
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 בית הכנסת המרכזי :תפילות בשבת
 "זכור לאברהם"

 מרכז רוחני נוף הרודיון
 ספרדי

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל

 19:31 19:31,  17:55 19:31 19:31 19:31,  17:55 19:31,  17:55,  13:20 שבת בערבמנחה 

 שחרית בשבת
 (9:06)סוף זמן ק"ש: 

6:30  ,8:30  ,*9:10 
 * המניין המרכזי

6:45  ,8:30 8:15 8:15 5:00  ,*8:30 
 * כוותיקין

9:15 

 18:30 19:23,  18:23,  14:00 18:50,  13:15 17:50 18:30,  13:15 18:50,  17:30,  13:15 מנחה בשבת

 20:33 20:23 20:23 20:13 20:23 20:23 ערבית במוצאי שבת

 בית מדרש דרך האבות פרדימרכז רוחני ס נוף הרודיון "זכור לאברהם" בית הכנסת המרכזי :בימות החול

 8:10,  7:40,  7:10,  6:30 ,5:50 שחרית  )א', ג', ד', ו'(

 8:40 ביום ו':  גם

 6:15א', ג', ד':  
 5:13  כוותיקין: 5:50 6:20ו':  

 

 5:45 6:10 ,5:45 שחרית  )ב', ה'( דקות לפני הנץ החמה( 20)

  19:30,  13:40 (ה'-א'מנחה  )
 

18:45 

 20:15 21:30 20:30,  20:10 (ה'-א')ערבית  

שיעורים 
 :בשבת

 בית הכנסת המרכזי
 מרכז רוחני ספרדי נוף הרודיון "זכור לאברהם"

 בית מדרש
 דרך האבות

 בתי תושבים /
 אמרי רחל

שיחה אחרי קבלת  שיחה אחרי קבלת שבת ליל שבת
 ידידיה ראוזמןשבת:  

 קבלת שבת שיחה אחרי
 אחרי קבלת שבתשיחה 

 : דוד רונסמוקדמת
 הרב אבי שרף: בזמן

 שיחה אחרי קבלת שבת
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף:
  שחר-הרב מתניה בן

 "השקעה וניסים למען 
 – 10:00 שלום בית" 

 תפילת ילדים

7:45 – 
 שיעור במשנה:

 לאחר קריאת התורה: הרב ניסים מזרחי
 תפילת ילדים

10:45 – 
 גמרא למתחילות
 ח'-לנערות בכיתות ו'

 בבית צדיק
 (37/2)אלוני ממרא 

 לאחר מוסף: "מדרש חנן"
 רךהלילדים בגיל  פרשת השבוע

 עם מש' סיון וחברים

 לאחר אמירת "ימלוך":
 תפילת ילדים

לאחר 
 מוסף

אמירת תהילים ע"י נשים 
 כהאןולימוד קצר ע"י שיפי 

 לעילוי נשמת אלישיב לוביץ ז"ל

 שבועהבפרשת  שיעור
 עם פירוש אברבנאל

 שיעור קצר בהלכה:
 דודהרב רונן בן 

 הרב צבי רון:
 'שלום עליכם'"

 "בקידוש לבנה

 לימוד הורים וילדים
 באמרי רחל

אחר שבת 
 הצהריים

 :מנחת חינוך – 17:30 שלמה לוי הרב – 16:30
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 13:35

 – 14:20 ט'-ד' – 13:50
 לימוד הורים וילדים

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

 (4)בריכות שלמה 

 –"( )"בין המנחות 17:50
 הרב דרור ברמה:

האם בדיקת רוק יכולה "
 "להוכיח יהדות?

 חב"ד
שיעור לילדים  – 14:15

 –17:30 בטעמי המקרא ופיוטים
שיעור לנשים בפרשת 
 השבוע בבית בלחמו

 (13/2)אלוני ממרא 

16:30 – 
English Gemara shiur: 
 Rav Kenny Hirschhorn 

פסיקת "  :תניה רגב – 17:00
ההלכה כצומת הכרעה 

אידיאולוגית: הלכות צניעות 
 "כמקרה מבחן

17:00 – 
 שיעור לנשים  

 בצהריים. 12:00בשעה  עד יום רביעי daf.meida@gmail.comלכתובת  נא לשלוח הודעות

 ָנשֹׂא
 ה'תשע"ז ' בסיוןט

 הדלקת נרות:

19:21 
 (18:12)לא לפני 

 :צאת השבת

20:23  

mailto:daf.meida@gmail.com


 

 
 

ִאיחּוִלים ָרכֹות וְּ  ּבְּ

מזל טוב: לנעם ורחל הימלשטיין ולאלישיב לאירוסיו עם שירה פישמן ממודיעין. זכו להקים בית נאמן 

   בישראל.

 מזל טוב: לרב פינחס וענת רובינשטיין ולבנימין לנישואיו עם עדי כץ. זכו להקים בית נאמן בישראל. 

 

 

 

 

  

 

 

                         

ָחן ָהר   לְּ ֻּׁ      בִמש ּ

נקודה בפרשה: בכל שנה אנו קוראים את פרשת נשא מיד אחרי חג השבועות. בעלי הרמז הדגישו כי בפרשה זו 

יש מצרפים לכך את  .פסוקים 176פסוקים והיא הארוכה בתורה. כך גם במזמור קיט הארוך בתהלים  176

דפים. גם במדרשים בפרשתנו אריכות רבה  176 -בעלת מס' הדפים הרב בש"ס הנדפס מסכת בבא בתרא 

נו להעמיק ולהרחיב בה באיכות ובכמות.מיד אחרי קבלת התורה עליומיוחדת. אולי רוצים ללמדנו כי   

הגבל את ההר וקדשתו:  כולנו ממהרים לבוא אל בית הכנסת לתפילה ולתורה. יש "שכר הליכה" בנוסף לשכר 

הורים מביאים את הילדים לגנים ולמעון וזקוקים  בערך 9:00 - 7:00 של ימות החול התפילה. בשעות הבוקר

תבקשים הבאים לבית הכנסת מ ,לחניה הצמודה לבית הכנסת. בשעות הערב משמשת חניה זו למקווה. לפיכך

ה יוכפל, . שכר ההליכבחניה הצמודה לגנים ולמקווהאלה בשעות לא לחנות  ,אשר בריאותם ב"ה תקינה

.  האחווה לא תחדל וההתחשבות בזולת תגדל  

והשיאנו ה' את ברכת מועדיך: יישר כוח לכל מי שלימדו, ולכל הלומדים והלומדות בחג השבועות, לכל 

' ברוך פרבר והמסייעים לכינוס לרדני ודסי יעקובסון והמזכירות, לרב ולמארגנים המשתתפים בסיום היישובי 

בשיעורים הרבים בישוב. יהי רצון שנזכה בכל השנה לשמוע, ללמוד ולמשתתפים מארגנים לולגבאים הילדים, 

 וללמד, לשמור ולעשות, ולקיים את כל דברי התורה באהבה.

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 .שחר-, מתניה בןשבת שלום

 

 

 

 

 

 
  

 של יוסף טפרמן,אביו  שנה ליום פטירת לייבל טפרמן, 50לרגל : קידוש

                                                                               1/2אלוני ממרא  -לקידוש בבית שלנו  וה דניאלואנו מזמינים את חברינו מכל קהילות נ 

  נשמח לראות את כולכם בקידוש.  אחרי תפילת מוסף פרשת נשא.

 . יוסף ושושנה טפרמן

 



 
 

 
 

נקיים מפגש חברים  20:30בשעה  י"ד סיוון 8-6-2017 -שבוע הבא ביום חמישי הב -הסברה לתושבים מפגש

 .עדכונים וחידושיםבטחון הישוב  :בנושא ,באולם הכינוסים הגדול

 את מערכת אבטחת הישוב יעביר סקירה ויענה על שאלות . השמקימ IDSמנכ"ל חברת 

.כמו כן המזכירות תציג מערכת נוספת שנרכשה עבור הישוב שמטרתה ניהול הקשר עם התושבים בזמן חירום  

 

Explanatory meeting for residents – Next week, on Thursday, June 8, at 20:30, there will be a 

meeting in the ulam kinusim regarding updates to Yishuv security. 

The CEO of IDS, the company that is setting up the Yishuv's new security system, will give an 

overview of the system and answer questions.  In addition, the Mazkirut will present another 

system that the Yishuv has acquired for the purpose of being in contact with residents during 

an emergency. 

 

דף מידע מדור דירות בישוב- אנו מרעננים את מדור הדירות ביישוב שמתפרסם מידי שבוע בדף מידע. מי 

 בכתובת: למייל של דף מידעחדשה מתבקש לשלוח מודעה  ,ניין לחדש את המודעהמעוש

daf.meida@gmail.com   

  

 

 ְקִהיָלה

וקבוצות לימוד  ממגוון רחב של שיעורים ליהנותבחג השבועות זכינו  בחג השבועות:לימוד ושיעורים 

  לכל מעבירי השיעורים והעוסקים בארגון ובשיבוץ השיעורים.גדולה תודה לילדים נוער ומבוגרים. 

בגדי  של  נשמח לשרת נשים בהריון ובהנקה ביישוב. קיים מבחר גדול :גמ"ח בגדי הריון והנקה בנווה דניאל

הריון אופנתיים בכל המידות. כמו כן יש לנו גם בגדי הנקה ואביזרים וספרים באנגלית על לידה ותינוקות.  

 . chavelamomela@gmail.com  3381-688-058 חוי אייזנברגלמידע נוסף ולקביעת תור נא ליצור קשר עם 

 

 kehiland@gmail.com,  7495956-054רות אדרי, רכזת הקהילה, 
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 מודעה בתשלום


