ְׁשמוֹ ת

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:29

י"ט בטבת ה'תשע"ח

17:30

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

16:39 ,12:20

16:39

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

16:30 ,14:00

17:30

17:30

17:20

17:30

17:30

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:12 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:39

16:39

16:39

8:30 ,*6:05

9:15

16:15
17:40

16:39

* 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 פינחס רובינשטיין

שיחה אחרי קבלת שבת:
ישראל בר

שיחה אחרי קבלת שבת:
שמואל רטבי

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב שמואל יכמן

 – 20:15הרב שלמה לוי
בבית רטבי
(נחל אשכול )17

לאחר מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שבת
בבוקר

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")

בימות החול:

 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')

,5:45

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

שלום הורביץ" :תרומות
ומעשרות – הלכה למעשה"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4

– 14:20
לימוד הורים וילדים

חב"ד
– 15:15
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

 – 7:30שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

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

מנחה (א'-ה')

16:40 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:20

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

– 15:30
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

 – 15:30שיעור לנשים

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין6:18 :

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

21:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :למיכל ואלחנן איילי להולדת הנכד ,בן למירב ואיתן רהט  .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לעליזה ומשה סטבסקי להולדת הנכד ,בן לשירה ויצי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

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

20:00

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :כל אדם צריך להקשיב לציווי "של נעלך מעל רגלך" .יש הרגלים שצריך לבטל ולהשיל כדי
ל טפס אל קשר קדוש וטוב בין אדם למקום ובין אדם לחברו .מי מפריע לנו להקשיב ולשים לבנו לחשוב וליקר
באמת? עלינו להתגבר על ההפרעות לקשב ולריכוז – שנעשות על ידי מסיחי דעת ובראשם הטלפון הסלולרי.
לאחרונה פורסמו נתונים מבהילים על שיעור נורא של תאונות קטלניות בגלל הסתכלות בסלולרי במהלך
הנהיגה .עלינו להתרכז בפעולותינו החשובות בתשומת לב בזהירות ובאהבה.
אין מעבר בצמוד למקווה :תזכורת  -הגברים הבאים אל בית הכנסת
נדרשים לא לעבור במדרגות הצמודות למקווה מזמן השקיעה ועד
עלות השחר .הגברים הטובלים במקווה הגברים ,צריכים לסיים את
הטבילה ולעזוב את המקום עד חצי שעה לפני השקיעה ולא להסתובב
באזור המקווה בשעות החשכה .הדברים נכונים בכל יום ונכונים וחשובים עוד יותר בלילות שבת וחג.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

מנין חדש לתפילת ערבית :החל מיום ראשון הקרוב ,כ' בטבת ()7.1.18
ומידי 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 ( 4מתחת 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 בניסיון האחרון למנוע את החורבן ע"י המלך יאשיהו .כולן מוזמנות להצטרף.
אהל 'ותן חלקנו':
20:30-22:00
7:15-8:15
16:00-17:00

חמישי
שבת
שבת

" 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 :חזרתם בתשובה והצלתם של בני קורח
(מזמור מב ואילך).
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 .

מרכז סניקה :לאחרונה החלו עבודות להקמת מרכז
סניקה חדש ,במקום זה הנמצא בכניסה לישוב וגורם
למטרדי ריח קשים .מרכז הסניקה החדש מוקם מתחת
למתחם החינוך ההולך ונבנה .
רכזת קהילה :רות אדרי חזרה מחופשת לידה לתפקיד
שחיכה לה .ברוכה השבה .בהצלחה !

באירוע בטחוני
יש להתקשר ליואל 052-8656325
או למוקד הגוש 1208
גניבת כספת :ביום שני בשעות הצהריים נגנבה כספת ,שבתוכה היה אקדח ,מבית משפחת מנדלוביץ .הוגשה
תלונה .האירוע הועבר לטיפול משטרת ישראל והשב"כ.
ערנותכם חשובה! יש לדווח ,לצלם ולשתף על כל אירוע חריג ו/או אדם חשוד.

תושבי נווה דניאל היקרים,
בשעה טובה חזרתי השבוע לעבודה לאחר חופשת לידה.
אני רוצה להודות לחברי המזכירות ,שמוליק המזכיר ,תהילה רכזת הנוער ,לחברי הועדות השונות ולכל
התושבים שייזמו ותרמו מזמנם ומרצם להצלחת אירועי הקיץ ,החגים והטיפול השוטף בתחומי קהילה בזמן
שנעדרתי .תודה מיוחדת לדפנה מקובסקי שערכה ושידרגה את דף המידע בתקופה זו.
השבוע התחלתי בפגישות עם בעלי התפקידים ביישוב ובמהלך השבועיים הקרובים אפגש גם עם הוועדות
השונות על מנת להתחבר בצורה מיטבית לנעשה ולבנות תוכנית פעילות שנתית עדכנית ומגוונת .זוהי הזדמנות
להציע ,להביע דעה ולהמליץ על אומן/הרצ אה /פעילות מעניינת .אני פה בשבילכם ואשמח מאוד לשמוע מכם.
אני זמינה בימים א',ב' ,ג' וה' במזכירות בין השעות  15:30 -8:30כמו כן זמינה בטלפון או בהודעות החל מ-
 20:00אפשר להתקשר או לשלוח הודעה ואחזור אליכם.

בברכת חורף טוב,
רות אדרי רכזת הקהילהkehiland@gmail.com 0547495956 .

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 מאו ד לכל מי שיכול לסייע ,ונשמח להשיב בע"ה
בשמחות! ענת רובינשטיין  ( 0506208002 -בבקשה תשאירו מסרון או ווטסאפ אם לא עניתי ( בשמחות אצל
כולנו !!
* 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
** דרושה יועצת :לתיכון ירושלמי דרושה יועצת חינוכית לפרטים רפאל אלפסי 0549933235
** דרושים עובדים :לג'אקו הדפסת חולצות (בכפר עציון) דרושים עובדים חסונים ולא בכיינים לעבודה קבועה
במשרה מלאה או חלקית .שכר גבוה למתאימים .לפרטים  050-8283648סיני שפירא
** ניקיון :מחפשת מנקה בעל/ת נסיון .לנקיון בית פרטי פעם בשבוע .תנאים טובים .לימור פרל 054-4914970-
** חדש בגילה כירבולים לקטנים! מתנות בת מצוה ,מגבות גדולות ,רכות ונעימות עם קישוטי תחרה .ניתן
להוסיף את שם הילדה .מוזמנים בשמחה! גילה ינובסקי 054-5993271
** שיעורי יוגה ביישוב ! בשיעור (בסגנון ויניאסה) נתמקד במתיחה וחיזוק של כל שרירי הגוף ותרגול נשימות.
באווירה רגועה ,נינוחה ומעצימה המותאמת לכל אחת באופן אישי .בימי א’ בבוקר בן . 8:15-10:00ימי ג'
בערב ב ,19:30ימי ד' בערב ב .19:30בהמשך אעביר שיעורים נוספים על פי דרישה .עלות שיעור בודד₪ 40 :
עלות חודשית ₪ 150 :רחוב עמק ברכה מס’  .18לפרטים נוספים והרשמה :דינה פרידבורג פל’ -
0548354945

** חוג מחול מזרחי :נפתח בשדה בועז במבנה יורט מקסים .החוג מתחיל מהיסודות ומתאים לכל אחת ,גם למי
שמעולם לא העזה לרקוד .ביחד ,נעבוד על שיווי משקל וקואורדינציה ,הנעת הגוף ללא פחדים ומעצורים
ונלמד איך לזוז בביטחון עצמי ובזרימה עם הגוף .אז בואי לקחת פסק זמן מהחיים ולהקדיש אותו לעצמך!
ניתן לבחור אחד מהימים בהם מתקיימים שיעורים :ימי שלישי וחמישי  ,8:30/9:30יום רביעי 160 .20:30 ,
 ₪לחודש לארבעה שיעורים .מוזמנת באהבה לשיעור ניסיון חינם .לפרטים -ענת 052-3103040
** רפקסולוגיה והילינג :האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי
חיוניות? תן לעצמך או ליקירך מתנה מרגיעה .ניתן לקנות שוברים .מסז רפואי ,רפלקסולוגיה והילינג
ג'יימס כהן jamescohen500@gmail.com 0547-987-689 :
** ליווי :אדם אדיב ואכפתי ,מעוניין לשמש כמלווה להוריכם המבוגרים או קרובי משפחה כשאתם זקוקים
למישהו לדאוג ל ליווי לרופא ,קניות ,סידורים ,ארוחה קלה או לארח להם חברה .דובר אנגלית ועברית ברמה
של שפת אם .ג'יימס כהן ב 0547-987-689-בדוא"ל jamescohen500@gmail.com

שעות פתיחת הספרייה:

כתובת אתר הספרייה:
http://nevedaniel.library.org.il

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

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 לתקופת פסח :דירה די גדולה ביישוב להשכרה לתקופת חג הפסח  .לפרטים נוספים ניתן לפנות
()1
לאלירם עובד . 4394446-052 -
למכירה :בית פרטי ומשופץ 383 .מ״ר 6 ,חדרי שינה 4 ,חדרי אמבטיה 2 ,גינות ענקיות ,מרפסת גדולה עם נוף
מדהים .לפרטים נוספים :אילנה סינגר  .052-542-7871גלה פרופיס
להשכרה :דירת  3חדרים בשכונה המערבית,מוארת ומאווררת מאוד ,עם מזגן,קומת קרקע ללא מדרגות.
()1
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 -

()2

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
()3
. 0547771109
להשכרה :דירת ארבעה חדרים  105מ"ר ,מטבח גדול ומואר ונוף יפהפה ,ארבע כיווני אוויר ,אמבטיה ,חדר
שירות מאובזר ,חימום תת ריצפתי ומיזוג ,כניסה נגישה ללא מדרגות ,אפשרות עם ריהוט .ברחוב נוף הרודיון
()4
 31ראובן הכהן אוריה . 0528109985
להשכרה :דירת  5חדרים מרווחת ,שלושה כיווני אוויר וחצר גדולה .במיקום מרכזי .שמואל בורנשטיין:
 ,0509938070ורד. 0548058070 :

()4

להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה במרכז הישוב מול גן חיים על ציר מכולת -בית כנסת המרכזי 3 .כיווני
אוויר .חצר גדולה .גילה אוספנסקי . 054-6531314

()4

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
()1
התקשר לנחמה ראוזמן לטלפון 054-9888315



בשבת פרשת ויגש נמצאה טבעת גדולה ,ככל הנראה לגבר ,עם כיתוב עליה .ניתן לקבלה אצלנו על פי
()2
סימנים .משפחת פאר 054-3100578

בעהית

סיכום מהנעשה בחודשים חשוון-כסלו בנוער נוווה דניאל

רכזת קידום נוער  -לאחר זמן רב וחיפושים ,ב"ה התחילה לפניי כחודש את עבודתה כרכזת קידום נוער -
איילת שיינין .איילת כאן על מנת לתת מענה לצרכיי בני הנוער בכללם ,באופן פרטני ובאופן קבוצתי,
כחלק מהתפקיד היא תהיה גורם משמעותי בטיפול בבעיות חריגות .אתם מוזמנים נוער והורים לפנות
אליה בכל עניין שהוא 0547775475-
משפחה מאמצת חדשה  -משפחת סוקולובר אביעד ,עדי והילדים המתוקים אימצו אל ליבם וביתם את
שכבת כיתה י' .כבר בחנוכה הם נפגשו בביתם לערב ספינג'ים וסיפוריי ניסים .אנחנו מלאיי הכרת הטוב
והערכה על התפקיד ומאחלים להם הצלחת וברכה בדרך המשותפת.
פינוי בנתיב האבות  -לצערנו לפניי כחודש וחצי התבצע פינוי מבנה הנגריה שבנתיב האבות ,לא מעט מבני
הנוער שלנו היו בעת הפינוי .כל אחד לפי בחירתו במעורבותו שם .לאחר הפינוי ,בשעות הערב ,התכנסנו יחד
נקווה ונתפלל שתתבטל הגזירה ,אך לפנינו נכון
בחדר הנוער לש יתוף ועיבוד מחווית הפינוי הקשה.
לעכשיו פינוי הבתים שאמור להתבצע בעוד כחודשיים ,מה שכמובן יהיה מורכב וכואב יותר .אנו נערכים
בצוות הנוער לבנות תהליך ליווי לתקופת הפינוי וכל מה שיידרש בה.
"שמים הכל על השולחן"  -כבכל שנה לאחר כניסתם של שכבת כיתה ט' לנוער ,אנו מקיימים ערב שיח-
שמים הכל על השולחן .בערב זה אנו מעלים סוגיות בדבר מסגרת הנוער -בתוכה ומחוצה לה ,בענייני חיבור
לקהילה ,עשיה ,שותפות הנוער ועוד .בערב השתתפו כ  55בני נוער אשר הקשיבו ,דנו וקיבלו החלטות
חשובות .בסופו של הערב התחלקו כולם לועדות אחריות שונות וועדות חודשיות בהם הם אלו שיתכננו
ויוציאו לפועל את כל הפעילויות לאותו חודש.
מבקשיי  -לאחר שנה של הפסקה בהתרגשות גדולה ,בית מדרש לנוער " -מבקשיי"  -פותח דלת
להתחדשות וחזר להיות פעיל" .מבקשי" הוא מקום ללימוד תורה ,בירור ושיח פנימי .אני רואה את בית
המדרש שלנו כמקום מרכזי למפגש מיוחד ועמוק .מבקשיי מתקיים בכל יום ראשון בשעה 19:15
בביהכנ"ס המרכזי בהובלתו של הלל ברנשטיין שלשמחתנו לקח עליו את התפקיד החשוב הזה .אתם ואתן
מוזמנים בחפץ לב ,פשוט להגיע.
שבת ארגון  -במהלך חודש ארגון היו שותפים בני הנוער במספר דברים .סיוד הסניף ,ארגון ההשבעה
הארוחה והסוודרים ,הכנת כתובת אש ועוד דברים שהיה צריך בהם את עזרתם .בנוסף גרעין יונתן היה
שותף מלא בעשיה בסניף בשבת ארגון התקיימה סעודת נוער בערב שבת בה השתתפו כ 85בני נוער ,אחרי
הצהריים השתתפו  50בני נוער ובוגרים בפעולה של רועי כהן .ובמוצאי שבת ארגון יצאנו להשבעה ביער
בריטניה בה השתתפו  115בני נוער!! הערכה רבה לכל העוסקים במלאכה ,בכל התחומים והעניינים.
וכמובן כמובן לטליה הקומונרית היקרה שלנו שנכנסה לתפקיד באמצע הבלאגן של חודש ארגון היישר
לעניינים בהובלה ומחשבה של צוות ההדרכה שהשקיע ונתן את הלב.
ברוכים הבאים לכיתה ט'  -במוצאי שבת ארגון ,הצטרפו אלינו שכבת כיתה ט' .ברוכים הבאים אל
משפחת נוער נווה דניאל! אנו מקבלים אתכם בשמחה ואהבה .ועכשיו כשאתם חלק מאיתנו אתם שותפים
מלאים בהרגשת ולקיחת האחריות בכל ..מחכים לראות אתכם!

חנוכה  -חבריי ועדת כסלו  -שירה ברמה ,נעם מור ,עמיחי גרינבלום ,סתיו נויבואר ,נופת גוטרייך ,זהר
ליפשיץ ויוחאי ידידיה -חשבו והוציאו לפועל את רוב הדברים שתוכננו לחודש כסליו .יישר כח על פועלכם
על אף הזמן הקצר.
בוקר אור  -תוכנן בוקר מיוחד עם תפילה מוזיקלית ,ארוחה חגיגית ושיחה מפי מאיר ראג'ינו .לצערי
הגדול נאלצתי לבטל את הבוקר עקב הגעה מעטה ביותר של בני נוער.
התנדבות  -באותו ערב נסענו להאיר את ליבם של החולים בשערי צדק .השנה הקדשנו את ההתנדבות
לזכרו של חברנו שמוליק נוביקוב ז"ל שנפטר לפני חודש והיה חבר בשבט אביחי .להתנדבות הגיעו 11
חברה ששימחו ,ריגשו והאירו עוד אור ברגעים קטנים וגדולים של חושך .תודה לאופיר יערי על ארגון
וביצוע ההתנדבות.
טיול נוער  -לטיול יצאו כ  40בני נוער ,והוא התקיים גם השנה ביום האחרון של חופשת החג"-זאת
חנוכה" .נסענו למדבר יהודה היפה ,וטיילנו בנחל זהר ,זכינו למדריך טיולים נפלא מבוגרנו היקרים -
נווה כסליו שנמצא בש"ש בביס"ש כפר עציון .בארוחת הערב התחלנו במסורת חדשה ומפנקת -
ספינג'ים בשטח .אכן היה מפנק..
סמינריון הדרכה  -בימיו הראשונים של חנוכה התקיים סמינריון הדרכה בו השתתפו חבריי שבט
אורות ,מדריכיי הצוות של הסניף ואלו שיצאו להדרכות חוץ .מאחלים שתהיה לכם הדרכה
משמעותית ומשפיעה טוב בכל אשר תעשו.
"שמיניסטים יוצאים לדרך"  -כחלק מהתהליך השנתי בו אנו נפגשים אחת לחודש כאשר כל מפגש עוסק
בנושא אחר לקראת יציאתם לחיים ,בחנוכה קיימנו יום בנושא בחירות .השמיניסטים הגיעו בכוחות
עצמם (ובזמן!) לשדה יעקב ,שם שמענו שיחה מפי יאיר בן יעקב שעובד בכפר הנוער נווה עמיאל על
בחירות ומקומם המשמעותי בחיינו ,לאחר מכן ע שינו את מבוך העמק בתוכו הם התחלקו לזוגות והיו
צריכים לבחור את דרכם החוצה בזמן הקצר ביותר .לסיום עשינו יחידת עיבוד ושיתוף וסיימנו בפעילות
כיפית שהכינו  2מהשמיניסטים .בימים אלו בודקים השמיניסטים כל אחד ואחת את אשר ליבם חפץ
במקומות והכיוונים השונים ,אני תפילה שיהיה בכם את ההקשבה הפנימית לבחור נכון ומדוייק לכם.
כסיכום ליום שעברנו" :אל תשקיעו בלבחור -תשקיעו בבחירה" .ובכל זאת אומר -תשקיעו בלבחור.
תחפשו ,תבררו ,תתייעצו ,תתפללו ולבסוף מה שנשאר -זה להשקיע בבחירה .בהצלחה גדולה!
שבת בחדר נוער  -ביוזמת כמה בני נוער אנו מתחילים ומחדשים  2דברים כשחדר הנוער פתוח בערביי
שבתות.
 .1פעולות ערב שבת  -יתקיימו פעמיים בחודש ויועברו ע"י בוגרים מהישוב ,הורים וגם בני נוער .את המעבירים
יחפשו הצוות שאחראי על זה -אביה איילי ,אורית וסרטייל ושירה ברמה .נשמח לשותפכם בהעברת הפעילות.
ניתן לפנות אל הועדה ,ומי שלא ייפנה ,נפנה אליו...

 .2עונג שבת  -את המחשבה על עונג שבת בחדר נוער העלה מנשה כהן ,ובהובלתו יתקיים פעם בחודש
עונג שבת שיכלול שיריי שבת ,דברי תורה קצרים וכיבוד שאותם יביאו בני הנוער בעצמם.
נוהל ביטולים  -לאור כמה מקרים של ביטולים בטיול חנוכה ,אני מבקשת להזכיר את הנהלים בהשתתפות
פעילויות הנוער .שכלול הפעילות מתבצעת ע"פ מספר נרשמים ועל כן ,כל ביטול  3ימים לפניי מועד
הפעילות יחוייב בתשלום מלא ,למעט מקרים יוצאיי דופן שאישור /החלפת משתתף יתבצע אך ורק דרכי.
שיבואו אלינו עוד ימים של גשם ,שיביאו איתם ברכה..
חורף טוב!
תהילה -רכזת הנוער

שבת פרשת שמות:
סניף נווה דניאל הסניף של ישראל
חניכים אהובים!
כל הכבוד לשבטים שיצאו שהשבוע
להתרמות לעמותת על"ה על אף
הקור!!
שבטים שעדיין לא התרימו -אל תדאגו
בעז"ה נשלים בקרוב
בשעה טובה נפתחה ההרשמה
לנטיעות!!~!יום שלישי  30.1י"ד שבט.
בעז"ה נטייל באיזור נאום קדומים;)
הרשמה דרך אתר בני עקיבא עד -16.1
כ"ט טבת
הרשמו בהמוניכם יהיה מטורף!!!
השבת צוות אורות לא יהיו ,שתפו
פעולה עם המדריכים המחליפים!!...
שבת שלום!
אוהבים אתכם כל כך!
הצוות!

לו"ז שבת:
מפקד ולימוד מדריכים15:15 :

דבר תורה:
אשר לא ידע את יוסף (א ,ח) -אומר על כך הכלי
יקר:
אחד הלקחים מסיפור יוסף ואחיו הוא ,שדווקא
הפעולות שעשו האחים כדי למנוע את מלכותו
(זריקתו לבור ומכירתו למצרים) ,הן אלה שהביאו
למלכותו .בדומה לכך אנו מוצאים ביחס לפרעה
וגאולת ישראל ,שדווקא הפעולות שפרעה עשה
כדי למנוע את יציאת ישראל (השלכת הילדים
ליאור כדי לפגוע במושיעם של ישראל וכו') ,הן
שהביאו לבסוף לגאולה (שהרי על ידי כך כך
מצאה בתיה את משה ,ולקחה אותו לגדלו ,וכך
גדל בבית פרעה עצמו).
נמצא ,שבשני המקרים ,דווקא הצעד שננקט כדי
להתחכם נגד הגזירה ,הוא שהביא לבסוף
להתקיימותה .וזהו שנאמר" ,אשר לא ידע את
יוסף" -אילו היה פרעה יודע מה היה עם יוסף
ואחיו ,היה יודע שלא ניתן להתחכם נגד מה
שנקבע זה מכבר ,וכל התחכמות רק מקרבת את
הגזירה.

מדריכה מצטיינת :איילת השחר קליין
חניכה מצטיינת :שי בר

מפקד15:45 :
מנחה

שטיפת סניף:

פעולות

הרא"ה בנים

סעודה שלישית 17:15

בהצלחה!

שבת שלום!

שבט השבוע:

מעלות בנות

