à”òùúä ïåéñ æ”è
2011 éðåéá 18 ”çìù” úáù

19:20 :úáùä úñéðë
20:33 :úáùä úàéöé

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

íìù úòáâá íéùðì øåòù
• שבת פר' "שלח” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י ד”ר יעקב פז
בשעה  17:15בביתו.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

פרקי השבוע:ספר שמואל א’ פרקים :י”ט ,כ’ ,כ”א
בהצלחה!

ביום א' ,י"ז סיון) (19/6בשעה ,2030
בבית הספר למוסיקה,
סביב שולחנות עגולים ,על כוס קפה ועוגה,
נפגש לשיחה נעימה וקלילה
עם קורטוב רצינות..
עם העיתונאי ,איש התקשורת והסופר

""ùôåçá íâ íéøåä
מועצה מקומית קדומים ובתי הספר בקדומים
מתכבדים להזמינכם לפאנל בנושא

"התמודדויות הוריות בחופש הגדול"
איך מתמודדים עם "משעמם לי" ,עם השינה המאוחרת והקימה
המאוחרת יותר ,עם מטלות הבית שצריכות להיעשות גם
בחופש ,עם ההוצאות הבלתי נגמרות ועוד ועוד...

יום שלישי הקרוב ,י"ט סיון ,21.6 ,בשעה 20:30
אודיטוריום אולפנת להב"ה.
קפה וכיבוד קל משעה  .20:00כולם מוזמנים...
מחיר ₪ 15 :ליחיד ₪ 20 ,לזוג

ניפגש בשביל ההורות
תרגיל עורף לאומי
ביום ד' הקרוב ו' בסיוון )(22.6
תשתתף המועצה בתרגיל העורף הלאומי.
במהלך היום תשמע צפירה בשעה  11:00ובנוסף בשעה
.19:00כל משפחה תבדוק היכן מיקום המרחב המוגן או
המקלט הקרובים לביתם עפ"י העיקרון "הכי מוגן שיש".
זמן הכניסה למרחב מוגן בקדומים עפ "י הנחיות פיקוד
העורף הוא  2דקות.
פירוט המקלטים ומיקומם מפורסם באתר האינטרנט של
קדומים במחלקת ביטחון  .מרבית המקלטים בקדומים
מושכרים לתושבים ולכן לא ייפתחו המקלטים ביום
התרגיל( .בשעת חירום המקלטים יפונו תוך שעתיים.
לבירורים נוספים בעניין ניתן לפנות למוקד.
לידיעתכם,
ביום התרגיל מטה החירום המועצתי יפעל במרכז
ההפעלה לחירום ויתרגל מקרים ותגובות ובנוסף יתורגל
בשטח משבר מים בשכונת קדומים דרום.

עם צאת ספרו החדש "רומן בכתובים"

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

אירועי שבוע הספר ביום ב' ,י"ח סיון )(20/6
בשעה 16:00
תתקיים ברחבת מועדון יחדיו
הצגה של תיאטרון "עתיד בהיר"
לילדים בגילאי ) 4-7ולא קטנים יותר!!(

על ידידות מופלאה שנרקמת נגד כל הסיכויים בין חיות
שבהתחלה כלל לא אהבו זו את זו...
ובמקביל בשעה  16:00תתקיים בספריה
שעת סיפור לילדים
בגילאי  2-3עם המספרת האהובה

הכיסים של ענתי  /פיונה מק-קיי

כל אירועי שבוע הספר ללא תשלום

בשעה 16:45 :יתקיים אי”ה ברחבת הספריה

יריד ספרים ענק
בהשתתפות" :דני ספרים"-ספרי מבוגרים ,ילדים ונוער )כולל
ספרים ברוח היהדות( ,ו"ארון הספרים היהודי"-ספרי קודש,
וכן ,דוכני מכירות בתחומים שונים.
כל הרוכש ספרים ב"דני ספרים" יקבל בספריה תלוש
הנחה נוסף על כל ספר ,מעבר להנחות שבוע הספר.
ביריד שבוע הספר החניה ליד הספריה תהיה סגורה.
נא להחנות רכבים בחניית בית כנסת “משכן מאיר”

øðéøèå
וטרינר המועצה יגיע ביום ו’ כ"ב בסיון ) (24/6/11בין השעות
 9:00-10:00למשרדי המועצה הישנים.
תושבי הקרוואנים ,שלום!
הרי תזכורת לשליחת קריאות חשמל עדכניות למח' הגבייה.
נא לציין מס' מונה ,קריאת החשמל ותאריך הקריאה.
את הקריאות נא למסור עד לתאריך כג' ניסן .27/04/11
קריאות שתגענה לאחר תאריך זה לא תוכלנה להיקלט
במערכת ותינתן הערכה במקום.
ניתן להשאיר הודעה במענה הטלפוני שלנו בכל שעות היום
במס' 09-7778013או במייל www.gviya@kedumim.org.il
חדש! חדש! חדש!
מהיום ניתן גם להעביר קריאות חשמל דרך האתר החדש של
המועצה www.kedumim.org.il
במידה והנכם מעוניינים לקבל תזכורת במייל נא להעביר את
כתובת הדוא"ל למח' הגבייה.
מענה טלפוני וקבלת קהל א,ב,ד,ה8:30-13:00 ,
טלפון  09-7778013 :פקס15397778013 :

במלאת  15שנים לנפילתו של אהובנו
סגן ישי שכטר הי"ד
עלייה לקברו בבית העלמין הצבאי בקדומים
ביום חמישי ,כ"א בסיון ) ,(23/6בשעה .18:30
התכנסות בביתנו לאחר האזכרה.
משפחות
שכטר ,שיין ,ג'ורג'י
במלאת  11שנים לפטירת יקירנו

נחום דרייפוס ז"ל
נעלה לקברו בבית העלמין בקדומים ביום שישי,
כ"ב בסיוון ,בשעה 13:30
ביום שבת קודש פרשת קרח,
יערך אי"ה לימוד לעילוי נשמתו
בבית הכנסת ברויאר לאחר תפילת שחרית.
משפחת דרייפוס

’âãéøá âåç
החוג יתקיים אי”ה בימי ראשון בשעה 20:00
משך מפגש :שעה וחצי-שעתיים
החוג יחל לפעול ביום ראשון כ”ד סיון ,המעוניינים ניתן להרשם
במחלקת תרבות 09-7778017
או במועדון יחדיו 09-7922248
מדריך :חגי פרנק
מחיר החוג 150 :ש”ח לחודש.
פתיחת החוג מותנת במספר משתתפים

íðåòîá äçîùä
• לזיטמן מיכלי ואליה  ,לברנד אסתי וצבימי ולזיטמן ליליאן
ושוקי מזל טוב להולדת הבן/הנכד.
• לסמוטריץ' רויטל ובצלאל מזל טוב להולדת הבן.
• לדיאמנט יעל ואייל מזל טוב להולדת הבן.
• לדיאמנט מינה ושמואל מזל טוב להולדת הנכדה בת לדוד
וחנית.
• לגלאובר פניני ומשה מזל טוב להולדת הנכד בנם של נחמיה
ושלומית.
• למזרחי עדינה ובנימין מזל טוב להולדת הנכד בן ליואלי והדר.
• לרוזנטול ילנה וראובן ורוזנטול יוסף מזל טוב להולדת הנכד/
הנין בן לאלה ואוהד.
• ללייזרסון לב ואהובה מזל טוב להולדת הנכד בן לגרשון
ואורית.

נחשון בנים –פעילות ספורטיבית
בתאריך  30.5.11יצאנו לתחרות כדורסל באריאל,בתחרות
לקחו חלק  7קבוצות מרחבי השומרון אשר חולקו ל  2בתים
להלן הבתים:
בית א’“ :ברקאי”“ ,נחשון” בנים ,אבני חפץ ,אלון מורה
בית ב’ :פדואל“ ,אור זבולון” ויקיר.
שלב חצי הגמר":נחשון בנים" "פדואל" 12-28
"ברקאי" "אור זבולון" ,19-22
ובגמר :להלן המשחק " :ברקאי" "נחשון בנים" . 18-22
הישג זה מצטרף להישגנו השנה:מקום 1בכדורגל  ,מקום ראשון
בכל המחוז!!! בריצה )אריה יגודה(.
ועדת הספורט נחשון .
ערכנו חידון על מסכת אבות
בניצוחו של אביעד כולנו נהננו מאד
ומברכים את המשתתפים שלמדו והשקיעו
הזוכה בפרס הראשון )מסוק על שלט!(:
מרום-ציון הראל
באסרו-חג יצאנו לסיור בגבעות איתמר ובין השאר בחוות
"גבעות עולם" ובסוף נרטבנו במעיין הר-ברכה
בברכה ,צוות בית מדרש פעיל

íéîåã÷á äéçùä úëéøá
2011-á”òùú äöçøä úðåòì äîùøää äìçä

.äöòåîä øúàá ãéøåäì ïúéð äîùøä éñôè

את הטפסים ניתן לשלוח לפקס15397928565 :

המעוניינים בלימודי שחיה לילדי כיתות א’ ומעלה ניתן לפנות לניסים לוי 0528119939
שעות פעילות הבריכה:

úåòù

'à íåé

'á íåé

'â íåé

'ã íåé

'ä íåé

'å íåé

06:3006:30-13:00

íéøáâ

íéùð

íéøáâ

íéùð

íéøáâ

07:0007:00-11:45 íéùð

14:0014:00-16:00
16:0016:00-19:00
16 ìéâî úéìéì äéçù
19:1519:15-21:30 úåòùá
* íéîéá íééåðéù åðëúé

íéùð

íéøáâ
íéøáâ

íéùð
íéùð

ä÷ñôä – äéçù éøåòéù
íéùð
íéøáâ
íéùð

13:3013:30-16:45 íéøáâ

בית מדרש תורה נפש יצירה

הכונו לפעילויות הקיץ בקדומים

מחלקת תרבות קדומים

-òåðìå÷ ùøãî

âøáðæåø éàçåé íò

♦

ñéôä çåôúá 20.00-22.00 úåòùä ïéá éòéáø éîéá
תאריכי המפגשים:
* .כ בסיוון-22.6-יוחאי רוזנברג  -התפרקות מושג
האמת בקולנוע )מוגבלותה של הראיה והפער
בינה לבין האמת(
* .כז בסיוון-29.6-יוחאי רוזנברג  -בין קדושה
לקידושין-משפחה ומימוש עצמי
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 :

"כל העולם כולו גשר צר מאד והעיקר שלא
יתפחד כלל) "..רבי נחמן מברסלב(

מחיר כניסה ₪ 20 :לילד
♦

יום שני ,ב’ תמוז - 4.7 ,קונצרט סיום של בית
הספר למוזיקה.

♦

יום רביעי ד’ תמוז - 6.7 ,נסיעה לנחשונית
מחיר  ₪ 70כולל כניסה והסעה

♦

הורים רבים מתלבטים כיצד להגיב  .איך אפשר להקל על
הילד ,ומה נכון לעשות? האם לוותר ולהתחשב או אולי חשוב
לדרוש תפקוד ולהיצמד לשיגרה ? איך אפשר לעזור לילד
חרד?

הנכם מוזמנים להרצאה בנושא התמודדות הורים
עם חרדות של ילדים.
ההרצאה תתקיים בע"ה ביום ראשון כ”ד סיון26.6 ,
בשעה 20:15
את ההרצאה תעביר אביטל טהרלב ,מנהלת השרות
הפסיכולוגי-חינוכי.
נשמח לראותכם
על מקום ההרצאה תבוא הודעה

בית מדרש נפש יצירה

יום חמישי ה’ תמוז - 7.7 ,הצגה לכל המשפחה
“וגר זאב עם כבש” של התאטרון הארצי לנוער
מחיר כניסה ₪ 25 :במחיר מוקדם ו ₪ 35-ביום המופע

♦

יום שלישי י’ תמוז - 12.7 ,ימית  2000בחולון
בנות

♦

יום רביעי י”א תמוז - 13.7 ,ימית  2000בחולון
מחיר  ₪ 80כולל כניסה והסעה
בנים

מחיר  ₪ 80כולל כניסה והסעה
ילדים עד כיתה ד’ בליווי הורים בלבד.

איך להתמודד עם פחדים של ילדינו?
האחד לא מוכן ללכת לישון במיטה שלו ומתעקש לבוא מדי
לילה למיטת ההורים ,השניה לא נרדמת בלילות שבת .ילד
אחר חוזר הביתה לפני השקיעה כי פוחד להיות בחוץ
בחשכה ,וילדה נוספת מתעוררת מסיוטי לילה ובודקת שוב
ושוב האם כל החלונות בבית נעולים.
בנוסף  ,יש בין ילדינו ילדים שפוחדים מדברים שונים כמו
מפלצות ,מכלבים או מהחור של האמבטיה ...והרשימה עוד
ארוכה ומגוונת.

יום ראשון ,א’ תמוז - 3.7 ,אירוע פתיחת הקיץ
מתנפחים בבריכה.

ילדים עד כיתה ד’ בליווי הורים בלבד.

♦ יום ראשון ט”ו תמוז - 17.7 ,יום עיון לנשים
פרטים נוספים בהמשך....
♦

יום רביעי י”ח תמוז - 20.7 ,הרצאה למבוגרים
בנושא עידוד קריאה עם הסופרת מירי ברוך

♦

יום חמישי י”ט תמוז—21.7 ,מסע אופנים
פרטים נוספים בהמשך
ישובי
במהלך כל חודש תמוז  /יולי תתקיים

הספורטיאדה
מגוון פעילויות בנושא ספורט לילדים ,נוער ומבוגרים.
פעילויות נוספות :לילות לבנים בספריה לכיתות ב-ה“ ,על
האש” ישובי ,סרטים בגן הפיל ,הפנינג זהירות בדרכים,
ערב זיכרון לגוש קטיף ועוד פעילויות.....
חופשה מהנה!!!
עקבו אחרי הפרסומים.

מחלקת תרבות

יום הלימוד הגדול לנשים בקיץ
יתקיים אי"ה ביום ראשון ט"ו בתמוז 17.7
עם הרבנית ימימה מזרחי ,הרב מיכי יוספי,עידית שילה,
מירב שפירא,רוחלה סמינובסקי,נעמה אביקסיס ועוד ועוד.....
)רשומנה את התאריך(
פרטים בקרוב.
מדרשת מגיל'ה

מחלקת תרבות

הסיור לנשים ונערות לירושלים
בהדרכת טובה קלר בראש חדש תמוז3.7 ,
בתכנית:
תפילה בכתל ,סיור מודרך במרכז דוידסון -החפירות באיזור
הכתל הדרומי ,בהמשך סיור בשכונות הראשונות מחוץ
לחומה ) ימין משה,נחלת שבעה ,שערי חסד ועוד(.

יציאה ב  8:30חזרה ב .19:00
כולן מוזמנות .מחיר  90ש'ח )הנחה לגימלאיות ( .

בשלושת ימי הנופש תחולק א .צהריים קלה לנופשות.
עלות מסובסדת ₪ 950 :בשלושה תשלומים.
ההרשמה עד ט”ז סיון18.6 ,
מספר המקומות מוגבל!!! ההרשמה בתשלום בלבד

äðèé÷ ìù äãâà
÷íéãìé éðâ úðèé
äðèé÷á íéìáî íéîåã÷ éãìé
úåéåìéòôå úåéååç íò
íéôåéëå úåìòôä
הקיטנה לא תופעל בימי שישי

מחזור ראשון :א' תמוז  -י"ט תמוז3-21/7 ,
בשעות  – 13:30 – 7:30מחיר הקיטנה₪ 550 :
בשעות  – 15:30 – 7:30מחיר הקיטנה – ₪ 800 :כולל הזנה.
בשעות  – 15:30 – 7:30מחיר הקיטנה – ₪ 700 :ללא הזנה.

מחזור שני :כ"ב תמוז  -ח' אב8/8 – 24/7 ,
בשעות  – 13:30 – 7:30מחיר הקיטנה.₪ 460 :
בשעות  – 15:30 – 7:30מחיר הקייטנה - ₪ 640 :כולל הזנה.
בשעות  – 15:30 – 7:30מחיר הקייטנה - ₪ 540 :ללא הזנה.

מחירי הקיטנה לא כוללים הסעות
מחיר הסעה ₪ 100 :למחזור לילד
סיום ההרשמה בתאריך-כ"א סיון .23/6
לאחר תאריך זה תוספת של  10%ממחיר הקיטנה!
הנחות :המעוניינים בקבלת הנחה ,מתבקשים לפנות בכתב
לפקס ,15397778020 :למיילhinuh@kedumim.org.il :
או לת.ד .של המועצה

עד לתאריך י"ח סיון 20.6
לאחר תאריך זה לא תתקבלנה פניות!
הרשמה במחלקת חינוך טלפון 09-7778020 :
פקס 15397778020 :דו"אלhinuh@kedumim.org.il :

øôñ úéá úðèé÷ - õé÷äááñ
íéðá ïåùçð øôñ úéáå úåðá ïåùçð øôñ úéáì úãòåéî
’ã - ’à úåúéë
בתכנית :נחשונית ,גן החיות התנכ”י ,יום בריכה,
יום ספורט ,בישול בשטח ,פעילות שטח בפארק
הצנירים ועוד הפתעות...
הקיטנה לא תופעל בימי שישי
מחזור ראשון :א' תמוז  -י"ט תמוז3-21/7 ,
בשעות  – 13:30 – 8:00מחיר הקיטנה₪ 640 :
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקיטנה – ₪ 850 :כולל הזנה.
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקיטנה – ₪ 750 :ללא הזנה.

מחזור שני :כ"ב תמוז  -ח' אב8/8 – 24/7 ,
בשעות  – 13:30 –8:00מחיר הקיטנה.₪ 460 :
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקייטנה - ₪ 640 :כולל הזנה.
בשעות  – 15:30 – 8:00מחיר הקייטנה - ₪ 540 :ללא הזנה.

מחירי הקיטנה לא כוללים הסעות
מחיר הסעה ₪ 100 :למחזור לילד
סיום ההרשמה בתאריך-כ"א סיון .23/6
לאחר תאריך זה תוספת של  10%ממחיר הקיטנה!
הנחות :המעוניינים בקבלת הנחה ,מתבקשים לפנות בכתב
לפקס ,15397778020 :למיילhinuh@kedumim.org.il :
או לת.ד .של המועצה עד לתאריך י"ח סיון 20.6

לאחר תאריך זה לא תתקבלנה פניות!
הרשמה במחלקת חינוך טלפון 09-7778020 :
פקס 15397778020 :דו"אלhinuh@kedumim.org.il :

פעילויות לכיתות ה-ח
במהלך החופש יתקיימו לכיתות ה-ח קורסים
לפי נושאים  3ימים בשבוע .
כל ילד יוכל להרשם לסוג הפעילות המתאים לו:
בנות:
היפ הופ ,סלסה ,אומנות ,ציור ,צילום ,אומנויות קרקס
ליצנות רפואית ,אימפרוביזציה עוד....
בנים:
כדורסל ,אקרובטיקה ,כדורעף ,טניס ,ציור ,צילום,
ליצנות רפואית ,אימפרוביזציה ועוד...
הרישום לקורסים על בסיס שבועי.
הפעילות תכלול שבוע פעילות ובכל שבוע  2קורסים.
ניתן להרשם לשבוע בודד ,שבועיים או שלושה.
וכל שבוע ניתן לבחור בחוגים אחרים.
פתיחת קורסים מותנת במספר משתתפים מינימלי.
במקרה של רישום מספיק תתאפשר הפרדה לפי גילאים/
בנים בנות.
מחירי הקורסים ₪ 150 :לשבוע )כולל את שני הקורסים(.
ליצנות רפואית 10 :מפגשים  -עלות הקורס₪ 690 :
קורס אימפרוביזציה 10 :מפגשים  -עלות הקורס.₪ 630 :
הרשמה:
נא לציין שם ,גיל ,כיתה ,בית ספר ,מייל ופלאפון
וכן לרשום בכל שבוע את שני הקורסים שרוצים:
שבוע ראשון :א  -ה תמוז3-7/7 ,
שבוע שני :ח  -יב תמוז10-14/7 ,
שבוע שלישי :טו  -י”ט .17-21/7
ניתן להרשם דרך אתר האינטרנט של המועצה
במחלקת תרבות
לפרטים מחלקת תרבות— 09-7778017או במייל:
tarbut@kedumim.org.il
חניכות אהובות,
* החופש בפתח וכולנו במתח...
* ההרשמות למחנה עדיין לא התחילו,
אך מי שיודעת שהיא צריכה הנחה ניתן להגיש בקשת הנחה
עד א' בתמוז!! הזדרזו!!
•תחרות הסטיקר  -כל חניכה שרוצה להשתתף בתחרות ,
מחברת משפט  /סלוגן מקורי  ,קצר קולע וקליט על תנועת
"אריאל" .ניתן לשלוח את המשפט /הסלוגן שהמצאתם עד א'
בתמוז ,אתם לא צריכות לעצב את הסטיקר אלא רק להמציא
את המשפט ) השליחה בדוא " ל ,ariel @ tariel . org . il :
בפקס 02-6510823 :או דרכי( פרס ראשון לסטיקר הנבחר
אופניים עם הילוכים בנוסף ערכת קפה יוקרתית תוגרל בין כל
שולחי הרעיונות !! מומלץ להשתתף !! מי שיש לה שאלות
יכולה לפנות אלי!!
•השבת מפקד בשעה  16:30בסניף כולן באות כחולבן
ובזמן!!!
חבבניקיות אדירות! מספר הודעות:
.1השבת ,שבת " שלח" נצא בעז"ה לשבת התנדבות בשערי
צדק ,מקווה שתהיה לנו שבת מוצלחת!!
 .2שבוע התנדבות יוצא לדרך !!! בתאריכים כ " ב –כ " ו תמוז
במבואות יריחו ! יהיה פשוט כיף !!! קיטנות  ,קטיף  ,וצביעת
קירות! התחילה ההרשמה אצל נעמי או יסכה מרים ..תזדרזו
להירשם!
בציפייה לבניין אריאל! צה"ד ועדי

*** נוער *** נוער *** נוער***
נערים ונערות מגיל  14ומעלה!!!
גם השנה אנחנו רוצים לשבץ בעבודת הנוער כמה שיותר חבר'ה ,ולכן
– מי שמעוניין לעבוד בעבודות המועצה במהלך החופש מוזמן לפנות
אלינו באחת מהדרכים הבאות:
מיילnoarkd@kedumim.org.il :
טלפון) 09-7778023 :אפשר להשאיר הודעה .אנחנו שומעים(
הודעת  SMSלמספר .052-8119060
בכל פנייה בבקשה לציין שם פרטי ,שם משפחה ,גיל ,ומספר טלפון
שאליו ניתן לחזור אליכם.
השיבוצים ייעשו בהתאם לדרישות התפקידים עם עדיפות למי שפנה
קודם ...מהרו להירשם!!!
אין התחייבות לספק עבודה לכל הנרשמים.

לכל מי שנרשמו לעבודות הנוער!
לפי החוק כל נער שעובד בחופשת הקיץ צריך להוציא פנקס
עבודה מלשכת התעסוקה.
זה כמו אישור עבודה של המדינה שמותר להעסיק אותו.
השנה לא נוכל להעסיק בני נוער בעבודות מטעם המועצה,
ללא פנקס עבודה.
כדי שלא תצטרכו לנסוע ללשכת התעסוקה בצומת רעננה,
אישרו לנו לרכז את כל הטפסים ולעשות זאת בשבילכם.
ולכן כל מי שרוצה לעבוד ,גם מי שנרשם ,צריך להעביר
עד יום ראשון הקרוב ,י"ז סיוון ,19.6 ,לתיבת הדואר של
המועצה את הטפסים הבאים:
♦ תמונת פספורט
♦ צילום תעודת זהות שלו או צילום תעודת זהות של אחד ההורים
 +ספח שעליו מופיע שם הילד.
♦ אישור רפואי )מצורף טופס( חתום ע"י רופא
לא תאושר עבודה למי שלא יעביר את הטפסים!!!
לא ניתן להדריך בקייטנות ללא פנקס.
מי שלא יעביר את הטפסים בזמן יוכל להוציא את הפנקס באופן
עצמאי בלשכת התעסוקה בצומת רעננה.
כל הפרטים על חוקי עבודת נוער בקישור הבא:
http://www.taasuka.gov.ilושם להיכנס ל"עבודה לנוער" -נמצא
בצד שמאל של דף הבית.
אישור רפואי )למילוי ע"י רופא(
הנני מאשר בזאת כי _____________________
ת.ז _________________ כשיר לעבודה .
חתימת הרופא __________חותמת הרופא _______________
תאריך___________

חניכים יקרים,שבת שלום!
*קודם כל:יישר כח עצום לבניה ברלין )נציג הצעירים(
ולמרום ציון הראל )נציג הבוגרים( שעלו לחידון המחוזי בתנ"ך.
בהצלחה!!
*בעז"ה השבת כל השבטים יהיו פעילים,בואו בהמוניכם!!!
*לצערינו,גם השבוע לא היתה פעילות באמצע השבוע בעקבות
עומס הלימודים של המדריכים,עמכם הסליחה.
*באותו עניין,בהצלחה לכל המדריכים שניגשים לבגרות ביום
ראשון.
*המפקד יהיה כרגיל ב 16:00שימו לב לשעון!
*להורים:מי שנתקל בבעיה בתשלום החברות מוזמן לפנות
להנהלה הארצית026510822:
בציפייה לבניין אריאל! ,הצוות ועוז.

*** נוער *** נוער *** נוער***
לנוער בכיתות י’ -י”ב
ביום ראשון ,י"ז סיון) (19/6בשעה ,20:30
בבית הספר למוסיקה,
נפגש לשיחה נעימה וקלילה
עם קורטוב רצינות..
עם העיתונאי ,איש התקשורת והסופר

קובי אריאלי
עם צאת ספרו החדש "רומן בכתובים"
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

מסיבת סיום לבוגרי י"ב
תתקיים השנה במוצאי שבת פרשת "בלק",
ז' תמוז .9.7 ,בשעה 21:45
בוגרים והורים ,שריינו את התאריך!!!
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
חבר'ה ,מוכנים לחופש??
כי הוא כבר ממש כאן! השבוע...
מסיבת פתיחת החופש -ריאליטי החיים האמיתיים-
פותחים את החופש עם סדרת אירועי ריאליטי
החיים האמיתיים!
מוציאים את תוכניות הריאליטי מהמסך ויוצאים איתם
לחיים האמיתיים ,לראות איך אנחנו מתמודדים שם...

ובערב פתיחת הסדרה :קליקיט!
ערב של שעשוע בשעשועון אחד נגד ,100
בואו לבדוק כמה אנחנו חכמים
בערב שכולו כייף וחופש...
יום חמישי כ"א סיוון .23.6.11 ,עלות.₪ 10 :
בערב יחולקו תוכניות הקיץ ..ויש למה לחכות!!!
שיהיה לכולנו חופש שמח ומהנה(: ...
צוות נוער
ה’ עמכם,
• יום פתיחת קיץ בסופרלנד!
ביום שישי כ"ט בסיוון נצא לסופרלנד ליום פתיחת הקיץ!
עלות ) ₪ 85לא כולל חברות( .הרשמה באינטרנט בלבד עד
יום רביעי בשעה  20:00בערב.
התרמה תשע"א -כל הכבוד לכל החניכים החרוצים שהתרימו!
ההתרמה נגמרה!
ולכל המשפחות שעברו אצלם כמה פעמים אנחנו מתנצלים...
לו"ז:
פעולת חב"ב21:15 :
שב"צ18:30 :
מפקד18:45 :

רעות כ”ץ

לרגל חגיגות ה 35-לקדומים
נקיים במהלך החופש הגדול

שבת בוגרים
לכל בוגרי הסניף מאז ועד היום
בוגרים שמעוניינים להצטרף לצוות חשיבה על
השבת מוזמנים ליצור קשר עם רעות 0523662842
פרטים נוספים בהמשך...

תפוח -פיס להב"ה קדומים
"מפגשים מהסוג האינטלקטואלי"
מרכז לימודים חווייתי למבוגרים

הפעלת התוכנית תתקיים בימי ג’ ולא בימי ב'
כפי שפורסם ,זאת מתוך כונה לאפשר השתתפות במסגרת זו
ובמסגרות אחרות המתקיימות בימי ב'.
התוכנית תתקיים בע"ה בימי ג' בין השעות .12:30–09:00
שנת הלימודים תחל בע"ה אחרי החגים )חשוון תשע"ב ,נובמבר
 .(2011המשתתפים ייחשפו לנושאים שונים ומגוונים .כל נושא יילמד
בין מפגש אחד לחמישה מפגשים.
אם אתם מתכננים כבר את לוח הזמנים שלכם לשנה הבאה ,הביאו
בחשבון השתתפות במסגרת זו ושריינו לעצמכם את מסגרת הזמן

– הבקרים של ימי שלישי.
נקיים מספר סדרות של מפגשים ,כל סדרה תהיה בנושא אחר.
בין המרצים שיילמדו:
♦ דר' מרדכי קידר – מומחה לעולם הערבי והמזרח התיכון;
♦ דן ביאלסקי – עורך חדשות בכיר ב"קול ישראל";
♦ אורלי גולדקלנג – עורכת מוסף דיוקן וכתבת במקור ראשון;
♦ דר' אריה בורנשטיין – מומחה בהיסטוריה ובארכיאולוגיה
של א"י בתקופת המקרא;
♦ דר' ענת גואטה – היסטוריונית ומרצה בכירה החושפת
מחייהם האישיים של דמויות ואישים בתולדות עם ישראל;
♦ דר' נורית בובליל – מומחית ברפואה משפטית;
♦ דר' מאירה זוננשיין – פיזיקאית מאוניברסיטת בר-אילן;
♦ דר' עמוס ברדע – הפקולטה למדעי החיים בבר אילן מומחה
לננוטכנולוגיה;
♦ דר' סרחיו ברוידו – מתמחה בבישול מולקולרי;
♦ רוחל'ה סימינובסקי – מרצה לתנ"ך במכללות ) מדרשת
אביב (
♦ דר' גילי חסקין – מורה דרך ומדריך טיולים לחו"ל כתב
במגזין "מסע אחר"
מרצים מתחלפים בנושא "אשנב לרפואה" ועוד....
בתוכנית ישולבו  3–2סיורים.

לפרטם נוספיםdvirshl@gmail.com :
בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן

נפתחה ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב!
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.
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 .14.00-19.00
טל ותא קולי 7922156 :פקס7922575 :
דוא"לossnatli@gmail.com ,music@kedumim.org.il :

נוהל מיגון רכבים  -הנחיות כלליות
משרד הביטחון ,מינהל ההרכשה והייצור ,פנה לאחרונה לח"מ
עם מס' הנחיות הנוגעות לנוהל מיגון רכבי יו"ש .לנוכך
חשיבותן של ההנחיות ,אודה על העברת המידע גם לציבור
המתיישבים:
על פי תנאי ההזמנה לממגנים ,תושב יו"ש אשר ניגש למגן את
רכבו מיגון מלא ,משאיר את שמשת החזית אצל הממגן
)שמשות הצד המקוריות נמסרות לתושב לאחר פירוקן
מהרכב( .אי לכך ,על התושב חלה האחריות לבדוק את מצב
שימשת החזית ברכבו ,על השימשה להיות תקינה ללא
שריטות וסדקים .מצ"ב נוהל מיגון מעודכן בהתאם.
על התושב להקפיד למלא את חלקו העליון של הטופס ,ורק
לאחר ביצוע המיגון יחתום כי אישר את ביצוע המיגון )חלק 4
של הטופס( .חתימה על סעיף  4לפני ביצוע המיגון הינה
אסורה לחלוטין.
טפסים הנמסרים לתושב ע"י מועצת יו"ש )חריגים( – יש לצרף
לטפסים אלו גם את אישור משהב"ט למיגון.
בברכה
איריס דנינו אגף תכ"ל

תושבים יקרים,
הצטרפו לתנועה הציונית הלאומית הגדולה בישראל – ישראל
שלי www.facebook.com/myisrael
הצטרפות לקבוצה שלא דרך הפייסבוק ,באתר:
www.myisrael.org.il
נכון להיום ,למעלה מ 53-אלף איש חברים בתנועת ישראל שלי.
הם המתעדכנים ומעדכנים ,פועלים ומחזקים ,תומכים ודוחפים
מעשים ציוניים וגם לוחמים במי שפועל נגד המדינה ונגד הצבא.
באופן יומיומי הם עושים ציונות.
מטרת העל של הקבוצה :החזרת הרוח הציונית-לאומית למדינת
ישראל ,באמצעות משפט מאוזן ,תקשורת מאוזנת ,חינוך ציוני-
יהודי ,הגנה על לוחמי צה"ל ,הסברה בינלאומית ,קץ לנסיגות
ולויתורים וכלכלה חופשית עם רגישות חברתית.
אפשר לקרוא עוד על עקרונות התנועהhttp://bit.ly/dPvaWA :
אנא ,הצטרפו עוד היום!
www.facebook.com/myisrael
הצטרפות לקבוצה שלא דרך הפייסבוק ,באתר:
www.myisrael.org.il
ביום א' האחרון )ט' סיוון( בשעה  ,17:00בזמן הצגה במפעל
הפיס  ,פגע מישהו ברכבנו  ,מסוג ניסן אלמרה בצבע לבן ,
שחנה בסמוך לירידה לכביש הבטחון  ,מכיוון מפעל הפיס .
הפגיעה בצד ימני -קידמי  .הנהג הפוגע לא השאיר פרטים .
נשמח לכל שיתוף פעולה .אליה זייטמן 054-7723040
חדש * חדש * חדש * חדש * חדש * חדש *

גמ"ח תרופות -

ללא מרשם רופא

אופטלגין )כדורים  /טיפות( ,דקסמול ,אקמולי ,נורופן  ,נרות אקמול
)  , (80/150/250טי -ג ' ל  ,פניסטיל ג ' ל  ,אוטידין  ,מד חום ) כספית ( ,
בייבי אגיסטן ,חומרי חבישה וחיטוי  ,ברנשילד  ) -משחה  /רטיות (
לטיפול מיידי בכוויות

השימוש מותנה בהשלמת הציוד תוך  3ימים
הגמ"ח נמצא אצל :שלום ואורית כהן7928737 ,
רחוב איש ימינך  ,10גבעת רש"י

)הרחוב החדש ,בית חמישי מצד ימין(

*חדש * חדש * חדש * חדש * חדש *

גמ"ח מכונות תספורת
מכונת תספורת להשאלה
גבעת רש"י :רפאל ודסי בן שחר 7928685
קדומים צפון :דותן ויודפת שילת 7928358

לוקחים .מסתפרים .מחזירים.
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למוקד קדומים
דרושים/ות לעבודה במוקד בנים/ות אחרי שירות לאומי או
צבא .העבודה במשמרות.
העבודה מותנית במעבר קורס.
לפרטים נוספים :מוטי – 052-8119061

•
•
•
•

למחלקת ביטחון
דרושים שומרים בשכר
בעמדות קדומים בשעות הערב/לילה.
השומר חייב להיות בעל אישור לשמירה מטעם הצבא.
)פעיל בשמירה או ששמר בעבר(
לפרטים נוספים :סימונה09-7928565 -

•
•
•

מכרז לאיוש משרה קרן קדומים לפתוח

לתפקיד עובד נוער
תאור התפקיד :
•יצירת קשר אישי ומשמעותי עם בני הנוער
•אחריות להפעלת הנוער במסגרת מועדון
•עבודה בשיתוף עם מערכות בישוב ועם גורמי חוץ
•יציאה למקומות בהם שוהים בני הנוער בשעות לא שגרתיות
דרישות התפקיד:
•ניסיון בתחומי החברה החינוך והטיפול רצוי השכלה
רלוונטית בתחום
•יכולות ביצירת קשר אישי עם בני נוער
•יכולת לעבוד בצוות
 העבודה בשעות הערב והלילה היקף המשרה  14ש"ש ) ( 33%קורות חיים יש לשלוח עד ליום חמישי כ"א בסיון ) (23.6.11לפקס
 15397778016או jobs@kedumim.org.il
לפרטים רינה 09-7922101 -
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•
•

•

•

דרוש בעל קורא )אשכנז( קבוע לבית כנסת בקדומים דרום.
אי-מייל freewill@bezeqint.net :
לישיבת בני חיל דרושים נציגים למוקד טלמרקטינג .
משמרות גמישות  ,שכר בסיס  +בונוסים  ,תנאים טובים
למתאימים .לפרטים :ציפי .0528-506580
דרוש עובד גינון למשרה מלאה מ 1.7-מגיל  18ומעלה אין
צורך בניסיון התחייבות לחצי שנה לפחות אליה
.054-7723040
לבי"ס "נחשון" בנות דרושה לשנה"ל תשע"ב ,מורה לחינוך
גופני במשרה מלאה  .ניתן לחלק את המשרה לשתי
מורות  .נא לשלוח קורות חיים לפקס  09-7922042או
לדוא"ל y-banotn-kdm-s@kishurim.k12.il

•
•
•
•

להשכרה דירת משנה  3חדרים בקדומים דרום ,רפי ינקלביץ
.054-4432105
להשכרה דירה חדשה במצפה ישי 0528702154
להשכרה מיידית  ,בית חדש במצפה קדומים  6 ,חדרים
.050-5684818
להשכרה בגבעת שלם ,מתפנה ב  6 ,15/7חד'  1 +מרפסת
סוכה סגורה  ,מושקעת  ,נוף  ,גינה  ,אפשרי לטווח ארוך ,
יעקב .054-5611027
להשכרה דירת משנה בקדומים דרום  3.5חדרים מידי קפש
.050-5286209
להשכרה דירה בדו משפחתי בקדומים צפון מושקעת .פינוי
אוגוסט.0524706583 .
דרוש מחסן קטן בנוי או חלק ממחסן ,להשאלה\השכרה .
.0523309982
למכירה פיאט -פונטו  .98 .חסכונית  ) 1/14בתוך הישוב (.
.050-4053332
להשכרה דירה חדשה מצפה קדומים ט"ל .0505410274
למסירה מכונת כביסה קריסטל במצב טוב.050-5966634 ,
דבש טבעי! הגיע דבש חדש! גדות .7921275

מזגנים
תיקון והתקנה כל סוגי המזגנים
שירות מקצועי
טל' 09-7921170 ,0523-558461
מתפרת רותי בשבי שומרון
שרותי תפירה למעצבות  -עבודה עברית
מחפשת:תופרת עם ניסיון במכונות תעשייתיות.
מגהצת ,בוקר אחד בשבוע
)אפשרות לסטודנטית(
 054-6737337אליס

שמן זית  -תוצרת פארק בר-און “הר קדומים”
 1ליטר  42ש”ח 2 ,ליטר  80ש”ח
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!
ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780
שבוע אחרון למבצע ההכרות!!!
קנו עכשיו ותחסכו עשרות שקלים.
השמן האיכותי של "משק אחיה" במחיר מדהים .
 18ליטר₪ 600 -
 5ליטר₪ 185-
ליטר₪ 41-
המכירה בהזמנה מראש בלבד איסוף עצמי מגבעת שלם :
דוד ווקר – 0545775734
אפשרות להזמנות עד הבית בתוספת תשלום.

מחירי פרסום בדף המידע

תנועת בני עקיבא בישראל זקוקה לאחיות מוסמכות או לסטודנטיות
בבית הספר לאחיות להעברת סדנא חד פעמית )אחת לשנה( בשכר
סמלי )ביטול זמן והחזרי נסיעות(
הסדנאות מועברות למדריכות במסגרת סמינריון הדרכה שיתקיים
השנה בין ה 6 -ל 10 -ליולי בגוש עציון.
האחיות תעבורנה סדנא קצרצרה מטעם התנועה לקראת הסמינריון,
לצורך העברת התוכן.
לפרטים אנא צרו קשר עם דפי פורר קרמר מח' פיתוח משאבים
 0525665418או במייל dafi@bneiakiva.org.il

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.
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•לאחר הכנסת ס"ת ע"ש עידודי זולדן הי"ד ,נמצאה מצלמה
בשכונת מעלה הזיתים המאבד יפנה למשפ' וולף במעלה
הזיתים  02-6281485או .054-54644408
•נמצא כדור צבעוני חדש בחצר גן זמיר בק.צפון ,המאבד מוזמן
לקבלו בגן.7928091 .

חב' אפיקים  -לוח זמנים וקווי אוטובוסים
יוני 2011
קו 81
מקדומים לרעננה
א' – ה'
,20:00 ,(1) 19:15 ,18:30 ,17:45 ,17:00 ,16:15 ,15:30 ,(1) 14:45 ,14:00 ,13:15 ,12:30 ,11:30 ,(1) 10:30 , 08:30 , 06:30
21:30

יום שישי
14:30 ,(1) 13:30 ,12:45 ,11:30 ,(1) 10:30 ,08:30 ,06:30

מוצש"ק
(1) 21:00
 - 1כניסה לצופים  +מעלה שומרון

מרעננה לקדומים
א'-ה'
,(1) 17:45 ,(2) 17:00 ,(4) 16:15 ,15:30 ,14:45 ,14:00 ,(2) 13:00 ,(1) 12:00 ,(2) 11:00 ,10:00
(2) 22:45 ,(2) 21:30 ,20:45 ,(1) 20:00 ,19:15,(2) 18:30

שישי
16:00 ,(4) 15:30 ,14:15 ,13:00 ,(4) 12:00 ,11:15 ,10:00

מוצש"ק
(4) 22:30

 - 1כניסה לצופים
 - 2כניסה למעלה שומרון
 - 4כניסה לצופים  +מעלה שומרון

קו 73
מנתניה לקדומים
א'-ה'
(1) 23:15 ,21:00 ,19:40 ,17:30 ,16:00 ,(3) 15:00 ,14:00 ,13:00 ,11:15 ,(2) 09:05 ,07:30 ,05:50

שישי
(1) 14:00 ,13:00 ,11:00 ,09:15 ,07:30 ,06:00

מוצש"ק
(1)23:15

 – 1עד אריאל ,עמנואל ,יקיר ,רבבה )לפי הצורך(
 – 2קרני שומרון-קניון
 – 3כפר יונה-כניסה ,כפר יונה-ישיבה ,קרני שומרון-קניון

מקדומים לנתניה
שימו לב :האוטובוס לנתניה יוצא בתחנה מול המכולת בקדומים דרום ולא בתחנה מאחורי במכולת

א'-ה'
21:30 ,19:15 ,(2) 17:15 ,16:00 ,14:30 ,13:15 ,12:15 ,(2) 11:00 ,(2) 09:00 ,07:10 ,(6) 05:00

שישי
14:30 ,12:30 , 11:00 , 09:00 ,07:30 ,(6) 05:00

מוצש"ק
(6) 20:30

 – 2יציאה מקניון בקרני שומרון
 – 6מאריאל דרך רבבה ויקיר

קו 89
מקדומים – עמנואל – בני ברק
א' – ה'
(1) 22:00

 - 1מקדומים צפון דרך עמנואל לבני ברק

מבני ברק לקדומים
א' – ה' 23:59

מוצש"ק

23:59

קו 181
מקדומים – ביה"ח בלינסון
א' – ה'

שישי

(1) 06:00 ,05:00

(1) 06:00 ,05:10

מבלינסון – לקדומים
א' – ה'

שישי

08:55 ,(1) 06:40

09:00 ,(1) 06:50

 – 1דרך מעלה שומרון+צופים

 – 1כניסה לצופים

