צַ ו

הדלקת נרות:

צאת השבת:

18:43

שבת הגדול
י"ב בניסן ה'תשע"ז

19:40

(לא לפני )17:43

נא לשלוח הודעות לדף של שבת פ' שמיני לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי ,כ"ג בניסן ,בשעה  12:00בצהריים.
שבת בר-מצוה של

שבת בר-מצוה של

גפן גוטליב

אלעד אליה וסרטיל

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

מנחה בערב שבת

18:53 ,13:20

18:53

18:53

18:53

18:53 ,17:25

18:53

8:30 ,6:45

8:15

8:15

8:30 ,*5:44

9:15

18:20 ,17:00 ,13:15

18:20 ,13:15

17:00

18:20 ,13:15

18:40 ,14:00

18:30

19:40

19:40

19:30

19:40

19:40

19:50

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:30 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

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

* המניין המרכזי ** מניין "רצה נא"

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
אבי ניסן
שיעור קצר לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר:

שבת
בבוקר

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

בתי תושבים /
אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת שבת:
ברוך ברנר

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת
מוקדמת :הרב יהודה דרדיק
בזמן :הרב אבי שרף

שיחה אחרי קבלת שבת
באמרי רחל

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:45
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

– 10:45
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

יוסי שנקמן:

לימוד הורים וילדים

"גדול בשבת הגדול"

לאחר מוסף" :מדרש חנן"
פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים
פרסים לילדים שאספו  10פתקים

לאחר
מוסף

* כוותיקין

אמירת תהילים ע"י נשים
ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן
לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

"הקרבן והקירבה"

השיעור במנחת חינוך
לא יתקיים השבת

חב"ד

 – 16:00הרב שלמה לוי
שבת אחר
הצהריים

– 16:00

באמרי רחל

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

– 14:20
לימוד הורים וילדים

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

–16:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

 – 17:20דרשת שבת הגדול של רב היישוב ,הרב מתניה בן-שחר ,בבית הכנסת המרכזי,
בנושא "חברים ,חיבורים וחבורה בפסח ובחיים" .גברים ,נשים ונוער מכל המניינים מוזמנים!
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

יום א' ,י"ג בניסן:
שחרית (א')

9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30 ,5:50

6:15

5:50

מנחה (א')

18:50 ,13:40

ערבית (א')

20:30 ,19:30

יום ב' ,י"ד בניסן :ערב פסח  /תענית בכורות
שחרית (ב')

עלות השחר4:43 :

*9:10 ,8:40 ,8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30 ,5:45
* לא יתקיים סיום אחרי המניין של 9:10

סוף זמן אכילת חמץ :עדות המזרח9:34 :

אשכנזים10:01 :

בית מדרש דרך האבות
5:56

(כוותיקין)

18:45

19:30

21:30

יתקיים סיום אחרי כל מניין שחרית חוץ מהמניין של .9:10
6:10

5:45

8:00 ,*5:55
* כוותיקין

סוף זמן שרפת חמץ :עדות המזרח 10:48 :אשכנזים11:21 :

פֶּ ַסח
ט"ו  -כ"א בניסן
ה'תשע"ז

יום טוב ראשון

הדלקת נרות18:45 :

צאת יום טוב19:43 :

שבת חול המועד

הדלקת נרות18:48 :

(לא לפני )17:47

צאת השבת:

שביעי של פסח

הדלקת נרות18:49 :

(לא לפני )17:48

צאת יום טוב19:47 :

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

אמרי רחל

19:46

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

יום ב' ,י"ד בניסן :ערב פסח
מנחה בערב
יום טוב

18:55 ,13:20

18:55

שיחה לפני ערבית:
הרב שלמה לוי

שיחה לפני ערבית:
אודי לוי

18:55

18:55

18:55
שיחה לפני ערבית:
הרב צבי רון

18:55

סוף זמן אכילת אפיקומן0:38 :
יום ג' ,ט"ו בניסן :יום טוב ראשון של פסח
שחרית

(סוף זמן
קריאת שמע:
)9:28

8:50 ,*5:43

8:30
*9:00 ,7:00
* המניין המרכזי

9:00 ,7:15

8:45

– 8:00
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

מנחה

18:43 ,17:43 ,14:00
18:00 ,13:15

18:55

18:50 ,13:15

ערבית
במוצאי יו"ט

שיעור בין מנחה לערבית –
הרב יצחק טברסקי:

18:45

"שישה מפתחות
להבנת שיר השירים"

"חג הפסח – חג החירות"

19:43

9:15

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

18:50 ,13:15
שיעור בין מנחה לערבית –
הרב פינחס רובינשטיין:

* כוותיקין

19:43

19:33

19:43

19:43

19:53

ימים ד'-ה' ,ט"ז-י"ז בניסן :א'-ב' של חול המועד
שחרית

,7:30 ,7:00 ,6:00
9:10 ,8:40 ,8:05
(בזמנים המודגשים:
באולם הגדול)

מנחה

18:50 ,13:40

ערבית

20:30 ,19:30

שחרית

,7:30 ,7:00 ,6:00
9:10 ,8:40 ,8:05

6:20

7:30

כוותיקין*7:45 ,

(ה' מלך)

* ד' 5:53 :ה'5:52 :

18:45
20:00

21:30
יום ו' ,י"ח בניסן :ג' של חול המועד

מנחה
בערב שבת

(בזמנים המודגשים:
באולם הגדול)

6:20

(ה' מלך)

* כוותיקין

18:58 ,17:30

18:58 ,13:20
שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

7:30

7:45 ,*5:51

18:58

18:58

18:58

שיחה לפני ערבית
מוקדמת :דוד רונס
בזמן :ברק מור

18:58

בהכ"נ המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

שבת קודש ,י"ט בניסן :ד' של חול המועד
**9:10 ,*8:30 ,6:30
* המניין המרכזי
** מניין "רצה נא"

שחרית

(סוף זמן
קריאת שמע:
)9:25

8:15
8:30 ,6:45

לאחר מוסף" :מדרש חנן"
שיעור לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר מוסף:
אמירת תהילים ע"י נשים
ולימוד קצר ע"י שיפי כהאן

– 7:45
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר מוסף –
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

8:30 ,*5:36

8:15

* כוותיקין

לאחר מוסף:
לימוד הורים
וילדים

9:15

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 – 10:45גמרא למתחילות לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק (אלוני ממרא )37/2

 –17:30שיעור לנשים בבית בלחמו (אלוני ממרא )13/2

חוג התהילים לבנות לא יתקיים השבת.

18:30

18:20 ,17:00 ,13:15
17:50

 – 16:00הרב שלמה לוי

מנחה

"( 17:20בין המנחות") –
הרב חנן כלאב:

18:00 ,13:15

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

19:46

19:36

"איסור מלאכה
בחול המועד"

ערבית
במוצ"ש

19:46

18:46 ,17:46 ,14:00
18:20 ,13:15

– 14:20
לימוד הורים וילדים

19:46

19:46

– 16:00
English
Gemara
shiur:
Rav
Kenny H.

19:56

יום א' ,כ' בניסן :ה' של חול המועד
,7:30 ,7:00 ,6:00
9:10 ,8:40 ,8:05

שחרית

(סוף זמן
קריאת שמע:
)9:24

6:20

(בזמנים המודגשים:
באולם הגדול)

7:30

(ה' מלך)

* כוותיקין

18:59 ,17:30

18:59 ,13:20

מנחה בערב
יום טוב

7:45 ,*5:48

18:59

18:59

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

18:59

שיחה לפני ערבית

מוקדמת :הרב יצחק טברסקי
בזמן :יוסי שנקמן

18:59

יום ב' ,כ"א בניסן :שביעי של פסח
שחרית

(סוף זמן
קריאת שמע:
)9:23

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

8:30 ,6:45

* המניין המרכזי
יזכור( 10:00 :משוער)

– 10:00
תפילת ילדים

8:30 ,*5:37

8:15
– 7:45
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

8:15

מנחה

שיעור בין מנחה לערבית –
הרב משה סטבסקי:

"מעשה ידי טובעים בים
ואתם אומרים שירה?"

ערבית
במוצאי יו"ט

ימות החול אחרי פסח:
שחרית (ג' ,ד' ,ו')

19:47

18:00 ,13:15

(סוף זמן קריאת שמע)9:23 :

שחרית (ה')

,5:45

18:47 ,17:47 ,14:00

17:00

שיעור בין מנחה לערבית –
הרב שמואל גלייזר:

אחרי
מנחה –
סעודת
משיח עד
צאת החג

19:47

19:57

"הגדרת מצוות עשה
שהזמן גרמן – ספירת
העומר כמקרה מבחן"

 18:00בבית בלחמו (אלוני ממרא  – )13/2סעודת משיח לנשים

19:47

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

18:55 ,13:15

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
בימים ג' ,ו' :גם 8:40
ביום ג' :גם 9:10

מנחה (ג'-ה')

18:55 ,13:40

ערבית (ג'-ה')

20:30 ,19:35

19:37

9:15

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

18:55 ,13:15
19:00

* כוותיקין

19:47

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :

5:50

כוותיקין:
( 5:46ג') – ( 5:43ו')

6:10

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

18:45
21:30

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לארז ושמעונה גוטליב ולגפן בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לנתנאל וחיה וסרטייל ולאלעד בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

מזל טוב :לראובן ורחל לביא ולאשירה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לרפי ויונת אדמוני ולרוני לאירוסיה עם מאור אזולאי .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליפעת ושמעון ברויאר-פינקלשטיין ולאביטל ברויאר לאירוסיה עם דוד הלל גלאוזיס מרבבה .זכו
להקים בית נאמן בישראל.

מזל טוב :למשה וטליה חבצלת ולשרון לאירוסיה עם גבריאל יהודה גרוס מאפרת .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לדינה לאווי ומשפחתה ולאיתמר לאירוסיו עם אביגיל תורג'מן מדימונה .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לרב שלמה ונצחיה לוי ולצבי לאירוסיו עם עדי אדלר מנהריה .זכו להקים בית נאמן בישראל
מזל טוב :לשוקי ופועה שטכלברג ולהודיה לנישואיה עם גלעד סולימני .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :ליואל ובתאל גודיס להולדת הנכד בן לזיו ועדן .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לרב יחזקאל וחוה ליכטנשטיין לבר המצווה של הנכד אלעד אליה בן נתנאל וחיה .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.

מזל טוב :למאיר וסינה קורן לבר המצווה של הנכד עזריה מרדכי ,בן לרב דניאל ורחל קורן ממונסי ניו יורק .זכו
לנחת ממנו ומכל המשפחה.
אנו שמחים להזמין את הציבור לחגוג איתנו את שמחת הבר מצווה של בננו היקר
גפן גור-אריה
קידוש אחרי תפילה יתקיים באולם כינוסים.
שבת שלום וחג שמח,
שמעונה וארז גוטליב

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :לגב' דבורה מוס שהגיעה לישוב גרה בשכירות אצל משפ' שטכלברג ברח' בריכות שלמה
בית  .16יישוב טוב!

ברוכים הבאים
ברוכים הבאים :לגב' אסתר קרסק שהגיעה לישוב ושוכרת את הבית של משפ' פוטר ברח' דרך האבות
 .18יישוב טוב!

תנחומים:
לשרינה פיורר ומשפחתה על פטירת אביה
ר' דב בער שפיגל ז"ל.
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

תנחומים:
לבנימין סופר ומשפחתו על פטירת אחותו
גב' מרים חג'ג' ע"ה
בנימין ישב שבעה בביתו בישוב ביום שישי בין
השעות  11:00-14:00ב 14:00 -תפילת מנחה .
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
קמחא דפסחא :המצב הכלכלי של משפחות רבות מקשה עליהן את ההכנות לחג .מנהג ישראל וההלכה לסייע
לנזקקים לרכוש את צורכי החג וכל המוסיף מוסיפים לו מן השמים .מי שיכול לסייע לחברו [עכשיו ובכל
השנה] במציאת עבודה ,מקיים את מצוות הצדקה במעלה הגבוהה ביותר! יחשוב כל אדם במה יוכל הוא
לסייע בעצה טובה ,בעידוד ובתמיכה ליחידים ,למשפחות ,לקהילות ולכל עם ישראל .כמו בשנים הקודמות
אפשר להעביר כסף לקמחא דפסחא שיחולק כאן על ידי גבאי הצדקה בישוב :דניאל קסוביץ ,עמוס לוי ,מנחם
פריד ,איציק לוי ,או אל הרב .פותחים במבצע התרמה בהוראת קבע פטורה ממס לקרן החסד היישובית
באמצעות גבאי הצדקה .בברכה שתזכו תמיד לשמוח ולשמח.
ועדת צדקה נווה דניאל
דפי הנחיות לפסח כשר ושמח :חולקו בתיבות הדואר.
מכירת חמץ :אפשר לחתום אצלי על הרשאה למכירת חמץ עד מוצאי שבת ,והזריזות כאן ובדרך כלל
משובחת.
הוקרה לנוער הנפלא של נווה דניאל .1 :על הלימוד בבית מדרש בוגרים יחד עם הבוגרים .תודות לאוהד בן
שושן המארגן ולתהילה רכזת הנוער ולכל המשתתפים והמשתתפות המלמדים והמלמדות.
 .2תודות על ההשתתפות ,ההשקעה והמאמץ בפרויקט החסד של חלוקת המזון לנזקקים ביישובי גוש עציון
שבוצע השנה לראשונה בנווה דניאל .תודה לכל המסייעים במהלך השבוע.
נקודה בפרשה :הכהן הגדול מקטיר בכל יום עשירית האיפה כמו מנחת עני .מדוע לא יביא יותר? מפרש רבי
יצחק אברבנאל כדי שלא יתביישו העניים במנחתם המצומצמת ויראו שגם מנחת הכהן הגדול דומה לשלהם..
ועוד ,כדי להיכנס בענווה אל הקודש .בשבת הגדול לקראת הפסח במיוחד עלינו להיכנס אל הקודש באחדות
ובענווה.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

שבת שלום וחג כשר ושמח ,מתניה בן-שחר.

החוגים התורניים לילדים :החוגים יתחדשו בע"ה אחרי חג המצות ניפגש ביום שלישי כ"ט בניסן.
השיעור השבועי בתנ"ך :נחזור ללמוד יחד בע"ה אחרי פסח.
מדרש חנן :לקראת פסח – מנקים את הבית גם מפתקים ...כל הילדים החמודים שאספו  10פתקים ויותר,
מוזמנים להביא אותם למדרש חנן – ולקבל תמורתם פרסים .מחכים לכם – משפחת סיון.
תפילת ילדים בביה"כ הספרדי :שמחים להודיע על תפילת ילדים בבית הכנסת הספרדי בשבתות .את התפילה
תוביל בת אל לאווי ,ואנו מודים לה על נכונותה להירתם לכך .התפילה תתקיים לאחר אמירת 'ימלוך' ,בשעה
 10:15בערך .כל הילדים מוזמנים בשמחה .וועד בית הכנסת.
שיעור במסכת תענית :שיעור לזכרו של הרב יונתן ברויאר ז"ל מתקיים בכל יום ד' בשעה  20:00בבית
משפחת בן אפרים .כולם מוזמנים חדשים כוותיקים .לפרטים :מנחם פרסוף. 050-570-1067 .
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
קריאה ולימוד בספר הזוהר :לפי פרשיות השבוע ,בימי חמישי ,בשעה  20.30בבית משפ' הכהן אוריה נוף
הרודיון .31

בית מדרש נווה דניאל :רוצה ללמוד תורה בשעות הבוקר ולפני הצהרים? בוא והצטרף לחבורה הלומדת בחדר
הלימוד בבית הכנסת המרכזי בימים א-ה משעה  .9:00אפשר לבוא לשעות אחדות ליום או יותר או לכל
השבוע .ביום שלישי בבוקר אנו לומדים עם הרב מתניה בשעה  9:00ספר ירמיהו .בשעה 10:30 – 9:50ספר
מורה נבוכים לרמב"ם .לפרטים נוספים אברהם שטיינברג 02-9309394
שיעור תנ"ך לנשים :נחזור ללמוד יחד בע"ה אחרי פסח.
"נקודת אור בפרשה" :בשבת אחר התפילה בבית הכנסת המרכזי בחדר הקטן אמירת תהילים לנשים
ואח"כ דקות של חיבור אישי ורגשי לפרשה על ידי שיפי כהאן .לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל.
מקווה נשים שעון קיץ :שימו לב לשינויים בשעות פתיחת המקווה!! המקווה פתוח בכל יום בין השעות
 . 19:45-22:00במוצאי שבת וחג פתוח בין השעות  . 20:30-22:30בלילות שבת וחג נא להתקשר לקביעת מועד
לטבילה .מחיר לטבילה  30-ש"ח (לילות שבת פטורים מתשלום) נא להקפיד על התשלום  .לשאלות ובקשות
מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי פלאפון  . 0507338910כולן מוזמנות בשמחה ! צוות הבלניות.

לימוד הורים וילדים בדרך האבות
פרסים!!
כיבוד!!
כל שבת ,בשעה 14:20בבית המדרש דרך האבות
כיבוד נתרם לעילוי נשמת:
ר' אליעזר בן ברוך זאב (אבא של יעל מאיר)
חנה בת אלחנן (אמא של מוש מאיר)
פרסים נתרמו לעילוי נשמת:

גדליה יצחק בן שמואל יוסף קסוביץ

על כל אירוע חריג יש לדווח מיד ליואל 052-8656325 -או למוקד.1208 :

שריפת חמץ :השנה אנו נפזר תיבות לטובת שריפת חמץ בכל רחבי הישוב ,אנו חוזרים ומבקשים לשרוף אך
ורק בתוך התיבות  ,סיום זמן שריפת חמץ הוא שעה  11:21ומיד לאחריו נחל בפינוי התיבות למניעת מפגעי
ריח בחג .
התיבות יפוזרו לפי הפירוט הבא:
רחוב אלוני ממרא פינת שדה מכפלה
רחוב אלוני ממרא ליד גן השעשועים
רחוב אלוני ממרא במפגש עם רחוב נוף הרודיון
רחוב נוף הרודיון ליד ה45 -
רחוב המוריה ליד בית הכנסת הספרדי
רחוב נחל המעינות פינת דרך אפרתה
רחוב המוריה פינת בריכות שלמה
רחוב הרי יהודה פינת בריכות שלמה
רחוב הרי יהודה פינת דרך אפרתה
רחוב עמק ברכה פינת דרך אפרתה
רחוב מגדל עדר ליד גן אמרי רחל
אנו חוזרים ומבקשים לשרוף אך ורק בתוך התיבות.
פינוי זבל :עד ערב החג יהיה פינוי זבל פעמיים ביום ובשעות לא שגרתיות .אתם מתבקשים לא לחסום את
הגישה למשאית.
מצלמות אבטחה :כחלק מהמאמץ למגר את תופעת הוונדליזם בישוב ,ובעצה אחת עם המשטרה אנו מתחילים
בהתקנת מצלמות אבטחה באזורים ציבורים בישוב .
חופשת פסח  :מזכירות הישוב יוצאת לחופה מיום שני ערב חג עד יום שלישי אסרו חג  ,חג שמח לכולם .

מזכירות הישוב מאחלת לכל בית נווה דניאל חג כשר ושמח!

ְק ִהילָ ה
אז פסח ממש כאן מעבר לפינה ניקיונות ,קניות וסידורים אחרונים לקראת החג .אני רוצה לשתף אתכם
במקצת האירועים והעשייה בשבוע החולף,
במהלך כל השבוע פעל בית מדרש בוגרים ,בו למדו ביחד בחברותות ושיעורים שביעיסטים ,שמיניסטים ובוגרי
היישוב .בנוסף השתתף הנוער בפרויקט החסד של חלוקת מזון לנזקקים ביישובי גוש עציון שהשנה מרכז
החלוקה היה אצלנו ביישוב .ישר כוח לכל העוסקים במלאכה.
ביום שני נהנו ילדי הגנים וכיתות א'-ג' מההצגה "רבי עקיבא הכל לטובה" וביום רביעי אפינו מצות עם ברוך
פרבר היה נפלא תשאלו את מי שהיה!
ביום ראשון אחה"צ תיפתח הדוכניה של הנוער בגן חיים -דוכני אוכל שווים וטעימים והכי חשוב את הבית לא
מלכלכים ...ראו פרסום בהמשך הדף.
אירועי אייר תשע"ז :השבוע התחלנו בחזרות לקראת טקסי אייר השונים .השמיניסטים עובדים על טקס יום
הזיכרון ,הילדים החלו בחזרות לריקודים וההופעות של ערב יום העצמאות וממש בכתיבת שורות אלו
מתחילים ביום צילומים לכבוד הטקס.
מצורף לוח חזרות לאחרי החג ,מחכים לכולם.
ראשון
 /16כ' ניסן

שני
 /17כא' ניסן

שלישי
 /18כב' ניסן
כיתות ב'-ג' בנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנים ובנות
17:00-18:00
כיתות ד'-ה' בנות
18:00-19:00

 /23כז' ניסן

 /24כח' ניסן
כיתות ב'-ג' בנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנים
ובנות
17:00-18:00
כיתות ד'-ה' בנות
18:00-19:00
 /1ה' אייר
חזרות גנרליות
פרטים בהמשך.

 /25כט' ניסן
כיתות ב'-ג' בנות
15:00-16:00
כיתות ד'-ה' בנים ובנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנות
17:00-18:00

 /30ד' אייר
כיתות ב'-ג'
בנות
15:00-16:00
כיתות ד'-ה'
בנים ובנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה'
בנות
17:00-18:00

רביעי
 /19כג' ניסן
כיתות ב'-ג' בנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנים
ובנות
17:00-18:00
כיתות ד'-ה' בנות
18:00-19:00
 /26ל' ניסן
כיתות ב'-ג' בנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנים
ובנות
17:00-18:00
כיתות ד'-ה' בנות
18:00-19:00

חמישי
 /20כד' ניסן
כיתות ב'-ג' בנות
15:00-16:00
כיתות ד'-ה' בנים
ובנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנות
17:00-18:00
 /27א' אייר
כיתות ב'-ג' בנות
15:00-16:00
כיתות ד'-ה' בנים
ובנות
16:00-17:00
כיתות ד'-ה' בנות
17:00-18:00

מאחלת לכולנו חג כשר ושמח,
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

שישי
/21כה' ניסן

שבת
 /22כו' ניסן

 /28ב' אייר

 /29ג' אייר

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



במוצאי שבת פרשת ויקהל-פקודי ,אור לכח' אדר 25 ,מרס ,לקחנו בחורה טרמפ מגילה לנווה דניאל .השעה הייתה בערך
 .21:40הבחורה שכחה במכוניתנו שקית עם נעליים .נשמח להחזירן .בעלת האבידה מתבקשת להתקשר לנחמה שטיין:
 .054-4471753או 02-5661962 :חג שמח.



שדות שמתחת למגרש נמצא כדורגל איכותי .נראה חדש .נשמח להשיבו לבעליו .משפחת מאיר.029934208 :



נשכח בקבוק שתיה באוטו שלנו מסוג  Brita,משפחת בלייברג .053-421-8835



אבד לנו תיק בצורת דובי בעדלאידע ( היה בפנים כובע קטן של תאילנדי) נשמח מאוד לקבלו חזרה.
משפחת וינגוט .052-2336640



נמצא כדור  -רגל ,ניתן לקבלו אצל יהונתן חבצלת .9934445

אוּלַ ם ֵאירו ִּעים

דו ַאר:
ֹ
יום א' –  18:00-19:00בערב
יום ב'  7:00-8:00 -בבוקר
יום ג' –  18:00-19:00בערב
יום ד'  16:00-17:00 -אחה"צ
יום ה' –  18:00-19:00בערב
יום ו'  -סגור
בכל בעיה ניתן לפנות אלי בשעות הפתיחה
יונתן בן חמו

לתיאום יש לפנות לרבקה לביא,
מזכירת היישוב,
בטלפון02-9931123 :

054-5211156

כתובת אתר הספרייה http://nevedaniel.library.org.il :

שעות פתיחת הספרייה לתקופת פסח:
יום חמישי (י' בניסן) ,16:00-19:00 :מוצאי שבת (יב בניסן)  ,21:30-22:30יום ראשון (יג בניסן) 16:00-19:00
בין התאריכים יד-כא בניסן הספרייה תהייה סגורה.
תזכורת -ביום חמישי ,כד בניסן בשעה  20:00מפגש בספרייה עם הסופרת אמונה אלון על ספרה -בית על
מים רבים.


*
* דירות לאירוח :בעז"ה נחגוג בשבת פרשת "שמיני" (כ"ו ניסן - 22-4 ,השבת שמיד לאחר פסח ) בר מצווה
לבננו אביעד  .נשמח לסיוע בדירות לאורחנו בשבת זו .רוב שמחות לכולנו  .אודי ומיכל לוי
ehudlevy@gmail.com0546409242
* ביום שני האחרון ניקינו מחוץ לבתינו את הרכב לקראת פסח .נכנסנו לכמה דקות הביתה וכשיצאנו נדהמנו
לגלות ששואב האבק שלנו נעלם .אנחנו רוצים לקוות שמישהו חשב בתום לב שהוא למסירה .מבקשים ממי
שלקח להחזיר אותו למשפחת איזבוצקי ,אלוני ממרא  .31/2תודה וחג פסח כשר ושמח לכולם!
* תודה לחברי היישוב :ברצוני להודות לחברי היישוב שהשתתפו עמנו בצערנו ,עם פטירת אבי ,פיטר רייש.
אני רוצה גם להודות לחברות צוות עזרה הדדית שסייעו לנו לקראת השבת שחלה תוך כדי השבעה ודאגו שלא
יחסר לנו דבר .שנזכה לעזור ולהיעזר רק בזמנים שמחים! קרן אטינגר והמשפחה.
* האם אתם עייפים? האם כואבים לכם השרירים? האם חסר לכם אנרגיה? תבואו לקליניקה של ג'יימס כהן
לשעה של שקט מוחלט ,שחרור שרירים תפוסים ומרגוע .אני מסאז'יסט רפואי מקצועי ורפלקסולוג מזה כ15-
שנים המטפל באנשים עם בעיות אקוטיות וכרוניות ,וכמובן להרגעה .הקליניקה שלי נמצאת בנוה דניאל
תיצרו איתי קשר לתאם פגישה ,ב 0547-987-689-או ,לחליפין ,תשלחו לי אי-מייל ב
 jamescohen500@gmail.comג'יימס כהן.
* למכירה :רכב טויוטה קורולה  ,2009הילוך אוטומטי ,יד שניה 157,000 ,ק"מ ,חלונות ממוגני אבנים ,מטופל
בהקפדה במוסך כפר עציון .אורי בנק.052-566-5668 :
* משחקים ללא שימוש :בהתקרב חג פסח ,הניקיונות וה"סדר" בבתים ,נשמח לקבל מכם משחקים
שהתכוונתם לזרוק לטובת הרחבת מאגר המשחקים במשחקייה – ספריית השאלת המשחקים בגן השיקומי
(גן חינוך מיוחד לילדים עם מוגבלויות בירושלים) .על המשחקים להיות במצב שמור ועם כל החלקים.
אפשר להעביר לשירה כפיר אלוני ממרא  0525209471 415/2בתודה רבה וחג שמח .צוות המרפאות בעיסוק.
* איסוף מוצרי חמץ :ניתן להביא אלינו מוצרי מזון סגורים שלא פג תוקפם עד יום ראשון בערב  -זמן בדיקת
חמץ .ניתן להניח בארגזים בכניסה לביתנו  -אלוני ממרא  33/3המוצרים יועברו לנזקקים לאחר החג.
תזכו למצוות! משפחת ליבוביץ'.
* אנחנו מעוניינים לעבור לנווה דניאל :משפחה שמעוניינת לעבור לישוב מחפשת דירה גדולה או בית להשכרה
לתקופה ארוכה מחודשי הקיץ .חוה קסירר .0586854130
* גמ"ח ציוד טיולים :עם בוא חג הפסח ולאחריו הקיץ מזכירים שיש ברשותנו גמ"ח לציוד טיולים .
מוזמנים ליהנות מהגמ"ח במהלך החג ובכלל (...הגמ"ח כולל  -אוהל ענק ,מנשאים לתינוקות ופעוטות ,תיקים,
מחצלות ,כירות גז ועוד )...יעקב ומרב וקס יעקב 050-5550604מרב .054-5665747
** מה הסיפור שלך? סדנא מעשית :קורס מעשי בן  13מפגשים ,חד שבועיים ,אורך מפגש :שעה וחצי .ימי
חמישי .11:00-12:30 ,מפגש ראשון  .4/5/17לאור הצלחת הקורס הראשון ולבקשת המשתתפים ,אנחנו
מכריזים על פתיחת קורס נוסף בהנחיית במאית התיאטרון ומנחת הסדנאות טלי שכטר.
רוצה להעביר לנכדים את המורשת המשפחתית ולא יודע/ת איך לעניין אותם? תמיד רצית להנציח את
ההיסטוריה המשפחתית בדרך יצירתית ולא ידעת מהיכן להתחיל? איך מנגישים מורשת? איך מקרבים את
ההיסטוריה? הקורס יעסוק בהקניית טכניקות מעולם התאטרון ומספרי הסיפורים ,והפיכתו של הסיפור
משפחתי למופע דינמי ,אטרקטיבי ומושך .בקורס יתוועדו המשתתפים לטכניקות בסיסיות מעולם התאטרון,
לעבודת השחקן ,תרגילי קול ,גוף ותנועה .נחקור יחד את הסיפור המשפחתי והעלאתו לבמה .לפרטים שרה
פריד052-5585866 :

** תיקון תכשיטים :מקבלת תיקוני תכשיטים מכל הסוגים .שרה בלוך 0547775966
** למסירה :יש לי דייסת דגנים מלאים לתינוקות למסירה ,אסתי פרידמן .052-6958262
** ניקיון לפסח :בחור חרוץ ,אמין ויסודי ישמח לנקות את ביתכם לפסח .לתיאום -אופק זגדון .0545759253
** שטיפת מכוניות :גם השנה אנחנו עושים שטיפת מכוניות לפסח כולל ניקיון פנימי וחיצוני ,מהרו לתאם
מועד שטיפה (שנה שעברה נגמר המקום) ,לפרטים  -אבנר כהאן.055-663-6651 -
** ירקות אורגניים  -ניתן להשיג "קייל"" ,תוצרת נווה דניאל ,גידול אורגני  .נקי מחומרי הדברה.
 100גרם  11 -ש"ח  .להזמין נא להתקשר לרחל וולט :email - 050-65-12347 -
 ( rachaelandmordechai@gmail.comאנו מפרישים תרומות ומעשרות ).
** נסיעה לכפרי אבאיודיה באוגנדה :לאחר שמנהיגי קהילת אבאיודיה ,ביקרו בנוה דניאל ולמדו בישיבת
מחניים בגוש ,אנו מארגנים נסיעה לכפרים שלהם .המטרה היא לקיים סדרה של שעורים לכל הגילאים ובכל
הרמות ,לקיים שבת בצוותא וליצור קשר חי בינינו שיתפתח ב"ה לעשייה מתמשכת .הנסיעה תארך כעשרה
ימים ומיועדת לחודש תמוז הקרוב ,ונשלב בה ביקורים באתרי טבע מרתקים .העלות לא נקבעה עדיין אך היא
תהיה כמחצית מעלות נסיעה תיירותית מקבילה .מי שמתעניין שיתקשר בהקדם ליונתן סגל , 054-2064929
. yonatan3355@gmail.com
** גילה כירבולים :מחפשים מתנה מיוחדת לחג? גם שימושית וגם מקורית? מבחר מתנות ייחודיות
ושימושיות לפסח .בואו בשמחה! גילה ינובסקי .05545993271
** 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-
** 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.com050-5326717
** אינדאנס  INDANCEעם טל  -ריקוד מונחה לגוף ולנפש  -נשות הישוב מוזמנות לשיעורי ריקוד אינדאנס
עם טל בנק .השיעורים מתקיימים בימי שלישי בשעה  ,20:15בסטודיו של פנינה סנד ברח' דרך האבות 18/1
בנוה דניאל .נשמח ונרקוד בבואכן!!! לפרטים. talindance@gmail.com 050-5326717

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 במייל haya.shames@gmail.com :או לציפי ידידיה054-3075700:
 tsipiyedidya@gmail.comקליטה טובה!

מי שהשכיר את דירתו מתבקש לעדכן במייל של דף מידע daf.meida@gmail.com
להשכרה :דירת  3וחצי חדרים ,מיזוג אוויר ,כניסה נפרדת כולל גינה  30מ"ר ,נוף מהמם .החל מאוגוסט.
לפרטים קרן לב .0544742615
להשכרה :דירת  5חדרים מרווחים ונוף ברחוב מגדל עדר .אפשרי לזמן ממושך.0542322111 054-6764676 .
מרדכי דימנטמן.
להשכרה :דירה בת  3חדרים ,במרכז היישוב .מזגן .חלונות מבודדות (אנדרסן) ,הפונות לנוף .קורות עץ בתקרה
המקנות אווירה של צימר .בניה חדשה (בת שנתיים) .דקה הליכה מכל הפונקציות המרכזיות של היישוב
(המכולת ,גן חיים ,גני הילדים ,סניף בנ"ע ,חדר נוער ,ביכ"נ המרכזי/הספרדי/חב"ד ,הדואר ,המזכירות,
הספרייה ,אולמי שמחות וחדר חוגים) .אורי בנק.052-566-5668 :
השכרה לטווח קצר :מאמצע יוני עד סוף אוגוסט .דירת  3חדרים ברחוב אלוני ממרא .קומת קרקע ,חצר
פרטית ,נגיש לבעלי מוגבלויות .למעוניינים נא ליצור קשר עם ימי שעשוע .0542345468
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה קטנה .כ  35מ"ר .כניסה נפרדת .ניתן לשימוש כמשרד .שאול גולדשטיין/0504012020 -
להשכרה :דירה  3חדרים ,גדולה ומרווחת  ,מאורת עם חלונות גדולות לכיוון הנוף וחצר/גינה .אפשרות
למחסן .כניסה ביוני .דוד לונדון .0507703778
להשכרה :דירה להשכרה לתקופה קצרה לחודשים הקרובים רחוב אלוני ממרא קלייר אלוש .054-7244026 .
להשכרה :דירת חדר  +מטבח/פינת אוכל  +חצר ,מרוהט ,כניסה מידית ,מתאים לזוג צעיר או לבודד
לפרטים :אליהו וינברג .0543099939
להשכרה :דירה  3חדרים  (,חדר הורים )  ,אמבטיה  ,גינה  ,חצר אנגלית ,פרוייקט  45מקום מרכזי רח' נוף
הרודיון פרטים  :ישי  054/6488244רבקה  058/4454323כהן.
להשכרה :דירה מרוהטת (מלאה או חלקית) 2 :חדרים ,קומת קרקע ,כניסה נפרדת וגינה פרטית .רחוב דרך
האבות ,קרוב לבית מדרש .מתאים לזוג .לפרטים 0544549469 :מייקל לורנס
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרוייקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית.קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירת  2חדרים קטנה ונחמדה ,קומת קרקע ללא מדרגות ,מיזוג .פנוי מראשית אפריל.
לפרטים להתקשר לדליה גוטליב .0547567889
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
להשכרה :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.
להשכרה :להשכרה יחידה נפרדת של  2.5חדרים עם מטבח מרווח בכניסה לישוב קרוב לבית הכנסת המרכזי
רונן רוזנזון .0545664832

להשכרה :דירת  5חדרים ,חצר וגינה .ברח' המוריה מרכז היישוב לפרטים יוסי קרוטהמר0523542969 :
להשכרה :דירת  5חדרים  +חדר כביסה עם מיזוג מרכזי ,חלונות אנדרסון ,נוף משגע לכיוון מערב ,כניסה
ישירות מהכביש (ללא מדרגות) ,מיקום מרכזי ביישוב  .כניסה מידית !! לפרטים -שילה כץ .054-7002069
להשכרה :דירת  3חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה.
לפרטים לפנות לרפי עבו  052-8119998או .052-8119997
למכירה :בית גדול ,ומרווח ,שטוף אור ואוויר 14 ,חדרים 5 ,חדרי שירותים ,חדר ומרפסת כביסה ,שלושה
מחסנים ,כולל עליית גג ענקית ,גינה מטופחת ויחידה להשכרה .כניסה ללא מדרגות ,עם נוף מרהיב המשקיף
עד החוף ,חלונות "פלה ",אמריקנים ,מיזוג מיצובישי אינוורטר ,מערכת אזעקה ,שואב אבק מרכזי .פניות
רציניות בלבד .נאוה פלדמן . 055-666-2544
למכירה :בית ברחוב נוף הרודיון ,עם הנוף הכי יפה בארץ ,שלושה מפלסים ,שישה חדרי שינה מרווחים
וגדולים ,יחידת הורים ,חדר כביסה גדול ,חלונות אנדרסון ,חימום ביונקרס ( 2יחידות),אופציה לחלוקה לשתי
יחידות נפרדות .לפרטים :נטע מגן .0507316451
למכירה :קוטג' ברחוב אלוני ממרא [ ליד גן השעשועים]  200מ"ר מחולק ל -2יחידה להשכרה + . .גינה .
לפרטים ניר בן ישי .0544634362

הסניף של ישראל
 15:40לימוד מדריכים
 16:00מפקד ופעולות
 17:00מנחה בביה"כ המרכזי ולאחר מכן דרשת הרב לשבת
הגדול.
לא יהיה סד"ש ,ערבית והבדלה.
חניכה מצטיינת :עדן בלוך
מדריכה מצטיינת :הודיה מאיר
יישר כוח ענק לנתנאל פולק משבט נבטים שהגיע במקום
הראשון בחידון הסניפי בנושא הגולן ,יהודה ושומרון.

מודעה בתשלום

בלילה הזה לא רק הילדים
שואלים "מה נשתנה הלילה הזה
מכל הלילות"

במוצאי שבת הקרוב,
י"ב בניסן (,)7.2.17
"שיפון" פתוחים חצי שעה לאחר צאת השבת ועד חצות!!!

ביום ראשון בלילה ,י"ג בניסן ()9.4.17
– ליל בדיקת חמץ,
המאפייה תהייה פתוחה עד  2לפנות בוקר!

ובמוצאי החג – שביעי של פסח ,כ"ב בניסן ()18.4.17
באים לחגוג מימונה החל משעה  22:00ועד .1:00

פלאפל ,פיצות ,מאפים טעימים ועוד מלא דברים
שווים!!!!

