וָאֵ ָרא

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:35

17:35

כ"ו בטבת ה'תשע"ח

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:45 ,12:20

16:45

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:30 ,6:30

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:15 ,12:45

16:00 ,12:45

16:15

16:15 ,13:00

16:35 ,14:00

17:35

17:35

17:25

17:35

17:35

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:13 :

* המניין המרכזי

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:45

16:45

16:45

8:30 ,*6:05

9:15
16:15
17:45

16:45

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
יונתן סגל

שיחה אחרי קבלת שבת:
מרדכי הולץ

 – 20:30הרב שלמה לוי
בבית בורנשטיין
(נחל אשכול )4

לאחר מוסף:

שבת
בבוקר

הרב דני גולדשטיין" :על
שלוש לשונות של גאולה"
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

פרשת השבוע לילדים בגיל
הרך עם מש' סיון וחברים

לאחר
מוסף

תהילים ושיעור לנשים

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:30במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 – 7:30שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים
הרב ג'סי הורן:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

"האם האבות שמרו
תרי״ג מצוות?"

 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

– 14:20
לימוד הורים וילדים

– 15:15

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

 – 15:30שיעור לנשים

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין:
( 6:18א') – ( 6:16ו')

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

חב"ד
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

שחרית בראש חודש (ד')

,5:40

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(זמן טלית ותפילין)5:47 :

מנחה (א'-ה')

16:45 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:25

6:00
21:30

5:45
5:40
21:00

( 20דקות לפני הנץ החמה)

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לשלמה ורפאלה ליבוביץ ולידידיה לאירוסיו עם שיר בר סלע ממצפה נטופה .זכו להקים בית נאמן בישראל.

מזל טוב :למשה ורותי אנטמן להולדת הנכדה בת ליהודית ומרדכי .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :לעמוס ושושנה תמם להולדת הנכד בן לנופר ועודד לנדאו .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל  052-8656325או למוקד הגוש .1208

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :במכת הצפרדע ובמכות נוספות הועילה תפילתו של משה רבנו לסלק את המכה .שאל ה"חפץ
חיים" מדוע כשנשכו הנחשים השרפים את בני ישראל (בפרשת חקת ,במדבר כא) לא הועילה התפילה לבדה
ונצטווה משה רבנו גם להכין נחש נחושת כדי להציל? ענה ה"חפץ חיים" כדרכו :לכל מכה ולכל פורענות שלא
תבוא יש תרופה ותפילה מועילה .חוץ מלשון הרע שהיא הקשה שבעבירות .ובדין הוא ,מי שמחפש מומים
וחטאים ורואה רק חסרונות בזולתו בלי לדון לכף זכות ,גם תפילה עבורו מוחלשת ואין דנים אותו לכף זכות.
אין עירוב בדרך האבות לאלעזר :כפי שפרסמנו בהתחלת העבודות בקריית החינוך הנבנית בכניסה לישוב,
בתקופת העבודות ועד להודעה חדשה אין עירוב מהישוב אל דרך האבות לכיוון נתיב האבות ואלעזר .יש
עירוב על כביש  60החדש ולא בכביש הישן .מי שיוצא ברגל מחוץ לגדרות הישוב ,בין בחול ובין בשבת חייב
על פי הוראות הצבא וכוחות הביטחון להיות חמוש בנשק ומצויד בהתאם.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

מנין חדש לתפילת ערבית :החל מיום ראשון הקרוב ,כ' בטבת ( )7.1.18ומידי ערב,
תתקיים תפילת ערבית בשעה  21:00בבית כנסת הספרדי בישוב .אשמח אם
אנשים יוכלו להצטרף ולחזק את המניין בעיקר בימיו הראשונים וכמובן במשך כל
השנה  .תודה רבה ,אוראל נאמן
מסיבות שבת :אנו שמחים לבשר לילדי הישוב על פתיחת *מסיבות שבת* לילדים
מדי יום שישי ,מיד אחרי ׳הדלקת נרות׳ בבית משפחת פרבר ,רחוב מגדל עדר 4
(מתחת פרידמן) בתכנית :פסוקים בשירה ,סיפור ,פרשת שבוע ,ממתק .התכנית תועבר ע״י ימי פרבר (גננת
מנוסה)  .משך התכנית כ 25-דק׳ .מיועד לילדי גן עד ג׳ .ההשתתפות ללא תשלום.
השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה  . 8:50- 8:20אנו לומדות ספר מלכים.
השבוע נעסוק בשנותיה האחרונות של ממלכת יהודה .כולן מוזמנות להצטרף.
אהל 'ותן חלקנו':
חמישי
שבת
שבת

20:30-22:00
7:15-8:15
16:00-17:00

" קדושת לוי "
מדרש רבה על הפרשה
רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

לגברים
לנשים ולגברים
לנשים

בית מדרש נווה דניאל  :בית המדרש בנווה דניאל מתכבד להזמין את הקהל לשיעורים של הרב מתניה
שיתקיימו בימי ראשון מ 9:00עד  9:45בתנ"ך (התחלנו ללמוד ספר יחזקאל) ומ  9:45עד  10:30ברמב"ם (מורה
הנבוכים) .אנו לומדים בבית המדרש בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה מהשעה  9:00ועד הצהרים .לפרטים-
אברהם שטיינברג .0538248088

שיעור צורבא מרבנן לנשים :מתקיים בכל יום שני בשעה  20:30בבית משפחת וייסברג .מוזמנות להצטרף!
לפרטים ניתן להתקשר לאסתי פרינץ .052-6932109
השיעור השבועי בתנ"ך :אנו מעיינים עם הרב מתניה במזמורי תהלים .הלימוד מתקיים בבית משפחת קפלין
בימי שני בשעה  22:00 - 21:10פתוח לגברים ולנשים .הנושא השבוע" :עורה למה תישן?".
החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים ,כולן מוזמנות.
15:20-15:40
15:40-16:00
16:00-16:30
16:30-17:00

א'-ב' בנות
א'-ב' בנים
ג'-ד' בנות
ג'-ד' בנים

17:00-17:30
17:30-18:00
18:00-18:30
18:30-19:00
19:00-19:30

ה'-ו' בנות
ה'-ו' בנים
חוג טעמים לבנים ה'-ח'
ז'-ח' בנים
ז'-ח' בנות

שיעור גמרא :מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית ( .)20:30השיעור מועבר ע״י
הרב חנן כלאב בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו׳) .לומדים כעת מסכת מכות .מוזמנים בשמחה.
שיעור בספר הזוהר :על סדר פרשיות השבוע ,בכל יום חמישי בשעה  21.30 -20.30בבית משפחת הכהן אוריה.
מקוה נשים שעון חורף :המקוה יהיה פתוח כל יום בין השעות  .19:30-22:00במוצאי השבתות הקרובות,
המקוה ייפתח בין השעות ( 19:30-22:00כמו בימי השבוע) .בלילות שבת נא להתקשר לקבוע מועד לטבילה.
מחיר טבילה ( ₪ 30בלילות שבת-פטורים מתשלום)  .נבקש להקפיד על התשלום .לשאלות ובקשות מיוחדות
נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון  050-7338910כולן מוזמנות בשמחה! חורף בריא ונעים  .צוות הבלניות .

דף מידע  -אנו מודים לדפנה מקובסקי שעמלה מידי שבוע על הכנת דף המידע בחודשיים האחרונים .תודה
רבה!
יד יוחנן  -התוכניות הסופיות של ההרחבה של בית הכנסת המרכזי מוצגות לעיון הציבור במזכירות הישוב .
הפקדת תוכניות לתוספת בניה -במזכירות הישוב הופקדו תוכניות לתוספת בניה של משפ' אלון טוביה ונינה
ברח' אלוני ממרא  )405/1( 5/1לעיון התושבים עד יום חמישי .18.1.18

באירוע בטחוני
יש להתקשר ליואל 052-8656325
או למוקד הגוש 1208

לאור השמועות שרצו השבוע ברשתות החברתיות ,איום החטיפה לא ירד מעולם מתרחישי האיומים .לעולם
נדרש להיות זהירים וחשדנים יותר לפני העלייה לטרמפ .
התראה :איום חטיפה חיילים  /אזרחים
נסיעה בטרמפים
* יש להשתמש בתחבורה ציבורית במידת האפשר או לעצור טרמפים בישוב בלבד.
* אין לעלות על רכב שאינו נושא לוחית זיהוי ישראלית .
* אין לעלות על רכב שנהגו עצר מיוזמתו והתנהגותו חשודה.
* בטרמפיאדות יש לשים לב ל "חפצים ( ואנשים ) חשודים".
*תפילת הדרך.
ט רם כניסה לרכב יש לבדוק היטב אם הנהג והנוסעים ברכב מוכרים  ,אם מתעורר חשד קל אין לעלות על
הרכב.
יואל.

אני פה בשבילכם ואשמח מאוד לשמוע מכם .אני זמינה בימים א',ב' ,ג' וה' במזכירות בין השעות 15:30 -8:30
כמו כן זמינה בטלפון או בהודעות החל מ 20:00 -אפשר להתקשר או לשלוח הודעה ואחזור אליכם.
בברכת חורף טוב,
רות אדרי רכזת הקהילהkehiland@gmail.com 0547495956 .

שעות פתיחת הספרייה:
יום ראשון:
יום שני:
יום שלישי:
יום רביעי:
יום חמישי:
מוצ"ש:

16:00-19:00
15:30-18:30
15:30-18:30
20:30-22:30
16:00-19:00
21:30-22:30

דרושות דירות :לכבוד נישואי ילדינו היקרים חיים יעקוב עם מעיין אנו מבקשים דירות וחדרים לאירוח
אורחינו לשתי שבתות  :שבת חתן בע"ה בשבת פרשת בא  19-20/01/18ג'-ד' בשבט; שבת שבע ברכות :
בע"ה בשבת פרשת בשלח  26-27/01/18י'-י"א בשבט .נודה מאוד לכל מי שיכול לסייע ,ונשמח להשיב בע"ה
בשמחות! ענת רובינשטיין  ( 0506208002 -בבקשה תשאירו מסרון או ווטסאפ אם לא עניתי ( בשמחות אצל
כולנו !!
דרושות דירות וחדרים :לשבת שבע ברכות של בננו מנחם ודנה ,שבת פרשת משפטים כ"ד-כ"ה בשבט (9-
 10פברואר) נשמח לקבל דירות\חדרים לאירוח אורחינו .בתודה ,אליהו ורייזי רוזן . 0547-470-626
* למכירה :אקווריום עגול ( 3ליטר) ומזון לדגים .לפרטים נוספים נא לפנות להדר אלבוים.0532582997 ,

* חייל בודד מחפש בית לאירוח :חייל לוחם בודד זקוק לבית חם להגיע אליו בסופי שבוע .בחור בן  20עם רקע
תורני עלה לארץ לארץ כדי להגשים חלום ולהיות חלק משורותיו של צה"ל .בן אדם עדין ונוח בעל מידות
טובות מאוד לפרטים :אביחי לוי.0502041209 -
* בסופה האחרונה נעלם לנו מהכניסה לבית טרקטור לילדים (בימבה) בצבע צהוב ,נשמח מאד אם יחזור אלינו.
תודה ,אילת זמיר .058-6898901
* שיעורי יוגה עם דינה :ימי א’ בבוקר בין  . 8:15-10:00ימי ג' בערב ב 19:30 -בהמשך אעביר שיעורים נוספים
על פי דרישה .בשיעור (בסגנון ויניאסה) נתמקד במתיחה וחיזוק של כל שרירי הגוף ותרגול נשימות באווירה
רגועה ,נינוחה ומעצימה המותאמת לכל אחת באופן אישי .עלות שיעור בודד 40 :ש”ח .עלות חודשית150 :
ש”ח.לפרטים נוספים והרשמה :דינה פרידבורג פל’ 0548354945 -רחוב עמק ברכה מס’ .18
* דרושה מטפלת :נעימה וסבלנית לתינוקת מתוקה בת  7חודשים .היקף המשרה :ימי חמישי .תקופת
העבודה :החל מ( 1/2/2018 -ט"ז שבט) עד ( 12/8/2018כ"ט תמוז ) אוכל להתגמש ביחס לתאריך סיום
תקופת העבודה אם יש צורך .שעות העבודה( 8:00 / 7:30 :עדיפות לשעה המוקדמת) עד  (16:00בערך).
מקום העבודה :בביתנו בקיבוץ ראש צורים ,גוש עציון .או בביתך .עדיפות לביתנו המשכורת היא לפי שעה,
ובנוסף יינתנו דמי נסיעה (אם תגיעי אלינו) .לפרטים נוספים :טליה קלצקי  0545-560160או במייל:
talia.ky@gmail.com
* המשפחתון של רחלה :נשאר מקום אחד גילאים שלושה חודשים עד שנה הרבה טבע וטיולים מרחב
ומשחקים לפרטים  0548303844רחלה גסנבאור.
* בלנדסטון ב 290שקל בלבד!!! בלנדסטון מקורי! במידות  ,35-45משלוחים חינם לכל הארץ ,תוך 3ימי
עסקים! ,לפרטים והזמנות  -אבנר כהאן.
** אירוח חיילים :מחפשים משפחות שישמחו לארח בשבת פרשת "וארא" ( 2-4 .)12-13.1.18חיילים/חיילות
מ'קורס נתיב' (הנמצאים בהליך גיור) .האירוח כולל שינה ו 2 -ארוחות שבת .מי שיכול לארח נשמח שיצור
קשר :רינת ויטרבו  054-9404788 -או נטע .054-7844420 -
** טיול עם הכלב שלכם !! שני ילדים בעלי ניסיון עם כלבים מעוניינים לטייל עם כלביכם תמורת תשלום הוגן.
לפרטים :אמיתי ונווה איזבוצקי 054-8075351
** איריס עיצובים וסדנאות מארח :גברת שרשרת מזמינה אותך לסדנא צבעונית ומלאת יצירה וסטייל! שפע
חרוזים וחומרים איכותיים | שרשראות בציפוי זהב/כסף | חוויה של יצירה אישית .ביום רביעי הקרוב כ"ג
בטבת בשעה  20:00בסטודיו של איריס קאופמן רח' הרי יהודה  6נווה דניאל .עלות למשתתפת . ₪ 100
מותנה במינימום משתתפות .לפרטים והרשמה -מירב 0584389005
** תמרי מג'הול משובחים  :מהחקלאי לצרכן .ניתן כבר להזמין לכבוד ט"ו בשבט  5 -ק"ג ענק 5 , ₪ 150 -
ק"ג גדול  5 , ₪ 130 -ק"ג בינוני  2 ₪ 110 -ק"ג בינוני  1 , ₪ 50 -ק"ג גדול . ₪ 30 -הזמנה ב -
  SMS\WhatsAppנא לציין כמות ,מחיר ושם .אוריאל שני 050-5966187** צוות מלצרים אמין ומנוסה בגילאי  ,+18עושה שבתות ואירועים ביישוב 10% ,הנחה למזמינים חודשיים
מראש! לפרטים ,המלצות ,והצעת מחיר  -055-663-6651 -אבנר כהאן.
** מחפשים מתנה טעימה ,מעוצבת ,שמתאימה גם לטבעונים? סלסלות עם פירות שוקולד וליקר .כשר-פרווה.
להזמנות שרה בלוך 054-7775966

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  4שבועות
מודעה אנונימית או בשם פרטי בלבד לא תפורסם.
תזכורת למשכירים ולמוכרים:
השכרת דירות  :אנו שבים ומזכירים כי לפני חתימת חוזה עם דיירים עליהם לעבור ראיון בוועדת קליטה.
לקביעת ראיון נא להתקשר לחיה שיימס בטלפון 054-6858289 :או במיילhaya.shames@gmail.com :
או לציפי ידידיה054-3075700 :

tsipiyedidya@gmail.com

קליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :החל מ 1.1.18-דירה בשכונה החדשה ברחוב צדדי ושקט ,סלון 3 +חדרי שינה וחדר ארונות גדול,
חמה ומבודדת ,מזגן והסקה תת-רצפתית ,חלונות מעל הקרקע ,גישה נוחה ללא מדרגות ,גינה נפרדת.
לפרטים  050-4888386גדליה פרידמן.

()1

להשכרה :בשכונה החדשה דירת  3חדרים מוארת ונעימה בקומת קרקע ללא מדרגות .כניסה מיידית .אילת
()1
זמיר .058-6898901
להשכרה 2.5 :חדרים ,ק"ק מרוהטת חלקית  +חצר .טליה חבצלת .0505-410580

()1

להשכרה לתקופת פסח :דירה די גדולה ביישוב להשכרה לתקופת חג הפסח  .לפרטים נוספים ניתן לפנות
()2
לאלירם עובד . 4394446-052 -
להשכרה :דירת  3חדרים בשכונה המערבית,מוארת ומאווררת מאוד ,עם מזגן,קומת קרקע ללא מדרגות.
()2
כניסה החל מחודש פברואר לפרטים אילת זמיר 058-6898901
להשכרה :דירת סטודיו נגישה -קומת קרקע ללא מדרגות מתאימה לזוג או למשרד .ממוזגת .לפרטים דליה
גוטליב .054-7567889 -

()3

למכירה -ברחוב עמק ברכה (בית להמן) בית פרטי  230מטר על מגרש של כ 570מטר .חמישה חדרי שינה4 ,
שירותים .עלית גג  -גינה גדולה עם המון עצי פרי ואגוזים .מלא אור! נא להתקשר ל אניטרה .054-589-9804

()1

למכירה :ברח' אלוני ממרא בצמוד למצפור האלף דירת  5חדרים  160מ' מקסימה ומרווחת קומה אחת ! 4
חדרי שינה וסלון גדול ,יחידת הורים מפנקת 2 ,חדרי שירותים  -אמבטיה ושירותי אורחים .דוד שמש +
יונקרס .מזגנים ביחידת הורים ובסלון .מטבח מאובזר ופונקציונאלי 3 .מרפסות ,חדר כביסה 2 ,מחסנים
וגינה .יחידת השכרה מניבה  80מ'  3.5חדרים עם מטבח גדול ,שירותים עם אמבטיה .לפרטים  -מאיר פרל
()4
. 0547771109

הֲ ָׁשבַ ת אֲבֵ ָׁדה:


נמצאה סיכת ראש מוזהבת לפני כשבועיים ליד גני הילדים הסמוכים לבית הכנסת .מיכל ואלחנן איילי
()1
0722-820239



נמצאה טבעת של אישה בשטח החניה מחוץ לבנינים  45 -התחתונים .אם חסרה לך טבעת ,אנא
התקשר לנחמה ראוזמן לטלפון 054-9888315

()1

