à”òùúä áà â”é
2011 èñåâåàá 13 ”ïðçúàå” úáù

18:58 :úáùä úñéðë
20:06 :úáùä úàéöé

חופשת קיץ במחלקות המועצה
תאריך
עברי
י"ד אב-
כ"ה אב

מחלקה
המחלקה
לשרותים
חברתיים

מחלקות
גבייה
וגזברות
מח' הנדסה
מח' תרבות
מח' נוער
מח' חינוך

י"ד אב-
כ"ה אב

תאריך לועזי

הערות

14/8-25/8

לפניות דחופות
בלבד ניתן
לפנות למוקד
 107שיפעל
לאיתור עובדת
סוציאלית.

28.8 ,áà ç”ë ,ïåùàø íåéá ä”éà íéé÷úé

19:30– 16:30 :úåòùä ïéá

14/8-25/8

14/8-18/8

י"ד אב-
י"ח אב
14/8-23/8
י"ד אב-
כ"ג אב
11/8-18/8
י"א אב-
י"ח אב
בתאריכים י"א אב -י"ח אב11/8-18/8 ,
קבלת קהל בתיאום מראש בלבד

דף מידע
בשבת "עקב" לא יפורסם דף מידע

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "ואתחנן” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י ברכה
אביקסיס בשעה  17:30בביתה.
• שבת פר' "עקב” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י הרב ברלין
בשעה  17:30בביתו.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

...úåòúôä ãåòå

מחיר כניסה ₪ 15 :לילד

õé÷ä íåéñ òåøéà
íéøáâå íéøòðì ïåìúàéøè
äöéøå íéðôåà ,äéçù úåøçúá

18:30 äòùá 28.8 ,áà ç”ë ïåùàø íåé
שחיה בבריכה 12 :בריכות ,רכיבה על אופנים :מסלול כ12 -
ק”מ ברחבי הישוב  ,ריצה 3 :ק”מ בקדומים
על מנת שנוכל להתארגן כל מי שמעוניין לקחת חלק בתחרות יש
להרשם דרך אתר האינטרנט של מועצה

אירוע סיום הקיץ

אברהם פריד בשומרון
יום שני כ"ט באב  29.8בשעה  20:00ברבבה
מחיר כרטיס:

ספר שמואל ב’ פרקים :י”ב ,י”ג ,י”ד

 ₪ 90לתושבי חוץ מועצה איזורית שומרון

ספר שמואל ב’ פרקים :ט”ו ,ט”ז ,י”ז

 ₪ 70לתושבי קדומים הנרשמים דרך אתר המועצה

ובשבוע הבא פרשת “עקב”
בהצלחה!

זמני קבלת ספרי לימוד
בפרויקט "השאלת ספרים"
"íéðá ïåùçð" ñ"éáá å÷ìåçé íéøôñä
:íéàáä íéëéøàúá
9:00-16:00 úåòùá 21.8 ,áà à"ë ,ïåùàø íåé
14:00-20:00 úåòùá 22.8 ,áà á"ë ,éðù íåé
9:00-16:00 úåòùá 28.8 ,áà ç"ë ,ïåùàø íåé
14:00-20:00 úåòùá 29.8 ,áà è"ë ,éðù íåé
לדקלה וייס תנחומים על פטירת אימך
רינה טופורק ז"ל

)הרשמות לפעילויות קיץ(

מספר הכרטיסים מוגבל .כל הקודם זוכה.
הזמנת כרטיסים במחלקת תרבות 09-7778017
או המייל tarbut@kedumim.org.il

לכל חניכי ומתנדבי קיטנת איל”ן
המתארחים בקדומים
אנו שמחים וגאים לארח אתכם בישובנו
ומאחלים לכם שבוע של הנאה כיף והמון ביחד.
כולם מוזמנים בשבת המחנה לסעודה שלישית משותפת -
זמן למפגש,הכרות והכרת הטוב,
במתחם חדר האוכל של האולפנית בשעה .19:00

לשרה שכטר תנחומים על פטירת אחותך
שושנה איילנברג ז"ל

בריכת שחיה

שמונה שנים חלפו מאז נלקח מאיתנו

יום ראשון - 14.8 ,תתארח בבריכה קיטנת איל”ן.
ביום ראשון - 28.8 ,פעילות הנשים תסתיים בשעה 18:00
עקב פעילות הטריאתלון.

ישורון ז"ל

מחלקת ביטחון
לכלל התושבים והקבלנים!
לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינאים חריגים )ללא
אישור לקדומים (  ,בלי אישור מתואם יום לפני עם
שי הרבש"צ.057-7614460 ,
צייד חזירי בר
ציד חזירי בר יתקיים בתאריכים -14.8 :יום א' 16.8 ,יום
ג'  18.8 ,יום ה' ,בין השעות .18:00-01:00
הצייד יבוצע באזור בית העלמין ,אזור קדומים צפון ,אזור
רחוב שבו בקדומים דרום.
במהלך הצייד ישמעו קולות ירי.

קריאות מוני חשמל -תזכורת
תושבים שמחוברים לצובר החשמל של המועצה
ולא נלקחו מהם קריאות החודש
מתבקשים להעביר את קריאות החשמל -מס' מונה +מס'
קריאה
עד לתאריך כח' אב !28/08/11
לא נוכל לעדכן קריאות חשמל שיתקבלו לאחר תאריך זה.

את הקריאות נא להעביר אל:
כתובת דוא"ל ) gviya@kedumim.org.ilקישור מאתר
קדומים מחלקת גביה -ניתן גם להעביר דרך האתר(
או בטל ) 09-7778013 :נא להשאיר הודעה במשיבון (
רוצים לקבל תזכורת אישית?!
שלחו מייל לכתובת הנ"ל ותקבלו תזכורת אוטומטית לפני כל שובר

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 לאתר-
www.perach.org.il
לבירורים נוספים052-6767278 -
אורי לוי -רכז פר"ח קדומים
אזהרה לתושבים שמעסיקים או מארחים בביתם
עובדים זרים
לתושבים שלום,
הריני מבקש להודיע כי כל עובד זר שנמצא בישוב ללא
היתר ,מסכן אתכם בעבירה פלילית חמורה,
שעלולה לקנוס אתכם בסכומים גבוהים בנוסף להליך
פלילי כנגדכם.
משטרת ההגירה מתכננת להגיע לבדיקה בישובים
בתקופה הקרובה,
ראו הוזהרתם,
אמנון ברדה ,השוטר הקהילתי0507-643297 ,

נעלה לקברו ביום שישי יט' אב )(19.8
בשעה  10:00בבוקר
לאחר מכן סיום מסכת בביתנו.
משפחת פנחסי.
אזכרה

ילנה בוסינובה ז"ל
ביום שישי י"ט מנחם-אב )(19/08/11
בשעה  13:30בבית עלמין קדומים
שיעורי צורבא
ביום שישי ערב שבת פרשת ואתחנן  -שיעור בנושא ברכה
אחרונה ינתן ע"י הרב אליקים לבנון רב הישוב וראש
הישיבה באלון מורה.
הלימוד בשעה  9:00תחילת השיעור בשעה 9:45
הציבור מוזמן להצטרף.
מועצה דתית קדומים

לידיעת התושבים

מקוה קדומים דרום  -נשים
יהיה סגור בשבוע הבא בתאריכים הבאים:
מיום ראשון י”ד אב ) (14/8ועד יום חמישי י"ח אב )(18/4
)כולל(
מקווה בגבעת שלם פועל כרגיל
בין השעות 20:00 - 22:30

íðåòîá äçîùä
• לרפאלה ואבי סגל מזל טוב להולדת הנכד בן לאיתמר ואורי.
• לסבתא רבה רבקה שינברג ,לשינברג אסתר וטוביה ,מזל
טוב להולדת הנכד/הנין בן לדן ושרי.
• לנתיב שרון ואריאל ולקינסט חנה וחיים ,מזל טוב להולדת
הבן/הנכד.
• לסבתא רבה-רבה רוזה הרשקוביץ ,לסבתא ולסבא רבה –
חוה ודודו הרשקוביץ ,לסבתא ולסבא נעמי ואמציה האיתן,
להולדת החימשית-הנינה-הנכדה ,נגה בת לאפרת וחיים.
• לקרן ואביעזר סלומון ,מזל טוב להולדת הנכדה בת למנחם
ומזל.
• לקפלן עדי וצביקה ולזיו נעמי ואהרון מזל טוב להולדת הבן/
הנכד.
• לברט מלכה ואלי מזל טוב להולדת הנכד ,בן לישי וורדית.
• לברומקיש מרים וישראל  ,לאדליס יהודית ואריה מזל טוב
להולדת הנכד בן לשקד ומאיר.

תלבושת אחידה בבתי הספר
להורי "נחשון" בנים" ,נחשון" בנות ,ת"ת "יסדת עז"
כידוע ,הוחלט במשרד החינוך על הנהגת תלבושת אחידה בכל
בתי הספר בישראל.
אנו מתכוונים להחיל את התקנה כבר בשנה"ל תשע"ב.
לשם כך ,יצרנו קשר עם חנות "לי ולך" בקרני שומרון והם יהיו
הספקים היחידים מטעמנו.
החולצות יכללו לוגו של כל ביה"ס.
את הרכישה ניתן יהיה לבצע החל מיום רביעי י' באב .10/8

.äãàéèøåôñä úåìéòôì äéðùä äðùä åæ
íéàìéâä ìëì úåéåøçúå úåéåìéòô çååèá
.íéîåçú ïååâîáå ....ãòå 3 ìéâî
.úéúåòîùî ìãâ íéôúúùîä ìä÷ äðùä
,íéìåãâë íéðè÷ íéôúúùîä ìëì çë øùéé
,íéòééñîäå íéøæåòä ìëì
.íéðééèöîì ïáåîëå
.àáä õé÷á 'ä úøæòá ùâôð
òáîåã÷á åîñøåôé úåðåîúå úåéåìéòôä ìò áçøð íåñøô
.äðùä ùàø ãåáëì àöåéù
חוגים ופעילויות קיץ
תושבים שטרם הסדירו את תשלומי החוגים במהלך השנה
ובחופשת הקיץ מתבקשים לעשות זאת בהקדם.
מחלקת תרבות 09-7778017

חוגים תשע”ב
חוברת חוגים לתפורסם אי”ה בתחילת חודש אלול /
ספטמבר.
חופשה מהנה.
להורים שלום,
חוג כדורסל-תשע''ב''.חוג שמכוון גבוה''...
מדריך :ירון ששון
אנו מתחילים בהתארגנות לקראת החוג לשנת תשע''ב .
החוג יפעל בימים ראשון ושלישי ,באולם הפיס המחודש.
החוג מאופיין  :אימונים איכותיים ברמה גבוהה ובתנאים
אופטימאליים ) ניהול מקצועי  ,קבוצות קטנות ונעימות  ,עם
התייחסות אישית(.חינוך ועבודה על המידות ,רכישת הרגלים,
טיפוח ופיתוח ערכים טובים ,נימוסין ודרך ארץ.
תתקיים ליגה  ,אי''ה  ,בין יישוביי השומרון.
בכדי להכין לו '' ז קבוע שיחל עם תחילת החוג אנו מבקשים
מההורים להירשם עכשיו )מבקש לשלוח דוא''ל,ניידים של שני
ההורים וטל' בבית וכן שכונת מגורים .נועד לשיפור התקשורת,
עדכונים וכו ' ( על מנת לאפשר לנו לערוך חלוקת קבוצות
שתפורסם עם תחילת השנה.
אנו עורכים הזמנה לתלבושת חוג  ,לכן נרשמים חדשים
מתבקשים לציין זאת גם  .לא לחכות לתחילת שנה כיוון שיש
עומס על היצרנים דבר המעכב קבלת תלבושת עד חנוכה .יש
לשלוח שם הילד ומידה.
עלות תלבושת 40:ש'-מחיר מסובסד-רכשנו בגד איכותי שעשוי
להחזיק מספר שנים ,המשמש את ליגות העל בישראל.

החוג מיועד:
לילדי גן חובה -בנים בנות בקב ' נפרדות -חוג ספורט
חוויתי עם הכנה לחיים-פעם בשבוע.
לילדי א'-ח' פעמיים בשבוע)אפשרות גם לפעם בשבוע(.
בנות :ג'-ח' בקבוצות נפרדות-פעם בשבוע.
ימי החוג:ראשון ושלישי.
תחילת החוג :יום ראשון יב' אלול.11.9.11,
בברכה רבה .ירון ששון
09-7922040 050-6998681 Yaron449@walla.com

קבוצת "הקטלונים" – זכתה בגביע ראש המועצה
בטורניר הכדורגל
"נוער – בוגרים" כאשר גברה על קבוצת "הכוכבים"
בתוצאה .3:4
בקבוצת הילדים זכתה בגביע קבוצת "מכבי גמבוש"
במשחקי הכדורגל על גביע ראש המועצה השתתפו השנה
) קיץ  4 (2011קבוצות ילדים ו –  8קבוצות נוער –
בוגרים.
דרמה התחוללה השנה כאשר קבוצת "הקטלונים" ניצחה
בגמר את קבוצת "הכוכבים" בתוצאה .3:4
משחק הגמר  ,שהתקיים במוצ " ש פרשת " דברים " ,
התעלה לרמה גבוהה ,כאשר שתי הקבוצות שיחקו משחק
לחימה מרהיב.
בקבוצה המנצחת  ,קבוצת " הקטלונים "  ,נמנו  :אחיה
אורן  ,אבישי גרובס  ,אביתר הוניג  ,הדר ששון  ,ברוך
גונן,רעי קרואני והשוער שלומי חזיזה – שמשחקו המצוין
היה אחד הגורמים החשובים שהביאו לניצחון הקבוצה.
בקבוצת "הכוכבים" ,נמנו :מנשה מרדכי ,רחמים יעקב,
עדי דוד ,טל דוד ,נועם דוד ,אייל דוד ועידן דוד .בקרב על
המ קו ם ה של י שי  ,נו ע ר – ב ו ג ר י ם  ,נ י צ ח ה ק בו צ ת
"התותחנים" את קבוצת "התרשיש" בתוצאה .3:6
מלך השערים בקטגוריית נוער  -בוגרים היה השנה
טל דוד  ,שהרשים במשחקו והבקיע  17שערים  .במקום
השני היה אחיו ,עידן דוד עם  10שערים ובמקום השלישי
עם  9שערים היו  :אחיה אורן ,ואלישיב מולד.
בקבוצת הבוגרים הבקיעה קבוצת "הכוכבים" הכי הרבה
שערים  40 -במספר ולאחריה קבוצת " הקטלונים "
שהבקיעה  27שערים  .בסה " כ בקבוצת נוער – בוגרים
הובקעו –  103שערים.
במשחק חצי הגמר והגמר נכח ראש המועצה  ,חננאל
דורני  ,אשר העניק מדליות לשתי הקבוצות שהעפילו
לגמר ,מקום ראשון ומקום שני.
בקבוצת הילדים מלך השערים היה הראל מולד עם 9
שערים ,במקום השני אושרי חניה עם  8שערים ובמקום
השלישי עם  7שערים היו :אור דורני ואביעד ותיק.
בקבוצת הילדים התקיימו המשחקים בשיטת ליגה שכן ,
רק  4קבוצות שיחקו  :קבוצת " מכבי גמבוש "  ,קבוצת
" הנשרים "  ,קבוצת " התרנגולים " וקבוצת " האלופים
הצהובים".
הקבוצה שזכתה במקום הראשון " מכבי גמבוש " זכתה
בזכות הפרש של שער אחד ,שכן לקבוצת "התרנגולים "
היה אותו מספר נקודות  .בקבוצת " מכבי גמבוש " נמנו
השחקנים :הראל מולד ,עזריה מרדכי ,דביר מרדכי ,רניאל
קרואני .קבוצת "התרנגולים" הבקיעה הכי הרבה שערים
–  ,21ולאחריה קבוצת " מכבי גמבוש " –  19שערים .
ובסה"כ הובקעו בקבוצות הילדים –  49שערים.
תודה לכל השחקנים שהשתתפו והציגו משחק כדורגל
יפה .תודה לכל האוהדים ובני המשפחות שבאו לעודד.
בברכת עלו והצליחו
רחמים יעקב.

וזו ההזדמנות להודות לרחמים יעקב
על היוזמה ,ההתגייסות הארגון והדאגה מהרעיון
לטורניר ועד הפרטים הקטנים.
יישר כח!!!

**נוער**נוער**נוער**
השבוע רובכם עסוקים בנסיעות משפחתיות ,מחנות בני עקיבא
ואריאל ,נסיעות משפחתיות ועוד...
ובכל זאת פותחים את השבוע במחצלות לט'-י"ב-
נפגש במוצ"ש ב 22:30בצנירים למחצלות ו...סרט!
אתם מוזמנים להביא פופקורן ושאר מטעמים ..יהיה כייף!
ז' בנים -במוצ"ש בתשע וחצי ,יש לכם פוייקה עם כפיר.
כדי שתתכוננו טוב טוב למחנה...
אל תשכחו להביא  15ש"ח .כולם באים!
ביום ראשון המועדון יהיה פתוח מ 19:00לז'-ח' בנים.
אתם מוזמנים!
אח"כ כבר כולם במחנות ,אבל אתם מוזמנים להתעדכן על
פתיחת מועדון בפייסבוק או אצל שלומית .0524532543

לבועז יעקב ואליה זייטמן ,מדריכי קבוצת "אחרי"!
תודה על שנתיים של אימונים של קבוצת "אריות ההר".
עקבנו בהתפעלות אחריכם במשך שנתיים של אימונים
בהתנדבות ואנו מוצאים את עצמנו המומים מכל מה שראינו.
השקעתם מזמנכם  ,ממרצכם ובעיקר מרצונכם הטוב למען
הנוער שלנו והדבר ניכר במעשה ידיכם.
הנערים צמחו והתפתחו ב"ה לתפארת ולא מעט בזכותכם!
אין מילים להודות על שנתיים נפלאות של חוויות  ,של הכנה
לחיים ולא רק לצבא,
על לימוד והבנה על טיבה של התמודדות ,של עזרה לחבר ,של
עמידה בקשיים בלי להתפנק,
על אהבת הארץ העם והמדינה ללא מליצות!
תודה על כל מה שהשקעתם ללא כל תמורה ,תודה גם למיכלי
ושירה ,הנשים המסורות שאפשרו לכם
לגדל את הבנים שלנו.
יהי רצון שתזכו לראות ברכה רבה בבתיכם ובכל מעשי ידיכם
בשם הורי הקבוצה.

בחמישי -ב 22:30מחצלות בצנירים לט'-י"ב.
אמנם זה נראה עוד רחוק ,אבל החפש מתקרב לסופו,
בכ"ט אב 29.9 ,תתקיים מסיבת סיום החופש שיהיה בה-
גם ערב הוקרה למתנדבים ,גם חוצות הנוער -מכירה של
דברים שהנוער יוצר בעצמו וגם ערב כשרונות צעירים!
אז אם אתם או חברים שלכם מתנדבים במשהו במהלך השנה
או החופש ,אנא העבירו לנו את השמות למייל
.noarkd@kedumim.org.il
אם אתם יוצרים משהו ומעוניינים למכור בערב הזה -נשמח אם
תעדכנו אותו במייל או ב.SMS
ו...אם יש לכם כשרון בשירה/נגינה/ריקוד ושאר ירקות ,אתם
מוזמנים להתחיל להתאמן ולהרשם אצל שלומית לתחרות
הכשרונות הצעירים הגדולה באיזור-
"כוכב נולד בקדומים"!
שיהיה שבוע טוב וחופש מלא טיולים!
חדווה ושלומית
חניכות אהובות,
• יצאנו חלקנו למחנה!! ועוד בנות משבט נבטים
יצטרפו אלינו ביום שני!! מי שנרשמה הרוויחה!! הולך להיות
מחנה שווה בטירוף!!
• החולצות הסניפיות יצאו ברוך ה' נחלק אותם בעזרת ה'
במחנה ומי שלא יוצאת למחנה תקבל אותם בפעולת פרידה!!
מי שהזמינה ולא שילמה צריכה להביא  19ש"ח לפעולת
פרידה!!
• פעולת פרידה תתקיים בעזרת ה' ביום שני הבא ,כ"ב
באב!!
השבת מפקד בסניף בשעה  !!16:30כולן באות כחולבן ובזמן!!
בציפיה לבניין אריאל!
צה"ד ועדי
"זה הזמן ,זה היום ,זה הרגע,
החופש קורא לי לצאת לחיים חדשים"...
זה הזמן להודות למועצה ,למחלקת תרבות וחינוך ,לסייעות
המקסימות שנרתמו למשימה ,למדריכים התותחים
וכמובן לאסתי בוקובסקי שמשכה ותפרה את חוטי הקייטנה!
)מחזור ראשון ושני ,גנים ובתי הספר(....
תודה על קייטנה מושקעת ,איכותית ,מעניינת ,שרואים שהייתה
מחשבה רצינית מאחורי כל תוכנית.
מי ייתן ונצליח ליצור מודל יציב ואיכותי שייתן מענה להורים
עובדים וילדים בחופשה!
תודה רבה
הורי וילדי הקייטנות

לטליה סלקמן היקרה ברכות חמות לרגל יציאתך אוטוטו
)  (17/8לשנת שירות בשיקגו .
עלי והצליחי ושילחי אורך ...מתרגשים מאוד,
המשפחה האוהבת

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן

נמשכת ההרשמה לשנת הלימודים תשע"ב!
בבית הספר למוסיקה יוכל ילדכם ללמוד לנגן בכלי המתאים לו,
להשתתף בהרכבים ,לנגן בתזמורת
ולהעשיר את ידיעותיו וחוויותיו.
הלימודים מתקיימים באווירה נעימה ותרבותית,
התלמיד זוכה ליחס אישי ולהוראה ברמה מקצועית גבוהה.

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 4
בקבוצה( – 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.

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!
אוגוסט משרדי בית הספר למוסיקה פתוחים בימים א' ב' ג' ה' בין
השעות13.00 -10.00 :
טל 7922156 :פקס 7922575 :דוא"ל: music@kedumim.org.il :
ossnatli@gmail.com
אם איננו עונים – השאירו הודעה בתא הקולי או שילחו מייל
ונחזור אליכם!

להתראות!
רחל מנקין – מנהלת אדמיניסטרציה.
אסנת ליכטנשטיין – מנהלת

שירותי גיהוץ! כי הגיע הסוף לסבל...
השירות עד הבית והמחירים נוחים.
לפרטים :איתמר0528348414 -

÷ïåòãåîåã
להשכרה במצפה קדומים בית פרטי  4חדרים מיידי
.054-7718502
להשכרה בגבעת שלם ,מתפנה ב  6 ,15/8חד'  1 +מרפסת
סוכה סגורה  ,מושקעת  ,נוף  ,גינה  ,אפשרי לטווח ארוך ,
יעקב .054-5611027
למכירה  /להשכרה בית בגבעת שלם  4חדרים  +מרפסת
גדולה ומקורה .050-6590832 050-8754501
להשכרה דירת משנה בק .דרום  3.5חדרים
.050-2257070
למכירה בכרמי קדם דירת  3חדרים +מרפסת+מזגן+מחסן
.052-5773755
להשכרה  4חדרים חדשה ברח ’ הנבל בקדומים צפון
 0524230760יהודה.
בית ח ד ש ל ה ש כ ר ה מ י י ד י ת  6 ,ח ד ר י ם מ צ פ ה ק ד ו מ י ם
. 050-5684816 , 050-5315965
בקדומים דרום ברחוב שוהם  3דירת משנה מרווחת +חניה
משפחת גלסנר יעקב  0505-247519ובערב .7921501
למכירה  /השכרה בית בקדומים צפון .052-8909939
להשכרה בכרמי קדם דירת  3חדרים  ,כניסה מיידית
.054-9212850
למסירה מיטת תינוק ומזרון במצב טוב .אביגיל שימקייביץ
.052-3802402

•
•

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

•

כתית מעולה חמיצות 0.4

•

 1ליטר  42ש”ח 2 ,ליטר  80ש”ח
בקניה מעל  15ליטר  10%הנחה!!!
ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780
ניתן להביא בקבוקי זכוכית למתקן איסוף שנמצא בכניסה
לתפוח הפיס ,בצד ימין .בבקשה להניח הבקבוקים
בתוך המתקן ולא להשאיר שקיות ניילון לידו

"חנות בהזדמנות" למען הקהילה.
לא קונים ספרי לימוד בלי לבדוק ב"חנות בהזדמנות"
מה ,עוד לא בקרתם בחנות המדהימה!?
אז איפה אנחנו נמצאים :מול מרכז מפתח החדש
כל יום שני ורביעי בין השעות  19:30ל 21:00

חנות יד שניה
החנות תסגר לרגל חופשה בתאריכים .1/8/11-21/8/11
בתאריכים  22-24/8/11מכירת חיסול של הקיץ
כל פריט בשקל.
לתרומות למשפחות של חברינו שגורשו מבתיהם
בצווים מנהליים מיהודה ושומרון
מצבם הכלכלי קשה ביותר
והמעט שיש ביכולתנו לתרום מכספינו
המעוניינים יפנו ל0526-070495 :
murchakim@gmail.com

גמ"ח מכונות תספורת

מכונת תספורת להשאלה

גבעת רש"י :רפאל ודסי בן שחר 7928685
קדומים צפון :דותן ויודפת שילת 7928358

לוקחים .מסתפרים .מחזירים.

גמ"ח תרופות  -ללא מרשם רופא
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(

גמ"ח עריסות -עריסות להשאלה.
אצל משפחת מרדכי,
קדומים צפון 7928161
äãéáà úáùä
•אבדה שקית ירוקה ליד שער פנימית האולפנה ,נמצאה גומיה
פרחונית ליד השער .7921539

•
•
•
•

íéùåøã
•
•
•
•
•
•

דרושה סייעת/גננת מחליפה לגן פרטי לשנה"ל הקרובה.
לפנות לרחל.097922596 0542357022 0542359022 :
בונה ? משפץ ? שומר אחראי ומסור מחפש עבודה .
.0546507870
מחפשת עזרה בנקיון ביתי  -לפרטים .0546727289
דרוש  /ה מנקה למשרדי המועצה המקומית קדומים .
לפרטים.09-7778015/6 -
לביה " ס למוסיקה דרוש עובד נקיון ותחזוקה לפרטים :
ביה”ס למוסיקה ,09-7922156 :רחל.0546-328023 :
דרושה עובדת נמרצת לארגון עסק  ,מכירות וכו ' למספר
שעות שבועיות  .העבודה יכולה להתנהל מהבית בשעות
גמישות .התחלת עבודה מיידית .מרים מילר
.052-8847177

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

למדרשת 'נגה' בקדומים – מדרשה תורנית לבנות
דרושה בחורה צעירה ,נשואה לתפקיד ריכוז חברתי
היקף :שני בקרים ושני ערבים בשבוע ) 1/2משרה(.
דרישות :יחסי אנוש טובים ,רקע תורני ,כושר ארגון
להזמנה לראיון יש לשלוח קורות חיים +שמות ממליצים,
למייל ) halevi44@zahav.net.il :פניות מתאימות תעננה(
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.

להורים שלום!
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
25/8/11

מועדונית
יום
בשבוע

ג’

13:0015:45

4/9/1130/6/12

₪ 800

10

עד
25/8/11

מותנה ברישום 75%
מילדי הגן .לא כולל
קיטנה וחופשות.
המחיר שנתי לכל
ארבעת הימים
מס' נרשמים מינימלי,
התשלום עבור יום
בשבוע שנתי.

מועדונית
יום בודד

א-ה

 ₪ 50ליום

1

שבוע
מראש

)ימי חופשה
מהגן(

8:0015:45

מותנה בקיום מוע'
בישוב על בסיס מקום
פנוי.

טופס רישום מועדונית/מיל"ת לגנ"י לשנת תשע”ב
שם ומשפחה ___________________ :טלפון בבית ____________ :טלפון נייד_____________ :
שם הילד __________:שם הגן ___________:התכנית הרצויה )מיל"ת ,מועדוניות למיניהן(:
סה"כ לתשלום ___________:מס' תשלומים_______ :
ידוע לי כי במידה ואוציא את ילדי אחוייב במלוא התשלום לחודש השוטף וחודש נוסף.
חתימת ההורה_______________________ -
נא סמן את אופן התשלום:
למשלמים מיסי מועצה בהו"ק )בנק אשראי( דרך ההוראה הקיימת ,החיוב ייעשה דרך חשבון הבנק בכל 11
לחודש באשראי ביום ביצוע הפעולה.
חיוב בכרטיס אשראי )לשאינם משלמים באמצעות המיסים(.
שם בעל הכרטיס______________ חברת האשראי_____________
מס' כרטיס__________________ תוקף____/__/
ת"ז בעל הכרטיס______________ חתימת בעל הכרטיס_________
תשלום בהמחאה )רצ"ב לטופס הרישום(
תשלום במזומן )רצ"ב לטופס הרישום(
למשלמים בהו"ק/כרטיס אשראי ניתן לשלוח את הטופס לפקס שמספרו  15397778020או לדוא"ל
)hinuh@kedumim.org.ilנא לוודא הגעת הטופס(.
למשלמים במזומן או בהמחאה ניתן לשלוח בדואר )נא לוודא הגעת התשלום(
רישום ללא תשלום לא יתקבל!

