בס"ד

"זה קלי ואנוהו"
סדנא מיוחדת במינה
השנה כולנו משתתפים לפאר את הסוכה.

ביום רביעי ,כ"ז באלול16/09 ,
בין השעות 09:30-11:30
בחדר האוכל
מחכים במיוחד לך
לבא ולקחת חלק בקישוט הסוכה
כי הפעם זה שונה כל אחד ואחד יכול
אף מי שטוען שיד ימין היא גם שמאל
כי אכפת לנו ומאד רוצים שכל אחד ישתתף
דאגנו שלכל אחד ואחת יהיה בעשיה זו כיף.
לכן הקישוטים יהיו בכל רמות הקושי
אבל התוצאה תהיה יפה וללא דופי.
ולּו רק בשביל האוירה הקסומה
של הכולם ביחד למען הסוכה.
הסדנה תלּווה במנגינות רקע
שיתנו לנו לחוש ולטעום מעט מהחג השמח הקרב ובא
ובהדרכתן של  2המורות לאומנות
שהשקיעו המון מחשבה ונשמה ומחכות להשתתפות גורפת.

כי בית טובי העיר זה הבית של כולנו.

בס"ד

שבת פרשת ניצבים  -וילך תש"פ
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי (תורן מח' רווחה ובריאות)

יום שישי ,כ"ב באלול ,תש"פ 11.09.2020
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
 09:15שיעור בדף היומי עם ר' ליפא קמינר (בית הכנסת)
ערוץ  – 09:30 – 900התעמלות עם אליסה
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (לובי מרכזי)
 - 11:30-13:30שחיה חופשית לגברים

❖
❖
❖
❖
❖

כל התפילות – בלובי ובמרפסות .נשים רק במרפסות.
חובה לעטות מסיכות ולשמור מרחק של  3מטר
קפה ועוגה בשבת בבוקר יחולק בין  6:30-7:30בדירות .מי שלא יענה ,העוגה ייתלה בשקית על הדלת.
באולם גולן יהיה מים חמים ,תה ,קפה ,וחלב למשך כל השבת.
קידוש וסעודה שלישית יוגשו בקומות מיד אחרי התפילה ,בשעה .10:00

על כל דייר להגיע לנקודת החלוקה בקומות.
•
•
•
•
•

דיירי הלובי ודיירי הגלריה צריכים להגיע לקופי שופ.
דיירי קומה  1ליד דירה 123
דיירי קומה  – 2בלובי של הקומה
דיירי קומה  – 3בלובי של הקומה
דיירי קומה  – 4ליד דירה 429

דייר שלא קיבל יכול לפנות למטבח עד השעה 14:00
❖ סעודות שבת באולמות הבית בקבוצות קבועות על פי מפת ישיבה.
❖ הדלקת נרות במקום סעודה.
❖ נא להביא להבדלה את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה (אין להעביר בשמים בין הדיירים)

בס"ד

שבת פרשת ניצבים  -וילך תש"פ
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי (תורן מח' רווחה ובריאות)

 - 18:15הדלקת נרות
 - 18:35מנחה
קבלת שבת .תפילת ערבית
קידוש :

אחרי התפילה בלובי
סעודת ליל שבת לפי מפת הישיבה

שבת ,כ"ג באלול ,תש"פ 12.09.2020
 – 07:45שחרית
קידוש :

אחרי התפילה

 – 11:30שיעור בדף היומי עם ר' ליפא קמינר
" - 11:30ספר יהושע" שירה ,שיעור לנשים והרמת כוסית עם אורה אופיר -עברית (לובי )3
 -12:30סעודת שבת לפי מפת הישיבה
" -16:45פרשת השבוע" הרב דוידוביץ -עברית (לובי)
" -17:20פרשת השבוע" הרב דוידוביץ -אנגלית (לובי)
18:10

מנחה
סעודה שלישית בדירות.

 19:27צאת שבת ותפילת ערבית
הבדלה :אחרי התפילה -נא להביא את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה (אין להעביר בשמים בין
הדיירים!)

שבוע טוב !

בס"ד

יום ראשון ,כ"ד באלול ,תש"פ 13.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 - 07:00סליחות
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 7" – 10:00הפטרות הנחמה " הרב מיכאל טוביאנו -עברית (גולן)
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 11:00התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
– 11:45התעמלות עם אביטל (גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:30מנחה (בית הכנסת)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות
" – 16:30אנחנו והתנ"ך" הרב עמיהוד גלזר -אנגלית (לובי)
" – 17:30אנחנו והתנך" הרב עמיהוד גלזר -עברית (גולן)
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -18:30מנחה -לובי מרכזי
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא -לובי מרכזי
 -19:25מעריב לובי מרכזי
 20:00-22:00שחיה חופשית לגברים
ערוץ - 900

 – 20:30סרט טבע (ניתן לצפות גם בקופי שופ)

בס"ד

יום שני ,כ"ה באלול ,תש"פ 14.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 - 07:00סליחות
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:20-07:50התעמלות מים לנשים
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אליסה
 -09:15-10:15חדר כושר פתוח לגברים
 09:15-10:15שחיה חופשית לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00התעמלות לנשים עם רבקי(-גולן) חדש!!
 – 11:00סדנת אומנות עם שושנה (גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:30מנחה (בית הכנסת)
ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות

הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה( -לובי ויציעים)
עם הרב נתן שפירא ,והמנכ"ל מר עמנואל גלוברמן
 -16:00עברית
 – 16:45אנגלית
נא להביא עימכם את ערכת הרמת הכוסית שקיבלתם לדירה כדי שנוכל לעשות יחד "לחיים"!!

 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -18:30מנחה -לובי מרכזי
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא -לובי מרכזי
– 19:00

"שירה בצוותא" עם דבורה והאקורדיון -נשים (גולן)

 -19:25מעריב -לובי מרכזי
 – 20:00הספריה האנגלית פתוחה
ערוץ - 900

 – 20:30עוד ניפגש -פרק  10ואחרון -עברית (ניתן לצפות גם בקופי שופ)

בס"ד

יום שלישי ,כ"ו באלול ,תש"פ 15.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 - 07:00סליחות
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 - 10:00שיעור טלפוני ב"עין יעקב" עם הרב ביבר-עברית  .יש להתקשר למספר 053-3110920
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:15תנועה וקצב עם רחלי (גולן) רצוי להביא מסיכה שקופה בנוסף למסיכה הרגילה
 – 11:00התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
 –11:00אולפן למתחילים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )3
" – 11:15שיעור ציור וצבע" עם נעמי גוטליב (גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 - 11:50אולפן למתקדמים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )3
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:30מנחה (בית הכנסת)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות

 – 16:30קונצרט אחה"צ :החזן בנימין שפירא בליווי עמנואל (לובי)
" – 17:30שיעור בתפילה ואהבת חסד" עם הרב נתן שפירא -עברית (לובי מרכזי)
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -18:30מנחה -לובי מרכזי
 – 18:45שיעור ב"אור החיים הקדוש" עם הרב מרדכי קרוייזר  -לובי מרכזי
 -19:25מעריב לובי מרכזי
ערוץ - 900

 – 20:30הופעה מוזיקאלית חסידית (ניתן לצפות גם בקופי שופ)

בס"ד

יום רביעי ,כ"ז באלול ,תש"פ 16.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 - 07:00סליחות
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:20-07:50התעמלות מים לנשים
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
ערוץ  –09:00 – 900התעמלות עם אליסה
 -09:15-10:15חדר כושר פתוח לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00הספריה האנגלית פתוחה .שינוי יום ושעה
 – 9:30-11:30יריד נוי סוכה -עם שושנה גולדשטיין ונעמי גוטליב (חדר אוכל)
כל הדיירים והדיירות מוזמנים להכין קישוטים בכל הרמות עבור הסוכה המרכזית .
מחכים לך!
 – 11:00שיעור עם הרב יהודה רבינוביץ'-עברית (גולן) שינוי יום
" – 11:00בואו נקרא קצת שייקספיר" עם יהודית וייס -אנגלית (קופי שופ)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00התעמלות לנשים עם סורי אורדמן (גולן)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:30מנחה (בית הכנסת)
ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות
" – 16:30המימד הכפול של ראש השנה" עם הרב יונתן הורוויץ -אנגלית (לובי)
" – 17:30גשם ומטר בתנ"ך ובתפילה" עם הרב יונתן הורוויץ  -עברית (גולן)
 – 18:30מגוון אומנויות -עם נעמי גוטליב (לובי )2
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -18:30מנחה -לובי מרכזי
" – 18:45פרקי אבות" -עם ר' יצחק הדרי – עברית (לובי מרכזי)
 -19:25מעריב לובי מרכזי
ערוץ - – 20:30 :900קונצרט קלאסי (ניתן לצפיה גם בקופי שופ)

בס"ד

יום חמישי ,כ"ח באלול ,תש"פ 17.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 - 07:00סליחות
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
תספורות לנשים עם יפעת הספרית והפאנית .קביעת תור בקבלה
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 – 09:15-10:15שחיה חופשית לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00מקהלה לנשים עם טליה קירש (גולן) שינוי יום ושעה
" – 11:00טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן) .שינוי שעה
 – 11:30משחקי מילים -עם בוורלי גוטליב -אנגלית (לובי  )2נא להביא עיפרון
" – 12:00הקבוצה של אהובה" עם אהובה העובדת הסוציאלית -עברית( +גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:30מנחה (בית הכנסת)
ערוץ  - 16:00 -900עוד קצת התעמלות
" – 16:30שיעור מוקלט לראש השנה"  -אנגלית (גולן)
 – 17:30הדבש ,הדבורים והדבוראי -הרצאה מרתקת ומתוקה במיוחד עם משה פינץ-עברית (גולן)
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -18:30מנחה -לובי מרכזי
 – 18:45שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית  -לובי מרכזי
 -19:25מעריב *לובי מרכזי
ערוץ - 900

 – 20:30סרט טבע (ניתן לצפות גם בקופי שופ)

בס"ד

יום שישי ,כ"ט באלול ,תש"פ - 18.09.2020ערב ראש השנה
 - 06:30סליחות
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
 09:15שיעור בדף היומי עם ר' ליפא קמינר (בית הכנסת)
ערוץ  – 09:30 – 900התעמלות עם אליסה
 - 11:30-13:30שחיה חופשית לגברים

מזל טוב!
ליהודית וייס ,-להולדת נין
לרינה אנגלרד ,-לנישואי נכדה
לד"ר שמחה ומלכה מנלבוים ,-לנישואי נכד

החלמה מהירה
ליוכבד כתריאל -המאושפזת בבית החולים
לד"ר אברהם רוזנברג המאושפז בבית החולים
לשרה שרבתיאן המאושפזת בבית החולים

ברוכים הבאים
משפחת בית טובי העיר ,הצוות וההנהלה מקבלים בברכה את
גב' רחל שוב
שנכנסה לגור בדירה 355

בס"ד

הודעות
דיירים שמבקשים התקנת סוכה פרטית יש להודיע מהר ככול האפשר לקבלה
על מנת שנוכל להיערך בזמן.
התקנת סוכה בלבד800₪ -
התקנה  +אספקה של סוכה1400₪ -

חשוב מאוד להירשם בקבלה בכול יציאה מהבית ובחזרתכם לבית
בטופס "כניסה ויציאה-דיירי בית טובי העיר"
דיירים שיוצאים לשבת מתבקשים להודיע לקבלה

אנו שואפים לשיפור השרות בנוגע לניקוי יבש.
לכן דייר/מטפל ששולח בגדים לניקוי יבש דרך הקבלה ,מתבקש למלא טופס על
תכולת השקית יחד עם פקידת קבלה .עזרתכם חשובה לנו.
תודה מצוות הקבלה

דיירים ודיירות יקרים,
אין לי די מילים להודות על מתנתכם לכבוד חתונת בתי ,עטרת עם אוריה
נתנזון .המתנה הנדיבה ,המילים החמות וההשקעה שלכם ריגשו אותי עד
מאוד.
תבורכו משמים בכל מילי דמיטב ,בריאות ,שמחה ונחת
שנה טובה ומבורכת
באהבה והערכה
יעל

בס"ד

זמני התפילות בלובי:

סליחות 07:00-
שחרית – :ברכות  07:20הודו,07:30 :
מנחה -

אמירת תהילים לנשים
ימים א-ה בשעה 12:00
בלובי

18:30 ,13:30

מעריב – 19:25

שחיה חופשית
נשים

בימים ראשון-חמישי
גמ"ח אביזרים רפואיים
פתוח בחדר 456ב' (סמוך למעלית
השרות)
לפנות לסימה או לפסי במרפאה

 07:00-09:00בבוקר.
גברים:
ימים שני וחמישי,
09:15-10:15
שישי

שעות פתיחת המינימרקט של איתן

11:30-13:30

(בקומה  )1-טל8104 .
כל יום 07:30-10:00
ימים א' ,ג' ,ה'

18:00-20:00

מעבר לשעות הפעילות יש אפשרות
לקבל סחורה דרך החנות בלובי

בדיקות שמיעה וטיפול במכשירי
שמיעה
עם חברת "גל"
בימי חמישי אחת לשבועיים
,הרשמה מראש במרפאה

תספורות לנשים עם יפעת הספרית
כל יום חמישי במרכז נהורא.
קביעת תור בקבלה"

