ב"ה

י"ט טבת תשפ"א
3/1/2021
דיירים ומשפחות יקרות,
ברצוננו לעדכן כי שני עובדים נוספים התגלו חיובים לקורונה .עקב כך ,כל הבית יכנס לבידוד עד לתוצאות
בדיקות קורונה שיתבצעו ביום שני ,לאחר מכן תתקבל החלטה על ידי רופאי הבית בהתאם לתוצאות.
אין תפילות בלובי – התפילות בדירות.
להלן מספר הנחיות שיעזרו לנו לעבור ימים אלו יחד בבריאות ושמחה .
 .1מכלת  :מכלת איתן הנמצאת בבית טובי העיר פתוחה להזמנות דרך הטלפון 02-5318104
בימים ראשון – שישי בין השעות  07:30-10:00ובימים ראשון  ,שלישי  ,וחמישי בין השעות 18:00-20:00
 .2סופר מרקט  :ניתן לבצע הזמנות מאקספרס מרקט דרך ברכה בטלפון 054-666-5871
בימים ראשון – חמישי בין השעות  10:00-14:00ואחר הצהרים בין 16:00-18:00
 .3המשפחות יכולות להביא קניות ,תרופות וכדו' לכניסה .אנו נעלה את החבילות לדירות.
 .4היגיינה  :ניתן לרכוש דרך מנהל המשק בבית טובי העיר בטל  054-6665813את המוצרים הבאים :
מסכות  3שכבות  50יחידות ב ₪ 10

/

אקוה ג'ל  500מיל' ב/ ₪ 35

כפפות  100יח' ב ₪ 50

 .5פינוי אשפה  :ניתן להוציא זבל בין השעות  13:00-14:00מחוץ לדלת.
 .6כביסה  :ניתן לקבל שירות כביסה דרך מחלקת המשק בבית טובי העיר.
רק כביסה שניתן לכבס ב  90מעלות
בימים שני ורביעי בין השעות  08:00-14:00בטלפון  054-6665813ג'ומעה
 .7מטבח עובדים זרים  :המטבח סגור ניתן לרכוש ארוחות לעובדים זרים בעלות  :ארוחת בקר ₪ 20
ארוחת צהרים  ₪ 30הרשמה מראש בקבלה  ( 02-5318318שלוחה .)0
לשאלות בנושא בישול עובד זר בדירה ניתן לפנות לרב שפירא 050-4118237
 .8ערוץ  900פועל.
 .9יציאה לתור לרופא או בדיקה – בתיאום עם האחיות.
במיוחד בימים מאתגרים אלו אנחנו מרגישים ביתר שאת את השליחות המוטלת עלינו  ,אנו שומרים על
אופטימיות ושמחה מתוך אמונה ובטחון בה' יתברך שכל מה שהוא עושה לטובה הוא עושה .
בהזדמנות זו נודה לצוות העובדים המסור שלנו על התגייסות מרשימה ומעודדת ומאחלים לכם ולבני ביתכם
בריאות ונחת .
בברכה,
שאול גלוברמן – סמנכ"ל ומנהל תפעול shaulg@toveihair.co.il 054-666-5953
אירית קשני – סמנכ"לית iritk@toveihair.co.il 054-666-5815
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Dearest Residents and Families ,
We would like to update that two more employees tested positive for Corona. As a result, the
whole house will go into isolation until after we receive results of corona test that will be
performed on Monday, and then a decision will be made by the house doctors according to the
results.
There won't be Minayanim in the Lobby – Daven in your own apartment.
here are some guidelines to help us spend these days together in health and joy.
1. Makolet: Eitan's Makolet in Beit Tovei Hair is open for orders by phone: 02-5318104.
Ordering times: Sunday - Friday from 7: 30-10: 00 and Sunday, Tuesday, and Thursday
from 6: 00-20: 00
2. Super Market: you can order from Express Market- by phone: 054-666-5871 (Bracha)
Ordering times: Sunday - Thursday 10am - 2pm and noon 4pm - 6pm
3. Families can bring shopping, medicines, etc. to the entrance. We will bring the packages to
the apartments.
4. Hygiene equipment: the following products can be purchased at Beit Tovei Hair,
Triple layer masks 10 pcs at 10 NIS /Aqua Gel 500 mil at 35 NIS /100 pcs gloves at 50 NIS
call - 054-666-5813:
5. Garbage collection: Garbage will be removed from outside your door between: 13-14.
6. Laundry: Laundry service can be obtained through the Household Department of Beit
Tovei Hair: only laundry that can be washed at 90 degrees
Monday and Wednesday from 8am to 2pm at 054-6665813 Jumaa
7. Foreign workers' kitchen: The kitchen is closed .You can purchase meals for foreign
workers at a cost of: breakfast - NIS 20, lunch - 30 NIS
please Register in advance at the front desk 02-5318318 (extension 0)
Questions regarding foreign workers cooking in the residents apartment, please contact
Rabbi Shapiro 050-4118237
8. Channel 900: is on.
9. If you must go out to a doctor's appointment or test – coordinate with the nurses.
Especially during these challenging days we feel very strongly about our mission, we maintain
optimism and joy with faith and confidence in God that with his blessings, everything he does
is for the best.
On this occasion, we would like to thank our dedicated staff for impressive and encouraging
enlistment and wish you and your family health and comfort.
Regards,
Shaul Glouberman – VP & Operation Manager - shaulg@toveihair.co.il 054-666-5953
Irit Kashani - VP - iritk@toveihair.co.il 054-666-5815
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