בס"ד

שבת פרשת ויגש תשפ"א
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי (תורן מח' רווחה ובריאות)

❖ כל התפילות – בלובי ובמרפסות .נשים רק במרפסות.
❖ חובה לעטות מסיכות ולשמור מרחק של  3מטר
❖ הדלקת נרות במקום סעודה.
❖ קפה ועוגה בשבת בבוקר יחולקו בין  6:30-7:30בדירות .מי שלא יענה ,העוגה תיתלה
בשקית על הדלת.
❖ באולם גולן יהיו מים חמים ,תה ,קפה ,וחלב במשך כל השבת.
❖ קידוש יתקיים לכל הדיירים באולמות הבית לפי הנחיות הצוות
❖ סעודה שלישית ארוזה תחולק במהלך הקידוש.
❖ סעודות שבת באולמות הבית בקבוצות קבועות על פי מפת ישיבה.
❖ נא להביא להבדלה את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה (אין להעביר בשמים
בין הדיירים)

יום שישי ,י' בטבת ,תשפ"א  25.12.2020צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי
 - 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)
 - 11:00-12:00שחיה חופשית לגברים

בס"ד

שבת פרשת ויגש תשפ"א
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי (תורן מח' רווחה ובריאות)

יום שישי ,י' בטבת ,תשפ"א  25.12.2020צום עשרה בטבת ויום הקדיש הכללי
 16:06הדלקת נרות (בשעון החורף אפשר ורצוי להדליק נרות כמה דקות לפני הזמן)
 16:10מנחה (לובי)
קבלת שבת.
דבר תורה -ד"ר שמחה מנדלבוים
 - 17:06תפילת ערבית
 – 17:12סיום הצום
סעודת ליל שבת לפי מפת הישיבה
שיעורי ליל שבת-פרטים יפורסמו בקבלה ובמעליות

שבת ,י"א בטבת ,תשפ"א 26.12.2020
 – 07:45שחרית
קידוש באולמות הבית לאחר התפילה ,לפי הוראות הצוות
 – 11:30שיעור בדף היומי עם ר' ליפא קמינר
" - 11:30ספר יהושע" שירה ושיעור לנשים עם אורה אופיר -עברית (לובי )3
 -12:30סעודת שבת לפי מפת הישיבה
16:05

מנחה
סעודה שלישית בדירות.

 17:22צאת שבת ותפילת ערבית
הבדלה :אחרי התפילה -נא להביא את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה
(אין להעביר בשמים בין הדיירים!)

 – 19:30קונצרט מוצ"ש" :שירי נשמה יהודית ועוד" עם יעקב יכנין (לובי)

שבוע טוב !

בס"ד

יום ראשון ,י"ב בטבת ,תשפ"א 27.12.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 09:15-10:15שחיה חופשית לגברים
" – 10:00קטעים נבחרים מכתבי הרב קוק " הרב מיכאל טוביאנו -עברית (גולן)
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 11:00התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
" – 11:00יותר מיהלומים" שיעור לנשים על פרשת השבוע ופרקי אבות עם איטה שניידר-אנגלית (קופי
שופ)
 - 11:30שיעור התעמלות לנשים עם אלישבע (גולן) חדש ומחודש!!
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות
" – 16:30ריבוי ימי צום בחודש טבת" עם הרב אהרון אדלר -אנגלית (גולן)
" – 17:30כוונת יעקב אבינו בקריאת שמע" עם הרב אהרון אדלר  -עברית (גולן)

 – 18:30מגוון אומנויות -עם נעמי גוטליב (לובי  )2שינוי יום
 -18:30מעריב לובי מרכזי
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא -לובי מרכזי
 – 19:00-20:00הספריה האנגלית פתוחה
ערוץ - 900

 – 20:00סרט טבע (ניתן לצפות גם בקופי שופ)

בס"ד

יום שני ,י"ג בטבת ,תשפ"א 28.12.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 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
 – 10:00התעמלות לנשים עם רבקי(-גולן) שינוי יום
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 -10:15-11:15חדר כושר פתוח לנשים
" – 11:00לשמור על עצמנו" עם רבקה/רותי -אנגלית (גולן)

 – 11:00סדנת אומנות עם שושנה (קופי שופ)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות

 – 17:00קונצרט אחה"צ" :החצוצרה הישראלית" עם החצוצרן רפי דוידוב (לובי)
 -18:30מעריב לובי מרכזי
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא -לובי מרכזי
 -19:30סרט" :לאהוב את לאה" ( )2009בכיכובם של לורן אמברוז ואדם קאופמן (קופי שופ)
באדיבות מר גרשון קופרמן

בס"ד

יום שלישי ,י"ד בטבת ,תשפ"א 29.12.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 07:00-09:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית – בלובי המרכזי
ערוץ  – 09:00 – 900התעמלות עם אורן
 09:15-10:15שחיה חופשית 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) שינוי יום
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 - 11:50אולפן למתקדמים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )3
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות
" – 16:00שעה של קולנוע" עם אהובה העובדת הסוציאלית -אנגלית (גולן)
" – 17:30שיעור בתפילה ואהבת חסד"  -עברית (גולן)
 – 18:30התעמלות לנשים עם רבקי (גולן) שינוי יום
 -18:30מעריב לובי מרכזי
 – 18:45שיעור ב"אור החיים הקדוש" עם הרב מרדכי קרוייזר  -לובי מרכזי
ערוץ - 900

 – 19:30מופע מוזיקה יהודית (ניתן לצפות גם בקופי שופ)

בס"ד

יום רביעי ,ט"ו בטבת ,תשפ"א 30.12.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 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
 -10:15-11:15חדר כושר פתוח לנשים
 – 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)
" – 11:30מפגש של כח" עם ד"ר טולדנו ,רופאת הבית -עברית (נהורא)

מפגש המשך למשתתפות בעבר

 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00התעמלות לנשים עם סורי אורדמן (גולן)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)
ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות

 - 16:00מסיבת יום הולדת לילידי טבת (לובי ומרפסות)
החוגגים יושבים בלובי ,השאר על המרפסות
בהנחיית שלמה ולך ובליווי מוזיקלי של עקיבא מרגליות
– 18:30

"שירה בצוותא" עם טליה קירש -נשים (גולן)

 -18:30מעריב לובי מרכזי
" – 18:45אקטואליה לפי ערכי היהדות" -עם ר' ליפא קמינר – עברית (לובי מרכזי)
ערוץ - – 20:00 :900קונצרט קלאסי (ניתן לצפיה גם בקופי שופ)

בס"ד

יום חמישי ,ט"ז בטבת ,תשפ"א 31.12.2020
 – 06:30הליכה עם שלמה -נפגשים בלובי
 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
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00מקהלה לנשים עם טליה קירש (גולן)
" – 11:00טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן)
 – 11:30משחקי מילים -עם בוורלי גוטליב -אנגלית (לובי  )2נא להביא עיפרון
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
– 11:45התעמלות עם אביטל (גולן)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)
ערוץ  - 16:00 -900עוד קצת התעמלות
" – 16:30מלכות ישראל -ספר מלכים" עם גב' פרל בורו -אנגלית (לובי)

" – 17:30מוזיקה חורפית" עם נטליה גר -עברית (גולן)
 -18:30מעריב-לובי מרכזי
 – 18:45שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית  -לובי מרכזי

בס"ד

יום שישי ,י"ז בטבת ,תשפ"א 01/01/2021
 - 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)
 - 11:00-12:00שחיה חופשית לגברים

מזל טוב!
שלמה ובלומה פרידמן ,להולדת  2נינות
יונה שפירא ,לבת המצווה של הנכדה

החלמה מהירה
הרב אלימלך שיף המאושפז בבית החולים

ניחומים
"בית טובי העיר" ודייריו משתתפים בצערה של רחל פינחס
על פטירת אחותה ,הגב' לאה נוסבוים ע"ה
בבנין ירושלים תנוחמו

ניחומים
"בית טובי העיר" ודייריו משתתפים בצערה של טובי גולדמן
על פטירת בנה
הרב שמואל שמחה ע"ה
בבנין ירושלים תנוחמו

בס"ד

ילידי טבת
שילה אורקין

משה אטלס

חנה מרגליות

ליפא קמינר

נחמן קפלר

ארווין שוורץ

שרה שרבתיאן

הודעות
חדש בחנות המתנות בלובי!
קפה ,שוקו ,תה באיכות מעולה
הכל כאן ,זמין ,טעים וחם!
מוזמנים ליהנות מהשירות והאיכות
מחכה לכם באהבה
איתן
הודעות משגיח הכשרות:
מטעמי כשרות חל איסור להוציא כלים של הבית מחדר האוכל.
נא להקפיד על הוראה זו לטובת כשרות הבית

בחלוקת שירות חדרים (רום סרוויס) ,כאשר המזון חלבי הקופסא תסומן במדבקה "חלבי".
כאשר אין מדבקה המזון הוא בחזקת בשרי
עוגות ודברי מאפה הם פרווה ,מלבד עוגות גבינה שיסומנו במדבקה חלבית

בס"ד

שימו לב!
• לא תתאפשר כניסה אחרי  21:00בלילה למבקרים בדירות (בעלי אישורי כניסה)
• יש לעדכן מראש על כניסת טכנאים או נותני שרות שתתאפשר רק לאחר עידכון
אצל ברכה ואישור מראש .כניסתם תתאפשר עד  18:00בערב בלבד
תודה על שיתוף הפעולה

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

מעליות
לבקשת מנהל האחזקה ,על מנת למנוע תקלות במעליות השקופות בלובי הגדול ,בטובכם
מי שיכול נא להשתמש במעליות השקופות בלובי הקטן.
כאשר המעלית בפיקוד שבת -בעת הישמע הזמזם ,אין לגעת בדלת או להיכנס למעלית!

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

בס"ד

זמני התפילות בלובי:

אמירת תהילים לנשים

שחרית – :ברכות  07:20הודו,07:30 :

ימים א-ה בשעה 12:00

מנחה -

12:30

בלובי

מעריב – 18:30
זמני ארוחות בחדר האוכל:

ארוחת בוקר–,07:45-09:30:
גמ"ח אביזרים רפואיים
פתוח בחדר 456ב' (סמוך למעלית
השרות)
לפנות לסימה או לפסי במרפאה

ארוחת צהריים -

,12:30-14:00

יום שישי12:00 -
זמני חלוקת ארוחות בדירות:

ארוחת בוקר–,07:45-09:00:
שעות פתיחת המינימרקט של איתן

ארוחת צהריים -

,12:00-13:00

(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

שחיה חופשית
נשים
בימים ראשון-חמישי
 07:00-09:00בבוקר.
גברים:
ימים ראשון ,שלישי
09:15-10:15
יום שישי

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

