וַ ִּי ְׁשלַ ח

צאת השבת:

הדלקת נרות:

17:15

16:15

י"ד בכסלו ה'תשע"ח

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

שבת בר-מצוה של

אמיתי פישר
העלייה לתורה באולם הכינוסים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:25 ,12:20

16:25

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:00 ,6:30

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:15 ,14:00

17:15

17:15

17:05

17:15

17:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש8:55 :
סוף זמן תפילה)9:46 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

* המניין המרכזי

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:25

16:25

16:25

8:20 ,*5:47

9:15
16:00
17:25

16:25

* 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:
הרב דני גולדשטיין

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב דוד מאמו

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב ג'סי הורן

 – 20:15הרב שלמה לוי
בבית פיירשטיין
(נחל אשכול )3

שבת
בבוקר

לאחר מוסף :הרב ג'סי
הורן" :מעריב רשות"
לאחר מוסף" :מדרש חנן"

– 10:00
תפילת ילדים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

פרשת השבוע לילדים בגיל
הרך עם מש' סיון וחברים

לאחר
מוסף

תהילים ושיעור לנשים

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:00במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

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

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים
הרב חיים משה ביאליק:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

"וישלח:
השלמה או עימות?"

 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

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

– 14:20
לימוד הורים וילדים

– 15:00

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

 – 15:30שיעור לנשים

חב"ד
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40

מנחה (א'-ה')

16:20 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:00

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4
– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין:
( 6:01א') – ( 6:05ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לעמיאל וחפצי פישר ולאמתי בר המצוה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לג'קי וחיה מנדלקורן להולדת הנכדה ,בת לשירה ואיתן קניג .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
מזל טוב :לשמואל וורד בורנשטיין להולדת הנכד ,בן ליהודה ושושנה .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :ליהודה ונורית זליגר לנישואי הנכד הושע עם נחמי גריזולט .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :יעקב אבינו ומשפחתו חנו "את פני העיר" שכם .בדברי חז"ל דעות שונות על התקנות והתועלת
שהביא יעקב לאנשי שכם לפני החטיפה של דינה .רב אמר מטבע תיקן להם .ושמואל אמר שווקים תיקן להם
ורבי יוחנן אמר מרחצאות תיקן להם .הרב קוק בעין איה מבאר לעומק את שלוש התקנות המביאות לכך
שהשלימות החומרית והחברתית יתאימו לשלימות המוסרית והעיונית .אדם טוב משפיע טובה לסביבתו
בגשמיות וברוחניות ומעשה אבות סימן לבנים.
שבת שלום,

אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
מתניה בן-שחר

"כי קרוב אליך הדבר מאוד :"...קרוב ממש-ליד ביתך! מלווה מלכה מדהים
וחברותי לגברים ונשים ,עם הרב הגאון והמקובל הרב זלמן נוטיק שיח'
במוצ"ש הקרובה בשעה  20:30בבית משפחת בלחמו – אלוני ממרא . 13/2
בתוכנית*:מילתא דבדיחותא* .סיפורי חסידים( .סגולה לפרנסה) *ניגונים.
*לחיים* .סעודה כיד המלך* .ועוד ...לא תוכולו לשכוח ערב שכזה!!!......
השיעור היומי בתנ"ך לנשים :בבית משפחת קסוביץ בימים א-ה - 8:20
 . 8:50אנו לומדות ספר מלכים .הנושא השבוע :פשר השיגעון של יהוא .כולן מוזמנות להצטרף.
אהל 'ותן חלקנו':
חמישי

20:30-22:00

" קדושת לוי "

לגברים

שבת

7:15-8:15

מדרש רבה על הפרשה

לנשים ולגברים

שבת

16:00-17:00

רבי נחמן ורבי נתן על הפרשה

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 (אנו מתחילים 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

החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים ,כולן מוזמנות.
 17:00-17:30ה'-ו' בנות
 15:20-15:40א'-ב' בנות
 17:30-18:00ה'-ו' בנים
 15:40-16:00א'-ב' בנים
 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

פרסים
וחנוכיות !

שיעור גמרא :מתקיים בימי שלישי בבית הכנסת המרכזי מיד לאחר תפילת ערבית (.)20:30
השיעור 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 .19:30-22:00
במוצאי 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 .

תב"ע שכונה מערבית :רצינו לשתף את הציבור בחודשים של מתח ומלחמה ועמידה על שלנו בשיתוף ראש
המועצה מר שלמה נאמן נגד המינהל האזרחי  .תחום השיפוט החדש של נוה דניאל הוגדל משמעותית וכולל
בתוכו היום את כל ה 900-דונם במערב הישוב  ,אולם לצערנו המינהל החריג מספר בתים מתחום השיפוט שלזה
כמובן לא הסכמנו למרות הלחצים מהמינהל שנחתום על הסכמה ושאם לא  ,לא יאושר תחום השיפוט החדש .
לאחר שעי רבנו את היועץ המשפטי לממשלה מר אביחי מנדלבליט ומאבקי כח ביננו לבין המינהל הצלחנו גם
לקבל תחום שיפוט חדש שהשבוע אושר על-ידי אלוף פיקוד המרכז וגם התחייבות של היועץ המשפטי לממשלה
שהבתים שהוחרגו אינם בסכנה .
כל הדבר המשמח הזה לא גרע מהישוב את הזכות להילחם בעתיד באים יהיו גזירות חדשות  .שוב תודה לראש
המועצה מר שלמה נאמן  .מצפה לנו עוד עבודה רבה ובהצלחה לכולנו .
נתיב האבות :כידוע לכולם בזמן הקרוב יהרסו בתים בשכונת נתיב האבות שבישוב אלעזר .לכולנו יש חברים
וקרובי משפחה באלעזר וחלק מהנוער אף פעיל בעזרה לתושבי השכונה  -ליבנו עם המשפחות של נתיב האבות
ועם תושבי אלעזר.
ילדים ונוער מגיבים בצורה שונה ומגוונת לאירועים .בתור מבוגרים ,כדאי לשים לב לתגובות של ילדינו .לשוחח
איתם ,להכיל את התחושות וללוות את התהליך.
תהילה ,רכזת הנוער ,ביחד עם ועדת חינוך מלווים את הנוער בתהליך ,בשיח קבוצתי ובתשומת לב אישית.
במידה ויתעורר צורך ,נערב אנשי מקצוע נוספים .הורים מוזמנים לפנות ,להתייעץ ולשתף.
כולנו בתפילה שמהיום נחזה רק בפיתוחו ובנייתו של ביתנו ,גוש עציון
נוער :בשעה טובה ,ולאחר חיפושים רבים הצלחנו השבוע לעבות את צוות הנוער בעובדת קידום נוער ,שמה
איילת שינין מכפר אלדד ,אנו מאחלים לה הרבה בהצלחה .

דרושות דירות :בשבת פרשת "וישלח" נחגוג אי"ה בר-מצווה לבננו אמיתי .נשמח לקבל דירות או חדרים
לאורחינו .בתודה מראש ובשמחות ,עמיאל וחפצי פישר.054-7825854 .
* שיעורים פרטיים בחלילית :לימוד יסודות הנגינה בחלילית וקריאת תווים ,על ידי מורה למוזיקה בעלת ניסיון
רב .מיועד לילדי בית ספר יסודי .לפרטים  :טל בנק talindance@gmail.com 050-5326717
* סלסלת החלומות :מחפשים מתנה מרגשת לחנוכה? התאגדנו בשבילכם שלושה מותגים תוצרת גוש עציון,
לסלסלה אחת עם פירות ,ליקר ושוקולד ,איריס עיצובים וסדנאות ,איריס קאופמן מנווה דניאל ,תמר ותפוח
מגשי פירות מעוצבים -שרה בלוך מנווה דניאל ,ויקבי לביא מאפרת ,החל  . ₪ 200חפשו אותנו ב  :fלהזמנות
 0547775966שרה בלוך
* בבית של רות בשדה בועז:







קבוצת מודעות לפוריות חדשה עם תמר אוחנה נפתחת בראשון הקרוב  ,ט"ו בכסלו ( )12.3בבית של רות.
נותרו מקומות אחרונים! בואי ללמוד שיטת מניעה טבעית או להגביר באופן טבעי את סיכוייך להיכנס
להריון .בואי להכיר את גופך (מתאים גם לרווקות .לפרטים נוספים והרשמה .כלילה קלמן 052-
.4317074
ביום חמישי י"ט בכסלו ( )7.12בשעה  21:00מופע טרום בכורה של רוני משה לקראת צאת האלבום
'פעמוני רוח' בבית של רות .כרטיסים אחרונים -ברכישה מוקדמת בלבד .כלילה קלמן .052-4317074
סדנת סריגת אהילים בבית של רות .במוצ"ש וישב ,כ"א בכסלו ( )9.12בין השעות  19:30עד  .23:00בואי
לערב כיפי מהנה ומלמד .מיועד לבעלות ניסיון בסיסי או מתקדם בסריגה .לפרטים והרשמה :מרב 052-
3689679
מיד אחרי חנוכה בבית של רות  -סדנאות נשים וגברים (בנפרד) לנשימה מעגלית עם נועה משה .בואו
להכיר שיטה פשוטה ומדהימה לריפוי והתפתחות .לפרטים והרשמה -כלילה קלמן .052-4317074

* מלצרים לשבתות :יש לכם שבת חתן? בר מצווה? או סתם שבת משפחתית? צוות מלצרים מקצועי ואמין ישמח
לעזור לכם ולעשות לכם את השבת מוצלחת  .לפרטים והמלצות פז גודיס 0546911615-
* תמיכה בהוצאת ספר :רחל קיציס מזמינה אתכם ,תושבי הישוב ,להיכנס לדף ההדסטארט שלה ולרכוש את
האלבום "עולם שנה נפש" שהיא מוציאה לרגל יום הולדתה ה  .70הספר הוא אוצר בלום של ציורים וכתיבות
שלה .מבטיחה לרוכשים הנאה מרובה ממנו .היכנסו לקישור הבא וראו את כל הפרטים מבפנים:
 https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=24895רחל קיציס
* רפקסולוגיה והילינג :האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי חיוניות?
בואו להתחיל את השנה החדשה עם הרגשה נפלאה ומלאת אנרגיה .הגיע הזמן להשקיע בעצמך- .מסז רפואי ,
רפלקסולוגיה והילינג  jamescohen500@gmail.com 0547-987-689ג'יימס כהן
* 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
** מועדון ג'ודוגוש :זכה במקום הראשון באליפות קבוצתית ירושלים .הילדים שיצאו לייצג את המועדון
באליפות היו מכיתות ג'-ה' והשתתפו בהם גם יוחאי ונתנאל פולק ,ישראל ואלנתן טיילור וינון שפיים מנווה
דניאל .קבוצה אחת ניצחה את כולם והעפילה למקום הראשון והקבוצה השנייה ניצחה במקום השלישי .זה
הזמן לעדכן כי קבוצת בנות מתחילות בימי חמישי וקבוצת כיתות ג-ד' חדשים .זה הזמן להצטרף אלינו
וליהנות .מאחל לכולנו המשך עונה מעולה! דן פיטוסי

מודעות להשכרת דירות יפורסמו רק  2שבועות
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 :

קליטה טובה!

tsipiyedidya@gmail.com

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
מכירה :דירת גג  110מטר יפיפייה עם מעלית  4 .חדרים (כולל יחידת הורים) ומרפסת .נוף משגע! יונקרס ודוד
שמש .מיקום מעולה במרכז היישוב -קרובה לגנים ,בתי כנסת ,דואר ,מכולת ,גן חיים .אפשרות להשארת ריהוט.
לפרטים אהרן אליסף חסדאי )1( 0506205968
מחפשים לקנות :משפחה מחפשת דירה פרטית (עדיפות לכניסה ללא מדרגות) לקנייה ביישוב  -אורה תורגמן
)2( 052-2864805
למכירה :ברח' אלוני ממרא בצמוד למצפור האלף דירת  5חדרים  160מ' מקסימה ומרווחת קומה אחת!  4חדרי
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  -לפרטים – מאיר
פרל )2( .0547771109
להשכרה :דירת  3חדרים בשכונה המערבית ,מוארת ומאווררת מאוד ,עם מזגן ,קומת קרקע ללא מדרגות.
כניסה החל מחודש פברואר .לפרטים אילת זמיר 0586898901

()2

למכירה :דירת גן יפיפייה במרכז הישוב קרוב לבית הכנסת ולגנים 4 ,חדרים (פרויקט ה ,)45-קומת כניסה,
אפשרות לכניסה נפרדת שלא מהבניין וללא מדרגות ,גינה גדולה ומטופחת ,חלונות אנדרסון ,נוף פתוח לכיוון
מערב .פנויה מדצמבר  .2018לפרטים :אייל פסטרנק 050-3272710

()3

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

()3

להשכרה :דירה  2חדרים באלוני ממרא ללא מדרגות .אפשרית כניסה מידית 2 .כיווני אויר ,מזגן ,חצר פרטית.
מאד מתאים לזוג או לקליניקה/משרד .נא ליצור קשר עם בנימין לוי )3( 6791 540 052
להשכרה :דירת  5חדרים מרווחת ,שלושה כיווני אוויר וחצר גדולה .במיקום מרכזי .שמואל בורנשטיין:
 ,0509938070ורד0548058070 :

()4

למכירה :קוטג' ברחוב המוריה ,במיקום מעולה! (בקרבת בתי הכנסת ,גני ילדים ,ספרייה ,סניף בני עקיבא,
סופרמרקט ,פארק שעשועים ,דואר ומזכירות)  160מ"ר בשני מפלסים ,הכולל  6חדרים 3 ,חדרי שירותים
ומקלחת /אמבטיה .מחסן ,גינה ,נוף  .קיימת אופציה ל  4חדרים נוספים בחלל הגג ששטחו  70מ"ר .לפרטים:
תמר עבודי חובארה 0506877608

()4

הֲ ָׁשבַ ת אֲ בֵ ָׁדה
 נמצאו אוזניות לחימום אוזניים בצבע חום בהיר ,ניתן לקבלם במזכירות הישוב

()1

שעות פתיחת הספרייה:

כתובת אתר הספרייהhttp://nevedaniel.library.org.il :

אתר הספרייה סגור לרגל שיפוצים

יום ראשון16:00-19:00 :
15:30-18:30
יום שני:
יום שלישי15:30-18:30 :
יום רביעי20:30-22:30 :
יום חמישי16:00-19:00 :
21:30-22:30
מוצ"ש:

