במעלה ההר

כִּ י תָ בוֹא

דף מידע נווה דניאל

כ"א באלול ה'תשע"ח

הדלקת נרות ( 54:81 -לא לפני )54:71

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
58:11 ,54:22 ,52:02
4:52 ,*8:22 ,0:22

תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת
(סוף זמן ק"ש)4:04 :
מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת
סליחות
"במוצאי מנוחה"

צאת השבת 54:85 -

58:11 ,54:22

בית הכנסת
הספרדי
58:11

58:11

8:22 ,0:71

8:51

8:51

18:00
54:75

17:50
54:25

58:02 ,52:51
54:75

נוף הרודיון

* המניין המרכזי

58:02 ,54:22 ,52:51
19:41
1:22 ,*5::1

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

חב"ד

58:11 ,54:22
8:22 ,*1:72

58:11

58:75 ,54:75 ,57:22
54:75

54:15

סליחות – 0:30

5:85

* כוותיקין

שיחה – 0:15

5:85

* שיחה קצרה לפני סליחות:
הרב מתניה בן-שחר

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
הרב משולם זושא ברנדויין

שיחה לפני ערבית:
הרב דוד מאמו

מוקדמת :ניר קליימן
בזמן :אהרון משען -
מונטיפיורי

שבת
בבוקר

לאחר מוסף:
 אלעזר דימנטמן
 תהילים ושיעור לנשים

דברי ברכה ושיחה לפני
מוסף :הרב מתניה בן-שחר

לאחר
מוסף

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

 – 4:71שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

 – 54:22מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 52:21גן חובה  -ג'
 – 52:12ד'-ט'

חב"ד

– 54:22
הרב שמעון דויטש:

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

 – 50:22הרב שלמה לוי
שבת
אחה"צ

"( 54:02בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
אילן בוכהולץ:
"'הביאו כפרה עלי' –

– 50:22

אגדתא תלמודית
ותורה ברסלבית"

בימות החול:
סליחות (ב'-ו')
(זמן טו"ת)1:04 :

שחרית (משוער)

(א'-ו')

"'עד שירצה את חבירו' –

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

רב והקצב
וסיפורים אחרים"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
1:55

(גם ביום א')

1:12

4:55
0:22

4:15
4:52

3::5
4:72

מנחה (א-ה')

58:71 ,52:72

ערבית (א'-ה')

02:22 ,54:01

משחקייה:
א' ,ד'50:22-58:22 :
המשחקייה מיועדת לילדי הגיל הרך
והוריהם .בואו ותבלו ביחד

3:15
8:52

בית מדרש
דרך האבות
שיחה לפני ערבית

4::5
רק ביום ו':

8:72

 – 54:81שיעור לנשים

ג' ,ד' ,ו'1:11 :
ב' ,ה'1:15 :
א' ,ג' ,ד' ,ו'0:51 :
ב' ,ה'0:52 :

05:22

לאחר סליחות

05:22

באוהל "ותן חלקנו"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 52:71בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )7
 – 54:22שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 54:22שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית
בלחמו (אלוני ממרא )5230

בית מדרש דרך האבות
1:55
כוותיקין ( 02דקות לפני הנה"ח):
( 1:17א') – ( 1:14ו')

העלייה לתורה במניין של 8:22
בנוף הרודיון ,קידושא רבא לאחר התפילה.

ניתן לרכוש במקום.

לוח חוגים מופץ במייל וכן נמצא באתר
היישוב .מהרו לרשום את ילדכם/ילדתכם
לחוגים בבית שלנו-
בנווה דניאל!
לוח דירות למכירה  3השכרה
מופץ במייל וכן נמצא באתר היישוב.
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
51:-44145:1
או למוקד הגוש .5:54

20:00

בני עקיבא

שבת בר מצווה של

יהונתן צבי חבצלת

כרטיסייה של  52נקובים.₪ 72 :

מקווה:

1:22

(גם ביום א')

 – 4:22מדרש רבה
על הפרשה

לא תתקיים

לידיעתכם

א'-ה'00:22 – 54:71 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש00:22 – 05:51 :
(תשלום  ,₪22בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי.212-4228452 :

באמרי רחל

– 57:02
לימוד הורים וילדים

נוף הרודיון

רק ביום ו':

שיחה לפני ערבית

דברי ברכה בקידוש:
הרב מתניה בן-שחר

בית הכנסת
הספרדי

54:51

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

בית הכנסת הספרדי

 – 52:22תפילת ילדים

4:51






ברוכה הבאה לתמר ויצמן
הקומונרית החדשה שמחים שאת
אתנו בהצלחה רבה!
למדריכי שבט מורשה שמסיימים
את תקופת ההדרכה תודה!
למדריכי שבט הנני שנכנסים השבת
בהצלחה סומכים עליכם!
פעולת ערב שבת בסניף:::81 :
מפקד ולימוד מדריכים53:55 :
מפקד54:51 :
סד"ש ,ערבית והבדלה
ה' עימכם

משולחן הרב

נקודה בפרשה :ברכות רבות מובטחות לכל אחד ואחת מישראל
כאשר "תשמור את מצוות ה' א' והלכת בדרכיו" (דברים כ"ח ,ט).
הנצי"ב מוולוז'ין מדגיש שהברכה תגיע כשנפעל נכון בשני
המישורים .שמירת מצוות ה'  -דהיינו המישור בין אדם למקום.
בתנאי שמנהגי הקדושה והחסידות הללו לא יפגעו בקיום החסד
בין אדם לחברו – והלכת בדרכיו .בתחילת שנת הלימודים בבתי
הספר כאשר מדגישים את חשיבות הלימוד נזכור ונזכיר את
חשיבות היחס הטוב לחברים בבחינת "והלכת בדרכיו" .נאחל
לילדינו ונתפלל שיזכו הם ונזכה אנחנו לעליה בלימוד תורה
ובמצוות בין אדם למקום והגברת החסד והעזרה בין אדם לחברו.
ואכלו בשעריך ושבעו" :ותשובה ותפילה וצדקה" .לקראת ראש
השנה וחודש החגים יש משפחות בתוכנו אשר צריכות סיוע .מי
שיש בכוחם ורוצים לעזור מוזמנים לתרום דרך גבאי הצדקה
בישוב :עמוס לוי ,איציק לוי ,מנחם פריד ודניאל קסוביץ .אפשר
לקבל פטור ממס לפי סעיף  70אם מעבירים התרומה דרך קרן גוש
עציון (עבור קרן חסד לנזקקים נווה דניאל) .מי שצריכים עזרה או
יודעים על הזקוקים לעזרה מתבקשים לפנות אלי או אל גבאי
הצדקה .גם הקרן לעזרה הדדית של המועצה הדתית גוש עציון
ומסייעת לנזקקים בכל יישובי הגוש מבקשת את תרומותינו .תזכו
למצוות ולשנה טובה ומתוקה ,ועדת הצדקה נווה דניאל.
אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר.

ברכות ואיחולים
 למייקל וליסה לורנס להולדת הבת .זכו לגדלה
לתורה לחופה ולמעשים טובים.
 למשה וטליה חבצלת וליונתן צבי בר המצווה .זכה
לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.


לרב איתן וסאלי מאיר ולפינחס לנישואיו עם
שושנה מילר .זכו להקים בית נאמן בישראל.

 למאיר וסינה קורן להולדת הנכדה בת לליסה
ומייקל .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.

יישוב טוב



למשפ' דוידוביץ זאב ואלישבע שעלו לארץ והגיעו לישוב גרים בשכירות בבית של משפ' מנדל ברח' אלוני ממרא .7132



למשפ' הכהן-כראזי ידידיה ותפארה שהגיעו לישוב .גרים בשכירות אצל משפ' וסרטייל ברח' דרך אפרתה .8



למשפ' קאהן דניאל ויעל שהגיעו לישוב ושוכרים את ביתם של משפ' חסדאי ברח' נוף הרודיון .131



למשפ' קיצ'יס אריק וחנה שהגיעו לישוב גרים בשכירות אצל משפ' אידינוב ברח' דרך אפרתה .0

יחד לב אל לב...


התרמת דם תתקיים אי"ה ביום חמישי ,כו' אלול ,4.4.54 ,בשעות  ,:::55 - 54:55באולם הכינוסים.



"ויכלא העם מהביא"  -תודה לשכננו היקרים שפתחו את לבם וביתם לאורחינו לכבוד בר המצווה של בננו יהונתן ,תזכו
ל"ושמחתם אתם ובתיכם "..ממשפחת חבצלת.



לשבת חתן של עמיחי ועמית ,פרשת ניצבים ,נשמח לעזרה בהכנסת אורחים .אם יש לכם חדר3יחידה פנויה לזוג ,הדבר יעזור מאד.
נסים וצילה מזרחי .210-7104412



לרגל שבת חתן וכלה שנקיים בעזרת ה' יתברך בשבת האזינו (בין כיפור לסוכות) אנו מחפשים דירות אירוח .מודים מראש .הכהן
אוריה .2108524481

דת ושיעורים
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

ו'

 :4:15 – 4::5השיעור היומי בתנ"ך לנשים – הנושא השבוע" :אלו"ל בהכנות לראש השנה"

:4:71 – 4:22
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי
:52:22 – 4:71
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

בבית מש' קסוביץ (אלוני ממרא )54/:
 4:22עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג212-8078288 ,
 – 10:00סודות של הפרשה – עם הרב
שארף מביתר – ארוחת בוקר
 – 02:22שיעור "צורבא מרבנן" לגברים –
בבית מדרש דרך האבות
השבוע מתחילים הלכות נידה –
בבית הכנסת הספרדי
החוגים התורניים לילדים עם הרב
מתניה לא יתקיימו השבוע.
 – 20:00שיעור בגמרא מס' מועד קטן
 – 02:22שיעור "צורבא מרבנן" לנשים –
– הרב פנחס לנגר –
בבית מש' ויסברג (אלוני ממרא .)05
בבית מש' עדי (אלוני ממרא )5/3
לפרטים :אסתי פרינץ210-0420524 ,

 ::::55 – :5:55שיעור בתהלים – הרב מתניה
בן-שחר – בבית מש' קפלין (הרי יהודה – )58
הנושא השבוע" :עָ לִּ יתָ לַמָ רוֹם ָשבִּ יתָ ֶּׁשבִּ י"

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
 – 05:22שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

 – 4:22לימוד
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 )7

From the Desk of the Mazkirut:

משולחן המזכירות

Guest rooms in Neve Daniel: In view of the need for
accommodations on Shabbatot, holidays and other occasions,
we are pleased to announce the opening of two guest
apartments in the yishuv.
The apartments are located in the center of the yishuv (in the
12 rental units). They are furnished and equipped, and each
apartment has 8 beds, including bed linens, towels, a
refrigerator and a coffee corner. Later on, air conditioners will
be installed.
Price: 590 NIS per night, 2990 per week.
For additional details and reservations: Zvi Abo 052-8119963.

 לאור הצורך העולה בדירות לאירוח:חדרי אירוח בנווה דניאל
 אנו שמחים להודיע על, שמחות ועוד, מועדים,בשבתות
 הדירה ממוקמת במרכז היישוב.פתיחת דירת אירוח ביישוב
 כולל, מיטות8  מרוהטת ב,) יחידות להשכרה50 (בפרוייקט ה
 בהמשך בע"ה יותקנו. מקרר ופינת קפה, מגבות,מצעים
.מזגנים
. לשבוע₪0442  ללילה₪142 :מחיר
.210-8554402  צבי עבו:לפרטים נוספים ולהזמנות

Dogs: The dog is the person's best friend, and indeed many
families in the community have dogs. Recently, complaints
have increased on a number of issues, and we therefore wish
to emphasize:
• Do not release a dog without a leash. Not even for a short
time or to a close place. Dogs scare children and dogs that are
considered calm may unexpectedly attack.
• Please take this into consideration as much as possible and
not allow dogs to enter their playgrounds while many children
are playing there. This is mainly for (but not limited to)
Shabbat afternoons.
• Pick up the waste of the dogs after them.
• Please put dogs in the house at night. Barking is very
disruptive to neighbors' sleep.

 ואכן משפחות רבות, הכלב הוא חברו הטוב של האדם:כלבים
 לאחרונה התרבו התלונות במספר.ביישוב מגדלות כלבים
:נושאים ולכן אנו מבקשים לחדד
 למקום3  גם לא לזמן קצר.• אין לשחרר כלב ללא רצועה
 וגם כלבים שנחשבים רגועים, הכלבים מפחידים ילדים.קרוב
.עלולים לתקוף לפתע
• בבקשה להתחשב ככל הניתן ולא להכניס כלל כלבים לגני
 הדבר אמור.שעשועים בשעה שמשחקים בהם ילדים רבים
.בעיקר (אך לא רק) לגבי שבתות אחה"צ
.•נא לאסוף את צרכי הכלבים אחריהם
 הנביחות.• בבקשה להכניס כלבים לבתים בשעות השינה
.מפריעות מאד לשנת השכנים

Elevator: Construction work on the elevator required many
resources of time and money. Unfortunately, since its
operation there have been repeated problems, some of which
have been caused deliberately. We ask all residents to protect
the elevator and its surroundings. It is public property and the
damage to it is a very serious act.
Soon more cameras will be installed. We will take severe
measures against anyone found to be harming of any property
in the yishuv.

 לצערנו. בניית המעלית דרשה משאבי זמן וכסף רבים:מעלית
 חלקן נעשות,מאז הפעלתה ישנן תקלות חוזרות ונשנות
 אנו מבקשים מאוד מכל התושבים לשמור על המעלית.במזיד
 מדובר ברכוש ציבורי ופגיעה בו היא מעשה חמור.וסביבתה
.ביותר
 ינקטו אמצעים חמורים. בע'ה בקרוב יותקנו מצלמות נוספות
.כנגד מי שיימצא פוגע בכל רכוש ביישוב

End of the summer "Happening": For the "End of
Summer" program much thought has been invested to include
women and men of all ages, adults, young people and
children. We will be love to see all the residents of the yishuv
participating in the "happening".

, בהפנינג סוף הקיץ הושקעה מחשבה רבה:הפנינג סוף הקיץ
 צעירים, מבוגרים,כך שיתאים לנשים ולגברים בכל הגילאים
 נשמח לראות את כל תושבי היישוב משתתפים.וילדים
.בהפנינג

Building Plans in the Yishuv: The Mazkirut has
received plans for addition construction by the
Kedoshim family (Avner and Gila), plot 86 on Derech
Efrata for residents' inspection until Thursday, 6.9.18.

 במזכירות הישוב הופקדו:הפקדת תכניות בניה בישוב
80 תכניות לתוספת בניה של משפ' קדושים אבנר וגילה מגרש
.0.4.58 ברח' דרך אפרתה לעיון התושבים עד יום חמישי

! המורים וההורים שנת לימודים פורייה ומוצלחת,לכל התלמידים
חוג ציור למבוגרים וילדים עם הציירת גאולה טברסקי
!לא צריך ללכת לאומן להיות אומן או אומנית
.55:22-5:22-  ימי שלישי-למבוגרים
50:22-54:22 'ד-' כיתות ב- ימי שלישי-לילדים
54:22-58:22 'ט-'כיתות ה
 לחודש₪ 222 -מחיר לחוג המבוגרים
 לחודש₪ 012 מחיר לחוג הילדים
2170277572 :צרו קשר עם גאולה לפרטים

חוג אמנות לבנות ובנים
 נעבוד, בחוג נעבוד עם חומרים שונים ונלמד על אמנים שונים:מה
 ניצור פריטים דקורטיביים כולל,על ביטחון עצמי בציור ויצירה
!פרויקטים לחגים ~ אבל בעיקר יהיה לנו המון כיף יצירתי
 תלמידים0  מוגבל עד. בנות ובנים (בניפרד) מכיתה ב ומעלה:למי
.לכל קבוצה מסודר לפי גיל
. החוגים יתקיימו בכל ימי השבוע לפי ביקוש:מתי
00  בסטודיו הביתי שלי רח' מגדל עדר:איפה

טקס חגיגי
לכבוד העולים לכיתה א'
ברכת הדרך מרב הישוב
איחולים מנציגי בוגרי א'
שירה משותפת עם ההורים
הפתעה לכל ילד!
יום שישי ,כ' באלול  ,55/4בשעה 5::55
באולם השמחות
האירוע מיועד לבוגרי גן חובה והוריהם
בואו בשמחה!!!
ועדת חינוך יסודי

עליה להר הבית

יולדות ונהנות

ביום ראשון ,ז‘ תשרי 54/4 ,בשעות הבוקר,

סדנת הכנת סנדביצ'ים

גברי נווה דניאל עולים להר הבית!
עקבו אחר הפירסומים בוואטסאפ ובמייל
ועדת גברים נווה דניאל
אליהו פריד ,דניאל אייזנברג ומתניה פאר
קידוש קבלת פנים למשפחות החדשות ביישוב
בשבת פרשת כי תבוא כ"א באלול ( )5.4הציבור מוזמן לקידוש
לאחר תפילת מוסף בבית מדרש דרך האבות .לכבודן של
המשפחות החדשות ביישוב
וברכת הצלחה לשנת הלימודים החדשה.
נשמח לראות את כולם!
לברורים או אם תוכלו לעזור נא לפנות
לרחל לביא thelavis1@gmail.com
All are invited to a kiddush after tefillah on Shabbat Ki
Tavo (1/09/18) at Beit Midrash Derech Ha'Avot.
We will welcome new families to the YIshuv and wish
success for the new school year.
!Please join us
For further information or if available to help, please
contact Rachelle Lavi
thelavis1@gmail.com

מפגשי בוקר ליולדות ותינוקות
מוזמנות גם נשים שנמצאות בבית ולאו דווקא בחופשת לידה
עם פנינה ברט ,מנחת קבוצות תמיכה בהרזיה
(הסדנה מתאימה גם למי שלא מעוניינת להוריד במשקל)
כדי לדעת לאכול נכון גם כשאין זמן להכין,
וכדי לפנק את הילדים בשנת הלימודים המתקרבת!

יום ג' כ"ד אלול  8.4בשעה 55:55
בבית של פנינה ,דרך האבות  54דירה 1
הצטרפי אלינו לבוקר מגבש ומשמח
לפרטים ,ועדת יולדות
חני ברנשטיין 212-4822245
דבורה שרף 217-7420854
*בבקשה להירשם מראש

ערב נשים לקראת החגים...
Women's evening- makeup and photo

מוזמנות לערב נשים ייחודי ומפנק-
נלמד איך להתאפר ולקשור מטפחת באופן מרענן
ולסיום נצטלם למזכרת
את הערב ילוו:
המאפרת עדי סוקולובר
והצלמת מרים אדלר.
כל אישה מתבקשת להביא את האיפור האישי שלה.
הערב יתקיים ביום שני  03.09.18כ"ג באלול תשע"ח
בשעה  20:30באולם השמחות.
עלות ₪ 10 -למשתתפת.
הערב מיועד לנשות היישוב בלבד.
הרשמה כולל כתובת מייל חובה -לצורך קבלת התמונה
http://bit.ly/2nYWiJt

