במעלה ההר

הַ אֲ זִ ינּו

דף מידע נווה דניאל

י"ג בתשרי ה'תשע"ט
תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת
שחרית בשבת
(סוף זמן ק"ש)9:19 :
מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

הדלקת נרות ( 81:81 -לא לפני )22:11

צאת השבת 81:81 -

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
21:11 ,2::11
9:21 ,*1::1 ,3::1

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי
21:11

21:11

1::1 ,3::7

1:27

1:27

84:61 ,83:51 ,2::27

17:30

19:13

29:2:

17:50
29:1:

84:61 ,2::27

21:11

* המניין המרכזי

בית מדרש
דרך האבות
21:11 ,22:17
1::1 ,*7:7:

אמרי רחל

29:2:

* כוותיקין

בית מדרש
דרך האבות

שיחה לפני ערבית

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
רוני ברנע

שיחה לפני ערבית:
שמוליק טיילור

שיחה לפני ערבית:
הרב ראובן הכהן אוריה

שיחה לפני ערבית

מוקדמת :דוד רונס
בזמן :הרב יהודה דרדיק

דברי ברכה ושיחה לפני
מוסף :הרב מתניה בן-שחר

 – 21:11תפילת ילדים

 – 2::7שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר
מוסף

שבת
אחה"צ

 תהילים ושיעור לנשים

שיעור בפרשת השבוע
עם פירוש המלבי"ם

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

השיעור של הרב שלמה לוי
יתחדש בליל שבת אחרי
המעבר לשעון חורף.

 – 83:11מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

"( 83:61בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב ירון קטן:
צּורם' – תמורות
צּורנּו ָ
"'ֹלא כְ ֵ

חב"ד

שחרית

– 82:51

 – 2::1מדרש רבה
על הפרשה
באוהל "ותן חלקנו"

לימוד הורים וילדים

נתנאל פריבור

באמרי רחל

חוג התהילים לבנות
לא יתקיים השבת.

– 2::11
לימוד הורים וילדים

 – 23::1שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית

בלחמו (אלוני ממרא )2:31

 – 83:82שיעור לנשים

 – 22:11שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

בית מדרש דרך האבות

1:81 ,1::1 ,1:21 ,2::1 ,2:21 ,3::1 ,7:71

3:27

7:71

ביחס היהדות לנצרות"

יום א' ,ערב סוכות:

באמרי רחל

 – 22:11הרב ראובן הכהן
אוריה" :גיבורי התנ"ך

הזכאים במקרא
והחייבים במשפט חז"ל"

9:27

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

נוף הרודיון

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד
תהילים לבנים:
 – 2:::7גן חובה  -ג'
 – 2::71ד'-ט'

21:11

21:11 21:2: ,22:2: ,2::11
29:1:
29:2:

בית הכנסת הספרדי

שבת
בבוקר

חב"ד

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

3:12

(כוותיקין)

יחד לב אל לב
★ בשבח והודיה לה' יתברך ,אנו מתכבדים להזמין את בית משפחת נווה דניאל לסיום ש"ס משניות של בננו היקר,
יהודה אריאל פלדמן ,נ"י ,שיתקיים בע"ה' בשביל שבין הבניינים של ה :7יחידות ,בשבת הקרובה ,פרשת האזינו ,בשעה  .22:11בברכת
גמר חתימה טובה ,שבת שלום ,חג שמח ,ובשורות טובות ,ישועות ונחמות ,משה פלדמן נאוה פלדמן.
★ בשבח והודיה לה' יתברך אנו שמחים להודיע על הכנסתו של בננו בבריתו של אברהם אבינו .הברית תתקיים אי"ה בחג ראשון של
סוכות ,לאחר תפילת מוסף בבית הכנסת המרכזי .נשמח בבואכם אבישי ואסתי פרינץ.
★ ערב לימוד לע"נ אבינו וראש משפחתנו ר' חיים קסלר בן ר' דב ז"ל ולע"נ אחינו וגיסנו ר' חיים יוסף רובינשטיין בן הרב בנימין ז"ל
יתקיים בע"ה בסוכתנו ,רח' המוריה  29יום חמישי יח' תשרי תשע"ט  29:11תפילת ערבית ולאחריה לימוד .נסיים בע"ה את הלימוד עד
 12:11כדי לאפשר למעוניינים להגיע לשמחת בית השואבה היישובית נשמח .בבואכם פינחס וענת רובינשטיין.

מקווה:
א'-ה'11:11 – 29::7 :
ערב שבת3חג :בתאום מראש
מוצ"ש11:27 – 11::7 :
(תשלום  ,₪:1בערב שבת ללא תשלום)

לפניות נצחיה לוי.171-2::1921 :

בני עקיבא
שבת בר מצווה של

אלעד איילי

העלייה לתורה בבית הכנסת המרכזי.
באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 125-1323152או למוקד הגוש .8511

פעולת ערב שבת55:11 :
מפקד ולימוד מדריכים84:11 :
מפקד ,מנחה ופעולות84:11 :
שירי סד"ש  ,ערבית והבדלה.
ה' עימכם

סֻ ּכוֹת
ט"ו-כ"א בתשרי ה'תשע"ט

יום טוב ראשון:
הדלקת נרות ( 81:82 -א')
צאת יום טוב ( 81:81 -ב')

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

מנחה בערב
יום טוב

נוף הרודיון

שבת חול המועד:
הדלקת נרות 81:11 -
צאת השבת 81:11 -

בית הכנסת הספרדי

יום א' ,י"ד בתשרי :ערב סוכות
21:17
21:17

21:17 ,2::11

שיחה לפני ערבית:
אודי לוי

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
נעם מנחם משען

אמרי
רחל

21:17

בית מדרש דרך האבות

21:17
שיחה לפני ערבית

חב"ד

21:17

יום ב' ,ט"ו בתשרי :יום טוב ראשון
1:27
שחרית

1::1 ,3::7

*9:11 ,3::1

(סוף זמן
ק"ש)9::1 :

– 21:11
תפילת ילדים

* המניין המרכזי

 – 2::7שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
לאחר מוסף :שיעור קצר
בהלכה :הרב רונן בן דוד

21:11 ,2::27
מנחה

1::1 ,*7:71
1:27

* כוותיקין
לאחר קריאת התורה –
תפילת ילדים

לימוד
חסידות
ב2::1-

21:21 ,22:21 ,2::11

שיעור בין מנחה לערבית
בענייני דיומא:
הרב פנחס רובינשטיין

22::1 ,2::27

21:11

,2::27
21:11

שיעור בין מנחה לערבית:
הרב חנן כלאב:

29:21

29:21

29:11

29:21

29:21

ערבית
במוצאי יו"ט

9:27

21:11

"'לבוד' להחמיר"

29:21

ימים ג'-ה' ,ט"ז-י"ח בתשרי :א'-ג' של חול המועד
שחרית

,2::1 ,4:11 ,2:22
1:82 ,1::1 ,1:12

2::7 ,3::7

1::1 ,*3:11

( 2::1ה' מלך)

* כוותיקין

(בזמנים המודגשים :באולם הגדול)

מנחה
ערבית

21:11 ,2:::1
11::1 ,29:11
ביום ה' :גם  ,81:11לפני
שמחת בית השואבה

21:11
12::1 ,29:11

2::1

21:17
11:11 ,21:77

12:11

יום ו' ,י"ט בתשרי :ד' של חול המועד
שחרית

,2::1 ,4:11 ,2:22
1:82 ,1::1 ,1:12

2::7 ,3::7

1::1 ,*3:21

( 2::1ה' מלך)

* כוותיקין

(בזמנים המודגשים :באולם הגדול)

מנחה
(קבלת שבת
מקוצרת
וערבית)

21:29 ,2::11

21:29

21:29

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
הרב מרדכי זמיר

שיחה לפני ערבית:
אלעד אהרון משען

21:29

21:29
שיחה לפני ערבית:
ראובן לביא

1:11

21:21

שבת בר מצווה של

יעקב פרינר

שבת קודש ,כ' בתשרי :ה' של חול המועד

העלייה לתורה באולם הכינוסים
תחילת התפילה ב1::1-

1:27
שחרית

(סוף זמן
ק"ש)9::1 :

9:21 ,*1::1 ,3::1
* המניין המרכזי
אחרי מוסף" :מדרש חנן" – ענייני
דיומא לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

1::1 ,3::7
– 21:11
תפילת ילדים

22::1 ,23:11 ,2::27
מנחה

 – 23::1שיעור "בין המנחות":
הרב חנן כלאב:

22::1
22::1

"מעמיד בדבר הפסול לסכך"

 27:11בבית חב"ד –
English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

ערבית
במוצ"ש

באוהל "ותן חלקנו":
 – 2::1מדרש רבה
 – 22:11שיעור לנשים :רבי נחמן ורבי נתן

29:1:

 – 2::7שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי
לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים
לאחר מוסף :שיעור קצר
בהלכה :הרב רונן בן דוד

29:1:

תהילים לבנים:
 – 2:::7גן חובה  -ג'
 – 2::71ד'-ט'
 – 23::1שיעור לנשים
בבית בלחמו
(אלוני ממרא )2:31

21:7:

1:27

1::1 ,*7:71

לאחר
מוסף:
לימוד
הורים
וילדים

* כוותיקין
לאחר קריאת התורה –
תפילת ילדים

,2::27
22::1

21:1: ,22:1: ,2::11

 – 83:11שיעור לנשים
בסוכת בלנדיס
(אלוני ממרא )11

29:1:

29:1:

9:27
לימוד
חסידות
ב1:11-

22::1

תהילים לבנות (א'-ו')
 2:::7בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה ):

19:15

יום א' ,כ"א בתשרי :הושענא רבה
"שירו למלך" – נשות הישוב מוזמנות לערב לימוד ושמחת בית השואבה
לימוד ליל הושענא רבה יתקיים לאורך כל
במוצ"ש ,ליל הושענא רבה ,בשעה  ,51:11בסוכת מש' ברמה (הרי יהודה .)81
הלילה בסוכה של משפחת לוקצקי.
בואו בשמחה עם (או בלי) כלי נגינה !
זמני תפילות שחרית בהושענא רבה נקבעו תוך תיאום בין המניינים השונים כדי ליצור רצף של זמנים נוחים לכלל תושבי היישוב.

שחרית
7:71
7:77
3:11
3::7
2::1
1:21
1::1
9:11
9:11

מקום
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
בית הכנסת הספרדי
בית מדרש דרך האבות
נוף הרודיון
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
בית מדרש דרך האבות
נוף הרודיון
בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
חב"ד

ְׁש ִמינִ י עֲצֶ ֶרת

שמחת תורה

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
21:23 ,2::11

מנחה
בהושענא רבה
(ערבית של
יו"ט והקפות)

הערות
באולם הגדול – תפילה לפני הנץ החמה
"אלוקנו" ב – 7:77-תפילה כוותיקין
תפילה כוותיקין
באולם הגדול – המניין המרכזי
יתחיל ביד יוחנן ויעבור לאולם הגדול לפני הלל

כ"ב בתשרי ה'תשע"ט
בית הכנסת
הספרדי
21:23

נוף הרודיון
21:23

הדלקת נרות (א') 81:13 -
צאת יום טוב (ב') 81:18 -
אמרי
רחל

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית

שיחה לפני ערבית:
ברוך כהנא

21:23

שחרית

1:11

1::1

1:11

1:27

הקפות 3
קידוש 3
קריאת
התורה 3
מוסף

 – 9:21שיעור לנשים מפי
חגית ברנע בחדר חוגים

קידוש לפני קריאת
התורה המרכזית:
( 21::7משוער)

בית מדרש
דרך האבות

חב"ד

21:23

21:27
התוועדות
לפני ההקפות

שיחה לפני ערבית

1::1 ,*3:11
* כוותיקין –
התפילה תעבור לרחבה
בחוץ ב.1:11-

1::1

קידוש לאחר ההקפות:
( 21::1משוער)

קידוש לפני

ההקפות21:11 :
קריאת התורה:

במשך העליות לגברים,
יתקיים שיעור לנשים.

21:11

יזכור( 21:11 :משוער)

מוסף2:::1 :
(משוער)

21:21
מנחה

שיעור בין מנחה לערבית:
הרב ראובן הכהן אוריה:

ערבית
במוצאי יו"ט

כ"ג-כ"ו בתשרי:

"'וְ ֹלא י ַָדע ִאיׁש' –
'קברי צדיקים' :פולחן
מתים או תחייתם?"

29:12

שחרית (ג' ,ד' ,ו')
שחרית (ה')

,7::7

מנחה (ג'-ה')
ערבית (ג'-ה')

אחרי מוסף,
22::1

אחרי ההקפות

21:21

29:12

21:72

29:12

29:12

29:17

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
,7:71

21:12 ,22:12 ,2::11
שיעור בין מנחה לערבית:
הרב יהודה דרדיק

21:21

1:21 ,2::1 ,2:21 ,3::1
בימים ג' ,ו' :גם 1::1
ביום ג' :גם 9:21
21:21 ,2:::1
11::1 ,21:71

נוף הרודיון

בית הכנסת הספרדי

ג' ,ד'3:27 :
ו'3:11 :

7:71

3:21

7::7

12::1

12:11

בית מדרש דרך האבות
3:21

(כוותיקין)

20:00

מפגשי "שמחת בית השואבה" בבתי תושבים
יום
שלישי
()51:11

משפחה

כתובת

גימפל דניאל ואביגיל

אלוני ממרא 68/1

דברי תורה וניגונים

בר כוכבא יואב וריקי

נוף הרודיון 2
(יורדים במדרגות)

שיעור ושירה בליווי גיטרה

טברסקי הרב יצחק וגאולה אלוני ממרא 8/8
רביעי
()51:11

מוצ"ש
()58:11

תוכנית

שיחה על ספרה החדש של הרבנית גאולה טברסקי וניגונים

דוויק אביעד והדס

נחל המעיינות 55
קומה -8

הרצאה מפי פרופ' דניאלה דוויק:

כפיר משה ושירה

אלוני ממרא 12/6

שיעור מפי אוריאל גלמן וניגונים

שפירא אמוץ ושרי

המוריה 51/5

שטרן חיים ורינת

מגדל עדר 81/8

"מבט עתיק על ארבעת המינים ,סוכות ושמחת בית
השואבה"

דברי תורה על השמחה בחג ושירה

כיבוד בשיטה החברתית :כל משתתף מוזמן להביא משהו לכיבוד

קידוש המילים הטובות
כמידי שנה -נערוך בסוכתנו
"קידוש המילים הטובות"
לכבוד סיום הלימוד השנתי בספר
"חפץ חיים"
בקידוש נרבה במילים טובות
(אבל בקיצור!)
על שכנינו ,ידידינו ,משפחתנו,
מדינת ישראל וכל דבר
שטוב להרבות בו במילים טובות.
מוזמנים בשמחה!
חג ראשון של סוכות -ט"ו תשרי,
(יום ב'  24ספט)
לאחר סיום התפילה במניין המרכזי
בביתנו –רח' עמק ברכה 14/2
שכונה ישנה -סמוך למניין "קרליבך".
רפי ויונת וכל משפחת אדמוני

