
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 10:81 -צאת השבת                           11:11 -הדלקת נרות      

א         שָּׂ י תִּ  כִּ
 י"ח באדר א' ה'תשע"ט

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

 בית מדרש אמרי רחל הספרדי
 חב"ד דרך האבות

 02:20 02:20,  02:21 מנחה בערב שבת
02:20 
דקות  01לאחר ערבית: 

  של שירת הבקשות
02:20 02:20 02:20 

 שחרית בשבת
 3:01*,  0:91,  0:91 (3:19)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
0::1  ,0:91 0:11 0:01 1:93  ,*0:91 

 * כוותיקין
3:01 

 שיעור בחסידות – 0:11

 14:61 02:13,  11::0 14:61,  09:11 16:45 00:91,  1::02 14:61,  1::02 מנחה בשבת
 00:03 00:13 00:13 02:13 00:13 18:09 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 22:11 – 03:91ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש

 22:11 – 03:91מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 91)תשלום 

 .111-2990301לפניות: נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 .1080או למוקד הגוש   810-0414501

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

 0:01,  1::2,  2:01,  0:91 ,1:11 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
  1::0ביום ו':  גם 

 0:01א', ג', ד':  
 0:21ו':  

 כוותיקין: 1:11
 )ו'( 1::1 –)א'(  1:11

 1::1 0:01 ,1::1 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה(  21)
      02:21,  1::09 ה'(-מנחה  )א'

 21:11 20:11 20:91 21:91,  03:11,  00:11 ה'(-ערבית  )א'

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

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

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

 אוהל "ותן חלקנו" 

 ליל שבת 
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה לפני ערבית:
 הרב משה סטבסקי

 שיחה לפני ערבית:
 יובל מישור

 שיחה לפני ערבית
 באמרי רחל

 שיחה לפני ערבית:
 אריה עדי

שבת 
 בבוקר 

 לאחר מוסף:

   :הרב שלום ויסברג 
 "מה גרם לחטא העגל?"     
  "פרשת השבוע –"מדרש חנן 

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים       
  תהילים ושיעור לנשים 

 

 תפילת ילדים – 01:11
 שיעור במשנה: – 2:91

 הרב ניסים מזרחי
לאחר התפילה כוותיקין: 

 הרב יהודה דרדיק
מדרש רבה על  – 2:91

 באוהל "ותן חלקנו"הפרשה 

 לאחר מוסף:
 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים 

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

לימוד הורים וילדים 
 לאחר מוסף באמרי רחל

 שיעור לאחר מוסף:
 יצחק ברט

שיעור קצר לאחר מוסף:  
 הרב רונן בן דוד בהלכה:

 תהילים לבנות – 1::09
 בבית נצחיה לוי ו'(-)א'

 (:)בריכות שלמה 

שבת 
אחה"צ 
ומוצאי 

 שבת

 הרב שלמה לוי – 1::01
 :מנחת חינוך – 01:91

 הרב יעקב קאפל רייניץ
 תהילים לבנים:

 ג' -גן חובה  – 09:91
 ט'   -ד' – 09:11

0::21 – 
 לימוד הורים וילדים 

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

 –במוצאי שבת  1::00 באוהל "ותן חלקנו"  הפרשה 
 לימוד הורים וילדים

 "תורת שלמה"
 )"יש תורה, יש פיצה"(

 חב"ד

11:61 – 
English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

00:11 – 
 שיעור לנשים

שיעור לנשים  – 00:11
בבית "גאולה בפרשה" 

 (0932בלחמו )אלוני ממרא 

 בני עקיבא
 01:88פעולת ליל שבת: 

 11:88מפקד ולימוד סגל:  

 11:58מפקד ,מנחה ופעולות: 

 11:11שירי סד"ש , ערבית והבדלה: 

 ה' עימכם

 עוד לא מילאתם את
 השאלון של הגבאים? 

https://tinyurl.com/NDpinkas 

 עונג שבת 
ערב שבת קודש, הלילה ארוך, קר 
בחוץ, אבל בבית הכנסת הספרדי 

בעונג שבת,  מחממים את האווירה
דברי תורה וכיבוד קל,                                                        

 בהנחיית עמוס תמם.                 

  21:01בשעה  

 ברוכים הבאים!

 השבוע במשחקיה
 :06.0יום ראשון י"ט אדר א' 

 "חולד והגוזל"   -שעת סיפור 

 :01.0יום רביעי כ"ב אדר א' 

פונפונים בעזרת חוטים  -יצירה 
 וקרטונים. 

 ,14:88*המשחקייה פתוחה מהשעה 

 14:58הפעילות תחל בשעה 

  תנחומים

לשלמה בירנשטוק ומשפחתו        

 על פטירת אחותו 

 יעל אילון ז"ל 

 בבניין ירושלים תנוחמו 

mailto:daf.meida@gmail.com
https://tinyurl.com/NDpinkas


 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 בעברית: הרב יחזקאל ליכטנשטיין        באנגלית: הרב פנחס לנגר     –בבית הכנסת המרכזי  –דף יומי   – 0:91

את מוזמנת להצטרף אלינו, אנו מתחילות ללמוד מגילת אסתר לקראת פורים.                     :  השיעור היומי בתנ"ך לנשים0:11 – 0:21
לימוד  – 3:11 (0332בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא . "הנושא השבוע: "משתה ללא שמחה

פרשת השבוע  
מתורת  –

האדמו"ר 
 מסלונים

)בעל "נתיבות 
 –שלום"( 

בבית הכנסת 
 המרכזי 

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  3:11
 119-02:0100לפרטים: אברהם שטיינברג, 

3:11 – 3::1: 
 שיעור בתנ"ך

 –)תרי עשר( 
-הרב מתניה בן
שחר, בבית 

 הכנסת המרכזי 

21:11 – 
שיעור הלכה "צורבא 

 –מרבנן" לגברים 
מתחילים שו"ע אבן העזר 

 בבית הכנסת הספרדי   –

 –סודות של הפרשה  – 01:11
 –ארוחת בוקר  –עם הרב שארף מביתר 

 בבית מדרש דרך האבות

  21:91 
עולם  –

החסידות  
ד"ר  –

אוריאל 
 –גלמן 

בבית 
מש' כפיר 

)אלוני 
ממרא 

913: ) 

:  שיעור 20:91 – 21:91
 –זוהר לפי פרשיות השבוע 
הרב ד"ר ראובן הכהן 

 בבית מש' –אוריה 
 הכהן אוריה

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'1::01 – 01:21
 ב' בנים-:  א' 00:11 – 1::01

 ד' בנות-:  ג'00:91 – 00:11
 ד' בנים-:  ג'02:11 – 00:91
 ו' בנות-:  ה'02:91 – 02:11
 ו' בנים-:  ה'00:11 – 02:91

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'00:91 – 00:11
 ח' בנים-:  ז'03:11 – 00:91
 ח' בנות-:  ז'03:91 – 03:11

3::1 – 01:91  :
שיעור ברמב"ם 
)מורה נבוכים, 

 –פרקי נבואה( 
-הרב מתניה בן
שחר, בבית 

 הכנסת המרכזי  

שיעור בירושלמי  – 21:91
 – מס' מגילה

הרב יחזקאל ליכטנשטיין 
בבית מש' ינובסקי )נוף  –

 (22הרודיון 

: שיעור 22:11 – 21:91
 –"קדושת לוי"  –לגברים 

אחרי הדלקת  באוהל "ותן חלקנו" 
 –נרות 

מסיבות שבת 
פסוקים  –

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
  –גן עד ג' 

בבית מש' 
פרבר )מגדל 

 (   :עדר 

שיעור  – 21:91
"צורבא מרבנן" 

בבית  –לנשים 
)אלוני  מש' כפיר
(.  :913ממרא 

 לפרטים:
 ידידה ויסברג,
112-1012303   

שיעור בחסידות  – 1::21
 –הרב יהודה בורשטיין  –

 בבית חב"ד

 –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 21:11
 –הרב פנחס לנגר 

 – 20:11לאחר ערבית של  (139בבית מש' עדי )אלוני ממרא 
שיעור בגמרא בסגנון עיוני 

–)גמרא, ראשונים וכו'( 
 מס' בבא מציעא,

  –פרק "אלו מציאות" 
 –הרב חנן כלאב 

 בבית הכנסת הספרדי  

"ליקוטי שיחות" על -לימוד ב – 1::21
 בבית חב"ד –פרשת השבוע 

: שיעור 22:11 – 20:01
-הרב מתניה בן –בתהלים 

שחר בבית מש' קפלין 
 ( :0)הרי יהודה 

עולם  הנושא השבוע:
 חסד יבנה. 

שיעור בגמרא  – 20:11לאחר ערבית של 
מס' –בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

הרב   –בבא מציעא, פרק "אלו מציאות" 
 בבית הכנסת הספרדי –חנן כלאב 

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

 משולחן הרב

בעולם שורר קוצר רוח, אנשים מצפים לפתרון  נקודה בפרשה:
מידי לכל בעיה. יש המוציאים ממון רב ומשדרגים מכשירים 
לדגם חדיש, בו זמן התגובה קצר בשניה או שתיים. לפעמים 
יש ברכה גם בהמתנה ובהפנמה. התורה מלמדת אותנו כי יש 
תהליכים ובניה שדורשים הכנות וזמן. מרן הרב קוק זצ"ל 
אומר )בסידורו עולת ראיה( כי זהו תפקיד הכיור וכנו: "פעולת 
הכיור שהיא באה לקדוש של הכנה, צריכה וראויה בשביל כך 
להתיחש לנחושת". עלינו להקדיש זמן מתאים להכנה של 
לימוד ושל מעשה, לביסוס עולם הרוח וחיי המעשה )לבנות כן 

 וקן( לזוגיות, למשפחה ולקהילה. זאת תורת הכיור וכנו.  
 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 ברכות ואיחולים  

להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה ברגר  ליהונתן ואיילת   ★

 לחופה ולמעשים טובים. 

ולאביה לנישואיה עם יאיר בלוך. זכו גרין  לנעם ושני   ★
 להקים בית נאמן בישראל.

להולדת הנכדה בת ללאה ומוטי.   גוזלן לג'ורג' וקורין   ★
 זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

 קהילה
ביום שני התקיימה   חינוך מהבית: 

הרצאה ראשונה מתוך הסדרה 
במסגרת  צאות  של הר יה  י השנ

ת ”  הבי וך מ נ .  חי ה  “ וד ' ת מש ל
על האירוח   רוזיצקי ליבי ואריאל 

 . ן ו על הארג גיל הרך  ועדת  ו ול
.   00.9-ההרצאה הבאה תתקיים ב 

 עקבו אחרי הפרסומים.
 

 מקשטים את היישוב לכבוד פורים:
ת  נ כ ה ל א  נ ד ס ה  מ י י ק ת ה ל  ו מ ת א
קישוטי רחוב לקראת פורים. ילדי 
היסודי הכינו קישוטים שיתלו ברחבי 
היישוב בר"ח אדר ב'. יישר כח לכל 

ולועדת הילדים שהגיעו והיו שותפים  
 על הארגון.  חינוך יסודי 



 משולחן המזכירות

בשבוע האחרון חודשו ונצבעו כל   בטיחות ושיפור פני היישוב: 
מעקות הבטיחות והנגישות ביישוב. בנוסף, נצבעו סימוני 

  הכבישים והמדרכות, וחודשו התמרורים ברחבי היישוב.

המחשבה סביב אירועי פורים הייתה על שיתוף   אירועי פורים: 
כל חברי קהילת נווה דניאל. השבוע ילדי היסודי הכינו 

 קישוטים פורימיים שייתלו ברחבי הישוב.

במוצאי שבת נהנה ממופע מטורף של אומן חושים, בשיתוף 
 קהילתי מגבש.-הקהל. המטרה הייתה לערוך מופע

 היכונו לאירועי פורים נוספים בהמשך!

במזכירות הישוב הופקדו   הפקדת תוכניות לתוספת בניה: 
תוכניות לתוספת בניה של משפ' סטפנסון פול וגליה ברח' נחל 

 . 20.2. לעיון התושבים עד יום חמישי כ"ג אדר א' 00אשכול 

From the Desk of the Mazkirut: 
This past  Safety and Improving the Appearance of the Yishuv:

week in the yishuv all the security and handicap accessibility 
railings have been replaced and painted. In addition, roads and 
sidewalks were painted and signs were replaced throughout the 
yishuv. 

The Purim events were planned to include the  Purim Events:
participation of all members of the Neve Daniel community. This 
week the elementary school kids prepared Purim decorations that 
will be hung around the yishuv. 

On Saturday night we will enjoy a crazy show of a mentalist with 
the participation of the audience. The goal was to create a 
performance that will help bond the community. 

Prepare for more Purim events later! 

Plans were submitted to the mazkirut for Plans for Construction: 
construction of an addition by the Stephenson family (Paul and 
Galia) on Nachal Eshkol Street 11 for the residents' review until 
Thursday 28.2.19. 

 נוער 
 

ממשיכים לעבוד ולהשיג דברים   -שכבת ט'   פרוייקט שבטי: 
לשיפוץ המועדונית בבית שמש. שבוע שעבר יצאו להתרמות 

 בירושלים.
ב"ה נמצא זוג מתוק לחתונה!! השבוע נפגשה הועדה   -שכבת י' 

עם האחראים ואנחנו יוצאים לדרך! צריך את ההתגייסות של 
 כולנו. נשב במוצש"ק הקרוב לחלוקה לוועדות.

 י"ב עדיין בחיפושים... -י"א
 

אמנם מעט נדחה בגלל אילוצים אבל   פותחים חודש בטוב: 
צוות אדר א' מארגן לכם ערב לא מהעולם הזה במוצש"ק 

 הקרוב. שימו לב לפרסום המצורף.
 

בבית   20:11נפגשים כרגיל ביום ראשון בשעה    מבקשיי: 
 הכנסת. הלל.

 
ביום רביעי הקרוב נעסוק בהכנת דוכנים ופעילויות  נוער צעיר:

למסיבת פורים היישובית. נפגשים ביום רביעי. כיתות ז' בין 
. 03:11-20:11. כיתות ח' בין השעות  02:11-03:11השעות  

 נתראה, יוני.
 מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין

 tehila.yale@gmail.com ,5511114-816תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער 

 
 

 
 
 

בנק הזמן המתחדש של גוש עציון גאה להזמין אתכם 
 לפתיחת הבנק בנוה דניאל.

 כיבוד ושתייה * מידע על הבנק* אפשרות להצטרף
 

 סדנה מעשית בנושא:
 תכנון וניהול זמן בחיי היום יום 

 מרפאה בעיסוק, מאבחנת דידקטית,מרצה  -מאת דינה לרמן 
 

                                      20.2יום חמישי כ"ג אדר א' 
באולם השמחות                                                                     21:11בשעה 

 1001:23-:11פרטים נוספים אצל איתי בלוי  

mailto:tehila.yale@gmail.com


 מחסן תחפושות

 במקלט שליד הספרייה.היכן? 

  שעות פתיחה:

 קרן אטינגר-00:91-02:91, 2132יום שני, כ' באדר א' 

 מתנדבים מהנוער -2032יום חמישי, כ"ג באדר א' 

 .:112-01:129לשאלות: רינת שטרן 

http://bit.ly/2GAKcRo 

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

 שווים.  

והפעם... משימה קהילתית... רושמים 

כמה שיותר שמות של תושבות נווה 

דניאל )מבוגרות, ילדות וכו'( שיש להן 

   "אסתר" בשם.

https://tinyurl.com/NDchida3 

כל הכבוד לאיתן אלבוים שענה הכי מהר והכי מדויק 

על שתי החידות של השבוע הראשון.                          

 איתן זכה בשובר לגלידה ופינוק בחממה. 

 תשובה לחידה הראשונה:

 פעמים במגילת אסתר. 09מופיע  9המספר 

 דכי הוא כמו טיפה טהורה  -מר

 )בארמית מר=טיפה, דכי= טהורה(  

כל העונים צוברים ניקוד לקראת החידה הגדולה של 

 ליל פורים!!

 http://bit.ly/2UGAmks 

http://bit.ly/2GAKcRo
https://tinyurl.com/NDchida3C:/Users/user/Documents/Avatar
http://bit.ly/2UGAmksC:/Users/user/Documents/Avatar

