במעלה ההר

וָאֶ ְתחַ נַן

דף מידע נווה דניאל

שבת נחמו
ט"ז באב ה'תשע"ח

צאת השבת 91:02 -

הדלקת נרות ( 02:91 -לא לפני )81:81

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"
84:12 ,80:11 ,*00:11 ,81:02

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

אמרי רחל

בית מדרש דרך האבות

84:12 ,80:11

84:12

84:12

*84:12 ,80:11

(סוף זמן ק"ש)4:84 :

4:82 ,*1:12 ,3:12
* המניין המרכזי

1:12 ,3:91

1:81

1:81

1:12 ,*1:81

4:81

מנחה בשבת
ערבית במוצאי שבת

81:12 ,80:12 ,81:81
20:19

18:30
02:84

17:50
02:24

81:12 ,81:81
02:84

84:84 ,81:84 ,89:22
02:84

84:22
02:04

תפילות בשבת:
מנחה בערב שבת

* קבלת שבת מוזיקלית (עם כלי נגינה)

שחרית בשבת

* קבלת שבת עם מנגינות
* כוותיקין

בית מדרש
דרך האבות

שיחה לפני ערבית
 – 0:12מדרש רבה
על הפרשה

שיעורים
בשבת:

בית הכנסת המרכזי
"זכור לאברהם"

נוף הרודיון

ליל שבת

שיחה לפני ערבית:
הרב מתניה בן-שחר

שיחה לפני ערבית:
דוד כהן

שיחה לפני ערבית:
אהרן משען-מונטיפיורי

שיחה לפני ערבית

 יחיאל גרינבלום'" :וְ נ ְִשמַ ְר ֶּתם
ְמאֹד לְ נַפְ שֹתֵ יכֶּם' – השינויים
לאחרונה בנוהל תרומת איברים"

 – 82:22תפילת ילדים

 – 0:91שיעור במשנה:
הרב ניסים מזרחי

לאחר קריאת התורה:
תפילת ילדים

לאחר אמירת "ימלוך":
תפילת ילדים

הרב שמואל יכמן:

שבת
בבוקר
לאחר
מוסף

 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

שבת
אחה"צ

שיעור קצר בהלכה:
הרב רונן בן דוד

 – 83:12הרב שלמה לוי

 – 80:12מנחת חינוך:
הרב יעקב קאפל רייניץ

תהילים לבנים:
 – 81:11גן חובה  -ג'
 – 81:12ד'-ט'

"( 80:12בין המנחות")
בבית מדרש "יד יוחנן" –
הרב קני הירשהורן:

חב"ד

 – 80:22אריאל זמיר:

– 83:12

"מי כתב את התנ"ך?"

בימות החול :

"בין נירנברג להלסינקי
– פיתוח תרופות ע"י
ניסויים בבני אדם"

English Gemara shiur:
Rav Kenny Hirschhorn

שחרית (א' ,ג' ,ד' ,ו')

,1:12

שחרית (ב' ,ה')

,1:91

מנחה (א'-ה')
ערבית (א'-ה')

מוקדמת :מיכאל טרגין
בזמן :אבי לוין

באמרי רחל

"מה רצה משה רבנו
לעשות בארץ ישראל??"

– 89:02
לימוד הורים וילדים

 – 80:22שיעור לנשים

באוהל "ותן חלקנו"

לימוד הורים וילדים
באמרי רחל

תהילים לבנות (א'-ו')
 81:91בבית נצחיה לוי
(בריכות שלמה )9
 – 80:22שיעור לנשים:
רבי נחמן ורבי נתן על
הפרשה באוהל "ותן חלקנו"
 – 80:12שיעור לנשים
בפרשת השבוע בבית

בלחמו (אלוני ממרא )8130

נוף הרודיון

בית הכנסת
הספרדי

בית מדרש דרך האבות

א' ,ג' ,ד'3:81 :
ו'3:02 :
3:82

1:12

כוותיקין:
( 1:10א') – ( 1:13ו')

בית הכנסת המרכזי "זכור לאברהם"
4:82 ,1:92 ,1:82 ,0:92 ,0:82 ,3:12
(סוף זמן קריאת שמע)4:84 :

84:12

אמרי רחל /
אוהל "ותן חלקנו" /
בתי תושבים

בית הכנסת הספרדי

לאחר מוסף:

חב"ד

84:01 ,81:92
02:12 ,02:21

08:12

1:91
08:22

( 02דקות לפני הנץ החמה)

81:91
02:81

הרמת כוסית:
אחרי  10שנה משפחת אדלר עוברת לירושלים ומזמינה את חברי הישוב להרמת כוסית בשבת בצהריים פרשת
ואתחנן ( )01.0בביתם משעה  .16:30הציבור מוזמן בשמחה!

מקווה:

שבת בר מצווה של

א'-ה'00:22 – 84:91 :
ערב שבת :בתאום מראש
מוצ"ש00:12 – 08:81 :
(תשלום  ,₪12בערב שבת ללא תשלום)
לפניות נצחיה לוי212-0111482 :

יצחק פרינץ

העלייה לתורה באולם השמחות.
תחילת התפילה1:12 :

בני עקיבא
מפקד מדריכים00:11 :
מפקד00:81 :
ה' עימכם

באירוע בטחוני יש להתקשר ליואל
 159-0656895או למוקד הגוש .0910

ברכות ואיחולים

משולחן הרב
נקודה בפרשה :התגלות ה' לעם ישראל בסיני ומתן תורה
חוזרים ונזכרים בפרשתנו .בעקבות ההתגלות וקבלת התורה
אנו נדרשים לזהירות רוחנית לא לשכוח את מעמד הר סיני ולא
מר נַפְ ְשך ְמ ֹאד ...וְ נ ְִשמַ ְר ֶּתם
ּוש ֹ
לעשות אליליםַ " :רק ִהשמֶּ ר לְ ך ְ
ְמ ֹאד לְ נַפְ שֹתֵ יכֶּ ם ."...מקובל בעם ישראל כנראה ע"פ מסורת
חז"ל (גמ' ברכות לב ועוד) כי פסוקים אלה מתייחסים גם
לשמירת החיים והגוף מסכנות (מהרש"א לברכות לב ומנחת
חינוך תקמ"ו בהשמטות ע"פ הגמ' שבועות לו) .במקומות
נוספים בתורה יש מצוות להישמר מסכנות כגון חיוב עשיית
מעקה ואיסור "לא תשים דמים בביתך".
נופש שמח ובטוח :טיולים בארצנו הם מצווה והנאה וזמן
מוצלח לאיחוד המשפחה  .ארץ ישראל יפה וגם פורחת וטוב
לטייל במרחביה ולראות את הארץ הטובה .בטיולים אנו
יוצאים מהמקום המוכר והבטוח ויש צורך בהכנה ובזהירות,
לפעול על פי הוראות הבטיחות ולא לסמוך על הנס .קחו עמכם
תנ"ך ונסו לצעוד בשבילי עם ישראל והתורה .הוסיפו אמצעי
זהירות והגנה (מפה ,כובע ,נעליים ,מים וכדומה) והכינו מראש
את הציר .עיינו בדברי צוות המוגנות לגבי השגחה על הילדים
שפורסמו בשבוע שעבר .נזכור :עלינו לנהוג ברכב בזהירות
ובאדיבות .אין להשאיר ילדים ברכב סגור .אין להתחלף עם
ציפורים ולעוף על עצמך בסכנה (בנג'י ,מצנחי רחיפה)
ובמתקנים שלא נבדקו כראוי ע"י גורם אמין .תנינים וחיות
טורפות כדאי לפגוש רק ממרחק בטוח כאשר אתם או החיה
סגורים היטב ולא ללטף מקרוב .טיול נעים שמח ובטוח.

★ ליוני ורחלי בן חמו להולדת הבן .זכו לגדלו לתורה לחופה
ולמעשים טובים.
★ לאבישי ואסתי פרינץ וליצחק בר המצווה .זכה לגדול
בתורה לחופה ולמעשים טובים.
★ למארק ומרים גוטליב ולליאורה לנישואיה עם אריה שמחה
לוסטיג .זכו להקים בית נאמן בישראל.
★ לרב נסים וצילה מזרחי לבר המצווה של הנכד יצחק פרינץ.
זכו לנחת ממנו ומכל המשפחה.
★ לשמואל וסוזן גוטליב לנישואי הנכדה ליאורה עם אריה
שמחה לוסטיג .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
★ לאפרים פאבי ומשפחתו להולדת הנכד בן לרחלי ויוני בן
חמו .זכו לנחת ממנה ומכל המשפחה.
★ לג'פרי ואריאלה פורט להולדת הנכד בן לשמעון וחיה .זכו
לנחת ממנו ומכל המשפחה.
נוער נווה דניאל הכי
שווה שיש!!
לאחר עבודה ומאמצים
רבים לגיוס כסף השבוע
יצאה הסיירת של כיתות ט'
לארבעה ימי טיול מחוף
לחוף טיול מאתגר ,מיוחד
ושווה!!! תודה לתהילה
רכזת הנוער.

אפשר להתקשר או לתאם פגישה.
שבת שלום ,מתניה בן-שחר

יחד לב אל לב...

סעודה שלישית :לרגל בר המצווה של בננו יצחק נשמח להזמין את חברינו וידידינו ביישוב לסעודה שלישית שתתקיים השבת,
פרשת ואתחנן באולם השמחות בשעה  !81:12אבישי ואסתי פרינץ.
השבת אבידה :נימצא שק שינה בתוך שקית בד צהובה בתחנה שליד המזכירות .המאבד מוזמן לפנות למשפחת ויאטר
.212-1918100
השבת אבידה :יום אחרי הפעילות של פתיחת הקיץ נמצא בגן חיים כדורגל מפונצ‘ר  ,וברחוב הרי יהודה נמצא כדור קטן  ,ובנוסף
נמצא בגינתנו כדור ציבעוני .אשמח להשיבו לבעליו .ברוריה סופר .2191111318

דת ושיעורים
א'

ב'

ג'

ד'

ה'

 4:22עד הצהריים – בית מדרש נווה דניאל – בבית הכנסת המרכזי.
לפרטים :אברהם שטיינברג211-1091211 ,
:4:91 – 4:22
שיעור בתנ"ך (ספר
יחזקאל) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי
:82:12 – 4:91
שיעור ברמב"ם
(מורה נבוכים,
חלק שני) – הרב
מתניה בן-שחר,
בבית הכנסת
המרכזי

 – 02:22שיעור "צורבא מרבנן"
לגברים – השבוע מתחילים הלכות
נידה – בבית הכנסת הספרדי

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

 – 02:12שיעור "צורבא מרבנן"
לנשים – בבית מש' ויסברג (אלוני
ממרא  .)08לפרטים :אסתי פרינץ,
210-3410824

 – 20:00שיעור בגמרא מס' מועד קטן – הרב
פנחס לנגר – בבית מש' עדי (אלוני ממרא )5/3

 :00:22 – 08:82שיעור בתהלים –
הרב מתניה בן-שחר בבית מש'
קפלין (הרי יהודה – )89

לא יתקיים השבוע.

לאחר ערבית של  – 21:00שיעור בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא ,ראשונים וכו') –מס' בבא מציעא –
הרב חנן כלאב – בבית הכנסת הספרדי

ו'

:00:22 – 02:12
שיעור לגברים –
"קדושת לוי" –
באוהל "ותן
חלקנו"

 – 4:22לימוד
פרשת השבוע
– מתורת
האדמו"ר
מסלונים (בעל
"נתיבות
שלום") – בבית
הכנסת המרכזי

לאחר ערבית של
 – 08:22שיעור
בגמרא בסגנון
עיוני (גמרא,
ראשונים וכו') –
מס' בבא מציעא
– הרב חנן
כלאב – בבית
הכנסת הספרדי

אחרי הדלקת
נרות – מסיבות
שבת – פסוקים
בשירה ,סיפור,
פרשת שבוע,
ממתק .לילדי
גן עד ג' – בבית
מש' פרבר
(מגדל עדר )9

משולחן המזכירות

From the Desk of the Mazkirut:

שינויים בהרכב המזכירות :דוד ארדפרב ביקש לעזוב את
המזכירות .אנו מודים מאוד לדוד על עבודתו המסורה במזכירות
בחודשים האחרונים .על פי התקנון ,במקום חבר מזכירות
שפורש יכנס הבא אחריו על פי תוצאות הבחירות .יפתח תבור,
שהיה הבא בתור ,בקש שלא להיכנס למזכירות .הבא אחריו היה
נתן וורטר שנענה בשמחה לקריאה להתנדב ולהקדיש מזמנו
לטובת הציבור .אנו מקדמים בברכה את נתן ומאחלים הצלחה
רבה בהמשך הדרך.
פחי אשפה :על פי הודעת המועצה ,פחי המחזור החומים (של
הפסולת ה"רטובה") יוצאים משימוש וייאספו מהיישוב .את
הפסולת הרטובה יש להשליך כעת לפחים הירוקים .תושבים
המעוניינים בכך ,יוכלו לקבל קומפוסטרים לשימוש ביתי ללא
עלות מהמועצה .לקבלת הקומפוסטרים יש להרשם
בקישורhttps://docs.google.com/spreadsheets/ :
d/16HaA6qwXHDiKDQvoTonrx_Vhd1iuJFzdNUOU7KdBbg/edit?usp=sharing
הפרדת האריזות ,בקבוקים ,נייר ,זכוכית – ממשיכה כרגיל
בפחים המיועדים לכך.
קהילה וועדות :בשבועות האחרונים אנו שמחים לראות כי
תושבים רבים מאוד לוקחים חלק בפעילויות השונות ברחבי
היישוב .בשבועות האחרונים הפרחנו יחד עפיפונים ,נהננו בגן
חיים ,שמענו הרצאות מתחומים שונים לפתיחת הקיץ ,חגגנו יום
הולדת ליישוב בטיול ממרכזו לנבי דניאל ,עודדנו את הנבחרות
במונדיאל תוך אכילת המבורגרים ,שמענו הרצאה על המקדש
והתגעגענו אליו  ,סיירנו בעיר דוד בתקווה לבניינה המחודש,
ועוד היד נטויה .אנו מודים מאוד לרות אדרי רכזת הקהילה,
לשמוליק וקסלר המזכיר ולכל חברי הוועדות השונות העומלים
על תכנית עשירה ומגוונת.
סיירת קיץ :בשעה טובה סיירת הקיץ של בוגרי כיתות ו'-ח'
הסתיימה 39 .חברי הנוער הצעיר שהשתתפו בסיירת נהנו

Changes in Mazkirut Members: Dovid Erdfarb has
decided to depart the Mazkirut. We are very grateful to
Dovid for his dedicated efforts over the past months while
on the Mazkirut. The yishuv constitution states that a
member departing the Mazkirut is replaced by the next
candidate as per the election results. Yiftach Tavor, the
next candidate, has declined. The next candidate is Natan
Werter, who gladly accepted the call to volunteer and
devote his time for the public good. We welcome Natan
and wish him success in the future.
Trash cans: As per regional council's (mo’atzah) notice,
the brown recycling cans (for "wet" waste) will no longer
be used and will be collected from the yishuv. Wet waste
must now be put into the green bins. Residents who want
to, will be able to receive individual composters for their
home use from the moatzah. To receive composters please
register at the following link: https://docs.google.com/
spreadsheets/d/16HaA6qwXHDiKDQvoTonrx_Vhd1iuJFzdNUOU7KdBbg/edit?usp=sharing.
Recycling packaging, bottles, paper and glass will
continue as usual in the existing designated bins.
Community and Committees: In recent weeks, we are
happy to see that many residents have taken part in various
activities throughout the yishuv. In the past weeks we had
kite flying, different activities in Gan Chaim, attended
lectures in various spheres related to the beginning of the
summer, celebrated the yishuv’s birthday with an
excursion from the center of the yishuv to Nebi Daniel,
supported the World Cup Football teams while eating
hamburgers, had a lecture about the Bet Mikdash, visited
Ir David, and more is still to come. Thank you to Rut Edri
our community coordinator, Shmulik Weksler the yishuv
director and all the members of the various committees
who are building a rich and varied community program.
Sayeret Kayitz: The sayeret kayitz for grades 6-8 has
ended. 64 of the younger youth who participated in the
sayeret enjoyed a unique and varied program, the fruit of
considerable thought and planning. Thank you to Re'ut
Beim who ran the sayeret and to all the parents who
enrolled their children and gave us encouragement
throughout.

מפעילות ייחודית ומגוונת בה הושקעו מחשבה רבה ושיקול דעת.
אנו מודים לרעות ביים שהובילה את הסיירת בפועל ,ולכל
ההורים שנתנו את אמונם ופרגנו לאורך הדרך.

סיכום הישיבה שהתקיימה השבוע בבית הכנסת המרכזי:
התכנסנו ,מתפללים קבועים וכאלה שאינם ,נשים וגברים ,כדי להעלות מספר נקודות חשובות הנוגעות לאופי התפילה ,אופי בית הכנסת
וגיבוש הקהילה סביב בית הכנסת .בערב עלו לדיון מספר נקודות מרכזיות .ביניהן :כיצד ניתן לגבש את הקהילה המתפללת באופן קבוע
בבית הכנסת המרכזי; כיצד להפוך את בית הכנסת למקום נעים יותר לתפילה לגברים ולנשים; האם לקיים קידושים קבועים
קהילתיים; איך לקרב את הילדים והנוער לבית הכנסת; שיעורים ,אירועים מיוחדים ועוד.
שמחנו לראות שבית הכנסת המרכזי חשוב למתפלליו ולכלל תושבי הקהילה ,ואנו מודים לכל מי שהגיע השבוע לישיבה .עם זאת ,ראינו
שיש רצון מיוחד מצד המתפללים הקבועים לקבל יותר מקום בתפילות ועליות בשבתות ובחגים.
עלו מספר יוזמות מעניינות של חלק ממשתתפי המפגש ,שאותם נשמח להוציא לפועל.
נשמח מאוד לנשים נוספות שיצטרפו לועד בית הכנסת ,ולמתנדבים צעירים שיניעו יוזמה של "תפילת ילדים" .אי"ה הועד ישב
להתכנסויות נוספות ,כדי להוציא יוזמות נוספות מן הכוח אל הפועל ,ועל מנת לקבל החלטות בנוגע לנושאים שנידונו.
נשמח לכל תגובה3שאלה3הערה3והארה
ועד גבאי בית הכנסת.

הורים וילדים יקרים -מחר!!

קהילה

כולכם מוזמנים לתפילת קבלת שבת מוזיקלית מוקדמת בבית
הכנסת המרכזי!
נפגש בבית כנסת המרכזי ביום שישי בשעה !80:22
נתפלל מנחה ומיד לאחר מכן שלמה אברמסון ,שלום וייסברג
ודובי אנגל ילוו אותנו עם כלי נגינה בתפילת קבלת שבת
מוזיקלית ,עדיין לא נקבל שבת ,יוחזרו כלי הנגינה למקומם
ובאותו הזמן תיערך פעילות קצרה לילדים הכוללת דברי תורה
של הרב מתניה.
מספר הבהרות :
אחרי קבלת השבת המוזיקלית והפעילות הקצרה נשים תלכנה
הביתה להדליק נרות שבת וזאת עושים מזמן פלג המנחה
 81:81והלאה .מי שתרצה תחזור לתפילת ערבית.

כיף של קיץ בנווה דניאל! אז מה היה לנו השבוע?
שישי קהילתי סיור לעיר דוד:
ביום שישי שעבר ערב ט' באב יצאנו לסיור בעיר דוד איפה
שהכל התחיל ...
תודה למיכל איילי מועדת תרבות קהילה ומשפחה על
הארגון וההדרכה לניסים מזרחי וראובן לביא על ההדרכה
המעשירה.

קבלת שבת בפועל במניין עצמו באמירת ״מזמור שיר ליום
השבת״ תיעשה אחרי הפעילות ואחרי זמן פלג המנחה.
משפחות שמעוניינות להשתתף בחלק המוזיקלי ולקבל שבת
מאוחר במועד יכולות להגיע לחלק הראשון ולפרוש בזמן
ההפסקה.
מחכים לכולם!!!
עושים חיים בגן חיים:
נפגשנו ביום שני לחיתוך סלט פירות מרענן! תודה שירה כפיר
וידידה ויסברג שהתנדבו לארגן ולהוביל את הפעילות

יולדות ונהנות:
במפגש הקודם החכמנו בהרצאה של לימור פרל .המפגש הבא
ביום רביעי כ"ד אב  01.0עיצוב אומנותי בפירות עם שרה בלוך.
פרטים נוספים אצל חני ברנשטיין  212-4122148או דבורה שרף
.219-9423180

הרשמה לערב נשים בקישור המצורף:
http://bit.ly/2JQm8rL

לא היו ימים טובים לישראל כחמישה עשר

באב...

סדנא זוגית לצביעת כלי קרמיקה
מוזמנים לערב זוגי ,או לבוא עם חברה
הסדנה תתקיים במוצ"ש ,ט"ז אב  73:12 ,7272באולם
הכינוסים.

מהנעשה בוועדות

כל אחד יבחר כלי ,ויצבע להנאתו.
בסיום הערב הכלים יילקחו לשריפה ויהיו מוכנים לאחר כשבוע.
איסוף הכלים עצמי ,מביתה של יהודית וכסלר (רח' נחל אשכול).
התשלום במקום במזומן או אשראי (רוב הכלים יהיו בטווח המחירים
 .₪ 05-055יהיו גם זולים/יקרים יותר).

ועדת ספרייה :ועדת ספרייה מחפשת מתנדבים .מעוניינים להיות
חלק?? מוזמנים ליצור קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון רות
אדרי .khiland@gmail.com 1590925256 -

ועדת קליטת פנים :מחפשת מתנדבים3ות את3ה מוזמן/ת ליצור
קשר בהקדם איתי במייל או בטלפון רות אדרי -
khiland@gmail.com 1590925256

