
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 92:02 -צאת השבת         (02:81)לא לפני  91:91 -הדלקת נרות 

 באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל 

 .9925או למוקד הגוש  259-5656095 

 בני עקיבא

השבת רוב המדריכים נמצאים 

בטיול נוער. שבטים שהמדריכים 
שלהם לא נמצאים יהיו להם 

 פעולות אך לא יתקיים מפקד. 

 :מקווה

 88:11 – 04:91ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש

 88:21 – 80:01מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 21)תשלום 

 111-0222401לפניות נצחיה לוי: 

יְנָחס  פִּ

 כ"ד בתמוז ה'תשע"ח

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
בית הכנסת  נוף הרודיון זכור לאברהם""

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי
 04:24 04:24,  02:11 04:24 04:24 04:24,  02:11 04:24,  02:11,  02:81 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (4:08)סוף זמן ק"ש: 

0:21  ,2:21  ,*4:01 
 * המניין המרכזי

0:91  ,2:21 2:01 2:01 1:10  ,*2:21 
 * כוותיקין

4:01 

 04:11 04:21,  02:21,  09:11 02:11,  02:01 17:50 18:30 02:11,  00:21,  02:01 מנחה בשבת

 81:91 81:21 81:21 81:81 81:21 81:21 ערבית במוצאי שבת

שיעורים
 בשבת:

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 דרך האבות בית מדרש בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון
 אמרי רחל /

 אוהל "ותן חלקנו" /
 בתי תושבים

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה לפני ערבית:

 אריאל זמיר
 שיחה לפני ערבית:

 איתן בסיס

 שיחה לפני ערבית
 : חיים אלבויםמוקדמת

 יוסף טפרמן: בזמן

 שיחה לפני ערבית
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 תפילת ילדים – 01:11
 שיעור במשנה: – 0:91

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים

 מדרש רבה – 0:21
 על הפרשה

 באוהל "ותן חלקנו"

 לאחר מוסף: 

  הרב דוד תורג'מן 
 )ראש ישיבת דימונה(    

  תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל   
  "פרשת השבוע – "מדרש חנן 

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים    

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

 שיחה לפני מוסף:
 שחר-הרב מתניה בן

 לימוד הורים וילדים
 שיעור קצר בהלכה: באמרי רחל

 הרב רונן בן דוד

 שיעור קצר: שלום הורביץ:
"בילויים בשלושת  

 השבועות"

שבת 
 אחה"צ

 :מנחת חינוך – 00:21 הרב שלמה לוי – 00:21
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 02:21

 ט'-ד' – 02:11
09:81 – 

 לימוד הורים וילדים

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 02:91

 (9)בריכות שלמה 

 )"בין המנחות"( 00:11
 – בבית מדרש "יד יוחנן"
 הרב דני יעקבסון:

אפליה  –"'ָלָמה ִיָגַרע?' 
 "ושוויון זכויות בתורה

שיעור לנשים:  – 00:11
רבי נחמן ורבי נתן על 

 – 00:11 חב"ד באוהל "ותן חלקנו" הפרשה 
 ברוך כהנא:

 "הרק קוק משוחח 
 עם מרקס"

00:21 – 
English Gemara shiur:  
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים – 00:11
שיעור לנשים  – 00:21

 בבית בלחמובפרשת השבוע 
 (0238)אלוני ממרא 

 בית מדרש דרך האבות בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" : בימות החול

 ,1:11 שחרית  )א', ג', ד'(
0:21  ,0:01  ,0:91  ,2:01  ,2:91  ,4:01 

 (4:08)סוף זמן קריאת שמע: 

 כוותיקין: 1:11 0:01
  )ו'( 1:82 –)א'(  1:81

  
 דקות לפני הנץ החמה( 81)

 1:91 0:01 ,1:91 שחרית  )ב', ה'(

 1:91 0:81 ,1:21 שחרית בראש חודש  )ו'(

 02:91   04:21,  02:91 ה'(-מנחה  )א'

 20:15 80:11 80:21 81:21,  81:01 ה'(-ערבית  )א'

  דירות לשבת:
( נחגוג בר מצווה לבננו יצחק. אנו זקוקים לדירות לאורחינו. נשמח לדירות 80-82.10ט"ז במנחם אב ) -ט"ו -בשבת פרשת ואתחנן

 . 1180428014 אבישי ואסתי פרינץבעיקר באזור בית הכנסת המרכזי לאורחים המבוגרים. תודה! 

בשבת פרשת עקב כ"ג בתמוז נקיים אירוע פרידה מהשמיניסטים. אנו מחפשים נציגי הורים של מסיימי פרידה מהשמיניסטים:  
  tehila.yale@gmail.comאו במייל  119-2204400לפנות לתהילה ינובסקי לוי השמינית שיהיו שותפים בארגון. נא 

 
 בוגרי ובוגרות יב׳ היקרים!-מפגש עם צוות מוגנות

רגע לפני שאתם יוצאים לדרך חדשה, כל אחד לדרכו. צוות מוגנות מזמין אתכם למפגש וסדנא באווירה טובה, נדבר על מקומות 
על זה   -מה הקשר בין מוגנות ויציאה למקום חדש?   -)אם אתם שואלים את עצמכם  חדשים, תפקידים חדשים והתמודדויות חדשות . 

 . עם כיבוד, שתייה ומתנה קטנה לקראת השנה הבאה.81:21, ה׳ באב בשעה 0030בדיוק נדבר, רלוונטי לבנים ולבנות( יום שלישי 



 משולחן הרב

בכל שנה דווקא בתקופת "בין המצרים" אנו נקודה בפרשה:  
פוגשים במחצית השניה של פרשת פינחס את שמחת המועדים 
במקדש . שבת וראשי חודשים, שלושת הרגלים עם ראש השנה 
יום הכיפורים. התורה רומזת לנו ומעוררת אותנו לשאוף אל 

המציאות האפשרית והרצויה. ברית שלום בין אדם למקום ובין 
אדם לחברו, עליה בתורה ואהבת חסד יחדשו ימינו כקדם 

 במהרה בימינו.
יישר כוח ענק לנוער הנפלא של נווה דניאל על עולם חסד יבנה: 

המבצע הנהדר של קייטנת "עת לעשות". הכנות מורכבות 
וסיבוכים בדרך לא הרתיעו ולעומת כל המכשולים העמיסו 

הנערות והנערים על שכמם במסירות רבה ימים מלאים ושבת 
מדהימה, משא גדול של חסד ומשימת קודש ועמדו בהם 

בהצלחה רבה! ההשקעה הניבה פרי מתוק ואפשר היה לראות 
על פני האורחים את השמחה וההתלהבות. יישר כוח לכל 

המארגנים והמלווים המסורים ולקהילה התומכת באהבה. יהי 
רצון שתזכו תמיד לתת בשמחה ובטוב לבב מכישרונותיכם 

 ומהיכולות האדירות שלכם.
 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר.-שבת שלום, מתניה בן 

 ברכות ואיחולים

להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה  בלוילנעמה ואיתי  ★
 לחופה ולמעשים טובים. 

להולדת הנכד בן לנעמה ואיתי  דימנטמןלנחמיה ומיכל  ★
 בלוי. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. 

להולדת הנכד בן לצורית ועקיבא סיון לפיני וציפי  ★
 תורג'מן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 עם ישראל זוכה לתואר עבד ה'.: הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים2:11 – 2:81
 (0438בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 

לימוד  – 4:11
פרשת השבוע  

מתורת  –
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
 הכנסת המרכזי

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  4:11
 112-2892122לפרטים: אברהם שטיינברג, 

4:11 – 4:91 :
שיעור בתנ"ך )ספר 

הרב  –יחזקאל( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 81:11
השבוע מתחילים הלכות  –לגברים 
 בבית הכנסת הספרדי  –נידה 

עם הרב שארף  –סודות של הפרשה  – 01:11
 בבית מדרש דרך האבות –ארוחת בוקר  –מביתר 

   

81:21 – 88:11 :
 –שיעור לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'01:91 – 01:81
 ב' בנים-:  א' 00:11 – 01:91

 ד' בנות-:  ג'00:21 – 00:11
 ד' בנים-:  ג'00:11 – 00:21
 ו' בנות-:  ה'00:21 – 00:11
 ו' בנים-:  ה'02:11 – 00:21

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'02:21 – 02:11
 ח' בנים-:  ז'04:11 – 02:21

שיעור "צורבא מרבנן"  – 81:21
)אלוני   בבית מש' ויסברג –לנשים 
(.  לפרטים: אסתי פרינץ, 80ממרא 

118-0428014  

4:91 – 01:21  :
שיעור ברמב"ם 
)מורה נבוכים, 

הרב  –חלק שני( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

 –: שיעור בתהלים 88:11 – 80:01
שחר בבית מש' -הרב מתניה בן

 ( 09קפלין )הרי יהודה 
מה אתה סח?  הנושא השבוע:

 חידת מזמור סח.
 
  

לאחר ערבית של 
שיעור  – 80:11

בגמרא בסגנון 
עיוני )גמרא, 
–ראשונים וכו'( 

מס' בבא מציעא 
הרב חנן   –

בבית  –כלאב 
 הכנסת הספרדי 

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
בבית   –גן עד ג' 

מש' פרבר 
 ( 9)מגדל עדר 

הרב  –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 20:00
(5/3בבית מש' עדי )אלוני ממרא  –פנחס לנגר   

שיעור בגמרא בסגנון  – 21:00לאחר ערבית של 
  –מס' בבא מציעא –עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

בבית הכנסת הספרדי –הרב חנן כלאב   

 ישוב טוב

 יואב וריקי שהגיעו לישוב,בר כוכבא למשפ'  

 גרים בשכירות אצל משפ' כהן ישי ורבקה  

 . 1300ברח' נוף הרודיון דירה 

קייטנת תשעה באב יוצאת 
 לדרך!

שבט הנני מארגן קייטנה 
בתשעה באב לילדי הגנים עד 

 כיתה ה'

  לילד.₪ 11עלות יום הקייטנה 

 1110028282 -לפרטים 
 אחינועם לוי.

//:https-להרשמה
docs.google.com/forms/

d/1dcixsaQgku2u06U_Zje4
x8W36_PEIgSs_7qBKTUc

SjA/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1dcixsaQgku2u06U_Zje4x8W36_PEIgSs_7qBKTUcSjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dcixsaQgku2u06U_Zje4x8W36_PEIgSs_7qBKTUcSjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dcixsaQgku2u06U_Zje4x8W36_PEIgSs_7qBKTUcSjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dcixsaQgku2u06U_Zje4x8W36_PEIgSs_7qBKTUcSjA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1dcixsaQgku2u06U_Zje4x8W36_PEIgSs_7qBKTUcSjA/edit


 משולחן המזכירות

אירועי הקיץ הקהילתיים יצאו לדרך. תכנון קיץ בנווה דניאל: 
ומחשבה רבים הושקעו באירועים אלה, כך שיתאימו למגוון 

הגילאים והאוכלוסיות המרכיבים את קהילתנו. נשמח לראות 
את כל תושבי היישוב לוקחים בהם חלק. מתנדבים המעוניינים 

 לקחת חלק פעיל בארגון ובהערכות יתקבלו בשמחה.

חברי המזכירות נפגשו השבוע עם בניית השכונה המערבית: 
מהנדסת המועצה, הגב' זוהרה ישי, לשמיעת סקירה על חזון 

המועצה בנוגע להתפתחות גוש עציון בשנים הקרובות, תוך 
התייחסות ספציפית לבניה בנווה דניאל. לפגישה הוזמן גם נציג  

 התושבים, לשם קבלת מענה על שאלות תושבים בנוגע לבניה.

לאחר חודשים ארוכים בהם למדנו את תכנית אסיפת חברים: 
הבניה המוצעת לשכונה המערבית, תוך התייעצות עם גורמים 

מקצועיים שונים, אנו שמחים להביא את התכנית לדיון 
 באספת חברים.

באולם הכינוסים  80.11אספת החברים תתקיים ביום ה' בשעה 
הגדול. באספה יוצגו אפשרויות שונות בנוגע לבניה. כבנוסף, 

 תבחר וועדת קלפי.

ההצבעה על תכנית הבניה תתקיים בהתאם להחלטת וועדת 
 הקלפי במועד אחר.

 פרטים נוספים מצ"ב בנספח.

השתתפות כל התושבים חשובה ביותר! הנושא נוגע לעתיד כל 
 קהילת נווה דניאל!

יש יחידות פנויות להשכרה. כל המעוניין נא יחידות דיור:  99
 ליצור קשר עם המזכירות בהקדם.

משכירי בתים: אנו חוזרים ומזכירים לכל בעלי הבתים , חובה 
עליכם לדאוג לשלוח את השוכרים הפוטנציאלים לועדת קבלה 

 לפני החתימה על חוזה איתם. 

תושבים חדשים מתבקשים להירשם רישום תושבים חדשים: 
בדחיפות במזכירות. הדבר משפיע על הערכות לשנה"ל הבאה 

 בגנים ובמעונות . 

 

 

From the Desk of the Mazkirut 

Community summer events are : Summer in Neve Daniel
underway. Much planning and thought has been invested 
in these events to suit the diverse ages and populations that 
comprise our communities. We would be happy to see all 
the residents of the community taking part in them. 
Volunteers who wish to take an active part in the 
organization and preparations are welcome. 

The : Construction of the western neighborhood
members of the mazkirut met this week with the moetza 
engineer, Ms. Zohara Yishai, to hear a review of the 
moetza's vision regarding the development of Gush Etzion 
in the coming years, with specific reference to construction 
in Neve Daniel. A representative of the residents was also 
invited to the meeting, in order to receive answers to 
residents' questions regarding the construction 

After many months in which  :Yishuv Members' Meeting
we studied the proposed building plan for the western 
neighborhood, in consultation with various professional 
bodies, we are pleased to bring the plan to a meeting of 
yishuv members. 

The members' meeting will take place on Thursday at 
21:00 in the large Ulam Kinusim (under the main shul). The 
meeting will present various options regarding 
construction. In addition, a polling committee will be 
elected. 

The voting on the building plan will take place in 
accordance with the polling committee's decision at 
another time. 

Additional details are attached in an addendum. 

Participation of all residents is very important! The subject 
touches on the future of the entire community of Neve 
Daniel! 

There are units available for rent.  12 housing units:
Anyone interested should contact the mazkirut as soon as 
possible. 

We remind all homeowners again that you must  :Renters
make sure to send potential tenants to the Vaad Kabala 
before signing a contract with them.. 



 קהילה מודעה בתשלום

 כיף של קיץ  בנווה דניאל אז מה היה לנו השבוע?

ביום שני פתחנו קיץ בגן חיים הייתה חגיגה אמיתית!
עפיפונים , בועות סבון, פיתות, דוכניה של הנוער מוזיקה 

ובעיקר כיף!!! תודה לוועדות חינוך גיל הרך ויסודי ולכל מי 
 שהתנדב להכין ולהביא בצק.  

מקייצים באחריות ביום רביעי התקיימה ההרצאה השנייה 
 בסדרה חופש גדול או חופש כלכלי? לא צריך לבחור! 

 

בשיתוף ועדת שפ"י חידשה וצבעה ‘ הסיירת של כיתות ט
 את גן השעשועים ליד מש' שייר. 

מתוך סידרה של שלוש הרצאות : מקייצים באחריות
שוועדת חינוך גיל הרך ארגנה. שתיים כבר התקיימו. 

בואו לקבל החופש הגדול גדול עלינו? השבוע  ביום שלישי  
כלים לצמיחה והנאה עם הילדים בחופשה עם מיכל זגדון 

 באולם שמחות.  81:21בשעה 
 קישור להרשמה

 https://goo.gl/forms/BKBLR5dc2tOmRXdy2 
 ועדת חינוך גיל הרך

  0.0.02ד בתמוז  “השבת פרשת פינחס כצעירים ברוחם: 
יתקיים מפגש של קבוצת הצעירים ברוחם.  בתוכנית: 

סעודה שלישית בבית משפחת פריד ) רחוב הרי יהודה פינת 
.  מוזמנים משתתפים ותיקים 04:11ברכות שלמה( בשעה 

ומשתתפים חדשים כאחד. כל אחד מוזמן להביא "מטעם"                      
 נשמח לראותכם יהודה, נורית, שייקה ואסתר. 

 קישור להרשמה לערב גברים:

https://docs.google.com/spreadsheets/
-d/1sAiRAy5qhBV8vs_8ixc_dNXC4pT

H0IRTmlrT0caFFM/edit?usp=sharing 

 עושים חיים בגן חיים

בהמשך למסורת המקסימה ביישוב ניפגש מידי יום שני בגן חיים 
 לפעילות עבור ילדי גיל הרך.

 יפתחו דוכניה עם פיצות ושתייה. ‘ מידי שבוע סיירת כיתות ט -השנה 

 כך שניתן להגיע לפעילות ]החינמית[ ולקנות לילדים ארוחת ערב.

 להצגה ישראלית  00:11השבוע ניפגש בשעה 

תתקיים בהמשך החופש ‘ עושים חיים’]מסורת בדשא בגן חיים. 

 ותהיה מבוססת על פעילויות של הורים מתנדבים[ 00:11בשעה 

https://goo.gl/forms/BKBLR5dc2tOmRXdy2
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAiRAy5qhBV8vs_8ixc_dNXC4pT-H0IRTmlrT0caFFM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAiRAy5qhBV8vs_8ixc_dNXC4pT-H0IRTmlrT0caFFM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAiRAy5qhBV8vs_8ixc_dNXC4pT-H0IRTmlrT0caFFM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAiRAy5qhBV8vs_8ixc_dNXC4pT-H0IRTmlrT0caFFM/edit?usp=sharing

