חַ יֵּ י ָׂש ָׂרה

הדלקת נרות:

צאת השבת:

16:15

כ"ה במרחשון ה'תשע"ז

17:15

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

16:25 ,12:20

16:25

לאחר ערבית 15 :דקות
של שירת הבקשות

9:10 ,*8:00 ,6:30

8:15 ,6:45

8:00

8:15

16:00 ,12:45

16:00 ,12:45

16:00

16:00 ,13:00

16:15 ,14:00

17:15

17:15

17:05

17:15

17:35 ,17:15

שחרית בשבת

(סוף זמן ק"ש8:52 :
סוף זמן תפילה)9:43 :

מנחה בשבת

* המניין המרכזי

ערבית במוצאי שבת

מרכז רוחני ספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

16:25

16:25

16:25

8:20 ,*5:42

9:15
16:00
17:25

16:25

* כוותיקין

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

מרכז רוחני ספרדי

בית מדרש דרך האבות

ליל שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה אחרי קבלת
שבת :דוד ארדפרב

שיחה אחרי
קבלת שבת

שיחה אחרי קבלת שבת:
דוד רונס

הרב מוטי בן שושן" :ביקור
באוהל שרה ואברהם"

– 10:00
תפילת ילדים

– 7:30
שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר מוסף:

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:
שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ב')
שחרית בראש חודש (ה')

,5:45
,5:30

יִצחָ ק לָׂשּוחַ בַ שָ ֶדה'
"'וַ יֵּצֵּ א ְ
– מתי עדיף להתפלל
מנחה לכתחילה?"

תהילים לבנים:
 – 13:35גן חובה  -ג'
 – 13:50ד'-ט'
לאחר מנחה –
סעודה שלישית
ודברי תורה

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,5:50

(זמן טלית ותפילין)5:29 :

השיעור
במנחת חינוך
לא יתקיים השבת

לאחר מוסף:
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

לאחר מוסף
יחיאל גרינבלום:

8:10 ,7:40 ,7:10 ,6:30
ביום ו' :גם 8:40
(סוף זמן קריאת שמע)8:55 :

מנחה (א'-ה')

16:20 ,13:40

ערבית (א'-ה')

20:30 ,19:00 ,17:00

אמרי
רחל

בתי תושבים

שיחה
אחרי
קבלת
שבת

 – 20:00הרב שלמה לוי
בבית ליבוביץ
(אלוני ממרא )33/3

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

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

– 14:30
שיעור לנשים

חב"ד
– 15:00
English Gemara shiur
Rav Kenny Hirschhorn

נוף הרודיון

מרכז רוחני
ספרדי

א' ,ג' ,ד'6:15 :
ו'6:20 :
6:10

5:50
5:45

6:00

5:40

21:30

– 10:30
גמרא למתחילות
לנערות בכיתות ו'-ח'
בבית צדיק
(אלוני ממרא )37/2

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

בית מדרש דרך האבות
כוותיקין:
( 5:56א') – ( 6:00ו')
( 20דקות לפני הנץ החמה)

20:00

ְּּב ָרכוֹ ת וְּ ִאיחו ִּלים
מזל טוב :לעדי ואהד סלאב להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :ליפתח ושולמית תבור ולהודיה בת המצווה .זכי לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.
מזל טוב :לירושה ברוך הגננת המסורה מגן תמר ,לבר המצוה של הבן .זכו לנחת וממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לאיתן ונורית בסיס ולגלעד לאירוסיו עם נעמה שלמה מבת ים .זכו להקים בית נאמן בישראל.
מזל טוב :למיכאל ואילת סואיה ולסתיו לאירוסיה עם שי מוסקוביץ מאלון שבות .זכו להקים בית נאמן
בישראל.
מזל טוב :למנחם וחני פרסוף להולדת הנכד יאיר יצחק בן ,לדינה יהודית וחנן פנדל .זכו לנחת ממנו
ומכל המשפחה.
מזל טוב :לשלומי ואיריס קאופמן להולדת הנכד בן לעדי ואהד .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :לרב יעקב קופל ויהודית רייניץ לאירוסי הנכד גלעד בסיס .זכו לנחת מהם ומכל המשפחה.
מזל טוב :ליהודה וזהבה פרנקל להולדת הנין בן לעדי ואהד .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
מזל טוב :ליהודה וחנה קאופמן להולדת הנין בן לעדי ואהד .זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

ִמ ּ ֻּׁש ְּלחָ ן הָ רב
נקודה בפרשה :עבד אברהם המחפש אישה ליצחק בשליחות אדונו ,בודק את אופי הנערה ואת מידותיה
הטובות על עין המים .מדוע לא עשה זאת בבית הוריה? רבנו יוסף בכור שור בפירושו על התורה מבאר כי אם
יבדוק העבד את מעשיה בביתה ,שמא עשתה חסד מפני שהוריה ציוו עליה לעשות .אך בהיותה ליד עין המים
היא מקבלת החלטות בעצמה .אם היא בוחרת בעצמה התנהגות טובה ונדיבה סימן שזהו האופי האמתי שלה
והיא מתאימה ליצחק אבינו ולייסוד האומה הישראלית.

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!
 15:20-15:40א'-ב' בנות

 17:00-17:30ה'-ו' בנות

 15:40-16:00א'-ב' בנים

17:30-17:45ה'-ו' בנים – זמנים לחודש הארגון.

 16:00-16:30ג'-ד' בנות
 16:30-17:00ג'-ד' 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  .22:00-21:10אנו לומדים
ספר דניאל .הנושא השבוע :סיום ספר דניאל ציפיות לגאולה ולתחיית המתים.
"וְ תֵּ ן חֶ לְ ֵֽ ֵּקנּו"  :השיעורים באוהל ברחוב נוף הרודיון.
*לומדים מדרש בכל שבת לפני שחרית ב  7:30בדיוק.
*קבוצת לימוד לנשים בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב .השבוע לא יתקיים.
*קבוצת לימוד לגברים  -לימוד משותף בכיתבי רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בכל יום חמישי ב 20:30-22:00
*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 .
קריאה ולימוד בספר הזוהר  -לפי פרשיות השבוע .מדי שבוע ביום חמישי בין השעות  21.30 - 20.30אנו
מקיימים לימוד במדרשי הזוהר הקדוש(.זו השנה השנייה)מוזמנים להרחיב את מעגל הלומדים ולהעמיק
בייחודיות העולם הזוהרי .בבית משפחת הכהן אוריה  -נוף הרודיון  .31כיבוד ע"ח הבית.
שיעור "צורבא מרבנן" :מתקיים כל יום שני משעה  20:20עד  21:30עם הרב יצחק נימני במרכז רוחני ספרדי.
"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 ספר שמואל .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!

אי כניסה לישוב בשבתות וחגים :לאור תלונות רבות של תושבים על כניסת רכבים פרטיים לישוב בשבת,
נערכה חשיבה מחודשת בשיתוף הרב .נבחנו היבטים ביטחוניים ,בטיחותיים והלכתיים והוחלט כי לא
תת אפשר כניסה לישוב ברכב פרטי .הוראות הביטחון העדכניות מתירות חניה של כלי רכב מחוץ לשער
היישוב ,בעלי הרכבים מתבקשים להחנות סמוך לשער הישוב.

ְק ִהילָ ה
דרושה :דרושה נערה להפעלת המשחקייה בימי שני בין השעות  16:00-18:00לפרטים נא לפנות אלי בטלפון
או במייל ,רות . kehiland@gmail.com 0547495956
הכר את הישוב השבוע אצלנו בנווה דניאל! מכירים את ההיסטוריה של ישובי גוש עציון? מכירים את
השכנים? השבוע פרוייקט הכר את היישוב ביוזמת בי"ס שדה כפר עציון מגיע אלינו לנווה דניאל נפגשים ביום
שישי הקרוב כ"ד חשוון  25.11.16בשעה  9:00ברחבת המזכירות לסיור סביב הישוב .משך הסיור כ 3 -שעות.
לפרטים מנחם פריד.050-5585866 :
הרצאה באנגלית של הרב יעקב הורביץ :אתמול התקיימה שיחה של הרב יעקב הורביץ ראש ישיבת דרכי נועם
בנוי-יורק ,וראש פרוייקט  Yesלטובת המשפחה .נושא השיחה היה איך לשוחח עם ילדינו על בטיחות אישית.
תודה לג'ני גולדשטיין ולצוות המוגנות על היוזמה וארגון הערב ולכל מי שלקח חלק והשתתף הייתה נוכחות
מכובדת.
חורף טוב! לכל שאלה ,ניתן לפנות אלי :רות אדרי ,רכזת הקהילהkehiland@gmail.com ,054-7495956 ,

הֲ ָשבַ ת אֲ בֵ ָדה

ההודעות תתפרסמנה במשך שבועיים בלבד



נמצאה בובת ׳מוגובי׳ בגן החיפושיות אשמח להחזיר .דסי נאמן .9934133



נמצא קפוצ'ון בצבע בז' ,מידה  ,14במגרש .נשמח להשיב לבעליו .משפחת וסרטיל .9309944



ביום שני בערב  21.11.16נמצא סכום כסף ברחוב הרי יהודה (על יד אולם הכנסים) ,אפשר לקבל לפי סימנים פנינה בן
אפרים  9932505או .0547830063



מצאנו שמיכה ורודה עם ציור של כבשה עליה ,ובובת ברווז .האבידות נמצאו בין האולם אירועים לגן חיים .יהודית
וכסלר0544931912:



נמצאה שרשרת ברחוב הרי יהודה נשמח להחזירה .גבריאל . 052-6071802 -



אבדו משקפי ילד במסגרת מתכת כחולה .כנראה בחוה"מ ליד האומגה .מוריה .0546312354



נמצא עגיל עם אבן טורקיז .ויקי 058-4153552 -

דו ַאר:
ֹ

אוּלַ ם ֵאירו ִּעים

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 :



* דירות לאירוח :בשבת פרשת תולדות ,ג' בכסלו ( )3.12.16נחגוג בע"ה בר מצוה לאיתמר .נשמח לקבל דירות
לאירוח משפחתנו .תודה ! עמי ודפנה מקובסקי ( 054-6932585דפנה).
* 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.
* גילה כירבולים לקטנים :לא הספקתם לקנות מתנה לברית? מחפשים מתנה ייחודית וגם שימושית? אצלנו
תמצאו מבחר מוצרים ייחודיים ושימושיים להורים ולקטנים .מארזי לידה ,מתנות התייחסות ,מתנות גדולות
וגם קטנות .בואו בשמחה! נוף הרודיון  0545993271 ,27גילה ינובסקי.
* שיעורי יוגה :ביום א  20:30ויום ד  9:00-10:30מוזמנות לבוא למפגש מזין ומחזק עם הגוף במרחב נעים
ורגיש לנשמה .שדה בועז  .נועה משה .052-6052399
* מחפשת בית לשכור בפסח :חייב להיות  4חדרי שינה .באופן אידיאלי ממוקם קרוב לתחתית של הרחוב
אלוני ממרא .אם אתם מעוניינים להשכיר את הבית שלך ,נא להתקשר ליאורה עדי ב .054-553-7560
* חוג הורים בגישת שפר -מחפשים לעשות שינוי בדינמיקה המשפחתית? גישת שפר מציעה נקודת מבט
חדשה ,ועוזרת לחזק את האמון במשפחה ,ובעצמך .מתארגנת קבוצה לחוג הורים ,כאן בנוה דניאל .לפרטים
והרשמה -מיכל זגדון .050-3055580
** תיקון תכשיטים :אני מתקנת תכשיטים מכל הסוגים לפרטים  -שרה בלוך .0547775966
** מבצעי חורף על פרגולות :כל עבודות העץ ,פרגולות ,דקים ,גדרות עץ ,הצללות ,מחסני עץ  ,קירוי והכל
ממגוון חומרי הגלם האיכותיים ביותר .מבצע של החורף -למארגנים קבוצה של  4אנשים ומעלה תינתן
הנחה לכל רוכש עד !!15%בנוסף המארגן יקבל תוספת הנחה!! לפגישת ייעוץ חינם  0545885573יעקב
צוקרמן( .ניתן לראות עבודות ביישוב ולקבל חוות דעת)
** רכב למכירה :דייהטסו סיריון ,שנת  ,2008יד ( 2יד  1ליסינג) ,מצב טוב  ,צבע כסף158,000 ,ק"מ ,אוטומט,
רכב חסכוני ואמין ,מחיר  23,500 -ש"ח  .טלפון  ,9934772 -עמיר זגדון  .עדיף להתקשר ביום שישי .
** 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 :דירת  2חדרים מרוהטת מתאימה לקליניקה או משרד ,לזוג או בודד .שירותים עם מקלחת .כניסה
פרטית  +חצר.מיקום במרכז הישוב המחיר  2000ש"ח כולל ארנונה,גז,מים .לא כולל חשמל  .כניסה בנובמבר .
אנדי ערמון 0546366983 :

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 שערבה 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 ב 1-לדצמבר .מחיר מציאה !! 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 :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

