ִמ ֵּקץ

הדלקת נר ד' של חנוכה:

ד' של חנוכה
כ"ח בכסלו ה'תשע"ח

16:06

צאת השבת:

17:17

הדלקת נרות שבת16:16 :

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

שבת בר-מצוה של

יוסף לוי
העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:26 ,14:30 ,12:20

16:26

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

(סוף זמן ק"ש)9:03 :

9:10 ,*8:30 ,6:30
* המניין המרכזי

8:30 ,6:45

8:00

8:15

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:17 ,14:00

17:17

17:17

17:07

17:17

17:17

שחרית בשבת

הדלקת נרות חנוכה בסוף התפילה

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שיעורים
בשבת:

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב דרור ברמה
שיעור קצר לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר:

ליל שבת

שבת
בבוקר

שבת אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

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

16:00

17:17

נוף הרודיון
שיחה אחרי קבלת שבת:
ישראל פורת

שיחה אחרי קבלת שבת:
ברוך כהנא

שיחה אחרי קבלת שבת:
דניאל בלנדיס

שיחה אחרי קבלת שבת

– 10:00
תפילת ילדים

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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם
 – 15:30מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

– 15:00
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

לאחר מנחה – סעודה
שלישית ודברי תורה

בימות החול:
שחרית בחנוכה חוץ מר"ח (א' ,ד')

,5:40

שחרית בראש חודש (ב' ,ג')

,5:30

שחרית (ה')

,5:45

שחרית (ו')
מנחה (א'-ה') א'-ג' :הדלקת

,5:50

ערבית (א'-ה')

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
בימים א'-ד' ,ו' :גם 8:40
(זמן טלית ותפילין)5:42 :

הרב שמואל יכמן:

"חנוכה בגן עדן"

– 14:20
לימוד הורים וילדים

20:30 ,19:00 ,17:02

 – 15:30שיעור לנשים

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

6:10

5:45

6:00

5:40

6:10

5:45

6:20

5:50

16:20 ,13:40

באמרי רחל

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

חב"ד

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

נרות חנוכה בסוף התפילה

* כוותיקין

מרכז רוחני ספרדי

פרשת השבוע לילדים בגיל
הרך עם מש' סיון וחברים

לאחר
מוסף

8:30 ,*5:58

9:15

16:26

בית מדרש דרך האבות

"מוסיף והולך"

תהילים ושיעור לנשים

16:26

16:26 ,15:30

16:26

בתי תושבים /
אמרי רחל

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

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

בית מדרש דרך האבות
כוותיקין:
( 6:11א') – ( 6:14ו')
( 20דקות לפני הנץ החמה)

א'-ג'16:25 :
א'-ג'17:02 :
א'-ה'21:30 :

א'-ג'17:00 :
א'-ה'20:00 :

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לאריאל ואילת זמיר ולרוני בת המצוה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לידידיה ונחמה ראוזמן ולשלהבית בת המצוה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לעמוס ואלן לוי וליוסף בר המצוה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לסטיב וסילבי בורק לרגל אירוסין של ניצה בורק (בת של סטיב) לדוד פריאב ממודיעין.
מזל טוב :לפלטיאל ואילנה לנדאו להולדת הנכד ,בן לאיתמר ואיתהאל גל .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :ללינדזי ואברהם שטיינברג על הולדת הנכד ,בן לאודליה ושאולי .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לאליוט ואלזה לוי לבר המצווה של הנכד יוסף .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :עת צרה היא ליעקב וממנה ומתוכה יוושע .מתוך המשבר מתגלה יוסף המשביר .מתוך המריבה
והפירוד צומחים אחדות ושלום .השליחות הא-לוקית מתבהרת ומתבררת וההשגחה הפרטית והלאומית ניכרת.
בורא עולם ברחמיו הרבים הקדים תרופה למכה ושלח את יוסף הצדיק להכין את התשתית להחיות עם רב,
תרתי משמע .יהי רצון שנזכה גם אנו לגלות את שליחותנו בעולם ולבצעה כראוי ,ולהוסיף אורה ושמחה לפרט
ולכלל.
מנהגים מדליקים ושבת שלום :מהו הזמן הטוב ביותר להדלקת נרות חנוכה? נכון ,יש מנהגים שונים לגבי הזמן
של ההדלקה .יש מדליקים בשקיעה ויש מדליקים בצאת הכוכבים .יש שאינם יכולים להדליק בזמן ומתאחרים
יותר .כך בכל ימי החנוכה ,עד שבאה שבת המלכה ומאחדת אותנו .בערב שבת  -יום ששי ,כל ישראל מתאחדים
ומקדימים להדליק בזמן הדלקת הנרות שהוא מוקדם לפני השקיעה .במוצאי שבת כל ישראל מדליקים אחרי
צאת הכוכבים ותוספת שבת – רק בצאת השבת .השבת עושה שלום בין המנהגים ומאחדת את כל עם ישראל.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר
כתובת אתר הספרייהhttp://nevedaniel.library.org.il :

אתר הספרייה סגור לרגל שיפוצים
שעות פתיחת הספרייה בחנוכה:

השיעור היומי בתנ"ך לנשים :לא יתקיים בחנוכה.
אהל 'ותן חלקנו' :לרגל חנוכה לא יתקיים היום ,יום חמישי ,הלימוד לגברים
ב"קדושת לוי" ,ויתחדש בשבוע הבא .בשבת  -ב  7:30לימוד במדרש לנשים ולגברים.
ב  16:00לימוד בליקוטי הלכות 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
החוגים התורניים לילדים :לא יתקיימו בימי החנוכה
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 .

דואר :בשבוע הקרוב אנו משפצים ומגדילים את חדר
הדואר ,בכדי לתת מקום למספר הולך וגדל של חבילות  .לא
יהיו שינוים בזמני פתיחת הדואר ,עמכם הסליחה .
הפסקת מים :לצורך עבודות תשתית תהיה הפסקת מים ביום ראשון הקרוב ,כ"ט בכסלו ( ,)17/12/17בין השעות
. 09:00-11:00
קישוטי סופגניות :תודה רבה ליצחק פרינץ שיזם והוציא לפועל סדנא לקישוט סופגניות .בסדנא השתתפו מעל
 180ילדים.
הודעות חיוב חודשיות :מתוך מגמה של התייעלות וחסכון ,התחלנו החודש לשלוח את הודעות החיוב לכתובת
המייל שלכם אשר רשומה אצלנו .אם לא הגיעה אליכם הודעת חיוב במייל ,אנא עדכנו אותנו במזכירות .

מוסיף והולך מוסיף ובונה
חג שמח מלא שמחה בניה ואור

תיאטרון "איילושקה" מגיע לנוה דניאל !

ביום רביעי ב' בטבת ()20.12.17
בשעה  11:00באולם השמחות
כל משפחה שמגיעה צריכה להביא איתה קופסת קורנפלקס ריקה.

* מרק לחיילים :כל ערב מתנדב מביא מרק לצמתים בהם עומדים חיילים ששומרים עלינו .מדובר ב  5-7תחנות,
 20-30כוסות מרק .חסר מתנדב למוצאי שבת הבאה ,פרשת 'ויגש' (ה' בטבת .)23.12 ,מי שמעוניין ויכול ,נא
ליצור קשר עם רחל וולט . 050-6512347 :תודה וחנוכה שמח !
* הצעירים ברוחם :מארגנים שבתון בבית בפרשת ויגש .)22-23.12( .נאכל יחד את שתי סעודות השבת באולם
השמחות .בנוסף לארוחות טעימות מקייטרינג ,נהנה מדברי תורה ,שירי שבת ושיחות בסוף הארוחות מתושבי
הישוב  .נשמח אם תצטרפו לקהילת הצעירים ברוחם (האוהבים לבלות ביחד ).לפרטים  -יפה מקובסקי 054-
 4983425אנדי ערמון  .054-6366983הרשמה עד מוצאי שבת פרשת מקץ.
* אירוח חיילים :שמי רינת ויטרבו ואני מ"מ ב"קורס נתיב"  -לזהות ויהדות ,המיועד לחיילים הנמצאים
בתחילת הליך גיור במסגרת הצבא .כחלק מהקורס אנו רוצים לקיים שבת אירוח אצל משפחות בנוה דניאל,
על מנת שיחוו שבת כהלכתה במשפחה דתית .אנחנו מחפשים משפחות שישמחו לארח בשבת פרשת "וארא"
( 2-4 .)12-13.1.18חיילים/חיילות .האירוח כולל שינה ו 2 -ארוחות שבת .מי שיכול לארח נשמח שיצור קשר:
רינת  054-9404788 -או נטע .054-7844420 -
* ג'ודוגוש :באליפות ג'ודו קבוצתית ירושלים  ,זכה המועדון של נווה דניאל במקום הראשון ,המתחרה אשחר
סיון עשה  4קרבות בהישג מרשים במיוחד .כל הכבוד!!! דן פיטוסי מנהל מועדון ג'ודוגוש.
* רפלקסולוגיה וטווינא :מטפלת ברפלקסולוגיה וטווינא .לבעיות עיכול ,הורמונליות ,עייפות ,אורתופדיות,
מיגרנות וכו' .וגם רק כשעת פינוק ונחת .מוזמנות בשמחה!! רות וינשטוק 054-7825881
* מגשי שי :מתארחים בחג? מגשי שי מעוצבים וטעימים של פירות שוקולד וליקר ,תוצרת גוש עציון .מחמאות
מובטחות! להזמנות-0547775966:משלוחים בגוש עציון,f:תמר ותפוח .חג שמח ,שרה בלוך
* רפקסולוגיה והילינג :האם אתם עייפים? האם אתם סובלים מכאבי שרירים? האם אתם חשים חסרי
חיוניות? תן לעצמך או ליקירך מתנה מרגיעה לחנוכה .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
** גילה כירבולים  :מחפשים מתנות לחנוכה? מיוחדות  ,מקוריות ולא יקרות? הכנתי מבחר מתנות מיוחדות,
מקוריות וזולות לילדים ומבוגרים :כריות חימום אישיות ,כוסות עטופות באהבה ,כריות לרכב ועוד .מוזמנים
בשמחה לבוא ולראות  ,נוף הרודיון  0545993271 .27גילה ינובסקי
** תסרוקות!! מחפשים לעשות תסרוקת לבת לכבוד ארוע או סתם לפנק אותה לכבוד שבת? אני אשמח ..במחיר
זול במיוחד! אפשר לבחור מתוך הרבה דוגמאות שעשיתי לבנות  )-:לפרטים  052-8978970 -מעין שטרן
** צלמת אירועים :סטודנטית מוכשרת ב"מעלה" עם נסיון עשיר מצלמת אירועים משפחתיים וצילומי משפחה.
לפרטים – שיר אלדד 054-3075051
** המשפחתון של רחלה מחפש פעוט נוסף מגיל שלושה חודשים ועד שנה המשפחתון פועל שלושה ימים בשבוע
עם הרבה יחס אישי מרחב משחקים וטיולים לפרטים רחלה 054-8303844
** חוג ריקוד לטיני  :בואי לחוות ,לרקוד וליהנות בסגנון ממכר!! בימי שני בחדר חוגים .בשעה  -17:00ילדות.
בשעה  -18:00נערות .בשעה  -19:00נשים .אין צורך בניסיון קודם - 054-3377514 .עדי סלאב.

** אירוע לטיני :יש לכן בת מצווה/יום הולדת/מסיבת רווקות/ערבי צוות או סתם ערב כיף ובא לכן משהו
מיוחד ?!?? הכנת ריקוד לילדת ה'בתמצווש' להופעה באירוע/הפעלת ריקודים באירוע והכל בקצב הכי לוהט
של השנה!!! להזמנות ובירורים 054-3377514 -עדי סלאב.

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
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
 31ראובן הכהן אוריה )1(. 0528109985
להשכרה :דירת  5חדרים מרווחת ,שלושה כיווני אוויר וחצר גדולה .במיקום מרכזי .שמואל בורנשטיין:
 ,0509938070ורד)1(. 0548058070 :
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה במרכז הישוב מול גן חיים על ציר מכולת -בית כנסת המרכזי 3 .כיווני אוויר.
חצר גדולה .גילה אוספנסקי 054-6531314

)1(.

להשכרה :דירה  3חדרים ,הסקה מרכזית ,גינה ,חצר אנגלית ,במרכז היישוב פרוייקט  . 45החל מאמצע מרץ.
לפרטים :ישי כהן  054/6488244רבקה 0584454323

()2

להשכרה :דירת  2.5חדרים  +חצר פרטית מרוהטת חלקית .משה חבצלת 0505410580

()2

להשכרה :דירה נחמדה בת שני חדרים חצר גדולה ונגישה ב  .100%קרובה לבית הכנסת .לפרטים נוספים לפנות
למנחם פריד )2( .5585866-050
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

()2

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 )3( 0506205968
מחפשים לקנות :משפחה מחפשת דירה פרטית (עדיפות לכניסה ללא מדרגות) לקנייה ביישוב  -אורה תורגמן
)4( 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 )4( .0547771109
להשכרה :דירת  3חדרים בשכונה המערבית ,מוארת ומאווררת מאוד ,עם מזגן ,קומת קרקע ללא מדרגות.
כניסה החל מחודש פברואר .לפרטים אילת זמיר 0586898901

()4

