י“ב סיוו התשע“ה
שבת ”נשא“

 30מאי 2015

שעורי פרשת שבוע לנשים  -פרשת נשא
קדומים דרום  -השיעור ינתן ע“י הגב‘ דנה פולבר בשעה 17:30
בבית משפחת ונטורה.

המירו יתקיי אי“ה
ביו שישי י“א סיו!29.5 ,
מקדומי צפו!
למצפה ישי

כניסת השבת19:11 :
יציאת השבת20:24 :

בתי הספר של הקי
הורי יקרי שלו רב,
אנו שמחי להודיעכ כי המועצה המקומית קדומי,
מצטרפת ליוזמת משרד החינו! בהפעלת מוסדות החינו!
בקי %מתארי! י“ד תמוז )  (1/7/15ועד ה אב ) (21/7/15תשע“ה
לכיתות א'  ב'  ביוזמת משרד החינו.
כיתות ג'  ה'  ע“י המועצה מקומית קדומי.
התכנית תכלול פעילויות ,חוגי ותכני העשרתיי
וחווייתיי ,בנוס ,לתכנית הליבה שהכתיב משרד החינו!.
הפעילות תתקיי בביה"ס בו לומד ילדכ.

את התכניות יובילו מנהל ביה"ס בליווי צוות המורי
מתו ביה"ס.
התכנית הבסיסית בימי א'ה':
נחשו בני :תתקיי בי השעות 13:00 – 8:00
נחשו בנות :תתקיי בי השעות13:15 0 8:15 :
בנוס ,יתקיימו שני ימי שיא לאחר השעה . 13:00
* התכנית כוללת ארוחת בוקר.
בימי הקרובי נפרס מידע נוס ,לגבי העלות לתלמיד/ה
ואופ ההרשמה.

קייטנת הגני
#ביום ג' ח' בסיון ) (26/5בשעה  - 20:00הרצאת עגנון
המשך "הנידח" מתוך "אלו ואלו"#ביום ב' י"ד בסיון ) (1/6בשעות  - 17:30;16:30שעת
סיפור "בקר בהיר אחד" מאת אורה איל.
#ביום ג' ט"ו בסיון ) (2/6בשעה  - 20:30הרצאתו של
יולי שפירא "איך לדבר על ספרים שלא קראנו"...
#ביום ג' כ"ב בסיון ) (9/6בשעה  - 20:00הרצאת עגנון –
"אגדת הסופר" מתוך "אלו ואלו"
#ביום ד' כ"ג בסיון ) (10/6בשעה  - 16:30מחזמר לכל
המשפחה "הרפתקה בשביל הקסמים" ע"י תיאטרון
"אגדה" .ההצגה תיערך ברחבת הדשא שליד הספריה.

מחזור ראשו! לקייטנת הגני:
מיו רביעי י“ד תמוז  1.7ועד יו חמישי ז‘ אב 23.7
מחזור שני לקייטנת הגני:
מיו שני י“א אב  27.7ועד יו חמישי כ“א אב 6.8
פרטי נוספי על פעילויות ,מחירי והסדרי תשלו יפורסמו
בשבוע הבא
בברכה
גדי פניגשטיי 0מנהל המח' לחינו!

מעונות קדומי

שבוע הבא מסתיימת ההרשמה למעו! !!!
ההרשמה תתקיי עד יו חמישי י"ז סיוו! )(4.6
במשרדי מנהלות המעו! ) ליד השוטר הקהילתי(

בימי א‘ וה‘ בי! השעות  16:0017:00אחה"צ
בימי ב' וד' בי! השעות 08:0009:00

יריד ספרים ברחבת הספריה ביום רביעי  10/6ב 17:30

ובתאו מראש מול יעל טובול בטל' 0545309866 :
לרישו יש להצטייד:
.1דמי רישו על ס / 133
.2צילו ת.ז מעודכ! כולל ספח שבו רשומי כל הילדי.
*פרטי נוספי באתר המועצה.
ערכת רישו למעו! נית! לקבל בכל המעונות ובזמני הרישו

ביריד – ספרי פעוטות ,ילדים ונוער ,רבי מכר ,וספרי

ילדי מתפתחי במעו קדומי

#ביום ב' כ"ח בסיון ) (15/6בשעות - 17:30;16:30
שעת סיפור "מעשה בחמישה בלונים" מאת מרים רות

קודש .העמדת דוכנים ביריד – בתיאום מראש

בית קדומי אבל על פטירת חברתנו היקרה

רות שליט ז“ל
ושולח תנחומי לחברנו דניאל ורוני
ולכל המשפחה המורחבת
המשפחה יושבת שבעה ברח‘ בית הבד  12כפר סבא

שיפו מקווה גבעת של
לרגל שיפוצים מקיפים במקווה גבעת שלם המקווה יהיה
סגור עד להודעה חדשה.
מקווה קדומים צפון יפעל במקומו באותם שעות. 20.00-23.00 :
במוצאי שבת וחג21:00 - 23:00 :
בערבי שבתות ,הטבילות יתקיימו במקוואות דרום וצפון בלבד.
מס' טלפון במקווה קדומים צפון 09/7928520 -

במוצ"ש פרשת "נשא" שעה  21.30יתקיים שיעור עם הרב יוחאי מקבילי
בנושא" :הפרדס בימינו על פי הרמבם".נא להביא :גמ' חגיגה ,רמב"ם
מדע" ,מורה הנבוכים" .השיעור בבית משפחת טביב גבעת שלם ,מיועד
לגברים ונשים.

בית מדרש ערב גבעת של
ממשיכים להתקדם בלימוד סוגיות בהלכה בתכנית "צורבא
דרבנן" בימים אלה מתחילים הלכות שבת.
זה הזמן להצטרף :ימי הלימוד א' ו -ג' מהשעה 19:30-21:15
בביהכ"ס הספרדי גבעת שלם
לבירורים :בועז ויינרב 052-8119048

ערב הכנה לקי
הורי ונוער יקרי!
הנכ מוזמני לערב הכנה לקי
שעומד בפתח
ביו חמישי ,כ"ד סיוו 11/6 ,במועדו נוער.

נוער:
 19:00שיחה מפי צורי דהא!
ואז ...הקרנת סרט "תסתכל לי בעיניי" בצנירי.
)במסגרת שבוע זהירות בדרכי(

הורי:
 20:15שיחה מפי צורי דהא!
ולאחר מכ! גיוס הורי לסיירת הורי )הסבר קצר על
הסיירת יינת! ע"י זהבה תמיר ,רכזת הסיירת(
קצת על המרצה:
צורי דהאן -בוגר המרכז לטיפול וגמילה מהתמכרויות"-רטורנו".
הקים את חברת "פסיעות ,בשבילי הנפש" המתמחה בסיוע לבני
נוער והורים במצבי סיכון ומניעה

בתחילת המפגש יתבצע הסבר קצרצר על מפעלי הקיץ
נתראה! מחלקת נוער התשע"ה

נופש נשי
)חצי פנסיו(

מתי? תאריכי כ“ו-כ“ח תמוז13-15/7 ,
ïååâî ,íéìåéè úììåëå äøéùòå úðååâî ùôåðä úéðëåú
.äîùðìå óåâì äçåðî äáøäå äìåòî àúåøáç ,úåàðãñ
!!!ìáâåî úåîå÷îä øôñî
äëåæ úîãå÷ä ìë

ç“ù 1280 :øéçî

דרוש/ה מנהל/ת מחלקת חינו
תיאור התפקיד :אחריות על גיבוש ועיצוב המדיניות בתחו
החינו! וכ על ניהול המער! החינוכי במועצה.
דרישות התפקיד:
השכלה .1 :השכלה אקדמית מלאה
 .2בעל/ת תעודת הוראה ,תעודת הסמכה או רישיו הוראה
קבוע.
ניסיו! מקצועי  :ניסיו מקצועי של  3שני כמנהל/ת מוסד
חינוכי ,או בעל/ת תפקיד ניהולי במוסד חינו! או במערכת
החינו!.
היק? המשרה100% :
קורות חיים בצרוף תעודות השכלה ואישורי העסקה יש להגיש
לפקס  153-97778016או לjobs@kedumim.org.il :עד ליום ה'
י"ז בסיון תשע"ה ) (4.6.2015
נוסח מחייב ופרטים נוספים באתר המועצה.www.kedumim.org.il
רק מועמדים העונים לדרישות התפקיד והעבירו מסמכים כנדרש
יוזמנו לראיון.

מועצה מקומית קדומי

מכרז 8/15

דרוש/ה מנהל/ת שרות פסיכולוגי חינוכי
תיאור התפקיד
מתווה מדיניות פסיכולוגית חינוכית ברשות המקומית
בהתא להנחיות שפ"י ולצרכי הרשות המקומית
דרישות התפקיד
השכלה .1 :תואר "מוסמ!" ומעלה בפסיכולוגיה
 .2בעל תואר מומחה בפסיכולוגיה חינוכית
ניסיו! מקצועי  :ניסיו מוכח בשירות פסיכולוגי חינוכי במש!
 6שני לפחות
היק? המשרה100% :
קורות חיים בצרוף תעודות השכלה ואישורי העסקה יש להגיש
לפקס  153-97778016או לjobs@kedumim.org.il :עד ליום
ה' כ"ג בסיון תשע"ה ) (10.6.2015
נוסח מחייב ופרטים נוספים באתר המועצה.www.kedumim.org.il
רק מועמדים העונים לדרישות התפקיד והעבירו מסמכים כנדרש
יוזמנו לראיון.

ממשיכי במסורת ובשיתו פעולה ע מתנ“ס
אלקנה ויוצאי לנופש לחוויתי ,מהנה ומרגיע.

היכ? מלו ד פנורמה ,חיפה

מועצה מקומית קדומי

מכרז 6/15

)(äð÷ìàì äòñä ììåë àì

úåáøú ú÷ìçîì ìééîä åà äöòåîä øúàá äîùøää
.30.5 ,ïåéñ á“é ãò tarbut@kedumim.org.il

נשמח לראותכ

שגעו הכדורגל מגיע!!!
בקרוב מונדיאל  2015יוצא לדר
נא לשריי! את התארי הבא 1628/7 :
פרטי בקרוב.....
נדב ללוש –מדרי כדורגל לילדי ונוער
050 4758204 nadavl@raanana.muni.il

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן
נפתחת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ו
* שיעורי נגינה יחידניים * שעורים קבוצתיים *
הרכבים ותזמורות * המרכז לשירת המקהלה *
פרויקט "כלים שלובים" * ועוד...
ייעוץ והכוונה בבחירת כלי ומסגרת לימודים -ללא תשלום!
שימו לב :המנגינה עולה ,אך המחירים נשארים
נמוכים...

הרשמה מוקדמת פטורה מדמי הרשמה!
במהלך חודש יוני יתקיימו מבדקי התאמה
ללימוד מוזל של כלי נשיפה בקבוצות!
המבדקים יתקיימו בימי חמישי בין השעות 16.00-
 ,17.30בבית הספר למוסיקה.
המבדקים ללא תשלום וללא התחייבות בתאום טלפוני
משרדינו 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 :

להתראות בבית הספר למוסיקה!

