במעלה ההר

וַיֵּ לְֶך

דף מידע נווה דניאל

שבת שובה
ו' בתשרי ה'תשע"ט
תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת
(סוף זמן ק"ש)1:71 :
מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

הדלקת נרות ( 72:81 -לא לפני )92:71

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
93::2 ,9::71

צאת השבת 72:88 -

לא תתקיים קבלת שבת מוקדמת

לא תתקיים קבלת שבת מוקדמת

בית הכנסת
הספרדי
93::2

93::2

1:91 ,*3::1 ,0::1

3::1 ,0::7

3:97

3:97

3::1 ,*7::0

93:11 ,90::1 ,9::97
19:22

18:00
91:77

16:30

93:11 ,9::97
91:77

93:77 ,9::11
91:77

נוף הרודיון
93::2

* המניין המרכזי

91:97

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות
*93::2 ,92:91

1:97
93:11
91::7

* קבלת שבת עם מנגינות

בית מדרש
דרך האבות

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

שיחה לפני ערבית

שיחה לפני ערבית

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
עמיחי קטן

שיחה לפני ערבית:
משה כפיר

שיחה לפני ערבית

מוקדמת :ג'יימס כהן
בזמן :הרב אילן מיזר

 – 91:11תפילת ילדים

 – 2::7שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

הרב ראובן הכהן אוריה:

שבת
בבוקר
לאחר
מוסף

"צדיק ובעל תשובה"

 תהילים ושיעור לנשים

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל
" מדרש חנן" – פרשת השבוע
לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

חב"ד

 – 90:11הרב שלמה לוי

– 97::1

שבת
אחה"צ

באמרי רחל

באוהל "ותן חלקנו"

"עבודת כהן גדול ביום
הכיפורים ,משמעותה
וחידת התשובה"
– 9::71
לימוד הורים וילדים

תהילים לבנות (א'-ו')
 9:::7בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):
 – 70:11שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 70:11שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית

השיעור לנשים
בבית מדרש דרך האבות
לא יתקיים השבת.

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

 – 2::1מדרש רבה
על הפרשה
לימוד הורים וילדים

השיעור במנחת חינוך
לא יתקיים השבת.
תהילים לבנים:
 – 9:::7גן חובה  -ג'
 – 9::71ד'-ט'

93::2

* כוותיקין

בית הכנסת הספרדי

לאחר מוסף:
 הרב גרשון קיציס:

חב"ד

באמרי רחל

בלחמו (אלוני ממרא )9:37

 – 71:11דרשת שבת תשובה של רב היישוב ,הרב מתניה בן-שחר ,בבית הכנסת המרכזי,
בנושא "בהר ה' יראה" .גברים ,נשים ונוער מכל המניינים מוזמנים!
בימות החול:

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

סליחות (א' ,ב')

5:75

שחרית (משוער)
(א' ,ב')
מנחה (א' ,ב' ,ה')
ערבית (א' ,ב' ,ה')

7::7

(זמן טו"ת)7::7 :

0:11

0::1

0::1

1:75

2:91

נוף הרודיון
1::1
3:91

2::1

93::1 ,9:::1
71::1 ,91:91

א':
ב':
א':
ב':

5:51
5::5
0:97
0:91

79::1

ערב יום כיפור :יום ג' ,ט' בתשרי

בית הכנסת
הספרדי

בית מדרש דרך האבות

5:11

5:85

אחרי סליחות

כוותיקין:

( 0:19א') – ( 0:17ב')
71:11

79:11

מקווה הגברים יהיה פתוח מ 1:11-עד .73:31

סליחות

5:35

0:75

0:55

1:85

1:55

2:85

2:55

0:11

5:11

5::5

שחרית (משוער)

7:71

0::1

2:91

2::1

3:91

3::1

1:91

0:97

אחרי סליחות

( 0:1:כוותיקין)

שחרית (ה')
שחרית (ו')

,7::7
,7:71

2::1 ,3:91 ,2::1 ,2:91 ,0::1

0:91
0:71

7::7
5:50

כוותיקין:

( 0:17ה') – ( 0:10ו')

תושבי נווה דניאל מצדיעים לחברנו,

מקווה:

בני עקיבא

סגן אלוף רועי יתח על סיום תפקידו

א'-ה'77:11 – 91::7 :
ערב שבת3חג :בתאום מראש
מוצ"ש77:97 – 71::7 :
(תשלום  ,₪:1בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי.171-2::3191 :

פעולת ערב שבת 88:31 :עם עמית זגדון

מפקד ,מנחה ופעולות71::5 :

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

שירי סד"ש ,ערבית והבדלה.

 158-2050385או למוקד הגוש .7812

ה' עימכם

כסמח"ט יהודה והתחלת תפקידו
כמג"ד  .0:0מאחלים לרועי הצלחה רבה
בתפקידו החדש.
הו ַׁש ְע ָת ֶאת יִ ְש ָר ֵאל "!
"לֵ ְך ְבכֹחֲ ָך זֶה וְ ֹ

מפקד ולימוד מדריכים71:75 :

יוֹם הַ כִּ פ ִֻּּרים

הדלקת נרות (ג')  - 93:77 -רצוי להקדים ל72:10-

י' בתשרי ה'תשע"ט

בהכ"נ המרכזי
"זכור לאברהם"
97:11 ,9::97
93:97
93:77

9:::1
93:97
93::1

לך א-לי
תשוקתי:

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
הרב משה סטבסקי

93:17

שחרית

3:11

3:11

2:11

יזכור (משוער)

99:11

91::1

מנחה

90:91

90:91

מנחה בערב יוה"כ
תפילה זכה
כל נדרי וערבית

נעילה (משוער)
תקיעת שופר
וערבית

בהכ"נ
הספרדי
9::11

נוף הרודיון

אמרי
רחל
9::97
93:97

אולם
השמחות

93::1
7::1

כוותיקין

בית מדרש
דרך האבות
90:11
93:77
93::7

90:91

92::7

92::7

92::1

שיחה:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה:
אריאל זמיר

שיחה:
ברוך כהנא

92::1

91:17

91:17

91:17

91:17

97:11
93:97
93::1

שיחה לפני ערבית:
הרב יצחק טברסקי

7::7

7:77

3:97

כוותיקין

3:97
90:17

אולם
הכינוסים

חב"ד

כוותיקין
מניין מהיר

99:11

3:11
99:11

90:71

92:11

שיחה:
הרב סיני פריבור

93:97

19:05

19:05

92::7
*92::1

* המניין לנעילה באולם השמחות מתאים להורים המגיעים עם ילדים קטנים.
התפילה תחל לאחר השיחה של הרב בבית הכנסת המרכזי ,והמתפללים יצטרפו למניין המרכזי לתקיעת שופר.
בעלי תפילה:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

אמרי רחל

איתן מאיר

אלדד זמיר

מוטי בן שושן

צבי זלבסקי

הרב מתניה בן-שחר

אריאל זמיר

מיכאל סואיה

מוסף

אלדד זמיר

יונתן פונד

מוטי בן שושן

שמעון דויטש

מנחה

אלי רפאלי

שמוליק טיילור

יחיעם ארם

שמוליק קליין

נעילה

מנחם פריד

אריאל ינובסקי

מוטי בן שושן

צבי זלבסקי

כל נדרי ערבית
שחרית

בית מדרש
דרך האבות

אולם השמחות

חב"ד

ישי ברסלויער
יצחק ברט

יחיאל גרינבלום

ישי ברסלויער

יוסי שנקמן
אריאל אלישיב

יצחק ברט

שלמה ממן,
מנדי ברון,
ברוך פרבר

דוד רונס

גמר חתימה טובה לכל בית נווה דניאל ולכל עם ישראל!

דת ושיעורים
א'

ג'

ב'

ה'

ד'

ו'

 :2:51 – 2:81השיעור היומי בתנ"ך לנשים – הנושא השבוע" :למען שמי אאריך אפי  ...הקבצו כולכם ושמעו"
בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )72/8
 1:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג17:-37:3133 ,
:1::7 – 1:11
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי
:91::1 – 1::7
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

 – 71:11שיעור "צורבא מרבנן" לגברים –
השבוע מתחילים הלכות נידה –
בבית הכנסת הספרדי

יום הכיפורים

 – 71::1שיעור "צורבא מרבנן" לנשים –
בבית מש' ויסברג (אלוני ממרא .)79
לפרטים :אסתי פרינץ177-01:7911 ,
 :77:11 – 79:91שיעור בתהלים – הרב מתניה
בן-שחר – בבית מש' קפלין (הרי יהודה – )9:
הנושא השבוע" :ענני ה' כי טוב חסדך ." ...

:77:11 – 71::1
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"
לאחר ערבית של
 – 79:11שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית

 – 1:11לימוד
פרשת השבוע
– מתורת
האדמו"ר
מסלונים (בעל
"נתיבות
שלום") – בבית
הכנסת המרכזי
אחרי הדלקת
נרות – מסיבות
שבת – פסוקים
בשירה ,סיפור,
פרשת שבוע,
ממתק .לילדי
גן עד ג' – בבית
מש' פרבר

יחד לב אל לב...


לרגל שבת חתן וכלה שנקיים בעזרת ה' יתברך בשבת האזינו (בין כיפור לסוכות) אנו מחפשים דירות אירוח .מודים מראש .הכהן אוריה
.1773911137



אנו מחפשים דירות3חדרים לאירוח אורחינו לשבת בר המצווה של ברקאי ,בע"ה בשבת פרשת בראשית (כז' בתשרי תשע"ט.)0.91.93 3
בשמחות .תודה דליה ואבינועם גוטליב.

משולחן הרב

ברכות ואיחולים

נקודה בפרשה :אחרי התפילות והתקיעות בהן המלכנו את ה'
עלינו בראש השנה ,אנו הולכים בפרשת "וילך" במעלה הדרך של
הסליחה והמחילה בעשרת ימי תשובה אל יום הכיפורים .בפרשת
וילך כל עם ישראל ויהושע בן -נון מקבלים שלוש פעמים ברכת
"חזק ואמץ" לקראת הכניסה אל הארץ הטובה ובעבודת ה' .כולנו
יחד וכל אדם בשליחותו ותרומתו המיוחדת למשפחה לקהילה
ולעם ישראל נתחזק ונתאמץ ונחזק את הזקוקים לחיזוק ובס"ד
נעשה ונצליח.

★ לדוד ורננה זלמנוביץ להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה
לחופה ולמעשים טובים.

חזק ואמץ :לקראת החגים יש גם בתוכנו כאלה הצריכים חיזוק
וסיוע .מי שיש בכוחם ורוצים לעזור מוזמנים לתרום דרך גבאי
הצדקה בישוב :עמוס לוי ,איציק לוי ,מנחם פריד ודניאל קסוביץ.
אפשר לקבל פטור ממס לפי סעיף  :0אם מעבירים התרומה ע"י
הגבאים דרך קרן גוש עציון (אפשר גם בטלפון  1711:1192ולציין
עבור קרן חסד נווה דניאל) .מי שצריכים עזרה או יודעים על
הזקוקים לעזרה מתבקשים לפנות אלי או אל גבאי הצדקה .גם
ה"קרן לעזרה הדדית" של המועצה הדתית גוש עציון ,המסייעת
לנזקקים בכל יישובי הגוש ,מבקשת את תרומותינו ויש גם לה
פטור לפי סעיף  . :0תזכו למצוות ולשנה טובה ומתוקה ,ועדת
הצדקה נווה דניאל.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

★ לדוד ודינה גולדשטיין ולאילה לאירוסיה עם ישי בר-און.
זכו להקים בית נאמן בישראל.
★ מזל טוב לחפציבה אקריש ומשפחתה לנישואיה עם חנן
אזולאי .זכו להקים בית נאמן בישראל.
★ לאריאל וגילה ינובסקי להולדת הנכדה בת לרננה ואלון.
זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
★ לאבישי וחני יערי הולדת הנכדה טליה בת להדר ומאור.
זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
★ לעדי ואילנה לוביץ להולדת הנכד בן לאורי ונירית .זכו
לנחת ממנו ומכל המשפחה.
★ לאשר ויפעת פאר להולדת הנכדים אסף ובעז ,בנים
לאביחי ורעות .זכו לנחת מהם ומכל המשפחה.

שבת שלום ,תזכו לשנים רבות נעימות וטובות,
מתניה בן-שחר

משולחן המזכירות

From the Desk of the Mazkirut:

מתנדבים להקמת סוכות :לקראת חג הסוכות ,ישנן משפחות
הצריכות סיוע בהקמת הסוכה .בני נוער ,מבוגרים וכל המוכנים
להתנדב ולסייע בהקמת סוכות מוזמן לכתוב לשני אנגל
 .17:-::93110תודה רבה לשני על ריכוז הנושא.

Looking for volunteers to help put up sukkot: As Sukkot
approaches, several Neve Daniel families are in need of assistance in building their sukkot. Anyone—youth, adults
etc—willing to volunteer to help is requested to contact
Shani Engel at 0544318006. Thanks to Shani for offering to
organize this mitzvah.

שוק ארבעת המינים :במוצאי יום כיפור ,יום ד‘ ,י' תשרי91.1 ,
יתקיים שוק ארבעת המינים .בשעה  71:11באולם השמחות.
רשימת תפוצה יישובית בווצאפ :בשבוע שעבר נפתחה קבוצת
ווצאפ יישובית .רק נציגי המזכירות יכולים לשלוח הודעות
בקבוצה זו .המטרה היא לשלוח פרסומים על ארועי היישוב,
וכן את דפי המידע ושעות התפילה בווצאפ .אין אפשרות להגיב
ולנהל דיונים בקבוצה .כל תושבי היישוב צורפו באופן
אוטומטי ,ומי שמבקש לעזוב יוסר כמובן באופן מיידי .מי
שבטעות לא צורף לקבוצה ומעוניין להצטרף אליה מוזמן לפנות
לרותי נאמן .177221:110 :תודה רבה למנדל גוטסמן על
העזרה הטכנית.
דירת האירוח ביישוב :דירת האירוח ביישוב כבר פעילה.
ממוקמת בפרויקט ה 97-יח"ד .לפרטים והזמנות:
צבי עבו .177-399110:
הפקדת תכניות לתוספת בניה :במזכירות הישוב הופקדו
תכניות לתוספת בניה של משפ' בביוף איתי ורחל ברח' אלוני
ממרא  .):9937( 923:ניתן לעיין בהן עד ליום חמישי .7131393

Shuk Arba'at HaMinim:On Motzai Yom Kippur,
Wednesday, Yud Tishrei, 19.9, there will be a "shuk arba'at
haminim" (lulav and etrog marketplace) at 20:00 in the Ulam
Smachot.
The Yishuv WhatsApp Group: Last week, the Neve Daniel WhatsApp was opened to all yishuv residents. The goal
of the WhatsApp is to inform residents of all the upcoming
yishuv events as well as the hours of davening in all the
shuls. The members of the mazkirut are the only ones allowed to post items. The group is open to all but anyone
wishing to opt out can do so by notifying the mazkirut
ASAP. Anyone who has been accidentally been left out can
contact Ruti Neeman at 0527703006. Thanks to Mendel
Gottesman for his technical assistance.
Accommodations for Family Events: The holiday apartment is currently available for bookings. The apartment is
centrally located in the 12-unit project, has 8 beds, linens,
towels, a refrigerator and a corner for coffee etc. The price
for one night is NIS 550, NIS 2990 for a week. For more information please call Zvi Abu at 052-8119963
Building Construction: Plans are available at the mazkirut
for the additions being made by Itai and Rachel Babayoff,
Elonei Mamrei 17, apt 4(411/2) for residents' inspection until
Thursday 20/9/18.

קהילה
מה היה לנו השבוע?
ביום ראשון בבוקר ערב ראש השנה נפגשו ילדי הגנים וכיתות א'-ב'
לפעילות הכנה לחג וטעימת תפוח בדבש.
תודה ליצחקי ברט על היוזמה,
ההתנדבות והספונטניות .היה כיף ומעניין.

גברי נווה דניאל עולים להר :ביום שלישי בבוקר ערב יום כיפור ט'
תשרי  93311נעלה לסיור מודרך בהר הבית בעברית ואנגלית
להרשמה http://bit.ly/2Q5bUb8 :הסעה בעלות של ₪ 97
מהישוב ,ועדת ערבי גברים.
On early Tuesday morning the 9th Tishrey 18/09 we will be
going up to Har Habait guiding will be in ENG and HE.
חוגים תשע"ט :החוגים מתחילים מיד אחרי החגים והרישום
בעיצומו .הזדרזו לתפוס את מקומכם .את לוח החוגים תוכלו
למצוא באתר האינטרנט היישובי.
שימו לב! חוג נוסף בנווה דניאל!! גיטרה קלאסית -מתחילים-
ימי חמישי אחה“צ ,מכיתה ד‘ ומעלה,
 ₪ 701לחודש רישום ,במתנ“ס!
כתיבה וחתימה טובה
רות אדרי רכזת הקהילה 17:-2:17170
kehiland@gmail.com

בערבי חול המועד של חג הסוכות נקיים
מפגשי שמחת בית השואבה שיתקיימו
בכמה מוקדים בסוכות התושבים לשם
הכרות וקירוב בין התושבים.
כל המעוניין לארח בסוכתו (עם שיעור,
נגינה ,פעילות אחרת או ללא פעילות),
או מעוניין ליטול חלק בארגון  3נגינה
מוזמן לפנות לרינת שטרן:
 3 17731:17::לינדזי שטיינברג :
171320133:
During the evenings of Hol-Hamoed
Simchat Beit HaShoeva get-togethers
will be held in sukkot of the homes of
residents of the yishuv to help
neighbors get to know each other and
bring the community together.
Anyone who is interested in hosting
(with a shiur, an activity, music or
without an activity), or is interested in
helping organize these activities, or
to play an instrument, is invited to
contact: Rinat Stern: 0528040234 /
Lindsey Steinberg: 0508760883.

סדנת אוריגמי מגיעה לנווה דניאל!!!

יום חמישי ,י"א תשרי71.1 ,
16:30- 18:00כיתות ג'-ו'
18:00-19:30כיתות ז' -ט'
באולם השמחות
השתתפות ₪7 :למשתתף ירדו בהוראת קבע
סדנה מקצועית עם מדריך מטעם איגוד
אוריגמי ישראל

הרחמן הוא יקים לנו את סוכת דוד הנופלת
מחכים לראות את כולם! ועדת חינוך יסודי

