à”òùúä úáè à”é
2010 øáîöãì 18
”éçéå” úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "ויחי" יתקיים השעור ,אי"ה ,ע"י ברכה אביקסיס
בשעה  16:15בביתה.
• שבת פר ' " שמות " לעילוי נשמת רועי ודוד ארבל ז " ל
יועבר ע"י איתן ארבל בשעה  16:00בבית המשפחה

16:06 :úáùä úñéðë
17:17 :úáùä úàéöé

יועצת למעמד האישה ומ .תרבות
מזמינים אתכם נשים ,גברים ונוער מגיל 17
למונודרמה מאת :אלון מרגלית

בגל גשמים האחרון ירדו בקדומים:
 120מ”מ ממוצע השנתי 620 :מ”מ
הודעות מחלקת ביטחון
הקמת צוות מתנדבי כיבוי בקדומים
לצורך הקמת צוות כיבוי וחילוץ בקדומים דרושים:
√ נהגים בעלי רישיון ג ' לפחות שנתיים וללא עבר פלילי.
√ מתנדבים מגיל  16ומעלה.
הקורס יועבר ע"י תחנת כיבוי קרנ"ש וימשך כ  5-מפגשים
בני  6שעות.
אם הנך עונה על הדרישות ומרגיש מתאים
צור קשר עם מוקד .107
תדריך שמירה-
לכל המעוניינים להיכנס לשמירות ,תדריך שמירה
יתקיים ביום ה'  ,28/12/10כא' בטבת בשעה20:00
במוקד קדומים.
שער צפון
השער שוב אינו תקין .נשתדל לתקנו באופן יסודי ומהיר בימים
הקרובים.
דיווחית תשלח כשהשער יתוקן.

2011 úðùì äðåðøàá úåçðä
לתשומת ליבכם,
החל מ 1/1/11ההנחות משנת  2010אינן בתוקף.
הגשת בקשות להנחה בארנונה ניתן להגיש החל מ .9/11/10
הנחות עפ " י מבחן הכנסה יש להגיש בין .1/1/11-31/3/11
קיימת אפשרות להגשת בקשה מאוחרת מ  31/3/11לתושבים
חדשים או במידה וחל שינוי אישי ו/או כלכלי במהלך השנה.
טופס בקשה להנחה ניתן להוריד באתר או לקבלו במשרדי
המועצה בקדומים דרום בימי קבלת קהל  .כמו כן  ,אפשר
להתקשר טלפונית ולהשאיר שם ומס' ת.ד .בטלפון 7922071
ולציין סוג הטופס הרצוי ונעביר אליכם.
לכל בקשה להנחה יש להגיש טפסים בהתאם  ) .פרטים
בטבלת הקריטריונים(
את הטפסים לאחר שמולאו אפשר להחזיר לתיבת הדואר של
המועצה )התיבה הלבנה בדואר(.

תנאים מקדימים לבחינת הזכאות:
* אי קיומו של חוב.
* כתובת המבקש מעודכנת בקדומים עפ " י מרשם
האוכלוסין.
* המבקש הינו "המחזיק "בנכס בפועל.
* הגשת מסמכים באופן מלא במועד.
* אין כפל הנחות  .במידה וקיימת זכאות עפ " י מס '
קריטריונים יקבל המבקש את ההנחה הגבוהה.

גבר בשנות השלושים ,איש הייטק,וקצין ביחידה
קרבית ,נמצא בטיפול קבוצתי באחד המרכזים
למניעת אלימות במשפחה.
דרך סיפור יחסיו עם חברתו-אשתו נחשף התהליך האיטי והאכזר של
מערכת יחסים אלימה וכואבת  .הוא פותח חלון אל מעמקי נפשו ,אל
היצרים הפחדים והמצוקות ההופכים אותו לאט לאט מ"בחור טוב" כפי
שמגדירה אותו החברה ,לפצצה מתקתקת של הרס ואלימות כלפי אשתו
ובתו.
דרך ספורו עולה גם דמותה של אשתו אשר סולחת  ,מבינה  ,מקווה
ומסרבת להכיר במציאות הכואבת ,עד לנקודה שכבר כמעט מאוחר.
המונולוג מאפשר לצופות ולצופים הצצה לעולמו של גבר מכה והתהליכים
המניעים אותו .לצופות בהצגה זהו סימון ברור של נורות האזהרה
שצריכות להידלק.לצופים זו הזדמנות למפות ולזהות תחושות ומצוקות
מוכרות ואולי בעזרת יתר מודעות לעצור את תהליך ההידרדרות
בתחילתו.
אורך ההצגה 45 :דקות

חלק שני  :מפגש עם השחקן והמחזאי
לאחר ההצגה יתקיים מפגש ודיון עם השחקן  :אלון מרגלית מספר על
בניית ההצגה והתחקיר ,מפגשים עם גברים ונשים  ,מנתח את הסיפור
עם הצופים ומדגיש זיהוי הנורות האדומות הכוונה לגורמים מתאימים
וכמובן עונה על שאלות.

ההצגה תתקיים אי”ה ביום שני י”ג טבת20.12 ,
בשעה  20:30באודיטוריום באולפנת להב”ה
מחיר כרטיס 20 :ש”ח
המחלקה לשירותים חברתיים

מרכז סיוע למשפחות שכולות עקב תאונות דרכים
שירות חדש
משרד הרווחה בשיתוף עיריית תל אביב מפעיל מרכז טיפול וסיוע
למשפחות ששכלו בן משפחה בתאונת דרכים בארץ או בחו"ל.
הטיפול הניתן הינו טיפול קצר מועד הממוקד בטראומה ובשכול.
טיפול פרטני זוגי או משפחתי.
הטיפול ניתן ללא תשלום.
כתובת המרכז – התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי צ'לנוב  41תל אביב.
לקבלת השירות ניתן לפנות ישירות לטלפון03-6227333/5 :
או במייל pomtiansky_@mail.tel-aviv.gov.il
ניתן לפנות גם באמצעות המחלקה לשירותים חברתיים בישוב
טלפון.09-7922101 :

לכרמלה גונן תנחומים על פטירת אחותך מזל אלבז ז”ל.
לאילה לוי)מטפלת במעון בקדומים צפון( תנחומים
על פטירת אביך שלום טיירי ז"ל.
לאביבה מנגיסטו תנחומים על פטירת אביך
מקונן טללה ז”ל.

“”äëåðçä ãåáëì

אזכרה

תודה לכל משתתפי קונצרט "לכבוד החנוכה" ,למורים,
לתלמידים ולקהל הגדול שגדש את האולם.
תודה לחננאל ,ראש המועצה שכיבד את הערב בנוכחותו
ובדברי ברכה.
תודה לרחל מנקין ,נחום יערי אסתי בוקובסקי ולמנצחנו זזי
ש"תפס פיקוד" והתגייס ללא הכנה מוקדמת להנחות את
הערב.
לאלה מבאי הקונצרט שנאלצו להאזין בעמידה – אנו
מתנצלים ומבטיחים לדאוג למספיק כסאות בשנה הבאה...
לצערי נאלצתי להעדר מהאירוע ,אך אני מקווה להיות נוכחת
בכל הקונצרטים הבאים עלינו לטובה!
חורף טוב לכולנו!
אסנת ליכטנשטיין

לשניאור שמרלינג ז"ל

 35שנה לחידוש הישוב היהודי בשומרון
מסיבת חנוכה ישובית
úáéñî úà âåâçì íò áåøá åðùâôð äðùä íâ ,äðù ìëáë
íéîåã÷ì úãìåä íåé íò ãçéá ,úéáåùééä äëåðç
.”ïåøîåùá éãåäéä áåùéä ùåãéçì äðù 35" ïîéñá
åéäù éðåæç ÷çöéå äãðéìì ïúéð ïåùàøä íéîåã÷ øé÷é úåà
íúéá úà åáæòù ,òñîì åôøèöäù íéðåùàøä íéøáçä ïéá
øøåâúäì åøáòå íéðèðè÷ íéãìé äòáøà íò íééúòáâî
.íåã÷ éàáöä äðçîá
ïåîéà úöåá÷ :àåä åðáåùéá ìòåôù ùãç éëåðéç è÷ééåøô
.ïîèéæ äéìàå á÷òé æòåá íéîåã÷ øé÷é úåà åìáé÷ . íéøòðì
åà äìéôúá ÷ôúñî àìù ñéðñåà ìàëéîì ïúéð óñåð úåà
.ùã÷îä úéá úà íåé íåé äðåá àåä åéúåòáöà øùòá ,íåìçá
òôåîá éãéåã éãåà øîæä ìù äáéäøîä åúòôåäá åðîééñå
""úåáåè úåçåø
.äæ áøò íåé÷ ïòîì åìîòù íéòééñîä ìëì úåãåäì éðåöøá
√ .íéèøñä úëéøò ìò âåøúà éðôìåàî ïúéàä äéöîàì
√ ."äåôé÷äå ïåéö åáåñ" ïåèøñä úëéøò ìò ïîìãà ìàåîùì
√ ãåîìúå íéðá "ïåùçð" øôñ úéáì úôúåùîä äìä÷îì
.ùèéåã ãòìà ìù åúëøãäá "æò úãñé" äøåú
√ ìåçîì äøåîä òáùéìàì ,"ïåùçð" øôñ úéá úåðáì
.êéìéåøô ìëéîìå
√ øéùå áåè íåé úéùàø úåëéøãîìå úåðá ä"àøä èáùì
.úåðìâãä ìò éáòøù
√ .íé÷å÷éæä ìò ñéñ÷éáà ïåøåãì
√ ä÷åæçú ú÷ìçî ,ïåçèéá ú÷ìçîì ,ïéìåñà íøîòì
.êåðéç ú÷ìçîå
√ .äøáâää ìò õéáåìåôå÷ ããåòì
√ .òåøéà ìë åðì íéèù÷îù íéöéöòä ìò ïåøáò úìúùîì
√ .äéçðää ìò øéîè é÷éøì
√ ,øìñø úéåø ,óìåå äððø ,äìéù ùåùì úåáéáç úåðåøçàå
.äæ áøò úçìöäì ïöøîîå ïîæî åîøúù âðéìøîù äåãç
√ .øëæåä àìå òééñù éî ìëìå
é÷ñáå÷åá éúñà

äöòåîä øðéøèå
יום שישי כ"ד טבת  31.12.10בין השעות 10:00 – 9:00
ליד המשרד של השוטר הקהילתי

ביום ראשון י"ב טבת תשע"א ).(19/12/10
נפגשים בשעה 15:15
בכניסה לבית העלמין בקרית שאול
המשפחה
אזכרה

לשאול רוט ז"ל
ביום ששי י"ז טבת תשע"א )(24/12/10
בשעה  8:30בבית העלמין בקרני שומרון
המשפחה

"דע לך שכל רועה ורועה ,יש לו ניגון מיוחד משלו"...
שבע שנים להירצחו של

רועי ארבל הי"ד
האזכרה תתקיים במוצאי שבת פרשת "שמות "
י"ח טבת )  (25.12בשעה 20:00
באודיטוריום שבאולפנת להב"ה.
ישאו דברים:
 רועי אביקסיס -חבר ילדות בני משפחה שיעור מפי הרב מרדכי וורדי -רב ביה"ס לקולנוע"מעלה" ורב הקיבוץ ראש צורים " -רועי בתמונה ובניגון"
העליה לבית הקברות בדולב -תתקיים
ביום שני כ' טבת ) (27.12בשעה 15:00

בנוכחותכם נתכבד.

מדרשת מגיל”ה
ביום ראשון הקרוב ,יב' טבת ,בשעה ,8:45
שעור בתנ"ך ע"י הרב מנחם שחור באולם למעלה.
שאר השעורים כרגיל
íðåòîá äçîùä
• לרייך מירי ויעקב מזל טוב לנישואי אביטל עם אבינועם
קריספין.
• לחדד מיכל וארז ולשורץ מרים ויהודה מזל טוב להולדת
הבן/הנכד יונתן.
• לדויטש רבקה ואלעד מזל טוב להולדת הבת
• לשטינברגר יעל ועדו מזל טוב להולדת הבן.
• למנקין רחל ודידה מזל טוב לנישואי הילה עם ישי ספיאן.
• למשפחת גמליאל מזל טוב בהגיע אוראל למצוות.

äãéáà úáùä
• בי"ז בכסלו ,בסביבות  ,17:00עליתי על טרמפ מקדומים
לקרני שומרון  ,ושכחתי בטרמפ נעלי ספורט בצבע סגול -
אפור של  . new balance,אם מישהו מצא  ,אשמח אם
יצור קשר -0502425248 :מעיין עמר ,קרני שומרון.
• לפני כחודש נשכח בטרמפ טלפון נייד נוקיה ע"י
טרמפיסטית שעלתה בקדומים וירדה בחיילים,7928786 .
.052-4000861

ג”ת )גמלאים תורמים(בקדומים

התיאטרון שלנו" מציג :

הצגה מוסיקלית לילדים
אנחנו כבר גדולים  ,הצגה תמימה וקסומה,
על עולמם של ילדים המגלים כי הם מסוגלים לבצע פעולות
יום-יום כמו גדולים !
דנה ורונן הם שני אחים המספרים לדובי-דב ולאלישבע
הבובה את כל מה שעבר עליהם במהלך היום …
תוך כדי הצגה הם מגלים כי הם יכולים לבצע את הפעולות
השגרתיות בעצמם .
בהצגה הומחזו שירים וסיפורים
של מרים ילן שטקליס  ,אנדה עמיר,
ע .הלל ויצירות מקוריות פרי עט
השחקנים .
כתיבה ובימוי  :רונן פלד וזהר זמיר
ניהול מוסיקלי :ליאת פרלוב מאירי
הפקה ותפאורה :יובל פלד
שחקנים :רונן פלד /אביעד הר ציון ,שיר אידלסון/מיכל ברנד

,úáè ’ë éðù íåéá ä”éà íéé÷úú äâöää
ñéôä íìåàá 16:30 äòùá 27.12
ç”ù 25 :úîã÷åî äøéëîá ñéèøë øéçî
(íéîìùî íéøâåáîå íéãìé) ç”ù 35 :òôåîä íåéáå
09-7778017 ïåôìèá úåáøú ú÷ìçîá íéñéèøë ùåëøì ïúéð
)(ãééð øôñî øéàùäì àð äðîæää øåùéàì —äòãåä øéàùäì ïúéð
tarbut@kedumim.org.il :ìééîá
tarbutkedumim@gmail.com :ìééîá

çìîä íéá ùôåð
.çìîä íé óåç ìò "íéðâ" ïåìîá ùôåðì ïéîæî åéãçé ïåãòåî
9.1.2011-12.1.2011 íéëéøàúá íéé÷úé ùôåðä
.áåùå êåìä äòñä ,íéîé 4 úåìéì 3
052-8332812 ,7922248 ïåãòåîá íéôñåð íéèøôå äîùøä
∞ äéæéåìèä úåùãç ìåî íéáùåé íúà íâ
??äá øîàðä ìò ñòëá íéáéâîå
∞ ??íãä õçì úà íëì úåìòî åéãøä úåùãç éìåàå
∞ úðéåòä úøåù÷úä ìåî íéðåàä øñåç úùåçú íàä
??íëá íâ úìçìçî

יש אור בקצה המנהרה!!!
ולאור הזה קוראים :
אתר החדשות הסטירי/אלטרנטיבי שלנו,

או כפי שהם אומרים :
"מהדורת השבט  -תכנית החדשות ה " אובייקטיבית "
ביותר בטלויזיה ,ללא משוא פנים ,התכנית שמדווחת
לכם על הכל בזמן אמת כדי שלפחות משהו מתוכה
יהיה אמת"...

אז בואו להיפגש ,לשמוע ולהשמיע בספריה
ביום רביעי כ"ט טבת ) (5/1בשעה 20:30
עם יוצרי אתר :
* טל גלעדי – תסריטאי
* אבישי עברי – עורך תוכן
* רונית אברמוף-שפירא  -שחקנית
מחיר כניסה – 15ש"ח

מחכים לכם

,íééúøáç íéúåøéù) äöòåîä ìù äìéä÷ä óâà úå÷ìçî
úåìéòô ìù óúåùî ïåðëúì åøáç (øòåðå úåáøú ,êåðéç
.íéîåã÷á ú"â
úåðäéì íéîåã÷ úìéä÷ì øùôàì äðéä úéðëúä úøèî
íéàìîâä ìù íäéøåùéëîå íäééç ïåéñéðî íøúéäìå
.áåùééá
,äöòá ,äðéáá íéãéåöîä åðúàî åìà úà íéðéîæî åðà
àùåðì ùã÷åéù áøòá óúúùäì ,áåè ïåöøáå éàðôá
.éùéìùä ìéâá úåáãðúää
êúç éôì) øàåãá úéùéà íâ äçìùð øùà ,äðîæää ïìäì
:(éèðååìøä íéàìéâä
:ìéçúäì øùôàù ìéâì úòâä
,éúåìú êá äéäé åäùéîù éìáî éúåòîùî úåéäì
,òéæäì éìá ìáà ,òéôùäìå úåùòì
,äøáèöäù íééçä úîëç ìëî ììëì íåøúì
äøåîë /úððâë /ìäðîë /éàìîùçë
,ìéâä ìù ùôåçä úà ìéáâäì éìáî
.ìéòôä ÷ìçäî úö÷ ãåò ùôåðì óéñåäì ÷ø
øøáúäì ïîæä íò éåùòù – ìéòô ÷ìç
;øâúàîå ïðòøî ,ùãç åäùîë
,éåèéáì àá íøèù úåéùéàá ïô
.éåöéîì òéâä íøèù ,økåî ïë à÷ååã éìåà åà
בקיצור – אם יצאת לגמלאות ,או אם לחילופין נראה לך שזמנך
יכול לאפשר לך לשלב בחייך התנדבות למען הקהילה -

הננו רוצים להזמינך לערב מיוחד
בנושא ההתנדבות ביישוב ,שייערך ,אי"ה,
ביום שלישי כ"א בטבת התשע"א28/12/10 ,
בשעה  20:00במועדון "יחדיו".
בערב זה נסקור אפיקי התנדבות שונים שקיימים ביישוב ,ונעלה
בעזרתכם ,רעיונות חדשים לעשייה.

להלן תוכנית הערב:
 20:00דברי ברכה –חננאל דורני ראש המועצה
 20:10התנדבות בגיל השלישי – יורי הירשפלד,
החברה למתנסים ,תנועת של"מ )שרות לאומי למבוגר(
 21:00התנדבות בקדומים – נציגי שירותים שונים
בקדומים )המחלקה לשירותים חברתיים ,משטרה,
בי"ס ,גנ"י ( ,סקירה של אפיקי ההתנדבות הקיימים
והאפשריים וחשיבה משותפת על כיוונים חדשים.
לפרטים נוספים ,או להערות מאירות עיניים7922101/7928832 :

נשמח לראותך עמנו!
צביה בסרגליק
עו"ס קהילתית
רכזת מתנדבים

רינה קצב
מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים

הבהרה :המכתבים נשלחו עפ"י גזירת שנתונים ולא עפ"י שום
מידע אחר.
אם ידוע לך על אנשים נוספים שכדאי לספר להם אודות הערב
הזה ומשום מה נפקדו מרשימותינו  -נודה לך על עדכונם
בפרטים הנחוצים .כולם מוזמנים להצטרף.

*** נוער *** נוער *** נוער ***

נודה לא-ל שזכינו להביא את בננו

שכבת יא-יב בנים

מאיר נ"י למצוות.

מוזמנים לפגוש את יונתן – הרכז החדש לשכבות שלכם.
נפגשים מוצ"ש "שמות" ,י"ח טבת ,25.12 ,בשעה 20:00
במקלט בקדומים צפון מול הפארק )ביה"כ התימני לשעבר(.

שכבת יא-יב בנות
בואו נדבר קצת על "להיות נוער בקדומים".
חשוב לנו לשמוע אתכן –תובנות ,הרהורים ,רעיונות ,בקשות.
ניפגש ביום רביעי הקרוב ,טו טבת ,22.12 ,בשעה 20:30
במקלט בקדומים צפון מול הפארק )ביה"כ התימני לשעבר(.

מחכה לכן ,חדוה

במלאת לנער שלש עשרה שנה
במוצאי שבת פרשת שמות
נתכנס אי"ה לשמוח בבית הכנסת "משכן מאיר"
בשעה  20:00וכל ידידינו מוזמנים לשמוח עמנו.
אמציה ונעמי האיתן
לא נשלחו הזמנות אישיות -
מאיר יעלה לתורה אי"ה בשבת פרשת "שמות" במצפה ישי.

בקרוב ...בקרוב ...בקרוב...

ַשיר
ִמ ְדר ִ

קרן קדומים לפתוח מכרז לאיוש משרה
לתפקיד מדריך/רכז נוער

פרשת שבוע ,אקטואליה ,אנחנו,
במילים ,במנגינות
ובראייה קצת אחרת...

לישוב קדומים דרושים מדריכי/רכזי נוער
תאור התפקיד:
שותפות בייזום ותכנון פעילויות שוטפות ואירועים מיוחדים
לנוער ,וביצועם.
ניהול מועדון הנוער והדרכת בני הנוער.
כפיפות למנהל תחום הנוער.
דרישות התפקיד:
ניסיון בתחומי הדרכת נוער ובהפעלת פרויקטים חינוכיים
שתים עשרה שנות לימוד  -חובה ,תואר ראשון יתרון
שירות צבאי או שירות לאומי  -חובה
מוכנות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות

פרטים בדפי המידע

לנוער קדומים דרושה משפחה...
פרוייקט "משפחות מאמצות" מתחדש
ואנחנו מחפשים משפחות מתנדבות לליווי הנוער.
דרישות התפקיד :נכונות ,איכפתיות ,קצת מקום
בבית ,והרבה מקום בלב...
לפרטים :חדוה  ,052-8119060במיילshmerh@gmail.com :

!íëîéò 'ä
,äøâùì äøæçá íéøæåç úáùä
íìåëå äìòð èáùìå íéëéøãîì íéðåéøðéîñä åøîâð
(: íëì íéëçî !!!óéðñì íéøæåç
:úáùì æ"åì
á"áç úìåòô -20:30
ö"áù -15:20
ã÷ôî -15:45
äçðî
úåìåòô
íéøéù
äìãáäå úéáøò

היקף כל משרה 50%-25%
העסקה ע"י קרן קדומים לפיתוח
פרטי המכרז באתר ה מ.מ .קדומים www.kedumim.org.il
קורות חיים יש לשלוח עד ליום שלישי ,כ”א טבת28.12 ,
לפקס  15397928624או jobs@kedumim.org.il

למועצה מקומית קדומים דרוש רבש"צ
מכרז מס -12/10חוזר
דרישות התפקיד:
 12שנות לימוד ,שרות צבאי מלא ,תינתן עדיפות למסיימי
קורס פיקודי ,רשיון נהיגה ,תושב קדומים
היקף המשרה – מלאה ,נכונות לעבודה בשעות בלתי
שגרתיות.
הערה :קבלה סופית לעבודה מותנית באישור המח"ט
לפרטים – מחלקת בטחון 09-7928565
קורות חיים יש להגיש לפקס  1539-7928624או ל:
 jobs@kedumim.org.ilעד ליום שלישי יד' טבת תשע"א
) (21.12.10נא לציין את שם המשרה.

!íåìù úáù
úåòøå íéëéøãîä

-úåø÷é úåëéðç
óéðñì åòéâäù úåðáä ìëì ãåáëä ìë
!!!øå÷äå íéîùâä úåøîì äøáòù úáùá
(ïáì ìåçë úåçëåð äçðî) ì"ëðî òöáî
ïìåë .äîéòèå äîç äöéô ìá÷é äëåæä èáùä ,ìçä øáë
!!!ïîæáå ïáìåçë óéðñì úåàá
íéøåäì åçìùéé áåø÷á ,ìçä úåøáçä éîã íåìùú
.úåøáçä ìò íéèøô íò íéôã

!!óéðñá 15:00 äòùá ã÷ôî úáùä
!!ìàéøà ïééðáì äééôéöá
éãòå ã"äö

לתושבי קדומים היקרים!
אנו מזמינים אתכם להרמת כוסית וקביעת מזוזה

÷ïåòãåîåã
•

" ipex " zcrqna
)שנמצאת ליד הספריה(.
הטקס יערך בהשתתפות:
הרב ניר בן ארצי שליט"א ,הרב צבי פרבשטיין שליט"א,
ראש המועצה -מר חננאל דורני ומכובדים נוספים
ביום שני י”ג טבת  20/12בשעה .19:00
ב -19:00-הרמת כוסית.
ב -19:30 -קביעת מזוזה שלאחריה יתקיים כנס בנושא "אחדות
וגאולה" עם הרב ניר בן ארצי בבית הכנסת “משכן מאיר”
בקדומים דרום.
בנוכחותכם נתכבד ,רעיה ויעקב קרוואני.
BS"D

 -TALKING ENGLISHלדבר אנגלית
תחביר ,קריאה וכתיבה זה מעולה!
אבל צריך גם לדבר את השפה!
חוג דבור אנגלית לילדים
קבוצת בנים  /קבוצת בנות
מינימום נרשמים לפתיחת חוג 5 :ילדים
לפרטים והרשמה :אורנה בן אהרן )טרומבקה(:
 09-7921611או 054-2068220

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

•
•

•
•

רואי מסורי ,רו”ח -הנהלת חשבונות ,דוחות שנתיים והחזרי
מס 054-4822392
להשכרה בית בן ששה חדרים -חדש בקדומים צפון
057-7480402
מעונינים לשכור דירת שלושה חדרים ,החל מיוני הקרוב
במצפה קדומים\גבעת רש"י למשך שלוש
שנים.0508757098.088576482.
להשכרה יחידת דיור חדשה בקדומים צפון  ,מש ' פרוכטר
.052-6070961
למכירה מסלול ריצה /הליכה מסך דיגיטלי הנותן נתונים
רבים ,המכשיר כמעט חדש יעקב שני .054-5611027

äãåáò
• למחלקת חינוך דרוש מלווה להסעת חינוך מיוחד לכפר -
סבא בימי ש יש י הל וך  +חזור ) ע ד סוף יו לי , (2011
שכר הולם למתאימים -יש לפנות לאיילה .052-8119054
• דרוש/ה בחור/ה לליווי ילד לחוג אחה"צ וכן לפעילות נוספת
אחה"צ )רצוי רשיון( לפרטים .052-8702154

לחברה הכלכלית בקדומים דרושות
מטפלות למעונות קדומים לשנת תשע”א.
לפרטים :אלירז 052-8119070 -תימור052-8119051 -

מכירת נעלים
המכירה תתקיים אי"ה ביום ראשון
י"ב טבת )(19/12/10
בשעות  15:30-18:00בבית מינה דיאמנט
יורם 052-3359768
הזמנת סעודה לאירוע מ60-
מנות
מזכה בהנחה של  10%על
הזמנה לשבת משפחתית.

ליווי ,יעוץ וייצוג בבתי משפט ,יחס אישי ומקצועי
addad@bezeqint.net 050-6371168 7928460

מתארגנת קבוצה ללימוד גישור בקדומים
לימודי הגישור מקנים מיומנויות וכלים לניהול הליך הגישור ,ניהול
מו"מ ופתרון קונפליקטים.
הקורס כולל  10מפגשים בני  4.5שעות ,אחת לשבוע  ,ובו שיעורים
עיוניים ומעשיים הכוללים:הרצאות ,ניתוחי אירועים ,תרגול מעשי
וסימולציות גישור.
כל משתלם יקבל אוגדן המכיל חומר תיאורטי ומעשי ,אשר ישמש
אותו במהלך הקורס ולאחריו .
התעודה מטעם גומא המרכז הישראלי לגישור ואימון

בצע
מ

)מומלץ לנצל לטעימות לפני
האירוע ,או למנוחה אחרי(

בשמחות! רבקה 7921654

לפרטים והצטרפות050-6371169 :
נותרו מקומות אחרונים

שמן זית תוצרת פארק בר-און יבול חדש תשע"א

פח  2ליטר  ,₪ 80בקבוק  1ליטר .₪ 42
ניתן להזמין אצל אברהם 050-6860780
רב תכליתי בקדומים צפון
להשכרת המקום ותיאומים יש לפנות לרננה צברי 052-6999449 -

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.

.éúåëéà æéìôá ãééèöäì ïîæä äæå ,çúôá óøåçä
.¤ 160 - ìéâø æéìô ìéòî
.¤ 200 WIND BLOCK - æéìô ìéòî
.¤ 130 NK íéãìéì éããö-åã æéìô
www.fetex.co.il : øúàá úåàøì ïúéð úåàîâåã
.øçù ïá ìàôøå éñã :íéîåã÷á âéùäì
rfbs30@gmail.com
050-9286855

