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18:43 :úáùä úñéðë
19:50 :úáùä úàéöé

"לכו בנים ,שמעו לי; יראת ה' ,אלמדכם"
תהילים ,ל"ד,י"ב

לילדי קדומים היקרים ,לצוותי החינוך והמינהלה ,להורים ,ולכל התושבים,
עם תחילתה של שנת הלימודים תשע”ב ,כולנו מברכים אתכם ומאחלים לכם
שנת לימודים פורייה ,מוצלחת ושמחה.
נתפלל כולנו שנזכה לשנה טובה ומבורכת בכל.
בהצלחה,
חננאל דורני  -ראש המועצה
קובי בראון  -ס .ראש המועצה
שנת לימודים תשע”ב
החינוך האישי
גם בשנת הלימודים הבאה ,מערכת החינוך בקדומים תמשיך להטמיע בבתי הספר את החינוך האישי.
החינוך האישי הינו דרך חיים ואנו מאמינים כי ביכולתו לשפר את האקלים החינוכי בבתי הספר ,לאפשר לכל תלמיד לבטא את
יכולותיו בצורה המיטבית ולאפשר לו למצות את הפוטנציאל הגלום בו תוך ניצול שלל הזדמנויות העומדות בפניו במערכת החינוך
)הפורמלי והבלתי פורמלי(.

הסעות
לקראת שנת הלימודים ,יצאה המועצה במכרז להסעות תלמידים ,באמצעות החברה למשק וכלכלה של מרכז השלטון המקומי** .
חברת "אפיקים" נבחרה לבצע את כלל הסעות התלמידים והמורים בישוב.
מערך ההסעות נבנה רק עבור ובהתאם לצרכים של התלמידים הזכאים להסעה על פי משרד החינוך .הצלחנו להרחיב את מעגל
הזכאים ,אך כמובן שלא מדובר בכלל תלמידי קדומים.
אנו מקווים ששיתוף הפעולה עם חב' "אפיקים" יתרום כמובן לרמת השרות הניתן למורים ולתלמידים ויאפשר גם הרחבת התחבורה
הציבורית אל הישוב וממנו.
אנו עושים הכל על מנת שפתיחת השנה בפן ההסעות תעבור חלק ,עם זאת ,כבכל שינוי ,יתכנו שיבושים ,אי הבנות ותקלות
בתחילת הדרך .נא סבלנותכם.
)** מעבר לחובת היציאה למכרז ,הרי שגלומים בכך יתרונות נוספים .בשנים האחרונות המסיעים לא התחייבו להעמיד את כל מערך ההיסעים הנדרש ממש עד
פתיחת שנת הלימודים .המכרז מאפשר לנו לתכנן כראוי ,מבעוד מועד ,את מערך ההסעות לקראת שנת הלימודים .בנוסף ,בכל אחת מהשנתיים האחרונות,
החברות העלו מחירים באופן שרירותי בעשרות אחוזים )ברגע האחרון(.
עלות ההסעות הכבידה מאד על תקציב המועצה ,שכן רק חלק מעלות זו ממומן על ידי משרד החינוך .המכרז ותוצאותיו הוזילו באורח ניכר את עלות ההסעות
הכוללת(.

תלבושת אחידה
על פי החלטת שר החינוך ,בתי הספר הונחו להנהיג תלבושת אחידה החל משנה"ל תשע"ב.
תלבושת אחידה מגבירה את עקרון השוויוניות ומאפשרת לבי"ס לטפח את תחושת הגאווה הבית ספרית.
כמובן שבתי הספר יקפידו שהתלמידים ובעיקר התלמידות ,יופיעו לביה"ס ע"פ כללי ההלכה והצניעות המקובלים בקהילתנו.
אנו מצפים שאכן התלבושת האחידה תהווה מקור להגברת השיתופיות בין התלמידים ותאפשר לבתי הספר לחדד את ערך הצניעות
וההסתפקות במועט.
)ניתן לרכוש חולצות לבתי הספר בחנות לי ולך בקרני שומרון .למעוניינים ברכישה עצמאית ניתן לקבל את לוגו בית הספר אצל יו"רים ועדי ההורים(.

גני הילדים
ב"ה ,אנו פותחים השנה  2גנ"י חדשים בשכונת "הר אפרים" שבהם ילמדו ילדי שכונת "מצפה ישי" וילדי “הר אפרים”.
כמידי שנה ,גם השנה במסגרת היערכותנו לשנה"ל ,נערכה בדיקה של יועץ בטיחות בגני הילדים ובחצרות.
בימים אלו אנו מוציאים מחצרות הגנים מתקנים שאינם עומדים בתקן הבטיחות הנדרש .חלק מהמתקנים ישופצו ויחודשו בהתאמה
לדרישות הבטיחות.
אנו בוחנים מחדש את תפיסת המרחב החינוכי בגני הילדים .בהתאם למסקנות שתתגבשנה ,נצייד בזמן הקרוב את חצרות גני
הילדים במתקנים חדשים.
בהזדמנות זו ,נודה לתמי שיין על השנים בהם ריכזה את גני הילדים ,ונאחל הצלחה לליאורה גולדמן שהחלה זה לא מכבר את
עבודתה במועצה כרכזת גני ילדים.

נתוני תוצאות בחינות בגרות
דוח נתוני בגרות )ניגשים וזכאים( המתייחס לבוגרי י"ב תושבי הישוב בשנה"ל תש"ע עולה כי  99%מבוגרי י"ב ניגשו לבחינות
הבגרות בשנה"ל תש"ע.
אחוז הזכאים לבגרות מבין בני קדומים עומד על כ .81% -מבין בני ובנות קדומים שלמדו בתוך הישוב 88% ,זכאים לתעודת בגרות.
ראוי לציין ,כי ע"פ נתוני משרד החינוך הממוצע הארצי של זכאי בגרות במדינת ישראל עומד על .48.3%

ברצוני לאחל לכל תלמידי הישוב שנת לימודים פוריה ומוצלחת
בברכה
גדי פניגשטיין  -מנהל המח' לחינוך

ישיבת קדומים

מועצה דתית קדומים

ביום חמישי ב' אלול
יתקיים שיעורו של

במלאת ארבע שנים להילקח מאיתנו אהובנו

יהודה מאיר ז"ל

הרב שמואל אליעזר שטרן

שליט"א

דומ"ץ בי"ד הגר"ש ואזנר שליט"א ורב מערב העיר ב"ב

בישיבת קדומים בשעה 20.00
 19.45תפילת ערבית
השיעור לע"נ שי ז"ל
הציבור מוזמן

בריכת שחיה
ביום ראשון - 28.8 ,פעילות הנשים תסתיים בשעה 18:00
עקב פעילות הטריאתלון.
זמני פתיחה בחודש ספטמבר:
 27.9 - 1.9שעות פתיחת הבריכה:
בוקר10:30 - 6:30 :
אחה"צ19:00 - 16:0 :
שישי 16:30 - 13:30 ,12:45 - 7:00 -
* שימו לב בספטמבר אין שחיות ליליות
"בן אדם מה לך נרדם קום קרא בתחנונים,
שפך שיחה דרוש סליחה מאדון האדונים".

סליחות בבית הכנסת נחל יהונתן בקדומים צפון
החל מיום חמישי ב' אלול
סליחות 05.10 :
שחרית ) 06.15 :הודו(
הציבור מוזמן בברכה
"נפלה נא ביד ה' ,כי רבים רחמיו".

קריאות מוני חשמל -תזכורת
תושבים שמחוברים לצובר החשמל של המועצה
ולא נלקחו מהם קריאות החודש מתבקשים להעביר את
קריאות החשמל -מס' מונה +מס' קריאה
עד לתאריך כח' אב !28/08/11
לא נוכל לעדכן קריאות חשמל שיתקבלו לאחר תאריך זה.
את הקריאות נא להעביר אל:
כתובת דוא"ל ) gviya@kedumim.org.ilקישור מאתר
קדומים מחלקת גביה -ניתן גם להעביר דרך האתר(
או בטל ) 09-7778013 :נא להשאיר הודעה במשיבון (
רוצים לקבל תזכורת אישית?!
שלחו מייל לכתובת הנ"ל ותקבלו תזכורת אוטומטית
לפני כל שובר.
שלחו מייל לכתובת הנ"ל ותקבלו תזכורת אוטומטית לפני כל שובר.

חוגים ופעילויות קיץ
תושבים שטרם הסדירו את תשלומי החוגים במהלך השנה
ובחופשת הקיץ מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
מחלקת תרבות 09-7778017

חוגים תשע”ב
חוברת חוגים לתפורסם אי”ה בתחילת חודש אלול /
ספטמבר.
חופשה מהנה.

נעלה לקברו ביום ראשון הקרוב כ"ח באב
בשעה 17:00
לאחר מכן שיעור לע"נ בביתנו.
משפחת ברוקנר
במלאת שנה לפטירת
בננו אהובנו

אלראי יצחק ז"ל
נעלה לקברו ביום שני כ"ט אב )(29.8
בשעה .18:00
ב 18:45 -נתכנס לתפילת מנחה,
שיעור מפי הרב שלמה אבינר
וסעודה בחדר האוכל של האולפנה.
משפחת יומטוב
ציבור תושבי השומרון )גברים חנשים(
מוזמן לערב לימוד והתעוררות
לקראת הימים הנוראים .
בסימן עולם חסד יבנה

לזכרה של רחל )שלום( איצקוביץ ז"ל
ביום שני כ' אלול תשע"א ) (19.9.11בשעה 19:00
בבית הכנסת המרכזי בקדומים.
בהשתתפות:
הרב צבי פרבשטיין מרא דאתרא קדומים,
הרב יצחק הלוי מרא דאתרא קרני שומרון
הרב איתמר אלדר
אסנת שילה  -לדמותה של רחל
ילווה את הערב הנגן חיליק פראנק.

ìàéøàá úåáøúä ìëéäá úåâöäì éåðî
מחיר מנוי לתושבי השומרון  530 -ש”ח ליחיד ₪ 1040 ,לזוג.
מחיר קבוצתי  -מחיר ליחיד— ₪ 940 ,₪ 470לזוג.
מנוי קבוצתי מותנה מספר משתתפים מינימלי

המעוניינים במנוי קבוצתי נא להשאיר הודעה במחלקת תרבות -
 09-7778017או במייל tarbut@kedumim.org.il

קופ"ח מכבי-מאוחדת
ביום שלישי ל' אב ) (30/8וביום חמישי ב' באלול )(1/9
המרפאה סגורה.

íðåòîá äçîùä
• לגרשבסקי יהודית וברוך ולסלומון רבקה והדר מזל טוב
לנישואי אשירה ורם .
• לקינסט חנה וחיים מזל טוב לנישואי דוד עם מרים.
• לגונן כרמלה ומשה מזל טוב לנישואי שרה עם נחמן כהנא.
• לשרעבי רונית ואילן מזל טוב לנישואי מיתר עם יהונתן כהן.
• לקופ אסתר ואופיר מזל טוב לנישואי חוה עם נחמיה אנגלמן
וברכת "ישוב טוב" לזוג הגר בדירת משנה בקדומים דרום.
• למהצרי מיכל וחזי מזל טוב לנישואי שרון עם אלעד שקד.
• לחלץ עדנה ועוזי מזל טוב לנישואי עידן עם גל.
• לצוברי רויטל ואחיה מזל טוב להולדת הבן.
• לנוימן יצחק וזוהרה מזל טוב להולדת הנכד ,ישי ,בן לאילה ודוד.
• לבן יהודה נצחיה ויעקב מזל טוב להולדת הנכד ,בן לליאור
ורוויה.

תושבים יקרים,
בימים אלו מתנהל מאבק כפול על עתידו של הישוב מגרון.
ישנה כוונה של המדינה להרוס שלושה מבתי הקבע בישוב בחודש ספטמבר הקרוב ובנוסף ,ישנה החלטת בג"ץ המורה על
הריסת הישוב כולו עד ליום .30.3.12
מי שלמד את הסוגיה לעומקה יודע שאין כאן דיון משפטי אמיתי אלא שימוש ציני של טענות משפטיות על מנת לקדם
עמדות אנטי ציוניות ואנטי התיישבותיות.
האיום על מגרון הינו תקדים מסוכן באמצעותו עלולות תנועות השמאל הקיצוני להוביל לפינוי ישוב שלם מיושביו בטענות
משפטיות כאלו ואחרות.
תקדים זה ,עלול להוות ציון דרך מסוכן לשכונות ,לישובים רבים ולמאות יחידות דיור ביהודה ושומרון.
שומה עלינו לסכל מחשבות אלו בעוד מועד.
אני פונה אליכם ומבקש מכולנו לעשות ככל יכולתנו לחיזוק מגרון ולשמירה על ההתיישבות כולה.
בישוב מגרון חיות כ 50-משפחות 8 ,מתוכן בבתי קבע.
אנו נדרשים בעת הזאת לעזור ולתת גיבוי רחב וציבורי ככל האפשר לכל הפעולות שמקיימים אנשי מגרון ומועצת בנימין ,החל
בארוע "סיום הקיץ" שיתקיים בסוף החודש ,ל' אב ) (30.8במגרון ,בתהלוכות הרכבים שיהיו בכל יום שישי באזור אחר ברחבי
ההתיישבות ,ובהמשך ,ביוזמות הבאות שעוד נכונו לפנינו לעת יום פקודה.
בברכת "חזק ונתחזק בעד עמינו ובעד ערי אלוקינו".
חננאל דורני ,ראש המועצה

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "ראה” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב לירון כהן
בשעה  17:30בבית משפחת עברון.

מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

ספר שמואל ב’ פרקים :י”ח ,י”ט ,כ’
בהצלחה!

28.8 ,áà ç”ë ,ïåùàø íåéá ä”éà íéé÷úé

19:30– 16:30 :úåòùä ïéá

מחיר כניסה ₪ 15 :לילד

ïåìúàéøèä éøçúî úà ìá÷ð òåøéàä íåéñá

õé÷ä íåéñ òåøéà
íéøáâå íéøòðì ïåìúàéøè
בית קדומים אבל על פטירת חברנו היקר
יצחק פויכטוונגר ז"ל
ושולח תנחומים לאשתו חברתנו היקרה מלכה,
לילדיו אסתי ,אבישלום ,שרון ,גבי ומרב ,לאחיו
ואחיותיו ולכל המשפחה המורחבת.
למרים מילר תנחומים על פטירת אמך
רחל גרשוני ז"ל.
למורדי אשר תנחומים על פטירת אחיך
דוד אשר ז"ל.
לסלין סיטבון תנחומים על פטירת אביך
פרס סבן ז"ל.

äöéøå íéðôåà ,äéçù úåøçúá
18:30 äòùá 28.8 ,áà ç”ë ïåùàø íåé
äëéøáá ñåðéë
שחיה בבריכה 12 :בריכות ,רכיבה על אופנים :מסלול כ12 -
ק”מ ברחבי הישוב  ,ריצה 3 :ק”מ בקדומים
לכל מי שנרשם לתחרות
יש להצטייד :קסדה ,חולצה זוהרת  /אפודה זוהרת  /לחולצה לבנה
 .3בקבוק אישי קטן )במהלך המסלול יהיו נקודות מים(
נוער ומבוגרים שמוכנים להתנדב ולעזור בטריאתלון נא לפנות:
לשילה מנחם  ,0542088246אסתי .0528119067

נהגים  -שימו לב:
בפעילות הטריאתלון המשתתפים רוכבים על אופנים
ורצים בכבישי הישוב אנא סעו בזהירות
והקשיבו לסדרנים.

חוג כדורסל-תשע''ב''.חוג שמכוון גבוה''...
מדריך :ירון ששון
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,

אירוע סיום הקיץ

אברהם פריד בשומרון
יום שני כ"ט באב  29.8בשעה  20:00ברבבה
מחיר כרטיס:
 ₪ 90לתושבי חוץ המועצה
 ₪ 70לתושבי קדומים הנרשמים דרך אתר המועצה
)הרשמות לפעילויות קיץ(

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

אריות ההר מתחילים שנה חדשה!
כל נערי הישוב ,העולים לכיתות י"א/י"ב ,מוזמנים להצטרף
לקבוצת הכושר שלנו.
כל אחד יכול להצטרף ,בכל רמת כושר ,אך עם הרבה רצון
והתמדה.
השנה נמשיך להנות ולהתפתח ,עם ריצות ,אימוני כח,
מסעות ,כושר קרבי ,ניווטים,
הרצאות מעניינות ,ערבי גיבוש ,על האש והרבה זיעה.
מסגרת האימון :שני אימונים קבוצתיים ואימון עצמאי ,סה"כ 3
אימונים בשבוע.

אל תתלבט  -מקומך איתנו.
הצטרף עכשיו לחבורה המובחרת.
להרשמה ,ללא עלות :בועז 054-8883684
אליה 054-7723040

בברכה רבה .ירון ששון
09-7922040 050-6998681 Yaron449@walla.com

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן
בית מדרש פעיל לנוער
בשעה טובה אנו פותחים את המחזור השני של מסגרת "בית
מדרש פעיל" לנוער בנים בכיתות ד-ח.
בחסדי ה ' מסגרת זו פעלה בשנה החולפת באופן מוצלח
הודות לשיתוף הפעולה בין הישיבה  ,בתי הספר והמועצה
וההורים כמובן .הבנים נהנו מאד.
כידוע  ,מדובר בתכנית איכותיות וגיבוש קבוצת הנוער סביב
לימוד תורה ועשייה חיובית .מטרת התכנית היא ליצור השפעה
חיובית משמעותית על אישיותו וזהותו העצמית של בנכם ,
אשר יעוצבו רבות מתקופת חייו זו.
בהשתתפותו בתכנית זו בנכם ילמד תורה באוירה נעימה
בבית המדרש  ,יצור קשר עם דמויות בוגרות  ,וגם יהנה
מהפעילויות כדלקמן.
התכנית כוללת:
אחת לשבוע  -לימוד פרטני  ,יחד עם אברך או בחור מישיבת
קדומים  .החברותות הבוגרות יהיו בקשר עם ההורים
והמחנכים ע " מ שיוכלו לחזק את התלמידים ולהרחיב את
ידיעותיהם התורניות והצלחתם במקצועות הקודש אותם הם
לומדים בבית הספר.
ההורים יוכלו להיות בקשר גם עם החברותא וגם עם רכז התכנית.
הלימוד מתקיים בימי ד' ]עם אפשרות ליום אחר
למעונינים[ בשעה  18:00בבית המדרש של הישיבה הגבוהה.
אחת לחודש  -פעילות של כלל החברים בתכנית .מדובר על
פעילות העשרה ומידי פעם פעילות מהנה )טיולים הפעלות
וכדו'( עם רכז האחראי על פעילות זו.
מפגש ראשון לשנה " ל הקרובה יתקיים אי "ה ביום רביעי א ’
אלול בבית המדרש של הישיבה בגבעת רש"י.
להצטרפות ולהרשמה:
ניתן לפנות למזכירות הישיבה בטלפון 09-7928129
)בשעות  (13:00 – 9:00או במייל aviadgadot@gmail.com
עלות התכנית לילד ₪ 150 :לחודש )הנחה לילד שני(

בברכה ,צוות בית מדרש פעיל

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  4בקבוצה(
– 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.
הנחה בשכר הלימוד לתלמידי שנה ראשונה
נשמח לתאם אתכם מפגש לבדיקה והתאמת הכלי לילדכם

שנת הלימודים תיפתח אי"ה ביום חמישי ,ב' אלול1.9.11 ,
לתלמידים הותיקים והחדשים שטרם נרשמו:
אנא הזדרזו להרשם ולהבטיח את מקומכם!
בחודש אוגוסט משרדי בית הספר למוסיקה פתוחים בימים א' ב' ג' ה'
בין השעות .14.00-10.00
טל ותא קולי 7922156 :פקס 7922575 :דוא"ל:
ossnatli@gmail.com
,music@kedumim.org.il
להתראות ,הנהלת ביה"ס למוסיקה.

הודעות מחלקת חינוך לקראת שנה"ל תשע”ב
שעות סיום לימודים בימים הראשונים -
יום חמישי
ב’ אלול 1/9

יום שישי
ג’ אלול 2/9

בי”ס נחשון בנות

13:15

12:30

בי”ס נחשון בנים

13:30

12:00

ת”ת “יסדת עז”

14:00

13:00

גנ”י -גיל 3

10:00
)באחריות ההורים לאסוף את ילדיהם(

11:00
)באחריות ההורים לאסוף את ילדיהם(

גנ”י -גילאי 4-5

13:30

12:00

זמני סיום הלימודים לשבוע הראשון יפורסמו בדף מידע בשבוע הבא ובאתר האינטרנט
מועדונית יום ג'-
נכון להיום אין עדיין רישום המצדיק פתיחה.
מיל"ת-
תכנית מיל"ת תחל לפעול בגן ברבור בלבד כרגע מתאריך ו’ אלול  5/9וכוללת ארוחת צהרים.
בגנים -נחליאלי ,דרור ופשוש מס' הנרשמים אינו מספיק כרגע .במידה ויהיו שינויים ,נשמח לעדכן אתכם.
מצ”ב טופס רישום.
הזנה
פרוייקט ההזנה יחל מיום ראשון י”ב אלול  11/9בגני הילדים ובבתי הספר.
הזנה בגני הילדים  -הרישום להזנה בגני הילדים—דרך אתר המועצה או באמצעות הטופס הרצ”ב
הזנה בבתי הספר  -הרישום יתקיים ישירות בבתי הספר.
מידע נוסף ועידכונים יפורסמו באתר המועצה ובדף המידע שיפורסם בשבוע הבא.
את כל המידע והעדכונים ניתן גם לראות באתר.www.kedumim.org.il -

ברצוננו לאחל לכל תלמידי קדומים שנת לימודים פוריה ומוצלחת!
הזנה בגני ילדים תשע”א לגילאי 4-5
כבשנים קודמות ,גם השנה נפעיל את מפעל ההזנה בגנים בהם לומדים יום חינוך ארוך.
ההזנה תפעל בימים -א',ב',ד',ה' החל מיום ראשון י”ב אלול  11/9ועד לסיום שנת הלימודים.
מחיר ליום הזנה  ₪ 6.5ובחישוב שנתי–  134) ₪871ימי הזנה(.
הורים המעוניינים להצטרף לפרוייקט ההזנה ימלאו את הנספח הרצ"ב ויעבירו למועצה
)ניתן גם בדוא"ל (hinuh@kedumim.org.il -עד יום ראשון ה’ אלול .4/9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------לכבוד מחלקת חינוך
אני

הורה של התלמיד/ה

הלומד/ת בגן _____________

מבקש/ת לצרפו לפרוייקט ההזנה לשנה"ל תשע”א החל מ– .11/9
אני נותן בזאת את הסכמתי לחיוב של  ₪ 871לשנה באמצעות שובר התשלום של המועצה.
למשלמים מיסי מועצה בהו"ק דרך ההוראה הקיימת ,החיוב ייעשה דרך חשבון הבנק בכל  11לחודש באשראי ביום ביצוע הפעולה.
חיוב בכרטיס אשראי )לשאינם משלמים באמצעות המיסים(.
שם בעל הכרטיס ______________:חברת האשראי_____________
מס' כרטיס אשראי _________________________:תוקף____/__/
ת"ז בעל הכרטיס ______________:חתימת בעל הכרטיס_________
למשלמים בהו"ק/כרטיס אשראי ניתן לשלוח את הטופס לפקס שמספרו  09-7922525או לדוא"ל
הגעת הטופס(.

) hinuh@kedumim.org.ilנא לוודא
בברכה ________________________

הסעות בוקר תשע”ב
בשנת הלימודים תשע”ב ,יחלו הלימודים בבית הספר ”נחשון” בנות בשעה  ,8:15בבית הספר “נחשון” בנים בשעה  8:15ובתלמוד
תורה “יסדת עז” בשעה .8:00
יתכן ובימים הראשונים יהיו איחורים נוספים בשעות ההסעה .אנא קבלו זאת בהבנה.
הסעות חזרה בהתאם למועדי סיום הלימודים.

שם השכונה
גבעת רשי

שם המוסד

גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים

שעת יציאה תחנת הסעה 1

תחנת הסעה 2

מס’
אוטובוס

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות
גן צופית
נחשון בנים

06:45
07:30
07:50
07:55
07:50

צומת ג .רש”י
רח’ טל חרמון -פארק
רח’ טל חרמון -פארק
רח’ טל חרמון -פארק
רח’ טל חרמון -פארק

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות
נחשון בנים

06:45
07:25
08:05
07:50

רחבת האולפנא
רחבת האולפנא
רחבת האולפנא
רחבת האולפנא

1
3
2
3

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
אולפנת להב"ה
יסדת עז
נחשון בנות
נחשון בנים

06:50
07:45
07:45
07:35
07:45

ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה

2
3
1
1
3

גן שחף ,דוכיפת
ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות
נחשון בנים

08:05
0645
07:25
07:50
07:50

ת.הסעה-רח' נחלה
ת.הסעה-רח' צופיה
ת.הסעה-רח' נחלה
ת.הסעה-רח' נחלה
ת.הסעה-רח' נחלה

ת.הסעה-רח צופיה
ת.הסעה-רח צופיה
ת.הסעה-רח צופיה

קדומים דרום
קדומים דרום
קדומים דרום
קדומים צפון
קדומים צפון

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
נחשון בנים

06:50
08:10

בנק המזרחי
ת.הסעה נחשון בנות

מכולת

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח

06:45

ת.הסעה נחשון בנים

קדומים צפון

יסדת עז

07:30

ת.הסעה נחשון בנים

קדומים צפון

נחשון בנות

 7:30,8:00ת.הסעה נחשון בנים
8:05,

זמני קבלת ספרי לימוד
בפרויקט "השאלת ספרים"
הספרים יחולקו בבי"ס "נחשון בנים"
בתאריכים הבאים:
יום ראשון ,כ"ח אב 28.8 ,בשעות 9:00-16:00
יום שני ,כ"ט אב 29.8 ,בשעות 14:00-20:00
תיאטרון יידישפיל מציג את "המגילה"
מאת איציק מנגר
ההצגה תתקיים בהיכל התרבות באריאל
ביום חמישי ט' באלול תשע"א ) (8/9/11בשעה .20:00
כרטיס במחיר . ₪ 15
מתארגנת הסעה דרך מועדון יחדיו.
פרטים במועדון יחדיו .0528-332812 7922248

1
3
2
טרנזיט
1

ת.הסעה-רח צופיה

ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל
)פארק(
ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל
)פארק(
ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל
)פארק(

2
1
3
2
1
1
טרנזיט
2
2
1,2,3

ìàéøà úéøðåîå÷ ïåìà éãòì
àáé÷ò éðá úéøðåîå÷ õ”ë úåòøìå
äðùä ìë åðìù íéôéðñä úà åáäàå åòé÷ùä ,ååéìù
äáø äãåú
!!ãåàî ïëéìà òâòâúð
...ø÷áì àåáì åøëæúå ...êøãä êùîäá åçéìöúù
íéîåã÷ øòåð ,íéáäåà

קדומים לעד מול הפינה החמה עינב בשלב רבע הגמר ,
יתקיים ביום רביעי  ,א' אלול  31/8 ,בשעה 21:00
באולם הפיס קרני שומרון
כולם מוזמנים לבוא ולעודד!!!

להורים שלום!
לקראת פתיחת שנה"ל תשע”ב ,מצ"ב טבלת פירוט מחירי מועדוניות ותכנית מיל"ת בגנ"י.
באפשרותכם לבחור בתכנית הרצויה לכם.
אין המועצה מתחייבת לפתוח מועדונית/מיל"ת והפתיחה מותנית במס' נרשמים מינימלי.
* תוכנית מיל"ת )מסגרת לימודים תוספתית(
הארכת יום לימודים בגני  3-4עד השעה  15:30בתקופת לימודים בימים א,ב,ד,ה .המחיר כולל פעילות
חברתית,חינוכית וכולל הזנה.
ניתן להוריד את טופס ההרשמה באתר www.kedumim.org.il -תחת מח' חינוך -גני ילדים,
לפרטים -מח' חינוך .09-7778020
המסגרת

ימי
פעילות

שעות
פעילות

תאריכי
פעילות

המחיר
לשנה/יום

מס'
תשלומים

מועד
הרשמה

הערות

מיל"ת

א,ב,ד,ה

13:3015:30

4/9/1130/6/12

₪ 1550

10

עד
25/8/11

מועדונית
יום
בשבוע

ג’

13:0015:45

4/9/1130/6/12

₪ 800

10

עד
25/8/11

מותנה ברישום 75%
מילדי הגן .לא כולל
קיטנה וחופשות.
המחיר שנתי לכל
ארבעת הימים
מס' נרשמים מינימלי,
התשלום עבור יום
בשבוע שנתי.

מועדונית
יום בודד

א-ה

 ₪ 50ליום

1

שבוע
מראש

)ימי חופשה
מהגן(

8:0015:45

מותנה בקיום מוע'
בישוב על בסיס מקום
פנוי.

טופס רישום מועדונית/מיל"ת לגנ"י לשנת תשע”ב
שם ומשפחה ___________________ :טלפון בבית ____________ :טלפון נייד_____________ :
שם הילד __________:שם הגן ___________:התכנית הרצויה )מיל"ת ,מועדוניות למיניהן(:
סה"כ לתשלום ___________:מס' תשלומים_______ :
ידוע לי כי במידה ואוציא את ילדי אחוייב במלוא התשלום לחודש השוטף וחודש נוסף.
חתימת ההורה_______________________ -
נא סמן את אופן התשלום:
למשלמים מיסי מועצה בהו"ק )בנק אשראי( דרך ההוראה הקיימת ,החיוב ייעשה דרך חשבון הבנק בכל 11
לחודש באשראי ביום ביצוע הפעולה.
חיוב בכרטיס אשראי )לשאינם משלמים באמצעות המיסים(.
שם בעל הכרטיס______________ חברת האשראי_____________
מס' כרטיס__________________ תוקף____/__/
ת"ז בעל הכרטיס______________ חתימת בעל הכרטיס_________
תשלום בהמחאה )רצ"ב לטופס הרישום(
תשלום במזומן )רצ"ב לטופס הרישום(
למשלמים בהו"ק/כרטיס אשראי ניתן לשלוח את הטופס לפקס שמספרו  15397778020או לדוא"ל
)hinuh@kedumim.org.ilנא לוודא הגעת הטופס(.
למשלמים במזומן או בהמחאה ניתן לשלוח בדואר )נא לוודא הגעת התשלום(
רישום ללא תשלום לא יתקבל!

**נוער**נוער**נוער**
.øîâð ùîî ùôåçä ìáà ïéîàäì àì ,ø÷é øòåð
ùôåçä íåéñ úáéñîá íéââåç åðçðàù éðôì
,ñåîòå àìôð ùôåç ìò íëì ìë íãå÷ úåãåäì åðéöø
!íéìåòî úîàá íúééäå úéáäî íúàöé ,äìåòô íúôúéùù
ãåàî åðçîùå íééúéîàä íééçì éèéìàéøäî åðàöé
...úåðååâî úåéåìéòô éðéî ìëá íëúà úåàøì
,òåîùì ãåàî åðçîù íëìù úåøàää úà íâ
.ãåòå ãåò øôúùäì íéåå÷î ãéîú åðçðàå
éãë äù÷ åãáòå åçøèù íéùðà äáøä ùé -óñåðá
,úåéåìéòôá àìî äéäé íëìù òåáùäù
,úåìöçîä æëø ñàä äãåäéì äãåú æà
,íéøàåî íéùøâî æëø ïîèééæ øåãì äãåú
íéãéãé ìù íéèðãåèñä äëìî ïúðåéå éãùå øéôëì äãåú
,äðåøçàä äðùä ìë êùîá åðúåà ååéìù
..ììëáå ùôåçä êìäîä åðúåà ååéìù íëìù íéøåäì äãåúå
íéãåîéìä êìäîá íâ úåðäì êéùîðù
)(...úåéåôù øúåé úåòù ãòù óéãò ìáà
.øòåð úååö ,ïåîä íëúà íéáäåà
במוצ"ש הקרוב -ערב אחרון של המחצלות ,ט'-י"ב ב22:30
בצנירים ..פעם אחרונה ודי...
סומכים עליכם שתביאו פינוקים ,הפק"ל עלינו.

אמנם הטיול נוער של ט'-י"א שוב לא התקיים
מפאת מיעוט נרשמים,
אך זאת הזדמנות מצויינת לומר תודה ואת הערכתנו
הענקית לכל החבר'ה מהנוער שטרחו ועמלו כדי שיצא
טיול.
ובמיוחד לניתאי בן יוסף ,ששיכנע ,עשה טלפונים ,השקיע
המון מזמנו .ניתאי -אין עליך!!
למרות שהטיול לא יצא ,אתם יצאתם גדולים!!
בראשון -בשעה  18:30מתקיים הטריאתלון לנערים
וגברים לסיום אירועי הספורטיאדה..
בתחרות שחיה ,אופנים וריצה
שחיה בבריכה 12 :בריכות
רכיבה על אופנים :מסלול כ 12 -ק”מ ברחבי הישוב
ריצה 3 :ק”מ בקדומים
הרשמה באתר של קדומים .חבר'ה ,אנחנו יודעים שאתם
מנצחים!
** לקראת מסיבת סיום החופש אנו זקוקים בדחיפות
לתמונות מכל הפעילויות נוער שהיו בקיץ) .טיולים ,אחד
נגד  ,100סוף הדרך ,השרדות ,מאסטר שף ,מחצלות
ועוד .(...למי שיש שישלח לשלומית למייל
shlomit321@gmail.com.תודה רבה!! **
שיהיה לכולנו סיום חופש נעים וכייף!
אוהבים ,צוות נוער.

**נוער**נוער**נוער**
ובראשון כ”ח אב ,28.8 ,אחרי הטריאתלון...

!ùôåçä íåéñ úáéñî
הערב הזה כולו שלכם ,אתם מוזמנים להציע הופעות,
הצגות ושאר הפתעות...
בשעה  21:00ברב תכליתי בקדומים צפון כ-ו-ל-ם מגיעים!
בתוכנית:
 #ערב הוקרה למתנדבים מהנוער
 #הופעות של הנוער
" #של מי השורה הזאת?"
 #וסיכום החופש..
בקיצור ,יהיה שמחחחח...
אמנם לא נקיים כרגע את תחרות הכשרונות הצעירים,
אך כל נער או נערה מוכשרים מוזמנים להופיע ללא תחרות
ולהנעים את זמננו...
מי שרוצה למכור בערב מוצרים שהוא מכין בעצמו -מוזמן
ביותר! זהו ערב הנוער...
הרשמה להופעות ולמכירה אצל שלומית.

הערב הזה יהיה ערב מתוק לנוער מתוק מאוד ולכן כל
אחת מהשכבות מוזמנת להביא כיבוד מתוק:
שכבה ז' -שתיה
שכבה ח' -עוגות ועוגיות
שכבה ט' -חטיפים מלוחים
שכבה י'-י"ב -פינוקים מקוריים שישמחו אותנו...
ה' עימכם,
אז הנה הגיע הסוף...החופש כבר ממש מסתיים..
מקווים שניצלתם אותו עד כמה שאפשר!
*לכל החניכים שחזרו מהמחנות -מקווים שניהנתם!
*השבת זוהי השבת האחרונה שלי בקדומים ובהזדמנות
זו רציתי להודות:
לכל ההורים שתמכו,העירו,האירו,והתעניינו.למועצת קדומים על העזרה הרבה במהלך כל השנה!לחניכים המקסימים שבלעדיהם הסניף לא היה קיים...וכמובן -לצוות ההדרכה המדהים על כל ההשקעה והעשייהבמהלך כל השנה! אין כמוכם!
לו"ז-
תפילת ערבית בליל שבת18:45 :
פעולת חב"ב22:45 :
שב"צ18:00:
מפקד18:15:
שבת שלום! המדריכים ורעות
חניכות מדהימות!
השבוע היה לנו מסיבת פרידה מעדי!
קיבלנו חולצות וסרט שעדי חילקה לסופשנה
תודה רבה לתפארת על הסרט!
מי שלא קיבלה דיסקים  -יש אצל יסכה מרים ,חולצות יש אצל
המדריכות.
כל הכבוד לכל השבטים שהביאו מתנות! תודה רבה לעדי על
שנה מדהימה ומלאה עשייה ,שיהיה לך הצלחה בהמשך...
תודה רבה לכל ההורים שעזרו ותמכו במשך השנה.
תודה רבה לשבט זרעים על נקיון הסניף.
השבת ,הרבה מדריכות לא נמצאות ולכן אין סניף,
בשבת הבאה כווווולם באות כי זה השבת הראשונה של שפרה
הקומונרית החדשה!!!
נשאר לנו רק עוד שבוע אחד לחופש ,אז תנצלו אותו טוב...
אוהבות המון  -צוותשע"א

מועצה מקומית קדומים

אולפנת להב"ה קדומים

את שמחפשת לימוד אל תוך ומתוך הנשמה-בדרכים מגוונות
ויצירתיות-מוזמנת

בית מדרש תורה – נפש  -יצירה

תוכנית אלול ה'תשע'א במדרשת מגיל"ה
שעורים לכלל הנשים והנערות

נ ו ש א ש נ ת י -ה נ י ג ו ן ו ה ר ו ח

ביום ראשון ה' באלול ה'תשע'א ,נחדש בע"ה את
השעורים במדרשת מגיל"ה
בתוכנית מיוחדת לחדש אלול.

נכיר ונעמיק את המקום הגדול המיועד לשירה ולניגון
בעבודת ה'-ובמיוחד בתורת ארץ ישראל.
שירת הלויים ,מזמורי התהילים ,ריקוד ושמחה ,ניגוני
חסידים ועבודת בית המקדש.

הלימוד יתקיים בבית המדרש החדש באולפנת להב"ה.
תוכנית השיעורים:
 :9:45-8:45דרכי תשובה ע"פ 'תומר דבורה' לר' משה
קורדוברו  -ברוריה בן שחר
 10:55-10:00התשובה במשנת ר' נחמן  -הרב נתן כהן
 11:55-11:00תשובה ומועדי תשרי בהלכה ובפרקי תנ"ך /
השעורים ינתנו לסירוגין ע"י הרב צבי פרבשטיין ,הרב יצחק בן
שחר והרב מנחם שחור.

השעורים יתקיימו בע"ה בה' באלול ,יב' ,יט' ,כו'
באלול ,וכן בד' בתשרי ה'תשע'ב
התוכנית הרגילה תתחדש בע"ה לאחר החגים ,ביום
ראשון כה' תשרי ה'תשע'ב
הכניסה חופשית ,כולכן מוזמנות!
מועצה מקומית קדומים

אולפנת להב"ה קדומים

מדרשת מגיל"ה  -מדרשה תורנית לנשים
בקדומים  -בוקר לימוד לנשים
לקראת שנת ה'תשע'ב נחדש בע"ה את השעורים
במדרשת מגיל"ה ,בימי ראשון בבקר בבית המדרש
החדש באולפנת להב"ה ,קדומים.
בתוכנית הלימודים:
 : 8.45-9.45מדרש אגדה-עין איה  -ברוריה בן שחר
 :10.00-10.55ליקוטי מוהר'ן  -הרב נתן כהן
 :11:00-11.55תנ"ך -נביאים ראשונים  /שלש סדרות שעורים
לאורך השנה :ע"י הרב יצחק בן שחר ,הרב מנחם שחור ושמרית
ספיר.
במשך השנה ינתנו שיעורים בהלכה על ידי הרב צבי פרבשטיין.

נתחיל את השנה בע"ה ביום ראשון ,ה' באלול בתוכנית
מיוחדת לחודש אלול הפתוחה לכולן)במודעה נפרדת(.
התוכנית השנתית תתחיל בע"ה ביום ראשון
כה' בתשרי ה'תשע'ב.
השיעורים המגוונים והאוירה הנעימה מאפשרים לימוד מעמיק,
מועיל ומהנה.
השיעורים מוכרים לגמולי השתלמות והמחיר נוח .הרשמה
במקום.
)התשלום כבעבר :לשעור אחד  300ש'ח לשנה ,לשני שעורים
ויותר  500ש'ח לשנה ,ניתן לחלק לתשלומים(
לפרטים נוספים נא לפנות :לברוריה בן שחר או לאסתי אפיריון.

יום שני בוקר
 :8:30-10:00חשיבה הכרתית ) לימודי ימימה ( עם עידית
שילה
 :10:30-12:00הניגון והרוח  :שיעור  /סדנת -יצירה /כתיבה /
תנועה
* ניתן להירשם לקבוצת ימימה בלבד

המרצים :נעמה אביקסיס ,שרה אליאש ,מירב שפירא ומרצים
אורחים
מחיר) :לימודי ימימה  ,₪ 1100-הניגון והרוח, ₪ 600-
תוכנית מלאה,₪ 1300-

יום שני ערב

 :18:30-20:00לאהוב את מה שיש  -שלומי שלזינגר ,
עפ"י שיטת ביירון קייטי להתקדם בחיים מתוך שמחה ואהבת
הקיים,ללא ביקורת עצמית הרסנית וללא לחץ ועצבנות-בעזרת
מקורות יהודיים ושיטות אימון.

 21:45- 20:15הניגון והרוח -
המרצים:נעמה אביקסיס ,שרה אליאש ,מירב שפירא ואורחים
מחיר₪ 1100 :
 18.30-20.30שכינה ביניהם  -מירב ושמואלי שפירא -
מפגש זוגי עם השותף השלישי :סדרת מפגשים מיוחדת לזוגות
צעירים ,וסדרה לזוגות בגיל ,+45
בסדרה שמונה מפגשים שבועיים שמטרתם לעורר ולהעמיק
את הקשר הזוגי .לימוד זוגי משותף יוצר קשר ישיר עם מימד
השכינה בינינו ומחדיר אליו אור אלוקי המחדש אותנו .הנושאים
בהם תעסוק סדרת המפגשים :
ארבעה שלבים בחיי הנישואין ,אמון בכח בן הזוג  ,פנים ואחור
במעגל הנישואין ,התעוררות אהבה תמידית.
לפרטים ולהרשמה למפגש היכרות מקדים עם מנחי הסדנה
ניתן לפנות ל מירב..052670160-

מחיר₪ 400 :

יום רביעי בוקר
 :8:30-10:00מודעות אמונית -רוחלה סמינובסקי

 :10:30-12:00הניגון והרוח
לאורך השנה  2 -סדרות בנות  12שיעורים כל אחת
כל סדרה תכלול הכרות עם הנושא באמצעים מגוונים:
סדנאות קולנוע ,תנועה ,אמנות וספרות לצד לימוד עיוני .
בין המרצים :ד " ר אבי סגל ) על מה שבקול ולא במחשבה /
חסידות (  ,דודי ואסנת ליכטנשטיין ) הניגון והרוח (  ,אביטל
חורש )תנועה( ,עדי שרון )ספרות( ,ויקטור גרינוולד )תיאטרון(,
נעמה אביקסיס ,מירב שפירא ,שרה אליאש ועוד.
 - 12.30-13.30לימוד עיוני מעמיק -פתוח למשתתפות כל
התוכניות
המחיר לסדרה בת  12מפגשים :רוחלה בלבד / ₪ 600 -
כל הבוקר₪ 750 -
מחיר שנתי :רוחלה בלבד / ₪ 1100-כל הבוקר₪ 1400-

לפרטים :צביה  ,0547723042שרה ,0577281278
הרשמה-באתר www.kedumim.org.il
בין התאריכים :כא באב-כא באלול

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  12:30–09:00החל מ-ד' בחשוון תשע"ב1.11.11 ,
להלן תוכנית ההרצאות והסיורים:
סס’

תאריך

1

ד' בחשוון 1.11

2

י"א בחשוון 8.11
י"ח בחשוון
15.11
כ"ה בחשוון
ג' בכסלו 29.11

6

י' בכסלו 6.12

7

י"ז בכסלו 13.12

8

ח' בטבת 3.1

9

ט"ו בטבת 10.1

10

כ"ב בטבת 17.1

11

כ"ט בטבת 24.1

12

ז' בשבט 31.1

13

י"ד בשבט 7.2

14

כ"א בשבט 14.2

15

כ"ח בשבט 21.2

16

ה' באדר 28.2

17

י"ב באדר 6.3

18

י"ט באדר 13.3

19
20

כ"ו באדר 20.3
ד' בניסן 27.3

21

כ"ה בניסן 17.4

22

ט' באייר 1.5

3
4
5

נושא/מרצה

נושא/מרצה

12:30–11:00
תקשורת ועיתונאות – דן ביאלסקי

10:30–09:00
ישראל והמזרח התיכון – ד"ר מרדכי קידר
ישראל והמזרח התיכון –
ישראל והמזרח התיכון – ד"ר מרדכי קידר

תקשורת ועיתונאות –
כיצד לקרוא/לשמוע תקשורת
בצורה נכונה – אורלי גולדקלנג
תקשורת ועיתונאות – אמנון לורד
תקשורת ועיתונאות – אורלי גולדקלנג
דן ביאלסקי

ד"ר מרדכי קידר

ישראל והמזרח התיכון –
ישראל והמזרח התיכון – ד"ר מרדכי קידר
מגפת ההשמנה העולמית :גנטיקה או
מטאורולוגיה – מנוע האקלים צחי וקסמן
סביבה? ד"ר טובית רוזנצויג
התסמונת המטבולית ,האויב מס'  1של
מטאורולוגיה – ממלכת העננים צחי וקסמן
בריאות האדם המערבי :מהי ,וכיצד
אתה? ד"ר טובית רוזנצויג
מתמודדים ִ
סיור – אלידע בר שאול
ממלכת יהודה וממלכת ישראל  -ממצאים
סיפורי מסע בעולם מרתק – ד"ר גילי חסקין
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים
ד"ר מרדכי קידר

ד"ר אריה בורשטיין

ממלכת יהודה וממלכת ישראל  -ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים

צמחי מרפא בא"י –

ניסים קריספיל

ד"ר אריה בורשטיין

על גדלים זעירים ומרחקים קצרים ועל
אפיקים חדשים בטכנולוגיית הננו

בישול מולקולרי –

סרחיו ברוידו

ד"ר עמוס ברדע

ממלכת יהודה וממלכת ישראל – ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים

בישול מולקולרי –

סרחיו ברוידו

ד"ר אריה בורשטיין

ממלכת יהודה וממלכת ישראל – ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים

סיפורי מסע בעולם מרתק –

ד"ר גילי חסקין

ד"ר אריה בורשטיין

מתמטיקה ,אמנות ומה שביניהם

מערכת השמש

פרופ' עמוס אלטשולר

סיור -
חמדה בן-יהודה כותבת ביוגרפיית ראי
)הסיפור של משפחת בן-יהודה( – ד"ר ענת

– ד"ר מאירה זוננשיין

ד"ר אריה בורשטיין

הדברה ביולוגית –

אלכס פרוטסוב

גואטה

ממלכת יהודה וממלכת ישראל  -ממצאים
ארכיאולוגיים ומקורות היסטוריים
ד"ר אריה בורשטיין

ט"ז באייר 8.5

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

סיור -
נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך
רוחל'ה סימינובסקי

נשים ,אישים ומפגשים בתנ"ך

דרכים להעמקה ולהעשרה של החוויה
המוזיקלית – אמירה ארליך
ממחקר לתרופה –

ד"ר ליאת המר-אדליס

קוצבי לב – ד"ר ישראל שטבון
)מנהל יחידת קוצבי הלב בבי"ח מאיר כפ"ס(
ד"ר אריה בורשטיין

הפרעות שינה –

ד"ר אבי בלונדר

הפרעות קשב וריכוז –
אמונה אילון

23
סיום
כ"ג באייר 15.5
24
מחירים :תכנית שנתית ,כולל  3סיורים.₪ 2000 ,
מחיר כניסה להרצאה בודדת ) 10:30–9:00או  ,₪ 50 (12:30–11:00מחיר 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
רוחל'ה סימינובסקי

ד"ר אבי בלונדר

"מוכשרים בתפוח"
השנה ייפתח בע "ה מחזור נוסף של התוכנית לתלמידי
כיתות ה' ו -ו'  .מטרת התוכנית להעשיר את התלמידים
בנושאים שלא נלמדים במערכת הלימודים הרגילה .
התוכנית שנבנית בשיתוף עם מנהל מחלקות החינוך ,
ומנהלי בתי הספר היסודיים מתקיימת בקבוצות נפרדות
לבנים ובנות.
הורים המעוניינים לשמוע פרטים על התוכנית מוזמנים
לאסיפה שתתקיים אי"ה ביום א' יב' אלול ,11.9.11 ,
בשעה  20:00בתפוח הפיס שליד אולפנת להב"ה.
תודה ,שלומית דביר

"הורים למען הורים"
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בחורה בוגרת מדרשת נגה בקדומים מחפשת לשכור חדר/
יחידת דיור אצל משפחה ,אפשרי גם תמורת עזרה בבית.
לפרטים.0545741481 :
מורה מנוסה לאנגלית מעבירה שיעורים פרטיים בביתה
בכ ל ה רמ ות  .לפ רט ים  :צ י לה  09 -79 28 03 5 :נ י י ד :
.0504050485
מטפלת מעוניינת לקבל ילדים  ,נסיון רב והמלצות .
ש.רוט .0548491642
דרושה עובדת למשק בית למשרה מלאה )  8-9שעות ל 5
ימים בשבוע( .לפרטים 052-5455292
דרוש עובד קבוע לעבודה חלקית בגינון תנאים מצוינים
.054-5757215
למועצה מקומית קדומים דרושים  /ות סייעים  /ות לילדים
במוסדות החינוך בקדומים .קורות חיים יש לשלוח ל פקס
 15397778016או ל jobs@kedumim.org.ilעד ליום
שלישי ז’ באלול )  (6.9.11לפרטים  09-7778020גדי.

הורים לילדים עם נכויות וצרכים מיוחדים בקרני שומרון
מתארגנים בימים אלה לגיבוש קבוצה לתמיכה חברתית
ולפיתוח יוזמות לקידום הילדים  .הורים מקדומים מוזמנים
להצטרף ואנו נודיע על כנס ראשוני שיתקיים אי " ה
בספטמבר הקרוב בקרני שומרון.

מטפלות למעונות קדומים

פרטים נוספים בעניין זה:
דליה שוורץ 050-5506962
עופרית שקד 09-7941775
מייל horim4horim@gmail.com

עם ניסיון חינוכי ,לעבודה מיידית ולעבודה בשנת תשע”ב.
יש אפשרות למשרה מלאה/חלקית.
מתאים גם לסטודנטיות.
לפרטים:

בקדומים נשלחו הודעות אישיות למשפחות שמוכרות למחלקות
החינוך והשירותים החברתיים .משפחות שלא קבלו הודעה אישית
ומעוניינות להצטרף לרשימה כדי להמשיך ולקבל עדכונים
מוזמנות להירשם :אורלי 09-7922101
למשפחת קדומים היקרה!
עם תום השבעה על בעלי ואבינו – ר ' יצחק פויכטונגר ז " ל -
ברצוננו להודות לכל החברים על הדברים החמים
שהשמיעו,על החיבוק החם  ,ועל העזרה הרבה בימי השבעה.
נשמח לקבל סיפורים וזכרונות על אבא במייל
 7921238@GMAIL.COMאו למסור למלכה.
בהזדמנות זו נבקש את עזרת הציבור בבירור חובות שנותרו-
אם יש אנשים שאבא נשאר חייב להם כספים או אנשים
שנשארו בעלי חוב לאבא -נבקש לסדר את הענין עם מלכה או
במייל הנ"ל.
בשמחות,
משפחת פויכטונגר מלכה והילדים.

מדרשת שילת באלוני שילה
פותחת את שעריה לתוכנית אלול ייחודית
בתאריכים ז' אלול-ז' תשרי
לימודי אמונה ,הלכה ומחשבה בדגש על התמודדות רוחנית
שבת מיוחדת במדרשה
סיור סליחות לילי  ,במות אקטואליה
סדנאות וליווי אישי של הצוות
מגורים בדירות המדרשה
ערבי הווי של ניגון והתעלות ועוד...
לפרטים והרשמה mshilat@gmail.com:
09-7451135 , 052-4767179
מחפשת לעשות סבב אמהות לתינוקות בסביבות גיל שנה וחצי.
אם ישנן אמהות המעוניינות אשמח אם יצרו איתי קשר בטלפון
 .052-3802402אביגיל שימקייביץ

דרושות דרושות דרושות!!!

אלירז חניה– 052-8119070

שירה יעקב– 052-8119051

לחברה יצואנית בעלי זהב )ע"י אריאל(
דרוש/ה פקיד /ת ייצוא.
דרישות המשרה:

רמה גבוהה של כתיבה ודיבור באנגלית מול לקוחות בחו"ל,
הוצאת הזמנות לספקים בארץ ,מעקב אחר משלוחים ,הכנת
דוקומנטים ,עבודה מול משלחים ועמילי מכס וכדומה ניסיון
אדמיניסטרטיבי ,שליטה באופיס חובה.
ניסיון בתוכנת פריוריטי  .בעל  /ת " ראש גדול "  ,יכולת עמידה
בלחצים,מאורגן/ת ,אסרטיביות ,שירותית ,חריצות ויחסי אנוש
טובים .ניידות חובה.
למשרה מלאה  5ימים בשבוע בשעות  8:00עד . 16:00
ניתן לפנות לליברמן יעקב בפקס  09-7922561או לדוא " ל
jlib589@gmail.com

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 לאתרwww.perach.org.il -
לבירורים נוספים052-6767278 -
אורי לוי -רכז פר"ח קדומים

גמ"ח כלים ע"ש סגן ישי שכטר הי"ד:
לעובדי מחלקת תחזוקה-
תודה רבה על העזרה בסידור הגמ"ח.
כמו כן מי שהשאיל כלים/דקוראציה ומסיבה כלשהי
נשכחו דברים ולא הוחזרו
נשמח מאוד לקבל את הציוד בחזרה גם אם חלף ועבר זמן רב.
ניתן להשאיל מהגמ"ח כלים ודקוראציה
בתאום טלפוני מראש.

נאוה גרובס טל' בית7928498 :

מטפלת אחראית מנוסה ואוהבת,
תטפל בילדכם באווירה חמה וביתית.
הזדרזו להרשם מספר המקומות מוגבל!!!
לפרטים והרשמה:
טלי אביקסיס 0546717134/3
הגיעו הדיסקים!

"אוחילה"  -אודהליה ברלין
דיסק כפול ב ₪ 50-בלבד
ניתן להשיג אצל עטרת בן-שחר
טל חרמון  ,4גבעת רש"י | 7921025
כמו כן ניתן לקנות את הדיסקים של הישל"צ

מבצעים ב :נוקית
מכינים את החנות לחגים עם מבצעים משגעים...
*הגיעו מגבות במבוק
*הרחבנו את מחלקת התינוקות אריזות שי החל מ  30ש”ח
*הוספנו עודפי יצור של סדינים במחירים מצוינים
החל מ  20ש''ח.
חנות המפעל –פארק התעשייה בראון)בין קדומים לשבי שומרון(
בסמוך לבניין המועצה קדומים.
פתוח בימים א'-ה'  .9:00-16:00למועד אחר נא לתאם טלפונית.
טלפון ,097922222 :נייד .0548191071 :בואו להתרשם!!!
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להשכרה דירת משנה בק .דרום  3.5חדרים .0502257070
להשכרה  4חדרים חדשה ברח ’ הנבל בקדומים צפון
 0524230760יהודה.
בקדומים דרום ברחוב שוהם  3דירת משנה מרווחת +חניה
משפחת גלסנר יעקב  0505-247519ובערב .7921501
למכירה  /השכרה בית בקדומים צפון .052-8909939
להשכרה דירת  3חדרים ברח ' התירוש כניסה מיידית
.054-9212850
לה ש כ ר ה ד י רת מ ש נ ה  3ח ד ר י ש י נ ה  ,ס ל ו ן  +מ ט ב ח
 054-4670389יוסי זמיר.
להשכרה בצפנת בית פרטי  4 ,חדרים  ,חצר גדולה  ,מזגן
.057-7503575
למכירה אמבטיה חדשה  160ס"מ בצבע קרם
 054-5370347שאול.
למכירה בגבעת רש"י 2 ,קומות ,שלמה .0546-737303
להשכרה בגבעת שלם דירת  4חדרים 2 ,מרפסות סגורות
ומחסן טל.054-2203163 :
למכירה טויוטה קורולה  98מצב מצוין טסט עד פברואר
.054-5757215

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

לקראת שנת הלימודים הקרובה,
ניתן להזמין ארוחות לבית הספר נחשון בנות

במסעדת רוני
במחירי *** מבצע *** מבצע *** מבצע
המבורגר/פלפל/נקניקיות בפיתה  +טרופית₪ 15 -
במידה ויתארגנו לפחות  10הזמנות מרוכזות מבי"ס
נחשון בנים ,נארגן משלוח לבי"ס.
054-4469473 ,7923055
חנות יד שניה
מכירת החיסול הסתיימה תודה.
לכל הקונים והקונות שהגיעו.
החנות נסגרת להתארגנות מחודשת לקראת החגים,
זמן הפתיחה יפורסם.
ניתן להמשיך להביא בגדים כדאי מאוד לשלשל
בפתח המיועד על מנת לשמור על סביבה נקיה .
תודה מכל הלב אירנה ויעל
äãéáà úáùä
•בשבת "פנחס" התארחנו באולפנית)בפנימיה הישנה( ואבדנו
פלאפון בן-יעקב .0546-756256 077-5423442
•נמצאה טוריה מתחת לעץ התאנה שבביכנ"ס "משכן מאיר"
054-4670389
•לאחר הפעילות שהתקיימה בגן הפיל הגיע לעגלתנו מוצץ
בצבע תכלת .נשמח להשיבו לבעליו...רגב.0526465789-
•לפני מספר שבועות שכחנו בפארק הצנירים זוג נעלי קרוקס
של ילד  ,בצבע תכלת  .מישהו מצא? נודה למשיב האבידה -
.054-6543620

מועדון יחדיו
ניתן לקנות אצלנו מתנות למשפחה ,חצאיות
מקסימות לילדות קטנות,
כיסוים יפיפיים לפלטה של שבת ,תיקים שונים,
כיסויים לחימום פיתה במקרוגל ועוד.

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
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.

