במעלה ההר

בָּ לָּק

דף מידע נווה דניאל

י"ז בתמוז ה'תשע"ח
תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת
(סוף זמן ק"ש)4:01 :
מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת
שיעורים
בשבת:

לאחר
מוסף

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
04:91 ,02:11 ,08:81
4:01 ,*2:81 ,0:81

04:91 ,02:11

בית הכנסת
הספרדי
04:91

04:91

2:81 ,0:91

2:01

2:01

02:11 ,00:81 ,08:01
81:80

18:30
81:80

17:50
81:80

02:11 ,08:01
81:80

* המניין המרכזי

04:91 ,02:11
2:81 ,*1:19

04:91
4:01

04:80 ,02:80 ,09:11
81:80

04:11
81:90

* כוותיקין

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

שיחה לפני ערבית:
אליאב שוחטמן

שיחה לפני ערבית:
ינון תורג'מן

שיחה לפני ערבית:
ברוך כהנא

שיחה לפני ערבית
מוקדמת :ג'יימס כהן
בזמן :הרב סיני פריבור

שיחה לפני ערבית

דברי ברכה ושיחה לפני
מוסף :הרב מתניה בן-שחר

 – 01:11תפילת ילדים

 – 0:91שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

יחיאל גרינבלום:

 תהילים ושיעור לנשים

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל
" מדרש חנן" – פרשת השבוע
לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

השיעור של הרב שלמה לוי
לא יתקיים השבת.
שבת
אחה"צ

נוף הרודיון

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

ליל שבת
שבת
בבוקר

הדלקת נרות ( 03:91 -לא לפני )02:81

צאת השבת 11:90 -

"( 00:11בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב איתן מאיר:

חב"ד

"ההלכה כסיפור :פרשיות
הלכתיות בספר במדבר
כחלק מהנרטיב הסיפורי"

– 00:81
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול :

תהילים לבנים:
 – 08:81גן חובה  -ג'
 – 08:11ד'-ט'

מנחה
ערבית

באוהל "ותן חלקנו"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת.
 – 00:11שיעור
לנשים :רבי נחמן
ורבי נתן על הפרשה
– 00:81
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )0838

נוף הרודיון

שחרית (ב' ,ה')

,1:91

3:01 ,2:91 ,2:01 ,0:91 ,0:01 ,0:81

שחרית (ג' ,ד' ,ו')

,1:11

(סוף זמן קריאת שמע)4:01 :

מנחה (ב'-ה')
ערבית (ב'-ה')

 – 00:11שיעור לנשים

בית הכנסת הספרדי

עלות השחר9::6 :

04:81 ,08:91
81:81 ,81:01

 – 0:81מדרש רבה
על הפרשה

באוהל "ותן חלקנו"

"שירת המקורות
בשירת נעמי שמר"

4:01 ,2:91 ,2:01 ,0:91 ,0:01 ,0:81 ,1:81
(סוף זמן קריאת שמע)4:01 :
04:81 ,08:81
20:03

שחרית

– 09:81
לימוד הורים וילדים

– 00:11
רפאל קאודרס:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

צום הרביעי :יום א' ,י"ח בתמוז

"למה שבת ממשיכה
להתאחר אחרי היום
הכי ארוך בשנה?"

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 00:81מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

באמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

סוף הצום11:15 :

0:11

1:91

( 1:00כוותיקין)

04:81
20:03

04:81

04:81
20:07

0:01
ג' ,ד'0:01 :
ו'0:81 :
80:81

אחרי מנחה

1:91
1:11
80:11

כוותיקין:
( 1:00ב') – ( 1:04ו')
( 81דקות לפני הנץ החמה)

02:91
20:15

מקווה:

שבת בר מצווה של

בני עקיבא

א'-ה'88:11 – 04:91 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש88:81 – 80:01 :
(תשלום  ,₪81בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי111-0882401 :

אמיתי הרמן

מפקד מדריכים02:01 :

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 151-5656915או למוקד הגוש .0115

מפקד02:81 :
ה' עימכם

ברכות ואיחולים

משולחן הרב

לשמואל ודינה טיילור להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה

★

נקודה בפרשה :אילו בלעם היה מתנהג כראוי ובוחר בטוב
מה היה מתרחש בפרשתנו? בבוא שליחי בלק מלך מואב אל
בלעם ,הוא היה מסביר להם כי עם ישראל אינו רוצה
לכבוש את ארצם .בני ישראל יהיו שכנים מצוינים להם
ולכל סביבתם ויביאו להם ברכה והצלחה .או אז היו הם
שוכרים אותו לבוא לברך את ישראל.
לכל אחד ואחת יש הזדמנויות בחיים לעשות טוב ולהוסיף
אורה ושמחה .כמה טוב לבחור בדרך הנכונה ולזכות לקרבת
ה' ,באמת ,באמונה ,באהבה ובשמחה.

לחופה ולמעשים טובים.
לאמנון ושחרית הרמן ולאמיתי בר המצווה .זכה לגדול

★

בתורה לחופה ולמעשים טובים.
לג׳ולי יוכבד ארנוביץ ברלוביץ ולמשפחתה ולדניאלה

★

לנישואיה עם יחזקאל (חזקי) שנלר .זכו להקים בית
נאמן בישראל.

השנה לא צמים בי"ז בתמוז ובתשעה באב:
אם נזכה והגאולה תושלם במהרה יהפכו ימים אלה
למועדים טובים כנבואת הנביא זכריה ח ,יח – יט .ואם
חלילה עדיין לא נזכה השנה ,הצומות ידחו ליום ראשון.
בצום י"ז בתמוז הנדחה ליום י"ח בתמוז ,חולים (גם שאין
בהם סכנה) וילדים מתחת לגיל מצוות פטורים מהצום וגם
נשים מעוברות ומיניקות פטורות מהצום.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

לסטיב וסילביה בורק ולניצה (הבת של סטיב) לנשואיה

★

עם דוד פרייב .זכו להקים בית נאמן בישראל.
★

לדינה לאווי ומשפחתה להולדת הנכד בן לאיתמר
ואביגיל .זכי לנחת ממנו ומכל המשפחה.

★

למנחם וחני פרסוף להולדת הנכד שלו יוסף בן לדינה
יהודית וחנן פנדל.

ברכות חמות

לידידיה אליאב ,ידידיה הימלשטיין ונחשון מאמו

★

לראובן וחני אור לבר המצווה של הנכד אמיתי .זכו
לנחת ממנו ומכל המשפחה.

בוגרי היישוב שסיימו קורס קצינים בבה"ד .0
שמחים בכם
בית נווה דניאל!

יחד לב אל לב...

דירות לשבת:
בשבת פרשת ואתחנן -ט"ו -ט"ז מנחם אב ( )80-82.10נחגוג בר מצווה לבננו יצחק .אנו זקוקים לדירות לאורחינו .נשמח לדירות
בעיקר באזור בית הכנסת המרכזי לאורחים המבוגרים .תודה! אבישי ואסתי פרינץ .1180488014
מדרש חנן :פרסים ,פרסים .נפתח את החופשה הגדולה בחלוקת פרסים למתמידים .כל ילד וילדה שאספו  01פתקים ומעלה
מוזמנים להביאם למדרש חנן בשבת הקרובה ולבחור תמורתם פרס ,לאחר השיעור והקידוש .מחכים לראות את כווולם
משפחת סיון

דת ושיעורים
ב'

א'

ג'

ה'

ד'

ו'

 :2:11 – 2:81השיעור היומי בתנ"ך (ספר ישעיהו) לנשים – הנושא השבוע :הנביא ישעיהו בשליחות נחמה.

:4:91 – 4:11
שיעור בתנ"ך
(ספר יחזקאל) –
הרב מתניה בן-
שחר ,בבית
הכנסת המרכזי
:01:81 – 4:91
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0438
 4:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג118-2892122 ,
 – 81:81שיעור
 – 01:11סודות של הפרשה – עם הרב שארף מביתר –
מרבנן"
"צורבא
ארוחת בוקר – בבית חב"ד
לנשים – בבית מש'
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
ויסברג (אלוני
 :01:91 – 01:81א'-ב' בנות
ממרא .)80
 : 00:11 – 01:91א'-ב' בנים
לפרטים :אסתי
 :00:81 – 00:11ג'-ד' בנות
פרינץ118-0488014 ,
 :00:11 – 00:81ג'-ד' בנים
 :00:81 – 00:11ה'-ו' בנות
:88:11 – 80:01
 :02:11 – 00:81ה'-ו' בנים
שיעור בתהלים –
 :02:81 – 02:11חוג טעמים לבנים ה'-ח'
הרב מתניה בן-שחר
 :04:11 – 02:81ז'-ח' בנים
בבית מש' קפלין
 – 20:00שיעור בגמרא מס' מועד קטן – הרב פנחס לנגר –
(הרי יהודה )09
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )5/3
השבוע:
הנושא
לאחר ערבית של  – 21:00שיעור בגמרא בסגנון עיוני
מזמור "המנורה".
(גמרא ,ראשונים וכו') –מס' בבא מציעא – הרב חנן כלאב
– בבית הכנסת הספרדי

:88:11 – 81:81
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"
לאחר ערבית של
 – 80:11שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן כלאב
– בבית הכנסת
הספרדי

 – 4:11לימוד 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 )9

משולחן המזכירות
קיץ שמח בנווה דניאל :המזכירות עובדת במרץ על תכנון אירועי
חודשי הקיץ בתחומי דת ,חינוך ותרבות.
בקרוב יצא לוח חופש עם פירוט הפעילויות השונות.
המטרה היא שכל תושב יוכל למצוא תחומי עניין בחלק
מהאירועים .נשמח לראות את כל התושבים לוקחים חלק בהווי
הקהילה.
The Mazkirut is working hard on all of the summer events
in the areas of religion (dat), Education, and Culture. Quite
soon we will publish a full calendar of all of the events
during the summer break.
Our goal is that every resident should be able to find
something that interests them in these events.
We would love to see all of the residents taking part in the
communal expierence.

רוצה לפרסם?
מקום זה יכול להיות שלך!
פרטים במזכירות

קהילה
כיף של קיץ בנווה דניאל :בתכנית הקיץ מושקעת מחשבה
רבה ועבודה של הועדות השונות כדי שכולנו נהנה מתכנית
קיץ איכותית ועשירה .עקבו אחרי הפרסומים
נשמח לראות את כולם שותפים ומשתתפים באירועים
השונים במהלך הקיץ!
סיירת קיץ יוצאת לדרך :כמו בשנים קודמות גם השנה
נעשתה חשיבה והושקעו מאמצים רבים על מנת לבנות תוכנית
מושקעת ,מגוונת ומעניינת!
פעילות הסיירת כוללת טיולים מחוץ ליישוב ,פעילות מהנה
ומאתגרת ,לימוד ,חוגים ועוד .השנה הוספנו סיירת ייחודית
לבוגרי כיתות ט‘ .פרטים אצל תהילה רכזת הנוער.
נשמח לראות את כל הילדים נפגשים ,נהנים ומתגבשים עם
החברים מהיישוב.
ספרייה :תודה רבה לעמיחי מזרחי על עבודתו המסורה
בספרייה .לצערנו הוא עוזב את עבודתו בספרייה .אחינועם
הספרנית היקרה תמשיך אתנו ותמלא את מקומו .בהצלחה
לכולם !
מהנעשה בוועדות
צעירים ברוחם :בשבת מברכים פרשת פנחס כ“ד תמוז
 0.0.02יתקיים מפגש של קבוצת הצעירים ברוחם.
בתוכנית :סעודה שלישית בבית משפחת פריד ( רחוב הרי
יהודה פינת ברכות שלמה) בשעה .04:11
מוזמנים משתתפים ותיקים ומשתתפים חדשים כאחד .כל
אחד מוזמן להביא "מטעם" נשמח לראותכם
יהודה ,נורית ,שייקה ואסתר.
ועדת שפ"י :נערכה פגישת תאום ציפיות בין הועדה לבין
מזכיר היישוב שמוליק וקסלר .מטרת הפגישה היתה להחליט
על דרכי תקשורת ושיתוף פעולה בין המזכירות והועדה לבין
התושבים.
הועדה פועלת בשני מישורים:
א.תחזוק ושיפור הקיים
ב.תכניות חדשות לשיפור עתידי
אנו מעוניינים לפעול בעיקר בשיפור הקיים ובבניית תכניות
חברתיות-קהילתיות לשם הגברת המודעות הציבורית למען
שיפור איכות החיים בקהילה.
נושאים בהם פעלה הועדה עד כה:
תמרור ,תעבורה ובטיחות :הוגשה למועצה תכנית תמרור
ובטיחות .התכנית כוללת הוספת וחידוש תמרורים ,סימון
מעברי חציה ,הוספת גדרות בטיחות להולכי רגל וכד' .לפי
דיווחו של שמוליק התכנית נמצאת בטיפול מחלקת ההנדסה
של המועצה .מקווים שהתכנית תאושר ותצא לפועל בקרוב.
פחים ותאורה :הנושא הנוכחי בו עוסקת הועדה .אנו מודים
לכל התושבים שטרחו וכתבו הערות לשיפור הנושא .שמוליק
קבל את המידע ,וידווח על התקדמות הטיפול.

קישור להרשמה לערב גברים:
https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1sAiRAy5qhBV8vs_8ixc_dNXC4pT-

חשוב להבהיר את חלוקת תחומי האחריות השונים בין המועצה
ליישוב:
תחזוקה שוטפת :התושבים מתבקשים לשלוח הערות ובקשות
למייל של המזכירות mazkirut@nevedaniel.org :מדובר על
נושאים כגון ניקיון ,פחים קטנים ,גיזום ,תאורה במבני ציבור
וכד'.
מועצה :המועצה אחראית על נושאי תאורת רחוב ,צפרדעים
ופחי מיחזור ,ביוב ,פגרים .לדיווח בנושאים אלה יש לפנות
למוקד  106של המועצה (ניתן גם בווצאפ  0546680405אפשר
לצרף תמונה .בפניות בנושאי תאורת רחוב יש לציין מספר עמוד
התאורה .אנו ממליצים לכל תושב להכניס מספר זה לזיכרון
המכשיר הסלולרי).

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

קישור להרשמה
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
.ועדת תרבות קהילה ומשפחה

