במעלה ההר

כִּ י תֵ צֵ א

דף מידע נווה דניאל

י"ד באלול ה'תשע"ח

צאת השבת 41:11 -

הדלקת נרות ( 45:81 -לא לפני )25:71

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

מנחה בערב שבת

24:29 ,25:27 ,22:12

24:29 ,25:27

24:29

24:29

24:29 ,25:27

24:29

(סוף זמן ק"ש)4:10 :

4:22 ,*8:22 ,0:22
* המניין המרכזי

8:22 ,0:97

8:27

8:27

8:22 ,*7:20

4:27

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

28:12 ,25:22 ,22:27
19:49

18:00
24:94

17:50
24:24

28:12 ,22:27
24:94

28:94 ,25:94 ,29:22
24:94

28:22
24:74

שחרית בשבת

ליל שבת
שבת
בבוקר
לאחר
מוסף

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

שיחה לפני ערבית:
צביקה נמט

שיחה לפני ערבית:
רפי עבו

שיחה לפני ערבית
מוקדמת :יונתן לוין
בזמן :הרב אילן מיזר

שיחה לפני ערבית

 – 22:22תפילת ילדים

 – 5:97שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

 – 5:22מדרש רבה
על הפרשה

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שיעורים
בשבת:

שיחה לפני ערבית:
הרב יחזקאל ליכטנשטיין
לאחר מוסף:
 הרב יוסי אליאב:

"ֹלא תּו ַכל לְ ִה ְתעַ לֵּם"

 תהילים ושיעור לנשים


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

 – 40:11הרב שלמה לוי
שבת
אחה"צ

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

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

 – 25:22מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 22:27גן חובה  -ג'
 – 22:72ד'-ט'

חב"ד

– 25:22
הרב מוטי בן שושן:

"( 25:12בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב דוד בס:

"מועדי שאלת טל ומטר:
מסורת במציאות משתנה"

בימות החול :

– 20:22

"מה אפשר לדרוש
מבן סורר ומורה?"

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,7:72

שחרית (ב' ,ה')

,7:97

4:22 ,8:92 ,8:22 ,5:92 ,5:22 ,0:22
מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

* כוותיקין

אנו נערכים לשיפור פני הספרייה.
בחודש הקרוב צוות הספרייה
יתחיל בתהליך מיון הספרים והוצאת
ספרים ישנים או פגומים.
הספרייה תיסגר ביום חמישי י"ב אלול
 07.5וביום חמישי י"ט אלול .71.5

מקווה:
א'-ה'11:22 – 24:97 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש11:22 – 12:27 :
(תשלום  ,₪22בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי.272-5228422 :

באוהל "ותן חלקנו"

הרב ג'סי הורן:

לימוד הורים וילדים

"הבנה חדשה
במצוַ ת התשובה"

באמרי רחל

– 29:12
לימוד הורים וילדים

אולם הכינוסים הקטן

– 43:71

סעודה שלישית לנשים
לכבוד חודש אלול

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

א' ,ג' ,ד'0:27 :
ו'0:12 :

סליחות7:22 :

0:22

שחרית :לאחר סליחות

28:77 ,22:92
12:22 ,24:27

ספרייה:

באמרי רחל

12:22

12:22

תהילים לבנות (א'-ו')
 22:97בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )9
 – 25:22שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 43:11שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית
בלחמו (אלוני ממרא )2231

בית מדרש
דרך האבות
כוותיקין:
( 7:72א') – ( 7:72ו')
( 12דקות לפני הנץ החמה)

28:97
12:22

שבת בר מצווה של

משחקייה– גם באוגוסט:

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.

א' ,ד'20:22-28:22 :
המשחקייה מיועדת לילדי הגיל הרך
והוריהם .בואו ותבלו ביחד
כרטיסייה של  22ניקובים.₪ 92 :

נתנאל שכטר

לידיעתכם
לוח חוגים מופץ במייל וכן נמצא באתר
היישוב .מהרו לרשום את ילדכם/
ילדתכם לחוגים בבית שלנו-
בנווה דניאל!
לוח דירות למכירה  3השכרה
מופץ במייל וכן נמצא באתר היישוב.

ניתן לרכוש במקום.

בני עקיבא
השבת הסניף יפעל במתכונת מצומצמת.

באירוע בטחוני יש להתקשר
ליואל 180-5080708
או למוקד הגוש .4015

הודעות על הפעולות ימסרו ע"י
המדריכים.
ה' עימכם

משולחן הרב

נקודה בפרשה :בסוף פרשתנו נזכרת המצווה למחות זכר עמלק
"אשר קרך בדרך  ...והיה בהניח ה' א' לך מכל אויביך -
בארץ ."...בעל חידושי הרי"ם כתב כי "עמלק הדורות" הוא
היצר הרע הרוצה להכשיל את האדם ולהכניס קרירות ומרירות
ללבו .שני דברים יסייעו לנו להתגבר על היצר .הראשון :ע"י
"והיה" .והיה  -אומרים חז"ל  -לשון שמחה .על ידי שמחה
בתורה ובמצוות אפשר להתגבר על היצר .השני :איך יגיע האדם
לשמחה? כאשר ישב בארץ ישראל .בפתיחת שנת הלימודים
נודה לה' שזיכנו לעובדו בארץ ישראל בשמחה.
כי תצא :החופשה הגדולה מסתיימת והילדים עם המחנכים
והמחנכות מחדשים את הלימודים בבתי הספר .מומלץ לשוחח
עם הילדים ולהקשיב לרגשותיהם לקראת שנת הלימודים,
להזכיר את ההזדמנויות עם החברים החדשים והישנים ועל
האפשרויות והאתגרים הטובים בתורה ובמדע .יש להדריך את
ילדינו על הזהירות בדרך ,כולל בכבישי הישוב שהתעבורה בהם
התגברה במעבר של אוטובוסים וכן בהתנהגות בהסעות .נתפלל
לצמיחת ילדינו בטובה בשמחה ובאהבה .ברכות הצלחה ושמחה
לכל המלמדים והלומדים .נזכור להודות למורים ולמורות ולכל
צוות בית הספר שהשקיעו רבות לקראת פתיחת השנה בשמחה.
יהי רצון שנזכה כולנו להתעלות בשמחה בתורה ובעבודת ה'.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

ברכות ואיחולים
★

לשראל ובתיה זמשטיין ברוך שהחיינו וקיימנו
והגיענו לברית המילה של יאיר .זכו לגדלו לתורה
לחופה ולמעשים טובים.

★

לרב דוד ויונית בר חיים  -אביכזר ולאיתן בר
המצווה זכה לגדול בתורה לחופה ומעשים טובים.

★

למנחם ואביבה שכטר ולנתנאל בר המצווה .זכה
לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

★

לרב חנן וציפי כלאב ולחגי לנישואיו עם מרים אורה
חוקת מפתח תקווה .זכו להקים בית נאמן בישראל.

יחד לב אל לב...
בשבת פרשת "כי תבוא" נחגוג לבננו יהונתן צבי בר מצווה בישוב ,אנו צריכים מספר חדרים לאורחנו ונודה למי שיוכל להיענות.
בתודה ,משפחת חבצלת.2727-922782 ,
לשבת חתן של עמיחי ועמית ,פרשת ניצבים ,נשמח לעזרה בהכנסת אורחים .אם יש לכם חדר3יחידה פנויה לזוג ,הדבר יעזור מאד.
נסים וצילה מזרחי .271-9704572
לרגל שבת חתן וכלה שנקיים בעזרת ה' יתברך בשבת האזינו (בין כיפור לסוכות) אנו מחפשים דירות אירוח .מודים מראש .הכהן
אוריה .2718224487
חוג שח-מט
גם השנה יתקיים חוג שח-מט לתלמידי כתות ג-ח (בנים
ובנות) .את החוג מעביר יעקב פלג ,מועמד לרב אמן ,ובעל
נסיון רב בהעברת חוגי שח-מט .משתתפי החוג ילמדו שיטות
שונות ,אסטרטגיות וטקטיקות ,ויתחרו בתחרויות
וטורנירים.
החוג יתקיים בימי חמישי ב 24:22-בבית משפחת אלבוים
(אלוני ממרא  .)2הרישום דרך יעקב פלג.271-822-8911 :

סדנת "ציור אינטואיטיבי" עם מוריה אביחיל
בימי ג' בבוקר 8:22-22:22
תמיד רצית לצייר ולא העזת? או אולי את אוהבת לצייר אך לא
מגיעה לצבעים? מוזמנת למסע של גילוי ושחרור מלא
בהרפתקאות ,צבע וצחוק.
 1מפגשים ראשונים חינם ₪ 202 .לחודש
מתחילים אחרי החגים .בואי בשמחה רח' המוריה . 2532
לפרטים279-0221279 :

דת ושיעורים
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

 4:22עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג272-8198288 ,
:4:97 – 4:22
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

:22:22 – 4:97
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

 – 12:22שיעור "צורבא מרבנן" לגברים –
השבוע מתחילים הלכות נידה – בבית הכנסת
הספרדי

 – 10:00סודות של הפרשה – עם הרב
שארף מביתר – ארוחת בוקר – בבית
מדרש דרך האבות

 – 12:22שיעור "צורבא מרבנן" לנשים – בבית
מש' ויסברג (אלוני ממרא  .)12לפרטים:
אסתי פרינץ271-0421224 ,

 – 20:00שיעור בגמרא מס' מועד קטן
– הרב פנחס לנגר – בבית מש' עדי
(אלוני ממרא )5/3

 :11:22 – 12:22שיעור בתהלים – הרב מתניה
בן-שחר – בבית מש' קפלין (הרי יהודה – )29
לא יתקיים השבוע

לאחר ערבית של  – 21:00שיעור
בגמרא בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים
וכו') –מס' בבא מציעא – הרב חנן
כלאב – בבית הכנסת הספרדי

ו'

:11:22 – 12:22
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"

 – 4:22לימוד
פרשת השבוע
– מתורת
האדמו"ר
מסלונים (בעל
"נתיבות
שלום") – בבית
הכנסת המרכזי

לאחר ערבית של
 – 12:22שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

אחרי הדלקת
נרות – מסיבות
שבת – פסוקים
בשירה ,סיפור,
פרשת שבוע,
ממתק .לילדי
גן עד ג' – בבית
מש' פרבר
(מגדל עדר )9

From the Desk of the Mazkirut:

משולחן המזכירות

Guest rooms in Neve Daniel: In view of the need
for accommodation on Shabbatot, holidays and
other occasions, we are pleased to announce the
opening of two guest apartments in the yishuv.
The apartments are located in the center of the
yishuv
(in the 12 rental units). They are furnished and
equipped, and each apartment has 8 beds.
Special prices for the period of Tishrei.
For details and reservations: Tzvi abu 052-8119963

 לאור הצורך העולה בדירות:חדרי אירוח בנווה דניאל

Omega in Gan Chaim: B'shaa tova, the omega in
Gan Chaim has been fixed. All the children (and
adults) of the yishuv are invited to return and use it.

. בשעה טובה האומגה בגן חיים תוקנה:אומגה בגן חיים
.כל ילדי (ומבוגרי) היישוב מוזמנים לחזור ולהשתמש בה

 אנו שמחים, שמחות ועוד, מועדים,לאירוח בשבתות
.להודיע על פתיחת שתי דירות אירוח ביישוב
 יחידות21הדירות ממוקמות במרכז היישוב (בפרוייקט ה
. מיטות8  בכל דירה, מרוהטות ומאובזרות,)להשכרה
.מחירי הרצה לתקופת תשרי תשע"ט
.271-8224402  צבי עבו:לפרטים ולהזמנות

קהילה
מה היה לנו השבוע?
עושים חיים בגן חיים :נפגשנו ביום שני אחה"צ בגן חיים
ליצירה כיפית של דמויות מופתעות .תודה לדניאלה פונד
ואילנה שוויקה שהפעילו אותנו ולרננה זלמנוביץ מוועדת
גיל הרך על הארגון.
מה צפוי בשבוע הבא?!
סעודה שלישית נשית :כל נשות נווה דניאל מוזמנות
לסעודה שלישית השנתית ,באווירת חודש אלול .בואו
לשיר ,לשמוע דברי תורה ,וכמובן לאכול .נפגש באולם
הכנוסים הקטן בשעה  25:22בשבת .כל אחד מוזמנת
לתרום מאכל אחד לשולחן הבופה .עליזה סטבסקי
וליאת יכמן.
סוגרים קיץ בנווה דניאל יום שישי כ' באלול  74.5שימו
לב לפרסומים המצורפים!
לפרטים נוספים ולכל פנייה בנושא צרכי הקהילה אתם
מוזמנים לפנות אליי,
רות אדרי רכזת הקהילה
 181-3118180או במייל kehiland@gmail.com

טקס חגיגי
לכבוד העולים לכיתה א'
ברכת הדרך מרב הישוב
איחולים מנציגי בוגרי א'
שירה משותפת עם ההורים
הפתעה לכל ילד!
יום שישי ,כ' באלול  ,2238בשעה  4:22באולם השמחות
(חצי שעה לפני תחילת ההפנינג היישובי)
האירוע מיועד לבוגרי גן חובה והוריהם
בואו בשמחה!!!
ועדת חינוך יסודי

קידוש קבלת פנים למשפחות החדשות ביישוב
בשבת פרשת כי תבוא כ"א באלול ( )2.4הציבור מוזמן לקידוש
לאחר תפילת מוסף בבית מדרש דרך האבות .לכבודן של
המשפחות החדשות ביישוב
וברכת הצלחה לשנת הלימודים החדשה.
נשמח לראות את כולם!
לברורים או אם תוכלו לעזור נא לפנות
לרחל לביא thelavis1@gmail.com
All are invited to a kiddush after tefillah on Shabbat
Ki Tavo (1/09/18) at Beit Midrash Derech Ha'Avot.
We will welcome new families to the YIshuv and
wish success for the new school year.
!Please join us
For further information or if available to help, please
contact Rachelle Lavi
thelavis1@gmail.com

ערב נשים לקראת החגים....
Women's evening- makeup and photo

מוזמנות לערב נשים ייחודי ומפנק-
נלמד איך להתאפר ולקשור מטפחת באופן מרענן
ולסיום נצטלם למזכרת
את הערב ילוו:
המאפרת עדי סוקולובר
והצלמת מרים אדלר.
כל אישה מתבקשת להביא את האיפור האישי שלה.
הערב יתקיים ביום שני  03.09.18כ"ג באלול תשע"ח
בשעה  20:30באולם השמחות.
עלות ₪ 10 -למשתתפת.
הערב מיועד לנשות היישוב בלבד.
הרשמה כולל כתובת מייל חובה -לצורך קבלת התמונה
http://bit.ly/2nYWiJt

