á”òùúä úáè å”ë
2012 øàåðéá 21
”àøàå“ úáù

16:31 :úáùä úñéðë
17:41 :úáùä úàéöé

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "וארא” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י אלישבע פרידמן
בשעה  16:15אצל רבקה ונטורה.

íìù úòáâá íéùðì øåòù
• שבת פר' "וארא” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב יוסי אנטמן
בשעה  12:30אצל שרה שליט.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

ספר ישעיהו פרקים :ז’ ,ח’ ,ט’
בהצלחה!

èáù ùãåç ùàø úáéñî
øéàé úååçá
.øéàé úååçá ìîùç úåéòá á÷ò äúçãð

2 - "úåøåää ìéáùá" úéðëú
.êøãì úàöåé

כל כך הרבה דילמות פוגשות אותנו כהורים,
מרגע הלידה ועד בגרותם של ילדינו.
כל כך הרבה אתגרים עומדים בפנינו בתהליך
המורכב והחשוב של ההורות.
אנחנו מזמינים אתכם ללכת איתנו בשביל ההורות.
לקבל כלים ,לשמוע ,לחוות ,לשאול ,להתעניין וללמוד.
מיטב המרצים  -כאן ליד הבית .נצלו זאת למען ילדכם!

בתכנית :סדרת הרצאות להורים לילדים בכל הגילאים.

השנה בחרנו להתמקד בנושא :סמכות הורית
אנו מזמינים אתכם למפגש הראשון
שיתקיים אי”ה ביום שלישי הקרוב,
כ"ט טבת 24.1 ,בשעה 20:30
באודיטוריום אולפנת להב”ה
אנאבלה שקד
פסיכותרפיסטית מוסמכת בעלת תואר שני בתרפיה בהבעה ויצירה
מייסדת ,מנהלת ומרצה  -בית הספר לפסיכותרפיה במכון אדלר

בנושא :מה עושה הורה אפקטיבי?
טרופותי מחזה מוסיקלי,
מעובד עפ"י הספר רב המכר של
גוליה דונלדסון.
רוני הוא עכבר שמח וטוב לב .הוא
יוצא לקטוף פיטריות ביער,
ובדרך פוגש בשועל רעב,
ינשוף ונחש המנסים להפוך אותו
לארוחה .
רוני העכבר החכם מצליח להתחמק
מהם ולהגיע הביתה בשלום .
איך הוא עושה את זה?
ומה זה בכלל טרופותי ?
הכל יתגלה במחזה .

ההצגה תתקיים אי”ה ביום רביעי
ח’ שבט 1.2 ,בשעה  16:30באולם הפיס.
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת₪ 25 :
מחיר כרטיס ביום המופע 35 :ש”ח
ניתן להזמין כרטיסים באתר המועצה או בטלפון09-7778017 :
)לאישור ההזמנה יש להשאיר מספר טלפון נייד(

למרים קלמורק תנחומים על פטירת אמך
אלמה סמואל ז"ל

להיות הורים אפקטיביים זה להשקיע את האנרגיה שלנו באופן
כזה אשר משיג את התוצאות הרצויות  .מה הן התוצאות
הרצויות בהורות ? ההרצאה כוללת רקע תיאורטי  ,כלים
מעשיים ,דוגמאות מהחיים והרבה הומור.

מפגש :2
ירון תאנה :לשמוע ,להקשיב ומה שבניהם...
יתקיים אי”ה ביום שלישי כ"א שבט14.2 ,
היכולת להקשיב ,להכיל ,ולתקשר באופן משמעותי ומצמיח .מסתבר
שלא מספיק רק לשמוע ,צריך ללמוד גם להקשיב ,ומה שביניהם אינו
" בונוס "  ,אלא המפתח  ,או הלב  ,של הצלחתנו כהורים  ,מנחים
ומחנכים .מסע קולנועי ליצירת מודעות והתבוננות משמעותיים יותר
בנוגע למרכיבי התקשורת הבין אישית ולהוסיף כלים ותובנות ל"ארגז
הכלים".
מחיר :מפגש בודד ₪ 15 :ליחיד ₪ 20 ,לזוג
מחיר לכל הסדרה ₪ 60 :ליחיד ₪ 80 ,לזוג ) 5הרצאות(

íéîåã÷á íéøåää úìéä÷î ÷ìç úåéäì åàåá
.úåøåää ìéáùá åðúéà úëììå
ממשיכים לעשות כיף בשעת הסיפור של:

שרית ברנס
& ביום שלישי כ"ט טבת ) (24/1בשעה 16:30
סיפורה של מיריק שניר "גלגלים" לגילאי 4-6

בואו להנות

מקואות בקדומים
בימים ראשון ושני בשבוע הקרוב ,כז  -כח טבת22-23/1 ,
מקוה גבעת שלם יהיה סגור לרגל תיקונים.
בימים אלו מקוה קדומים צפון יהיה פעיל
)מגיעים לכיכר ממשיכים ישר ופונים שמאלה עד תמרור אין כניסה.
בצד שמאל יש גדר לבנה(.

לכל התושבים
בעקבות פריצות בתים בישוב וישובי השומרון האחרים ,אני
מבקש ערנות מוגברת נעילת דלתות וחלונות
במידה ומזהים אדם זר או רכב זר לדווח למוקד.
בתאריך  15/01/12בין השעות  02:00ל 06:30 -הייתה פריצה
ברחוב הכינור בקדומים צפון ,וניסיון פריצה ברחוב הנבל.
במידה ומשהו ראה אדם או רכב המסתובב בשעות האלו
לעדכן אותי בהקדם.
אמנון ברדה  -מש"ק קדומים
0507643297

íðåòîá äçîùä
• לסמאי מירי וראובן מזל טוב לנישואי בת-אל עם חגי טייכמן
וברכת "ישוב טוב" לזוג הצעיר הגר בקראוונים בהר אפרים.
• לכפיר מישל ויהודה מזל טוב לנישואי אליהו עם הילה.
• לפיין מיטל וירחמיאל ולפיין לאה ויעקב מזל טוב להולדת
הבן/הנכד.
• לברהני גילה ונתן ולברהני אסתר ושגיא מזל טוב להולדת
הבת/הנכדה.
• לגופר חנה ומנחם מזל טוב להולדת הנכד ,בן לתמר ומודי.

"והנער איננו איתי"...
אזכרהבמלאת חמש עשרה שנים
לנפילתו של בננו ,אחינו ,נכדנו וחברנו

אורן – אורי הי"ד
ביום שני כ"ח בטבת בשעה  19:30יתקיים ,אי"ה,
ערב לימוד משניות ותפילת ערבית בביתנו.
ביום שלישי כ"ט בטבת ) (24/1/12בשעה 16:20
תתקיים ,אי"ה ,אזכרה בבית העלמין בקדומים.
בשעה  17:45יתקיים ערב לזכרו של אורי בביהכנ"ס
המרכזי ביקיר
בהשתתפות  :הרב אהרן כהן – רב הישוב יקיר
הרב משה קינן – מאתר "הידברות"
נא לדייק
משפחת ביטון
וטרינר
וטרינר המועצה יגיע לקדומים ביום ראשון
י”ט שבט 12.2.12 ,בין השעות 16:00-17:00
במשרדי המועצה הישנים בקדומים דרום.

בית ספר למוסיקה ע”ש סימן

הציבור מוזמן לערב זמר

שירי המשוררות רחל ולאה
בשבח והודיה לה' יתברך שגמלנו כל טוב,

נחמן יצחק )צחי( נ"י יקירנו
נכנס לנועם עול מצוות
תושבי היישוב מוזמנים להשתתף בשמחתנו
במוצאי שבת קודש פרשת "וארא" ,בשעה 19:30
בחדר האוכל של הישיבה ,גבעת רש"י
עלייה לתורה בע"ה בשבת פרשת "וארא"
בישיבה הגבוהה
תחילת התפילה בשעה 7:30
קידושא רבה לאחר התפילה
משפחת ברלין
בואו בשמחה!
מבצע פירעון מוקדם  – 2היטל ביוב -מסתיים ב31.1.12 -
כידוע ,בשנת  2000הופעל חוק עזר העירוני על פיו נדרשו לשלם
היטל ביוב כל מי שהיה בחזקתו בית בספטמבר  .2000האגרה
הוטלה רטרו אקטיבית על כל בעלי הדירות ,סכום ההיטל עמד אז על
 ₪ 4600לדיירי בתי קבע.
חו ק העזר דאז אפ ש ר ל ש לם א ת הת שלום במ ש ך  20שנ ה
בתשלומים דו חודשיים נושאי ריבית שנתית של  + 6%הצמדה
למדד.
כיום  ,כל תושב משלם כ  ₪ 42.2 -לחודש )  ₪ 84.4כמו שמופיע
בשובר התקופתי הדו חודשי( ,נותר לתשלום עד שנת  2020עוד כ-
 4,500ש"ח.
כעת ,במסגרת מבצע פירעון מוקדם  ,2אנו מאפשרים לפרוע את
יתרת אגרת היטל הביוב בתשלום חד פעמי של  ₪ 2000ב 4-
תשלומים ללא ריבית והצמדה  .חיובים שוטפים בגין היטל
ביוב לנכנסים למבצע יופסקו החל מהשובר הבא.
לפרטים :מחלקת גבייה :מענה טלפוני וקבלת קהל א,ב,ד,ה8:30-13:00 ,
טלפון  ,09-7778013 :פקס15397778013 :

הערב יתקיים אי"ה במוצאי שבת שירה
פרשת "בשלח" י'א שבט ,תשע"ב 4.2.12
בשעה  20.30בבית הספר למוסיקה ע"ש סימן
כניסה :מבוגר ₪ 25 :נוער₪ 15 :

בואו בשמחה!
תרבות קדומים תרבות מוא"ז שומרון
בית מדרש  -תורה נפש יצירה

äô÷á àúåøáç
íéøéòö úåâåæì
êøãä òöîàáå

êúåàå êúåà íéðéîæî åðà
:øçà âåñî äéååçì
íåé íåéä óèù úà øåöòì
ãåîéìå äô÷ ñåë ìò ùâôéäì
áìä úôù úà øéùòäì
úåéâåæ ìù íéìë ÷éîòäìå
.úåøå÷îá ïåéò êåú
àøéôù ìàåîùå áøéî úééçðäá
* מפגש נוסף בבורוכוב  88ביום שלישי ז' בשבט .31.1
המחיר למפגש,קפה ומאפה  ₪ 60-לזוג
כדאי להרשם דרך המייל בהקדם ,מספר המקומות מוגבל.
הרשמה מוקדמת-צביה גרינוולדbmyozer@gmail.com-

רישום למוסדות החינוך לשנה"ל תשע"ג

טופס רישום לגני ילדים לשנת תשע"ג
פרטי הילד

הרישום לגני הילדים ולכיתות א' יחל ,אי”ה,
ביום רביעי א' שבט תשע”ב  25/1/12וימשך עד יום
רביעי ו’ אדר תשע”ב .29/2/12
לרישום יש להצטייד בת.ז .של אחד ההורים.

שם פרטי________________ -
שם משפחה________________ -
תעודת זהות________________ -
תאריך לידה________________ -

רישום לבי"ס "נחשון" בנות )לכיתה א’ בלבד(
הרישום יערך במזכירות ביה"ס בימים ובשעות הבאים:
בימים א',ב',ד’,ה' .8:00-15:00 -יום ו'.8:00-11:00 -
רישום לבי"ס "נחשון" בנים )לכיתה א’ בלבד(
הרישום יערך במזכירות ביה"ס בימים ובשעות הבאים:
בימים א'-ה'.8:00-15:00 -
רישום ל"יסדת עוז" )לכיתה א' בלבד(
בנוסף לרישום בביה"ס נחשון בנים יש לפנות למזכירות
ת"ת בטלפון  7928647או במייל yisadeta@gmail.com
בימים א' ,ג’ ,ד' ,ה' בשעות 9:00 - 13:45

שם האב ___________ -שם האם_______________ -

רישום לגני הילדים )כל שנה”ל מחייבת רישום מחדש(

ת.ז .אב ___________ -ת.ז .אם_______________ -

הרישום לגני הילדים יתבצע דרך אתר האינטרנט
של המועצה.www.kedumim.org.il :

נייד אב ___________ -נייד אם_______________ -

למי שאין גישה לאינטרנט יוכל להרשם לגני הילדים ע”י
מילוי הטופס הרצ”ב בצירוף צילום תעודת זהות
ולהעביר למחלקת חינוך באמצעות תיבת הדואר הלבנה
)מחוץ לדואר( או באמצעות פקס .153-9-7778020
ניתן גם להרשם במשרדי המועצה בימים א'-ה' בין השעות
.8:15-15:00
גילאי הרישום ע"פ תאריכי לידה:
גילאי  -3א' טבת תשס"ט  28/12/08ועד ל’ כסלו תש”ע .17/12/09
גילאי  -4א' טבת תשס"ח  10/12/07ועד ל’ כסלו תשס"ט
.27/12/08

גילאי -5

א' טבת תשס"ז

 22/12/06ועד כ”ט כסלו תשס"ח

.9/12/07

שכר לימוד
בהתאם לחוק שאושר בממשלה יהיו פטורים ילדי 3-4
מתשלום שכר לימוד החל משנת הלימודים תשע”ג.
שיבוץ גני ילדים
השיבוץ יערך בסמוך לפתיחת שנה"ל ע"פ שיקולי
המועצה.
לידיעתכם ,אנו נקפיד השנה על מועדי הרישום.
בברכה
גדי פניגשטיין  -מנהל המח' חינוך
קופ"ח מכבי-מאוחדת
בתאריך כ"ט בטבת תשע"ב )(24/1/12
קבלת קהל בשעות  9:00-10:00בבוקר במקום אחה"צ.

”åéãçé“ ïåãòåî
החוגים מיועדים לפנסיונרים נשים וגברים
ונשים שנמצאות בבקרים בבית ומעוניינים להצטרף
חוגים חדשים יפתחו בע"ה במועדון:
קרמיקה ושילוב אומנויות וברידג'
)מותנה בהרשמה מראש(

המעונינים ניתן להרשם במועדון יחדיו
טל.0528-332812 7922248 :

זכר/נקבה _____________

מין______ -

רחוב ומספר________________ -
שכונה________________ -
ת.ד________________ -
טלפון בבית________________ -
פרטי ההורים

מייל אב ___________ -מייל אם_______________ -

הגן בו היה שנה שעברה) :הקף בעיגול(
דרור /שחף /דוכיפת /ברבור /שלדג /סלעית /פשוש /צופית/
נחליאלי /זמיר /סנונית /בית /מעון /גן חגית )חגיגן( /גן ברכה/
גן רימון /אחר-
רישום לגן) :הקף בעיגול(
טרום טרום )גיל  /(3טרום )גיל  / (4חובה )גיל  / (5שנה  2בגן
חובה )גיל (6

שם הרושם וחתימה:

_______________

את הטופס נא להעביר בצירוף צילום ת.ז .למח' חינוך
באמצעות תיבת הדואר הלבנה )מחוץ לדואר(
או באמצעות פקס 153-9-7778020

בקשות עפ"י חוק להנחה בארנונה לשנת 2012
ניתן להגיש החל מיום  21/10/11כ"ג תשרי תשע"ב.
הגשת בקשות עפ"י מבחן הכנסה יש להגיש החל מ.10/1/12
את הקריטריונים והטפסים הנדרשים ניתן לראות ולהוריד באתר
המועצה  . www.kedumim.org.ilכמו כן ,ניתן לקבלם אצל רכזת
ההנחות.

מועד אחרון להגשת הבקשות עד ליום חמישי
כ"א אדר תשע"ב .15/3/12
הגשת בקשה מאוחרת ממועד זה תטופל רק במידה ותוגש ע"י תושבים
חדשים ו/או אם חל שינוי אישי או כלכלי במצבו של מגיש הבקשה.

לפרטים ,קבלת טפסים והגשה:
שילת ברזילי -רכזת הנחות טלפון09-7778010:
פקס 15397778010:מיילgizbarut@kedumim.org.il :
ניתן להגיש בקשות גם בתיבת המועצה שליד סניף הדואר בקדומים
דרום) .נא לציין לידי רכזת הנחות(

**נוער**נוער**נוער**
נוער יקר!
מה שלומכם? מקווה שהשבוע עבר עליכם בטוב,
והנה מה שהולך להיות בשבוע הקרוב-
* מועצת נוער -במוצ"ש הזה )פרשת "וארא"( תתקיים ישיבה
חשובה ביותר עם חדווה ואיתי ,חיוני שכל אחד יגיע .ניפגש
במועדון בשעה .20:30
* ח' בנים – במיוחד בשבילכם פעילות במועדון  ,יום ראשון
הקרוב בשעה  .19:00מחכה לראות את כוווולכם!
* כיתות י"א-י"ב השבוע ביום שני" ,לא רק מרק"! נדבר שם
על מה שבאמת מעניין אתכם ..אז ניפגש במועדון ב .19:00
מחכה לכם...
* השיעור אצל משפחת לסקר יתקיים כרגיל ביום חמישי
בשעה .20:15
* מוצ " ששש ) שובר שגרה ( שהיה צריך להתחיל השבוע
נדחה ,עמכם הסליחה ..פרטים יבואו בהמשך..
שיהיה לכולנו שבוע טוב ומבורך ,מלא דברים טובים!
רוני.
אריאל בנים
חניכים יקרים  -שבת שלום!
*אנחנו חוזרים אליכם לאחר שבת חמשו"ש הדרכה,
בקצרה רק נגיד לכם שהיה לא נורמאלי!!! למדנו ,התגבשנו,
נהנינו ועכשיו אנחנו כאן מלאי אנרגיה כדי להמשיך בפעילות
בשיא המרץ!
* לצערנו  ,בעקבות החמשו " ש התעכב האריאלון  ,אל דאגה
השבוע הוא יוצא ,מגניב מאי פעם! אתם מוזמנים לעיין...
* וכמובן חבר'ה ,אי אפשר להמשיך בלי להזכיר את היום כיף
והתנדבות המ -ע -ו -ל -ה שעשינו ביום שלישי שעבר  ,אספנו
כמויות של מזון יבש בשביל הגמ"ח של יצחקי,
הסתובבנו ,סחבנו ,הקיצר ,עשינו כיף חיים! בעז"ה ,עוד נראה
כאלה בהמשך!
*בעז"ה בימים אלה אנחנו מעלים כתבה על ההתנדבות שלנו
לאתר התנועה ,אז תהיו מוכנים!
* היכונו היכונו  ...תישארו חזק על הכסאות כי זה מגיע ...
הנטיעות!!!!! נצא בעז"ה לנגב וניטע לקול צלילי להקת שיר
חדש ,תהיה חוויה של פעם בחיים!!! הפלאיירים בדרך אליכם,
זמן ההרשמה במזומן נגמר ביום חמישי ב ' בשבט  ,אז אל
תפספסו!!!
* וכמובן  ,אי אפשר לצאת לנטיעות  ,בלי לשלם חברות ! כל
חניך אחראי ללכת להורים ,מהר לפני שייגמר הזמן!!
*ועוד משהו חשוב :בשבת פרשת בשלח ,עוד שבועיים ,תהיה
השבת יומולדת שנתיים של הסניף !! בתוכנית יהיו  ...יהיו
דברים שווים ביותר!!! פרטים אצל המדריכים...
*לו"ז השבת:
פעולת חב”ב,21:00 :
מפקד .14:00 :לא לשכוח להגיע בזמן!
בציפיה לבנין אריאל!
הצוות ועוז.

ספריה תורנית
שעות פעילות
ראשון 9:30-10:30
בוקר:
שני 9:30-10:30
רביעי 9:30-10:30
שני 17:00-18:00
אחה"צ:
רביעי 17:00-18:00
12:30-13:30
ששי :

חניכים יקרים ה' עימכם:
אפשר כבר באופן רשמי לומר -שהחורף הגיע!!
איזה גשמים היו שבוע שעבר -ממש גשמי ברכה!!!
יישר כוח רב ועצום לכל החניכים שמשקיעים ובאים
לסניף
מקרוב ומרחוק בגשם וברוחות )ובעז"ה גם בשלג!!(

וכעט נזכיר שוב ש -נטיעות!!!!!!!!!!!!!
עד מוצ"ש הזה אפשר להירשם במזומן!!למה אתם עוד מחכים!!
באשראי דרך האתר אפשר גם עד יום רביעי א' שבט -אבל אין
סיבה לחכות עד אז ...אפשר פשוט להירשם כבר עכשיו!!!!!
) מוקד תמיכה טלפוני להרשמות  02-5693117 :אי מייל :
(Sharon@bneiakiva.org.il
ושלא תשכחו את הפרטים:
מתי? יום רביעי ,ט"ו בשבט )(8/2/12
איפה? בחבל מודיעין
כמה עולה? ) ₪ 79לא כולל חברות(

שבט איתן המקסימים -ההרשמה לל"ה הסתיימה

כבר ביום

רביעי .מקווה מאוד מאוד שכולכם נרשמתם כן!?!
הולך להיות מטוטוטוטוטוטוטוטורף )קצת הגזמתי לא? לא!!(

מי שלא חב"ב -קבב!!
יומנו של חב"בניק "יוצא לאור”:
נכון זה מתסכל ,לראות את השבטים הקטנים עוד פעילים,
כשהשבט שלך מזמן קשה להגדרת שבט.
איזה באסה זה ,שהשבת נגמרת ב 00:42 -בלילה אחרי
השחנ"ש האחרון ,כשלמדריכים ולשבטים של חב"א יש פעילות
בשב"ץ
הגיע הזמן לשינוי!
אנחנו ,שבטים איתן ,נעלה ,להבה ,הגבורה )וכל המרבה הרי
זה משובח!!( וכל מי שהסניף עוד חשוב לו ורוצה לבוא לתרום,
נחולל שינוי שראוי שדפי ההיסטוריה ישמרו אותו כאגדה,
כל מי שרוצה לבוא ,להשתתף ,להשפיע ולתרום ,כי יש מה
לתרום ,ויש מה להשפיע,
אז קדימה -חב"ב יוצא לאור!!!!!
פעילות פתיחה בעז"ה ביום חמישי ט' שבט )שריינו לעצמכם
את התאריך!!!(
מחכים לכם :רות ) (0548155679ועובד )(0507999766
בנוסף ,ובמקביל ,ויחד עם זאת -בקרוב מאוד מאוד מאוד יפתח
גרעין של חב"ב ,גרעין של התנדבות ועשייה מתמדת .רכזת
הגרעין :ציון אריאלי )(0505719709
בקיצור כמו שאתם רואים ושומעים חב"ב נכנס לעניינים
ולפעילות סדירה!!
שווה לבוא להשתתף להשפיע ולהוסיף!!
ולו"זינו הקט להשבת:
 -20:30פעולת חב"ב
 -15:45שב"צ
 -16:00מפקד ,מנחה ופעולות משמחות!!!
בברכת חברים לתורה ולעבודה!
צוותשע"ב ונחמה.

חוגים
בנות כיתות ז' ומעלה
גם לכן מגיע לעוף!!!
באקרובטיקה אווירית תוכלי להתנתק מהקרקע
וללמוד פעלולים מגניבים!
ימי רביעי 19:15-20:15 ,באולם הפיס.
הרשמה במחלקת תרבות 09-7778017
או במיילtarbut@kedumim.org.il :
לפרטים ציפורה .050-8751300

מפגשים מהסוג האינטלקטואלי בתפוח הפיס
מפגש מספר 11
תאריך
ההרצאה

מועד
ההרצאה
09:0010:30

יום שלישי
כט' טבת
24.1.12

11:0012:30

יום שלישי
כט' טבת
24.1.12

המרצה
דר' עמוס
ברדע
פקולטה למדעי
החיים באונ' בר
אילן.

דר' סרחיו
ברוידו

נושא
ההרצאה
על גדלים
זעירים
ומרחקים
קצרים ועל
אפיקים
חדשים
בטכנולוגיית
הננו
בישול
מולקולרי

ננו-טכנולוגיה הוא תחום העוסק בסדרי גודל זעירים ביותר
) 1ננומטר =  0.000000001מטר( ומאפשרת פיתוח של חומרים
ויישומים חדשים המרחיבים את גבולות האפשרי .זהו ענף מדעי
חדשני ופורץ דרך ,שנמצא היום בחזית המחקר העולמי ומחולל
תעשיות חדשות בהיקף של מיליארדי דולרים .השימושים
הפוטנציאליים של הננו-טכנולוגיה נוגעים בכל תחומי החיים
והמדע,ובכוחם להפוך את העולם למקום טוב ,בטוח ומתקדם יותר.
באונ' בר אילן נחנך לפני כשנה מכון לחקר הננו-טכנולוגיה בהשקעה
אדירה של  150מיליון דולר !
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3887177,00.html
בישול מולקולרי הוא תחום מדעי חדשני ומרתק החוקר תהליכים
המתרחשים במזון בעת בישולו )עיבוד המזון הגולמי למזון למאכל(
ותכנון שיטות בישול יעילות  ,מהירות ומקוריות  .ד"ר סרחיו ברוידו
ירצה עלהנושא בלווי הדגמות חיות  .להתרשמות http:// :

food.nana10.co.il/Article/?ArticleID=830230
תקציר ההרצאות שהתקיימו בשבוע שעבר :
ד"ראריה בורשטיין  :הרצאה שניה בנושא "האם קיימות עדויות
ארכיאולוגיות לאימפריה של דוד ושלמה"  -שיטות שונות לתיארוך
ממצאים ארכיאולוגיים,סקירה מקיפה של צורות הכתב הקדומות
והשוואת סגנונות הבניה וממצאים מהערים חצור ,מגידו גזר
וירושלים  .מרתק!!!
ד"ר ניסים קריספיל  :רקע לתחום צמחי המרפא המהווה כר נרחב
למחקרים של מכון וולקני ואחרים .בהרצאה הוצגו עשרות צמחי
מרפא  ,שרובם גדלים ממש כאן  ,אצלנו בחצר  ,ושהכרתם וצריכתם
הנכונה עשויים לסייע בהתמודדות עם מגוון בעיות ומחלות )פוריות,
מחלות ממאירות  ,סכרת  ,עודף משקל ועוד ( .מעניין ביותר !!!

אריאל בנות
סניף קדומים ,שבת שלום!
* לא יאמן שזה כבר מגיע  ...אז הנה זה כאן  -הרשמה
לנטיעותשע"ב!!
יוצאים לנטיעות בט" ו בשבט בהמונינו! אז יאלה להרשם !
אין צורך לעשות את זה ברגע האחרון ,כי גם ככה תרשמו.
שימו לב -הרשמה במזומן עד מוצ " ש הזה  ...פליירים אצל
המדריכות.
* חברות! חברות! חברות! לא לשכוח .פשוט לעשות את זה.
אפשר דרך האתר בכרטיס אשראי או דרכי במזומן או
בצ'ק ...זה חשוב וזה חובה על כל חניכה!!! משפחות שבקשו
הנחה להיכנס לאתר לבדוק מה החזירו לכם ..ולשלם.
* מה קרה? אני לא נמצאת אז אתן לא באות?! השבת אני
רוצה לראות את כולכן!!!
פינת החב"בניקית:
מבצע "מתכונים מבית סבתא" בעיצומו! נהנים מכל רגע...
כל הכבוד לכולן !!! הכונו לערב הגדול  ...תרשמו לעצמכן
ביומן -י"ח שבט ..הולך להיות מטורף!
לו"ז השבת:
 15:00מפקד המוני בסניף .לא לשכוח כחולבן ובזמן
בציפייה לבנין אריאל  -צוות תשע"ב ושפרה

קדומודעון
•
•
•
•
•

להשכרה /למכירה בגבעת שלם דירה  4חדרים  +גינה +
מיזוג .050-6326966
להשכרה  ,דירת משנה מאובזרת כולל ריהוט ומוצרי
חשמל 0547967763.
להשכרה דירת  3חדרים ברח ' התירוש בקדומים דרום
לפרטים.054-9212850 :
טיפול פנים מפנק +גבות +שפם ב – 0545-429000 ₪ 60
ניצה.
זוג צעיר עם שני ילדים שמגיע מארה"ב בעוד שבוע מבקש
לקנות ריהוט יד -שנייה לבית ) או שמישהו רוצה לתרום (:
ארונות גדולים ,ספה ,מיטת תינוק ,מיטת נוער ועוד .נעמי
האיתן 0524374373

למכירה בית במצפה קדומים בסוף בניה.
 250מ"ר בנוי על מגרש  500מ"ר.
 8חדרים  100 +מ"ר גג.
אפשרות ליחידת דיור נוספת בקומה ב'.
בניית הבית בסטנדרט גבוה במיוחד
אלי כהן 0526-169700
למכירה
גליל דשא סינטטי  50 25*2מ"ר
 40מ"מ צפיפות 18900
 5שנים אחריות  69ש"ח למ"ר כולל מע"מ
וכולל הובלה עד לביתכם
לפרטים יעקב .054-5498087
עובד\ת סוציאלית ,מורה או עובד עם אוכלוסיה נזקקת

ב"חנות בהזדמנות"
יש מלאי של תיקים\ ילקוטים
ועוד דברים רבים וטובים,
שמחכים שיקחו אותו למטרה טובה
לפרטים וליצירת קשר
יודפת שילת 09-7928358
íéùåøã
• דרושה מחנכת מצויינת לכיתת חנ"מ בבי"ס בקרני שומרון
כמ"מ לחופשת לידה  -מיידית .מועמדות מתאימות  -בבקשה
לפנות עם קורות חיים למתיא שומרון טלפון09-7920706:
פקס.09-7920898 :
• נקיון לבתים פרטיים .מהיר יסודי ויעיל .גדעון 0547707494
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• ביום ראשון אבדה לנו כלבת ביגל גזעית בצבעים חום שחור
ולבן,נודה מאוד למוצא הישר :משפחת לוי,מצפה
קדומים.7928784,057-6661066 ,
• לפני כחודשיים נשכח ברכבנו MP3בצבע כחול עם אוזניות
לבנות  0506-374049 7928037נהרי.
• לפני כשבועיים נמצא עט עפרון בדרך בין ק  .דרום לשער
הורדים .אשמח להשיבו.0502888036 :

ביגודים
חיסול!!!!!-מלאי תינוקות
פריט שני  - 50%כל הקודם זוכה!!!!
*מבצעים והנחות על קולקציית חורף
*ללא החלפה \החזרה
*ללא כפל מבצעים

אודליה ברנט קוסמטיקאית מוסמכת
◊ מגוון טיפולי פנים בהתאמה אישית
◊ פדיקור ,מניקור
◊ עיצוב וסידור גבות
◊ שעווה בכל חלקי הגוף

לקביעת תור 050-4450277 :אודליה

מניקור ופדיקור רפואי
בבית של הלקוחה
מקצועית ומיומנת
לנשים בלבד
אהובה לייזרסון 054-4539230
קביעת טיפול  24שעות מראש.

"אומן מחשבים"
* מעבדה מקצועית עם המכשור החדיש ביותר
* תיקון מחשבים ,ניקוי וירוסים ,הדרכה ויעוץ
* מכירת כל סוגי המחשבים וציוד היקפי
ניסיון עשיר של למעלה מ 15-שנה
אחריות מלאה,
שירות אדיב ,מחירים נוחים
טכנאי מיכאל זמין לכל שאלתך09-792-123-6 \ 054-5857784 :

בדיקת מחשב ויעוץ ראשוני חינם.
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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

לרזות עם אסנת
סדנא להרזיה בהנחיית אסנת פריד
דיאטנית קלינית מוסמכת
בסניף "אמונה"רח' ויצמן  117כפר סבא
מידי יום שלישי בשעה 20:00
לפרטים :אסנת – 054-2207650
מתאים גם לנשים הרות ומניקות

קייטרינג אדמה
טלפון 050-5433103 , 7921711
בהשגחת הרב צבי פרבשטיין ובאישור משרד הבריאות

ניקיון יסודי בעזרת מכונות מקצועיות ששואבות ומקרצפות,
ישאיר את השטיחים והריפודים שלך
נקיים ומבושמים לאורך זמן!
הסרת כתמים וריחות לא נעימים.

בבית הלקוח!
מחירים נוחיםurielnatan@gmail.com :e-mail ...
אוריאל שוורץ 050-6802834

”גן רימון”
פותח הרשמה לשנה"ל הקרובה )התשע"ג(
בואו להיתרשם ולהירשם
ילדים בני שנתיים-שלוש
בלי לחשוש ובלי להודיע מראש!
שעות הפעילות :ימי א-ה 7:30-16:00
יום שישי 7:30-12:30
טל 054-2359022 :.בגן
 054-2357022בבית

אירועים גדולים וקטנים.
אוכל מוכן בכל יום ששי משעה  8:00ועד : 13:00

 0ממולאים
 0מבחר בשרים – בקר ועוף
 0סלטים
 0דגים אפויים ומטוגנים
 0טשונט
 0קיגל אטריות ותפו"א
 0עוגות
 0חלות
חנות המפעל – באזור התעשייה בכניסה לישוב – מול תחנת הדלק .

שמן זית “הר קדומים” יבול תשע”ב
תוצרת פארק בר-און-עבודה עברית
כתית מעולה חמיצות 0.4

 1ליטר  42ש”ח 2 ,ליטר  80ש”ח
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!
ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780
הנני לבשר לכם כי נפתחה חנות חדשה

אימון אישי לירידה במשקל
לבני נוער ומבוגרים
הניה מוזס 0528-119053
henyamo@gmail.com

'''עונג שבת  -דגים מלוחים ממטבח המקדש'''
מטבחו של מיכאל אוסניס מכרם הלוי בקדומים.
מיכאל מכין לכבוד שבת דג סלומון מעושן ודג מטיאס מליח ועוד ממבחר
הדגים המוקפאים מהים הצפוני )סקנדינביה(

כל שבוע עיבוד מחדש של דגי-היבוא ,ללא חומרים משמרים
הכל טרי  -כל שבוע ייצור מחדש.
ניתן לקבל באריזות לפי בקשתך :קופסת שקופה ,סידור בפלטה ועוד...
ניתן להזמין עד ערב יום רביעי )גם ברגע האחרון  -אם יישאר במלאי(
בהשגחת הרב צבי פרבשטיין
להזמנות.0544-792242 :

