וַיְ ִחי

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:36

ט"ז בטבת ה'תשע"ז

17:36

נא לשלוח הודעות לכתובת  daf.meida@gmail.comעד יום רביעי בשעה  12:00בצהריים.
שבת בר-מצוה של

שבת בר-מצוה של

אורי רגב

גבריאל בלנדיס

תפילת שחרית עלייה לתורה באולם שמחות.

העלייה לתורה בבית מדרש דרך האבות.

בשעה .8:30

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מנחה בערב שבת

16:46 ,12:20

16:46

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

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

8:30 ,6:45

8:00

8:15

16:15 ,12:45

16:00 ,12:45

16:15

16:15 ,13:00

16:36 ,14:00

17:36

17:36

17:26

17:36

17:56 ,17:36

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש)9:14 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

מרכז רוחני ספרדי
16:46

אמרי רחל

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

16:46

16:46

16:46

8:30 ,*6:04

9:15
16:15
17:46

* 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 :שלום צדיק

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב צבי רון

שיחה
אחרי
קבלת
שבת

השיעור של הרב שלמה
לוי לא יתקיים השבת

אליאב" :וַיְ ִחי ַי ֲעקֹב בְ אֶ ֶרץ
ִמ ְצ ַריִ ם ְשבַ ע עֶ ְש ֵרה שָׁ נָׁה"

– 10:00
תפילת ילדים

לאחר מוסף :הרב יוסי

שבת
בבוקר

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר מוסף" :מדרש חנן"
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

 18:30במוצאי 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
תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'

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)5:47 :

מנחה (א'-ה')

16:45 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:25

לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

שיחה לפני מוסף:
הרב מתניה בן-שחר
השיעור לנשים
בבית מדרש דרך האבות
לא יתקיים השבת

חב"ד
– 15:15
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

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

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת
– 15:00
שיעור לנשים בפרשת
השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )13/2

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50

כוותיקין:
( 6:17א') – ( 6:16ו')

5:45

( 20דקות לפני הנץ החמה)

21:30

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לדניאל ויפה בלנדיס ולגבריאל בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לאייל ותניה רגב ולאורי בר המצווה .זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לצבי וג'ודי וורטר ולאורי לנישואיו עם סתיו קורן .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :לנפתלי ואנדי ערמון לבר המצווה של הנכד אורי רגב .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

אכלוס נעים וקל
לחברינו תושבי היישוב הנכנסים בימים אלה לבתי הקבע שלהם בפרויקט ה 18-יח"ד,
מול המכולת
יישוב טוב ,בית נווה דניאל.
תנחומים:
לאלי רפאלי ומשפחתו על פטירת אביו
ר' חיים ברוך רפאלי ז"ל
השבעה בבית משפ' רפאלי במושב בני דרום,
במוצש"ק ויחי ישב אלי בביתו ברח' המוריה בישוב מהשעה .19:00
ביום ראשון בבוקר תתקיים תפילת שחרית בשעה  7:10בבית רפאלי.
אלי יקום מן השבעה מיד אחרי התפילה.
בבניין ציון וירושלים תנוחמו

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :יעקב אבינו רוצה לחנך את משפחתו הגדולה לנאמנות לארץ ישראל ולעליה אליה .כאילו אמר
לדורות הבאים :אתם רוצים לחיות בגלות ,אני איני רוצה אפילו להיקבר בה (ע"פ הרב הירש) .לפיכך הוא
משביע את יוסף בנו להעלותו לקבורה בארץ .יוסף משיב" :אנוכי אעשה כדבריך" .בפשטות יש כאן ציות
והסכמה .בפירוש דעת זקנים מבעלי התוספות מובא כאן רובד נוסף .יוסף מתלהב מהרעיון המוצלח ,ואומר
לאביו גם אני אעשה כך ואצווה את צאצאי להעלות את עצמותיי לארץ ישראל .כך אכן עשה יוסף ,והוא זכה
שמשה רבנו העלה אותו לארץ ישראל .מעשה אבות סימן לבנים.

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!
15:20-15:40

א'-ב בנות

17:00-17:30

ה'-ו' בנות

15:40-16:00

א'-ב' בנים

17:30-18:00

ה'-ו' בנים

16:00-16:30

ג'-ד' בנות

18:00-18:30

טעמי המקרא לבנים ו  -ח

16:30-17:00

ג'-ד' בנים

18:30-19:00

ז'-ח' בנים

19:00 - 19:30

ז'-ח' בנות

השיעור השבועי בתנ"ך :עם הרב מתניה ביום שני בבית משפחת קפלין ,בשעות  .22:00-21:10התחלנו ספר
תהילים .הנושא השבוע :נפילה אויבי ישראל ביד ה' .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 לאחריות על
תפילת ילדים  .לפנות לנתן 052-3003888
"וְ תֵ ן חֶ לְ ֵֽ ֵקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
* קבוצת לימוד לנשים  -בכל יום רביעי ב  21:00 -20:00לימוד בכתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
* קבוצת לימוד לגברים  -בכל יום חמישי ב  20:30-22:00לימוד משותף בכתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב.
* מדרש  -לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  7:30בדיוק.
* קבוצת לימוד לנשים  -בתורת רבי נחמן ותלמידו רבי נתן ב שבתות 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 ברויאר 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
שיעור תנ"ך לנשים :אנו לומדות ספר שמואל .השבוע נמשיך לעסוק בשאול שאינו מבדיל בין אוהב וידיד
(דוד) לבין האויב .בואי והצטרפי אלינו .ניפגש ב ימים א -ה  8:20-8:50בבית משפחת קסוביץ.
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" .
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!

ביטחון :מזכירות הישוב נפגשה השבוע עם מח"ט עציון בכדי להשמיע את הדאגה ואי שביעות הרצון בנוגע
לעבודות הרבות המבוצעות באזור הישוב על ידי פלסטיניים.
הובהר למח"ט שהעובדה שבאזורים הסמוכים לישוב החלו פלסטיניים לגור בשטחים החקלאים שלהם אינה
מתקבלת על הדעת והמזכירות ביקשה לטפל בבעיה בהקדם האפשרי.
לאחר דיון ארוך ומשמעותי התקבלה דעת המזכירות והמח"ט התחייב לטפל בנושא .התושבים מתבקשים
לגלות ערנות ולעדכן על כל בניה או פעילות חדשה של פלסטיניים באזורים הסמוכים ליישוב.
אתר אינטרנט :כל מי שנתקל בקשיים בכניסה או בשימוש באתר אינטרנט החדש של היישוב מוזמן לפנות
לרות אדרי רכזת הקהילה במייל . kehiland@gmail.com
הפקדת תוכניות לתוספת בניה :במזכירות הישוב הופקדו תוכניות לתוספת בניה של משפ' דוויק אביעד והדס
ברח' נחל המעיינות ( 215/2בפרויקט ה 18 -יח"ד) לעיון התושבים עד יום חמישי כא' טבת .19.1.17

ְק ִהילָ ה
שינוי בימי פעילות המשחקייה :בשעה טובה נמצאה מפעילה למשחקייה החל מהשבוע המשחקייה תפעל
בימי ראשון ורביעי בין השעות  16:00-18:00מוזמנים בשמחה!
צעירים ברוחם :הצעירים ברוחם נפגשים במוצאי שבת פרשת ויחי  14/01ט"ז טבת בביתם של נורית ויהודה
זליגר רחוב מגדל עדר  2בשעה  7:15בערב .כל אחד מתבקש להביא מטעם .בואו בשמחה!
מאירים פנים לתושבים חדשים -בשעה טובה ומוצלחת ועדת קליטת פנים המתחדשת יוצאת לדרך! חברי
הועדה הם :אביעד דוויק ,אריאל רוז'יצקי ,ג'ודי שטנדר וטובה רובינשטיין .הועדה תסייע למשפחות חדשות
ותקל עליהן את חבלי הקליטה ,מרגע ההגעה ליישוב ולאורך החודשים הראשונים ביישוב.
כולכם או רובכם בטח זוכרים את הימים והשבועות הראשונים ביישוב ,קבלת הפנים הראשונה מלווה
ומשפיעה על משפחה חדשה לאורך שנים .כדי להניע תהליך אנו מחפשים:
משפחות מלוות -משפחות שייצרו קשר וילוו משפחות חדשות בחודשים הראשונים שלהם ביישוב ,יכירו לה
מעגלים חברתיים ויהיו בקשר לראות איך הם מסתדרים.
משפחות לאירוח סעודות שבת -משפחות שמוכנות לארח לסעודה בשבת משפחות חדשות .אם אתם מעוניינים
לקחת חלק בליווי או באירוח נא ליצור קשר דרך המייל של רכזת קהילה . kehiland@gmail.com

עושים כבוד ג'ודוגוש -באליפות קריית ארבע הפתוחה זכה בהישג מרשים שליו וינגוט במקום הראשון  ,עלה
והצלח!

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

ֶצוֶ ות מוּגָ נוּת
The Community of Neve Daniel is honored to welcome back

Rabbi Yakov Horowitz
Founding Dean, Yeshiva Darchei Noam, Monsey, New York
Director, Center for Jewish Family Life/Project YES

For a special Shabbat of Inspiration and Growth
Rabbi Horowitz’s lecture for parents on abuse prevention was an
empowering evening full of hope.
Join us as we continue the conversation about how to parent with
confidence.
All lectures will be in English.

FOR TEENS:
Emunah after Piguim: How is that even possible?
when: Friday night 8 pm
where: Kaszovitz Family Elonei Mamre 19/2

FOR PARENTS:
Two lectures! You will nap next week!
Parents Who “Get it”:
How to be parents whose children confide in them
when: Shabbat Morning 10:50
where: Torah and Cholent Shiur
Goldgrab Family Nof Herodion 36 (next door to Box)

“But Everyone Else Has It!”
Managing children and technology
when: Shabbat Afternoon 3:30 pm
(tip: catch an early Mincha!)
where: Jacobson Family Harei Yehuda 23

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה


ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד

לפני זמן מה נמצאה בובת עיניים במדרגות בירידה מהסניף .המאבד/ת מוזמן לפנות לצופיה פרינץ ולקבל אותה.
טלפון.02-9932108 :



נשכח ספר ילדים בסנטר הגוש ,המאבד מוזמן לקחת  9933930ישי.



נמצא  usbברחוב אלוני ממרא .נשמח להשיבו על פי סימנים 0509718280 .דניאל כהן



בשבת פרשת "וישב" נמצא מפתח במצפור אשמח להשיבו ע"י סימנים 0587620094.זהר לוי



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



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

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 :נודה לה' חסדו שזיכה אותנו להכניס את בננו אורי למצוות .אנו חוגגים את בר המצווה
בשבת פרשת 'ויחי' טו-טז בטבת 13-14 ,לינואר .וזקוקים לדירות להלנת אורחנו ,נשמח לסיוע :תניה050- :
 ,6688237איל .050-6415489 :רגב תודה ובשמחות תמיד.
* שיעורים פרטיים :מורה מנוסה לפסיכומטרי ולבגרויות מעביר שיעורים פרטיים ליחידים ולקבוצות.
לפרטים :איתי בלוי – .0545665429
** שני מחשבים -תיקון ,מיטוב ,שחזור מידע וייעוץ .חדש -ניתן להזמין ציוד היקפי וחומרה במחירים טובים
ממיטב המותגים  - Sandisk , Logitech , Western Digitalועוד .אוריאל שני .0505966187
** גילה כירבולים לקטנים :מחפשים מתנה מיוחדת? מקורית וגם שימושית? אצלנו תמצאו מגוון מתנות
להורים ,ילדים ותינוקות .החנות פתוחה כל יום בין  4-7שאר השעות בתאום .נוף הרודיון  ,27נווה דניאל
בואו בשמחה! גילה ינובסקי
** 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 :דירה שטופת אור להשכרה כ 160מ"ר ב 2מפלסים  4חדרי שינה ( 2יחידות הורים)  4חדרי שירותים
ארונות בכל חדר .גינה ומרפסת ענקית,מיזוג ומעלית .פנוי מינואר .לפרטים :דליה גוטליב 0547567889
להשכרה :להשכרה באלוני ממרא  2.5חדרים  +חצר פרטית ,אפשרות לריהוט .משה וטליה חבצלת
. 0505-410580 02-9934445
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 :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 :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 :בית  289מ"ר (כולל יחידת השכרה אופציונלית) 8 .חדרים .מטבח בשתי הקומות .חלונות אמריקניים
(פלה ארכיטקט) בכל הבית .מזגנים בקומה העליונה .גינה  320מ"ר חדשה לפרטים 050-7061382 :שאול
 050-9718280דניאל כהן
למכירה :דירה בת  6חדרים ב 45יחידות כ 170מ״ר .מרפסת גדולה ,גינה ,חלונות אנדרסן .לפרטים :זיו –
 ,0545664636רותם  0544524424ליפשיץ.
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

בס''ד

נווה דניאל הסניף של ישראל
דבר הקומונרית:
השבוע מאוד הרגשתי את העוצמה
והכוחות בסניף .יישר כוח לשושנה רון,
רעות לוי ואורית וסרטיל על הכנת לימוד
לעשרה בטבת ,ולשבט הרא"ה והמדריכים
צור זמיר ,שריאל קפלן ,שלהבת בראון
ועמית זגדון על הטקס .כל הכבוד לחניכים
ששיתפו פעולה ובאו בגישה רצינית
ובוגרת.
אנחנו כ"כ כואבים את הרצח של ארז
אורבך ז"ל .ביום שלישי היו פעולות
מדהימות בהן שבטים דיברו על הדמות
שלו ,אירגנו פרויקט לזכרו ,התייחסו
להתמודדות שלנו עם הכאב ואפילו עשו
הפרשת חלה לעילוי נשמתו.
אני כ"כ מעריכה את ההשקעה והחשיבה
של המדריכים לעשות את הסניף מסגרת
משמעותית כמה שיותר.

לו"ז שבת:
לימוד מדריכים15:20 -
מפקד15:40 -
סד"ש17:10 -

פרשת שבוע:
בפרשתנו באה לסיום הפרשייה המתוסבכת של משפחת
יעקב ובניו.
אחרי הרבה תהפוכות ורגשות סוערים עומדים  12האחים
מסביב למיטת האבא ,מחובקים וכואבים את לכתו
הקרובה של אביהם .מאוחדים הם קוראים ביחד "שמע
ישראל ,ה' אלוקינו ה' אחד!" ,מתחייבים הם להאמין
ולהמשיך את מורשת אבותיהם.
ואכן ,רק לאחר כל סיפורי חומש בראשית ,והתהליך
הארוך שעוברים האחים ,הם הופכים ממספר אחים נפרדים
לקבוצה מלוכדת שנקראת בפעם הראשונה "בני ישראל".
כלומר ,רק כאשר האחים הם בני ישראל ,משפחה אחת
ודבוקה אחת ,הם מוכנים להתמודד עם גלות מצרים.
רק כאשר הם מאוחדים מסוגלים הם לעבור את הייסורים
והסבל ,שהופכים את הקבוצה הקטנה הזאת לעם ישראל
שקרוי גם הוא "בני ישראל".
ולכן ,מוטלת עלינו החובה ,כבני בני ישראל וכחלק מעם
ישראל להיות מאוחדים ולאהוב (או לפחות ללמוד
להסתדר) אחד את השני .רק ככה נהיה מסוגלים
להתמודד עם העולם ולקרב את הקץ.
שנזכה להיות שבט מאוחד שיוביל לסניף מאוחד שיוביל
ליישוב מאוחד שיוביל לעם מאוחד.
שבת שלום!

 מוצ"ש ישר אחרי הבדלה :מצגת סיכום חודש כסלו! ):
 סניף צדק פת מעלה ביום חמישי הופעות כמו הופעות
חודש אירגון שלנו .ההורים של סניף זה לא ממש מגיעים
והם ממש רוצים שאנשים יבואו לראות כדי שהחניכים לא

חניך מצטיין :נועם מור

יתאכזבו שאין קהל.
אז ביום חמישי הזה בשעה  00:18ניפגש בתחנה וניסע
בתחבורה ציבורית.

מדריך מצטיין :אוריה בסיס 

חשוב מאוד לבוא! זה גם הזדמנות לראות תנועה אחרת
הפועלת בארץ.

