במעלה ההר

ק ַֹרח

דף מידע נווה דניאל

ג' בתמוז ה'תשע"ח

צאת השבת 92:92 -

הדלקת נרות ( 72:91 -לא לפני )81:81
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

מנחה בערב שבת

83:21 ,81:11 ,82:31

83:21 ,81:11

83:21

83:21

*83:21 ,81:11

3:81 ,*1:21 ,9:21

1:21 ,9::6

1:86

1:86

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)3:19 :

83:21

1:21 ,*6:11

3:86

81:61 ,81:21 ,82:86

18:30

17:50

81:61 ,82:86

83:33 ,81:33 ,8::11

83:11

31:33

31:33

31:83

31:33

31:33

31:23

* המניין המרכזי

מנחה בשבת

* קבלת שבת עם מנגינות

חב"ד

ערבית במוצאי שבת

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

אמרי רחל /
בתי תושבים

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הלל ברנשטיין

שיחה לפני ערבית:
דניאל גימפל

שיחה לפני ערבית:
אליסף שוויקה

שיחה לפני ערבית

מוקדמת :יונתן לוין
בזמן :יחיאל גרינבלום

שיחה לפני ערבית

 – 81:11תפילת ילדים

 – 1::6שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר מוסף:
 נחמיה דימנטמן:

שבת
בבוקר

"הכוח להנהיג"

תהילים ושיעור לנשים

לאחר
מוסף

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

שבת
אחה"צ

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

 – 89:21הרב שלמה לוי

 – 81:21מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

"( 81:61בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב אבי שרף:

חב"ד

"רוח הקודש
בפסיקת הלכה"

– 16:30
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

בימות החול :

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,6:61

שחרית (ב' ,ה')

,6::6

1:81 ,1::1 ,1:81 ,9:21
בימים ה' ,ו' :גם 1::1

מנחה (א'-ה')

83:26 ,82::1

ערבית (א'-ה')

31:21 ,31:86

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 82:26גן חובה  -ג'
 – 82:61ד'-ט'

באמרי רחל

הרב יחזקאל ליכטנשטיין:

לימוד הורים וילדים

”צום הרביעי – בבלי
וירושלמי ”

באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 82::6בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):

– 8::31
לימוד הורים וילדים

 – 81:11אביטל ברנר:

"שני דגמים של
פוסטמודרניזם דתי :הרב
שג"ר ןפרופסור תמר רוס"

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד'9:86 :
ו'9:31 :
9:81

– 81:21
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )8233

 – 81:11שיעור לנשים

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

6:61

כוותיקין:
( 6:82א') – ( 6:8:ו')

6::6

( 31דקות לפני הנץ החמה)

81::6
38:21

38:11

מידע שימושי

מקווה:

20:15

[יתפרסם אחת לרבעון]

א‘-ה‘83::6-33:11 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ“ש38:11-33:21 :
(תשלום  ,₪ 21בערב שבת ללא
תשלום)
לפניות נצחיה לוי:
161-1221381
מפקד מדריכים81:11 :
מפקד81:31 :
ה' עימכם

דואר:

ספרייה:

משחקייה:

א‘81:11-83:11 :
ב‘81:11-83:11 :
ג‘1:11-3:11 :
ד‘89:11-81:11 :
ה‘81:11-83:11 :
ו‘ :סגור

א‘ ,ה‘89:11-83:11 :

א‘ ,ד‘89:11-81:11 :
המשחקייה מיועדת לילדי
הגיל הרך והוריהם .בואו
ותבלו ביחד
כרטיסייה של  81ניקובים
.₪ :1
ניתן לרכוש במקום

ב‘ ,ג‘86:21-81:21 :
ד‘31:21-33:21 :
ו‘ :סגור

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל  250-5656505או למוקד הגוש .8025

משולחן הרב

נקודה בפרשה :התורה מעידה על משה רבנו כי הוא עניו מאד
מכל האדם .מוזר שאפילו בנושא זה מעיזים אנשי קורח ,דתן
ואבירם להאשים את משה כאילו הוא רודף שררה.
הדינאמיקה של הקנאה והמחלוקת מוציאה את האדם
מהעולם ומביאה אותו ל"השלכה" דהיינו להשליך על זולתו
את חסרונותיו.
דרכי אבות :יישר כוח לכל המסייעים והתומכים באנשי נתיב
האבות .נתפלל ונעשה כדי שמול ההרס והעיוות תצמח בניה
גדולה וישועה .נקווה שיסיקו מסקנות מהתהליך הקשה
ויילמד לקח טוב .עת צרה היא ליעקב וממנה יוושע.
והערב נא :ברכות לקהילת נווה דניאל לחנוכת האולם החדש
של בית המדרש "יד יוחנן" .תודה לכל המסייעים והטורחים
במלאכה מהמזכירות הקודמת ומהמזכירות הנוכחית ,ליעל
ומשפחת בן דב ,ולכל המשתתפים בתפילה ובלימוד באירוע
המרגש .יהי רצון שנזכה ללימוד תורה ערב ומאיר ולתפילות
טובות.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר.
תקופת הכהונה של החברים הנוכחים בוועד בית הכנסת
תסתיים בחודש סיון .מתפללי בית הכנסת מוזמנים להגיש את
מועמדותם ,ע"י רישום שמותיהם בדף התלוי בלוח המודעות
בבית הכנסת ,עד ח' תמוז .3839381
דרושים ארבעה גבאים ,נציגת הנשים ונציג הנוער.
הבחירות ( במקרה הצורך ) תתקיימנה ב ח' תמוז 3839381
כל מי שמעוניין ללמוד עוד על התפקיד ומה הוא דורש מוזמן
לדבר עם אחד מאיתנו.
בברכה הגבאים,
מנחם פריד  ,שלמה דוברווין  ,נתן וורטר ,יחזקאל לכטנשטיין

ברכות ואיחולים
★

למשה וחני שוורץ להולדת הבן יונתן עוז .זכו לגדלו
לתורה לחופה ולמעשים טובים.
★

לאלעזר ורותי דימנטמן ולהודיה לנישואיה עם
שמואל רנחל .זכו להקים בית נאמן בישראל.

★

לסוזן וג'ון לוין ולארי לנישואיו עם עדיאל .זכו
להקים בית נאמן ישראל.

★

למנחם ושרה פריד להולדת הנכדה בת ליצחק
ורבקה .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

ועדת חינוך גיל הרך:
השבוע התקיים ערב
מעברים ,ערב הכנה
לקראת המעבר מהמעון
לגן .היה ערב מפרה
ומחכים .תודה לועדת
חינוך גיל הרך ולמחלקת
גני ילדים במועצה על
ארגון ערב חשוב זה.

יחד לב אל לב...

דירות לשבת:
★ נשמח לעזרה בחדרים ודירות לבני משפחותינו בשבת פרשת חקת לרגל שבת שבע ברכות תודה רבה שמוליק ואסתי
קליין .1631312:19
★ בשבת פרשת בלק ט"ז י"ז בתמוז  33-2139נחגוג את בר המצווה של בננו אמיתי .נשמח לקבל דירות פנויות לאירוח
אורחינו .אמנון ושחרית הרמן .163-982:93:
השבת אבידה:
★ נמצא -מפתח על מחזיק צב נמצא בגן חיים .טברסקי .16:32::8:2
★ נמצאו אופניים קטנים(  3גלגלים ) בוואדי שמתחת למשפחת ססמן .ניתן לקבלם ע"פ סימנים אצל שלם כץ .13-332:816

דת ושיעורים
שבת

א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

 :1:61 – 1:31השיעור היומי בתנ"ך (ספר ישעיהו) לנשים – הנושא השבוע :המלך חזקיהו מול המצור האשורי.
:1:21 – 1:21
מדרש רבה על
הפרשה ,לנשים
ולגברים –
באוהל "ותן
חלקנו"

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

בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )8333
 3:11עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג162-13:1111 ,

:3::6 – 3:11
שיעור בתנ"ך
(ספר יחזקאל) –
הרב מתניה בן-
שחר ,בבית
הכנסת המרכזי

 – 31:21שיעור
"צורבא מרבנן"
לנשים – בבית מש'
ויסברג (אלוני
ממרא .)38
לפרטים :אסתי
פרינץ163-9323813 ,

:81:21 – 3::6
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

:33:11 – 38:81
שיעור בתהלים –
הרב מתניה בן-שחר
בבית מש' קפלין
(הרי יהודה )8:
לא יתקיים השבוע

חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
 :86::1 – 86:31א'-ב' בנות
 : 89:11 – 86::1א'-ב' בנים
 :89:21 – 89:11ג'-ד' בנות
 :81:11 – 89:21ג'-ד' בנים
 :81:21 – 81:11ה'-ו' בנות
 :81:11 – 81:21ה'-ו' בנים
 :81:21 – 81:11חוג טעמים לבנים ה'-ח'
 :83:11 – 81:21ז'-ח' בנים
לאחר ערבית של  – 21:00שיעור בגמרא
בסגנון עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס'
בבא מציעא – הרב חנן כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

:33:11 – 31:21
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"
לאחר ערבית של
 – 38:11שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

 – 3:11לימוד
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
Daf Meida:: In an effort to be more environmentally
conscious and more financially efficient, the weekly
printed Daf Meida will include the information relevant
to that week. The design has also been changed to
improve its readability. The Daf Meida will be printed in
this format every week, whereas periodically the Daf
Meida will be distributed in an expanded format. All
those subjects absent from the weekly edition appear on
Neve Daniel’s home page, http://www.nevedaniel.org,
where they will updated regularly. In order to access this
section you must enter a username: “nevedaniel” and
password: 9931123
Members meeting: Last Thursday (24th of sivan,
07.06.18) there was a members meeting. 50 members were
present at the beginning of the meeting (over 100 attended
during the evening). The discussions were held in a
professional and respectful manner.
Below are the main topics from the meeting:
- The draft budget and taxes were unanimously approved.
- The appointment of the yishuv accountant for 2018 was
approved unanimously.
-The transfer to only professional guards (shmira) as per
the request of the bridage commander was approved by a
large majority (over 40 in favor, 8 against).
The security system:
On Friday night at 9:45pm the security system of the
yishuv identified suspicious activity around the school
area of the yishuv. The guard in the booth called in the
yishuv patrol, the head of yishuv security Yoel, and the
yishuv's rapid response team. The suspicious people fled
when the security team arrived on the scene, before they
ever reached the fence of the yishuv. The speedy
response of the security team prevented a break-in into
the school area of the yishuv. We commend and
appreciate all of the work of the people involved in the
yishuv's security.

Chugim for 2019: In cooperation with the Matnas and
other providers we are working to build a program of
chugim for children of the yishuv for next year. If you
have any thoughts for chugim which might be of interest
to your children please send your ideas to pniyotnd@gmail.com before 21/6.

משולחן המזכירות
 מתוך מגמה ירוקה של שמירה על איכות:דף המידע
 הוחלט לקצר את דף, ומתוך התייעלות תקציבית,הסביבה
המידע כך שבכל שבוע יכיל את המידע הרלוונטי לשבוע
 עיצובו שונה כך שיהיה נעים יותר, במקביל.הקרוב
 כאשר פעם, דף המידע יצא במתכונת זו בכל שבוע.לקריאה
 כל הנושאים.במספר שבועות יצא במתכונת ארוכה יותר
שהורדו מדף המידע נמצאים באתר הבית של נווה דניאל
:ומעודכנים בו באופן שוטף
http://www.nevedaniel.org
 על.באתר יש חלק פנימי שמיועד עבור תושבי הישוב בלבד
:מנת להיכנס לחלק זה יש להכניס שם משתמש
.3328832 : וסיסמאnevedaniel
, ביום חמישי שעבר (כ"ד בסיון תשע"ח:אספת חברים
 חברים נכחו בתחילתה61 .) התקיימה אספת חברים1.9.81
 הדיונים נערכו באופן ענייני.) חברים נכחו בהמשך811-(כ
.ומכבד
:להלן עיקרי ההחלטות
. אושרה ללא מתנגדים3181 טיוטת תקציב ומיסים

·

. אושר ללא מתנגדים3181 מינוי רו"ח לשנת

·

מעבר לשמירה מקצועית בלבד לאור דרישת המח"ט
·
.)אושר ברוב גדול (יותר מארבעים בעד לעומת שמונה נגד
 גילתה38::6  בליל שבת האחרון בשעה:מערך האבטחה
מערכת המצלמות של הישוב חשודים המתקרבים לגדר של
 והקפיץ, שומר השער הודיע לסייר הישוב.קריית החינוך
 עם הגעת.את יואל הרבש"צ וכוח צבאי שהיה בישוב
. עוד לפני שהגיעו לגדר,הכוחות לאזור ברחו החשודים
.מהירות תגובת כלל הכוחות מנעה חדירה לקריית החינוך
.יישר כח ותודה לכל העוסקים במלאכה
 בשיתוף עם המתנ“ס ומפעילים:חוגים לשנת תשע“ט
.נוספים אנו בונים תוכנית של חוגים שונים לילדי היישוב
נשמח לקבל בקשות והצעות לחוגים שמעניינים את ילדיכם
 נא לשלוח בקשות עד.)(נא לציין שם חוג מבוקש וגילאים
-  למייל של פניות הציבור3839 לתאריך
pniyotnd@gmail.com

מודעה בתשלום

קהילה
סיירת קיץ :ההרשמה לסיירת של בוגרי ו‘-ח‘ תפתח במוצאי
שבת פרשת קרח ג' תמוז  8939381ותסתיים ביום שלישי ו'
תמוז  8339381לא תינתן אפשרות הרשמה לאחר תאריך זה.
השנה מחיר הסיירת יהיה  ₪161לילדיי ז'-ח' ו ₪ 961-לילדיי
כיתות ו'.
(הפער במחיר נובע ממחיר של טיול של יומיים דרך מתנ"ס
גוש עציון למסיימי ז'-ח' שלא מתאפשר מבחינת המתנ"ס
למסיימי כיתות ו') לא יתאפשר תשלום חלקי.
לו“ז הסיירת יחולק בתחילת השבוע בתיבות הדואר.

מהנעשה בוועדות
ועדת בני-עקיבא :הורים יקרים שימו
הורים שיש להם רצון למדריך משלב עבור הילד3ה שלהם
מוזמנים לפנות לשלום ויסברג מועדת בנ“ע
בטלפון.163-:688163:
ועדת יולדות :השבוע התקיים המפגש הראשון של יולדות
ונהנות .דבורה שרף העבירה סדנא להכנת סושי ,כל אחת
פינקה במשהו לארוחת בוקר משותפת היה מושקע וטעים!

תשאלו את מי שהייתה ...כולן מוזמנות להצטרף גם מי שלא
בחופשת לידה.
ועדת חינוך גיל הרך :בימים אלה אנו נערכים ועובדים על
תוכנית קיץ .המסורת של ”עושים חיים בגן חיים“ ממשיכה
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!

ועדת שיפור פני היישוב :להזכירכם הועדה תיפגש בתאריך
 38.9.81הנושאים שיידונו במפגש הקרוב:
 .1תאורה
 .2פחים וצפרדעים
ניתן להגיש הערות רלוונטיות עד תאריך  81319386בגוגל דוקס
הבאhttps://docs.google.com/spreadsheets/ :
d/1ybZ92YobBqJ90kGqPZ5tsUF9zJwMTzGGC2AVk
-6USTo/edit?usp=sharing

