בס"ד

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

בנק לאומי מגיע אלינו
לכניסה הראשית של בית טובי העיר

ביום חמישי ,כ"ג בטבת07/01/2021,
בין השעות 10:30-12:00
❖ 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)

בשבת ,הלובי משמש כבית כנסת ,אנא כבדו את המקום.
לאחר שהלובי מסודר לתפילה ,אם הזזתם כיסא ,אנא החזירו אותו למקומו

בס"ד

שבת פרשת ויחי תשפ"א
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי

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

 16:06הדלקת נרות (בשעון החורף אפשר ורצוי להדליק נרות כמה דקות לפני הזמן)
 16:20מנחה (לובי)
 16:35קבלת שבת .תפילת ערבית
סעודת ליל שבת לפי מפת הישיבה
 - 19:15שיעור פרשת השבוע  -עברית (לובי חדש)
 – 19:55שיעור בפרשת השבוע  -אנגלית (לובי)

שבת ,י"ח בטבת ,תשפ"א 02.01.2021
 – 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.

 17:26צאת שבת ותפילת ערבית
הבדלה :אחרי התפילה -נא להביא את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה (אין להעביר בשמים בין
הדיירים!)

 – 19:30קונצרט מוצ"ש :ניגונים של שמחה עם ברני ואליסף מרינבוך (לובי)

שבוע טוב !

בס"ד

יום ראשון ,י"ט בטבת ,תשפ"א 03.01.2021
 – 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)
 – 11:30התעמלות לנשים עם אלישבע (גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)

ערוץ  – 16:00- 900עוד קצת התעמלות
" – 16:30אנחנו והתנ"ך" הרב עמיהוד גלזר -אנגלית (גולן)
" – 17:30אנחנו והתנך" הרב עמיהוד גלזר -עברית (גולן)
 – 18:30מגוון אומנויות -עם נעמי גוטליב (לובי )2
 -18:30מעריב לובי מרכזי
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא -לובי מרכזי
 – 19:00-20:00הספריה האנגלית פתוחה

 – 19:30סדנת תיאטרון עם פאולינה -נשים -עברית ואנגלית (גולן) הזדמנות להצטרף,
לנסות משהו חדש ומרענן...
ערוץ - 900

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

בס"ד

יום שני ,כ' בטבת ,תשפ"א 04.01.2021
 – 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)
 – 10:00התעמלות לנשים עם רבקי(-גולן)
" – 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

- 16:45עצרת תפילה והודאה על חיסוני הקורנה( -לובי)
דברי תורה ופרקי תהילים ע"י רבני הבית
שירי תפילה ועוד ע"י בנימין שפירא בליווי עמנואל וול
 -18:30מעריב לובי מרכזי
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא -לובי מרכזי
 -19:30סרט" :חומות של תקווה" ( )1994בכיכובם של טים רובינס ומורגן פרימן (גולן)

בס"ד

יום שלישי ,כ"א בטבת ,תשפ"א 05.01.2021
 – 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
 - 09:40שיעור ב"עין יעקב" עם הרב ביבר-עברית ( .בית הכנסת)
 – 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 (קופי שופ) שינוי מקום
 – 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
" – 16:15הקבוצה של אהובה" עם אהובה העובדת הסוציאלית -עברית(קופי שופ)
 – 16:30פרטים יפורסמו בקבלה ובמעליות
" – 17:30שיעור בתפילה ואהבת חסד" עם הרב נתן שפירא -עברית (גולן)
 – 18:30התעמלות לנשים עם רבקי (גולן)
 -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 ,כ"ב בטבת ,תשפ"א 06.01.2021
 – 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)
 – 11:45דף 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
-" – 16:30מודלים שונים של היהודי הגלותי" עם הרב אהרון אדלר -אנגלית (גולן)
" – 17:30הקדמה לספר שמות" עם הרב אהרון אדלר  -עברית (גולן)
– 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 ,כ"ג בטבת ,תשפ"א 07.01.2021
 – 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)
 – 10:30-12:00ניידת בנק לאומי בכניסה הראשית
" – 11:00טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה (לובי)

ערוץ  - 16:00 -900עוד קצת התעמלות
" – 16:30נושאים במחשבת ישראל-רמב"ם ורפואה" עם גב' רבקה רובינשטיין -אנגלית (גולן)
 " – 17:30נושאים במחשבת ישראל-רמב"ם ורפואה" עם גב' רבקה רובינשטיין עברית (גולן)
 -18:30מעריב-לובי מרכזי
 – 18:45שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית  -לובי מרכזי
ערוץ - 900

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

בס"ד

יום שישי ,כ"ד בטבת ,תשפ"א 08.01.2021
 - 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!
ללאה שניידר ,-לנישואי הנכד
ליונה שפירא ,-להולדת הנין
לחנה מרגליות ,-להולדת הנין

ניחומים
"בית טובי העיר" ודייריו משתתפים בצער בני המשפחה על פטירת
הרב אלימלך שיף ע"ה
בבנין ירושלים תנוחמו

בס"ד

הודעות
חדש בחנות המתנות בלובי!
קפה ,שוקו ,תה באיכות מעולה
הכל כאן ,זמין ,טעים וחם!
מוזמנים ליהנות מהשירות והאיכות
ימים ראשון-חמישי10:00-13:00 ,
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

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

תופרת מקצועית מבצעת תיקונים -בבית טובי העיר
אורלי 052-3580053

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:

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

ימים ראשון ,שלישי
09:15-10:15
יום שישי
11:00-12:00

