  17:30בביתו.
• שבת פר' "האזינו” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י שרה אליאש
בשעה  17:00בביתה.

íìù úòáâá íéùðì øåòù

מחלקת תרבות ומדרשת ארץ ישראל מזמינים את הציבור

• שבת פר' "ניצבים-וילך” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י דני רביב
בשעה  17:15אצל שרה שליט.
השיעורים יתחדשו אחרי החגים
מועצה דתית קדומים

"".íéîù éøùðë úåùåøô åðéãéå . . . íéë äøéù àìî åðéô åìéà

מחלקת תרבות

ספר מלכים א’ פרקים :ד’ ,ה’ ,ו’
בהצלחה!
מועצה דתית ,קדומים

רבנות קדומים

לערב “נשמה”
לקראת הימים הנוראים
עם

שירה טברסקי-קסל
המשוררת שירה טברסקי-קסל ,נינה ונכדה של רבי ישראל בעל
שם טוב ורב נחמן מברסלב ,מקריאה שירי ציפורים ודברי תורת
החסידות מספריה שחרור  -שזכה בפרס חיים הזז לביכורי יצירה
 החיים הסודיים של הציפורים ו  -יומן שירה בסולם הגאולהותשוחח בנושא מהלכים שעוברים על עם ישראל.

דבר הרב

עם ליווי מוזיקאלי של הנגן והמלחין המחונן בנימין נקנצ'ני.

התרת נדרים – אפשר לעשות התרת נדרים למספר
אנשים יחד  .כיון שהתרת נדרים של ר " ה מדין
"חרטה" ולא מדיו "פתח"  .נשים לא נוהגות לעשות
התרת נדרים וסומכות על תפילת "כל נדרי" ביום
הכיפורים.
עירוב תבשילין  -יש להכין ערוב תבשילין ערב ראש
השנה  ,דהיינו ביום רביעי כ " ט באלול  .התבשיל
והפת שמניח צריכים שיהיו קיימים עד כניסת
השבת  .נוהגים לשמור את הפת " ללחם משנה "
לסעודות שבת ואוכלו בסעודה שלישית.
הכנה  -אסור להכין מיום ראשון של ר " ה ליום
השני של ר"ה .לכן אסור לחמם אוכל ביום הראשון
של ר " ה לפני צאת הכוכבים  ,לצורך יום שני של
ר"ה.
הדלקת נרות  -בליל יו " ט שני של ר " ה  ,תדליק
האשה נרות יו"ט אחרי צאת הכוכבים.
הדלקת נרות ערב שבת  -הדלקת נרות ערב שבת
בשעה 17:57

הערב יתקיים אי”ה ביום ראשון ד’ תשרי2.10 ,
 20:30באודיטוריום במדרשת ארץ ישראל
כניסה₪ 15 :

נסיעה לקבר רחל ומערת המכפלה
לקראת ראש השנה נצא נשות ונערות קדומים
לתפילה בקבר רחל ובמערת המכפלה.
יום שני כ”ז אלול26.9 ,
יציאה בשעה  16:30מהשכונות
חזר משוערת בשעה 22:30
מחיר נסיעה) ₪ 50 :הנסיעה מותנת במספר נרשמות(
להרשמה במחלקת תרבות 097778017
)נא להשאיר שם ומספר טלפון נייד( או דרך אתר המועצה

הודעה לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים פעיל
חיילי מילואים שירשמו לפר"ח יוכלו לקבל מלגה של עד  7000ש"ח
זאת בעקבות  1000ש"ח שנוספים למלגה המקורית

סטודנטים של קדומים

דרשת שבת "שובה"
בשבת פרשת האזינו
ידרוש הרב צבי פרבשטיין שליט"א בבתי הכנסת
בשעה  -12:30בבית הכנסת המרכזי קדומים צפון
בשעה  -16:15בבית הכנסת "היכל אהרון" מצפה ישי
בשעה  -17:15בבית הכנסת "משכן מאיר" ק .דרום
בשעה  -18:20בבית הכנסת "נחמת רחל" גבעת שלם

להרשמה למלגה יש להרשם באתר פר"ח
מס' התקנים למלגה מוגבל ,הזדרזו להירשם!
השנה ב"ה הצלחנו לאשר שתהיה אפשרות למלגה
של עד  6000ש"ח
פר"ח יעבוד בע"ה בכל איזור קדומים כולל מצפ"י.
יש אפשרות לחונכות בביה"ס בשעות הבוקר.
המלגה מאושרת גם לסטודנטים שלומדים במכינה.
לפרטים נוספים והרשמה היכנסו לאתרwww.perach.org.il -
לבירורים נוספים052-6767278 -
אורי לוי -רכז פר"ח קדומים

למאיר גרוס תנחומים על פטירת אמך שרה גרוס ז”ל

מועצה דתית קדומים

הפסקת מים  -בקדומים צפון בלבד
ביום א' כו' אלול 25.9.11 -
בין השעות  09.00ועד .12.00

לרגל שיפוץ מקוה גבעת שלם
המקוה יהיה סגור
מיום ראשון ד' תשרי ) (2/10ועד יום חמישי ח' תשרי )) (6/10כולל(

בשבוע זה יהיו פתוחים המקואות -
קדומים דרום וקדומים צפון בין השעות 19:00 -22:00

מועצה דתית קדומים

טבילת גברים במקוה ערב ראש השנה
מקוה נשים בקדומים דרום יהיה פתוח לטבילת גברים
עד השעה  11:00בלבד
החל משעה  11:00הטבילה תהיה במקוה גברים בקדומים דרום.

שעורו הנפלא של הרב נתן כהן בליקוטי הלכות
עובר לימי חמישי בערב ב) 20.30-במקום יום ראשון(
בבית משפחת אפרתי גבעת שלם.

íðåòîá äçîùä
• לברט מלכה ואלי מזל טוב לאירוסי נגה עם משה אשרי
מאיתמר
• ללסמן מרטין מזל טוב לנישואי חנה עם איתי בירונשטוק.
• לפנחס סיון וגיל ולבן זכאי גאולה ויהודה מזל טוב להולדת
הבת/הנכדה
• לליכטנשטיין אסנת ודודי  ,לטרומבקה אורנה ולטרומבקה
דוד מזל טוב להולדת הנכדה ,אבישג ,בת לאוריאל ועינת.
• לכהן חיה וחיים מזל טוב להולדת הנינה ,טל-חוה,בת לעטרת
ורואי.

íéùåøã

לראשי השכונות  -הצחשיו"ת

•

לאחר שנים של פעילות למען הקהילה בקדומים,
אנו שמחות להזמינך למפגש הוקרה ,רענון והעשרה.
את המפגש תנחה הגברת מרים שפירא ,מנהלת היחידה
להתמודדות עם מצבי לחץ וחרום במוא"ז שומרון.

•

המפגש יתקיים אי"ה ביום שלישי ו' בתשרי
התשע"א )(4.10.11
במועדון "יחדיו" בקדומים דרום.
בתכנית:
 - 20.00התכנסות וארוחת ערב קלה
 - 20.30דברי פתיחה :ראש המועצה חננאל דורני,
רינה קצב ,הניה מוזס
 - 20.45שולחנות עגולים  -לברור תפקידנו בצח"ש
 - 22.45מליאה והרצאה מרים שפירא:

"אף אחד לא לבד"  -חוסן אישי וקהילתי.
נא אשרי השתתפותך עד יום שני כ"ז בתשרי 26.9.11 -
השתתפותך חשובה לנו.

בברכת שנה טובה ורגועה,
הניה מוזס
אחראית צחשי"ם

רינה קצב
המחלקה לשרותים חברתיים

סיור סליחות ברובע היהודי
סיור מרגש ומעורר בימים של סליחה
בתכנית :נסייר בין סמטאות הרובע היהודי,
ונסיים באמירת סליחות בבית כנסת החורבה.

הסיור יתקיים אי”ה ביום שלישי ו’ תשרי4.10 ,
יציאה בשעה  19:30מקדומים חזרה משוערת 2:00
מחיר₪ 100 :
הרשמה עד יום ראשון כ”ו אלול .25.9 ,מחלקת תרבות09-7778017 :
או דרך אתר המועצה www.kedumim.org.il

חוגים
ניתן להרשם לחוגים דרך אתר המועצה

•

•
•
•
•

דרושה סייעת למרפאת השיניים של ד " ר הללי לפרטים :
.7922280 ,052-3354330 ,052-3480705
בוגרת מגמה לאדריכלות נוף אורט כ"ס עם ניסיון בתחום
נותנת יעוץ עיצוב ושיקום גינה .חיה .054-8308543
למועצה מקומית קדומים דרוש/ה סייע/ת לתלמיד ליום ד'
בשבוע בבית ספר נחשון בנים .נא לפנות למחלקת חינוך
.09-7778020
לבית ספר "נחשון בנות " דרושה מ "מ ליועצת בית הספר
לתקופה של  3-4חודשים ,החל מ.1-11-2011-
דרושה עזרה בנקיון הבית אחת לשבוע .פנחסי
.054-7682464
דרושה סייעת למשרה חלקית בגן ברכה ,7922288
.050-6998581
דרושה סייעת לילדה לקויית שמיעה ב"חגיגן" ,ל 3-שעות
בשבוע .מיכל .050-4286866

דרושות מטפלות למעונות קדומים
עם ניסיון חינוכי ,לעבודה מיידית ולעבודה בשנת תשע”ב.
יש אפשרות למשרה מלאה/חלקית .מתאים גם לסטודנטיות.
שירה יעקב– 052-8119051
אלירז חניה– 052-8119070

זקוק/ה לייעוץ והכוונה?
בתחנת שי"ל-שומרון )שרות ייעוץ לאזרח( ,הממוקמת במרכז
המסחרי בשערי-תקוה ,תקבל/י מענה מקצועי ודיסקרטי.
השירות בחסות משרד הרווחה ומוא"ז שומרון וניתן בחינם לכל
תושבי השומרון.
תחומי הייעוץ :ביטוח לאומי ,מיסים ואגרות ,ביטוחים ,מיצוי
זכויות ,דיני עבודה ,דיני משפחה ,ביטוח ,גישור ,אימון אישי
ועוד.
אין חובה להגיע בפועל לתחנה – מענה ניתן
גם בטלפון ובדוא"ל!
ליצירת קשר :טלפקס,039362530 :
דוא"לam-shil@inter.net.il :
כתובתינו באינטרנטhttp://shil.haifa.ac.il/shil2/jsp/ :
general/home.jsp?gid=1000040

äãéáà úáùä
10.10 , éøùú á”é éðù íåéá ä”éà íéé÷úé
ñéôä íìåàá 18:00 - 16:30 :úåòùä ïéá
בימים שבין יום הכיפורים לסוכות ,ימים ראשון  -שלישי י”א-י”ג תשרי,
 10-12/10יתקיימו אי”ה פעילויות לילדים בין השעות .13:00 - 10:00
פרטים נוספים בהמשך....

•נמצא במכוניתי עגיל כסף ,זולדן .7921391
•ביום שלישי כ"א אלול ) (20.9.2011בשעות הבוקר עליתי על
טרמפ מהכניסה לקרני שומרון לכוון קדומים ושכחתי שקית של
"מחמאות" עם חולצה וחצאית חדשים .תמר קלוש
 .0527710501תודה!
•נשכחה ברכבי שקית עם בגדים חדשים מהקניון בקרני
שומרון אשמח להשיבה 7921516מיכל.

**נוער**נוער**נוער**
הזדמנות לעשות משהו טוב לפני ראש השנה
ט-י ,ובעלי רשיון נהיגה –
ביום שני הקרוב , ,כ"ז אלול ,26.9 ,ניפגש לארוז ולחלק שי קטן
לאזרחים הותיקים שגרים איתנו ביישוב לכבוד ראש השנה.
 – 19:00אריזה במועדון
 – 20:30חלוקה לתושבים.
וכל החבר'ה בעלי הרשיון ,נשמח אם תבואו להסיע את
המחלקים בשכונות .זה ממש יעזור.

ערב הוקרה למתנדבים מהנוער
ומסע קולנועי "לוקחים פסק זמן"...
ביום שלישי הקרוב -כ"ח אלול )(27.9
רגע לפני ראש השנה יערך ערב הוקרה למתנדבים מהנוער
יחד עם מסע קולנועי לקראת ראש השנה
באודיטוריום אולפנת להב"ה בשעה .20:00

בחירות למועצת נוער!
מזכירים לכם שניתן להגיש מועמדות ליו"ר מועצת נוער
עד יום שני הזה ,כ"ז אלול ).(26.9
)אפשר לשלוח מייל ,להתקשר או לשלוח  SMSלשלומית(.

הבחירות יתקיימו ביום ראשון ,י"א תשרי9.10 ,
)הקדמנו בגלל מסע סוכות(.
בבחירות כל אחד בוחר שני נציגים מהשכבה שלו ונציג לתפקיד יו"ר
המועצה מאיזה שכבה שהוא רוצה.
בהצלחה!!

חניכים יקרים ה' עימכם:
למסע סוכות כבר נרשמתם???
לא?!?!?!??!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!? אני לא מאמינה!!!!!
עכשיו רוצו להירשם!!!!
להזכירכם המסע הוא לא בסוכות עצמו אלה לפני ,בימים של
חופש מהלימודים -כך שאתם לא מפסידים כלום אין לכם שום
דבר בימים האלו!!!!
אז הנה הפרטים:
ימים שני שלישי )שימו לב -בדף מידע הקודם זה היה טעות(
י"ב י"ג תשרי ) (10-11/10בין יום כיפור לסוכות
מקום -מבואות ירושלים )לינה בעין חמד(
המחיר 195 :שקלים) .לא כולל חברות(
הרשמה עד -מוצ"ש הזה! למשלמים במזומן או בצ'קים -לא
ניתן יהיה לשלם אחרי מוצ"ש ,באשראי -עד יום שלישי כ"ח
אלול )(27/9
פרט אחרון -הולך להיות מטורף ברמות סופניות!!! ולכן אין
אחד/אחת שלא יוצא/ת )חוץ ממי שלא שילם חברות (...ואני
מזכירה שוב שממש לא כדאי לחכות לשנייה האחרונה!!!! אז
הזדרזו!
השבת שבת מברכים ,תפילה סניפית בסניף בערב שבת קודש,
בשעה  18:20כולם מגיעים )לא רק בנים!!(

החיים הם סוג של מירוץ שבו תמיד עלינו לעמוד במשימות ולהצליח
הכי טוב שאפשר .מציאות זו כה שואבת ותובענית עד שהרבה פעמים
אנחנו לא מספיקים לעצור רגע ולהסתכל פנימה.
המועדים המיוחדים נועדו גם כדי לעזור לנו "לקחת פסק זמן"..
מסע קולנועי זה בא לתת הזדמנות לעצירה קלה ממירוץ החיים ,כדי
להתבונן אל תוך עצמינו ולהתחבר אל מה שמהותי לנו.

אל תחמיצו! כולם מוזמנים! גם מי שלא מתנדב
בא להיות חלק מהערב ,להיות חלק מהמסע
הקולנועי ולפרגן למתנדבים.
נסיעה לקבר רחל ומערת המכפלה
לקראת ראש השנה נצא נשות ונערות קדומים לתפילה ואמירת
סליחות בקבר רחל ובמערת המכפלה.
יום שני כ”ז אלול26.9 ,
יציאה בשעה  16:30מהשכונות
מחיר נסיעה₪ 50 :
להרשמה במחלקת תרבות ) 097778017נא להשאיר שם
ומספר טלפון נייד( או דרך אתר המועצה.
נוער יקר ,שתהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה!
הרבה פריחה והצלחה..
מבקשים סליחה אם פגענו.
אוהבים,
צוות נוער.

לו"ז השבת:
 22:30פעילות חב"ב
 18:00שב"צ )מוחי!(
 18:15מפקד )נא לבוא כחולבן!!(
והשבת כולם באים כי התגעגענו אליכם בשבת שעברה!!!
בברכת חברים לתורה ולעבודה!
צוותשע"א ונחמה
שבת שלום סניף יקר!
לפני כמה ימים התחיל השבוע האחרון של השנה.
כל יום מימות השבוע מתקן על כל ימות השנה.
השבת אנחנו יכולים לתקן את כל השבתות .שנזכה שתהיה
שבת שמחה וקדושה!
 #השבוע היה מבצע "שנה טובה" .ב"ה נהננו מאוד ושימחנו
אנשים.
 #מסע סוכות! הרשמה במזומן עד מוצ"ש הזה .כולן יוצאות.
יהיה אחד הדברים אם לא ה...
#בעז"ה שבת הבאה אחרי ראש השנה יתקיים סניף כרגיל.
לו"ז השבת:
פעולת חב"ב עם יהודית בורשטין 20:30 ,בביתה .מחכה לראות
את כולן.
מפקד  16:30בסניף ,כחולבן ובזמן .רוצה שיהיו לפחות 50
בנות במפקד .אז תראו מי אתן...
בצפייה לבניין אריאל
צוותשע"א ושפרה
שבת שלום.
לצערנו הרב ,השבת לא תתקיים פעילות בסניף
בגלל שבתות ישיבה של המדריכים.
נתראה בשבת הבאה!
בצפייה לבנין אריאל ,הצוות ועוז.

בית מדרש תורה – נפש – יצירה

נ ו ש א ש נ ת י -ה נ י ג ו ן ו ה ר ו ח
נכיר ונעמיק את המקום המשמעותי המיועד לשירה ולניגון
בעבודת ה'-ובמיוחד בתורת ארץ ישראל.
הקול כביטוי הנשמה ,שירת הלויים ,מזמורי תהילים ,ריקוד
ושמחה ,ניגוני חסידים ועבודת בית המקדש

ø÷åá éðù íåé
äìéù úéãéò – úéúøëä äáéùç - 08.3008.30-10.00
)(äîéîé éãåîéì
,äøéöé úðãñ ,øåòéù – "çåøäå ïåâéðä" - 10.3010.30-12.00
.íéðåù íéöøî - äòåðú ,äáéúë
áøò éðù íåé
çåøäå ïåâéðä-18.3018.30-20.00
øâðéæìù éîåìù-ùéù äî úà áåäàì-20.1520.15-21.45
"íäéðéá äðéëù"-20.0020.00-22.00
 óúåùä íò éâåæ ùâôî -àøéôù éìàåîùå áøéîäøãñå ,íéøéòö úåâåæì úãçåéî íéùâôî úøãñ :éùéìùä
,+45 ìéâá úåâåæì
ø÷åá éòéáø íåé
.é÷ñáåðéîñ ä'ìçåø – úéðåîà úåòãåî - 08.3008.30-10.00
ïåéò êøã åðîöò íò ä÷éîòîå äùãç äãåáòì äðîæä
úåøå÷îá
,äøéöé úðãñ ,øåòéù – "çåøäå ïåâéðä"10.3010.30-12.00
.íéðåù íéöøî - äòåðú ,äáéúë
ìë úåôúúùîì ÷éîòî éðåéò ãåîéì- 12.
12.1515-13.
13.15
úåéðëåúä
שנה"ל תפתח אי"ה ביום שני ג' בחשוון תשע"ב-באולפנת
להב"ה בקדומים .התוכנית מוכרת לגמול השתלמות
הרשמה באתר של קדומים – מחלקת תרבות – מדרשות.
לפרטים :צביה  ,0547723042שרה 0577281278
אולפנת להב"ה קדומים

מועצה מקומית קדומים

מתכוננים לראש השנה במדרשת מגיל"ה
בוקר לימוד לכלל הנשים והנערות
ביום ראשון הקרוב -כו באלול
 :8:45תומר דבורה -ברוריה בן שחר
 :9:30תפילות ראש השנה )נא להביא מחזורים(-
הרב יצחק בן שחר
 :10:20ליקוטי מוהר"ן -תשובה – הרב נתן כהן
 :11:10שו"ת בהלכה – הרב צבי פרבשטיין
הלימוד יתקיים בחדר האוכל החדש )קראוון( באולפנת להב"ה

הכניסה חופשית ,כולכן מוזמנות!
שנה טובה

לימוד ליל הושענא רבה לנשים
מדרשות מגילה-ונפש-יצירה ומח' תרבות

מזמינות את הנשים
לערב לימוד חוויתי
בין השעות 20.00-23.00במועדון יחדיו
התוכנית המדויקת תפורסם.
ערב לימוד לנשים לקראת סוכות
יתקיים אי”ה ביום ראשון י”א תשרי9.10 ,
בין השעות 22:30 - 20:00
פרטים בהמשך

אזהרה
בחודשים האחרונים ישנם מקרים שתושבים אשר מחתנים את
ילדיהם מקבלים טלפון בד"כ מבחור ,גבר ,המציג עצמו כחבר
של החתן ושואל לגבי תאריך החתונה.
בבקשה אל תשתפו פעולה ,אל תמסרו פרטים לגבי תאריך
החתונה.
לא ברור לנו מי עומד מאחורי זה ולמה ,אך בודאי זה יכול
לחסוך עוגמת נפש.
בשורות טובות  ,וירבו שמחות בישראל
מועצה דתית קדומים

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן
נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב!
בבית הספר למוסיקה יוכל ילדכם ללמוד לנגן בכלי המתאים לו,
להשתתף בהרכבים ,לנגן בתזמורת ולהעשיר את ידיעותיו וחוויותיו.
הלימודים מתקיימים באווירה נעימה ותרבותית,
התלמיד זוכה ליחס אישי ולהוראה ברמה מקצועית גבוהה.
הכלים הנלמדים בבית-הספר:
פסנתר קלאסי ,פסנתר ג'אז ומוסיקה קלה )קלידים( ,כינור ,גיטרה
קלאסית ,גיטרה חשמלית ,גיטרה בס ,מערכת תופים ,חליליות
)סופרן ,אלט ,טנור( ,חליל-צד ,קלרינט ,סקסופונים )אלט ,טנור(,
חצוצרה ,טרומבון ,טובה.

כמו כן ניתן להרשם ל:
* פרוייקט "בית-ספר מנגן" – לימוד נגינה בכלי נשיפה
בקבוצות קטנות – לתלמידי כיתה ד' .
* חליליות – לימוד חלילית סופרן ואלט בקבוצה )עד 4
בקבוצה( – לתלמידי ב' -ג'
* מקהלה – לבנות כיתות ד' -ו'
* תזמורת בוגרים – לבוגרים ומבוגרים ,נגני כלי נשיפה,
גיטרות וכלי הקשה
* מכינה למגמה העיונית למוסיקה  -לתלמידות כיתה ח'
באולפנת להב"ה.
הנרשמים עד ה 30.6 -יהיו פטורים מדמי הרשמה )בסך (₪ 150
הנחה בשכר הלימוד לתלמידי שנה ראשונה בשעורים היחידניים!

נשמח לתאם אתכם מפגש לבדיקה והתאמת הכלי לילדכם
פנו עוד היום לבית-הספר למוסיקה והבטיחו את מקומכם!
משרדי בית הספר למוסיקה פתוחים בימים א' ב' ג' ה' בין השעות
 .14.00-19.00טל ותא קולי 7922156 :פקס 7922575 :דוא"ל:
ossnatli@gmail.com
music@kedumim.org.il
להתראות!
אסנת ליכטנשטיין – מנהלת רחל מנקין – מנהלת אדמיניסטרציה.
תפוח-פיס להב"ה קדומים

מפגשים מהסוג האינטלקטואלי  -מרכז לימודים
חווייתי למבוגרים
שנת הלימודים תשע"ב – 2012–2011
אתם מוזמנים להצטרף לסדרת הרצאות מרתקות
בנושאים מגוונים.
הלימודים יתקיימו אי"ה בימי ג' בין השעות 12:30–09:00
החל מ-ד' בחשוון תשע"ב1.11.11 ,
מחירים :תכנית שנתית ,כולל  3סיורים.₪ 2000 ,
מחיר כניסה להרצאה בודדת ) 10:30–9:00או 50 (12:30–11:00
 ,₪מחיר השתתפות בסיור בודד .₪ 140
הנחה של  10%בהרשמה לתוכנית המלאה לנרשם השני מאותה
המשפחה.
בהפסקה ,בין השעות  ,11:00–10:30תוגש ארוחת בוקר קלה.
הרשמה :ימים א' ,ב' ,ג' ,ה' באולפנת להב"ה אצל גב' מרים ברומקיש
 ,09-7928128פנימי .101
לפירוט הקורסים :ניתן להכנס לאתר המועצה ובאתר תפוח פיס.

אבחון דידקטי
בדיקת כישורי למידה וחשיבה
איתור קשיי למידה ורמת ההישגים
בנית תוכנית עבודה מותאמת לנקודות החוזק של הילד
התאמות למבחנים ולבגרויות

אלירז סון
מאבחנת דידקטית מוסמכת
054-7505279 09-7928666

עדיין לא החלטת מה את לומדת השנה?
יום לימוד שבועי לנשים נשואות
בבנין שלם -תשע"ב

ימי שלישי  9:10-14:30ברובע היהודי,ירושלים.
העצמה אישית וזוגית ,הדרכת כלות ,חינוך ילדים.
הרב זאב קרוב ,הרב ראובן פיירמן ,הרבנית אסתר לבנון ,הרבנית
קתי מנדלביץ' ,דנה תירוש  ,גב' בת שבע רקנטי ,אורנית פג'ו.
לפרטים נוספים ולקבלת תוכניה:
 02-6271525או 052-6070373
מוכר למורות
או www.binyanshalem.org.il
בשנת שבתון

ããà ïðç - ã”åò ãøùî
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

תחזוקה כללית לבית
תיקונים ופתרונות טכניים עבודות גבס וצבע
הרכבת ארונות ותיקוני נגרות קלים
התקנת אביזרים וגופי תאורה ועוד...
עבודה מדוייקת ונקיה
אבינועם 054-8002837

תיווך ויזמות
בנדל"ן
קניה מכירה והשכרה  -שרות אמין אישי ומקצועי
מאגר לקוחות● מגוון נכסים בבלעדיות●ניסיון ויידע רב

תוספות בנייה ושיפוצים כלליים
בניית שלד+גמר עד מפתח●מומחה לעבודות בנייה
מדוייקות ולפתרונות בעיות בניה● עבודה מקצועית
●רמת גימור גבוהה
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בדיקת תפילין ומזוזות יהורם בן-הרוש .0544-344451
להשכרה דירת משנה בק .דרום  3.5חדרים .0502257070
למכירה בגבעת רש"י 2 ,קומות ,שלמה .0546-737303
להשכרה  ,מיידי בכרמי קדם  3 ,חד' מצב טוב ,מזגן ,
נוף052-2901710 ₪ 1480 .
למכירה במצפה ישי בית  6חדרים+מזגן+גינה
גדולה.0543973703.
דירה להשכרה במצפה ישי שלב ב'  .בדירה  6חדרים קומת
קרקע  .מתפנה בתחילת נובמבר  .בפרטים נא לפנות
לפלפונים  0546737349או .0577281279
למכירה במצפה ישי בית  6ח' ,מושקע! .054-3324242
להשכרה/מכירה דירה בכרם הלוי  +מזגן  +גינה  +מרפסת
 +מחסן  052-5773755אבי.
להשכרה דירה ברח' הדגן  1כרמי קדם דודו
 ,052-6835451אבי .7921494
למכירה מגרש לבניה .050-5908633
למכירה פיאט טיפה שנת  1990במצב טוב ,7922187
.050-6743093
למכירה פורד קונקט מוד ל  2004במצב מצ ויין אל י
.052-6169700
נמכר ! בקדומים דרום 6 ,חד'  170/400מ"ר! מוכר נכס? גם
לך מגיע השרות הטוב והמקצועי ביותר ! קשת נכסים
וסוכנויות )ש.כ (.בע"מ 052-8037575 / 052-8152220
דבש טהור טבעי לראש השנה! גדות 7921275
גבות ,שפם וטיפול מפנק לפנים ב 054-542900 ,₪ 60-ניצה.
חוגי הספורט של יעקב פנחסי  ,לגילאי גן עד כתה ד ,
נפתחו .לפרטים.054-7682474 :

יש לך המצאה?
רוצה לפתח מוצר או להרוויח מההמצאה שלך?
צריך יעוץ בנוגע לרישום פטנטים?
פגישת ייעוץ ראשונה חינם.
אברהם חרמון ,עורך פטנטים ,תושב הר ברכה.
0544402784 hermon.patent@gmail.com

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

052-8037575 / 052-8152220 / 09-7676505

חנות הספרים של יצחק פויכטוונגר ז"ל
ממשיכה לפעול
כל מי שפנה ליצחק ז"ל בענין כלשהו הקשור לספרים )הזמנה,ספר
פגום וכדו'( אודה לו אם יפנה אלי –כדי להשלים את הטיפול
בימים הקרובים יימכרו הספרים הנמצאים במלאי הקיים במחירים
מוזלים מאוד! ובתנאי תשלום נוחים ביותר.
ניתן להגיע ישירות לחנות ביום שני הקרוב כ"ז אלול החל מהשעה
 18:30בערב .ובשאר הימים על פי תיאום מראש.
המעוניינים לקבל רשימת ספרים ומחירים לדוגמא יפנו אלי בדוא"ל
)ניתן לקבל גם בפקס( הזדמנות טובה לרכישת מתנות או להעשרת
הספרייה הביתית.
כמו כן ניתן להזמין ספרי קודש מכל הסוגים –וכן ספרים בנושאים
קרובים א"י ,היסטוריה וכדו'
שי סימינובסקי  ,טלפקס0523121097-
ניתן לפנות ולהזמין גם במייל Shai.simi@gmail.com

תושבי קדומים היקרים:
במסגרת פרויקט דרור )פרויקט התנדבותי ( של שבט
"נעלה" בנ"ע ,אנו מתחילים בפרויקט מיוחד שבמהלכו
נעניק לחיילים פינה חמה ונודה להם על שמירתם עלינו.
כדי שפינה זו תוכל לפעול בקרוב ובאופן רציף אנו
זקוקים לתרומה של מוצרים כגון  :קפה  ,סוכר  ,תה
עוגיות,עוגות חד"פ )כוסות חמות וקרות,כפיות,צלוחיות
קטנות( וחטיפים.
את המוצרים יש לשים בעגלות שיוצבו בכל יום שישי
ליד המכולת.
אנשים שמוכנים לתרום חלב שיפנו
לטלפון) 0502042427:ציון אריאלי (
נשמח מאוד אם תשתפו עימנו פעולה.
שבט נעל”ה  -בני עקיבא

מתנות לחג
מכירה קבועה בסטודיו ליד ביתי
של כלים שימושיים וכלי נוי מקרמיקה עבודת יד
אביטל כהן
7928755 ,0526-225653

לקראת ראש השנה הבא עלינו לטובה
מבחר תכשיטי כסף  +גולדפיד
במחירי מבצע
דחוח אבי 052-6835452

חדש -לימוד קדרות על אובניים

מכירת מטפחות
של אביה ששון

מכירת ארבעת המינים

יום ראשון-כ"ו אלול ,20:30 25.9
משפחת אדד

כמידי שנה מתקיימת
מכירת ארבעת המינים
בביתנו החל ממוצאי יום כיפור

גבעת רש"י ,הר המור 050-66371169 .6
חפשו בfacebook -

משפחת גרובס 097928498-

מי רוצה שנה טובה ?

ערכת הקלפים "יש לי שנה טובה"
במיוחד בשבילך!

למשחק ,חוויה ,לסדנא וטיפול.

ניתן לקנות בקדומים אצל רבקה ונטורה
0547921653 097921638
לפרטים נוספים חפשו בפייסבוק "יש לי שנה טובה"
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המכירה בקדומים

ל"מלמלה" יש את התשובה  -שמלות בסיס שאפשר לשים
מתחת לכל טוניקה או חצאית וזה פותר את כל הבעיה,
בלי עוד חולצה ועוד שרוולון ועוד תחתית...
מכירה קבועה אצל עפרה גוטמן
בתיאום מראש 0546624080

בוקריס – ספרים ותשמישי קדושה
גבעת רש"י 0523869953 ,7928287 ,12
ami.bukris@gmail.com 0507057534

מבחר ענק של ספרי קודש/קריאה לכל גיל
ציציות ,פתילים וטליתות ,תיקים לטלית ותפילין
ולכבוד ראש השנה
מזוזות ובתי מזוזה ,מבחר כיפות
עד  40%הנחה על כל מבחר
תקליטורים וקלטות שמע
הטליתות והציציות
גביעים ,קרש לחלות ,נטלות...
משחקים ופאזלים לילדים.

בגדי מעצבים כאן אצלינו!!!
אם בא לך להתחדש או שיש לך אירוע ,בואי אלי כבר השבוע!

מגוון בגדים לשבת וליום יום ,במחירים ממש חלום.
מכירה קבועה בבית משפחת טילס )קדומים דרום(
לפרטים ותיאום :יעל – 052-3398425
בנוסף ,מתנות מדליקות כמעט לכל אירוע – עבודת יד.
שרה טילס – 09-7921119

מסעדת רוני
מסעדה בשרית לאירועים קטנים.
אוכל לשבת לפי הזמנה מראש

שעות הפתיחה משתנות13:00-20:00 :
טלפון054-4469473 7923055 :

שנה טובה לכל בית קדומים

בד"ץ אורות אליהו

-ע"ש מו"רהג"ר מרדכי אליהו זצ"ל

הכשר מהודר ,איכות מוקפדת ,טעם משובח
עוף טרי על כל חלקיו היישר לבית הלקוח*
חלק
עוף שלם טרי

 5ק" ג
----

מחיר ממוצע לארגז )
 15ק"ג(
245

כרעיים טרי

115

315

שוקיים טרי

140

369

ירכיים טרי

135

360

חזה עוף טרי

140

369

כנפיים טרי

70

165

פרגיות טרי

235

660

כבד טרי

140

 10) 260ק"ג(

לבבות טרי

150

 10) 280ק"ג(

מבצע  5 :ק"ג כרעיים  5 +ק"ג חזה  5 +ק"ג כנפיים מחיר מבצע  295ש"ח
להזמנות * 057-230-250-6עלות משלוח  10ש"ח  ,מינימום הזמנה  15ק"ג

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.

