16:51 :úáùä úñéðë
18:00 :úáùä úàéöé

à”òùúä ’à øãà ’ç
2011 øàåøáôì 12 ”äååöú” úáù

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù

התרמת-דם

• שבת פר' "תצוה" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י ברכה אביקסיס
בשעה  16:30בביתה.

ביום שישי ערב פרשת כי תשא י"ד אדר א'18.2 ,
תתקיים אי"ה התרמת דם
בחדר האוכל של הישיבה בגבעת רש"י ,
יש להביא תעודה מזהה
בין השעות 8:30-13:00
בואו לתרום !

íìù úòáâá íéùðì øåòù
• שבת פר' "תצוה" יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י ד”ר יעקב פז בשעה
 12:15בביתו.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

עם טליה רביב
יתקיים במוצ"ש פרשת תצוה
 12/02ח' אדר בשעה  21:00בחדר בלט.
כולן מוזמנות להגיע!
כניסה 5 :ש”ח

אם חלמתם לקרוא וללמוד את התנ"ך כולו
הצטרפו אלינו ללימוד שבועי של נביאים וכתובים

.ãçà ìëì íéçåðä úåòùáå íéîéá ,úéáá äùòð éòåáùä ãåîéìä
פרקי השבוע:ספר יהושע פרקים י”ג ,י”ד ,ט”ו.
!!!åðìåëì äçìöäá

** נוער ** נוער *** נוער ***
שכבה ז' -מוכנים להכנס לנוער?? הגיע הזמן!
בקרוב ...נוער קדומים..
קצת קר לאחרונה? התרגשתם מהברד שירד?
בקרוב ערבי חורף שיחממו לכם את השבוע...

מתאים לכם סרט?

"הזדמנות שניה"
יום שלישי 19:00 ,במועדון הנוער המאומץ שלנו ,ליד סניף בני עקיבא
הפופקורן עלינו ,ההגעה עליכם...
בדרמה המגוללת את סיפורו האמיתי של מייקל אור  -שחקן פוטבול מפורסם ,שנדד בין
משפחות אומנות עד שאומץ על ידי משפחת טיוהי ונהפך לכוכב ספורט.
מייקל אוהר המתבגר שורד בזכות עצמו .כשלי אן טוהי מבינה שהבחור הצעיר לומד
בבית הספר של בתה ,היא עומדת על כך שמייקל–הלובש מכנסיים קצרים וטי-שירט
בעיצומו של החורף– בוא איתה ויעזוב את הרחוב .היא לא מהססת לרגע ומזמינה אותו
להעביר את הלילה בבית טוהי.
מה שמתחיל כמחווה של נדיבות ממשיך להיות הרבה יותר כשמייקל הופך לחלק
מהמשפחה על אף הרקע הכל כך שונה ממנו הוא מגיע .בסביבתו החדשה הוא ניצב
בפני מערך שונה של אתגרים .בזמן שהמשפחה מסייעת למייקל לפתח את הפוטנציאל
שלו ,במגרש הפוטבול ומחוצה לו ,נוכחותו מובילה את משפחת טוהי לגילויים עצמיים
משלה
שבת שלום! שלומית ,כפיר ויונתן.

ה' עמכם!
השבת לא תתקיים פעילות בסניף
כי המדריכים נמצאים בשבת מדריכים ...נתגעגע אליכם..
*פעולת חבריא ב' תתקים כרגיל בשעה 20:45
שבת שלום,נפגש שבוע הבא...
שבת שלום! המדריכים ורעות
אריאל בנות
חניכות יקרות-
השבוע יהיה בעזרת ה' פעילות סניפית בסניף הישן /החדש
פרטים אצל המדריכות...
היכונו .....היכונו....ההכתרה המדהימה של שבט הרא"ה המעולות
תיערך בעזרת ה' בד' באדר ב'!!!
השבת בעזרת ה' מפקד בשעה  15:00בסניף!! כולן באות עם
כחולבן ,חיוך על הפנים והמון מצב רוח!!
בציפייה לבניין אריאל!! צה"ד ועדי
עירוב ליד בית העלמין
אזור בית העלמין ואזור פריחת הכלניות שליד אינו נכלל בתחום
העירוב .העירוב מסתיים בקצה שכונת הקרואנים
מועצה דתית קדומים
מכבי – מאוחדת
ביום שלישי י"א אדר א'  15/2המרפאה תהיה סגורה.

קפה ספרות
•
•
•

אוהבים ספרי מתח וריגול?
סקרנים לשמוע על מבצעי "שו-שו"?
איך מתייחס הסופר לקשר שבין בדיון למציאות?

ביום ד' י"ט אדר א' ) (23/2בשעה ) 2030בדיוק(,
נפגוש בספריה את הסופר

מישקה בן דוד
מחבר הספרים" :דואט בבירות"" ,מפגש בברלין"",אהבה אסורה
בפטרבורג"",ביקור אחרון במוסקבה"",ספר האפשרויות המוגבלות"
ועוד...
להתראות בספריה
מחיר כרטיס 15ש"ח

ç-ã íéðá éøåäì
בשעה טובה יוצא לדרך פרוייקט “בית מדרש פעיל” המשותף לבית
ספר “נחשון” בנים” ,יסדת עז” וישיבת קדומים ,המשלב לימוד בתגבור
תורני עם פעילות מהנה מיועד לכלל הבנים בישוב כיתות ד-ח.
פרטים נוספים בשבוע הבא
לפרטיםaviadgadot@gmail.com :

אריאל בנים
שלום לכל החניכים המלכים!!
שבת שלוםלכל החניכים המעולים!!!
ב"ה אנחנו מתקדמים בנוכחות משבוע לשבוע ,עלו והצליחו!
באותו ענין ,עד המפקד כ-ו-ל-ם צורחים מוראל ,התחרות כבר
מתקרבת לסופה!
כל השבטים פעילים השבת ,ב 2:30-כולם בסניף )החדש(!!
*שימו לב ,פרטים על תשלום חברות בקרוב...
*,2לכל שאלה מומלץ לפנות אל המדריך שלכם.
בציפיה לבנין אריאל! עוז והצוות.

íðåòîá äçîùä
• לרחל שפירא מזל טוב לנישואי אליסף עם נופר.
• לרודה אילן ושיפי מזל טוב להולדת הבת.
• לאלוני צפורה וחי מזל טוב להולדת הבת.
• לקסלר פנינה ובנצי ולדולב טובה מזל טוב להולדת הנכדה/הנינה
בת לאלעד ועדי.
• לשושנה ויצחק פוגל מזל טוב להולדת הנכד ,בן לאהרל'ה ואלירז.
• לאסתי וצבי אפריון מזל טוב להולדת הנכד בן למירי ואלישמע כהן.

חוג פילטיס  -שיעורי השלמה
מוצ"ש פרשת תצוה  12/02ח' אדר.בשעות  19:15ו.20:10-

÷ïåòãåîåã
•
•
•
•
•

רואי מסורי ,רו”ח -הנהלת חשבונות ,דוחות שנתיים והחזרי מס
.054-4822392
למכירה בית בקדומים צפון דו-משפחתי .052-8909939
למכירה בגבעת שלם בית  6חדרים  160מ " ר  +גינה  +מחסן
.054-2261116
להשכרה במצפה קדומים ,במיידי  ,דירה מרווחת  ,חצר גדולה ,
ארבעה חדרים.0507250806 .
להשכרה במצפה קדומים ,במיידי ,יחידת משנה ,שלושה חדרים,
גינה וחנייה.0507300283 .

לקראת חג הפורים בחנות הזדמנות מתחדשים
בהמון תחפושות לכל הגילאים!
החל מראש חודש אדר ב' יוצאו בחנות למכירה
תחפושות בכל מידה וגיזרה.
אם יש לכם תחפושות בבית ללא שימוש,
אנחנו הכתובת למסירה.
שעות הפעילות ימים שני ורביעי בשעות 19:00-20:00

מטרוניתא מטפחות מגיעה לקדומים!
עם קולקצית חורף חדשה מהממת ,ומדהימה במיוחד!
מטפחות ,צעיפים ,משולשים ,סיכות ועוד...
המכירה תתקיים אי"ה ביום שלישי י"א אדר א' 15/2
בשעה 22:00 - 19:30
בבית משפחת לברט ,קרוון ברחוב היהלום )ליד משפחת יצחקי(
קדומים דרום.

דירה להשכיר ,חדשה ונאה עם שכנים טובים
אצל זימן מרחוב שוהם שבקדומים דרום.
 2קומות 3 ,חדרים ופינת עבודה 2 ,מרפסות וגם חצר .
בכל קומה כניסה נפרדת.
למתאימים מובטח מחיר נוח  +חוזה לכל החיים )לא חובה(.
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מאפים מבית
נעמי גרינבוים

)בוגרת מכללת השף(

ניתן להזמין כל שבוע עד יום שלישי מאפים למינהם.
נייד054-6717141:
טל09-7928467:

מוזמנות בשמחה! כי מגיע לך להתחדש...
לפרטים -נעמה 054-4627227 -

חפשו אותנו בפייסבוק

אני והחבר'ה
חוג לפיתוח כישורים רגשיים וחברתיים
אי"ה בחודש אדר א' יפתח חוג חדש ,לגילאי הגן וביה"ס היסודי.

בחוג נעבוד על:
* ביטוי עצמי * הקשבה * שיתוף פעולה * מנהיגות * ועוד...
בדרך של משחק ופעילות יצירתית באמצעות מוזיקה
יח
ס
וכלים אומנותיים נוספים.
א
ק
ישי
ב
ו
צ
ו
לפרטים :רותי )שורץ( בראון ,תרפיסטית במוזיקה
תק
ע”פ גי טנות
050-6615027
ל

כוכבית כהן
יועצת מוסמכת לבריאות,תזונה,הרזיה ,ושמירת משקל.
נותנת יעוץ בתזונה נכונה,הרזיה,ובישול בריא וקל.

תמיכה ועידוד לכל אורך הדרך!!!
cohavitc@gmail.com 0506741695\097928675

מבצע עד פסח
אירוח בשבת
החל מ ₪ 540-לזןג.

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

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

äãéáà úáùä
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בשבת חנוכה נשכח שעון בביהכנ"ס המרכזי מאחורי המושב של
פרויליך ,כנראה ע"י אורח.יוסי זמיר .054-4670389
ביום רביעי שעבר שכחה טרמפיסטית ,ברכב סוברו ,שקית ובה
ספר קריאה ,מפתחות ושפתון .02-9978720
נשכח במכוניתנו קלמר עם עפרונות  ,עטים ומכשירי כתיבה
נוספים זולדן .7921391
נעלמה מפתח ביתנו נעל "רדבק" .אשמח לקבלה בחזרה  ,ישי .
.052-8119069
נמצא כובע חורפי על יד מרפאת קופ " ח הכללית  .ברוקנר ,
.7928069
אבדה כיפה צבעונית באזור סניף בנ”ע /מגרש .ניר .7928666

זה הזמן
להזמין מגילת אסתר על קלף ולקבלה עד פורים

כמו כן ,ניתן למסור תפילין ומזוזות לבדיקה.
יהורם בן הרוש – סופר סת"ם 054-4344451

שמן זית תוצרת פארק בר-און יבול חדש תשע"א
פח  2ליטר  ,₪ 80בקבוק  1ליטר .₪ 42
לכהנים :ניתן לקבל שמן תרומה למאור .בקניה מעל  15ליטר 10%-הנחה!!!

ניתן להזמין אצל אברהם טביב 050-6860780
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.

