á”òùúä éøùú å”è
2011 øáåè÷åàá 13 úåëåñ âç

16:41 :úáùä úñéðë
17:47 :úáùä úàéöé

íåøã íéîåã÷á íéùðì øåòù
• שבת פר' "בראשית” יתקיים השיעור ,אי"ה ,ע"י אלישבע
פרידמן בשעה  16:30בבית משפחת ונטורה.
מועצה דתית קדומים

íëðéîæäì äçîù íéîåã÷ .î.î

מחלקת תרבות

ספר מלכים א’ פרקים :י”ג ,י”ד ,ט”ו

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

בהצלחה!

ìù íúðéâð éìéìöì

חופשת סוכות במועצה
משרדי המועצה יהיו סגורים מיום רביעי י"ד תשרי )(12/10/11
עד כ"ד תשרי ).(20/10/11

áåàè ãäåàå ìâðà éòåø

,éøùú å"è úåëåñ ìù ïåùàø âç éàöåîá
20:30 äòùá
13.10

בית ספר למוסיקה ע”ש סימן

הציבור מוזמן לערב זמר:

מועצה דתית קדומים

לימוד ליל הושענא רבה
לע"נ הרב שמואל בנימין הרלינג זצ"ל הי"ד

שירים מתורגמים ו"מעוברתים"
בידי מיטב המשוררים העבריים

הערב יתקיים אי"ה במוצאי שבת "נח"
א' בחשוון תשע"ב29.10.11 ,
בשעה  20.00בבית הספר למוסיקה ע"ש סימן
כניסה :מבוגר ₪ 25 :זוג ₪ 40 :נוער₪ 15 :
בואו בשמחה!!!

נקיים ערב לימוד ביום שלישי ליל הושענא רבה
בבית כנסת "משכן מאיר" בקדומים
בתוכנית:
 – 19.45תפילת ערבית
 –20.00הרב מנחם בורשטיין שליט"א
חתן הרב זצ"ל ,וראש מכון פוע"ה
 –21.00הרב ניר רוזנברג שליט"א  -עינב

עליה לבית העלמין בקדומים כ"ג בתשרי
)איסרו חג( בשעה 9.30

לימוד ליל הושענא רבה לנשים
מדרשות מגילה-מדרשת נפש-יצירה ומח' תרבות
ביום ג' ד' מרחשון ) (1/11בשעה  16:00תהיה בספריה
שעת סיפור לילדים בכל יום שלישי על ידי שרית ברנס :

סיפורה של אורה איל "בקר בהיר אחד" לגילאי .2-3

בואו להנות
מועדון יחדיו – טיולים לציבור הרחב
טיול למערב בנימין
יתקיים ביום ג' י"א בחשון 8.11.2011
איזור נוה צוף – תצפיות טבע והסטוריה
טלמון – גבעת היקבים – אתר ארכיאולוגי יחודי מרתק
ובלתי מוכר .ארוחת צהרים במסעדת בית-בד
ניתן להירשם במועדון .052-8332812 7922248

יומיים בנגב
חוויית מדבר חקלאות ווטבע
יתקיים בעז"ה בימים ג-ד .29-30/11/11
לינה באורחן גבולות  -חצי פנסיון
ביקור בישובי גוש קטיף המתחדשים
מצפה גבולות מהמצפים הראשונים בנגב
ביה"ס ממוגן – נופי הבשור ,אנדרטת הפלדה שהועברה
מימית ,מאגרי הבשור ,גשר החבלים ועוד.
פרטים במועדון 7922248 -

מזמינות את הנשים לערב לימוד חוויתי
במועדון יחדיו
 - 21:15 - 20:30ברוריה בן שחר “ -מה יפו פעמייך בנעלים”-
על נעילת חגי תשרי
 - 21:45 - 21:15הרב קובי בראון  -חג סוכות וצדק חברתי
 - 22:15 - 21:45שרה אליאש ” -השמחה מה זאת עושה”
 - 22:45 - 22:15הרב מנחם שחור  -ושיבחתי אני את השמחה

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

תושבים יקרים שלום רב,
סיכום פגישה עם מנהלת המעברים בנושא מעבר אליהו
מיום ז' בתשרי תשע"ב 05/10/11
לפני כחודש עברה האחריות על ' מעבר אליהו ' לידי משרד
הביטחון באמצעות מנהלת המעברים  ,מה שמכונה  -אזרוח
המעבר.
האזרוח הביא בעקבותיו שינויים רבים יחד עם קשיים שכמותם
לא חווינו בעבר.
בשבוע שעבר נערכה פגישה עם ראש מנהלת המעברים קמיל
אבו רוקון  ,מנהל המעבר שמעון לוי ואנשי המנהלת  .את
ההתיישבות ייצגנו הרצל בן ארי ראש מ.מ קרני שומרון ,שרה
וינשטיין נציגת מעלה שומרון ואנוכי  .במהלך הפגישה הצגנו
את הקשיים.
להלן עיקרי הסיכום:
עיכוב ביציאה בשעות הבוקר
מיום ראשון האחרון ) (09/10החלה לפעול משמרת מתוגברת
החל מהשעה  .05:00כל נתיב יאויש בשני בודקים כדי לזרז את
היציאה.
ניתנה הנחיה למתן יחס מנומס למתיישבים .ניתן ואף רצוי
לדווח על כל חריגה.
בוגרי צבא ובוגרי שרות לאומי המעוניינים לעבוד במחסום יוכלו
לפנות למרק  .0577685817 -מעבר להזדמנות למקום עבודה
למי שמעוניין ,הדבר יסייע גם לכך שתושבים שלנו ,המכירים
את העוברים ,יסייעו לזרימה חופשית יותר של התנועה.
טרמפיאדה
קווי ההפרדה יקווקוו ,כך שנוכל לחצות נתיבים לצורך עצירה
בטרמפיאדה.
מפרץ ההמתנה יורחב בכ –  15מטרים נוספים )העבודות
צפויות להתחיל לאחר סוכות(:
* תוצבנה תחנות הסעה.
* תותקן תאורה באזור הטרמפיאדה.
* יותקן מתקן מים קרים )"קולר"( לטובת הממתינים להסעה.
תוקם טרמפיאדה דומה בצידו השני של הכביש ,לנכנסים לישובים
מאבטחים מוצבים בשעות השיא בין הטרמפיאדות )על אי
התנועה( ,לשמירה על ביטחון הממתינים.
מחסום הבדיקה בכניסה לשומרון
מחסום זה אינו באחריות מנהלת המעבר אלא מתופעל על ידי
המשטרה.
יחד עם קרני שומרון ועמנואל נפעל לטפל גם בנושא זה.
מי שנתקל בקושי או בעיה יכול לפנות ישירות לרן ,מנהל
התפעול של המעבר.
נייד 0577680140 :או במייל Ranslman@gtmail.com
בברכת חג סוכות שמח,
חננאל דורני
ראש המועצה

תפוח פיס קדומים

מפגשים מהסוג האינטלקטואלי
בתפוח הפיס שליד אולפנת להב"ה

ביום שלישי ,ד' חשוון 1.11.11
ההרצאה הראשונה:
 - 09:00-10:30ד"ר מרדכי קידר"-המזרח התיכון-בעיות יסוד"
ההרצאה השנייה:
-11:00-12:30ד"ר דן בילסקי-עורך חדשות בכיר ב"קול ישראל"
וכתב ברדיו"-על עריכה ברדיו ועבודה עם התקשורת".
ההרצאה תכלול הצצה אל מאחורי הקלעים של התקשורת.
בית מדרש תורה – נפש – יצירה

נ ו ש א ש נ ת י -ה נ י ג ו ן ו ה ר ו ח
יום שני בוקר:
 - 08.30-10.00חשיבה הכרתית – עידית שילה )לימודי ימימה(
" - 10.30-12.00הניגון והרוח" – מרצים שונים.
יום שני ערב
-18.30-20.00הניגון והרוח
-20.15-21.45לאהוב את מה שיש-שלומי שלזינגר
"-20.00-22.00שכינה ביניהם"
 מירב ושמואלי שפירא -מפגש זוגי עם השותף השלישי :סדרתמפגשים מיוחדת לזוגות צעירים ,וסדרה לזוגות בגיל ,+45
יום רביעי בוקר
 - 08.30-10.00מודעות אמונית – רוחל'ה סמינובסקי.
"10.30-12.00הניגון והרוח" – מרצים שונים.
- 12.15-13.15לימוד עיוני מעמיק למשתתפות כל התוכניות
שנה"ל תפתח אי"ה ביום שני ג' בחשוון תשע"ב-באולפנת להב"ה
בקדומים .התוכנית מוכרת לגמול השתלמות
הרשמה באתר של קדומים – מחלקת תרבות – מדרשות.
לפרטים :צביה  ,0547723042שרה 0577281278

וטרינר
הוטרינר ד"ר גבי שורץ יגיע לישוב ביום א'  23/10/11בשעות
 15:30-16:30במשרדי המועצה הישנים.
מועצה דתית קדומים

שעות פתיחת מקואות  -שעון חורף
ימים א' – ה'
מקוה בגבעת שלם  -בין השעות 19:00 - 22:00 -
מקוה קדומים דרום  -לא פעיל בימי חול

ערבי שבתות וחגים
המקואות  -בקדומים בדרום ,בקדומים צפון וגבעת שלם -
יהיו פתוחים  40 -דקות אחרי הדלקת נרות למשך כחצי שעה
מקוה מצפה ישי – עפ"י הזמנה מראש ,הגב' איילת שורץ -
 0502484855הגב' מירה מולדבן .0524380106 -

מוצאי שבתות וחגים
מקוה גבעת שלם בין השעות – 20.00 - 22.30

מידע על זמני פתיחת שעות המקואות :
מקוה גבעת שלם טל' – 0547928554
באינטרנט באתר של קדומים – מחלקות המועצה – מועצה דתית

מערכת ברק
לידיעתכם -תושבים שברשותם מערכת ברק שמותקנת ברכב
)שבד"כ אינה בשימוש(,משלמים בכל חודש  ₪ 33דמי שימוש
לחברת מירס.
בכדי לנתק את המערכת ניתן לפנות למרכז השירות של מירס
בטלפון.057-7575757 :
מח' ביטחון.

קו 81
קו  81מוצ"ש) החל משבת חול המועד (15/10/11

מקדומים19:00 :

מרעננה21:30 :

קריאות מוני חשמל -תזכורת
תושבים שמחוברים לצובר החשמל של המועצה
מתבקשים להעביר את קריאות החשמל )מס' מונה +מס' קריאה(
מיד לאחר החג ועד לתאריך ג' חשון .31/10/11
לא נוכל לעדכן קריאות חשמל שיתקבלו לאחר תאריך זה!
ניתן להעביר בדוא"ל gviya@kedumim.org.il :
)קישור מאתר קדומים מחלקת גביה(
או בטל ) 09-7778013 :נא להשאיר הודעה במשיבון (

רוצה תזכורת אישית?!
שלחו מייל לכתובת הנ"ל ותקבלו תזכורת אוטומטית לפני כל שובר.

להורי נחשון בנים
עם החזרה מחופשת סוכות החל מתאריך כ”ה תשרי  ,23/10יחולו שינויים בזמני הלימודים בביה”ס.
שעת התחלת הלימודים 8:00 :בבוקר.
שעות סיום הלימודים:
יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

15:20

14:25

13:10

15:20

14:25

12:00

הסעות בוקר לגנים ובתי הספר -שימו לב!!!
מיד לאחר חג הסוכות שעות ההסעה בבוקר משתנות וכן מספרי האוטובוסים.
מצ”ב לוח מעודכן.
שם השכונה
גבעת רשי

שם המוסד

גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י
גבעת רש"י

תחנת הסעה 2

שעת יציאה תחנת הסעה 1

מס’
אוטובוס

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות
גן צופית
נחשון בנים

06:50
07:30
08:05
07:55
07:30

צומת ג .רש”י
רח’ טל חרמון -פארק
רח’ טל חרמון -פארק
רח’ טל חרמון -פארק
רח’ טל חרמון -פארק

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות
נחשון בנים

06:50
07:25
08:05
07:30

רחבת האולפנא
רחבת האולפנא
רחבת האולפנא
רחבת האולפנא

1
3
3
2

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
אולפנת להב"ה
יסדת עז
נחשון בנות
נחשון בנים

06:55
07:25
07:25
07:40
07:25

ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה
ת.הסעה

2
2
1
3
2

גן שחף ,דוכיפת
ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות
נחשון בנים

08:05
06:50
07:25
08:05
07:30

ת.הסעה-רח' נחלה
ת.הסעה-רח' צופיה
ת.הסעה-רח' נחלה
ת.הסעה-רח' נחלה
ת.הסעה-רח' נחלה

קדומים דרום

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח

06:55

בנק המזרחי

קדומים דרום

נחשון בנים

07:25

מול הבנק

1
3
2
טרנזיט
1

גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם
גבעת שלם

מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי
מצפה ישי

מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים
מצפה קדומים

ת.הסעה-רח צופיה

3
1
3
2
1

ת.הסעה-רח צופיה
ת.הסעה-רח צופיה
ת.הסעה-רח צופיה

קדומים דרום
1
מכולת

1

קדומים צפון
קדומים צפון
קדומים צפון
קדומים צפון

ישיבת השומרון+ברקאי ז-ח
יסדת עז
נחשון בנות

ת.הסעה נחשון בנים
06:50
ת.הסעה נחשון בנים
07:45
 7:45,7:45,8:05ת.הסעה נחשון בנים

ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל )פארק(
ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל )פארק(
ת.הסעה רח' היובל-פינת הנבל )פארק(

2
1
1,2,1

חוג ספורט לילדי הגנים

שילוב בין אירובי ,התעמלות נשים לזומבה -החוגים של עפרה

מדריך :ירון ששון
מגמת החוג -להקנות לילדים יכולות בשלושה תחומים עיקריים:
פיזי מוטורי -פיתוח כושר גופני כללי,התמצאות במרחב ,מודעות
גוף ,קואורדינציה ,מיומנויות במשחקי הכדור השונים ,ועוד.
חברתי -עידוד וטיפוח קשרים בין אישיים.
רגשי -טיפוח ביטחון עצמי ,דימוי גוף ,חדוות חיים.
יום פעילות :ה'  ,שעה 45 )16:30 :ד'(
עלות החוג110 :ש”ח
חולצה ומכנס לכל נרשם-בעלות של  40ש'ח

לכל הנשים המתעמלות ניתן לשלב בין החוגים.
פעם בשבוע ,₪ 120 :פעמיים בשבוע,₪ 150 :
 3פעמים בשבוע₪ 180 :
יש להרשם דרך אתר המועצה

שינויים בחוגים  -פרטים בעמוד הבא
טניס  -מיועד מכיתה א  -מבוגרים )קבוצות בהתאם לגיל(
משחקי מחשבה  -יום ראשון בעין השעות17:30 - 16:00 :
חוגים מאריכי לימודים :מחול  -יום שני ,אומנות  -יום חמישי

בקשות להנחה בארנונה לשנת 2012
ניתן להגיש החל מיום  21/10/11כ"ג תשרי תשע"ב.
את הקריטריונים והטפסים הנדרשים ניתן לראות ולהוריד באתר
המועצה . www.kedumim.org.il
כמו כן ,ניתן לקבלם אצל רכזת ההנחות.
מועד אחרון להגשת הבקשות עד ליום ה' כ"א אדר תשע"ב .15/3/12
הגשת בקשה מאוחרת ממועד זה תטופל רק במידה ותוגש ע " י
תושבים חדשים ו /או אם חל שינוי אישי או כלכלי במצבו של מגיש
הבקשה.
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אירובי ,עיצוב וחיטוב לנשים

אירובי נערות
מדריכה

עפרה גוטמן

מדריכה

עפרה גוטמן

עפרה גוטמן

מדריכה

דקלה וייס

גילאים

נערות בכיתות ז-יב

גילאים

נשים ונערות

נשים ונערות

גילאים

נשים ונערות

ראשון ,רביעי
19:30 - 20:20
20:20 - 21:10
חדר בלט

שני

יום

שישי

19:30 - 20:20

שעה

8:15 - 9:00

חדר בלט

מקום

חדר בלט

מחיר

120ש"ח לחודש

יום

יום

שני

שעה

21:00

שעה

מקום

חדר בלט

מקום

מחיר

120ש"ח לחודש

מחיר

120ש"ח לחודש

אקרובטיקה אוירית

אקרובלנס הורים וילדים

אקרובלנס

מדריכה

ציפורה אלוני

מדריכה

ציפורה אלוני

מדריכה

גילאים

בנות בכיתות ה'  -ז'

גילאים

בנות בכיתות ד'-ו '

גילאים

ציפורה אלוני
ילדים בגילאי  4-6עם ההורים סדנא של
 12מפגשים
רביעי

יום

רביעי

יום

רביעי

יום

שעה

18:15

שעה

17:15

שעה

16:30 - 17:15

מקום

אולם פיס

מקום

אולם פיס

מקום

חדר בלט

מחיר

 110ש"ח לחודש

מחיר

110ש"ח לחודש

מחיר

150ש"ח * 3

בלט למתחילות-מאריך לימודים

ג'ודו

ברידג'

מדריכה

מיכל טרבולסי

מדריך

חגי פרנק

מדריך

עדי פינברג

עדי פינברג

גילאים

כיתות א-ב

גילאים

מבוגרים

גילאים

ילדי גן טרום חובה-
חובה

כיתות א-ב

שלישי

שלישי

16:30 - 18:30

שעה

16:30-17:15

17:15 - 18:15

מקום

חדר ג'ודו

חדר ג'ודו

מחיר

135ש"ח לחודש

 145ש"ח לחודש

שני

יום

שני

יום

יום

שעה

14:45 -15:45

שעה

מקום

בבית ספר "נחשון "
בנות

מקום

מועדון יחדיו

מחיר

110ש"ח לחודש

מחיר

150ש"ח לחודש

גוונים במחול

טיסנאות ואלקטרוניקה

היפ הופ

מדריכה

מיכל טרבולסי

מדריכה

לואיזה

לואיזה

מדריך

יעקב קולודני

גילאים

כיתות ג-ו

גילאים

בנות כיתה ד-ו

בנות כיתות ז-יא

גילאים

בנים כיתות ג-ו

יום

שלישי

שלישי

שעה

17:00 - 17:45

שעה

15:30

16:30

מקום

חדר בלט

מקום

חדר בלט

חדר בלט

מקום

מחיר

110ש"ח לחודש

מחיר

160ש"ח לחודש

 160ש"ח לחודש

מחיר

יום

שני

חמישי

יום
שעה

התעמלות קרקע ומכשירים
מדריכה

הילה כהן
בנות גן חובה-
כיתה א
שני

שני

גילאים
יום

16:30 - 17:30
מקלט חוגים מול הפארק
בקדומים צפון
140ש"ח לחודש

טניס

הילה כהן

הילה כהן

מדריך

איתמר דגן

בנות ב-ד

בנות ה-ח

גילאים

בנים כיתות א  -מבוגרים

שני

שני ורביעי

יום

שעה

16:15- 17:15

15:30 - 16:15

17:15 - 18:15

שעה

לפי קבוצות  -תיאום עם המדריך

מקום

אולם ספורט

אולם ספורט

אולם ספורט

מקום

מגרש מול סניף בני עקיבא

מחיר

110ש"ח לחודש

 110ש"ח לחודש

 110ש"ח לחודש

מחיר

170ש"ח לחודש

שילוב אומנויות
מדריכה
גילאים
יום
שעה
מקום
מחיר

רננה צברי
בנות כיתות א-ג
ראשון
16:00 - 17:00
מקלט חוגים רחוב הנבל בקדומים צפון
150ש"ח לחודש

רננה צברי
בנות כיתות ד-ו
ראשון
17:00 - 18:00
מקלט חוגים רחוב הנבל בקדומים צפון
 150ש"ח לחודש

תאטרון רחוב
מדריכה
גילאים
יום
שעה
מקום
מחיר

ציפורה אלוני
בנות כיתות ב'  -ו'
רביעי
15:30
חדר בלט
110ש"ח לחודש

זומבה לנשים ונערות

התעמלות לילדים
מדריך

יוני טיילור

יוני טיילור

יוני טיילור

מדריכה

עפרה גוטמן

גילאים

בנים גן חובה-כיתה א

בנים ב-ד

בנים ה-ו

גילאים

נשים ונערות

שלישי

שלישי

שלישי

יום

שני

יום

שעה

16:45 – 16:00

17:30 – 16:45

18:15 – 17:30

שעה

20:20

מקום

אולם ספורט

אולם ספורט

אולם ספורט

מקום

חדר בלט

מחיר

110ש"ח לחודש

 110ש"ח לחודש

 110ש"ח לחודש

מחיר

120ש"ח לחודש

כדורסל

לחימה משולבת MMA

מדריך

ירון ששון

מדריך

עדי פינברג

גילאים

בנים בגן – כיתה ז

גילאים

כיתה ג'  -ו

שעה

לפי קבוצות  -תיאום עם
המדריך

שעה

מקום

אולם הספורט

מקום

חדר ג'ודו

מחיר

160ש"ח לחודש /
פעם בשבוע  120ש"ח

מחיר

145ש"ח לחודש

משחקי מחשבה

מיכל טרבולסי

מדריכה

שני טילס

גילאים

נשים

יום

שלישי

שעה

21:00
חדר בלט
110ש"ח לחודש

שני

יום

יום

18:15

מחול יצירתי
מדריכה

ראשון  /שלישי  /חמישי

יום

שלישי

מחול מודרני לנשים ונערות

שעה

16:15 - 17:00

מקום

חדר בלט

מקום

מחיר

110ש"ח לחודש

מחיר

פילטיס לילדות

סלסה וזומבה לילדות

מדריך

ערן סונדרפן

מדריכה

טליה גרוסמן

מדריכה

טליה גרוסמן

גילאים

כיתות ג-ו

גילאים

בנות בכיתות ד-ו

גילאים

נשים ונערות

ראשון

יום

יום

ראשון

יום

ראשון

שעה

17:30 - 16:00

שעה

17:00

שעה

18:00

מקום

מקלט חוגים מול הפארק
בקדומים צפון

מקום

חדר בלט

מקום

חדר בלט

מחיר

130ש"ח לחודש

מחיר

110ש"ח לחודש

מחיר

110ש"ח לחודש

פיסול

פילטיס לנשים ונערות

פנטזיה של צבע וחומר  -מאריך לימודים

מדריכה

טליה גרוסמן

מדריך

סשה זולוטרוב

מדריכה

ליאת פורסט

גילאים

נשים ונערות

גילאים

מבוגרים

גילאים

בנות כיתות א-ג

יום

ראשון ושלישי

יום

רביעי

יום

שעה

20:00 - 21:00

שעה

20:00

שעה

14:45 - 15:30

מקום

חדר בלט/חדר ג'ודו

מקום

בהתאם להרשמה

מקום

בית ספר "נחשון "בנות

מחיר

120ש"ח לחודש

מחיר

150ש"ח לחודש

מחיר

135ש"ח לחודש

פסיפס לילדים

חמישי

ציור ופיסול לילדים

מדריכה

רננה צברי

רננה צברי

גילאים

בנות כיתות א-ג

בנות כיתות ד-ו

שני

שני

שעה

16:00 - 17:00

17:00 - 18:00

שעה

מקום

מקלט חוגים רחוב הנבל
בקדומים צפון

מקלט חוגים רחוב הנבל
בקדומים צפון

מקום

מקלט חוגים בקדומים צפון

מחיר

150ש"ח לחודש

 150ש"ח לחודש

מחיר

150ש"ח לחודש

יום

סשה זולוטרוב

מדריך

סשה זולוטרוב

ילדים מכיתה ג' ומעלה

גילאים

נשים

יום

רביעי

יום

רביעי

16:30

שעה

9:00 - 10:30

מקום

תבוא הודעה

מחיר

150ש"ח לחודש

מדריך
גילאים

קרמיקה
מדריכה
גילאים
יום
שעה
מקום
מחיר

רננה צברי
בנות כיתות א-ג
שלישי
16:00 - 17:00
מקלט חוגים רחוב הנבל
בקדומים צפון
150ש"ח לחודש

רננה צברי
בנות כיתות ד-ו
שלישי
17:00 - 18:00
מקלט חוגים רחוב
הנבל בקדומים צפון
 150ש"ח לחודש

ציור מבוגרים

חנ”ג לילדי הגן
רננה צברי
נשים
שני
9:00 - 11:00
מקלט חוגים רחוב הנבל
בקדומים צפון
380ש"ח לחודש

מדריך
גילאים
יום
שעה

יירון ששון
ילדי גן
חמישי
16:30

מקום

אולם הספורט

מחיר

 110ש"ח לחודש

**נוער**נוער**נוער**
אז זהו ,הבחירות למועצת נוער מאחורינו.
זה הזמן להגיד כל הכבוד לכל מי שבא ,עזר ,שימש כועדת
קלפי ,ספר את הקולות ,והכי חשוב -הצביע!!
מקווים ובטוחים שמועצת הנוער הזאת תהיה משמעותית ותביא
הרבה דברים טובים לנוער הכי שווה בארץ -נוער קדומים...
ואלו הנבחרים למועצת נוער תשע"ב-
ח' בנים -איתי פרץ ,עזריה מרדכי ויובל פופוביץ
ח' בנות -טוהר שלו ,שיר קראווני וגיל אהרוני
ט' בנים -אביהוא בן זהב ואור דורני
ט' בנות -מוריה גולדמן וטליה מדר
י' בנים -נדב פופוביץ ורועי שגן
י' בנות -ציון אריאלי ומירי בראונר
י"א בנים -זלמי וילינגר וניתאי בן יוסף
י"א בנות -ציפורה קופ ויהב יחיאל
י"ב בנים -ישראל כהן ואוריאל בן זכאי
י"ב בנות -חן שטטמן ורעות מרדכי
יו"ר מועצת נוער -בנימין מילצקי.
)בקרב צמוד מאוד ,בהפרש של  2קולות בלבד!(
בנוסף -במועצה חברים נציגי תנועת הנוער.
אריאל בנים -עוז סימנובסקי ונטע אסיף
אריאל בנות -נעמי ברלין ושרה שטראוס
)נציגי בני עקיבא יבחרו בקרוב(
בהצלחה לכולנו!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
השבוע גם נהננו מערב בנות שהתחיל עם זומבה והסתיים
בפנקייקים לקינוח...
היה ספורטיבי ומבדר ..כייף שבאתן!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
במוצאי חג ראשון -יום חמישי בשעה  20:30בנחשון בנים
תתקיים שמחת בית השואבה והרקדה חגיגית!
לנגיגנתם של רועי אנגל ואוהד טאוב.
כולם מוזמנים!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ביום ראשון בחול המועד ,י"ח תשרי ,כולם מוזמנים
לערב בסוכה לנוער..
נפגש ב 20:30בסוכה המרכזית של הישוב ,ליד ביה"כ משכן
מאיר.
נשב בסוכה עם משחקי שולחן מגניבים ומקוריים ,חושבים
ונהנים..
בואו להראות כמה אתם חכמים...
וכמובן ...עם מרק ,שוקו ועוגיות...
יהיה טעים ונעים! כל הנוער מוזמנים!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
בשמחת תורה נוער קדומים מפגין נוכחות בישוב!
נצטרף לבני עקיבא בהקפות בישוב .בערב שמחת תורה
בקדומים דרום ובבוקר בהר חמד.
חבר'ה ,זה החג שלנו בישוב שלנו -אז יאללה בואו לרקוד
בהמונים...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ובמוצאי שמחת תורה ...הקפות שניות מטורפות בהר אפרים!
אנחנו נארח במחצלת שלנו את הישוב ,נרקוד ,נחגוג ונהנה.
לכל מי שינוח מהריקודים -מוזמן לשבת במחצלת ולטעום
מהפוייקה השווה שנכין.
הפעם באמת כולם מגיעים!!
חג שמחחחח...
חדווה ושלומית.

חניכים יקרים ה' עמכם!
 #אנו ממש ברגעים אלו בעיצומם של החגים,
קצת קשה להודיע על הכול אז תנסו לעקוב ולהתעדכן
בכל מה שיש...
#מוצאי חג ראשון של סוכות )יום חמישי בערב(...
שמחת בית השואבה בקדומים צפון
וכל הסניף הולך להיות שם!!
אל תפספסו את המאורע הזה
כי הוא בהחלט הולך להיות ש-מ-ח!-
 #שמחתורה-
* בערב -נלך כולנו לקדומים דרום ,ונשמח לראות שם את
כולם!! אז תבואו! ):
* בבוקר -הצוות היקר ונהפלא הולך להר חמד ומשם לקדומים
צפון )כולם כמובן מוזמנים להצטרף!!!(
מוצאי שמחתורה -הקפות שניות בהר אפרים!
עכשיו שימו לב טוב:
אם ירשמו  50חניכים נוציא הסעה .עד להר אפרים וחזור! אז
הזדרזו להרשם אצל המדריכים!!
 #מיד אחרי החגים נקבל את פניהם של המדריכים החדשים!
בקיצור -יש הרבה למה לבוא ומה לעשות ,אז נפגש יחד בכל
האירועים והדברים השונים!!
ובנתיים תהנו מהחגים ומהחופש!
בברכת חברים לתורה ולעבודה!
צוותשע"ב ונחמה
חניכות יקרות!
אנחנו נמצאים בעיצומם של החגים .ראש השנה ויום כיפור כבר
מאחורינו...
ברכנו את כולם בשנה טובה ,וביקשנו סליחה מכל החברות,
והמשפחה.
סוכות הגיע ,ואנחנו שמחים בשמחת החג :) .נהנים מהחופש,
ומכייפים עם המשפחה.
ובין סעודה וטיול משפחתי ,ברור שלא נשכח את הסניף!!!
*מוצאי חג ראשון של סוכות -יום חמישי בערב ,שמחת בית
השואבה בקדומים צפון .נפגש ונשמח שם כולנו! ):
*מוצאי שמחתורה -כל הסניף מגיע להקפות שניות בהר
אפרים .אמנם לא כל המדריכות יהיו ,אבל כולנו נבוא לשמח,
לרקוד ולהנות.
* מסע סוכות -בעז"ה נצא יום ראשון י"ח תשרי .נפגשים ב
) 7:15שבע ורבע (...בסניף .חובה להביא כובע ,נעלים ,מים,
אוכל ואישור הורים .יהיה מטורף!!!
* מיד אחרי החגים נגיד שלום למדריכות המעולות שלנו ,ונקבל
בברכה את צוות תשע"ב!! פרטים מדויקים אצל המדריכות.
פינת החב"בניקית:
*שמחתורה בעכו -בעז"ה יוצאים ללימוד ליל הושענא רבה,
שמחתורה והקפות שניות.
הכול כולל הכול עולה רק  .₪ 90כולנו יוצאות! כול חולצה לבנה
חשובה!
הרשמה אצלי או אצל רכזות חב"ב ,עד מוצ"ש.
השבת לא יהיה סניף .תהנו בבית עם המשפחה.
חג סוכות שמייח! ):
בצפייה לבנין אריאל!
צוותשע"ב ושפרה

