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á”òùúä éøùú ’à
2011 øáîèôñì 29
äðùä ùàø

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "האזינו” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י שרה אליאש
בשעה  17:00בביתה.
מחלקת תרבות

מועצה דתית קדומים

"".íéîù éøùðë úåùåøô åðéãéå . . . íéë äøéù àìî åðéô åìéà
מחלקת תרבות ומדרשת ארץ ישראל מזמינים את הציבור

ספר מלכים א’ פרקים :ז’ ,ח’ ,ט’

לערב “נשמה”
לקראת הימים הנוראים

בהצלחה!
מועצה דתית ,קדומים

עם

רבנות קדומים

דבר הרב

שירה טברסקי-קסל

עירוב תבשילין  -יש להכין ערוב תבשילין ערב ראש השנה,
דהיינו ביום רביעי כ " ט באלול  .התבשיל והפת שמניח
צריכים שיהיו קיימים עד כניסת השבת .נוהגים לשמור את
הפת "ללחם משנה" לסעודות שבת ואוכלו בסעודה שלישית.

המשוררת שירה טברסקי-קסל ,נינה ונכדה של רבי ישראל בעל
שם טוב ורב נחמן מברסלב ,מקריאה שירי ציפורים ודברי תורת
החסידות.
מספריה :שחרור  -שזכה בפרס חיים הזז לביכורי יצירה  -החיים
הסודיים של הציפורים ו  -יומן שירה בסולם הגאולה ותשוחח
בנושא מהלכים שעוברים על עם ישראל.

הכנה  -אסור להכין מיום ראשון של ר" ה ליום השני של
ר"ה .לכן אסור לחמם אוכל ביום הראשון של ר"ה לפני צאת
הכוכבים ,לצורך יום שני של ר"ה.
הדלקת נרות  -בליל יו"ט שני של ר"ה ,תדליק האשה נרות
יו"ט אחרי צאת הכוכבים.
הדלקת נרות ערב שבת  -הדלקת נרות ערב שבת בשעה
17:57

דרשת שבת "שובה"
בשבת פרשת האזינו
ידרוש הרב צבי פרבשטיין שליט"א בבתי הכנסת
בשעה  -12:30בבית הכנסת המרכזי קדומים צפון
בשעה  -16:15בבית הכנסת "היכל אהרון" מצפה ישי
בשעה  -17:15בבית הכנסת "משכן מאיר" ק .דרום
בשעה  -18:20בבית הכנסת "נחמת רחל" גבעת שלם

נסיעה לקבר רחל ומערת המכפלה

עם ליווי מוזיקאלי של הנגן והמלחין המחונן בנימין נקנצ'ני.

הערב יתקיים אי”ה ביום ראשון ד’ תשרי2.10 ,
 20:30באודיטוריום במדרשת ארץ ישראל
כניסה₪ 15 :
לראשי השכונות  -הצחשיו"ת
לאחר שנים של פעילות למען הקהילה בקדומים,
אנו שמחות להזמינך למפגש הוקרה ,רענון והעשרה.
את המפגש תנחה הגברת מרים שפירא ,מנהלת היחידה
להתמודדות עם מצבי לחץ וחרום במוא"ז שומרון.

המפגש יתקיים אי"ה ביום שלישי ו' בתשרי
התשע"א )(4.10.11
במועדון "יחדיו" בקדומים דרום.
בתכנית:
 - 20.00התכנסות וארוחת ערב קלה
 - 20.30דברי פתיחה :ראש המועצה חננאל דורני,
רינה קצב ,הניה מוזס
 - 20.45שולחנות עגולים  -לברור תפקידנו בצח"ש
 - 22.45מליאה והרצאה מרים שפירא:

"אף אחד לא לבד"  -חוסן אישי וקהילתי.

לקראת יום הכיפורים נצא נשות ונערות קדומים
לתפילה בקבר רחל ובמערת המכפלה.
יום שלישי ו’ תשרי4.10 ,
יציאה בשעה  16:30מהשכונות
חזר משוערת בשעה 22:30
מחיר נסיעה₪ 50 :

נא אשרי השתתפותך עד יום שני כ"ז בתשרי 26.9.11 -
השתתפותך חשובה לנו.

בברכת שנה טובה ורגועה,
הניה

מוזס-אחראית צחשי"ם

רינה

קצב-המחלקה לשרותים חברתיים

שעת סיפור לילדים
עם שרית ברנס

)הנסיעה תתקיים אי”ה נותרו מספר מקומות כל הקודמת זוכה(.

סליחה! /נורברט לנדה

להרשמה במחלקת תרבות 097778017
)נא להשאיר שם ומספר טלפון נייד( או דרך אתר המועצה

יתקיים אי”ה ביום רביעי ז’ תשרי5.10 ,
בשעה  16:30ברחבת מועדון יחדיו
כניסה ₪ 5 :לילד

סיור סליחות ברובע היהודי
לא יתקיים עקב מיעוט נרשמים

לשפי רודה תנחומים על פטירת אמך שרה גולדמן ז”ל

ערב לימוד לנשים לקראת סוכות
יתקיים אי”ה ביום ראשון י”א תשרי9.10 ,
בין השעות 22:30 - 20:00
פרטים בהמשך
לימוד ליל הושענא רבה לנשים
מדרשות מגילה-ונפש-יצירה ומח' תרבות

מזמינות את הנשים
לערב לימוד חוויתי
בין השעות 20.00-23.00במועדון יחדיו
התוכנית המדויקת תפורסם.
**נוער**נוער**נוער**
בחירות למועצת נוער!
הבחירות יתקיימו ביום ראשון ,י"א תשרי9.10 ,
)הקדמנו בגלל מסע סוכות(.
בבחירות כל אחד בוחר שני נציגים מהשכבה שלו ונציג לתפקיד יו"ר
המועצה מאיזה שכבה שהוא רוצה.
בהצלחה!!

חוגים
ניתן להרשם לחוגים דרך אתר המועצה

10.10 , éøùú á”é éðù íåéá ä”éà íéé÷úé
ñéôä íìåàá 18:00 - 16:30 :úåòùä ïéá

אירועי סוכות בקדומים

מעדונית לילדי הגנים
תתקיים אי”ה בימים ראשון  -שלישי
י”א-י”ג תשרי 9-11/10 ,בין השעות .15:30 - 7:30
הפעילות בגנים והשתתפות בפעילויות המועצה.
מיקום המעדונית ופתיחתה מותנה במספר ילדים מינימלי

מחיר המועדונית:
עד השעה  150 :13:30ש”ח.
עד השעה  250 :15:30ש”ח  -כולל הזנה.
הרשמה עד יום שלישי ו’ תשרי4.10 ,
דרך אתר האינטרנט של המועצה

עוגת השבת של דודה טניה
דרמה מוזיקלית  -חוויה לכל המשפחה!
עוגות טעימות כמו של דודה טניה לא
טעמתם בחיים אבל לא תצליחו להוציא
ממ נה א ת ה ס וד ות ש ל המ תכ ונ ים .
דודה טניה יודעת ובטוחה שהיא הכי
טובה ולפעמים הגאווה שלה ...מעליבה.

בואו הצטרפו אלינו להצגה מתוקה כמו שוקולד
ותלמדו כמה חשוב לכבד כל אחד!
בסוף ההצגה ,אתם לא מאמינים-
דודה טניה בעצמה מחלקת לקהל מתכונים!!!

9.10 ,éøùú à”é ïåùàø íåéá ä”éà íéé÷úú úåìéòôä
12:45 - 10:00 úåòùä ïéá
:úéðëúá
äøéöéå ìåùéá ,úåìéòô úåðçú ,íéãìéì äâöä
מחיר ₪ 25 :לילד
לפרטים לגבי הפעילות בימים שני  -שלישי
יפורסם בשבוע הבא.

íëðéîæäì äçîù íéîåã÷ .î.î

ä"òá íéé÷úú
ïåôö íéîåã÷á "íéðá ïåùçð" ñ"äéáá
ìù íúðéâð éìéìöì

áåàè ãäåàå ìâðà éòåø
úåëåñ ìù ïåùàø âç éàöåîá
20:30 äòùá 13/10 ,éøùú å"è

äøåú úçîù éàöåîá ä”éà åîéé÷úé
20:30 äòùá ”íéøôà øä“ úðåëùá
ä”éà íéé÷úú úéòéáù äô÷ä
éîò úåáùá

חוג כדורסל
חוג הכדורסל שלנו עניין דינמי ואני משתדל לעדכן מידי פעם  ,לכן
אחד מאמצעי הקשר הוא הדוא" ל .ישנן משפחות שטרם שלחו את
הכתובת שלהן  .זכרו ! יש לציין את שמות ההורים והילד  ,מס '
ניידים,שכונה .בבקשה עשו זאת עכשיו!
מי שעדיין לא נרשם לחוג דרך מחלקת תרבות יש לבצע רישום דרך
אתר המועצה.
ביום ראשון ,יא' תשרי תשע''ב 9.10.11,נצא אי"ה

למפגש ספורטיבי באלקנה
הנסיעה לאלקנה לכיתות ב-ו)ילדי א' לא משתתפים(.
זמני היציאה:
 – 8:15קדומים צפון )שתי תחנות( שורה חמישית.
 – 8:20גבעת שלם )בחוץ( .וצומת רש"י.
 – 8:25מכולת.
 – 8:30מצפה ישי.
הגעה ממשוערת לקדומים13:30:
ביום שלישי,יג' תשרי תשע''ב 11.10.11,יתקיים חוג רגיל.לאחר מכן
אנו יוצאים לפגרה עד יום ראשון,כה' תשרי 23.10.11,לפי הלו''ז
הר''מ.
* יש להצטייד :תלבושת  ,פרי ,ארוחת בוקר ,בקבוק מים ,נעלי
ספורט ,והכול בתוך תיק מסומן .אין להביא ממתקים!
* תלבושת חוג :מקווה שעד הנסיעה לאלקנה נספק לכולם.
תזכורת:הורים שטרם שילמו
 40ש' עבור התלבושת מתבקשים לשלוח עם ילדיהם.
ברכה רבה ,שנה טובה
ירון ששון09-7922040 ,050-6998681 ,
Yaron449@walla.com

