
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 20:91 -צאת השבת         (85:71)לא לפני  20:91 -הדלקת נרות 

 :מקווה
 00:22 – 84:97ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 00:22 – 08:87מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 22)תשלום 
 272-5221482לפניות נצחיה לוי: 

   שְֹׁפִטים

 ז' באלול ה'תשע"ח

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 דרך האבות בית מדרש בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון
 אמרי רחל /

 אוהל "ותן חלקנו" /
 בתי תושבים

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 שחר-הרב מתניה בן
 שיחה לפני ערבית:
 הרב מרדכי זמיר

 שיחה לפני ערבית:
 יגאל ביבי

 שיחה לפני ערבית
 ניר קליימן : מוקדמת

 : הרב חיים משה ביאליקבזמן

 שיחה לפני ערבית
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף: 

    :נישואין הרב פנחס לנגר"
 לזוג עם צרכים מיוחדים"

  תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל    
    "פרשת השבוע –"מדרש חנן 

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים       

 תפילת ילדים – 82:22
 שיעור במשנה: – 5:97

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים

 מדרש רבה – 5:22
 על הפרשה

 באוהל "ותן חלקנו"

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 הרב מרדכי זמיר: תפילת ילדים

 "כח דהיתרא
 נגד תורה שבכתב?"

 לימוד הורים וילדים
 שיעור קצר בהלכה: באמרי רחל

 הרב רונן בן דוד

שבת 
 אחה"צ

 השיעור של הרב שלמה לוי
 :מנחת חינוך – 20:99 .לא יתקיים השבת

 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 82:27

 ט'-ד' – 82:72
89:02 – 

 לימוד הורים וילדים

 חוג התהילים לבנות
 .לא יתקיים השבת

 )"בין המנחות"( 20:19
 – בבית מדרש "יד יוחנן"

 חיים:-הרב דוד בר
"רמב"ם קבע: אין ישראל 

 נגאלים אלא בתשובה"

שיעור לנשים:  – 85:22
רבי נחמן ורבי נתן על 

 שאול כהן: – 85:22 חב"ד באוהל "ותן חלקנו" הפרשה 
 –"רוצח בשוגג  

 אפיון של יסוד נפשי
 "או של מעשה?

20:99 – 

English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים – 85:22
שיעור לנשים  – 85:22

בבית בפרשת השבוע 
 (8230)אלוני ממרא  בלחמו

 בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" : בימות החול
 בית מדרש
 דרך האבות

0:22  ,5:82  ,5:92  ,1:82  ,1:92  ,4:82 
 (4:09)סוף זמן קריאת שמע: 

 כוותיקין:
   )ו'( 7:94 –)א'(  7:90

 דקות לפני הנץ החמה( 02)

 0:87א', ג', ד':   ,7:72 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
 7:22סליחות:  0:02ו':  

 0:82 ,7:97 שחרית  )ב', ה'( שחרית: לאחר סליחות

 81:97   84:27,  82:92 ה'(-מנחה  )א'

 02:22 08:22 08:22 02:22,  84:97 ה'(-ערבית  )א'

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
בית הכנסת  נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי
 *84:80,  85:92 84:80 84:80 84:80,  85:92 84:80,  85:92,  82:02 מנחה בערב שבת

 * קבלת שבת עם מנגינות
84:80 

 שחרית בשבת
 4:82*,  1:22,  0:22 (4:09)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
0:97  ,1:22 1:87 1:87 7:20  ,*1:22 

 * כוותיקין
4:87 

 21:89 81:71,  85:71,  89:22 21:19,  82:87 17:50 18:00 21:19,  20:99,  82:87 מנחה בשבת
 02:21 84:71 84:71 84:91 84:71 19:58 ערבית במוצאי שבת

באירוע בטחוני יש להתקשר 
  991-1090819 ליואל

 .2191או למוקד הגוש 

 :ספריה
 אנו נערכים לשיפור פני הספריה.

צוות הספרייה החל לאחרונה 

בתהליך מיון הספרים והוצאת 

הספריה ספרים ישנים3פגומים. 

 18.1תיסגר ביום חמישי י"ב אלול 

 .89.1וביום חמישי י"ט אלול 

 לידיעתכם
 לוח דירות למכירה 3 השכרה

 מופץ במייל וכן נמצא באתר היישוב

 :גם באוגוסט -משחקייה 
 80:22-81:22א', ד': 

המשחקייה מיועדת לילדי הגיל 

 הרך והוריהם. בואו לבלות יחד!

 ₪.  92ניקובים:  82כרטיסייה של 

ניתן לרכוש 

 במקום

 בני עקיבא                                    
 שבת פרידה מצוות מורשה.

  20:79 מפקד מדריכים: 

  21:29מפקד: 

 ה' עימכם

 יישוב טוב
אלחנן ואסתי  לררלמשפ' 

שהגיעו לישוב שוכרים 
ממשפ' לוי אוריה ואורית 

 בדרך האבות.  0232דירה 



 משולחן הרב
"כי יפלא ממך ... וקמת ועלית..." התורה נקודה בפרשה: 

מדברת על תלמיד חכם היודע שיש דבר בתורה שנעלם ממנו 
והוא קם ועולה, תרתי משמע, כדי ללמוד תורה מחכמי ישראל 

בבית הדין בירושלים ולחזור למקומו עם התשובה. רבי אברהם 
מנחם ב"ר יעקב הכהן רופא מן פורט )רב באיטליה( כותב 

בפרשתנו בפירושו "מנחה בלולה" כי התורה מדברת דווקא על 
תלמיד חכם. שהרי "הסכל לא יפלא ממנו דבר אשר מעולם לא 
ידע..." . מעלה גדולה היא לדעת מה אינך יודע, לשאול, לעלות 

 ולהתעלות, ללמוד וללמד ולצמוח.

ברכות לעליה בשמחה לכל המלמדים והלומדים וקמת ועלית: 
עם פתיחת שנת הלימודים בישיבות, במדרשות ובמכינות, 

ובקרוב בס"ד גם בישיבות התיכוניות, באולפנות, בתיכונים, 
בבתי הספר ובגני הילדים. זכו לעליה והתעלות בשמחה בתורה 

ובעבודת ה'. במוצאי השבת שעברה, פרשת "ראה", קיימנו 
מפגש מרגש עם מסיימי כיתה י"ב וההורים לקראת פרישת 

הכנפיים והמעבר של הבוגרים והבוגרות לישיבות, למדרשות 
ולמכינות, לשירות לאומי ולצה"ל. זכינו והנוער הנפלא שלנו 

בוחר באתגרים גדולים ומשמעותיים בתורה ובחסד. 
השמיניסטים סיפרו על תכניות ושאיפות והתברכו ע"י נציגי 
הישוב וההורים. אנו מאחלים לכל אחד ואחת הצלחה רבה 

וסייעתא דשמיא בכל מעשי ידיהם והרבה נחת להורים ולעם 
לוקים -ישראל. יהי רצון שתזכו למצוא חן ושכל טוב בעיני א

 ואדם.

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-שבת שלום, מתניה בן

 ברכות ואיחולים                             

להולדת הבן. זכו לגדלו בר עמי  לשומרון וחני   ★
 לתורה לחופה ולמעשים טובים.

להולדת הבן. זכו לגדלו לתורה  הירשהורןלאלי וחן  ★
 לחופה ולמעשים טובים. 

ולתמר לנישואיה עם רפאלי  -מועלם לאלי ושולי   ★
 עידו עמר. זכו להקים בית נאמן בישראל.

להולדת הנכדה בת ליאיר אליאב  לרב יוסי ופנינה   ★
 וברכה. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

להולדת הנכד בן לאלי   הירשהורן לרב קני ושרה   ★
 וחן. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

לבר מצוה של הנכד אור בן   מקובסקי לחיים ויפה   ★
נסיה ואביחי שבתאי. זכו לנחת ממנו ומכל 

 המשפחה. 

להולדת הנין בן לאמתי פרנקל  ליהודה וזהבה    ★
 והלל. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה. 

 

 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  4:22
 272-1091211לפרטים: אברהם שטיינברג, 

לימוד  – 4:22
פרשת השבוע  

מתורת  –
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
 הכנסת המרכזי

4:22 – 4:97 :
שיעור בתנ"ך )ספר 

הרב  –יחזקאל( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

 –שיעור "צורבא מרבנן" לגברים  – 02:22
בבית הכנסת  –השבוע מתחילים הלכות נידה 

 הספרדי  

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

 מדרש דרך האבות 

   

02:22 – 00:22 :
 –שיעור לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

בבית  –שיעור "צורבא מרבנן" לנשים  – 02:22
(.  לפרטים: 08)אלוני ממרא   מש' ויסברג

   270-0420824אסתי פרינץ, 

שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 20:00
בבית מש' עדי  –הרב פנחס לנגר  –

(5/3)אלוני ממרא   

לאחר ערבית של 
שיעור  – 08:22

בגמרא בסגנון 
עיוני )גמרא, 
–ראשונים וכו'( 

מס' בבא מציעא 
הרב חנן   –

בבית  –כלאב 
 הכנסת הספרדי 

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
בבית   –גן עד ג' 

מש' פרבר 
 ( 9)מגדל עדר 

4:97 – 82:22  :
שיעור ברמב"ם 
)מורה נבוכים, 

הרב  –חלק שני( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
הרב מתניה  –: שיעור בתהלים 00:22 – 08:82 המרכזי 

  –( 89בבית מש' קפלין )הרי יהודה  –שחר -בן
 לא יתקיים השבוע 

שיעור  – 21:00לאחר ערבית של 
בגמרא בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים 

הרב חנן   –מס' בבא מציעא –וכו'( 
בבית הכנסת הספרדי –כלאב   

 תנחומים 

 לשאול דוד ולמשפחתו על פטירת אמו

 זהבה דוד ז"ל 

 יושבים שבעה עד יום שישי בצהרים  

 , גבעת ציון, אשקלון.2רח' חולדה הנביאה 

 בבניין ציון וירושלים תנוחמו. 

 שנים לפטירת בננו ואחינו האהוב 80

 חנן יצחק חיים

 (84.1ביום ראשון ח' אלול )

 85:22אזכרה בבית העלמין בכפר עציון בשעה 

התכנסות במרפסת הצמודה  81:87בשעה 
 ל"מדרש חנן" 

 בבית הכנסת המרכזי

 משפחת סיון



 משולחן המזכירות
 

מי שהשכיר את דירתו מתבקש  תושבים חדשים ביישוב:

להודיע על כך למזכירות באופן מיידי, תוך ציון שם וטלפון של 

השוכרים. בנוסף, על שוכרים חדשים ביישוב להגיע להרשם 

במזכירות לאחר המפגש עם ועדת קליטה. שוכרים שכבר 

נכנסו ועדיין לא נרשמו במזכירות מתבקשים לעשות זאת 

 באופן מיידי. 

ועדת קבלת פנים  קבלת פנים למשפחות חדשות ביישוב:

מחפשת משפחות לליווי משפחות חדשות המגיעות ליישוב, 

 כדי להקל עליהן את חבלי הקליטה ביישוב.

לקראת חג הסוכות, ישנן משפחות  עזרה בהקמת סוכות:

הצריכות סיוע בהקמת הסוכה. כל המעוניין בעזרה כזו, וכן כל 

המוכן להתנדב ולסייע בהקמת סוכות מוזמן לכתוב לשני אנגל 

 תודה רבה לשני על ריכוז הנושא. 279-9281220

 

From the Desk of the Mazkirut: 
 

Those who rented their  New residents in the Yishuv:
apartment are requested to inform the mazkirut 
immediately, specifying the name and telephone number 
of the tenants. In addition, new tenants in the yishuv 
must register at the mazkirut after meeting with the 
Vaadat Klita. Tenants who have already moved in and 
have not yet registered with the mazkirut are requested 
to do so immediately. 

 
The  Welcoming New Families in the Community: 

welcoming committee is looking for families to mentor 
new families arriving in the community in order to ease 
their absorption into the yishuv.  

 
In preparation for  Helping in the Building of Sukkot:

Sukkot, there are families that need assistance in 
building their sukkah. Anyone interested in such 
assistance, as well as anyone willing to volunteer and 
assist in the building of Sukkot is invited to write to 
Shani Engel 054-6458027. Thank you very much to Shani 
for coordinating this.  

 
 
 

 יחד לב אל לב...

בשבת פרשת "כי תבוא" נחגוג לבננו יהונתן צבי בר מצווה בישוב,. אנו צריכים מספר חדרים לאורחינו ונודה למי שיוכל 
 . 2727-982712, משפחת חבצלתלהיענות. בתודה, 

ניצבים, נשמח לעזרה בהכנסת אורחים. אם יש לכם חדר3יחידה פנויה לזוג, הדבר  לשבת חתן של עמיחי ועמית, פרשת
 .270-9704572נסים וצילה מזרחי יעזור מאד. 



 קהילה 

 מה היה לנו השבוע?

ש האחרון התכנסו “ במוצ   פרידה מהשמיניסטים: 
באולם השמיניסטים והוריהם לפרידה מהיישוב, ברכות 
וצידה לדרך החדשה אליה הם יוצאים. מאחלים לכם 
בהצלחה רבה. אנחנו תמיד כאן מחכים לכם בבית כי 

 נווה דניאל זה הבית!                        

לתהילה ינובסקי לוי רכזת הנוער ולשרית מאיר תודה 
 על ארגון הערב.נציגת ההורים 

 

 

 

בשבת שעברה התכנסו  סעודה שלישית צעירים ברוחם:
הצעירים ברוחם למפגש חברים וסעודה שלישית 

ליהודה ונורית זליגר, שייקה משותפת. תודה 
אופנהיים  ואסתר רטבי חברי ועדת הצעירים ברוחם 

 על האירוח.ולמש' ביג'ל 

 מה צפוי לנו בשבוע הבא?

 עושים חיים בגן חיים: 

 

 

 

 

 

 

  שישי קהילתי:

 סדנת קבלת שבת להורים וילדים. 

 עקבו אחרי הפרסומים.... 

לפרטים נוספים ולכל פנייה בנושא צורכי הקהילה 
 אתם מוזמנים לפנות 

   997-0709090לרות אדרי רכזת הקהילה 

 עם אילנה שוויקה ודניאלה פונד  יום שני 

 בגן חיים 20:99בשעה   19.1ט' אלול 

 

 רוצה לפרסם?

 מקום זה יכול להיות שלך!

 פרטים במזכירות

 יום הולדת החסידות -ח"י אלול
 ערב מחווה, התוועדות ועיון

על משמעות החסידות והרלוונטיות שלה לעולם הציוני דתי 
 העכשווי

 

 לרגל צאת ספרם של חברינו
 -והסטארט -"השטיבל -ופרופ' מרדכי רוטנברגברוך כהנא ד"ר 

צמיחת  -, "השבילים היוצאים מלובלין"אוריאל גלמןאפ". ד"ר 
 החסידות  בפולין.

 

 : מופע זמר חסידי
 אהרון דויטש 

 כיבוד נאה
 

  04.1ח אלול “יום רביעי, י
 02.22בשעה 


