â“òùúä øééàá ‘é
2013 ìéøôà 20 “íéùåã÷- úåî éøçà” úáù

íéùåã÷-úåî éøçà úùøô - íéùðì òåáù úùøô éøåòù
 קדומים דרום  -השיעור ינתן ע“י מלכי ברויאר בשעה 17:30בביתה.
 מצפה קדומים  -השיעור ינתן ע“י שלומית בן שעיהבשעה  17:00אצל יפה קוסקס.
מועצה הדתית קדומים

18:43 :úáùä úñéðë
19:52 :úáùä úàéöé

דף מידע
השבוע יש להעביר את ההודעות עד יום שני י“ב אייר,
) 22.4ולא יום שלישי(

מחלקת התרבות

ספר עמוס פרקי :א‘ ,ב‘ ,ג‘

”זוכרים את אסתר“

במלאת  30לפטירתה של יקירתנו,

אסתר כריש

ז"ל

נתכנס ביום חמישי ט"ו באייר )(25/4
ב"אולם הפיס" )באולפנה בקדומים(
בשעה 19:30
התחלת הערב בשעה  20:00בדיוק
האזכרה בבית העלמין בקדומים
ביום ו' ,ט"ז באייר תשע"ג  26/4בשעה 9:30
קהילת קדומים

מצפים לראותכם
ישיבת בני חיל -קדומים
משפחת כריש

ל"ג בעומר במירו
במוצאי שבת פרשת אמור י"ז אייר
נצא בעז"ה למירו לציו הרשב"י
יציאה בשעה 21:30
מרחבת בית הכנסת "משכ מאיר" בקדומי דרו
חזרה משוערת לקדומי  9:30בבוקר
עלות הנסיעה  % 75ליחיד
הרישו במועצה הדתית קדומי בטלפו 09/7922059
עד ליו חמישי ט"ו באייר נית להשאיר הודעה בתא קולי
***נא לציי את מס' הפל' ליצירת קשר***

מפגש  :5יונה גודמ
עיד הפייסבוק והסמרטפו
יתקיי אי“ה ביו שלישי י“ג אייר23.4 ,
בשעה  20:30באודיטוריו אולפנת להב“ה
התמודדות משפחתית עם פייסבוק וסמרטפון כדוגמא
לתפקידנו החינוכי בעת הזו.
ניתוח חינוכי רחב של התופעות והצגת דרכי התמודדות איתן
המפגש יכלול דיון בשאלות יסוד של מדיניות משפחתית
וחינוכית עם התופעה.
הערב יכלול בע"ה ייצוג ויזואלי באמצעות מצגת ,מגוון קטעי
סרטים וחומר חינוכי להורים.
כניסה ₪ 20 ,₪ 15 :לזוג

íéîåã÷á íéøåää úìéä÷î ÷ìç úåéäì åàåá
.úåøåää ìéáùá åðúéà úëììå
בית ספר "נחשון"-בנות

שוק "קח-תן"
מגיע לקדומים וכולנו מגיעים.

מחכות לכם ביום שישי טז' אייר 26.4
משעה  10:00ניתן עדיין להביא חפצים לבית הספר
תודה על שיתו הפעולה ,
מועצת תלמידות ,צוות בית הספר וועד הורי.

”מסע עולמי בעקבות ספרי"

והפעם :הגעתם פעם ל"שפיץ" של העולם?

ניפגש בספריה ,נוער בוגר ומבוגרי,
ביו רביעי י“ד באייר ) (24/4בשעה 20:30
להרצאתו של משה בדישי
בליווי תמונות וסרטונים על:

יום שלישי י“ג
אייר23.4 ,
בבורוכוב ברעננה

ביום רביעי
י“ג אייר24.4 ,
בקפה ”אמה“
בברקן,
רחוב מורן .247

מסע הלוקח אותנו לפטגוניה – הקצוות הבלתי-אפשריים של מראות הנוף המופלאים
ביותר בעולם  :הרי געש עצומים ,קרחוני ענק הגולשים לאגמי טורקיז ,מדבר צחיח וים
סוער ,ביתם של נוודים ,מהגרים שהתיישבו בסוף העולם.
נטייל בעקבות הסופרים  :חורחה לואיס בורחס "בואנוס איירס והיקום" ,פבלו נרודה
)חתן פרס נובל " (1971הגדה השמאלית" וארנסטו סבטו "על קברים וגבורים"

הכניסה ללא תשלום

**נוער**נוער**נוער****נוער**
נוער יקר,
פעילויות השבוע – ממש בקיצור:
ט-י"ב  -מוצ"ש ,21:30 ,מועדון פתוח עם אביה.
ז'  -ח' בנים  -יום ראשו ,ן ,19:30סרט עם תמיר במועדון.
כיתה י'  -יום שני ,20:00 ,פעילות עם טל במועדון.
ח' בנות – יום שלישי ,20:00 ,עם אביה במועדון.
מועצת נוער ז-ח בנות  -פגישה עם אביה ,יום רביעי 18:00
במועדון.
כיתה י"א – יום רביעי ב  20:00מועדון פתוח עם תמיר.
כיתה ט' – יום חמישי  20:30ניפגש בשיעור של לסקר ומשם
תמשיכו יחד עם טל לפעילות במועדון )בערך .(21:30
שבוע מעולה לכולם! מחכים לכם...
צוות הנוער
בני עקיבא

"חבל על דאבדי ולא משתכחי" ...
ב – י"ב באייר תשע"ג ) 22/4/13למניינ(
ימלאו ארבע שני לפטירתו של אישי ,אבינו וסבנו

משה סימו ז"ל
נעלה לקברו בבית העלמי #בקדומי בשעה 18:00
בשעה  20:00נקיי בביתנו ערב זכרו#
בנוכחותכ נתכבד
משפחת סימו#
אזכרה

לדבורה מרי ומרדכי שילה
תתקיי בע"ה ביו ה' ט"ו אייר תשע"ג
בשעה 18.15
בבית העלמי #בקדומי.

ה' עמכם!
לו"ז שבת:
 22:15פעולת חב"ב
 17:40לימוד מדריכים
 18:00מפקד
בברכת חברים לתורה ועבודה
אורית והצוות
אריאל בנות
 22:00פעולת חב"ב 16:30 ,מפקד בסניף.
שבת שלום!
בציפייה לבניין אריאל!
תהילה
אריאל בנים
לו“ז השבת:
מפקד 16:00
פעולת חבב ב22:15
בציפיה לבנין אריאל!
הצוות ועוז.
המחלקה לשירותים חברתיים "אם לאם בקהילה"
מציגים

הבייתא
בית חם לאימהות
מה אומר לך המושג" -אחים ללא יריבות"?
בואי השבוע לפגישה עם רננה וולף ,מטפלת בגישת הלייף
סנטר ,להבין לעומק את יחסי הילדים בביתך..
יהיה מאד מעניין..

במלאת שנה לפטירתו של יקירנו אהובנו

אית טילס
נעלה לקברו ביו א' י"ח אייר בשעה 18:30
נתכנס ללימוד ודברי לזכרו
בביהכ"ס מוסקובי +בק .צפו#
 -19:30שיעור מפי הרב אלר #מונסנגו
 -20:15תפילת ערבית
 -20:30לימוד מפי הרב צבי
לאחר הלימוד יתקיי סיו מסכת ודברי לזכרו
באול "שירת מרי" בקדומי צפו#
משפחת טילס

צורבא דרבנ
* ביום שישי ע"ש "אחרי-קדושים" ינתן שיעור ע"י
הרב שלומי אלדד בנושא :בישולי נכרים
* ביום שישי ע"ש "אמור" ינתן שיעור ע"י
הרב מאיר וינינגר בנושא :יין נסך וסתם יינם
השיעורים יתחילו בשעה 9:45
בבית הכנסת 'מוסקוביץ' בקדומים צפון.
לימוד מקדים של מקורות בנושא החל משעה 8:45

הציבור מוזמן בשמחה

.9:30
מתי? ימי ג' בי! השעות 9:3012:30
במקו יהיה לרשות' שתייה קרה/חמה ונשנושי מפנקי.

למי מיועד? כל אמא לתינוק עד גיל שנה
איפה? חדר נוער מול המכולת ,קדומי דרו.

מה עוד? השבוע.....
 23.4רננה וול) אחי ללא יריבות
עלות כניסה  10ש"ח
במקו תהיה מדריכת הנקה לייעו +מקצועי בואנה בכי).

מוקד קדומי
המוקד העירוני מאויש ועומד לשרותכ
 24שעות ביממה.
לביטחו ,לתקלות תחזוקה/תברואה/גינו
די בחיוג מקוצר מקדומי ) 107מטלפו רגיל(
טלפו מס' ) 09-7928665מטלפו נייד(

פסטיבל נפ"ש ,נשי פשוט שרות,
השלישי קרב ובא!
הפסטיבל יתקיי ביו חמישי כ"ט אייר9.5.13 ,
באול הפיס בקדומי בשעה 20:30
בסימ "אור וירושלי".
בתכנית :הופעות המקהלות המקומיות בשירה

איכותית ומרוממת )מקהלות נחשו ,#קר #אור ,שיר א-ל
הצעירה והבוגרת ,אור י-ה נשות השומרו(#

אנחנו מתכבדות לארח את הזמרת הגדולה

של ירושלי ,שולי נת.
מחיר כרטיס במכירה מוקדמת ₪ 30 :וביום המופע 40 :ש"ח
נית להזמי כרטיסי דר 1אתר המועצה www.kedumim.org.il

