במעלה ההר

עֵ ֶקב

דף מידע נווה דניאל

כ"ג באב ה'תשע"ח

צאת השבת 31:92 -

הדלקת נרות ( 91:91 -לא לפני )90:81

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

מנחה בערב שבת

91:01 ,90:18 ,92:08

91:01 ,90:18

91:01

91:01

91:01 ,90:18

91:01

(סוף זמן ק"ש)1:09 :

1:98 ,*0:28 ,3:28
* המניין המרכזי

0:28 ,3:91

0:91

0:91

0:28 ,*1:02

1:91

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

90:18 ,90:28 ,92:91
20:13

18:30
08:92

17:50
08:82

90:18 ,92:91
08:92

91:92 ,90:92 ,99:88
08:92

94:81

שחרית בשבת

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
אלעד מאיר

שיחה לפני ערבית:
אריאל זמיר

שיחה לפני ערבית:
איתי כרמל

מוקדמת :מנחם לריאונוב
בזמן :נתנאל פריבור

שיחה לפני ערבית

 – 98:88תפילת ילדים

 – 0:91שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

שבת
בבוקר
לאחר
מוסף

לאחר מוסף:
 הרב מתניה בן-שחר:

"ברכה על מצוַ ת ישוב ארץ
ישראל ומעלתה"

 תהילים ושיעור לנשים


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

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

 – 93:28הרב שלמה לוי

 – 90:28מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

"( 90:18בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
נעם גרין:

חב"ד

שבת
אחה"צ

"נאורות ויהדות"

בימות החול :

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 92:21גן חובה  -ג'
 – 92:18ד'-ט'

– 93:28
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,1:18

שחרית (ב' ,ה')

,1:91

מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

באמרי רחל

שיחה קצרה
לפני "אין כאלוקינו"

 – 0:28מדרש רבה
על הפרשה
באוהל "ותן חלקנו"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

– 99:08
לימוד הורים וילדים

 – 90:88שיעור לנשים

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת.
 – 90:88שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 90:28שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית
בלחמו (אלוני ממרא )9230

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'3:91 :
ו'3:08 :
3:98

1:18

כוותיקין:
( 1:20א') – ( 1:98ו')

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
1:98 ,0:98 ,0:98 ,0:98 ,0:98 ,3:28
(סוף זמן קריאת שמע)1:09 :

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

שיחה לפני ערבית

 – 90:88אילן בוכהולץ:

"'כשיוצא אחד חוץ
לשורה'  -תשובה בסיפור
תלמודי ובמשל ברסלבי"

08:02

91:91 ,92:98
08:28 ,91:11

1:91

( 08דקות לפני הנץ החמה)

90:91
09:28

09:88

31:11

לידיעתכם

ספרייה:

משחקייה– גם באוגוסט:

לוח דירות למכירה  3השכרה

אנו נערכים לשיפור פני הספרייה.

א‘ ,ד‘93:88-90:88 :

מופץ במייל וכן נמצא באתר היישוב

מקווה:
א'-ה'00:88 – 91:91 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש00:28 – 09:91 :
(תשלום  ,₪28בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי818-0220198 :

בחודש הקרוב צוות הספרייה
יתחיל בתהליך מיון הספרים והוצאת ספרים
ישנים או פגומים.

המשחקייה מיועדת לילדי הגיל הרך
והוריהם .בואו ותבלו ביחד

הספרייה תיסגר לימים בודדים.

כרטיסייה של  98ניקובים.₪ 98 :

הודעה על הזמנים המדויקים תשלח בהמשך

ניתן לרכוש במקום

באירוע בטחוני יש להתקשר
ליואל
113-4616231
או למוקד הגוש .9314

בני עקיבא
השבת שבת תנועה .שימו לב
להזמנה המצורפת בהמשך.
ה' עימכם

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :בתחילת הפרשה ,ה' מבטיח לנו
לשמור לנו את הברית ואת החסד כמו שהוא נשבע
לאבותינו .האם אין הברית צריכה להתקיים בלי
תנאים? אפשר לפרש כי השכר תלוי בשמירת
המצוות והקיום שלנו .הרשב"ם מפרש כי הבטחותיו
הטובות של ה' בברית עם אבותינו ודאי יתקיימו.
מעשינו קובעים האם אנו נזכה לכך בעצמנו או
שהביצוע יידחה לדור כשר מאוחר יותר .אנו
מתפללים ומשתדלים להיות טובים וראויים ולזכות
שה' יזכור לנו חסדי אבות ויראנו גאולה שלמה
באהבה.
קום והתהלך בארץ :שבחי הארץ הטובה מתוארים
בפרשתנו .טיולים בארצנו הם מצווה והנאה וזמן
מוצלח לאיחוד המשפחה .בטיולים יש צורך בהכנה
ובזהירות ,לפעול על פי הוראות הבטיחות ולא
לסמוך על הנס .נזכור לקחת אמצעי זהירות והגנה
(מפה ,כובע ,נעליים ,מים וכדומה) ונכין מראש את
הציר .עלינו לנהוג ברכב בזהירות ובאדיבות .אין
להשאיר ילדים ברכב ויש להשגיח עליהם .אין
להיכנס לסכנה (בנג'י ,מצנחי רחיפה) ולמתקנים
שלא נבדקו כראוי ע"י גורם אמין .תנינים וחיות
טורפות כדאי לפגוש רק ממרחק בטוח כאשר אתם
או החיה סגורים היטב ולא ללטף מקרוב .טיול נעים
שמח ובטוח.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

★

לאריאל ואלישבע -אמה אלישיב להולדת הבת יעל.
זכו לגדלה לתורה לחופה ולמעשים טובים.

★

לחי ורות בורג'ל ולנחמה לאירוסיה עם מנחם כהן.
זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לבני ויעל בן פזי להולדת הנכד בן לאיילת ויוני
אברמוביץ  .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

★

לעמי ודפנה מקובסקי להולדת הנכדה ,בת לשריה
ונעמה מקובסקי .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

★

לחיים ויפה מקובסקי להולדת הנינה ,בת לשריה
ונעמה מקובסקי .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

תנחומים:
למרים רויטמן ומשפחתה על פטירת אביה
מר סטניסלב (סליק) וורמן ז"ל
השבעה בימים חמישי ושישי בבוקר באילת ,במוצ"ש וראשון בירושלים רח' אברהם שטרן  92דירה ,01
שני אחה"צ ושלישי בקריית מוצקין רח' כצנלסון  1דירה .3
בבניין ציון וירושלים תנוחמו.

דת ושיעורים
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

 1:88עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג812-0090800 ,
:1:91 – 1:88
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי
:98:28 – 1:91
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

 – 08:88שיעור "צורבא מרבנן" לגברים –
השבוע מתחילים הלכות נידה – בבית הכנסת
הספרדי

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

 – 08:28שיעור "צורבא מרבנן" לנשים –
בבית מש' ויסברג (אלוני ממרא .)09
לפרטים :אסתי פרינץ810-3120981 ,

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

 :00:88 – 09:98שיעור בתהלים – הרב מתניה
בן-שחר – בבית מש' קפלין (הרי יהודה – )99
הנושא השבוע :לא יתקיים השבוע.

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

ו'

:00:88 – 08:28
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"

 – 1:88לימוד
פרשת השבוע
– מתורת
האדמו"ר
מסלונים (בעל
"נתיבות
שלום") – בבית
הכנסת המרכזי

לאחר ערבית של
 – 09:88שיעור
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:
Elevator: B'shaa tova, the elevator connecting the
corner of Moriah-Nof Herodion and Derech Avot streets
passed all the inspections and received the required
permits. We hope that this elevator will make passing
through the yishuv more accessible.
Library: We are beginning to improve the library and
in the first stage we are sorting the books and discarding
old/damaged books. When the library will be closed for
this, the times will be announced in advance.
Improvement of the
community: One of the abandoned buses that was
located under Shifon was removed, the second bus will
also be removed in the coming days. Mechitzot: There
are mobile partitions in the Beit Knesset Mercazi. These
partitions should not be removed from the synagogue for
any other purpose, including a simcha in one of the halls.
Vacation for the Mazkirut: Between 5th-16th of
August the Mazkirut will be closed and no mazkirut
services will be provided.
Volunteers for the translation of the Daf Meida: We
see great importance in making the knowledge of what is
happening in the community accessible to Englishspeaking residents. We are looking for volunteers to do
translation. The more volunteers there are, the more the
work will be divided among all of them, and they will be
asked to translate less often. Those interested in helping,
are invited to contact Ariella Dubrowin at 054-6458027.
Thank you very much to Ariella, who agreed to
coordinate the project.

משולחן המזכירות
 בשעה טובה המעלית המקשרת בין פינת:מעלית
נוף הרודיון לבין רח' דרך אבות-רחובות המוריה
עברה את כל הבדיקות וקבלה את האישורים
 אנו מקווים כי מעלית זו תנגיש יותר את, הדרושים
.היישוב
. בע"ה אנו מתחילים בשיפור פני הספרייה:ספריה
בשלב הראשון ייערך מיון הספרים והוצאת ספרים
 הודעה על סגירת הספרייה תצא. פגומים3 ישנים
. בנפרד
 אחד מהאוטובוסים הנטושים: שיפור פני הישוב
,ששכנו מתחת לשיפון פונה בשעה טובה מהיישוב
. האוטובוס השני יפונה בימים הקרובים
1-9330  בין התאריכים:חופשה במזכירות
.המזכירות תצא לחופשה ולא יינתנו שרותי מזכירות
 ישנם מחיצות ניידות בבית הכנסת:מחיצות
 אנו שבים ומדגישים שאין להוציא מחיצות, המרכזי
 אף לא,אלו מבית הכנסת למקום אחר בשום אופן
.במקרה של שמחה באחד האולמות
 אנו רואים חשיבות:מתנדבים לתרגום דף המידע
רבה בהנגשת הידע על הנעשה בישוב גם לתושבים
 מחפשים מתנדבים לתרגום דף.דוברי האנגלית
 ככל שיהיו יותר מתנדבים המלאכה.המידע לאנגלית
. ותתבקשו לתרגם פחות,תתחלק בין כולם
המעוניינים לסייע מוזמנים לפנות לאריאלה
 תודה רבה לאריאלה819-3910800 'דובראווין בטל
.שהסכימה לרכז את הנושא

קהילה
כיף של קיץ בנווה דניאל!
אז מה היה לנו השבוע?
מוצ"ש זוגי :לכבוד ט“ו באב התקיימה סדנת קרמיקה זוגית
במוצ"ש באווירה נעימה וכיפית .תודה לפנינה סנד מועדת
תרבות קהילה ומשפחה על ארגון הערב.

הרשמה לערב נשים בקישור המצורף:

קמפינג לילי בגן חיים :ביום רביע אחה“צ נפגשנו לקמפינג בגן
חיים הכנו ביחד ארוחת ערב ציירנו שחקנו היה כיף וגם קצת
רטוב...
תודה ל -שירה ונריה סופר מזלית אפל אליהו והודיה פריד ,
ליבי רוזיצ'קי ואלחנן איילי על העזרה בתפעול תחנות הבישול
ולוועדת גיל הרך על היוזמה והפעילות.

http://bit.ly/2JQm8rL

שישי קהילתי קבלת שבת מוזיקלית:
ביום שישי שעבר התכנסנו לקבלת שבת מוזיקלית בבית הכנסת
המרכזי היה יפה ומרומם .תודה לשלמה אברמסון ,דובי אנגל
ושלום ויסברג על השירה והנגינה ולוועדת חינוך גיל הרך-
מתניה פאר ,רננה זלמנוביץ‘ וריקי לוי על היוזמה והארגון

מה מחכה לנו בשבוע הקרוב???
יולדות ונהנות:
המפגש הבא ביום רביעי כ"ז אב  .0.0עיצוב אומנותי
בפירות עם שרה בלוך .פרטים נוספים
אצל חני ברנשטיין  818-1088219או דבורה שרף
.819-9183090
עושים חיים בגן חיים!!!
ניפגש ביום שני הקרוב בשעה  93:88לקישוט עוגיות
עם רינת שטרן
תודה לכל המתנדבים

רוצה לפרסם?
מקום זה יכול להיות שלך!
פרטים במזכירות

לפרטים נוספים ובכל פנייה ונושא
ניתן לפנות לרות רכזת הקהילה
819-0911113

