
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 14:81 -צאת השבת                    15:71 -הדלקת נרות 

 ֹנַח   
 ד' במרחשון ה'תשע"ט

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 "זכור לאברהם"

 דרך האבות בית מדרש בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון
 אמרי רחל /

 אוהל "ותן חלקנו" /
 בתי תושבים

 ליל שבת
 שיחה לפני ערבית:

 יוסי פוקס
 שיחה לפני ערבית:

 דני אפל
 שיחה לפני ערבית:

 יקיר שמש
 שיחה לפני ערבית:

 יונתן לוין
 שיחה לפני ערבית

 באמרי רחל
שבת 

 בבוקר
 תפילת ילדים – 01:11

 שיעור במשנה: – 7::5
 הרב ניסים מזרחי

 לאחר קריאת התורה:
 תפילת ילדים

מדרש רבה על  – 1::5
 באוהל "ותן חלקנו"הפרשה 

 לאחר מוסף: 

  :הרב ג'סי הורן 
 "איך חז"ל ידעו שאברהם    

 "?היה יותר גדול מנח          

  תהילים ושיעור לנשים 
 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל 
   "פרשת השבוע  –"מדרש חנן

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 חיים:-הרב דוד בר תפילת ילדים

יו'  ֹדֹרתָּ יָּה בְּ ִמים הָּ  –"'תָּ
מדוע יש מי שדרש 

 לגנאי?"

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

 שיעור קצר בהלכה:
 הרב רונן בן דוד

תהילים לבנות  – 7:::0
 בבית נצחיה לוי ו'(-)א'

 (:)בריכות שלמה 

שבת 
 אחה"צ

 )"בין המנחות"( 11:61
 – בבית מדרש "יד יוחנן"
  הרב דני יעקבסון

 "תכלית בני נח בימינו"

 :מנחת חינוך – 11:11
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 7:::0

 ט'  -ד' – 71::0

0::41 – 
 לימוד הורים וילדים

בבית שיעור לנשים  – 1::03
 (41בלנדיס )אלוני ממרא 

 שיעור לנשים: – 11:61 חב"ד
רבי נחמן ורבי נתן על 

 – 17:11 באוהל "ותן חלקנו"  הפרשה 
English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים  -15:11
 בפרשת השבוע בבית בלחמו

 (0:34)אלוני ממרא 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
בית הכנסת  נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי

 00:10 00:10 00:10 00:10 00:10,  41::0 מנחה בערב שבת
 קבלת שבת עם מנגינות

00:10 

 שחרית בשבת
 3:01*,  1::0,  1::3 (:::3)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
3::7  ,0::1 0:07 0:07 3:13  ,*0::1 

 * כוותיקין
3:07 

 15:17 3::05,  3::03,  11::0 15:61,  07::0 17:20 15:11,  07::0 15:61,  11:11,  07::0 מנחה בשבת

 00:73 3::00 3::00 3::00 3::00 18:46 ערבית במוצאי שבת

 :מקווה
 44:11 – 1::03ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 44:07 – 41:11מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 1:)תשלום 
 0301::171-5לפניות נצחיה לוי: 

  באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל

 1614או למוקד הגוש   176-4171667

השבת הסניף פועל במתכונת מיוחדת, 

המדריכים יעדכנו את ההורים 

 והחניכים לפי שבטים.  

 ה' עימכם

 בית מדרש דרך האבות בית הכנסת הספרדי נוף הרודיון בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם" : בימות החול

 0:01,  1::5,  5:01,  1::3 ,7:71 שחרית  )א', ג', ד', ו'(
 1::0ביום ו':  גם 

 (7:73)זמן טלית ותפילין: 

 3:07א', ג', ד':  
 3:41ו':  

 כוותיקין: 7:71
   )ו'( :3:4 –)א'(  3:41

 7::7 3:01 ,7::7 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה( 41)

    05:71,  1:::0 ה'(-מנחה  )א'

 41:11 40:11 1::40 1::41,  1::00 ה'(-ערבית  )א'

 יחד לב אל לב

בבית חב״ד. ילדי כיתות  7::03בשעה  44301300פעילות פתיחת המועדון תתקיים בעז״ה ביום שני י״ג חשוון  מועדון המעשים הטובים:
 ג׳ מוזמנים בשמחה! -א׳

כל  -השבת, פרשת נח    למדרש חנן. כל הילדים זכו בממתק מיוחד.   04חגגנו יום הולדת    -בשבוע שעבר, פרשת בראשית    מדרש חנן: 
פתקי השתתפות ומעלה, מוזמנים לבחור פרסים. ילדים ותיקים וחדשים מוזמנים לשחק במשחקים   01הילדים החמודים שאספו  

 .משפחת סיון -הרבים, לקרוא ספרים, ובתום התפילה להשתתף בשיעור ולענות על השאלות השבועיות. מחכים לכם

, מחפשים דירות לארח את אורחינו. נשמח 300:לכבוד בר המצווה של בננו הראל, בשבת פרשת חיי שרה    דירות לאירוח: 
 . 174:734300 דבורה וירון קטן לעזרתכם.

חיים ורינת שטרן.   עבור אורחינו, לרגל בר המצווה    300:מחפשים דירות אירוח לשבת פרשת חיי שרה, כ"ה בחשון  דירות לאירוח:  
174-01:14:: 

תודה רבה מקרב לב לכל מי שטרח והושיט יד לרגל הולדתו של בננו איתן יוסף. מחמם את הלב לגור במקום עם כזו תמיכה   תודה: 
 משפחת פרינץועזרה. בשורות טובות לכולם! 



 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 נבואות ישעיהו כבסיס לפיוט "לכה דודי". : : הנושא השבוע – :  השיעור היומי בתנ"ך )ספר ישעיהו( לנשים0:71 – 0:41
 (0334בבית מש' קסוביץ )אלוני ממרא 

לימוד  – 3:11
 –פרשת השבוע  

מתורת 
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
 הכנסת המרכזי

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  3:11
 04:0100-:17לפרטים: אברהם שטיינברג, 

: שיעור 7::3 – 3:11
בתנ"ך )ספר 

הרב  –יחזקאל( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 41:11
 –הלכות נידה  –לגברים 

 בבית הכנסת הספרדי 

 –סודות של הפרשה  – 01:11
 –ארוחת בוקר  –עם הרב שארף מביתר 

 בבית מדרש דרך האבות

  41::1 – 
עולם 

החסידות  
ד"ר  –

אוריאל 
 –גלמן 

בבית מש' 
כפיר 

)אלוני 
ממרא 

:73:) 

41::1 – 
: שיעור 44:11

 –לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 

 חלקנו" 

שיעור "צורבא מרבנן"  – 1::41
)אלוני  בבית מש' ויסברג –לנשים 

(.  לפרטים: אסתי 40ממרא 
  174-33:4013פרינץ, 

בבית הכנסת  –חוגי הרב לילדים 
 המרכזי:

 ב' בנות-:  א'1::07 – 07:41
 ב' בנים-:  א' 03:11 – 1::07

 ד' בנות-:  ג'1::03 – 03:11
 ד' בנים-:  ג'05:11 – 1::03
 ו' בנות-:  ה'1::05 – 05:11
 ו' בנים-:  ה'00:11 – 1::05

 ח'-:  חוג טעמים לבנים ה'1::00 – 00:11
 ח' בנים-:  ז'03:11 – 1::00

 ח' בנות-: ז'1::03:11-03

3::7 – 01::1  :
שיעור ברמב"ם 

)מורה נבוכים, חלק 
הרב מתניה  –שני( 
שחר, בבית -בן

 הכנסת המרכזי 

 –: שיעור בתהלים 44:11 – 40:01
שחר בבית מש' -הרב מתניה בן

 ( :0קפלין )הרי יהודה 
מהו התפקיד של  הנושא השבוע:

  מנהיג?            
  

לאחר ערבית 
 – 40:11של 

שיעור בגמרא 
בסגנון עיוני 

)גמרא, 
ראשונים וכו'( 

מס' בבא –
הרב   –מציעא 

 –חנן כלאב 
בבית הכנסת 

 הספרדי 

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 

ממתק.  לילדי 
בבית   –גן עד ג' 

מש' פרבר 
 ( :)מגדל עדר 

 –שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 41:11
 –הרב פנחס לנגר 

 (:73בבית מש' עדי )אלוני ממרא 
שיעור בגמרא  – 40:11לאחר ערבית של 

מס' –בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים וכו'( 
 –הרב חנן כלאב   –בבא מציעא 

 בבית הכנסת הספרדי

 משולחן הרב

אחרי המבול זוכים נח והאנושות לאות ברית   נקודה בפרשה: 
. לאות  . . ן בענ נתתי  נפש חיה. "קשתי  כל  ובין  ה'  ן  בי
ברית...וזכרתי את בריתי". ביטוי דומה מופיע בברית של ה' 
עם ישראל: "וזכרתי את בריתי יעקוב ...יצחק ... אברהם... 
והארץ". עם ישראל מוביל את האנושות כולה להכרה במלכות 
ה'. אנו מזכירים בתפילה את ההבטחות של ה' לעם ישראל 
ובריתו עמנו ואת חסדי האבות וזכות האבות ומבקשים עלינו 
ועל כל העולם. בראש השנה הדגשנו זאת במיוחד בברכת 
זכרונות. מי שזוכים להתפלל ולהזכיר לפני ה' את כל אלה 
צריכים להיות "נותנים באהבה רשות זה לזה" להתפלל יחד 

 ולסייע לתפילת הציבור.         

בשביעי בחשון נתחיל   ברך עלינו ... ותן טל ומטר לברכה: 
בארץ ישראל לשאול את הגשמים. במנהג ע"מ עוברים מברכת 
השנים בנוסח הקצר של הקיץ "ברכנו" לנוסח הפותח ב"ברך 
עלינו". אנו מבקשים "ותן טל ומטר לברכה". התפילה חשובה 
ומשמעותית ואנו פונים אל הקב"ה משיב הרוח ומוריד הגשם. 
מי שסיים תפילה בלחש בזריזות, לפני ששליח הציבור התחיל 
בחזרת הש"ץ, חייב להמתין בדממה ולא להפריע בדיבור 
לחבריו שעומדים בתפילה. נכבד את תפילת השליח שלנו לפני 
ה' בחזרת הש"ץ. דיבור בתפילה אסור, ומפריע מאד 
למתפללים. נשתדל כולנו בתפילה ונזכה שה' יקבל תפילותינו 

 ויברכנו בשנה גשומה וטובה.  

 .אפשר להתקשר או לתאם פגישה

 שחר.-שבת שלום, מתניה בן

 ברכות ואיחולים

להולדת הבת. זכו לגדלה לתורה   עבו לצבי ומירב   ★
 לחופה ולמעשים טובים. 

ולשחף בת המצווה. זכי נויבואר  לאהרוני ושושי   ★
 לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

ולבצלאל נחום לאירוסיו עם   לוי ליהודה וקרן   ★
צופיה אחיטוב מבני דקלים. זכו להקים בית נאמן 

 בישראל. 

ולגלעד לנישואיו עם שני אנתין.   וורטר לצבי וג'ודי   ★
 זכו להקים בית נאמן בישראל. 

להולדת עבו  ולרפי ואצילה    בלנדיס לדניאל ויפה   ★
הנכדה בת למירב וצבי. זכו לנחת ממנה ומכל 

 המשפחה.

להולדת הנכד פינקלשטיין  -ברויארלשמעון ויפעת  ★
יונתן אורי בן לאביטל ודוד הלל גלאוזיוס. זכו 

 לנחת ממנו ומכל המשפחה.    

לנישואי הנכד גלעד עם שני גולדברג  לגב' לילה   ★
 אנתין. זכי לנחת מהם ומכל המשפחה. 

 

 השבת אבידה

  :ניר יהלומי  305-300-::17נמצא לפני מספר חודשים שעון. נא לפנות לטלפון 

 ברוריה סופר.על מחזיק בצבע כחול. נשמח לקבלו חזרה אם מישהו מצא.  לפני כשלושה שבועות שכחנו מפתח של המקווה כלים 



 משולחן המזכירות

בימים אלה אנו עמלים   פאנל מתמודדים לראשות המועצה: 

על ארגון פאנל מתמודדים לראשות המועצה. ניתן להציע 

 שאלות לפאנל. ראו פרטים בפרסום המצורף.

בשעה טובה האוטובוס שהיה מתחת   שיפור פני היישוב: 

 לשיפון פונה.

From the Mazkirut's Desk 

We are currently  The Moetza is having elections:
working on organizing a panel of the candidates for the 
Head of the Moetza. You can suggest questions for the 
panel. See details in the attachment. 

 Improvements in the appearance of the yishuv:
B'shaa tova, the bus that was under Shifon was removed. 

 מפגשי בוקר לנשים -נשים על הבוקר
 )תינוקות מוזמנים להצטרף בשמחה(

 המפגשים הקרובים:

 01:11בשעה  40.01יום א' י"ב חשון 

 התפתחות מוטורית בחודשים הראשונים של התינוק

 פיזיותרפיסטית -אילנה ברנר
 

 01:11בשעה  0.00 יום ה' כ"ג חשון

 הכנת מגש פירות מעוצב

 בעלת העסק " תמר ותפוח"                            -שרה בלוך

 

ניפגש מדי פעם לארוחת בוקר מפנקת                                                   

יחד עם סדנה 3 הרצאה בתחומי עניין שונים                                     
הצטרפי אלינו לבוקר מגבש ומשמח!                                            

 לפרטים, ועדת נשים על הבוקר:

                 313005:-:317 דבורה שרף  171-3011:30חני ברנשטיין 
 *בבקשה להירשם מראש

 פעם בבית הזה??? 02למה צריך לומר כל דבר 

אם גם אתם שואלים את עצמכם את השאלה הזו יותר כמה פעמים 

 ביום, ההרצאה הזו בשבילכם!

מסרים מילוליים ובלתי מילוליים בתקשורת בין הורים לילדים, 

 איך לדבר כדי שהמסר יעבור חלק.

  בואו להקשיב, ליהנות ולקבל את התשובה.

  -אצל גילה כרבולים  1::41 40301300יום ראשון 

 נווה דניאל. 45נוף הרודיון 

 30:351::17 -לימור פרל-הרשמה אצלי

 חוג סריגה בחוטי טריקו וצמר בנווה דניאל
 בחוג נלמד טכניקות סריגה במסרגה אחת.

 נסרוג: סלסלה, שטיח, תיק, שמיכה, צעיף, אהיל ועוד...

 למתקדמות: נלמד לקרוא תרשימי סריגה

 1::1-00::05ימי רביעי 

 + חומרים ש"ח לחודש 071עלות:

 ח' )כל אחת סורגת ברמה שלה(-לבנות מכיתה ד'

 303353-:174לפרטים והרשמה מרב גלעד: 

פאנל מתמודדים                        
 לראשות מועצת גוש עציון

 מגיעים, מעורבים, משפיעים!
 בואו להכיר את המתמודדים, 

לשמוע על חזונם ולהכיר לעומק את העמדות והתוכניות של כל 
 .אחד מהם

  01/52יום חמישי ט"ז בחשוון 
 באולם השמחות נווה דניאל

 בהשתתפות: שלמה נאמן, ירון רוזנטל ומשה סוויל
                                                                              

 בדיוק. 02:51תחילת הפאנל   02:22התכנסות בשעה 
 במסגרת הפאנל לא תאפשרנה שאלות *חופשיות* מן הקהל. 

להעלאת שאלות נא למלא את השאלון בקישור המצורף עד יום שני ו' 
  51.52.51חשוון 

https://goo.gl/forms/jSGyIFqZckPvJXa62 

https://goo.gl/forms/jSGyIFqZckPvJXa62C:/Users/user/Documents/Avatar


                                                                                                                                                             
 למכירה/השכרה                                                                                   -‘ בואו בשמחה’

 ]יפורסם אחת לרבעון בדף המידע ומידי שבוע באתר היישוב של נווה דניאל[                               

  :קרוב לגן שעשועים, בית הכנסת הבוקס ותחנת  בפינת אלוני ממרא ונוף הרודיון.  מ"ר.   01וחצי חדרים,    :מעולה     דירה  להשכרה
 .30:351:-:17לימור פרל לפרטים  כניסה מיידית. ש"ח כולל ארנונה. 4711מטבח מרווח, אמבטיה.  אוטובוס.

 :חדרי שירותים. שתי גינות מטופחות בחזית ומאחור. מרוהט  :. מרווח.  חדרים בית פרטי )שרגא אדלר לשעבר( עם שישה וחצי להשכרה
    galiastephenson@gmail.com 04:1::174-7  גליה סטפנסוןחלקי )אופציונאלי(. אפשרות להשכרה לטווח קצר לפרטים: 

  :מתאים לזוג,יחיד או למשרד.   חדרים עם כניסה נפרדת וגינה פרטית במקום שקט.   4.7במרכז נווה דניאל דירת    להשכרה 
 :171-7:3735 ( ג׳ולי) יוכבד כניסה מידית. לפרטים: 

 :חדרים, חדשה, יפה ומושקעת, יחידת הורים, מיזוג מרכזי, מטבח מרווח, חלונות אנדרסן. גישה ישירה ללא מדרגות.  7.:דירת  להשכרה
 .7:33313-:17 : אוריאל גלמן מיקום שקט ומרכזי. כניסה מידית

 : מ"ר( מוארת ונעימה בשכונה המערבית בנווה דניאל. קומת קרקע ללא מדרגות, שכנים נפלאים! לפרטים  71-חדרים )כ :דירת  להשכרה
 . 170-3030310אילת זמיר 

 :מול הבוקס(, נגישה ללא מדרגות, ארבע כיווני אוויר, נוף   0:  ברחוב נוף הרודיון מיידי.  מ"ר ( להשכרה. 015חדרים )  :דירת  להשכרה(
ראובן הכהן   1740013307טלפון   דוד שמש, מזגן, חימום תת רצפתי, מטבח גדול ומושקע+ פינת אוכל, חדר שירות וארונות.  יפהפה, 
 אוריה.

 :תאריך כניסה גמיש.  (. 7:קרובה למרכז היישוב )פרוייקט   שירותים.   4חדרים, מרפסת כביסה ומרפסת סוכה גדולה,   :דירת  להשכרה 
 0:03::1740כוכבא -ריקי ברלפרטים: 

 :171-7707033מנחם פריד מרפסות, נוף מרהיב כניסה מיידית. לפרטים:  4חדרים,  :דירה בקומה עליונה  להשכרה. 

 :171-7707033מנחם פריד חדרים, כניסה פרטית, גינה גדולה מתאימה גם לעסק )משרד3קליניקה(  לפרטים:  4דירת  להשכרה . 

  :4111 אמבטיה ושירותים, מטבחון, גינה קטנה וכניסה פרטית.  מ״ר.   71חדרים קטנה וחמודה כ   4מסוף אוגוסט, דירת    להשכרה ₪
 .00113:::17-לשני אנגל למעוניינים ניתן לפנות  לחודש. מתאימה מאד לזוג צעיר או כמשרד.

  :מתפנה אחרי החגים.    בשכונה המזרחית.  חלונות וגינה.  מתאימה לזוג צעיר או משרד 3קליניקה.  חדרים. 4.7 מ"מ. 71דירת להשכרה 
 7:1-051-:174שבע מטוס -בת

 :בית גדול ומרווח החל מחודש אוגוסט! בקומת הכניסה, סלון, פ"א, מטבח, שירותים ויחידת אירוח כולל שירותים ואמבטיה.  להשכרה
מ"ר כולל שירותים. בית   71בקומה ראשונה, יחידת הורים, שלושה חדרי שינה, חדר כביסה גדול, שירותים ואמבטיה. עליית גג של  

או    ::171-571:0יוסי פוקס  נוף פנורמי, חצר מרוצפת עם פרגולה ענקית לסוכה, גינה ומחסן. לפרטים נוספים:   חימום מרכזי, מתוחזק,
 / fuchslaw@gmail.com במייל

 :174:013130לפנחס לנגר  להתקשר  אפשרות לתווך ארוך. מטר 51שירותים, גינה כ 2 מטר, 011חדרים  7.:דירת  להשכרה  

  :משה כפיר לפרטים:   . 4100וחצי חדרים ברחוב אלוני ממרא, מזגן, דוד חשמל, גינה עם נוף. פנויה החל מאוגוסט    :דירת    להשכרה
1745410:01 . 

  :דופלקס, סלון גדול, נוף פתוח, יחידת הורים, פינת משפחה, כניסה ללא מדרגות  מ"ר ברחוב מגדל עדר,   0:1חדרים    7דירת   להשכרה
 .4:44000-:17 מרדכי דימנטמן מהרחוב.

  :אנדי  פנויה בתחילת ספטמבר.  ברחוב בריכות שלמה. מתאים לזוג, משרד, קליניקה.  מרוהטת  חדרים   4דירת   להשכרה
 .:17:3:3330 ערמון

 :חבצלת משפחת 01701:-1717 7::::14-33חדרים ק"ק + חצר ומחסן. אפשרות לריהוט.  4.7 להשכרה.  

  :יואל גודיס  חדרים ומקלט, מוארת, מעוצבת, מזגנים בחדרי שינה. חצר גדולה. לפרטים   :דירה חדשה במרכז היישוב,   להשכרה - 
1740373:47.  

  :חד` מוארת מאווררת ויפה. יח` הורים, חימום תת רצפתי, ונוף מרהיב. מתפנה בסוף יולי. לפרטים   4.7ברח` נוף הרודיון   להשכרה
  רחל אדרי.  35037::-:17 -נוספים

  :דירת שני חדרים, מטבח שירותים וסלון מרווח. הדירה מושקעת וחדשה. כניסה מיידית. מחיר מעולה. למעוניינים נא  להשכרה
  .174:700073-לשלום וייסברג לפנות

  : וחצי חדרי שירותים. בנוסף יש יחידת דיור נוספת נפרדת גדולה של שלושה חדרים עם   :חדרים כולל שתי יחידות הורים+   5למכירה
 .171551:550דויד לונדון יש אפשרות לחבר בחזרה לבית. נוף מדהים!  חלונות גדולים לכיוון הנוף.


