במעלה ההר

ְּפקּודֵ י

דף מידע נווה דניאל

ב' באדר ב' ה'תשע"ט

צאת השבת 21:21 -

הדלקת נרות 22:11 -

לפרסום בדף המידע ,נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  01:11בבוקר.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

03:72 ,02:21

03:72

בית הכנסת
הספרדי
03:72

לאחר ערבית 01 :דקות
של שירת הבקשות

03:72

שחרית בשבת

בית מדרש
דרך האבות
03:72

אמרי רחל

חב"ד
03:72

קבלת שבת עם מנגינות

0:01

(סוף זמן ק"ש)3:17 :

0:01 ,*3:11 ,0:71
* המניין המרכזי

1:28 ,0::1

3:11

3:01

3:01 ,*1:27
* כוותיקין

 – 3:11שיעור בחסידות

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

00::1 ,02::1
18:19

00:71 ,02::1
03:00

16:45
03:10

00::1 ,07:11
03:00

03:00 ,0::11
03:00

00::1
03:20

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים  /אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו"

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הרב יהודה דרדיק

שיחה לפני ערבית:
הרב דני גולדשטיין

שיחה לפני ערבית:
יחיעם ארם

שיחה לפני ערבית:
דניאל בלנדיס

שיחה לפני ערבית

לאחר מוסף:
 הרב ג'סי הורן:

 – 3:71שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

 – 01:11תפילת ילדים

"הוויכוח הפוליטי בין
מרדכי ואנשי הסנהדרין"

שבת
בבוקר

 – 12:52עונג שבת ודברי תורה

" מדרש חנן" – פרשת השבוע
לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

 תהילים ושיעור לנשים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

לאחר מוסף:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

לאחר מוסף :שיעור קצר
בהלכה :הרב רונן בן דוד

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 – 01::1הרב שלמה לוי
שבת
אחה"צ
ומוצאי
שבת

 21:22במוצאי שבת –
סיום העונה:
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

 – 01:71מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

חב"ד

תהילים לבנים:
 – 07:71גן חובה  -ג'
 – 07:11ד'-ט'

– 01::1
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול :

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,1:11

שחרית (ב' ,ה')
מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

,1::1

3:01 ,3::1 ,3:01 ,0:71
ביום ו' :גם 3::1

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד0:01 :
ו'0:21 :
0:01

03:71 ,07::1
21:71 ,00:11 ,03:01

השבוע במשחקיה
יום ראשון ג' אדר ב' :22.5
שעת סיפור -
"פעם ניצחתי שלושה ענקים"
יום רביעי ו' אדר ב' :25.5
יצירה  -רעשנים מגלילי נייר
*המשחקייה פתוחה מהשעה ,26:22

הפעילות תחל בשעה 26:52

מקווה:
א'-ה'22:11 – 00:71 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש22:11 – 00:71 :
(תשלום  ,₪71בערב שבת ללא תשלום)
לפניות :נצחיה לוי.111-3773001 :

20:71

שעות פתיחת הספריה:

ראשון וחמישי 00:11-00:11 :
שני ושלישי01:71-03:71 :
רביעי21:71-22:71 :
מוצאי שבת20:71-22:71 :

יחד לב אל לב

מ צ א נ ו מ ש ק פ י י ם .נ ש מ ח ל ה ח ז י ר
ל ב ע ל י ם  :ל י נ ד ה 2 8 7 -2 6 2 5 2 2 1

באמרי רחל

 – 3:71מדרש רבה על

לאחר התפילה כוותיקין:
הרב יצחק טברסקי

הפרשה באוהל "ותן חלקנו"

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לימוד הורים וילדים

לאחר מוסף:
הרב דני גולדשטיין:

לאחר מוסף באמרי רחל

"בין אסתר לדניאל"

 – 07::1תהילים לבנות
(א'-ו') בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):

– 0::21
לימוד הורים וילדים

 – 00:11שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 00:11שיעור לנשים

– 00:11
שיעור לנשים

"גאולה בפרשה" בבית
בלחמו (אלוני ממרא )0732

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

1:11

כוותיקין:

1::1
20:11

( 1:7:א') – ( 1:23ו')
( 21דקות לפני הנץ החמה)

21:11

בני עקיבא
שבת פתיחת חודש אדר!
קבלת שבת קרליבך22:12 :
פעולת ליל שבת12:52 :
סעודות שבטיות21:22 :
מפקד ולימוד מדריכים28:52 :
מפקד ,מנחה ופעולות26:22 :
(בנות באות עם כתר ,בנים באים עם עניבה)

עוד לא מילאתם
את שאלון הגבאים?
https://tinyurl.com/NDpinkas
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 281-1686518או למוקד הגוש .2121

שירי סד"ש ,ערבית והבדלה22:72 :
הרקדה מטורפת לכבוד חודש אדר ב'!!
ה' עימכם

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :פרשת פקודי בנויה כמו בתים של שיר ,עם
פזמון החוזר שוב ושוב .בסיום כל עשיה נאמר :ויעש3ויעשו
"כאשר ציוה ה' את משה" .נסו לספור ותופתעו לגלות את
מספר פעמים הגדול של הביטוי הזה בפרשתנו .ללמדנו ,כי
עליה לקדושה ,טיפוס רוחני והגעה להשראת שכינה נעשות רק
על פי התורה והמצווה ,ללא שינויים וללא המצאות אחרות.
זכו משה רבנו ובני ישראל לעשות ככל אשר ציווה אותם ה'
ושרתה השכינה במעשה ידיהם.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

★
★
★
★

לדני ואיילת ברנר להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה לחופה
ולמעשים טובים.
לנתנאל ורעות מאיר להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה
ולמעשים טובים.
לאיתן ורחל מרנס להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה
ולמעשים טובים.
לבני ויעל בן פזי להולדת הנכד בן לרעות ונתנאל .זכו לנחת
ממנו ומכל המשפחה.

קהילה
מה היה לנו השבוע?
פתיחת הספריה :ביום ראשון אחה"צ נפגשנו לפתיחה חגיגית של הספרייה המתחדשת .היה כיף
ומרענן! תודה למזכירות היישוב על היוזמה ולרינה בס שהייתה שותפה מלאה בתהליך .שעות פתיחת
הספרייה מעודכנות במידע השימושי שמצורף לגרסה המקוונת של דף המידע.
ערב נשים :ביום שלישי נפגשנו לסדנה להכנת קובה ,למדנו את סודות המתכון והכנו ביחד שלושה
מרקים .היה טעים ונעים .תודה לשרית סולומון יונה ואושרת חפר על ההתנדבות להעביר את הסדנא
ולרותי איזבוצקי ואסתי פרינץ וועדת תרבות ערבי נשים על כל החשיבה והארגון.
דף פייסבוק יישובי חדש ומחודש :פעילות הפייסבוק של היישוב עוברת לדף עסקי חדש  -כדי שהכל יהיה יעיל
ומסודר יותר! רוצים להישאר מעודכנים במה שמתרחש ביישוב? סמנו לייק ועקבו:
https://www.facebook.com/YishuvNeveDaniel/
מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ונושא קהילתי ופרטי.
רות אדרי רכזת הקהילה kehiland@gmail.com ,287-2715186

דת ושיעורים
ב'

א'

ג'

 – 0:71דף יומי – בבית הכנסת המרכזי –

ד'

בעברית :הרב יחזקאל ליכטנשטיין

ה'
באנגלית :הרב פנחס לנגר

 :3:11 – 3:21השיעור היומי בתנ"ך לנשים את מוזמנת להצטרף אלינו ,אנו לומדות מגילת אסתר לקראת פורים.
הנושא השבוע :אסתר נכנסת לפעולה .בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0032
 0:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג117-32:3133 ,

:0::1 – 0:11
שיעור בתנ"ך
(תרי עשר) –
הרב מתניה בן-
שחר ,בבית הכנסת
המרכזי

:01:71 – 0::1
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
פרקי נבואה) –
הרב מתניה בן-
שחר ,בבית הכנסת
המרכזי

 – 21:11שיעור הלכה
"צורבא מרבנן" לגברים –
שו"ע אבן העזר –
בבית הכנסת הספרדי

 – 21:71שיעור בירושלמי
מס' מגילה –
הרב יחזקאל ליכטנשטיין
– בבית מש' ינובסקי (נוף
הרודיון )23
 – 21::1שיעור בחסידות
– הרב יהודה בורשטיין –
בבית חב"ד
 :22:11 – 20:01שיעור
בתהלים – הרב מתניה בן-
שחר בבית מש' קפלין
(הרי יהודה )0:
לא יתקיים השבוע לרגל
חתונה.

 – 01:11סודות של הפרשה –
עם הרב שארף מביתר – ארוחת בוקר –
בבית מדרש דרך האבות
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
 :01::1 – 01:21א'-ב' בנות
 : 00:11 – 01::1א'-ב' בנים
 :00:71 – 00:11ג'-ד' בנות
 :03:11 – 00:71ג'-ד' בנים
 :03:71 – 03:11ה'-ו' בנות
 :03:11 – 03:71ה'-ו' בנים
החוגים לכיתות ז' -ח' לא יתקיימו השבוע.
 – 21:11שיעור בגמרא מס' מועד קטן –
הרב פנחס לנגר –
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )137
 – 21::1לימוד ב"-ליקוטי שיחות" על
פרשת השבוע – בבית חב"ד

– 21:71
שיעור
"צורבא
מרבנן"
לנשים –
בבית
מש' כפיר
(אלוני
ממרא
.)713:
לפרטים:
ידידה
ויסברג,
1121312000

לאחר ערבית של  – 20:11שיעור בגמרא
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
בבא מציעא ,פרק "אלו מציאות" – הרב
חנן כלאב – בבית הכנסת הספרדי

 – 21::1דף יומי – הרב דרור ברמה – בבית הכנסת המרכזי

ו'

 :20:71 – 21:71שיעור
זוהר לפי פרשיות השבוע –
הרב ד"ר ראובן הכהן
אוריה – בבית מש'
הכהן אוריה

 :22:11 – 21:71שיעור
לגברים – "קדושת לוי" –
באוהל "ותן חלקנו"

לאחר ערבית של – 20:11
שיעור בגמרא בסגנון עיוני
(גמרא ,ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא,
פרק "אלו מציאות" –
הרב חנן כלאב –
בבית הכנסת הספרדי

 – 0:11לימוד
פרשת השבוע
– מתורת
האדמו"ר
מסלונים
(בעל "נתיבות
שלום") –
בבית הכנסת
המרכזי

אחרי הדלקת
נרות –
מסיבות שבת
– פסוקים
בשירה,
סיפור ,פרשת
שבוע ,ממתק.
לילדי גן עד ג'
– בבית מש'
פרבר (מגדל
עדר ):

נוער
שבת נוער :בשבת שעברה יצאנו לשבת נוער יחד עם המשפחות המאמצות בקיבוץ נתיב הל"ה .יצאו  01:חבר'ה .הייתה שבת
מופלאה ומרוממת .במהלך השבת נהנו ממפגשים עם המשפחות המאמצות בערב לפי נושאים שהזוגות העבירו ,בבוקר בקידושים
לפי שבטים ובצהריי השבת צוות אדר הכין משחק מגבש ומצחיק .תודה מעומק לב למשפחות וורטר ,סוקולובר ותורגמן שמלווים
לאורך כל השנה את בני ובנות הנוער והצטרפו אלינו לשבת המיוחדת על אף מזג האוויר החורפי והסוער ,תודה על המחשבה
והמסירות בהובלת השבת .תודה לצוות אדר על העמל והעשייה לקראת השבת ובמהלך החודש בכלל .מצורפות תמונות מהשבת.
חדר נוער :חדר הנוער יהיה פתוח השבת בין השעות  .20:01-11:01בשעה  20:71פעולת ליל שבת .מוזמנים בשמחה!
מבקשיי :נפגשים כרגיל ביום ראשון בשעה  20:11בבית הכנסת .הלל.
נוער צעיר :נפגשים ביום רביעי .כיתות ז' בין השעות  .03:11-00:11כיתות ח' בין השעות  .00:11-20:11נתראה ,יוני.
מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין
תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער tehila.yale@gmail.com ,287-5521126

מתנות לאביונים

לתושבי נווה דניאל השלום והברכה,
מצווה לתת לפחות שתי מתנות לשני אביונים ביום הפורים
עצמו .כמו בשנים הקודמות אפשר להעביר כסף למתנות
לאביונים שיחולקו כאן ביום הפורים עצמו על ידי גבאי
הצדקה בישוב.
גבאי הצדקה :דניאל קסוביץ ,עמוס לוי ,מנחם פריד ,איציק
לוי ,או אל הרב.
בברכה שתזכו תמיד לשמוח ולשמח,
ועדת צדקה נווה דניאל.

חידון פורים תשע"ט
העונים באופן הכי מדויק והכי מהר יזכו בפרסים
שווים.

ולשבוע הזה:

https://tinyurl.com/NDchida5
כל העונים צוברים ניקוד לקראת החידה הגדולה
של ליל פורים!!!

מחסן תחפושות

המחסן ממוקם במקלט שבתוך מבנה הספריה.
ביום שני ,ד' באדר ב'  ,0037בשעה 0:11-01:11
בבוקר! שירה לוין.
ביום רביעי ,ו' באדר ב' ,0737
בשעה  .00:11-21:11הנוער .פתיחה אחרונה!!!
חג פורים שמח!
לבירורים :רינת שטרן 112-31:127:

אירועי אדר בנווה דניאל תשע"ט
בסימן השטעטל החסידי
היכונו לתחרות התחפושות
תחרות התחפושות תערך בסימן "חסידות".
בסיום העדלאידע יערך ברחבת המזכירות פלש מוב יישובי,
ולאחריו הצגת תחפושות הילדים ותחרות תחפושות קבוצתית:
כל ילדי היישוב (בחלוקה על פי גנים  3נושאי תחפושות) יעלו יחד
לבמה .כל ילד יקבל צ'ופר סמלי.
לאחר מכן תערך תחרות התחפושות הקבוצתית ,בנושא
"חסידות".
הזוכים יבחרו על פי הקטגוריות הבאות:
· התחפושת הכי יפה
· התחפושת הכי מושקעת
· התחפושת הכי מקורית
· התחפושת הכי רבת-משתתפים
ניתן להירשם לתחרות התחפושות בקבוצות של  7אנשים ומעלה,
בקישור:
https://goo.gl/forms/m5e0gYWmt8Ei5riE3
פלאש מוב יישובי :בסיום העדלאידע נתכנס ברחבת המזכירות
לפלאש מוב יישובי .ישלח סרטון הכנה לריקוד במדיות השונות
(ווטסאפ ,מייל ישובי ופייסבוק) .קחו לכם אחה"צ ,כנסו את כל
המשפחה בסלון ותלמדו את התנועות כדי שגם אתם תהיו חלק
מחגיגת פורים יישובית מקורית!!! עקבו אחרי הפרסומים...

נשמח לראות את כולם שותפים באירועי חודש אדר,
ועדת תרבות

https://goo.gl/forms/HmolpRkX6B07Gyul2

(יודפס פעם בתקופה .יפורסם כל שבוע באמצעים האלקטרונים בלבד)

מזכירות

מקווה נשים

א'-ה'8:03-03::6 :
ו' :סגור

א'-ה'04::6-00:66 :
ליל שבת/חג בתיאום מראש
מוצ"ש04::6-00:66 :
נצחיה לוי636-0::8406 :

60-44:000:

דרכי התקשרות ותחומי אחריות של המועצה  /המזכירות
מועצה :מוקד  060של המועצה .ניתן גם בווצאפ6300086063 :
תחזוקה שוטפת של היישובmazkirut@nevedaniel.org :
הצעות ורעיונות חדשים לחברי המזכירותpniyotnd@gmail.com :

דואר

ספריה

א' ,ב' ,ה'08:66-04:66 :
ג'8:66-4:66 :
ד'00:66-00:66 :
ו' :סגור

א' ,ה'00:66-04:66 :
ב',ג'03::6-08::6 :
ד'06::6-00::6 :
מוצאי שבת00::6-00::6 :

יוני בן חמו630-3000030 :

אתר הספריה:
https://nevedaniel.library.org.il

סופר תורג'מן
א'-ד'0::6-06:66 :
ה'0::6-00:66 :
ו'0::6-00:66 :

מאפיית שיפון
א'-ה'0::6-04:66 :
ו'0:66-00:66 :
60-44::440

משחקיה
א' ,ד'00:66-08:66 :
פעילות קבועה:
ימי א' שעת סיפור
ימי ד' יצירה
הפעילות מתחילה בשעה00::6 :
מיקום :במקלט מול הסניף .עלות
כרטיסייה  .₪ 06רכישה במקום,
גבייה בהוראת קבע.

סנטר הגוש
א'-ה'8::6-04:66 :
ו'8:66-0::66 :
60-44::4:6

60-44:8000

אורלי פרינט
א'-ה'8:66-00:66 :
ו' :סגור

גילה כירבולים
א'-ה'00:66-04:66 :
ו' ,מוצ"ש ומעבר לשעות
בתאום מראש.

60-4:64600

נוף הרודיון 00
630-344:000

שושי הררי
מאמנת לחופש אישי וכלכלי

א' –ה' 08:66-00:66
יום ו' ,מוצ"ש ומעבר
לשעות בתאום מראש
עמק ברכה 4
630-0000830

’בואו בשמחה‘  -למכירה/השכרה
[יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל]


להשכרה :בית גדול ברח' עמק ברכה 082 :מטר 0 ,קומות5 ,חדרי שינה 3 ,שרותים ,מרפסת גדולה וגינה מ .23202.1
ג'יי גרוינוולד 220-132138. ,250-3820002 ,250-0088802



להשכרה :לתווך קצר או ארוך ,דירת  0חדרים ,חצר ונוף מקסים 2מחיר מעולה לאה רייכמן 2250018283.



להשכרה :בית פרטי (שרגא אדלר לשעבר) עם שישה וחצי חדרים  2מרווח 0 2חדרי שירותים 2שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור 2מרוהט
חלקי (אופציונאלי) 2אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים :גליה סטפנסון galiastephenson@gmail.com 250-5008032



להשכרה :במרכז נווה דניאל דירת  025חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט 2מתאים לזוג,יחיד או למשרד2
כניסה מידית 2לפרטים :ג׳ולי( יוכבד) 252-5315803



להשכרה  :דירת  3חדרים (כ 52-מ"ר) מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל 2קומת קרקע ללא מדרגות ,שכנים נפלאים! לפרטים
אילת זמיר 2258-881812.



להשכרה :דירת  0חדרים ( .20מ"ר ) להשכרה 2מיידי 2ברחוב נוף הרודיון ( 3.מול הבוקס) ,נגישה ללא מדרגות ,ארבע כיווני אוויר ,נוף
יפהפה ,דוד שמש ,מזגן ,חימום תת רצפתי ,מטבח גדול ומושקע +פינת אוכל ,חדר שירות וארונות 2טלפון  2508.21185ראובן הכהן
אוריה.



להשכרה :דירה מקסימה להשכרה ,במרכז היישוב 2כ  52מטר 2כניסה פרטית עם גינה קטנה 2חדר שינה ,סלון ,מטבח וחדר אמבטיה2
 2₪.822ניתן לפנות לשני אנגל25003.8228 :



להשכרה :דירת  025חדרים  .22מטר 2 ,שירותים ,גינה כ 02מטר אפשרות לטווח ארוך 2להתקשר לפנחס לנגר 2503821288



להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא ,מזגן ,דוד חשמל ,גינה עם נוף 2פנויה החל מאוגוסט  202.8לפרטים :משה כפיר
2250002.082



להשכרה 025 :חדרים ק"ק  +חצר ומחסן 2אפשרות לריהוט 2525-0.2582 20-1130005 2משפחת חבצלת2



להשכרה :ברח` נוף הרודיון  025חד` מוארת מאווררת ויפה 2יח` הורים ,חימום תת רצפתי ,ונוף מרהיב 2מתפנה בסוף יולי 2לפרטים
נוספים 250-0080.85 -רחל אדרי.



למכירה :דירת  0חדרים ברחוב נוף הרודיון  , 0 / 825ללא מדרגות  ,שטח הדירה  .28מ"ר מוארת עם נוף מקסים  ,מחיר .,822,222
ש"ח 2ליצירת קשר  :מרב כהן  ( 250-0053385שירז קשרי נדל"ן )



למכירה  0 :חדרים כולל שתי יחידות הורים 3 +וחצי חדרי שירותים 2בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם
חלונות גדולים לכיוון הנוף 2יש אפשרות לחבר בחזרה לבית 2נוף מדהים! דויד לונדון 22520023008



למכירה :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה ,סלון ,פ"א ,מטבח ,שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה2
בקומה הראשונה ,יחידת הורים 3 ,חדרי שינה ,חדר כביסה גדול ,שירותים ואמבטיה 2עליית גג של  52מ"ר כולל חלונות ושירותים2
בקומת המרתף-דירת  025חדרים נפרדת ,כ .22-מ"ר-מושכרת עד אוגוסט 2בית מתוחזק ,חימום מרכזי ,נוף פנורמי ,חצר מרוצפת עם
פרגולה ענקית לסוכה ,גינה ומחסן 2כניסה מיידית! לפרטים נוספים :יוסי פוקס  252-0523833או במייל fuchslaw@gmail.com

