בס"ד

ראש השנה תשפ"א
הרב נתן שפירא
הרב ישראל גד סלצקי (תורן מח' רווחה ובריאות)

החזן שמואל סגל

❖
❖
❖
❖
❖

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

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)

תכלה שנה וקללותיה
תחל שנה וברכותיה

בס"ד

יום שישי ,כ"ט בתשרי ,תשפ"א  18.09.2020ערב ראש השנה
 – 06:30סליחות
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
התרת נדרים 5 -דקות לאחר סיום הסליחות
- 09:15שיעור בדף היומי עם ר' ליפא קמינר (בית הכנסת)
ערוץ  – 09:30 – 900התעמלות עם אליסה
 - 11:30-13:00שחיה חופשית לגברים

 18:05הדלקת נרות שבת וחג (במקום הסעודה)
 -18:25מנחה  ,קבלת שבת (לובי מרכזי)
דברי תורה מפי הרב נתן שפירא
 19:05תפילת ערבית (לובי מרכזי)
סעודת ליל שבת וחג "סימנא טבא" לפי מפת הישיבה
צלחת הסימנים:
תמר" :שייתמו שונאינו"
רימון :גרגרים אדומים"-שירבו זכויותינו כרימון"
רוביא :גרגרים חומים דומים לשעועית –"שירבו זכויותנו"
סילקא :פשטידה בצבע ירוק"-שיסתלקו אויבנו"
קרא :קוביות דומות לקישוא"-שיקרע גזר דיננו"
כרתי :פשטידה בצבע בהיר" -שיכרתו שונאינו"
ראש של דג" :שנהיה לראש ולא לזנב"

בס"ד

שבת ,א' בתשרי ,תשפ"א  19.09.2020יום א' דראש השנה,
 – 07:30תפילת שחרית לפני התיבה יעבור הרב יהודה רבינוביץ' (לובי מרכזי)
(- 10:00בערך)  -קידושא רבא  :נטילת ידיים לסעודה שניה (מחולק בקומות)

(בערך) תקיעות שופר ומוסף לפני התיבה יעבור החזן שמואל סגל (לובי מרכזי)

10:40

 -13:15סעודת שבת וחג לפי מפת הישיבה -בגדר סעודה שלישית
" -16:45פרשת השבוע" הרב דוידוביץ -עברית (לובי)
" -17:25פרשת השבוע" הרב דוידוביץ -אנגלית (לובי)
תפילת מנחה (לובי מרכזי)

18:15

הדלקת נרות חג מאש לאש לא לפני  19:16ואפשר להדליק אחרי ערבית
בברכת "שהחיינו" לכוון על בגד או פרי חדש
 - 19:30שיעור עם הרב נתן שפירא -עברית (לובי מרכזי) נשים מוזמנות
 20:10תפילת ערבית
סעודת חג "סימנא טבא" (על פי מפת ישיבה)
(

---------------------------------------------------------------------------------יום ראשון ,ב' בתשרי ,תשפ"א  20.09.2020 ,ב' דראש השנה
 – 07:30תפילת שחרית לפני התיבה יעבור הרב נתן שפירא (לובי מרכזי)
( - 10:00בערך) קידושא רבא (מחולק בקומות)
( - 10:40בערך) תקיעות שופר ומוסף לפני התיבה יעבור החזן שמואל סגל (לובי מרכזי)
 – 13:15-15:00סעודת חג (לפי מפת ישיבה)
" - 17:00הברית שנכרתה בין הקב"ה לעם ישראל בעת פטירת משה רבנו" עם ד"ר שמחה מנדלבוים
עברית (גולן)--17:45

מנחה
תשליך ליד האקווריום בלובי (גברים במעבר ליד חדר האוכל ,נשים בלובי)
וליד האקווריום במרכז העשרה (נשים בפנים ,גברים בחוץ)

- 18:40שיעור מאת הרב נתן שפירא-עברית (לובי) -נשים מוזמנות
- 19:15

תפילת ערבית

הבדלה :אחרי התפילה -נא להביא את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה (אין להעביר בשמים בין
הדיירים!)

בס"ד

יום שני ,ג' בתשרי ,תשפ"א  21.09.2020צום גדליה
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 – 06:55סליחות ושחרית (לובי מרכזי)
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:20-07:50התעמלות מים לנשים
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)
 – 11:00סדנת אומנות עם שושנה (קופי שופ)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:05מנחה (בית הכנסת)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות
" – 16:00גורלה של ירושלים לאחר רצח גדליה" עם הרב שמואל הרשלר --אנגלית (לובי)
" – 16:45שירת האזינו בפרשנות ימי הביניים" עם הרב שמואל הרשלר -עברית (גולן)
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 – 19:01מעריב (לובי)
 -19:05שבירת הצום
 – 20:00-20:30הספריה האנגלית פתוחה

בס"ד

יום שלישי ,ד' בתשרי ,תשפ"א 22.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 – 07:00סליחות .שחרית
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 – 09:15-10:15שחיה לגברים
 - 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
" – 16:00שעה של קולנוע" עם אהובה העובדת הסוציאלית -אנגלית (גולן)
" – 17:30שיעור בתפילה ואהבת חסד" עם הרב נתן שפירא -עברית (לובי מרכזי)
 -18:05מנחה -לובי מרכזי
 – 18:20שיעור ב"אור החיים הקדוש" עם הרב מרדכי קרוייזר  -לובי מרכזי
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -19:00מעריב (לובי מרכזי)
ערוץ - 900

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

בס"ד

יום רביעי ,ה' בתשרי ,תשפ"א 23.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 – 07:00סליחות .שחרית
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:20-07:50התעמלות מים לנשים
ערוץ  –09:00 – 900התעמלות עם אליסה
 -09:15-10:15חדר כושר פתוח לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00הספריה האנגלית פתוחה.
 – 11:00שיעור עם הרב יהודה רבינוביץ'-עברית (גולן)
" – 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
" – 16:30שלושת השמות של יום הכיפורים" עם הרב אהרון אדלר -אנגלית (לובי)
" – 17:30הגיגי נעילה" עם הרב אהרון אדלר  -עברית (גולן)
 -18:05מנחה -לובי מרכזי
" – 18:20פרקי אבות" -עם ר' יצחק הדרי – עברית (לובי מרכזי)
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 – 18:30מגוון אומנויות -עם נעמי גוטליב (לובי )2
 -19:00מעריב לובי מרכזי
ערוץ - – 20:30 :900קונצרט קלאסי (ניתן לצפיה גם בקופי שופ)

בס"ד

יום חמישי ,ו' בתשרי ,תשפ"א 24.09.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 – 07:00סליחות .שחרית
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
תספורות לנשים עם יפעת הספרית והפאנית .קביעת תור בקבלה
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00מקהלה לנשים עם טליה קירש (גולן)
" – 11:00טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן) נשים וגברים.
 – 11:30משחקי מילים -עם בוורלי גוטליב -אנגלית (לובי  )2נא להביא עיפרון
 – 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

 – 16:00ערב התעוררות והפרשת חלה לנשים (גולן)
" – 17:00מלכות ישראל -ספר מלכים" עם גב' פרל בורו -אנגלית (לובי) שינוי זמן
 -18:05מנחה -לובי מרכזי
 – 18:20שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית  -לובי מרכזי
 – 18:30הליכה עם לאה -נפגשים בלובי
 -19:00מעריב-לובי מרכזי
ערוץ - 900

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

בס"ד

יום שישי ,ז' בתשרי ,תשפ"א 25.09.2020
 – 07:00סליחות .שחרית – 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)
 - 11:30-13:00שחיה חופשית לגברים

מזל טוב!
למיכאל גולדבלאט ,להולדת בן נין
ליונה שפירא ,להולדת הנין
לשושנה ויינגרטן ,לנישואי הנכדה ולנישואי הבת
לפרל וייסברגר ,להולדת הנין

החלמה מהירה
ד"ר אברהם רוזנברג -המאושפז בבית החולים
שרה שרבתיאן -המאושפזת בבית החולים

בס"ד

הודעות
מדידת חום
הנכם מתבקשים למדוד חום כל בוקר ולהתקשר לקבלה כדי למסור את התוצאות לפקידות.
שיתוף הפעולה שלכם יעזור לנו מאוד.
תודה ,ההנהלה

ניקוי יבש
אנו שואפים לשפר את 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.
בתקופת החגים יהיה איסוף של ניקוי יבש
בתאריכים הבאים:
יום שני 21.9.20
יום שלישי 29.9.20
בבקשה להביא את הבגדים עד השעה  20.00לקבלה.
מכירת ארבעת המינים
ניתן לרכוש סט מהודר במחיר  130-ש"ח
הזמנה בקבלה
מיזוג אוויר
בסיעתא דישמיא ובעזרת מחלקת אחזקה מערכת המיזוג תוקנה .במקרה של תקלה נא לדווח
לקבלה.
בכל מקרה אין לגעת או לשנות את תרמוסטט המזגן שבדירה
חשוב מאוד להירשם בקבלה בכול יציאה מהבית ובחזרתכם לבית
בטופס "כניסה ויציאה-דיירי בית טובי העיר"
דיירים שיוצאים לשבת מתבקשים להודיע לקבלה
ארונות המים והחשמל בקומות אינם מיועדים לאיחסון .כל ציוד שיימצא בהם ניאלץ לזרוק לפח

בס"ד

זמני התפילות בלובי:

סליחות ושחרית –07:00 :
מנחה -

18:05 ,13:30

מעריב – 19:00

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

שחיה חופשית

גמ"ח אביזרים רפואיים

נשים

פתוח בחדר 456ב' (סמוך למעלית
השרות)

בימים ראשון-חמישי

לפנות לסימה או לפסי במרפאה

 07:00-09:00בבוקר.
גברים:
יום שלישי,

שעות פתיחת המינימרקט של איתן
(בקומה  )1-טל8104 .
כל יום 07:30-10:00

ימים א' ,ג' ,ה'

09:15-10:15
יום שישי
11:30-13:30

18:00-20:00

מעבר לשעות הפעילות יש אפשרות
לקבל סחורה דרך החנות בלובי
תספורות לנשים עם יפעת הספרית
בדיקות שמיעה וטיפול במכשירי
שמיעה
עם חברת "גל"
בימי חמישי אחת לשבועיים

,הרשמה מראש במרפאה

כל יום חמישי במרכז נהורא.
קביעת תור בקבלה"

