וַיִּ ְׁשלַח

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:17

י"ז בכסלו ה'תשע"ז

17:18

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:27 ,12:20

16:27

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

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

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:18 ,14:00

17:18

17:18

17:08

17:18

17:38 ,17:18

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:04 :

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

* המניין המרכזי

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:27

16:27

16:27

8:30 ,*5:58

9:15
16:00
17:28

16:27

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש
דרך האבות

אמרי
רחל

בתי תושבים

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת
שבת :אריאל זמיר

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
יוסי שנקמן

שיחה
אחרי
קבלת
שבת

 – 20:00הרב שלמה לוי
בבית פיירשטיין
(נחל אשכול )3

לאחר מוסף :הרב ירון קטן:

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

"ייעודו של יעקב"

לאחר מוסף" :מדרש חנן"

שבת
בבוקר

פרשת השבוע לילדים בגיל הרך
עם מש' סיון וחברים

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

לאחר מוסף :שיעור
בפרשת השבוע
עם פירוש אברבנאל

לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

שבת
אחר
הצהריים
ומוצאי
שבת

 18:00במוצאי שבת –
לימוד הורים וילדים
"תורת שלמה"
("יש תורה ,יש פיצה")

בימות החול:

– 15:30
מנחת חינוך :הרב
יעקב קאפל רייניץ

לאחר מוסף:
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

"נר איש וביתו"

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

– 14:30
שיעור לנשים

תהילים לבנות (א'-ו')
 13:45בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )4

– 15:00

– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,5:50

שחרית (ב' ,ה')

,5:45

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(זמן טלית ותפילין)5:42 :

מנחה (א'-ה')

16:25 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:05

לאחר מוסף:
שלום הורביץ:

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

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

חב"ד
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

נוף הרודיון
א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

21:30

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

5:50

כוותיקין:
( 6:12א') – ( 6:14ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לניסים וצילה מזרחי להולדת הנכדה תמרה .בת לבניהו ולואיזה .זכו לנחת ממנה ומכל
המשפחה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :אהבת אחים ונשיקה אינם מה שהיה צפוי במפגש בין יעקב לעשו .אילו היה עשו מתכנן מראש
לנשק את יעקב ,הוא לא היה מגייס בצו  8ארבע מאות לוחמים ...ה' הפך את מחשבותיו וגאל את יעקב מיד
חזק ממנו.
על פי המדרש לעשו הייתה כוונה לנשוך את יעקב בצווארו ,אך ה' הציל את יעקב גם מכך ,הפך את צוואר יעקב
לעמוד שיש ולכן מזימתו של עשו נכשלה .בעל "שפת אמת" מפתיע בפירוש מקורי וחריף .הנשיקה של עשו היא
ניסיון להזיק ליעקב ולהכשילו ע"י התקרבות .לעתים דווקא אתגר זה מכניס את עם ישראל לבלבול ,והוא אינו
יודע להתמודד ולבחור מה לדחות ומה לקחת במפגש עם תרבות זרה .לפיכך הפך ה' את צווארו לעמוד שיש,
כדי שלא ירגיש יעקב את  ...הנשיקה !
עלה נעלה :ברכות לסניף בני עקיבא נווה דניאל ולשבט אורות על התפילות היפות בבית הכנסת המרכזי ועל
השבת המוצלחת .זכו להרבות אורה ושמחה בסניף ובכל ישראל.

אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

החוגים התורניים לילדים :עם הרב מתניה ביום שלישי בבית הכנסת המרכזי .כולם מוזמנים! כולן מוזמנות!
פרסים מיוחדים לחנוכה
 15:20-15:40א'-ב' בנות
 15:40-16:00א'-ב' בנים
 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' בנים

 17:00-17:30ה'-ו' בנות
 17:30-18:00ה'-ו' בנים
 18:00-18:30חוג טעמים לבנים ה'-ח'
 18:30-19:00ז'-ח' בנים
 19:00-19:30ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10התחלנו ספר
תהילים הנושא השבוע" :קריאה אל ה' בעת צרה" השיעור מיועד לגברים ולנשים.

דרושים/דרושות לבית הכנסת המרכזי :דרושים גבאים מתנדבים לבית הכנסת המרכזי.
דרושה גבאית לבית הכנסת המרכזי כחלק מצוות הגבאים וועדת בית הכנסת.
דרושות מתנדבות אימהות ובנות לתפילת ילדים  .לפנות לנתן 052-3003888
"וְׁ תֵ ן חֶ לְׁ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
*קבוצת לימוד לנשים  -בכל יום רביעי ב 20:00לימוד בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב .
*קבוצת לימוד לגברים  -בכל יום חמישי ב 20:30-22:00לימוד משותף בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
*מדרש  -לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  7:30בדיוק.
*קבוצת לימוד לנשים  -בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן בשבתות ב .16:00
שיעור שבועי בבית מש' מקובסקי חיים :ביום שני ,בשעה  ,20:00נפגשים בבית חיים מקובסקי ללימוד
המאמר "למהלך האידיאות" ,בהנחיית יהודה זליגר .מיועד לגברים ונשים.
שיעור במסכת תענית :שיעור לזכרו של הרב יונתן ברואר 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
ארוחת בוקר חסידית -מצאנו את המתכון למילוי מצברים של טוב ,אנרגיה ושמחה רוצות גם??!
הנכן מוזמנות בכל יום שלישי לארוחת בוקר חסידית בבית משפחת בלחמו יחד נצלול למעמקי החסידות
מתוך שיחותיו של הרבי מלובביץ ,נלמד ,נעמיק ,ונחווה זווית ראיה חדשה של גאולה פרטית .תפתחו יומנים
ותרשמו יום שלישי בשעה  9:30אלוני ממרא  13/2נווה דניאל מחכות לראותכן! פרטים  :לאה 0525403770
"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" .
שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות אנו לומדות ספר שמואל .השבוע :בין דוד לשאול .בואי והצטרפי אלינו.
ימים א -ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
מקווה נשים :המקווה פתוח כל יום ,כולל מוצאי שבת ,בין השעות ( .19:30-22:00שימו לב-אילו שעות
הפתיחה גם במוצאי שבתות)  .בלילות שבת -נא לתאם מועד מראש .מחיר טבילה (כולל הכל)  30ש"ח .נא
להקפיד על תשלום( .ניתן לשלם גם בצ'ק) .לשאלות ובקשות מיוחדות נא להתקשר לנצחיה לוי .0507338910
כולן מוזמנות בשמחה!

שבת ארגון  -יישר כו ח לכל העוסקים במלאכה לחניכים ולמדריכים ובראשם הקומונרית אריאלה  ,הייתה
שבת מרוממת.
חדר חוגים  -התחדשנו בבר לטובת חוגי הריקוד.
רמזור צומת נווה דניאל  -הרמזורים יחלו להיות פעילים בתחילת שבוע הבא  ,סעו בזהירות.

ְק ִהילָ ה
ערב נשים שווה במיוחד מוצ"ש הקרוב כל הפרטים בהמשך הדף!!!
ההרשמה לקייטנת חנוכה בעיצומה כל הפרטים במדור גיל הרך.....
זוכרים את הימים הראשונים שלכם כאן ביישוב??? בנווה דניאל לא שוכחים את המשפחות החדשות,
ובימים אלה ועדת קליטת פנים מתחדשת .להשלמת הצוות אנו מחפשים גם נציגות גברית ,אם גם אתה
מעוניין לקחת חלק בהקלה על תהליך הקליטה של משפחות חדשות בישוב צעירות ומבוגרות ,ללוות ולהכיר
להם את קהילת נווה דניאל הגדלה ומתפתחת אתה מוזמן ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון רות-
kehiland@gmail.com 0547495956
התרמה למרכז י"ש אור :בימים הקרובים חניכי בני עקיבא יפקדו את בתיכם למכירת נרות חנוכה .כל
ההכנסות הן תרומה למרכז י"ש אור , ,מבצע ההתרמה בשיתוף קרן גוש עציון וכמובן ינתנו קבלות כנדרש
מרכז " י"ש אור" -מרכז חוסן חינוכי טיפולי (כהרחבה של מרכז מאור הפועל משנת  2006בגוש עציון) נפתח
מחדש בקיבוץ כפר עציון .המרכז מציע טיפולים ברי השגה למשפחה ולקהילה במישור הרגשי,
התפתחותי ,והלימודי ,לרבות טיפולים בזמני שיגרה ,משבר וחירום  .המרכז נפתח תחת עמותה ללא מטרות
רווח בשם עמותת "י"ש אור -מרכז חוסן טיפולי  ,ומוקדש לזכרם של יעקב דון הי"ד ושי תובל ז"ל ,תושבי
הגוש שהיו חברים  ,ושמפעל חייהם וחזונם היה בסיוע ליחידים ולקהילות בתחום החינוך והרווחה.
המרכז יאפשר לקבל את השירותים בגוש עציון במקום הצורך לנסוע לירושלים ויאפשר שימוש בכוחות
מקצועיים מקומיים במתן השירותים.

חורף טוב! לכל שאלה ,ניתן לפנות אלי:
רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

ַה ִּגיל ָה ַרך
להורי ילדי הגנים שלום,
קייטנת חנוכה לגנים יוצאת לדרך .הקייטנה תתקיים בין התאריכים כ"ו כסלו  -ג' טבת ( )1/1 - 26/12לא כולל
יום ששי .יש אפשרות להרשם לימים בודדים .הרשמה מוקדמת לקייטנה מסתיימת ב( 20/12כ' כסלו) אחרי
תאריך זה המחיר עולה.
עלות הקייטנה בהרשמה מוקדמת (עד :)20/12
לכל חמשת ימי הקייטנה  ₪ 300 -על בסיס יומי  70 -ש"ח ליום.
הרשמה אחרי ה 360 :20/12ש"ח לכל חמשת ימי הקייטנה על בסיס יומי  85 -ש"ח ליום.
הקייטנה פעילה בין השעות .14:00 - 7:30
צהרון יתקיים כרגיל בתנאי שיש מספיק נרשמים .במקרה והצהרון לא יפתח מכתב ישלח להודיע ההורים
הרלוונטיים .ניתן להירשם דרך הטופס האינטרנטי שנשלח למייל היישובי .אפשר גם לשלוח הדוא"ל שלכם
במסרון ואשלח לכם קישור לטופס .הקייטנה תתקיים בגנים ארז ותמר.
לכל שאלה או בירור ניתן להתקשר למרים הרטוג .0546610492

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה


ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד

לפני כמה שבועות נמצא קוקינט עם  3גלגלים ברחוב נוף הרודיון (בסמוך לבניינים) .ניתן לקבלו אצל מש' איזבוצקי
054-8075351



היום רביעי שעבר ב 30/11/16נפלו לי המפתחות של הבית בכניסה של הבית חבד .מפתח סגול עם פנינים סגולים .אולי
משהו הביאו המפתח למזכירות .בבקשה לצור קשר איתי .גברת בנשימול  0587800770תודה רבה מראש.



נמצאו משקפי שמש של ילד בגן חנן .דני054-806-1858 .



מי ששכח מפתחות של המקווה כלים במנעול ביום שישי לפני שבועיים ניתן לקבלם אצל משפחת מאיר .0524643531



מצאנו משחק לתינוק של ג'ירפה ליד הסניף .ניתן לקבלה אצל תהילה.0502249304 ,



בפעילות בני עקיבא בשבוע האחרון בתי לקחה בטעות מעיל שחור שלא שלה ,מידה  XLאשמח להחזירו .קרן
.0544742615



הלכה לאיבוד טבעת זהב עם  4אבנים קטנות בשורה .פם גרינוולד .052-380-4770

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 :

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

שעות פעילות הספרייה :
יום ראשון – 15:30-18:30
יום שני – 20:30-22:30
יום שלישי – 15:30-18:30
יום רביעי – 15:30-18:30
יום חמישי – 16:00-19:00
מוצאי שבת – 21:30-22:30


* דירות לאירוח :בשבת פרשת וישב ,כ"ד בכסלו ( )24.12.16נחגוג בע"ה בר מצווה לאורי .נשמח לקבל דירות
לאירוח משפחתנו .תודה! אלעד ואפרת מאיר . 050-7675401\054-7394280.
* תודה :לכל המשפחות בנווה דניאל ,אנחנו רוצים להודות לכם על כל הארוחות ועל העזרה שקיבלנו מאז
הולדת הבן שלנו .אנחנו ממש ברי מזל לחיות בתוך קהילה כל כך נפלאה ,רב תודות ג'יימס ושולי כהן.
* גמ"ח טיולים :מוזמנים ליהנות מהג"מח במהלך חנוכה ובכלל( ...הגמ"ח כולל  -אוהל ענק ,מנשאים
לתינוקות ופעוטות ,תיקים ,מחצלות ,כירות גז ועוד )...יעקב  050-5550604מרב  054-5665747וקס.
** מתנות לחנוכה בגילה כירבולים :מחפשים מתנה מיוחדת לחנוכה ,מדליקה ,שימושית ולא יקרה? הכנו
במיוחד בשבילכם מבחר מתנות ומבצעים לכבוד חנוכה!! אז בואו בשמחה! נוף הרודיון  ,27נווה דניאל
 .0545993271גילה ינובסקי.
**עבודות מחפרון  :JCBעבודות חפירה בקבלנות .עבודות סלעיה ,בניית מסלעות .עבודה עברית אבי לוי-
.0505314010
** 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
** 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 -

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 :להשכרה -דירה בת  2חדרים עם גינה ענקית! נוף נהדר ושקט! מתאים לזוג צעיר או ליחיד .טל:
 052-8040234רינת שטרן.

להשכרה :דירה  2חדרים עם מזגן ,מחסן גדול וכניסה ללא מדרגות .גם חצר פרטי .מתאים לזוג ,משרד או
קליניקה .בנימין לוי .052-5406791
להשכרה :מיום  1ינואר  2017דירת  5.5חדרים ברחוב הרי יהודה ,נווה דניאל פרטים 140 :מ״ר על מפלס
אחד ,כניסה ללא מדרגות מהרחוב ,מאד קרוב לבית הכנסת המרכזי ,ישנם  5.5חדרים  4 -חדרי שינה 3 ,חדרי
שירותים ,סלון /פינת אוכל ,מטבח ,חדר כניסה ,מרפסת  -אין גינה ,מיזוג אוויר בכל החדרים ,לפרטים
נוספים ניתן להתקשר ל  052-4286315שיין ואסתר קפלין.

להשכרה  :דירת  4חדרים שעברה שיפוץ לאחרונה ,עם מזגו וגינה גדולה מסביב ,במקום מרכזי ביישוב.
מתאים למשפחה עד שלושה ילדים .לפרטים :קלרה  ,054-566-55-36מאיר  054-566-48-69דוכן.
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 :להשכרה בנוף הרודיון ,דירת  2חדרים מעוצבת וחדשה כ 30-מ"ר ,ללא מדרגות ,מזגן  ,מתאימה
לזוג או ליחיד ,לקליניקה או למשרד ,כניסה ב . 1/8 -לפרטים מרב כהן – 0547253365
להשכרה :דירת  3חדרים להשכרה בפרויקט ה ,45עם גינה מטופחת וחצר אנגלית .קומה  2עם מעלית ,כניסה
נפרדת .הודיה פריד .0548188591
להשכרה :דירת  2.5חדרים ,בקומה עליונה ,כניסה נפרדת ,משופצת ,במרכז הישוב .לפרטים :שוקי שטכלברג
( 054-8100930רצוי סמס).
להשכרה :דירת  3 1/2חדרים ,בשכונה המזרחית ,מקום שקט עם נוף ,כניסה פרטית וגינה .החל מסוף חודש
תמוז התשע"ו –  .1.8.2016לפרטים לפנות לרפי עבו 052-8119998או .052-8119997
למכירה :דירה במרכז הישוב  3חדרים  ,מרפסת  ,מזגן -מיקום מעולה !! ומצב מעולה משה לוי.0546237066-
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

