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הונחה אבן הפינה למבנה בית הכנסת עבור המניין המשפחתי המסורתיכפר ורדים

      

כפר ורדים - דף הבית

כל הכתבות

לוח דירות כפר ורדים

לוח דרושים כפר ורדים

לוח לימודים כפר ורדים

לוח יד2 כפר ורדים

אודות

צור קשר

עיתון כפר ורדים

עיתון מעלות תרשיחא

עיתון ראש פינה

הירשמו ל-ורדימייל

וקבלו עדכונים על חדשות
ואירועים בסביבה:

שם

אימייל

הונחה אבן הפינה למבנה בית הכנסת עבור המניין המשפחתי המסורתי

עופר ריבק    09.02.10

ראש המועצה ציין בנאומו את חשיבותו של המנין המשפחתי כקהילה ואת תרומתו.

 

ביום חמישי, כ' בשבט, 4 באפריל 2010, בטכס שבו השתתפו תושבי הכפר,
ילדי הקהילה,

משלחת התנועה מארצות הברית מנכ"ל התנועה בארץ, יזהר הס וראש מועצת
כפר ורדים,

נחתמה מגילת אבן הפינה שתוטמן (לכשמזג האוויר יאפשר זאת) ביסודות הבנין
שיחפרו

במהרה בימנו.
הטכס, נפתח ע"י יו"ר הקהילה בכפר ורדים, עופר דוד, שציין בקצרה את

חשיבותו של
הרגע והיום והזכיר את אדם דרוקס זיכרונו לברכה שהיה ממקימי הקהילה

המסורתית
בכפר.

ראש המועצה, תיאר לפני האורחים את הכפר ויתרונותיו ויחודו בארץ בכלל
ובגליל

בפרט. כמו כן ציין ראש המועצה את חשיבותו של המנין המשפחתי כקהילה ואת
תרומתו

של המנין המשפחתי.
ספיר מטלו, ביתם בת השלוש עשרה של איתן ואנדריאה, ריגשה את הנוכחים

בהקראת מכתב

שכתבה לראש המועצה בציינה את חשיבות המנין לה ולחיה ולחיי הנוער בכפר.
רב הקהילה - צבי ברגר, לכלל תושבי כפר ורדים בכל מעגלי החיים כולל טכסי

טהרה
ופעילות למען הקהילה. 

יזהר ציין בנאומו את השוני בגישתו החיובית והמעשית של מועצת הכפר ושל
ראש

המועצה, לעומת חוסר הפעילות של הממשלה והממסד הארצי.
הרב צבי ברגר בירך ואיחל שהמבנה שיקום יהיה מרכז רוחני שישרת את

קהילת הכפר ואת
הסביבה לפעילות תרבותית ורוחנית כמו גם כמרכז לתפילות.

כמו כן ציין הרב צבי את הצורך המתמשך והגובר כעת, בתמיכה ובתרומות
להשלמת
הפרויקט!

הרב אלן סילברשטיין דיבר בעברית (!) ושיבח את פעילות הקהילה המוכרת לו
שנים

רבות.
בחתימה על מגילת אבן הפינה, הרמת כוסית וברכת שהחיינו, תקיעת שופרות

ושירת
התקווה הסתיים הטכס.

מי יתן ובמהרה בימנו נחגוג את חנוכת הבית!
אמן!

תודות לכל מי שלקח חלק בהכנת הטכס, ובמיוחד לרות דרוקס, סוזן רנד לקריץ
וגלית
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וגלית
חיים

תודות לכל אנשי המועצה ובמיוחד לנגה, לתושיה ולעדנן וכמובן לסיוון, ראש
המועצה

על סיוע והתמיכה!

Be the f irst of your friends to like this.Like

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר      הוספת תגובה

 הצגת כל התגובות ברצף

ל 4443 
שב  12.04.10 14:33 תו

ל 4342 
מנין משפחתי  09.04.10 15:52

ל-4241 
שב  30.03.10 10:27 תו

 41
באמת תודה ליהדות האורתודוקסית בכפר ש(עדיין)מאפשרת לנו לחגוג בר

מצווה בבית הכנסת המרכזי... (לת)
22:36 13.03.10  ...

39 ואם את שקרנית פתולוגית, תחתך לשונך?40 
האמת נחשפת...  13.03.10 21:37

קראתי ולא האמנתי: המקווה יהיה בבי"כ החדש של המניין המשפחתי???39 
חברת המניין המשפחתי  12.03.10 16:33

למיניין למגיבים38 
תושבת הכפר  10.03.10 15:35

מזל טוב37 
הרב הלומד  14.02.10 22:16

עודדי, תבין: אני רק עונה על שאלות שלכם. המצב שלי מצוין ונפלא36 
מיכאל איאש  14.02.10 00:30

ל 3533 
עודד  13.02.10 21:58

מיכאל, קח את המשפחה ונשמע מה יש להם להגיד כי אתה כבר שבוי... (לת)34 
שב  13.02.10 19:41 תו

 33
יפה מאוד עודד ותמר: עד היום לא היתה לכם בחירה. צפיתם בערוצים בטלויזיה

האזנתם לרדיו ו...
מיכאל איאש  13.02.10 19:38

 32
למשפחתך אתה נותן לבחור, ועלינו אתה (ושכמותך) עושה עבודה של החזרה

בתשובה. (לת)
תמר  12.02.10 15:58

יפה דרשת, מיכאל איאש!31 
עודד  12.02.10 15:36

תודה על שאתם "דואגים" לי ולמשפחתי. אני אוהב אותם כמות שהם30 
מיכאל איאש - גם בפייסבוק  12.02.10 15:23

עומר צודק, מיכאל29 
עודד  12.02.10 12:38

עומר...התעוררת? כל אחד יכול להחזיר בתשובה רק אדם אחד. את עצמו.28 
מיכאל איאש  12.02.10 10:41

מיכאל את הקרובים אליך כבר החזרת בתשובה? תתחיל בבית... (לת)27 
עומר  12.02.10 09:40

 26
גם עלי אתה לא יכול, עודד? מי שחי בשקר נגמר לו כל הנשק ואז "יורה" קללות

לכל הכוונים
מיכאל איאש  11.02.10 22:28

מיכאל איאש, נ מ א ס ת !!! (תגובה 24 כמובן) (לת)25 
עודד  11.02.10 20:52

לעודדי חמודי בוא תתמודד אינטלקטואלית עם הרב אמנון יצחק24 
יהודי חוקר יודע מאמין  10.02.10 23:13

ל-2322 
תושבת  10.02.10 23:12

לכל המגיבים22 
במבי  10.02.10 23:02

עוד פעם הכוונה, הלכתי לאיבוד באמצע.... (לת)21 
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בניית אתרים

עוד פעם הכוונה, הלכתי לאיבוד באמצע.... (לת)21 
ל-19  10.02.10 21:16

מזל שיש כאן אנשים עם חוש הומור - כל הכבוד ל 19 !!! (לת)20 
ני  10.02.10 20:21 מו

ל25 שכתב תגובה ל 4 שהתייחס ל 2 שליכלך על 14 שפירגן לי - תודה ! (לת)19 
שו  10.02.10 20:00 מי

דעתי על מי שכתב את 1813 
תושבת  10.02.10 18:59

לעופר 1716 
עודד  10.02.10 18:14

עודד, אתה ממש צודק16 
עופר  10.02.10 16:28

תגובה 14 מכוונת ל12. טעות סופר. (לת)15 
עודד  10.02.10 13:14

ל 10, תרשה לי לצחוק... אל תיתמם.14 
עודד  10.02.10 13:12

שונות13 
אשרי המאמין  10.02.10 12:56

כפייה דתית12 
יהודי  10.02.10 12:54

 11
ל 10 תוכל להסביר מה זה תנועה מסורתית? (אבל לא במאמר נגד משעמם

ומרדים כמו קודמך) (לת)
עודד  10.02.10 12:35

טועה ומטעה. לא ניתן לכרוך את התנועה המסורתית עם יהדות רפורמית10 
ל8  10.02.10 09:54

ל-98 
גליה  10.02.10 08:42

 8
כל מה שרצית לדעת על יהדות רפורמית וקונסרבטיבית ("המסורתית") ולא היה

לך את מי לשאול
חוקר יודע מאמין  10.02.10 08:31

כל הכבוד והמון הצלחה7 
תושבת הכפר  09.02.10 21:02

המבלעם מתגובה 2 - יש רגעים שאפשר או לפרגן או לשתוק, זה הרגע6 
בלעם  09.02.10 19:07

יופי של קהילה5 
תושבת  09.02.10 19:02

למה לא הוזמנתי ? (תפסיקו להגיב לאייטולות שמתנגדים לבית הכנסת) (לת)4 
שו  09.02.10 18:31 מי

ל-33 
מודה מודה מודה  09.02.10 17:40

אבן בראש2 
יהוד מאמין בביאת המשיח  09.02.10 17:34

מזל טוב ובהצלחה1 
יצחקי  09.02.10 17:28
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