
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 92:02 -צאת השבת         (81:81)לא לפני   91:91 -הדלקת נרות 

 באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל 

 .9925או למוקד הגוש  259-5656095 

 בני עקיבא

 81:81מפקד מדריכים: 
 81:81מפקד:  

  ה' עימכם 

 :מקווה

     81:91-00:11‘: ה-‘א

 ערב שבת: בתאום מראש

 08:81-00:81ש: “מוצ

בערב שבת ללא ₪,  81)תשלום 
 תשלום(

ת  ֻחקַּ
 בתמוז ה'תשע"ח 'י

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי

 81:81 81:81,  81:11 81:81 81:81 81:81,  81:11 81:81,  81:11,  88:01 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 (1:11)סוף זמן ק"ש: 

0:81  ,1:81  ,*1:81 
 * המניין המרכזי

0:91  ,1:81 1:81 1:81 1:18  ,*1:81 
 * כוותיקין

1:81 

 81:11 81:81,  81:81,  89:11 81:11,  88:81 17:50 18:30 81:11,  83:81,  88:81 מנחה בשבת

 01:91 01:81 01:81 01:01 01:81 01:81 ערבית במוצאי שבת

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

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

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה לפני ערבית:

 אודי לוי
 שיחה לפני ערבית:

 אלחנן איילי

 שיחה לפני ערבית

 : מאיר קורןמוקדמת
 אליהו קווסטל: בזמן

 שיחה לפני ערבית
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

דברי ברכה ושיחה לפני 
 שחר-מוסף: הרב מתניה בן

 שיעור במשנה: – 3:91
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

 לאחר מוסף:  

  :הרב יצחק טברסקי 
 "טעמה של חוק:     

 ההיגיון של פרה אדומה"      

  תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

  "פרשת השבוע  – "מדרש חנן

לאחר 
 מוסף

 תפילת ילדים – 81:11
 לאחר אמירת "ימלוך":

 תפילת ילדים
 יצחק ברט:

 "חטאו של משה"
 לימוד הורים וילדים

 שיעור קצר בהלכה: באמרי רחל
 הרב רונן בן דוד

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

שבת 
 אחה"צ

 :מנחת חינוך – 83:81 הרב שלמה לוי – 80:81
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 88:81

 ט'-ד' – 88:11
89:01 – 

 לימוד הורים וילדים

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 88:91

 (9)בריכות שלמה 
 )"בין המנחות"( 83:11

 – בבית מדרש "יד יוחנן"
 סאלי מאיר:

ת: קו פרשת המים  "ֻחקַּ
 של עם ישראל" 

 חב"ד

83:11 – 
 מיכל איילי:

ב"  גֶּ נֶּ ֲאִפיִקים בַּ  "כַּ

83:81 – 
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (8830)אלוני ממרא 

80:81 – 
English Gemara shiur:  

Rav Kenny Hirschhorn 

 

 שיעור לנשים – 83:11

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

 ,1:11 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
0:81  ,3:81  ,3:91  ,1:81  ,1:91 

 0:81א', ג', ד':  
 0:01ו':  

1:11 
 כוותיקין:

  )ו'( 1:80 –)א'(  1:81
  

 1:91 0:81 ,1:91 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה( 01)

 81:91   81:81,  88:91 ה'(-מנחה  )א'

 20:15 08:11 08:81 01:81,  01:81 ה'(-ערבית  )א'

 שבת בר מצווה של            

 יונתן גימפל            
 העלייה לתורה בנוף הרודיון.          



 משולחן הרב
 

לבאר שנדדה  -בני ישראל זכו לנס מתגלגל נקודה בפרשה:  
עמהם בזכות מרים הנביאה והנדיבה שהיא אחת מהנשים 

 הצדקניות בזכותן הייתה הגאולה ממצרים. 
במחוקק במשענותם.  -על הבאר נאמר: כרוה נדיבי עם 

הביטוי במחוקק במשענותם מתפרש באופן מקורי ב"שפת 
אמת" )שנת תרמ"ז בשם סבו(. ההישענות על ה' והביטחון 

 -חוקקים בלבנו תורה וחיים, בבחינת עץ חיים היא  -בו 
 למחזיקים בה. 

זכות הייתה לבני ישראל שהתורה חקוקה בלבבם והם 
 -נאספו יחדיו )ללא מחלוקת( על פי צו ה' : "אסוף את העם

ואתנה להם מים". כך זכו במדבר למים חיים של שתיה עם 
 מים חיים של תורה ואמונה.    

 
 אפשר להתקשר או לתאם פגישה. 

 שחר.-שבת שלום, מתניה בן 

 ברכות ואיחולים

להולדת הבן. זכו לגדלו  גבריאלובללוי יצחק ומלכה   ★
 לתורה לחופה ולמעשים טובים.

וליונתן בר מצווה זכה לגדול   גימפללדניאל ואביגיל  ★
 בתורה לחופה ולמעשים .

לנישואיו עם שרון. זכו להקים בית  אפשטייןלמייקל   ★
 נאמן בישראל.       

ומשפחתה ולעוז לנישואיו עם ראקל הררי לשושי  ★
 צימרמן. זכו להקים בית נאמן בישראל.

ולירדן לנישואיה עם אלון  סולטןלמישל ואילנה          ★
 ליבוביץ. זכו להקים בית נאמן ישראל.

ולמוריה לנישואיה עם עמית ענף.  פלדמוסלדורון ומיכל   ★
 זכו להקים בית נאמן ישראל.

ולשירה לנישואיה עם עמית  קלייןלשמוליק ואסתי   ★
 שביט. זכו להקים בית נאמן ישראל.

להולדת הנכד בן למתי ומירן. זכו  שטרןלחיים ורינת       ★
 לנחת ממנו ומכל המשפחה     

ומשפחתה להולדת הנין בן ללוי יצחק  לוקצקילגניה   ★
 ומלכה גבריאלוב. זכי לנחת ממנו ומכל המשפחה.

מזל טוב לחתונת הנכדה מוריה עם פלדמוס לשפרה     ★

                   עמית ענף. זכי לנחת מהם ומכל המשפחה.

 דת ושיעורים

 ו' ה' ד' ג' ב' א' שבת

3:81 – 1:81  :
מדרש רבה על 
הפרשה, לנשים 

 –ולגברים 
באוהל "ותן 

 חלקנו"

 תקומה מתוך צרה.  –:   המלך חזקיהו הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים1:11 – 1:01
 (8130בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 

לימוד  – 1:11
 –פרשת השבוע  

מתורת האדמו"ר 
מסלונים )בעל 
 –"נתיבות שלום"( 
בבית הכנסת 

 המרכזי

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  1:11
 118-1091111לפרטים: אברהם שטיינברג, 

1:11 – 1:91 :
שיעור בתנ"ך 
 –)ספר יחזקאל( 
-הרב מתניה בן
שחר, בבית 

 הכנסת המרכזי

שיעור  – 01:81
"צורבא מרבנן" 

בבית מש'  –לנשים 
)אלוני   ויסברג

(.  08ממרא 
לפרטים: אסתי 

 110-0180811פרינץ, 

 בבית הכנסת המרכזי: –חוגי הרב לילדים 
 ב' בנות-:  א'81:91 – 81:01
 ב' בנים-:  א' 80:11 – 81:91

 ד' בנות-:  ג'80:81 – 80:11
 ד' בנים-:  ג'83:11 – 80:81
 ו' בנות-:  ה'83:81 – 83:11
 ו' בנים-:  ה'81:11 – 83:81

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'81:81 – 81:11
    ח' בנים-:  ז'81:11 – 81:81

01:81 – 00:11 :
 –שיעור לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו"

83:11 – 81:11 :
שיעור לנשים: 
רבי נחמן ורבי 
 –נתן על הפרשה 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

1:91 – 81:81  :
שיעור ברמב"ם 
)מורה נבוכים, 

הרב  –חלק שני( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

08:81 – 00:11 :
 –שיעור בתהלים 

שחר -הרב מתניה בן
בבית מש' קפלין 

 ( 89)הרי יהודה 
הנושא השבוע:  

התפילה היא חסד 
של אלוקים עם 

 המתפללים.
  

לאחר ערבית של 
שיעור  – 08:11

בגמרא בסגנון 
עיוני )גמרא, 
–ראשונים וכו'( 

מס' בבא מציעא 
הרב חנן   –

בבית  –כלאב 
 הכנסת הספרדי 

אחרי הדלקת נרות 
 –מסיבות שבת  –

פסוקים בשירה, 
סיפור, פרשת שבוע, 
ממתק.  לילדי גן עד 

בבית מש'   –ג' 
 ( 9פרבר )מגדל עדר 

שיעור בגמרא  – 21:00לאחר ערבית של 
מס' –בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 

בבית  –הרב חנן כלאב   –בבא מציעא 
 הכנסת הספרדי

 יחד לב אל לב...
  דירות לשבת:

נחגוג את בר המצווה של בננו אמיתי. נשמח לקבל דירות פנויות לאירוח  01-8130בשבת פרשת בלק ט"ז י"ז בתמוז  ★
 . 110-0889019 אמנון ושחרית הרמן אורחינו.

 
קהילת נווה דניאל היקרה, זכות גדולה נפלה בחלקנו, להיות שייכים לקהילה כל כך חמה ותומכת. תודה רבה לכל מי תודה:  ★

 משפחת לוין.בעזרת ה' ניפגש בעוד שמחות רבות  שהגיע ולקח חלק בשבת שבע ברכות של ילדינו היקרים ארי ועדיאל

ברכות חמות                                                                         

 לזואי גוטליב

תושבת היישוב שקיבלה השבוע את פרס מגן שר הבריאות.  

זואי מרכזת בכישרון רב וביד רמה את כל ההתנדבויות 

 וביקורי המתנדבים במחלקות הילדים

 ח הדסה עין כרם“בבי 

 והכל בהתנדבות! 



From the desk of the Mazkirut 

From the Desk of the Mazkirut: 

12 Rental Units: There are rental units available for 

rent. Anyone interested should contact the mazkirut. 

Renting of Houses: We would like to remind all 

house owners that is a requirement to send any 

potential renters to the Vaada Klita (Absorption 

Committee) before signing a lease. In addition all 

renters are required to register with the mazkirut 

within 2 weeks of signing a lease. Lack of reporting to 

the Mazkirut affects the planning of the preschools and 

kindergardens etc. in the yishuv for the following 

years. 

 משולחן המזכירות

יש יחידות פנויות להשכרה. כל יחידות דיור:  99
 המעוניין נא ליצור קשר עם המזכירות .

אנו חוזרים ומזכירים לכל בעלי משכירי בתים: 

הבתים , חובה עליכם לדאוג לשלוח את השוכרים 

הפוטנציאלים לוועדת קבלה לפני החתימה על 

 חוזה איתם. 

כמו כן, חובה על השוכרים להירשם במזכירות תוך 

 שבועיים מיום חתימתם על חוזה השכירות. 

חוסר דיווח במזכירות פוגע בהערכות מעון, גנים 

 וכד' לשנה הבאה.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לאחר כשלושה חודשים של עבודה קשה, שבוע הבא בעז"ה תצא לפועל קייטנת עלה 

לזכר חברינו מהישוב אלישיב לוביץ' ז"ל. עדיין חסרות לנו תרומות על מנת שנצליח 

 לקיים את הקייטנה גם השנה.

 כל תרומה תעזור!

 לפרטים נוספים ולהעברת תרומות:

 1199098111 -מנשה כהן

 קיט' עלה -להעברה בנקאית: תהילה ינובסקי

 01 -מזרחי טפחות

 919 -סניף אלון שבות

 000030 -מספר חשבון
 

 מוזמנים להיכנס לסרטון שהכנו על הקייטנה:
https://drive.google.com/file/

https://drive.google.com/file/d/1dNtvFGSS011qwfjgeBs8w7sDianXWs1r/view?usp=sharing


 קהילה

הקיץ כבר כאן והחופשה כיף של קיץ  בנווה דניאל: 
הגדולה בפתח!!! בשבוע הבא יתפרסם לוח קיץ יישובי, 

בתכנית הקיץ מושקעת מחשבה רבה ועבודה של הועדות 
 השונות כדי שכולנו נהנה מתכנית קיץ איכותית ועשירה.

נשמח לראות את כולם שותפים ומשתתפים באירועים 
 השונים במהלך הקיץ!  )עקבו אחרי הפרסומים...(

כמו בשנים קודמות גם השנה נעשתה חשיבה   :סיירת קיץ
והושקעו מאמצים רבים על מנת לבנות תוכנית מושקעת, 

 מגוונת ומעניינת!
פעילות הסיירת כוללת טיולים מחוץ ליישוב, פעילות מהנה 

  ומאתגרת, לימוד, חוגים ועוד.

יחד אם זאת שמענו את הפניות והבקשות שלכם ואנו 
בוחנים את האפשרויות לשדרג את התוכנית בנוסף 

 לתוכנית המוצעת .

נשמח לראות את כל הילדים נפגשים, נהנים ומתגבשים 
 עם החברים מהיישוב.

התקבלה החלטה משותפת עם המזכירות ספרייה: 
להוצאת המחשבים מהספרייה  לתקופת ניסיון,                                

 בילוי איכותי ונטול מסכים. לבאי הספרייה על מנת לאפשר

 מהנעשה בוועדות

זוכרים את הימים הראשונים שלכם ועדת קליטת פנים: 
קבלת הפנים הראשונה של משפחה חדשה מלווה  ביישוב? 

אותה לאורך שנים! בנווה דניאל לא שוכחים את המשפחות 
 מתחדשת. ועדת קליטת פנים ובימים אלה החדשות,

אם גם את3ה מעוניינים לקחת חלק בהקלה על תהליך  
ללוות  הקליטה של משפחות חדשות בישוב צעירות ומבוגרות,

ולהכיר להם את קהילת נווה דניאל הגדלה ומתפתחת          
את/ה מוזמן/ת ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון  

 khiland@gmail.com    2595915156 -רות אדרי 

נציגי המזכירות  ורכזת הקהילה ישבו עם רינה ועדת ספרייה: 
בס הספרנית. התקבלה החלטה להתקדם לקראת תהליך של 

שדרוג הספרייה, אופי הספרייה ועיצובה החל מחודש אוגוסט 
 הקרוב. 

אנו מעוניינים להקים ועדת ספרייה בימים הקרובים שתלווה 
 את התהליך  ואת הספרייה.

 מעוניינים להיות חלק??  

מוזמנים ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון           
 . khiland@gmail.com  2595915156 -רות אדרי 

בימים אלה אנו נערכים ועובדים על  ועדת חינוך גיל הרך:
ממשיכה “  עושים חיים בגן חיים”תוכנית קיץ.  המסורת של 

גם השנה ועוברת לימי שני ואנו מחפשים  הורים מתנדבים3ות 
 להפעלה ולהזמנת הפיצות. מצורף קישור בו תוכלו להשתבץ :  

  https://docs.google.com/spreadsheets/
d/1zQ8y3hHPx6v1Cp89RuwgCcYRpKKZgG61Hrtwo
_ZIguU/edit?usp=sharing 

 

   

 רוצה לפרסם?
 מקום זה יכול להיות שלך!

 פרטים במזכירות

"תודה על השקט, תודה על האור                                        
על הלב הרחב שהמיס את הכל על הראש הבריא , 
סערת הנפש הזמן היקר, החום והרגש תודה על 

הרוך, התמימות הפשוטה. הליטוף, החיבוק, המילה 
הטובה על הכל בו נשמת האדם עמוסה.                                                 

 תודה אנשים, תודה!"

 לקהילת נווה דניאל היקרה,

כשנכנסתי לאולם השמחות, ראיתי הרבה פנים 
 מחייכות, של ילדים, נערים, חיילים ומבוגרים.

  שנה. 81תודה שבאתם להיפרד ממני אחרי 

אז לכל אחד ואחת מכם רציתי להגיד מכל הלב, 
 תודה !

תודה על הארגון. ועל ההשקעה תודה על המילים 
 היפות ותודה על הפרגון והליווי במשך כך השנים.

שמחתי להיות דמות משמעותית שליוותה את ילדכם 
 בתקופה זו של חייהם.

מאחלת לכם ולילדים את כל הטוב. מוזמנים לשמור 
 על קשר ...

 אוהבת הגננת אתי ציון

 יולדות ונהנות 
 מפגשי בוקר ליולדות ותינוקות

 )מוזמנות גם נשים שנמצאות בבית ולאו דווקא בחופשת לידה(

 ( 0130ב תמוז )“י‘ המפגש הקרוב יתקיים ביום ב

 מתנת חיים 

 הרצאה מפי מיכל זגדון 

 מדריכת הורים בכירה בגישת שפר 

 המפגש יתקיים בביתה של ליבי רוזיצקי, 

 קומת כניסה 1נוף הורדיון 

 הצטרפי אלינו לבוקר מגבש ומשמח!   

 לפרטים ועדת יולדות: 

 111-1111818חני ברנשטיין: 

  119-9110183דבורה שרף: 

 * בבקשה להירשם מראש. 
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