à”òùúä ìåìà ’ã
2011 øáîèôñá 3
”íéèôåù” úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù

äðùä ùàø úàø÷ì úåðúî íéùôçî
÷åçø òåñðì ÷ùç íëì ïéàå úàöì íéöåø
...åðúéà íëîå÷î

• שבת פר' "שופטים” יתקיים השיעור,
אי"ה ,ע"י סמי מרדכי בשעה 17:30
אצל משפחת ונטורה.

íìù úòáâá íéùðì øåòù

ביריד מתנות של אמני קדומים
לקראת החגים

• שבת פר' "שופטים” יתקיים השיעור,
אי"ה ,ע"י הרב יוסי אנטמן בשעה 17:15
אצל שרה שליט.
מועצה דתית קדומים

18:34 :úáùä úñéðë
19:40 :úáùä úàéöé

היריד יתקיים אי"ה ביום חמישי
ט"ז אלול 15/9
בין השעות 19:00-23:00

מחלקת תרבות

ספר שמואל ב’ פרקים:
כ”א ,כ”ב ,כ”ג

ברב תכליתי בקדומים צפון

...åëå íéøâåáîå íéãìéì úåðúî ,íéìë ,úåðåîú ,íéèéùëú

בהצלחה!

הסעות בוקר תשע”ב
שם השכונה
גבעת רשי

שם המוסד

גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י

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

1
3
2
טרנזיט
1

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

גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם

מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי

2
3
1
1
3

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

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

ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה

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

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
נחשון בנים

06:50
08:10

בנק המזרחי
ת.הסעה נחשון בנות

מכולת

מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים

ת.הסעה-רח צופיה

2
1
3
2
1

קדומים דרום
קדומים דרום
קדומים דרום

1
3

קדומים צפון
קדומים צפון
קדומים צפון
קדומים צפון

ת.הסעה נחשון בנים
06:45
ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
ת.הסעה נחשון בנים
07:30
יסדת עז
 7:30,8:00,8:05ת.הסעה נחשון בנים
נחשון בנות

ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל )פארק( 2
ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל )פארק( 2
ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל )פארק( 1,2,3

חוגים תשע”ב
חוברת החוגים תפורסם אי”ה בשבוע הבא.
חוגים שיתקיימו אי”ה בשנת תשע”ב:
כדורסל  ,התעמלות נשים ,אירובי  ,זומבה  ,מחול  ,טניס ,
אומנות ,שילוב אומנויות ,קרמיקה ,טיסנאות ואלקטרוניקה,
ציור  ,אקרובלנס  ,אקרובטיקה אוירית  ,תאטרון רחוב ,
דרמה  ,פוטושופ  ,ג ’ ודו  ,אומנויות לחימה חוגי מחשבה
ועוד....
החוגים יחלו לפעול בשבוע של י”ב אלול11.9 ,
שבוע זה יהיה ניסיון לכל המעוניינים.
)פירוט שעות ומחירים יפורסם בשבוע הבא ובאתר המועצה(
שנת פעילות מוצלחת ,אסתי בוקובסקי

בריכת שחיה
זמני פתיחה בחודש ספטמבר:
 27.9 - 1.9שעות פתיחת הבריכה:
בוקר10:30 - 6:30 :
אחה"צ19:00 - 16:0 :
שישי 16:30 - 13:30 ,11:45 - 7:00 -

* שימו לב בספטמבר אין שחיות ליליות

פתיחת הבריכה במשך כל השנה
אנו מעונינים לבדוק אפשרות פתיחת הבריכה במשך כל השנה.
אנו קוראים לתושבים המעוניינים להירשם.1 :בבריכה  .2אצל נילי
רוקח  .3באתר המועצה )בקטגוריה בריכת שחיה(.

מועדון יחדיו
בעז"ה נתחיל בפעילות של  5ימים בשבוע,
החל מיום ראשון ה' באלול )(4/9
יום ראשון  :11:00הרב נתן ב"סיפורי מעשיות" של רבי נחמן .
ימים שני וחמישי  :9:30שיעורי התעמלות
יום שני  :8:30שעור צ'י-קונג וטאי-צ'י.
יום חמישי  :11:15אלישבע פרידמן – סוגיות בספר בראשית.
חברים חדשים מוזמנים להצטרף.
בברכה ,אביטל ויעל

miaeh miyrnae dxeza mlerd z` mixi`ne

במלאת עשרים שנה לעלייתו לגנזי מרומים
של מורנו ורבנו
הרב האזורי הראשון של השומרון

הרב יצחק מאיר האיתן זצ"ל
אנו מזמינים את הציבור הקדוש ,מוקירי זכרו
להשתתף בלימוד לעילוי נשמתו
ביום שני ו' באלול תשע"א
 16:30עלייה לקברו בבית העלמין בקרני שומרון
 17:15תפילת מנחה בבית הכנסת "משכן מאיר"
דברי פתיחה :הרב צבי פרבשטיין שליט"א  -רבה
של קדומים
שיעור :הרב אליקים לבנון שליט"א  -הרב האזורי
של השומרון ,רבה של אלון מורה וראש הישיבה
שיעור :הרה"ג הרב ישראל מאיר לאו שליט"א
רבה של תל אביב יפו והרב הראשי לישראל לשעבר
לימוד משניות :הרב משלם האיתן שליט"א בנו,
ר"מ בישיבת רמות
 19:20תפילת ערבית
חייו ופעלו של הרב האיתן זצ"ל בעריכת "אולפני
אתרוג"
המשפחה

במלאת  3שנים לפטירתה של

פנינה רוחמה לוי ז"ל
נעלה לבית העלמין ביום ג' ז' אלול בשעה .17:30
המשפחה

מועדון יחדיו – שיעור לחודש אלול
סיפור דוד ובת-שבע כמודל לתהליך של חשבון נפש.
יתקיים בעז"ה במועדון ביום שלישי ז' באלול בשעה 10:45
)עלות  5ש"ח לכיסוי הוצאות(
הנשים מוזמנות

ספריה תורנית
החל מתאריך ב' באלול ) (1/9הספריה התורנית נסגרת
בבקרים עד להודעה חדשה.
אחה"צ ובימי ששי הספריה תפעל כרגיל.

íðåòîá äçîùä
• לאלביינדר מאירה ויעקב מזל טוב להולדת הנכד  ,בן לאפרים
ועינב.
• לצירט רינה ויהושע מזל טוב לנישואי אברהם עם פליאה.
• ליעקב רחמים ורבקה מזל טוב לנישואי תפארת עם ברק מקייטן.
• לשכטר שרה ואיציק מזל טוב לנישואי יעל עם כפיר שטינבוך.
• לקוזניץ שרה-לאה ודוד מזל טוב לנישואי חיה עם אריאל פיג'ו.
• להרשקוביץ חוה ודודו ולסבתא רוזה מזל טוב לאירוסי בתיה עם
אריאל נוה מרמת גן.
• למי -רב הניה ואלעד ולזולדן מרים ונחמן מזל טוב להולדת הבן /
הנכד.
• לסמאי מירי וראובן מזל טוב לאירוסי בת אל עם חגי טייכמן
מכרמל.
• למדמון אורה ויוסי מזל טוב להולדת הנכד בן לבת-אל ומרום.

מועצה דתית קדומים מועצה דתית קרני שומרון מועצה דתית אזורית
שומרון מח' תרבות קדומים קרן אחיעזר אחיסמך קרני שומרון
בימ"ד תורה-נפש-יצירה

ציבור תושבי השומרון )גברים ונשים(
מוזמן לערב לימוד והתעוררות
לקראת הימים הנוראים .
בסימן עולם חסד יבנה

לזכרה של רחל )שלום( איצקוביץ ז"ל
יערך בכ' אלול תשע"א ) (19.9.11בשעה 19:00
בבית הכנסת המרכזי בקדומים.
בתוכנית:
 -19:00הרב צבי פרבשטיין מרא דאתרא קדומים
דברי פתיחה.
 -19:15הרב יצחק הלוי מרא דאתרא קרני שומרון
 -19:45תפילת ערבית
 -20:10הגב' אסנת שילה  -לדמותה של רחל-.שיעור
 -20:45הרב איתמר אלדר"-השמיעני את קולך"-
לשמוע קול שופר

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.
יום שני בוקר
08.30-10.00
חשיבה הכרתית
עידית שילה
)לימודי ימימה(

יום שני ערב
18.30-20.00
"לאהוב את מה שיש"

שלומי שלזינגר
להתקדם בחיים מתוך
שמחה ואהבת הקיים ללא
בי קורת עצמית הר סנית
וללא לח ץ ו עצב נות ע " פ
שיטת ביירון קייטי ובעזרת
מקורות יהודיים.

10.30-12.00
"הניגון והרוח"
שיעור ,סדנת יצירה ,כתיבה,
תנועה

20.15-21.45
"הניגון והרוח"
שיעור ,וסדנת יצירה,
כתיבה,תנועה

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

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
מחיר₪ 1100 :

מחיר:
)לימודי ימימה ,₪ 1100-
הניגון והרוח, ₪ 600-
תוכנית מלאה,₪ 1300-

יום רביעי בוקר

20.30-22.00
"שכינה ביניהם"
מירב ושמואלי
שפירא
מפגש זוגי עם
השותף השלישי :
סדרת מפגשים
מיוחדת לזוגות
צעירים ,וסדרה
לזוגות בגיל +45
ל פ ר ט י ם
ולהרשמה למפגש
היכרות מקדים עם
מנחי הסדנה ניתן
לפנות ל מירב-
.052670160

מחיר₪ 400 :

08.30-10.00
מודעות אמונית
רוחל'ה סמינובסקי.

10.30-12.00
"הניגון והרוח"
לאורך השנה  2 -סדרות בנות  13שיעורים כל
אחת  .כל סדרה תכלול הכרות עם הנו שא
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.
-12.15-13.15עיון מעמיק-פתוח למשתתפות
כל התוכניות.
המחיר לסדרה בת  13מפגשים:
רוחלה בלבד  ₪ 600 -כל הבוקר₪ 750 -
מחיר שנתי;-רוחלה בלבד / ₪ 1100-כל הבוקר-
₪ 1400

שנה"ל תפתח אי"ה ביום שני ג' בחשוון תשע"ב-באולפנת להב"ה בקדומים .התוכנית מוכרת לגמול השתלמות
לפרטים :צביה  ,0547723042שרה 0577281278
הרשמה באתר של קדומים – מחלקת תרבות – מדרשות.

יש לך שעה פנויה? – בא להנות משעור תורה!
ביום ב' ,כ"ח באב ,יחלו אי"ה לימודי "זמן אלול" ,זו השנה ה ,12 -בכולל "משכן-בנימין"
בא והצטרף לחבורת לומדי הכולל ,זקנים עם נערים ,הנהנית ממערכת שיעורים ענפה ומגוונת בכל
מקצועות התורה ,שישה ימים בשבוע בכל שעות הבוקר.
בא והצטרף למאות מתושבי קדומים והסביבה ,שכבר חבשו את ספסלי הכולל ,איש איש בתוכנית ובזמנים המתאימים לו.
טעמו וראו כי טוב ,ואפילו טוב מאוד
מערכת השיעורים בכולל "משכן בנימין" – זמן אלול תשע"א
שעה

9:00-10:15

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

הרב שמעון בן-שעיה

הרב מעטוף

הרב יעקב זיסברג

הרב יצחק בן שחר

הרב מרדכי ברלין

עין אי"ה

הלכה

תנ"ך

פרקים בנביאים

נושאים נבחרים

הרב יוסיפון
10:15-11:15

11:15-12:00

הרב דניאל שילה הרב אלרן מונסונגו הרב בנימין קוסובסקי

הרב יאיר הס

הלכה

נושאים נבחרים

נושאים נבחרים

דיינים

פרשת שבוע

חברותא

חברותא

חברותא

חברותא

חברותא

מסכת שבת

מסכת שבת

מסכת שבת

מסכת שבת

מסכת שבת

הרב פרבשטיין

הרב פרבשטיין

הרב פרבשטיין

הרב פרבשטיין

הרב פרבשטיין

שיוער במסכת שבת

שיעור במסכת שבת

 12:00-13:15שיעור במסכת שבת שיעור במסכת שבת שיעור במסכת שבת

יום ו'

הרב
פרבשטיין

הלכה
התרומות לישיבה ולכולל מוכרות לצרכי מס עפ"י סע'  46א' לפקודת מס הכנסה .תרומות ניתן להעביר גם דרך ר' שמואל דיאמנט.

הודעות מחלקת חינוך לקראת שנה"ל תשע”ב
בשבוע הראשון הלימודים יסתיימו-
ראשון-חמישי
ה’ אלול-ט’ אלול 4-8/9

יום שישי
י’ אלול 9/9

בי”ס נחשון בנות

14:15

12:30

בי”ס נחשון בנים

13:20

12:00

ת”ת “יסדת עז”

13:40

13:00

גנ”י -גיל 3

14:00

12:45

)בגנים בהם יש מיל”ת מ– 5/9
סיום הלימודים ב(15:30-

גנ”י -גילאי 4-5

12:00

א’ ,ב’ ,ד’ ,ה’15:30 -
ג’13:00 -

מועדונית יום ג' -תיפתח ,אי”ה ,ביום שלישי ז’ אלול  6/9בשכונות -ק .דרום והר אפרים.
מיל"ת-
תכנית מיל"ת תחל לפעול בגן ברבור מתאריך ו’ אלול  5/9וכוללת ארוחת צהרים.
בגן דרור מתאריך ח’ אלול  7/9וכוללת ארוחת צהרים.
בגנים -נחליאלי ופשוש מס' הנרשמים אינו מספיק כרגע .במידה ויהיו שינויים ,נשמח לעדכן אתכם.
מצ”ב טופס רישום.
הזנה בגנ”י -
פרוייקט ההזנה יחל מיום ראשון י”ב אלול  11/9בגני הילדים ובבתי הספר.
הזנה בגני הילדים -הרישום להזנה בגני הילדים -דרך אתר המועצה.
הזנה בבתי הספר -הרישום יתקיים ישירות בבתי הספר.
את כל המידע והעדכונים ניתן גם לראות באתר.www.kedumim.org.il -

ברצוננו לאחל לכל תלמידי קדומים שנת לימודים פוריה ומוצלחת!

מחירי מועדונית ומיל”ת
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 4/9/11

מותנה ברישום 75%
מילדי הגן .לא כולל
קיטנה וחופשות .המחיר
שנתי לכל ארבעת הימים

מועדונית
יום בשבוע

ג’

13:0015:45

4/9/1130/6/12

₪ 800

10

עד 4/9/11

מס' נרשמים מינימלי,
התשלום עבור יום
בשבוע שנתי.

מועדונית
יום בודד

א-ה
)ימי חופשה
מהגן(

8:0015:45

 ₪ 50ליום

1

שבוע מראש

מותנה בקיום מוע' בישוב
על בסיס מקום פנוי.

הרשמה להזנה בגני הילדים ,למעדונית ולמיל”ת  -באתר המועצה www.kedumim.org.il

**נוער**נוער**נוער**
נוער יקר,
החופש באמת באמת נגמר.
מקווים שאתם פותחים את השנה החדשה בכייף.
מאחלים לכם המון בהצלחה!
ואל תשכחו שאנחנו עדיין פה...

,"àáé÷ò éðá" úéøðåîå÷ øðøì äîçðì
,"úåðá ìàéøà" úéøðåîå÷ øôåàì äøôùìå
."íéîåã÷ øòåð" úçôùîì úåàáä úåëåøá
,ùãçä ãé÷ôúá äçìöäá
...ãçéá úøãäð äðù åðì äéäúùå
בקרוב -ערב הוקרה למתנדבים מהנוער!
לקראת ,ראש השנה יערך ערב לכל המתנדבים מהנוער
ולכן אנו צריכים שמות של מתנדבים..
אז בבקשה תשלחו לנו את השמות שלכם ושל החברים
שמתנדבים בכל סוג שהוא של התנדבות:
הדרכה בתנועות נוער ,מד"א ,כיבוי אש ,אילן ,אביעד,
מחוייביות אישית בבית הספר וכל דבר טוב קבוע שאתם
עושים בהתנדבות.
נשמח מאוד אם תשלחו לנו את כמה שיותר שמות במהרה
למיילnoarkd@kedumim.org.il -
שתהיה חזרה ללימודים נעימה וזורמת...
אוהבים מאוד ,צוות נוער.
חניכים יקרים  -שבת שלום!
*אז זהו ,סיימנו את החופש הגדול ,כולנו מלאים באווירה
ובמרץ שהשאירו בנו הפעילויות הרבות אנחנו )הצוות כמובן(
נהנינו מאוד מכל הסמינריונים ,הפעולות הסניפיות ,הקומזיצים,
חפש את המדריך וכו' ..אנחנו מקווים ומאמינים שגם אתם
נהניתם ...בקיצור ,היה שווה!!!
*יישר כח ע-נ-ק ליוסף כהן ,לצוות ולחניכים שהגיעו ,שעזרו ,
שחיפשו ושהתחפשו .היה מטורף!!! בכל מקרה ,אל תתבאסו,
הפעילויות יימשכו גם בשנת הלימודים!
*השבת ,כרגיל ,כל השבטים פעילים ,כולם באים!! שנת
הלימודים התחילה ,אף אחד לא בנסיעות ,ואין תירוצים!
*המפקד יהיה השבת כרגיל ב ,16:00חשוב מאוד לבא בזמן!!
*לצערנו הרב ,אנו נפרדים השנה ממרום ציון הראל )מעפילים(.
בהצלחה בהמשך הדרך והמקום ימלא חסרונינו!..
*נותרה עוד פעילות אחת לשנת החברות תשע"א  -מסע סוכות.
הורים שבכל זאת רוצים שהילדים שלהם ייצאו ,מוזמנים לשלם
עכשיו .מי שלא ,בקרוב תתחיל שנת החברות הבאה...
בציפיה לבנין אריאל וברכת שנת לימודים טובה!
הצוות ועוז.

טורניר כדורסל למבוגרים
יישר כח לקבוצת “קדומים לעד”
שעלתה לחצי הגמר.

חצי גמר
קדומים לעד מול גינות שומרון
יתקיים ביום ראשון ה’ אלול4.9 ,
בשעה  21:00במגרש הפיס בקרנ"ש.
כולם מוזמנים לבוא ולעודד

!äùãç äðù íéìéçúî øää úåéøà
,á"é/à"é úåúéëì íéìåòä ,áåùéä éøòð ìë
.åðìù øùåëä úöåá÷ì óøèöäì íéðîæåî
,øùåë úîø ìëá ,óøèöäì ìåëé ãçà ìë
.äãîúäå ïåöø äáøä íò êà
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  3אימונים בשבוע.

.åðúéà êîå÷î - èáìúú ìà
.úøçáåîä äøåáçì åéùëò óøèöä
להרשמה ,ללא עלות :בועז 054-8883684
אליה 054-7723040

מועצה מקומית קדומים

אולפנת להב"ה קדומים

תוכנית אלול ה'תשע'א במדרשת מגיל"ה
שעורים לכלל הנשים והנערות
ביום ראשון ה' באלול ה'תשע'א ,נחדש בע"ה את
השעורים במדרשת מגיל"ה
בתוכנית מיוחדת לחדש אלול.
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!

חוצות היוצרת
מפגש חי עם יוצרות גב ההר!

והופעה מלאה של אתי אנקרי
י"ד אלול 13.9במנהלת גב ההר
לדוכני מכירת אומנות ניתן לפנות לטל0572214763 -

בואי להיפגש!

מחיר כניסה₪ 45 :

התזמורת האנדלוסית אשקלון
מארחת את שלמה גרוניך
יום ראשון י"ב באלול 11.9
בשעה  20:30בישוב ברקן
הכניסה חופשית!!!

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

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן
בשעה טובה נפתחה שנת הלימודים תשע"ב
אנו מברכים את תלמידינו בשנת לימודים פורייה ומהנה!
עדיין ניתן להרשם למקומות הפנויים:
▪ שעורים יחידניים בכלי הנגינה,
▪ פרוייקט "בית-ספר מנגן" – לימוד כלי נשיפה בקבוצות
קטנות במחיר מוזל  -לתלמידי כיתות ד'.
▪ מכינה למגמת המוסיקה  -לבנות כיתות ח' וט'
נגנים מנוסים מוזמנים להצטרף לתזמורות וההרכבים של
ביה"ס למוסיקה.
חדש!!
תיפוף מקצועי בדרבוקה בסגנון מזרחי/אתני
פרטים ותשובות לכל השאלות בטלפונים:
פקס09-7922575 :
משרד7922156 :
רחל054-6328023 :
אסנת054-7723015 :

÷ïåòãåîåã
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

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
למכירה בגבעת רש"י 2 ,קומות ,שלמה .0546-737303
להשכרה בקדומים דרום בית יפיפה מושקע  4חדרים
מרפסת גדולה וגינה אפשרי לטווח ארוך 050-7898266
שוש.
להשכרה  ,מיידי בכרמי קדם  3 ,חד' מצב טוב ,מזגן ,
נוף 052-2901710 ₪ 1480 .
להשכרה דירת משנה בקדומים דרום  3חדרים מרווחת
+מזגן .052-6453171 052-3360124
למסירה ספריה X81 2 243דלתות ומדפים .7928278

מיילmusic@kedumim.org.il , ossnatli@gmail.com :

תושבים יקרים!
כמידי שנה ,גם השנה זכינו -מחנה בוגרים איל"ן-
להתארח בקדומים לשישה ימים של חוויות משותפות וכיף
גדול .במחנה השתתפו כ 60-חניכים ו כ 120-מלווים .במקביל
התקיימה בקרני שומרון קייטנת הצעירים.
המחנה מתאפשר הודות להתגייסות היישוב;
מהעומדים בראש ובצוותי האולפנה ,הפנימייה וחדר האוכל,
אשר מארחים אותנו במסירות רבה ,דרך ראש המועצה ואנשי
המחלקות השונות והבריכה  ,אשר דואגים לצרכינו  ,ועד
התושבים היקרים כמובן  ,שסייעו רבות בתרומות  ,אפייה ,
בישול ,העברת פעילויות ,מתן עצות טובות ובכל הנדרש...
מרגש לראות את פתיחת הלב וההתגייסות הנלהבת של
האולפנה ,תושבי היישוב והעומדים בראשו עבור מפעל זה!!!
כיף גדול להגיע לישוב ולהתקבל תמיד בחיבוק גדול ותומך ,
דבר המאפשר את קיום המחנה על הצד הטוב ביותר.
תודה רבה רבה רבה ,ונפגש בע"ה גם בשנים הבאות...
בברכת שנה טובה ,שנה של עשיית טוב ונתינה!
נע"ה ,שולמית ומשתתפי מחנה הבוגרים של איל"ן ,התשע"א

לוח משנה והלכה יומית
הצטרפו לתכנית לימוד של  2משניות ביום ו/או  3הלכות
בשו"ע ביום.
הלוח כולל גם דף יומי ופרק יומי בתנ"ך
)מופץ על ידינו לזכרו של אבינו רב חיים יהושע מרדכי באט ז"ל
ואחינו רב אהרן באט ז"ל(

לקבלת הלוח לשנת התשע"ב ללא תשלום התקשרו
 052-3673735או ל miriamhb@netvision.net.il
קרני שומרון
שמשון ומרים הלפרן

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 -
אורי לוי -רכז פר"ח קדומים
לבירורים נוספים052-6767278 -
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• דרושה עזרה בנקיון הבית אחת לשבועיים  .פנחסי
.054-7682464 / 7928010

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

שירה יעקב– 052-8119051

דרוש מאבטח סייר לסיור קדומים
)המופעל ע"י חברת "נוף ים"(
דרישות התפקיד:
לוחם .עדיפות לרובאי .07
כושר גופני
תושב קדומים.
התחייבות לשנה לפחות.
ראש גדול ורצינות.

* מותנה במעבר קורס
של חברת "נוף ים"

שכר בסיס .30.94
לפרטים ולשליחת קורות חיים ניתן לפנות במייל בלבד
Siur.kedumim@gmail.com
למועצה מקומית קדומים דרושות
סייעות לגני ילדים
מכרז מס 4/11
דרישות התפקיד:
השכלה של  12שנות לימוד לפחות
עדיפות לבוגרות קורס סייעות
ניסיון קודם בעבודה עם ילדים
מגורים בקדומים יתרון
קורות חיים ותעודות על השכלה יש להגיש לפקס 1539-7778016
או לתיבת הדואר של המועצה עד ליום ג ' יד באלול תשע " א
) . jobs@kedumim.org.il (13.9.11
פרטים -מחלקת חינוך7778020-
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•כלבלב קטן )לברדור מעורב( בצבע בז' ,קולר כחול על צווארו ,אבד
לפני כמה שבועות באזור " מועדון יחדיו " מי שראה  ,או מצא  ,נא
להתקשר ל.7921611 ,7928507 -
•נמצא זוג נעלי תינוקת בגן השעשועים בגבעת רש"י .7921697
•נמצא שעון יד בעוקף אשקוביות בקדומים דרום ליד בית מש' שכטר
דוד סעדיה .052-8308443

מטפלת אחראית מנוסה ואוהבת,
תטפל בילדכם באווירה חמה וביתית.
הזדרזו להרשם מספר המקומות מוגבל!!!
לפרטים והרשמה:

מכירת מטפחות ענקית של
מטפחות,סרטים ,ברטים,
סיכות ,ועוד...
ביום שלישי} {6.9ז' אלול משעה  20:00עד 22:00
המכירה תתקיים בבית משפחת זייד הנבל  39קדומים צפון.

טלי אביקסיס 0546717134/3

מבצע שווה אסור לפספס!!!
לפרטים :לירית052-7560115:

חדש בקדומים -

מיץ סחוט טבעי עד הבית!
מיץ איכותי  100%טבעי של חברת מיץ הבית המיוצר באיזור
התעשייהברקן ,מחולק עד לדלת ביתכם בכל יום שישי.
אתם מוזמנים להזמין כבר לשבת הקרובה ,ללא כלהתחייבות.
המיצים בטעמים :תפוזים ,תפוחים ,לימונדה ,אשכולית
אדומהורימונים.
במחיר כלול משלוח עד דלת ביתכם!
לפרטים והזמנות :יותם מולדובן – 050-4490567
yotammol@walla.co.il

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 בסמוך לבניין המועצה קדומים.
פתוח בימים א'-ה'  .9:00-16:00למועד אחר נא לתאם טלפונית.
טלפון ,097922222 :נייד .0548191071 :בואו להתרשם!!!

מכירה מיוחדת לנשים ונערות!!
בגדי המעצבת ענבר
בימים :ב' ו-ד' 16:00-21:00
מיקום :קראוון ראשון ליד הבנק) .מעל ד"ר הללי(
מצפה לראותכן,
שני סלקמן
050.3323063
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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

מסעדת רוני
בא לך לחדש ולרענן את הבית? זה הזמן לשפץ !
מומחה לעבודות בנייה מדוייקות ולפתרונות בעיות בניה
שיפוצים כלליים ● תוספות בנייה
בניית שלד  +גמר עד מפתח
עבודה מקצועית ● רמת גימור גבוהה
052-8037575 / 09-7676505

● קניה ● מכירה ●
השכרה
יחס אישי ותומך
סוכנים מורשים מטעם משרד המשפטים
אמינות ומקצועיות ,ידע וניסיון רב
מאגר לקוחות ונכסים בבלעדיות

מברכת את תלמידי קדומים בשנה מוצלחת ופוריה!
לקראת שנת הלימודים הקרובה,

ניתן להזמין ארוחות לבית הספר
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

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

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

כתית מעולה חמיצות 0.4

בואי להתחיל את היום בריקוד

 1ליטר  42ש”ח 2 ,ליטר  80ש”ח
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!

בימי שלישי במועדון יחדיו
בשעה  8.00צעד ראשון  8.45בינוניות
תשלום  25ש"ח למפגש.
השבוע מתחילים ז' באלול .6.9
מחכה בשמחה יעל טביב

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.

