במעלה ההר

מַ ּטוֹת  -מַ ְסעֵ י
ב' באב ה'תשע"ח

דף מידע נווה דניאל
הדלקת נרות ( 72:91 -לא לפני )81:81

צאת השבת 92:92 -

תפילות בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

מנחה בערב שבת

81:20 ,81:22 ,82:02

81:20 ,81:22

81:20

81:20

*81:20 ,81:22

81:20

1:82 ,*1:22 ,0:22

(סוף זמן ק"ש)1:89 :

* המניין המרכזי

1:22 ,0:91

1:81

1:81

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

81:12 ,80:22 ,82:81
02:01

18:30
02:01

17:50
02:81

81:12 ,82:81
02:01

שחרית בשבת

שיחה לפני ערבית:
שמאי אייזנמן
לאחר מוסף:
 הרב מתניה בן-שחר:
"שיימינג -ביוש ברשת".
 תהילים ושיעור לנשים

ליל שבת
שבת
בבוקר
לאחר
מוסף



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

 – 80:22הרב שלמה לוי
שבת
אחה"צ

"( 80:12בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב דני גולדשטיין:

"משה אמת ותורתו אמת"

בימות החול :
שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב' ,ה')
מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

,1:91

81:01 ,81:01 ,89:22
02:01

81:22
02:21

* כוותיקין

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

שיחה לפני ערבית:
דניאל אייזנברג

שיחה לפני ערבית:
הרב רונן בן דוד

שיחה לפני ערבית

שיחה לפני ערבית

בזמן :יוסי שנקמן

 – 82:22תפילת ילדים

 – 0:91שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

 – 0:22מדרש רבה
על הפרשה

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

הרב קני הירשהורן" :בני
גד ובני ראובן – רשעים,
צדיקים או סתם יהודים
עם מנטליות גלותית?"

לימוד הורים וילדים

 – 80:22מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 82:21גן חובה  -ג'
 – 82:12ד'-ט'

– 89:02
לימוד הורים וילדים

חב"ד

 – 80:22תניה רגב:

– 80:22
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

"מדי צה"ל כבגדי
הכהונה? על תפיסת
הקדושה בציונות הדתית"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,1:12

1:22 ,*1:82

1:81

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

שיעורים
בשבת:

* קבלת שבת עם מנגינות

1:82 ,1:92 ,1:82 ,0:92 ,0:82 ,0:22
(סוף זמן קריאת שמע)1:81 :

72:52 ,82:92
02:22 ,92:72

 – 80:22שיעור לנשים

נוף הרודיון
א' ,ג ' ,ד'0:81 :
ו'0:02 :
0:82
08:22

באמרי רחל

באוהל "ותן חלקנו"

באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 82:91בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )9
 – 80:22שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 80:22שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית בלחמו
(אלוני ממרא )8230

בית הכנסת
הספרדי

בית מדרש דרך האבות

1:12

כוותיקין:
( 1:09א') – ( 1:00ו')

1:91

( 02דקות לפני הנץ החמה)

81:91
20:15

08:22

לתפילת הילדים בבית הכנסת הספרדי דרוש הורה3נער3נערה שינהלו אותה .ניתן גם מספר מתנדבים ברוטציה .הילדים מחכים בציפייה
לדמות נעימה שתיקח זאת על עצמה ...בת-אל לאויי.2101-200191 :

פרידה מהשמיניסטים :בשבת פרשת עקב כ"ג באב נקיים אירוע פרידה מהשמיניסטים .אנו מחפשים נציגי הורים של מסיימי
השמינית שיהיו שותפים בארגון .נא לפנות לתהילה ינובסקי לוי  219-2281100או במייל tehila.yale@gmail.com
מפגש עם צוות מוגנות-בוגרי ובוגרות י"ב היקרים!
רגע לפני שאתם יוצאים לדרך חדשה ,כל אחד לדרכו .צוות מוגנות מזמין אתכם למפגש וסדנא באווירה טובה ,נדבר על מקומות
חדשים ,תפקידים חדשים והתמודדויות חדשות ( .אם אתם שואלים את עצמכם -מה הקשר בין מוגנות ויציאה למקום חדש? -על זה
בדיוק נדבר ,רלוונטי לבנים ולבנות) יום שלישי  ,8030ה׳ באב בשעה  .02:22עם כיבוד ,שתייה ומתנה קטנה לקראת השנה הבאה.
מקווה:
א'-ה'00:22 – 81:91 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש00:22 – 08:81 :
(תשלום  ,₪22בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי212-0221182 :

בני עקיבא
מפקד מדריכים72:72 :

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 259-2656595או למוקד הגוש .7922

מפקד72:52 :
ה' עימכם

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :התורה מלמדת אותנו את מ"ב המסעות של בני
ישראל בדרך לארץ .מה בא הדבר ללמדנו? פירושים רבים
נאמרו ונוסיף עליהם .רבי יצחק אברבנאל ,רבי אברהם סבע
בעל "צרור המור" ופרשנים נוספים ראו כאן רמז לגאולה
שתהיה בבחינת "כימי צאתך מארץ מצרים אראנו
נפלאות" (מיכה ז) .גם בגאולה יהיו מסעות ועיכובים והמסעות
נכתבו " :להשרישנו שורש ובטחון גדול בגאלה העתידה ...ה'
יחיינו ויוציאנו מגלותנו ."...אשרינו שאנו זוכים לראות בעינינו
את צמיחת גאולתנו.

★
★

★

לדניאל ואילנה קסוביץ ולעקיבא לאירסיו עם יסכה
עמיצור מבית אל .זכו להקים בית נאמן בישראל.
לשאנה ויוסף טפרמן ולמנחם וחני פרסוף מזל טוב
להולדת הנכד בן לאבי ושירה .זכו לנחת ממנו ומכל
המשפחה.
לגרשון ודבורה סגל להולדת הנכד בן לידידיה
ומוריה .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

ישוב טוב לנווה דניאל :מזל טוב לקהילת הישוב נווה דניאל
ליום ההולדת כ"ז בתמוז  -שלושים ושש שנים להקמת הישוב.
הכל התחיל ע"י קבוצת משפחות דתית ,נחשונית ואידאליסטית
שהקימה שני אוהלים בשנת תשמ"ב באדמות חוות כהן ,קהילה
שחיה שבע שנים בקרוואנים ,והשאר יסופר בתולדות ישראל.
אנו מתפללים שהקהילה תצמח ,תתעלה ותעלה באהבה ואחווה
ושלום.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום וחודש טוב  ,מתניה בן-שחר.

קייטנת תשעה באב יוצאת לדרך!
שבט הנני מארגן קייטנה בתשעה באב לילדי הגנים עד
כיתה ה'

קייטנת "עת לעשות" -לזכר אלישיב בננו
השם השתנה ובעקבות זאת גם אופי הקייטנה .איך נרקמה
קייטנה ע"י בני נוער נחושים להגשים את המפעל הנהדר
הזה ...הרמתם פרוייקט חדש תוך יממה בלבד!!
אין מילים לתאר את מה שראינו אתם פשוט נוער אדיר!
קבוצה איכותית מגובשת ומלאה כוחות להוסיף טוב
לעולם .כמה אחריות ,חמלה ,אחדות ,מקוריות ,טוב לב
ואהבה.
אז תודה לכם שאתם ממשיכים את דרך החסד והנתינה
ללא גבולות של בנינו אלישיב וכמובן :אופיר ,גל ,הודיה,
מנשה ותהילה שניצחו על המלאכה.

עלות יום הקייטנה  ₪12לילד.
לפרטים  2110010102 -אחינועם לוי.
להרשמהhttp://bit.ly/2NNUrmy-

בהערכה לכולם ואהבה רבה!

יחד לב אל לב...

אילנה ועדי לוביץ.

בשבת פרשת ואתחנן -ט"ו -ט"ז במנחם אב ()00-01.20
נחגוג בר מצווה לבננו יצחק .אנו זקוקים לדירות
לאורחינו .נשמח לדירות בעיקר באזור בית הכנסת
המרכזי לאורחים המבוגרים.
תודה! אבישי ואסתי פרינץ .2100120821

דת ושיעורים
א'

ב'

ג'

ה'

ד'

ו'

 :1:12 – 1:02השיעור היומי בתנ"ך (ספר ישעיהו) לנשים – הנושא השבוע" :ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי".
בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )8130

:1:91 – 1:22
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי
:82:22 – 1:91
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

 1:22עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג212-1091211 ,
 – 02:22שיעור "צורבא מרבנן"
 – 82:22סודות של הפרשה – עם הרב שארף
הלכות
לגברים – השבוע מתחילים
מביתר – ארוחת בוקר – בבית מדרש דרך האבות
נידה – בבית הכנסת הספרדי
חוגי הרב לילדים – בבית הכנסת המרכזי:
 – 02:22שיעור "צורבא מרבנן"
 :81:92 – 81:02א'-ב' בנות
לנשים – בבית מש' ויסברג (אלוני
 : 80:22 – 81:92א'-ב' בנים
ממרא  .)08לפרטים :אסתי פרינץ,
 :80:22 – 80:22ג'-ד' בנות
210-0120821
 :80:22 – 80:22ג'-ד' בנים
 :80:22 – 80:22ה'-ו' בנות
 :81:22 – 80:22ה'-ו' בנים
 :00:22 – 08:82שיעור בתהלים –
 :81:22 – 81:22חוג טעמים לבנים ה'-ח'
הרב מתניה בן-שחר בבית מש'
 :81:22 – 81:22ז'-ח' בנים
קפלין (הרי יהודה )89
 – 20:00שיעור בגמרא מס' מועד קטן – הרב
לא יתקיים השבוע לרגל אספת
פנחס לנגר – בבית מש' עדי (אלוני ממרא )5/3
החברים ביום שני.
לאחר ערבית של  – 21:00שיעור בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס' בבא מציעא –
הרב חנן כלאב – בבית הכנסת הספרדי

:00:22 – 02:22
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"
לאחר ערבית של
 – 08:22שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

 – 1:22לימוד
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 )9

From the Desk of the Mazkirut
Dear Neve Daniel Residents:
After months of studying the building project in the
Western Neighborhood, consultations with: experts in
different fields, representative of the residents, and
representatives from the Chevra L'pituch ("chalap"); and
after many meetings/discussions on the topic we are
pleased to bring the following proposal for the approval of
the residents.
This proposal is guided by two driving forces: on the one
hand allowing for broad and widespread construction in an
effort to populate, grow and strengthen Eretz Yisrael and
Neve Daniel; and on the other hand ensuring the nature of
the construction maintains the suburban character of the
Yishuv.

משולחן המזכירות
לכבוד תושבי נווה דניאל
לאחר חודשים ארוכים של למידת תכנית הבניה בשכונה
 התייעצויות עם מומחים בתחומים שונים ועם נציגי,המערבית
 אנו מבקשים, וקיום דיונים רבים,התושבים ונציגי החל"פ
.להביא את ההצעה הבאה לאישור התושבים
 מצד אחד בניה רחבה:הצעה זו מונעת משני כוחות מרכזיים
, לשם יישוב ארץ ישראל ולשם הגדלת וחיזוק נווה דניאל,ורבה
כפרי של היישוב-ומהצד השני שמירה על צביונו החצי
.והשתלבות במרקם הבניה בו
:להלן ההצעה

The Proposal:
The Yishuv will act in conjunction with the Moetzah to
make adjustments to the Ta'ba (zoning plan) building plan
402/7 before publication as per the following:
Plot number 257 the number of floors in building number 8
will not exceed 5 floors*.
Plot number 257 the number of floors in buildings numbers
9-10 will not exceed 4 floors*.
In plots 254 and 255 the number of floors will not exceed 5
floors*.
In plots 250, 251, 252, 253, 256 the number of floors will not
exceed 6 floors*.
Plots 150, 151, 152 (which currently contains 3 dual-family
buildings) can be modified to house 2 buildings of 6 units
each, however this change may not lead to an increase in
the heights or footprint of the buildings.

הישוב יפעל בשיתוף עם המועצה לבצע התאמת ושינוי בתקנון
: על פי הסעיפים הבאים, לפני פרסומו92030 התב"ע
.* קומות1  לא יעלה על1  מספר הקומות בבניין010 במגרש
9  לא יעלה על1-82  מספר הקומות בבניינים010 במגרש
.*קומות
.* קומות1  מספר הקומות לא יעלה על011- ו019 במגרשים
 מספר הקומות לא יעלה על010 ,012 ,010 ,018 ,012 במגרשים
.* קומות0
- מבנים דו2  (שכיום מכילים810 ,818 ,812 מגרשים מספר
 יח"ד כל0  מבנים בני0 משפחתיים) ניתן לשנות לעד סה"כ
. אך השינוי לא יוביל להגבהת המבנים ולהגדלת התסכית,אחד
)2.22 *מעל מפלס הכניסה של הבניין (מפלס
 מספר.כל האמור לעיל מדבר על מספר הקומות הנבנות
 תוך התייעצות עם גורמי,הדירות יקבע בשלב התכנון המפורט
.תכנון ועם נציגי התושבים

*Above the entrance to the building (the 0.00 level)
All of the aforementioned refers to number of floors built.
The exact number of units will be decided at a later date in
the detailed planning stage, along with consultations with
planning professionals and representatives of the residents.
This proposal was prepared by the mazkirut in cooperation
with representatives of the residents and the chalap. The
mazkirut would like to thank all the residents who took
part in the lively public debate over the last few months on
the construction project. Those who came to hear and
understand the plan, expressed their opinions, advised,
wrote and expressed concern for the fabric of communal
life in our yishuv.
Due to the changes in the proposal, and in light of our
obligation to publish materials for a general membership
meeting a number of days in advance, the date of the
general membership meeting has been changed, it will now
be"h take place on Monday the 4th of Av (16/07) at 20:30 in
the New Conference Hall (under the main shul). In
addition, in light of the understanding only one proposal
will be presented, the vote will be held at the meeting and
not as previously published.
It is our hope that we will be privileged to see the building
of the Third Beit Hamikdash soon, through brotherly love
Mazkirut Neve Daniel

הצעה זו הוכנה על ידי המזכירות בשיתוף עם נציגי התושבים
 המזכירות מודה לכל התושבים שלקחו חלק בדיון.והחל"פ
הציבורי הער בנושא הבניה שהתרחש בחודשים האחרונים
, שהביעו דעתם, שבאו לשמוע ולהכיר את התכנית,ביישוב
 ושהביעו אכפתיות למרקם החיים הקהילתי, שכתבו,שייעצו
.ביישובנו
 ולאור העובדה כי ישנה חובת,בעקבות השינוי במתווה המוצע
פרסום של חומרים הקשורים לאספת חברים מספר ימים לפני
 ויתקיים בע"ה ביום, תאריך אספת החברים משתנה,קיומה
 מכיוון, כמו כן. באולם הכינוסים02:22 ) בשעה8030( שני ד' אב
 ההצבעה עליה תערך,ובעקבות ההבנה תובא הצעה אחת בלבד
.בערב האספה ולא כפי שפורסם
,מאחלים שנזכה לראות בבניין בית המקדש השלישי במהרה
מתוך אהבת אחים מזכירות נווה דניאל

קהילה
כיף של קיץ בנווה דניאל אז מה היה לנו השבוע?
שישי קהילתי ביום שישי שעבר טיילנו מחוות כהן לנבי דניאל
שמענו סיפורים נהנינו ממפגשים ופעילות תודה לינון תורגמן
ויחיאל גרינבלום מצוות תרבות קהילה על הארגון.

עושים חיים בגן חיים נפגשנו ביום שני אחה"צ להצגה
ישראלית בדשא בגן חיים תודה לרינה בס שארגנה את ההצגה
ולסיירת כיתות ט' על הדוכניה.

https://tinyurl.com/shishi2nd

מקייצים באחריות ביום שלישי התקיימה הרצאה אחרונה
בסדרה ,החופש הגדול גדול עלינו? תודה לוועדת חינוך גיל
הרך על סדרת הרצאות מוצלחת ומחכימה.

ביום רביעי התקיים ערב גברים שווה במיוחד!!!
צפייה משותפת בחצי גמר המונדיאל מיני המבורגרים ,שלל
פינוקים והכי חשוב אווירה טובה ומרעננת.
תודה לצוות תרבות גברים שהרים את הערב בגדול!

מפגש שוכרים
השבוע התקיים מפגש של השוכרים ביישוב .במפגש דיברו על דברים
המטרידים את השוכרים ,וביניהם גן על הרצונות של כולם ביחס
לבניה העתידית ביישוב .במהלך המפגש נבחרו נציגים( איתן מרנס,
נריה סופר ,ודני אפל) אשר יהיו הקול של השוכרים במזכירות .כל
השוכרים מוזמנים לפנות לנציגים בכל סוגיה רלוונטית .הנציגים
וחברי המזכירות נפגשו לשיח משותף ופורה ,וב"ה יש רצון משני
הצדדים לעבודה משותפת.

