י“ג תשרי התשע“ו
שבת “האזינו“

 26ספטמבר 2015

שעורי פרשת שבוע לנשים
קדומים דרום  -השיעור יתקיים א"יה עם הרב לירון כהן בשעה
) 17:00שינוי השעה( בבית משפחת עברון

כניסת השבת18:06 :
יציאת השבת19:07 :

minecwa zekeq
mixipvd wx`ta
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בגבעת שלם

בשעה20:30 :
כולם מוזמנים!!!!

" הַ קְ הֵ ל אֶ ת -הָ עָ ם ,הָ אֲ נָׁשִ ים ו ְהַ ּנָׁשִ ים ו ְהַ ּטַ ף ,וְג ְֵרָך ,אֲ ׁשֶ ר ּבִׁשְ עָ ֶריָך
לְמַ עַ ן י ִׁשְ מְ עּו ּולְמַ עַ ן יִלְמְ דּו ,וְי ְָראּו אֶ ת-ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם ,ו ְׁשָ מְ רּו לַעֲ ׂשֹות,
דברים ל"א ,י'-י"ב
ּתֹורה הַ ּז ֹאת"
אֶ תּ-כָלּ-דִ ב ְֵרי הַ ָ

ìä÷ä ãîòîì øëæ
íéîåã÷á
הציבור מוזמ ביו שישי
כ"ו תשרי תשע"ו9.10.15 ,
באול אירועי "משכ מאיר"

 – 9:00גני ילדי
 – 10:15בתי ספר
בתכנית:
קבלת עול מלכות
שמי ברב ע

בקטעי הנחיה ומשחק – טוביה ועמית
כול מוזמני
)מערו $מאיר(

יו חמישי י“ח תשרי1.10 ,
חול המועד סוכות
בי השעות 14:00 - 10:00
אומגה  -גלישה זויתית מרשימה וארוכה לעבר
נחל תאני
קיר טיפוס  -מאתגר ומהנה ! קיר בדרגות קושי
שונות.
סנפלינג -גלישה מראש מצוק הצנירי
תחנות לילדי  -מתח רובי מי ,בריכת
הפתעות ,פינות יצירה מהטבע ועוד...
סיורי  -סיור בצניר ,במערות הסביבה ,בורות
מי ושומרות.
תצפית  -תצפית על האיזור

במקו בריכות לילדי
כדאי להביא בגדי להחלפה!
!!!!íéøâåáîå øòåð ,íéãìéì äîéàúî úåìéòôä

מחירי:
קיר טיפוס& 15 :

אומגה& 20 :
סנפלינג.& 25 :
מחיר משולב לאומגה ,קיר טיפוס וסנפלינג:
.& 50
מחיר לתחנות .& 5 :מחיר ל!  5תחנות.& 20 :

חניה:
חניה ! ליד השער בקדומי צפו'
ביו זה המסלול בי' קדומי צפו' לפארק
הצנירי יהיה חד כיווני.
הגעה מקדומי צפו' ויציאה מכביש הביטחו' של
קדומי צפו'.
* תהיה אפשרות להורדת ילדי ,משפחה בכניסה בכניסה
לפארק הצנירי.

שימו לב להוראות הסדרני!!!

שעור מפי הרב יעקב שפירא
ראש ישיבת מרכז הרב
ביו שלישי א' חוה"מ סוכות יו פטירתו
של ר' אברה שפירא,
יתקיי בסוכתנו שעור מפי בנו

הרב יעקב שפירא

במלאת שבע שני
לפטירת יקירנו

ד"ר יעקב אשל ז"ל
נעלה לקברו ביו ראשו' י"ד בתשרי תשע"ו
)ערב סוכות(
בשעה  , 9:30בבית העלמי' בקדומי.
בברכת שנה טובה
המשפחה

במסגרת השעור הקבוע לע"נ עדודי הי"ד
בשעה .20:00
נשמח לראותכ.
משפחת זולד'

לימוד ליל הושענא רבה

לע"נ הרב שמואל בנימין
הרלינג זצ"ל הי"ד
נקיי ערב לימוד במוצאי שבת
חול המועד ליל הושענא רבה

אזכרה
במלאת שלושי לפטירת יקירתנו

רחל סלוני ז"ל
נעלה לקברה ונתייחד ע זכרה
בטכס גילוי המצבה
ביו שני ,כ"ט תשרי )(12.10
בשעה 17.00
ערב לזכרה יתקיי בקדומי בשעה 19.00
על מיקו מדוייק תבוא הודעה
)ציו השלושי נדחה לאחר החג(

בבית הכנסת "משכ מאיר" בקדומי.

נתכבד בנוכחותכ,
המשפחה

בנושא" :איש ימיני ,כהיו הזה"
בתוכנית:
 21:00הרב מנח בורשטיי שליט"א
חת הרב זצ"ל ,וראש מכו פוע"ה

  22:00הרב יוסי שריד שליט"א
ממבשרת ציו
עליה לבית העלמי' בקדומי בכ"ג בתשרי
)איסרו חג( בשעה 10:00
ש ַמי ָא ְוי ָת אַרעָא׃
ֲבקַדמִין ב ְָרא יוי י ָת ְ
שיעור בתרגומים הארמיים לתורה
על ידי נחום בן יהודה
במוצאי שבתות  -החל משבת בראשית
הרשמה כדי לקבל הודעות ודפי מקורות לפני שבת
pishtani@gmail.com

דרושים למועצה מקומית קדומים
 דרושים מלווים לשנת הלימודים בשעה 17:00מבני ברק. מלווה לפתח תקוה בבוקר ובצהריים בשעה 15:45 דרוש מלווה לקרני שומרון יציאה בשעה  07:10מקדומים צפוןוחזרה בשעה 15:20
 דרוש מלווה לעבודה זמנית לחול המועד לבני ברק -יציאהמקדומים ב 06:15חזרה מבני ברק ב 14:30
לפרטים תמי שיין 0528119075

מדרשת מגיל"ה
מדרשה לנשי בקדומי
יו ראשו בוקר לימוד לנשי ה'תשע"ו
9:50!8:50

השבת אבידה

11:00!10:10

לפני כשבועיים נמצאה ברכבנו 'כיפת שטיח' של בחור צעיר/נער
שנסע עמנו מקדומים דרום וירד בצומת קסם בסביבות השעה 6
וחצי בבוקר .נשמח להשיבה0507888966 .

11:50!11:00

מספר הורי מחפשי עבור ילדיה הלומדי בג'
בגבעת של מסגרת צהרו' בשעות  16.00 !14.00כל
יו.
נית' ליצור קשר ע דנה .054!7980180

עיו במזמורי תהילי –
תו ,שירה ומלכות
ע"י מוריה אמיתי
מדרש חכמי!תקופת התלמוד
ע"י ברוריה ב' שחר
שיעורי לסירוגי':
שיעור בהלכה  /הרב צבי פרבשטיי'
עיו בפרקי מישעיהו  /שמרית ספיר

השיעורי מתקיימי בבית כנסת ברויאר  ,בקדומי דרו
תחילת התוכנית השנתית ביום ראשון ,כח' בתשרי תשע"ו

המחיר 750 :ש'ח לשנה לתוכנית המלאה .אפשר לבוא ולהתרש ,ורק
אחר כ /להירש.

בני עקיבא

חוגי תשע“ו

שנה טובה לכולם!!
איך עבר עליכם יום כיפור? הספקתם לחזור בתשובה?
מה עם הסוכה? כבר בנויה?
מחכה להזמנות לראות את הסוכה!
השבוע גרעין עידו יצא לסיור סליחות בירושלים
והשבטים השפיצים והשווים ביותר חילקו
כרטיסי ''שנה טובה'' ביישוב.
במוצאי שבת יש ערב בוגרים בסניף!!!!
נפגש ב 21:00למפגש ודיבור על השנה הקרובה.
אסור לחניכים להכנס לשם אבל שתדעו:
חדר הדרכה עבר ניקיון וסידור יסודי בהובלת אליהו ורועי
התותחים!!! אז ח''ח להם ושנמשיך ככה!!
וכמובן היו שהצטרפו למשימה:
שרקקי ,נעמה ,תולי ,ענבר ועוד...
מסע סוכות בפ-ת-ח!! ביום ראשון ביקרנו באזור:
נוף מהמם ותוכניות מושקעות! איזה כיף לנו!!!
שימו לב-
במוצאי שבת חול המועד ,ליל הושענא רבה
הצגה בסניף אחרי ההבדלה.
לחבב יש לימוד לתוך הלילה בנוער.

עונת החוגי תפתח אי“ה ביו שלישי
כ“ג תשרי6.10 ,

ישנ שינויי בימי ובשעות וכדאי להתעדכ
באתר.
מהרו להרש ולהבטיח את מקומכ בחוגי.

נית להתחיל ולהרש לחוגי
דר( אתר המועצה
חג שמח

שעות מענה בימים א‘ ,ב‘ ,ג‘ ,ד‘  ,ה' בין השעות ,09:00-15:00
בטלפון09-7778024 ,0525304334 :
לאחר שעות המענה ניתן לשלוח מייל /הודעה
מייל החוגיםhugim.kd@gmail.com :

לוז שבת:
 21:30פעולת חבב
 16:40לימוד מדריכים
 17:00מפקד חבב
 17:05מפקד
תפילת מנחה ,פעולות.
 19:05תפילת ערבית והבדלה
 21:00ערב בוגרים בסניף.
החלפתי למס של בנע.0523662856:
נגה.

בית הספר למוסיקה ע"ש מורי סימן

ללמוד בשמחה ,לנגן באהבה!
בית הספר למוסיקה מאחל לכל התלמידים,
החדשים והותיקים ,שנת לימודים פוריה ,מלאת שמחה
וחדוות הנגינה!
ניתן עדיין להירשם לשעורי הנגינה במסגרות השונות:
 שיעורי נגינה יחידניים -שעורים קבוצתיים

יום שני  12.10.15בשעה 20:00
על מיקום ההרצאה תבוא הודעה
מחיר ₪ 25 :למשתתפות החוגים 20 :ש“ח

 הרכבים ותזמורות שירה במקהלה פרויקט "כלים שלובים" לווי בגיטרה  -בקבוצותהמחירים המוזלים נשארו כבשנה שעברה!
ייעוץ והכוונה בבחירת כלי ומסגרת לימודים  -ללא תשלום!
פרטים והרשמה מקוונת באתר המועצה:
קדומים  -תרבות -בית הספר למוסיקה
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!

פרטים ורישום אצל אסתי 0528119067-או עפרה גוטמן 054-6624080-
מספר המקומות מוגבל!!!
או באתר המועצה

שהשמחה במעונם
•
•
•
•

למרים ועקיבא טרטנר ,לחנה ומנחם גופר מזל טוב להולדת
הנכד ,בן לאלישבע וירון.
לכוכבית והרב נתן כהן ברכות בהגיע אהרון למצוות
לזהבית וירון פדאל ברכות בהגיע נדב למצוות
לנילי ורון תורג'מן ולשרה ואחיה אליאש ברכות בהגיע יואב
למצוות

• נשמח אם תיידעו אותנו על אירועים שמחים במשפחתכם
במייל dafmeyda@gmail.com

מנהל מחלקת נוער
נוער יקר ואהוב
ראש השנה עבר ,יו כיפור הסתיי ועכשיו אנו בפתחו של
החג האהוב "חג סוכות"
לאחר הימי הנוראי שבה ה"יראה" שלטה ,אנו מקבלי
את ימי ה "אהבה" של הקב"ה.
כמו בפרשה שבסופה של תוכחת האזינו מגיע המסר! "וכיפר
אדמתו עמו"! שה' יכפר לנו בסופו של תהלי ,/כ /הוא סופו
של יו כיפור" ,ונסלח לכל עדת בני ישראל "...ולכ /בא חג
הסוכות לנחמנו.
חג הסוכות הוא חג שבו אנו לוקחי את כל הכוחות שצברנו
ב !  40יו האחרוני ,ומורידי אות לחיי במעשה ! 4
המיני ,סוכה ,שמחת החג ועוד...
ללמדנו כלל לחיי ! יש זמ' שבו אנו מתעלי ,לומדי
ובוני את עצמו ,ויש זמ' שאנו מתבקשי "להוריד" את
הנרכש למעשה ,כ /היא בעבודת ה' שלנו וכ /היא בחיי
היומיומיי שלנו.
שנזכה ,אמ'!
שבת שלו ,חג שמח
שלכ אביאל

”אריות ההר“
קבוצת "אריות ההר"
פותחת את שעריה לתלמידי כיתות
י"א וי"ב  -תשע"ו.
אם אתה מעוניין לפתח כושר גופני ,יכולת
מנטאלית וכח פיזי בוא והצטרף לחבורה שלנו.
פתיחת השנה תהיה תלויה במספר המשתתפים.
נא מהרו להירשם.
בוגרי שירות צבאי המעוניינים להצטרף לתוכנית  -מוזמנים
להצטרף בשמחה.
להרשמה נא לשלוח מייל לboaz.yaakov@teva.co.il :
לשאלות ניתן לפנות לברק כלף 057-7700223 :
או לבועז יעקב054-8883684 :

אריאל בנות
סניף קדומים האהובות!
*כל הכבוד על ההרשמה המטורפת למסע סוכות!! ישר כח ענק
לצוות על ההשקעה!!!
*שבט גלעד השפיציות עשו בשבת פעולה לעצמן והעבירו לעצמן
מפקד!  #המדריכות של שבט דביר התותחיות מוסרות שהן
מתגעגעות!  #שבט נווה חגג יומולדת  3ונהנה במלחמת קמח!
 #שבט מעוז יצאו ביחד לאייסקפה ונהנו בטירוף(:
*יום חמישי הייתה תחרות בניית סוכות מטורפת לכל הסניף!!
*כל הכבוד על כל העשייה וההשקעה של החניכות והצוות
בסניף!! שבע"ה כל השנה תהיה ככה!
* הקפות שניות  -כולן מגיעות לגבעת שלם לעשות שמח!
*השבת בע"ה מפקד בסניף ב ,16:30-מפקד צוות ב.16:15-
תהיה פעולת חב"ב בע"ה ב!22:15-
חג שמח!! בציפייה לבניין אריאל,
תמר

הפינה של תמיר שירה ודורית
הי ,מה שלומכ? אי /עבר עליכ יו כיפור? מקווי
שהחזקת מעמד ושסלחת לכול!
פינתנו "שהשמחה במעונ" עוברת עוד שבוע רק ע החוגגי
יומולדת ,נהגי חדשי מה איתכ?!? מזל טוב להודיה
ראוב' ,נוע אב' !חיי ותמר ליזרובי 3שחגגו השבוע
יומולדת!!

מה היה לנו השבוע?
בחמישי שיעור של לסקר ואחריו פעילות פתיחת שנה ליא'
שהגיעו בנוכחות יפה אבל ע קצת עוד 4מר 3וקשיי הקשבה.
בכל זאת הצלחנו להעביר את הפעילות ולהנות!):
בשני בערב נפגשנו לערב סליחות לנוער בבית הכנסת הספרדי
בקדומי צפו' .כל הכבוד לכל מי שהגיע! תדעו שיש אפילו
מבוגרי שמחכי לזה..
בחמישי שיעור של לסקר וערב סרט והרשמות במועדו' !
חוויות בשבוע הבא!

מה יהיה לנו השבוע?
קוד כל שימו לב שההרשמה לטיול זריחה נסגרת בערב חג
ראשו' .מה שאומר יו ראשו' בערב ,אז מי שעוד מתלבט זה
הזמ' להרש אצל הרכזי!
מה? יש טיול זריחה?!? אז מי שממש מעופ ,4מוזמ' לנחות
ולהתעדכ' .יו שני הבא ,במוצאי שמחת תורה נצא ב00:00
לטיול זריחה במצדה ,נעלה את שביל הנחש ונסיי בזריחה
בראש ההר .מחיר 80 :ש"ח ,כמו שכתבנו ההרשמה עד ערב
חג ראשו' בתשלו בלבד! ויש מספר מוגבל של מקומות ,אז
כל הקוד זוכה!!
השבוע נחגוג את חג סוכות ,מה שאומר שחול המועד לפנינו.
מוזמני להזמי' אותנו למפגשי שלכ .ולגבי "סוכה
מארחת" אנחנו מחכי לעוד פניות .מה זה אומר? שבמקו
שנפגש במועדו' כרגיל נשמח להתארח לאיזה ערב בסוכות
שלכ וש לעשות פעילות משותפת! אז מי שבעניי' ,שיעדכ'!
בשבוע הבא שמחת תורה ,נפגש בערב החג לתפילת ערבית
וריקודי בבית הכנסת המרכזי בקדומי דרו ,כול
מוזמני! ובבוקר ,נחזק ונרקוד כל אחד בשכונתו הוא .סגור?
הקפות שניות ! כולנו יחד בהקפות שניות של הישוב
שיתקיימו בגבעת של ! כול מגיעי!!!
שימו לב לשינוי בתאריכי של פעילויות :ערב פתיחת מרכז
הדרכה נדחה לכה' תשרי ..08/10וערב צו ראשו' ז ז
ל..15/10תשריינו לכ!
שיהיה לכולנו חג שמח! שירה ,דורית ותמיר ;!D

אריאל בני
& מה היה לנו השבוע ...השבוע ,חלק מהמדריכים יצאו ליום עיון
של התנועה בנושא שמירת העיניים וקיבלו ששם הרבה כלים
איך לפעול בנושא ,מול חניכים ,מול עצמםומול חברים.
חוץ מזה היה לנו הקומונרים  ,הכנה למסע סוכות שהולך להיות
טירוף בעז"ה!!! זה הולך להיות אחד המסעות הכי גדולות שהיו
בתנועה!!! ,מי שלא נרשם לא יהיה שם(-:...
& בחגים הסניף הולך להיות בפעילות שוטפת ,מסע סוכות,
הרבה פעלויות של המדריכים ,שבתות מפוצצות בפעילות ,חוץ
מזה שיכול להיות שהצוות הולך לעשות לכם כזאת הפתעה
באמצע החג ,חכו תראו!!!
& הקפות שניות כולנו נפגשים בגבעת שלם  -כולם מגיעים!!!!
&לו"ז שבת -16:00 :מפקד ,הצגה ,מנחה ,פעילויות-מדריכים
בצפייה לבניין אריאל!
צוותשע"ו הקומונרים

