
 במעלה ההר
 דף מידע נווה דניאל

 69:92 -צאת השבת         (40:81)לא לפני  91:91 -הדלקת נרות 

 :מקווה
 00:88 – 44:11ה': -א'

 ערב שבת: בתאום מראש
 00:28 – 04:41מוצ"ש: 

 בערב שבת ללא תשלום(₪, 28)תשלום 
 818-0220448לפניות נצחיה לוי: 

  ְרֵאה

 ראש חודש אלול
 ל' באב ה'תשע"ח

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:

 עמיחי קטן
 שיחה לפני ערבית

 שיחה לפני ערבית:
 יצחק משען

 שיחה לפני ערבית
 : יובל מישור מוקדמת

 שחר-: הרב מתניה בןבזמן

 שיחה לפני ערבית
 באמרי רחל

שבת 
 בבוקר

 לאחר מוסף: 

  שחר:-הרב מתניה בן 
 "האם יש הדרכה תורנית     

 לתכנות כלכלית?"         

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

 לגיל הרך עם מש' סיון וחברים       

 תפילת ילדים – 48:88
 שיעור במשנה: – 0:11

 הרב ניסים מזרחי
 לאחר קריאת התורה:

 תפילת ילדים

 מדרש רבה – 0:28
 על הפרשה

 באוהל "ותן חלקנו"

לאחר 
 מוסף

 שיעור בפרשת השבוע
 עם פירוש המלבי"ם

 לאחר אמירת "ימלוך":
 שיחה קצרה תפילת ילדים

 לפני "אין כאלוקינו":
 גדליה פרידמן

 לימוד הורים וילדים
 שיעור קצר בהלכה: באמרי רחל

 הרב רונן בן דוד

שבת 
 אחה"צ

 :מנחת חינוך – 40:28 הרב שלמה לוי – 43:28
 הרב יעקב קאפל רייניץ

 תהילים לבנים:
 ג' -גן חובה  – 42:21

 ט'-ד' – 42:18
41:08 – 

 לימוד הורים וילדים

 ו'(-תהילים לבנות )א'
 בבית נצחיה לוי 42:11

 (1)בריכות שלמה 

 )"בין המנחות"( 40:18
 – בבית מדרש "יד יוחנן"

 חיים:-הרב דוד בר
"מעשה הקרבנות: מתקופת 
 המדבר ועד הבית השלישי"

שיעור לנשים:  – 40:88
רבי נחמן ורבי נתן על 

 – 40:88 חב"ד באוהל "ותן חלקנו" הפרשה 
 אלעד אהרן משען:

"שיהיה שם שמים  
 מתאהב על ידך"

43:28 – 
English Gemara shiur: 
Rav Kenny Hirschhorn 

 שיעור לנשים – 40:88
שיעור לנשים  – 40:28

בבית בפרשת השבוע 
 (4230)אלוני ממרא  בלחמו

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

 ,1:28 שחרית בראש חודש  )א'(
3:28  ,0:48  ,0:18  ,0:48  ,0:18  ,4:48 

 (4:02)סוף זמן קריאת שמע: 

3:88 1:18 
 כוותיקין:

   )ו'( 1:11 –)א'(  1:14
 דקות לפני הנץ החמה( 08)

 0:99סליחות:  3:48 ,1:11 שחרית  )ב', ה'(
 3:41ג', ד':   ,1:18 שחרית  )ג', ד', ו'( שחרית: לאחר סליחות

 3:08ו':  

 40:11   44:48,  42:18 ה'(-מנחה  )א'

 08:88 04:88 04:28 08:28,  44:18 ה'(-ערבית  )א'

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

 חב"ד בית מדרש דרך האבות אמרי רחל הספרדי
 44:44 44:44,  40:11 44:44 44:44 44:44,  40:11 44:44,  40:11,  42:08 מנחה בערב שבת

 שחרית בשבת
 4:48*,  0:28,  3:28 (4:02)סוף זמן ק"ש: 

 * המניין המרכזי
3:11  ,0:28 0:41 0:41 1:00  ,*0:28 

 * כוותיקין
4:41 

 40:11 44:83,  40:83,  41:88 40:18,  42:41 17:50 18:30 40:18,  40:28,  42:41 מנחה בשבת

 08:43 08:83 08:83 44:13 08:83 20:06 ערבית במוצאי שבת

באירוע בטחוני יש להתקשר 
  906-5202560 ליואל

 .9695או למוקד הגוש 

 לידיעתכם
 לוח דירות למכירה 3 השכרה

 מופץ במייל וכן נמצא באתר היישוב

 :ספרייה
 אנו נערכים לשיפור פני הספרייה.
 בחודש הקרוב צוות הספרייה

יתחיל בתהליך מיון הספרים והוצאת ספרים 
 ישנים או פגומים.

 הספרייה תיסגר לימים בודדים.
 הודעה על  הזמנים המדויקים תשלח בהמשך

 :גם באוגוסט –משחקייה

 43:88-40:88א', ד': 

המשחקייה מיועדת לילדי הגיל הרך 
 והוריהם. בואו ותבלו ביחד

 ₪.  18ניקובים:  48כרטיסייה של 
 ניתן לרכוש במקום

 בני עקיבא                                    

 94:70מפקד מדריכים: 

 95:90מפקד: 

 ה' עימכם

 שבת בר מצווה של            

 יונתן פרידמן            
 העלייה לתורה בבית מדרש דרך האבות.



 משולחן הרב
מי יכול לתרום לאדם אחר בסביבתו? נקודה בפרשה: 

בפרשתנו מודגשות פעמים אחדות מצוות של חסד לזולת. 
פתוח תפתח את ידך. אזהרה להישמר מלעזוב את החלשים 
בחברה. בשם הזוהר הקדוש למדנו כי הקב"ה ברא מגוון 
אנשים בעולם כדי שיזכו אלה באלה. כל אדם יכול להיות 

נותן ומעניק. אדם אחד ילמד וידריך והשני יתן צדקה, שלישי 
יסייע בעצה טובה ורביעי יעזור בגופו. חז"ל למדונו כי חיוך 

ואמירת שלום אף הם מסייעים, מעודדים, מקרבים 
ומחממים את הלב. "הוי מקבל את כל האדם בסבר פנים 
יפות" כך מלמד אותנו שמאי )אבות פרק א(. חיוך ואמירת 

 שלום הם מעלה גדולה וטוב להרבות בכך.

אמר החכם מכל אדם : )משלי פרק כז, לא לקמץ בחיוכים: 
ֶפש: יש מי  ת־נ ַּֽ ֲעצַׂ ח־ל  ב ומֶ ֶתק ר  ע  הו מ ַּֽ מַַּֽׂ ט( שֶ ֶמן ו ְקֹטֶרת ְישַׂ
שמשמח בשמן וקטורת ויש המסייע בעצה טובה. מעלה 

גדולה היא לשמח לב במתיקות לרעהו. רש"י שם מפרש: "מי 
שחברו מקרבו וממתק לו בדבריו הוא טוב ממי שנפשו 

יועצתו". רבנו בחיי בן אשר )בספר כד הקמח( חיבר זאת 
לדרשת חז"ל )כתובות קיא( על הפסוק בברכת שבט יהודה 
"ולבן שינים מחלב": אמר ר' יוחנן: טוב המלבין שינים 

)=מחייך ומאיר פנים( לחברו יותר ממשקהו חלב.  לקראת 
נוסיף  -חודש אלול נשתפר בין אדם למקום, ובין אדם לחברו 

 גם חיוכים ונאמר שלום לכל אדם. 

 אפשר להתקשר או לתאם פגישה.

 שחר-מתניה בן שבת שלום וחודש טוב,

 ברכות ואיחולים                             

וליונתן נועם בר המצווה.  פרידמןלגדליה ומרינה  ★

 זכה לגדול בתורה לחופה ולמעשים טובים.

ולאורי לאירוסיו עם הכהן אוריה לראובן ודליה  ★

 ליאור שי מתל אביב. זכו להקים בין נאמן בישראל.

להולדת הנכדה הלל בת להדסה  לויליהודה וקרן  ★

 וישי. זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה. 

לבר המצווה של הנכד יונתן  פרידמןלמיכאל ולובה  ★

 נועם. זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.

להולדת הנין. זכו לנחת ממנו  פרנקלליהודה וזהבה  ★

 ומכל המשפחה.

 

 

 דת ושיעורים
 ו' ה' ד' ג' ב' א'

 בבית הכנסת המרכזי. –בית מדרש נווה דניאל  –עד הצהריים  4:88
 812-0010800לפרטים: אברהם שטיינברג, 

לימוד  – 4:88
פרשת השבוע  

מתורת  –
האדמו"ר 

מסלונים )בעל 
"נתיבות 

בבית  –שלום"( 
 הכנסת המרכזי

4:88 – 4:11 :
שיעור בתנ"ך )ספר 

הרב  –יחזקאל( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
 המרכזי 

 –שיעור "צורבא מרבנן" לגברים  – 08:88
בבית הכנסת  –השבוע מתחילים הלכות נידה 
 הספרדי  

עם הרב  –סודות של הפרשה  – 10:00
בבית  –ארוחת בוקר  –שארף מביתר 

 מדרש דרך האבות 

   

08:28 – 00:88 :
 –שיעור לגברים 
 –"קדושת לוי" 
באוהל "ותן 
 חלקנו" 

 –שיעור "צורבא מרבנן" לנשים  – 08:28
(.  04)אלוני ממרא   בבית מש' ויסברג

   810-3420484לפרטים: אסתי פרינץ, 

שיעור בגמרא מס' מועד קטן  – 20:00
בבית מש' עדי  –הרב פנחס לנגר  –

(5/3)אלוני ממרא   

לאחר ערבית של 
שיעור  – 04:88

בגמרא בסגנון 
עיוני )גמרא, 
–ראשונים וכו'( 

מס' בבא מציעא 
הרב חנן   –

בבית  –כלאב 
 הכנסת הספרדי 

אחרי הדלקת 
מסיבות  –נרות 
פסוקים  –שבת 

בשירה, סיפור, 
פרשת שבוע, 
ממתק.  לילדי 

בבית   –גן עד ג' 
מש' פרבר 
 ( 1)מגדל עדר 

4:11 – 48:28  :
שיעור ברמב"ם 
)מורה נבוכים, 

הרב  –חלק שני( 
שחר, -מתניה בן

בבית הכנסת 
הרב מתניה  –: שיעור בתהלים 00:88 – 04:48 המרכזי 

  –( 41בבית מש' קפלין )הרי יהודה  –שחר -בן
 לא יתקיים השבוע 

שיעור  – 21:00לאחר ערבית של 
בגמרא בסגנון עיוני )גמרא, ראשונים 

הרב חנן   –מס' בבא מציעא –וכו'( 
בבית הכנסת הספרדי –כלאב   

 יישוב טוב

 .4333יח"ד ברח' נחל המעיינות דירה  40אהרון ואלומה שהגיעו לישוב גרים בשכירות בפרוייקט דויטש למשפ'  ★

 .4330יח"ד ברח' נחל המעיינות דירה  40יאיר וכלנית שהגיעו לישוב גרים בשכירות בפרוייקט  ניאזובלמשפ'   ★

 . 48זאב ומוריה שהגיעו לישוב גרים בשכירות אצל משפ' ביג'ל ברח' הרי יהודה  שנקרלמשפ'  ★

 יחד לב אל לב...
בשבת פרשת "כי תבוא" נחגוג לבננו יהונתן צבי בר מצווה בישוב,, אנו צריכים מספר חדרים לאורחינו ונודה למי שיוכל להיענות. בתודה, 

 . 8181-148108, משפחת חבצלת

תודה רבה! בזכותכם שמחנו ונהנינו מאוד! תודה רבה ושנזכה לעוד   -לכל חברינו וידידנו שטרחו וסייעו במילה טובה, ביד תומכת ובמטעמים
 אבישי, אסתי ויצחק פרינץ הרבה שמחות! 



 משולחן המזכירות
 

בשעה טובה, לאחר עבודה מאומצת, חוגים בנווה דניאל: 
יתקיים בשנה הקרובה מערך חוגים רב בתוך היישוב לרווחת 
התושבים. המטרה המרכזית בבניית מערכת החוגים הייתה 

הגברת הקהילתיות לצד יצירת חוויות משותפות לילדי 
השתדלנו  היישוב וכן מניעת הסעות הורים אל מחוץ ליישוב.
להיות קשובים לבקשות התושבים ולגוון בתכני 

חשוב לציין כי מדובר על שנת פיילוט. במידה ותהיה  החוגים.
שביעות רצון נמשיך עם החוגים ואף נוסיף חוגים נוספים 

בשנה הבעל"ט.                                                                       
מערכת החוגים מחכה לכם בתיבות הדואר. הרשמה דרך 

 המדריכים, כפי שמצוין במערכת השעות.

 

בשעה טובה המעלית המקשרת בין פינת הרחובות  מעלית:
נוף הרודיון לבין רח' דרך האבות החלה לפעול. עקב -המוריה

הפעלתה בפיקוד שבת בשבוע שעבר חלה תקלה והמעלית לא 
פעלה בפועל בשבת שעברה. אנו מתנצלים, ומקווים כי אלה 

 חבלי לידה וכי המעלית תפעל באופן תקין החל מהיום.

המעלית פועלת בכל ימות החול, וכן בשבתות בין השעות 
)מרבע שעה לפני כניסת שבת מוקדמת( עד חצות  40:28

)מרבע שעה לפני התפילה הכי  81:88הלילה, ומהשעה 
 מוקדמת( עד מוצאי השבת.

 

בשעה  40.0ביום ראשון הקרוב א' באלול ניסוי צופרים: 
 יערך ניסוי צופרים ביישוב.  48:88

 

אנו רואים חשיבות רבה  מתנדבים לתרגום דף המידע:
בהנגשת הידע על הנעשה בישוב גם לתושבים דוברי האנגלית. 
מחפשים מתנדבים לתרגום דף המידע לאנגלית. ככל שיהיו 

יותר מתנדבים  המלאכה תתחלק בין כולם, ותתבקשו לתרגם 
פחות. המעוניינים לסייע מוזמנים לפנות לאריאלה דובראווין 

תודה רבה לאריאלה דובראוין  שהסכימה  811-3110800בטל'  
 לרכז את הנושא. 

From the Desk of the Mazkirut: 
 

In the coming year, after  Chugim in Neve Daniel:
intensive work, a large number of chugim will be held 
within the yishuv for the benefit of the residents. The 
main goal of this is to increase communal life through 
shared experiences for the children of the yishuv, as well 
as to limit the need for transportation outside the yishuv. 
We tried to be attentive to the requests of the residents 
and to diversify the content of the chugim. 
It is important to note that this is a pilot year. If you are 
satisfied we will continue with the chugim and even add 
additional classes in the future. 
The schedule is waiting for you in the mailboxes. 
Registration is through the instructors, as indicated in 
the schedule. 

 
B'shaa tova, the elevator connecting the  Elevator:

corner of Moriah-Nof Herodion and Derech Ha'avot 
Street's has begun to operate. As a result of its operation 
last shabbat in shabbat mode, a malfunction occurred 
and the elevator did not actually operate last shabbat. 
We apologize and hope that these are birth pains and that 
the elevator will function properly starting today. 
The elevator operates all weekdays, and on Saturdays 
between the hours 17:30 until midnight, and from 05:00 
until the end of shabbat. 

 
This coming Sunday, 12.8 at 10:00,   Siren System Test: 

a yishuv siren system test will be conducted. 
 
 

: Volunteers for the translation of the Daf Meida 
We see great importance in making the knowledge of 
what is happening in the community accessible to 
English-speaking residents. We are looking for 
volunteers to do translation. The more volunteers there 
are, the more the work will be divided among all of 
them, and they will be asked to translate less often. 
Those interested in helping, are invited to contact Ariella 
Dubrowin at 054-6458027. Thank you very much to 
Ariella, who agreed to coordinate the project. 

 

 קהילה
 כיף של קיץ  בנווה דניאל! 

 אז מה היה לנו השבוע?
 

ביום ראשון התקיימה ההופעה צחוק. שמחה. אישה. היו אורחות צחוק. שמחה. אישה: 
ועדת תרבות לרותי איזבוצקי ואסתי פרינץ מיישובים אחרים והיה כיף לראות את כולם. תודה 

 נשים על ארגון הערב. 
 

כמידי יום שני בחודשי הקיץ נפגשנו אחרי הצהריים על הדשא בגן חיים עושים חיים בגן חיים: 
 שהתנדבה אפתה והפעילה אותנו. לרינת שטרן קישטנו עוגיות היה ממש מתוק וטעים!!! תודה 

 
 מה צפוי לנו השבוע? 

 סעודה שלישית צעירים ברוחם: 
לבלוי משותף בסעודה שלישית.           4430  ראש חודש אלול –כמנהגינו, נתכנס בשבת הקרובה 

 .          99בביתם של רבקה ואיירה ביג'ל רחוב הרי יהודה   95:59המפגש יתקיים בשעה 
 מוזמנים חברים ותיקים וחדשים כאחד.  כל אחד מוזמן להביא "מטעם" 

                                                                               ואסתר.  יהודה , נורית, שייקהלהתראות לכולם 
 

 



          בצאתכם אל דרככם, ברכתנו ותפילתנו מעומק הלב                                                                                   
 שהדרך תהיה טובה עמכם ואתם אליה. 

 דעו טובכם וכוחותיכם  המיוחדים ובכך עשו שליחותכם כאן בעולם ,
 בכל מקום שאליו תגיעו ובכל אדם שתפגשו.

 אנחנו תמיד כאן, אוהבים אתכם, שמחים בכם  ומחכים לכם בבית! 
 ברכת ה' עליכם. 

 צאתכם לשלום!
 באהבה בית נווה דניאל

 ש"ל קומונרית בגבעת זאב -אביה איילי  

 מכינת בית ישראל-דפנה רינסקי 

 ש"ל משרד הביטחון -אור שפיים 

 ש"ל משרד רה''מ  -גל הררי 

 המכינה בבית מאיר-אבנר כהאן 

 מכינת בית רימון -שלומי אדלר 

 מכינת קול עמי -מימון עסיס 

 ישיבת רמת גן -יוחאי ידידיה 

 ישיבת אילת-מתן ססמן 

 ישיבת מצפה רמון -ישי דימנטמן 

 ישיבת מצפה רמון                               -דוד דימנטמן 

 ישיבת מצפה רמון                                      -מנשה כהן 

 פדואל                                                               –חיים שנקמן 

 ישיבת כפר בתיה                                    -יגל ברנע 

 ישיבת מעלה אדומים                              -אליעד הורביץ 

 ישיבת מעלה אדומים  -אביחי גינת 

 ישיבת עלי -יהונתן בביוף 

 מכינת עצמונה -אלעד פוקס 

 מדרשת מגדל עוז-עדיאל שיימס 

 מדרשת באר אשדוד -אורי דוד 

 לינדנבאום לוד -שושנה רון 

 מדרשת מתת -רעות לוי 

 מדרשת מתת -הודיה מאיר 

 מתגייסת למגב                                        -הלל ויטרבו 

 התגייס -עומר מרציאנו  

 מתגייס -יוני אקריש 

 מתגייס -איתן סטיינברג

 ישיבת עתניאל -שלום פלדמן

 מדרשה בשדרות -שיר קלוש

 מכינת ניצן -אוריה רוזנברג

 

            

 ש''ש -ארי להמן 

 מכינה ביתיר -שלם שטרן 

 ישיבת נווה יעקב -אביעד יהלומי 

 ישיבת עתניאל -אביתר מנדלוביץ' 

 ירוחם -נדב רגב 

 ש"ל מועדונית בהושעיה -אופיר יערי

 הר עציון -אבי ברסלויער 

 ישיבת קרני שומרון -אייל אלון 

 מכינת קשת  -יהונתן נקש 

 ישיבת הר עציון -אורי קטן 

 ישיבת הר עציון  -רוני יעקובסון 

 מכינת עלי –גבריאל גימפל 

 מכינת עלי -אילון סולטן 

 מדרשת לינדנבאום -דוד -צופיה בן

 ישיבה בנתניה  -איתן קודיש 

 מדרשת באר אשדוד -שרה שרמן 

 ש"ל קליטת עליה -זהר לוי 

 ישיבת מעלה אדומים -יאיר גרינבלום

 מכינת משכיות -נתנאל לאווי

 מכינת לפידות -עדינה רון 

מכינת קול עמי בקריית  -רבקה פרנקל 
 ענבים

 מדרשת לינדנבאום ירושלים -מאירה לוי 

 ש"ל במוזיאון בגין -מיכל מור 

 מדרשת באר מרים -אלישבע וולפיש 

ש"ל המרכז לסיוע הוליסטי  - אלישבע שילד
 ע''ש יורי שטרן

 ש"ל מוזיאון כלא עכו -אלישבע יכמן

 ש"ל גרעין קרית מלאכי -עדי ליבוביץ

תדע בקרוב -מוריה סבג  

 

 * ש"ל= שירות לאומי .

י ְמָחה ֵתֵצאּו, ּוְבָשלֹום ּתּוָבלּון;        -"כִּ ְבשִּ
ָנה,              ְפֵניֶכם רִּ ְפְצחּו לִּ ים ְוַהְגָבעֹות, יִּ ֶהָהרִּ

ְמֲחאּו-ְוָכל ָכף.."                                                     -ֲעֵצי ַהָשֶדה, יִּ
 | ישעיהו נ"ה |


