במעלה ההר

וַיְ ִחי

דף מידע נווה דניאל

י"ד בטבת ה'תשע"ט

צאת השבת 62:71 -

הדלקת נרות 61:61 -

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

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

02:21 ,02:21

02:21

לאחר ערבית 01 :דקות
של שירת הבקשות

(סוף זמן ק"ש)1:12 :

1:01 ,*0::1 ,2::1
* המניין המרכזי

0::1 ,2::1

0:11

0:01

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

02:11 ,02::1
17:20

02:11 ,02::1
02:21

16:00
02:01

02:11 ,0::11
02:21

שחרית בשבת

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
שמאי אייזנמן

שיחה לפני ערבית:
משה כפיר

בית הכנסת הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

02:21

02:21

02:21

0::1 ,*2:10

1:01

02:21 ,0::11
02:21

02:11
02::1

02:21

בית הכנסת הספרדי
שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן -שחר

 – 71:11עונג שבת ודברי תורה

* כוותיקין

בית מדרש
דרך האבות

בתי תושבים  /אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו"

שיחה לפני ערבית:
דוד רונס

בהנחיית עמוס תמם

שבת
בבוקר

לאחר מוסף:
 הרב מתניה בן-שחר:

 – 01:11תפילת ילדים

"'ברוך שם כבוד מלכותו' –

לאחר
מוסף

אמונה ותיקון עצמי"

תהילים ושיעור לנשים

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

שבת
אחה"צ
ומוצאי
שבת

 00:11במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם
 – 01::1מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

חב"ד
– 01:11
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול :

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

0:01 ,2::1 ,2:01 ,2::1
,1:11
ביום ו' :גם 0::1
,1::1
(זמן טלית ותפילין)1::: :
02::1 ,0:::1
21::1 ,01:11 ,02:01

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

 – 2::1שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

רוני ברנע

 – 0:::1תהילים לבנות
(א'-ו') בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 0:::1גן חובה  -ג'
 – 0::11ד'-ט'

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד'2:01 :
ו'2:21 :
2:01
20::1

 – 01::1שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 02:11שיעור לנשים
"גאולה בפרשה" בבית

– 0::21
לימוד הורים
וילדים
– 01:21
שיעור לנשים

בלחמו (אלוני ממרא )0:32

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

1:11

כוותיקין:
( 2:0:א') – ( 2:02ו')

1::1

( 21דקות לפני הנץ החמה)

21:11

20:11

יחד לב אל לב

גלגולו של העם היהודי:
במוצ"ש האחרון התקיימה ההרצאה
"ההיסטוריה היהודית -מאברהם אבינו ועד בן
גוריון" מפי ההיסטוריון יובל מלחי ,לקראת
עשרה בטבת .היה מרתק.
תודה לוועדת תרבות  -קהילה שארגנה את הערב.

מקווה:
א'-ה'22:11 – 01::1 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש22:11 – 01::1 :
(תשלום  ,₪:1בערב שבת ללא תשלום)
לפניות :נצחיה לוי.111-2::0101 :

לאחר קריאת התורה:

 – 21:11הרב שלמה לוי
בבית ביג'ל
(הרי יהודה )01
 – 2::1מדרש רבה על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"

השבת אבדה:
איבדתי ביום חמישי עגיל מזהב ופנינה
באזור אולם האירועים  3חניה מרכזית 3
בית הכנסת .אם מישהו מוצא אותו
אשמח לשמוע 11::222011 :שרה

בני עקיבא:
מפקד ולימוד סגל0::11 :
מפקד ,מנחה ופעולות01:21 :
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

שירי סד"ש ,ערבית והבדלה02:11 :

 157-0151:75או למוקד הגוש .6710

ה' עימכם

משולחן הרב

ברכות ואיחולים

נקודה בפרשה :בברכת יעקב אבינו לאפרים ומנשה נאמר:

★ ליאיר וכלנית ניאזוב להולדת הבת .זכו לגדלה לתורה
לחופה ולמעשים טובים.
★ לאלכס וג׳ני מימון להולדת הנכד ,בן לפאני ואלכס
אדלברג .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
★ למנחם וחני פרסוף להולדת הנינה בת לחדוה ונריה פייסט.
זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

”וידגו לרוב בקרב הארץ“ ,דהיינו ,הם יהיו רבים מאד .וקשה,
הרי במניין בני ישראל השבטים אפרים ומנשה הם מהשבטים
הקטנים ביותר? מתרץ הגר"א כי הברכה נאמרה דווקא:
"בקרב הארץ" כלומר כשיעלו ויבואו לארץ ישראל .ואכן בספר
יהושע (יז ,יד) פונים אפרים ומנשה "בני יוסף" אל יהושע
ואומרים כי ה' ברך אותם והם "עם רב" ונחלתם מדי קטנה
עבורם ,ויהושע נותן להם פתרון לעלות אל היער ולהשתמש גם
בשטחו .מכאן למדנו כי ברכת ה' מתקיימת במלואה דווקא
בארץ ישראל.

תנחומים
ללאה  -ילנה בירגאוז ומשפחתה על פטירת בנה

אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

יוסף מנחם מנדל  -גרישה בירגאוז ז"ל

שבת שלום ,מתניה בן-שחר

בבניין ירושלים תנוחמו

נוער
נוער יקר לי מאד
קהילה יקרה,
לאחר שלוש שנים וחצי של עבודה משמעותית החלטתי לסיים את תפקידי כרכזת הנוער ביישוב .אני אעזוב בעוד חודשיים וחצי
בעז"ה ,אני עוד ממש פה אתכם ואנחנו ממשיכים בעשייה .במקביל אנחנו מתחילים לחפש רכז/ת נוער שייכנסו לתפקיד
בסביבות ר"ח אדר ב' .מילות פרידה עוד יבואו בזמנן .באהבה רבה ,תהילה.
משפחות מאמצות :כיתות ט' מוזמנים השבת למש' תורג'מן בשעה .21:11
מוצ"ש שבטי :בחודש הקרוב אפגוש כל שכבה בנפרד בחדר הנוער לערב ביחד .כיתה ט' :במוצש"ק הקרוב אתם מוזמנים בשמחה
בין השעות  00::1ל .21:11מחכה לכם!
מבקשיי :נפגשים כרגיל ביום ראשון בשעה  20:11בבית הכנסת .הלל.
נוער צעיר ז'-ח' :נפגשים ביום רביעי :כיתות ז' בין השעות  ,02:11-01:11כיתות ח' בין השעות  .01:11-20:11מחכה לכם ,יוני.
מוזמנים לפנות אלי בכל שאלה ועניין
תהילה ינוסבקי לוי רכזת הנוער tehila.yale@gmail.com ,150-::61121

דת ושיעורים
ה'
ד'
ג'
ב'
א'
באנגלית :הרב פנחס לנגר
 – 2::1דף יומי – בבית הכנסת המרכזי – בעברית :הרב יחזקאל ליכטנשטיין
 :0:11 – 0:21השיעור היומי בתנ"ך לנשים – את מוזמנת להצטרף אלינו ,אנו נתחיל ספר יואל מתוך "תרי עשר".
הנושא השבוע :שליחותו של הנביא יואל .בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )0132
 1:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג11:-02:0100 ,
 – 01:11סודות של הפרשה –
– 21::1
עם הרב שארף מביתר – ארוחת בוקר –
 :22:11שיעור
– 21:11
בבית מדרש דרך האבות
לגברים –
מרבנן"
שיעור "צורבא
שיעור בתנ"ך
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
"קדושת לוי" –
–
נידה
הלכות
–
לגברים
–
(ספר יחזקאל)
 :01::1 – 01:21א'-ב' בנות
באוהל "ותן
בבית הכנסת הספרדי
לא יתקיים השבוע
– 21::1
 : 02:11 – 01::1א'-ב' בנים
חלקנו"
עולם
 :02::1 – 02:11ג'-ד' בנות
החסידות
 :02:11 – 02::1ג'-ד' בנים
 – 21::1שיעור
– ד"ר
 :02::1 – 02:11ה'-ו' בנות
לאחר ערבית
בירושלמי מס' מגילה –
שיעור ברמב"ם (מורה
אוריאל
 :00:11 – 02::1ה'-ו' בנים
של – 20:11
יחזקאל
הרב
נבוכים ,חלק שני)
גלמן –
 :00::1 – 00:11חוג טעמים לבנים ה'-ח'
שיעור בגמרא
ליכטנשטיין – בבית מש'
לא יתקיים השבוע
בבית מש'
 :01:11 – 00::1ז'-ח' בנים
בסגנון עיוני
ינובסקי (נוף הרודיון )22
כפיר
 :01::1 – 01:11ז'-ח' בנות
(גמרא,
(אלוני
 – 21:11שיעור בגמרא מס' מועד קטן –
 :22:11 – 20:01שיעור
ראשונים וכו')
ממרא
הרב פנחס לנגר –
בתהלים – הרב מתניה
 – 21::1שיעור "צורבא
–מס' בבא
):13:
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )13:
מרבנן" לנשים – בבית מש' בן-שחר בבית מש' קפלין
מציעא –
(הרי יהודה )0:
כפיר (אלוני ממרא .):13:
הרב חנן כלאב
לאחר ערבית של  – 20:11שיעור בגמרא
הנושא השבוע :עם
לפרטים :ידידה ויסברג,
– בבית הכנסת
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
ישראל ומשל הגפן
112-1012101
הספרדי
בבא מציעא – הרב חנן כלאב –
הנוסעת.
בבית הכנסת הספרדי
 – 21::1דף יומי – הרב דרור ברמה – בבית הכנסת המרכזי

ו'

 – 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
(מגדל עדר ):

From the Desk of the Mazkirut

משולחן המזכירות

Yad Yochanan: New curtains were installed in Yad
Yochanan. Thank you very much to all the donors.
Elevator: For several months the elevator has been used by
residents of the community. Cameras were installed in the
elevator area. Recently there was a regrettable incident of
vandalism. The documentation of the case went to the
families involved, who took responsibility. We again ask
parents to convey the message to their children about the
importance of preserving the property of the Yishuv for us
all.

 תודה רבה. וילונות חדשים הותקנו ביד יוחנן החדש:יד יוחנן
.לכל התורמים
 כבר מספר חודשים שהמעלית משמשת את תושבי:מעלית
 לאחרונה היה. בכל אזור המעלית הותקנו מצלמות.היישוב
, תיעוד המקרה עבר למשפחות.אירוע מצער של ונדליזם
 אנו חוזרים ומבקשים מההורים להעביר את.שלקחו אחריות
המסר לילדיהם לגבי חשיבות שמירה על רכוש היישוב למען
.כולנו
, לאחר שלוש שנים וחצי בתפקידה כרכזת נוער:רכזת נוער
.'תהילה הודיעה על החלטתה לסיים את תפקידה בסוף אדר א
תהילה עבדה במסירות ובמקצועיות עם הנוער שלנו ואנו
 תהילה תמשיך.מוקירים את תרומתה ומודים לה מאד על כך
לעבוד כרגיל בשלושת החודשים הבאים ותעשה חפיפה לצוות
.הנוער החדש כשיבחר
לקראת הפרידה תהיה הזדמנות להורים ולנוער להביע את
.תודתם והערכתם
אנו מכבדים את ההחלטה ומאחלים לתהילה הצלחה רבה
.בהמשך הדרך

Youth Coordinator: After Three and a half years in her role
as Youth Coordinator, Tehila announced her decision to
leave her position at the end of Adar Aleph. Tehila worked
with dedication and professionalism with our youth and we
appreciate her contributions and thank her very much. Tehila
will continue to work as usual over the next three months and
will overlap with the new youth staff person that will be
chosen.
As the completion of term approaches, there will be an
opportunity for parents and youth to express their gratitude
and appreciation.
We respect her decision and wish her lots of success in the
future.

העברת המייל היישובי נווה דניאל לשרות חילופי
 אירה ביג'ל פתח. הפסיק להגיבyahoo groups האתר שלנו ב
 כולם מוזמנים להרשם בכתובת.קבוצה חדשה בשרות אחר
.h t t p s : / / g r o u p s . i o / s e a r c h ? q = N e v e d a n i e l
nevedaniel@groups.io הכתובת לשליחת הודעות היא
Moving Neve Daniel froup to new location
Our site at Yahoo groups seems to have stopped
responding. In sight IIra Bejell have opened a new
groups at groups.io.
Please sign up at this site:
https://groups.io/search?q=Nevedaniel .
The address for mail is: nevedaniel@groups.io

http://bit.ly/2SRxWi9

’בואו בשמחה‘  -למכירה/השכרה
[יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל]


להשכרה :בית גדול ברח' עמק ברכה 082 :מטר 0 ,קומות5 ,חדרי שינה 3 ,שרותים ,מרפסת גדולה וגינה מ .23202.1
ג'יי גרוינוולד 220-132138. ,250-3820002 ,250-0088802



להשכרה :לתווך קצר או ארוך ,דירת  0חדרים ,חצר ונוף מקסים 2מחיר מעולה לאה רייכמן 2250018283.



להשכרה :דירה יפה להשכרה ברחוב מגדל עדר 3 2חדרים 2מרפסת ענקית עם נוף משגע 2מחיר נוח 2משפחת זליגר 2252883.318 /113005.



להשכרה :דירה מעולה  3וחצי חדרים 82 ,מ"ר 2בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון 2קרוב לגן שעשועים ,בית הכנסת הבוקס ותחנת
אוטובוס 2מטבח מרווח ,אמבטיה 0222 2ש"ח כולל ארנונה 2כניסה מיידית 2לפרטים לימור פרל 2250-01.0102



להשכרה :בית פרטי (שרגא אדלר לשעבר) עם שישה וחצי חדרים  2מרווח 0 2חדרי שירותים 2שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור 2מרוהט
חלקי (אופציונאלי) 2אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים :גליה סטפנסון galiastephenson@gmail.com 250-5008032



להשכרה :במרכז נווה דניאל דירת  025חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט 2מתאים לזוג,יחיד או למשרד2
כניסה מידית 2לפרטים :ג׳ולי( יוכבד) 252-5315803



להשכרה :דירת  325חדרים ,חדשה ,יפה ומושקעת ,יחידת הורים ,מיזוג מרכזי ,מטבח מרווח ,חלונות אנדרסן 2גישה ישירה ללא מדרגות2
מיקום שקט ומרכזי 2כניסה מידית אוריאל גלמן2250-5081821 :



להשכרה  :דירת  3חדרים (כ 52-מ"ר) מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל 2קומת קרקע ללא מדרגות ,שכנים נפלאים! לפרטים
אילת זמיר 2258-881812.



להשכרה :דירת  0חדרים ( .20מ"ר ) להשכרה 2מיידי 2ברחוב נוף הרודיון ( 3.מול הבוקס) ,נגישה ללא מדרגות ,ארבע כיווני אוויר ,נוף
יפהפה ,דוד שמש ,מזגן ,חימום תת רצפתי ,מטבח גדול ומושקע +פינת אוכל ,חדר שירות וארונות 2טלפון  2508.21185ראובן הכהן
אוריה.



להשכרה :דירת  3חדרים ,מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה 0 ,שירותים 2קרובה למרכז היישוב (פרוייקט  2)05תאריך כניסה גמיש2
לפרטים :ריקי בר-כוכבא 25083080.1



להשכרה :דירת  0חדרים ,כניסה פרטית ,גינה גדולה מתאימה גם לעסק (משרד/קליניקה) לפרטים :מנחם פריד 2252-5585888



להשכרה :מסוף אוגוסט ,דירת  0חדרים קטנה וחמודה כ  52מ״ר 2אמבטיה ושירותים ,מטבחון ,גינה קטנה וכניסה פרטית₪0222 2
לחודש 2מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד 2למעוניינים ניתן לפנות לשני אנגל 225003.8228-



להשכרה :דירת  025חדרים  .22מטר 2 ,שירותים ,גינה כ 02מטר אפשרות לתווך ארוך 2להתקשר לפנחס לנגר 2503821288



להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא ,מזגן ,דוד חשמל ,גינה עם נוף 2פנויה החל מאוגוסט  202.8לפרטים :משה כפיר
2250002.082



להשכרה :דירת  5חדרים  .02מ"ר ברחוב מגדל עדר ,דופלקס ,סלון גדול ,נוף פתוח ,יחידת הורים ,פינת משפחה ,כניסה ללא מדרגות
מהרחוב 2מרדכי דימנטמן 2250-0300...



להשכרה 025 :חדרים ק"ק  +חצר ומחסן 2אפשרות לריהוט 2525-0.2582 20-1130005 2משפחת חבצלת2



להשכרה :דירה חדשה במרכז היישוב 3 ,חדרים ומקלט ,מוארת ,מעוצבת ,מזגנים בחדרי שינה 2חצר גדולה 2לפרטים יואל גודיס -
22508858305



להשכרה :ברח` נוף הרודיון  025חד` מוארת מאווררת ויפה 2יח` הורים ,חימום תת רצפתי ,ונוף מרהיב 2מתפנה בסוף יולי 2לפרטים
נוספים 250-0080.85 -רחל אדרי.



להשכרה :דירת שני חדרים ,מטבח שירותים וסלון מרווח 2הדירה מושקעת וחדשה 2כניסה מיידית 2מחיר מעולה 2למעוניינים נא
לפנות לשלום וייסברג225005..851-



למכירה :דירת  0חדרים ברחוב נוף הרודיון  , 0 / 825ללא מדרגות  ,שטח הדירה  .28מ"ר מוארת עם נוף מקסים  ,מחיר .,822,222
ש"ח 2ליצירת קשר  :מרב כהן  ( 250-0053385שירז קשרי נדל"ן )



למכירה  0 :חדרים כולל שתי יחידות הורים 3 +וחצי חדרי שירותים 2בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם
חלונות גדולים לכיוון הנוף 2יש אפשרות לחבר בחזרה לבית 2נוף מדהים! דויד לונדון 22520023008



למכירה :בית גדול ומרווח בשכונה המזרחית! בקומת הכניסה ,סלון ,פ"א ,מטבח ,שירותים ויחידת אירוח כולל שרותים ואמבטיה2
בקומה הראשונה ,יחידת הורים 3 ,חדרי שינה ,חדר כביסה גדול ,שירותים ואמבטיה 2עליית גג של  52מ"ר כולל חלונות ושירותים2
בקומת המרתף-דירת  025חדרים נפרדת ,כ .22-מ"ר-מושכרת עד אוגוסט 2בית מתוחזק ,חימום מרכזי ,נוף פנורמי ,חצר מרוצפת עם
פרגולה ענקית לסוכה ,גינה ומחסן 2כניסה מיידית! לפרטים נוספים :יוסי פוקס  252-0523833או במייל fuchslaw@gmail.com

(יודפס פעם בתקופה .יפורסם כל שבוע באמצעים האלקטרונים בלבד)

מזכירות

מקווה נשים

א'-ה'8:03-03::6 :
ו' :סגור

א'-ה'04::6-00:66 :
ליל שבת/חג בתיאום מראש
מוצ"ש04::6-00:66 :
נצחיה לוי636-0::8406 :

60-44:000:

דרכי התקשרות ותחומי אחריות של המועצה  /המזכירות
מועצה :מוקד  060של המועצה .ניתן גם בווצאפ6300086063 :
תחזוקה שוטפת של היישובmazkirut@nevedaniel.org :
הצעות ורעיונות חדשים לחברי המזכירותpniyotnd@gmail.com :

דואר

ספריה

א' ,ב' ,ה'08:66-04:66 :
ג'8:66-4:66 :
ד'00:66-00:66 :
ו' :סגור

א' ,ה'00:66-04:66 :
ב' ,ג'03::6-08::6 :
ד'06::6-00::6 :
ו' :סגור
מוצ"ש00::6-00::6 :

יוני בן חמו630-3000030 :

משחקיה
א' ,ד'00:66-08:66 :
מיקום :במקלט מול הסניף.
עלות כרטיסייה  .₪ 06רכישה
במקום ,גבייה בהוראת קבע.

60-44:0068

סופר תורג'מן
א'-ד'0::6-06:66 :
ה'0::6-00:66 :
ו'0::6-00:66 :

מאפיית שיפון
א'-ה'0::6-04:66 :
ו'0:66-00:66 :
60-44::440

סנטר הגוש
א'-ה'8::6-04:66 :
ו'8:66-0::66 :
60-44::4:6

60-44:8000

אורלי פרינט
א'-ה'8:66-00:66 :
ו' :סגור
60-4:64600

גילה כירבולים
א'-ה'00:66-04:66 :
ו' ,מוצ"ש ומעבר לשעות
בתאום מראש.
נוף הרודיון 00
630-344:000

רותי מתנות
א'-ה'06:66-00:66 :
ו'-8:66 :שעה לפני
כניסת שבת.
מוצ"ש :פתוח
נחל אשכול 0
630-:080084

