בס"ד

שבת פרשת וישלח תשפ"ב
הרב מרדכי קרויזר
גב' רג'ינה מינקוף

בנק לאומי מגיע אלינו
לכניסה הראשית של בית טובי העיר

ביום חמישי ,כ"א כסלו25/11/2021 ,
בין השעות 12:00-13:30
❖ חובה לעטות מסיכות ולשמור מרחק
❖ הדלקת נרות בלובי.
❖ סעודות שבת בחדר האוכל ובאולם גולן
❖ מים חמים ,תה וקפה ,יהיו בקופי שופ במשך כל השבת.
❖ קפה ועוגה יוגשו בקופי שופ בין  08:30-07:00בשבת בבוקר
❖ קידוש וסעודה שלישית יוגשו בחדר האוכל
❖ נא להביא להבדלה את קופסת הבשמים האישית שקיבלתם לדירה (אין להעביר
בשמים בין הדיירים)

חנוכה
 הדלקת נרות מרכזית תתקיים בלובי אחרי תפילת ערבית.
חנוכיות פרטיות יוצבו בלובי ובאולם גולן ,על פי רישום מראש בקבלה.
 מופע חנוכה יתקיים כל ערב בשעה 18:00
 לא תותר כניסת בקרים בזמן הדלקת נרות ומופע חנוכה

בס"ד

שבת פרשת וישלח תשפ"ב
הרב מרדכי קרויזר
גב' רג'ינה מינקוף

יום שישי ,ט"ו בכסלו ,תשפ"ב 19.11.2021
 - 07:30שחרית
 – 09:15שיעור בדף היומי-עברית (בית הכנסת)
 - 09:30ערוץ – 900התעמלות עם אליסה
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (לובי )3
 - 12:00-11:00שחיה חופשית לגברים

- 15:58הדלקת נרות שבת
 - 16:20מנחה (לובי)
 - 16:35קבלת שבת (לובי)
תפילת ערבית
סעודת ליל שבת (חדר האוכל)
" -- 19:30פרשת השבוע" עם הרב ישי ישורון-עברית (גולן)

שבת ,ט"ז בכסלו ,תשפ"ב 20.11.2021
 -08:30-07:00קפה ועוגה (קופי שופ)
 – 07:45שחרית (לובי)
קידוש (חדר אוכל)
" – 11:00פרשת השבוע" עם הרב -ישראל גד סלצקי -אנגלית (גולן)
 - 11:15שירה לנשים עם אורה אופיר-עברית (לובי )3
" – 11:30ספר יהושע" עם אורה אופיר -נשים -עברית (לובי )3
החל מ  -12:30סעודת שבת (חדר אוכל)
- 16:00

מנחה (בית הכנסת)

סעודה שלישית (חדר אוכל)
 17:15צאת שבת ותפילת ערבית (בית הכנסת)
הבדלה :בלובי המרכזי אחרי התפילה.

 - 20:00קונצרט מוצ"ש :עם יוסף הרקדן (לובי)

שבוע טוב!

בס"ד

יום ראשון ,י"ז בכסלו ,תשפ"ב 21.11.2021
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית

תספורות לגברים עם יעקב הספר-קביעת תור בקבלה
 – 09:00ערוץ  – 900התעמלות עם אורן
 -10:30-09:30חדר כושר פתוח לגברים
 – 09:30שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
" – 10:00עיונים בשיר השירים" הרב מיכאל טוביאנו -עברית (גולן)
 - 10:15אולפן למתחילים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )3
 – 10:30התעמלות לגברים עם שלומי (לובי חדש)
"– 10:45אני ואתה ,על קפה ועוגה ...פתירת תשבצים -אנגלית (לובי)
 –11:00אולפן למתקדמים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )3
 -11:00התעמלות פלדנקרייז -עם תמר לוין -נשים (גולן) שינוי יום חד-פעמי
 -12:15-11:15חדר כושר פתוח לנשים
" – 11:15שיעור ציור וצבע" עם נעמי גוטליב (קופי שופ)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה
 -16:00-15:00שחיה חופשית לגברים
 – 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
 – 16:00ערוץ  - 900עוד קצת התעמלות

" – 16:30מוזיקאיים יהודיים מפורסמים" הרצאה מוזיקלית עם פול סולטר -אנגלית (גולן)
" – 17:30מאחורי הקלעים של הרישום הפלילי במשטרה" עם עפרה בן דוד -עברית (גולן)
 – 18:30חוג תיאטרון ,דרמה ,תנועה ומשחק -נשים -עברית ואנגלית (גולן)
 – 18:30נגינה בלובי עם אסף
 -18:30מעריב
 - 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא
 – 19:30סרט טבע (קופי שופ)

בס"ד

יום שני ,י"ח בכסלו ,תשפ"ב 22.11.2021
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:50-07:20התעמלות מים לנשים
 - 07:30שחרית
 – 09:00ערוץ  – 900התעמלות עם אליסה
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:00התעמלות לנשים עם אלישבע (גולן)
 – 11:00שיעור בפרשת השבוע עם הרב יהודה רבינוביץ' -עברית (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

 – 16:00ערוץ - 900עוד קצת התעמלות
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
"- 16:30יותר מיהלומים" שיעור לנשים על פרשת השבוע ופרקי אבות עם איטה שניידר אנגלית (גולן)
 – 16:45חבורת זמר לגברים בניצוחו של פול סולטר (קופי שופ)
 – 17:30מקהלה לנשים עם טליה קירש (גולן)
 – 19:30-18:30הספריה האנגלית פתוחה
 – 18:30נגינה בלובי עם אסף
 -18:30מעריב
 – 18:45שיעור גמרא עם הרב שפירא
 -19:30הרצאת ערב" :דרכי לעולם החסידות" עם הדיירת הנשה גנסבורג-אנגלית (גולן )

בס"ד

יום שלישי ,י"ט בכסלו ,תשפ"ב 23.11.2021
 - 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
 – 09:00ערוץ  – 900התעמלות עם אורן
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:30התעמלות לנשים עם אלישבע (גולן)
" – 11:15יותר מיהלומים" שיעור לנשים על פרשת השבוע ופרקי אבות עם איטה שניידר -עברית
(קופי שופ)
" – 11:30כח למוח" עם רבקה בלאק -אנגלית (גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 12:30מנחה

 – 16:00ערוץ  - 900עוד קצת התעמלות
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
 – 16:30התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
" – 17:30שיעור בתפילה ואהבת חסד" עם הרב נתן שפירא -עברית (גולן)
" – 17:30שו"ת פלאפונים וסמארטפונים?" -עם עזרא שוורץ -אנגלית (קופי שופ)
 – 18:30מגוון אומנויות -עם נעמי גוטליב (לובי )2
 -18:30מעריב
" – 18:45שו"ת פלאפונים וסמארטפונים?" -עם עזרא שוורץ -עברית (קופי שופ )
 – 18:45שיעור ב"אור החיים הקדוש" עם הרב מרדכי קרוייזר
 - 20:00-19:00שחיה חופשית לגברים

 -19:30מופע ערב :התוועדות "י"ט כסלו ,חג הגאולה",
עם החזן הרב אמיר דופלט
(לובי)

בס"ד

יום רביעי ,כ' בכסלו ,תשפ"ב 24.11.2021
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:50-07:20התעמלות מים לנשים
 - 07:30שחרית
 –09:00ערוץ  – 900התעמלות עם אליסה
 -10:30-09:30חדר כושר פתוח לגברים
 -09:40שיעור ב"עין יעקב" עם הרב ביבר-עברית ( .בית הכנסת)
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 –10:15אולפן למתקדמים עם הגב' רחל שטרנגר (לובי )3
 -11:30-10:30חדר כושר פתוח לנשים
" -10:45כח למוח" עם רבקה בלאק -עברית (גולן)
 - 11:00אולפן לרמת ביניים עם הגב' רחל שטרנגר (לובי )3
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 11:45התעמלות לנשים עם סורי אורדמן (גולן)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
- 12:30מנחה
 – 16:00ערוץ  - 900עוד קצת התעמלות

 - 16:30מסיבת יום הולדת לילידי כסלו (אולם גולן)
בהנחיית שלמה ולך ובליווי מוזיקלי של עקיבא מרגליות
 -18:30מעריב
"– 18:45פרקי אבות" עם ר' יצחק הדרי -עברית (ביהכנ"ס) עזרת נשים פתוחה
–19:45

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

בס"ד

יום חמישי ,כ"א בכסלו ,תשפ"ב 25.11.2021
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
 – 09:00ערוץ  – 900התעמלות עם אורן
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
" – 10:00טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן)
 – 11:00התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
 – 11:00חוג ברידג' עם ריקי גרינברג (קופי שופ) מתחילים
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 13:30-12:00ניידת בנק לאומי בכניסה הראשית
 – 12:30מנחה
 – 15:45-14:45שחיה חופשית לגברים
 - 16:00ערוץ  -900עוד קצת התעמלות
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
" – 16:30עיון בפרשת השבוע" עם הרב דוידוביץ' -אנגלית (גולן)
" – 17:30עיון בפרשת השבוע" עם הרב דוידוביץ' -עברית (גולן)
 – 18:15חוג ברידג' עם ריקי גרינברג (קופי שופ) מתקדמים
 – 18:30נגינה בלובי עם אסף
 – 18:30חוג ריקודי עם לנשים עם בת שבע (גולן)
 -18:30מעריב
 – 18:45שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית

יום שישי ,כ"ב בכסלו ,תשפ"ב 26.11.2021
 - 07:30שחרית
 – 09:15שיעור בדף היומי-עברית (בית הכנסת)
 – 09:30ערוץ  – 900התעמלות עם אליסה
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (לובי )3
 12:00-11:00שחיה חופשית לגברים

בס"ד

מזל טוב!
לטובה אהרוני-גולדין ,להולדת נינה ונישואי נכדה
למרים שפילמן ,לנישואי נכד

החלמה מהירה
לעיינה לונסון המאושפזת בבית החולים

ניחומים
"בית טובי העיר" ודייריו משתתפים בצער בני המשפחה על פטירת
הגב' טובה פריי ע"ה
בבנין ירושלים תנוחמו

ילידי כסלו
גלן גולדברג

אדית וויסברג
שרה זיביץ

ציפורה וינדרבוים
הרב חיים לידר
יהודית עליאס

נעמי נויק
קלייר קפלן

לאה רוזנצוויג

בס"ד

הודעות
הודעה לגבי ביטול ארוחות שבת וחג
על מנת לייעל את תהליך ביטול הארוחות לדיירים שאינם בהסכם
החודשי ורשומים קבוע לארוחות שבת וחגים ,דיירים הרוצים לבטל
ארוחות מתבקשים להגיע לקבלה ולחתום על טופס ביטול ארוחות.
את הביטול יש לעשות עד יום חמישי בשעה  14:00בצהרים.
דייר שלא יחתום בזמן על הביטול יחויב עבור הארוחות.
(הנוהל כולל גם דיירים שהזמינו אוכל מראש).
חשוב מאוד להירשם בקבלה בכול יציאה מהבית ובחזרתכם לבית
בטופס "כניסה ויציאה-דיירי בית טובי העיר"
דיירים שיוצאים לשבת מתבקשים להודיע לקבלה
תודה על שיתוף הפעולה!

בהתאם להוראת מחלקת הכשרות אין להוציא כלים מחדר האוכל.
בברכה,
משגיחי הכשרות

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

בס"ד

זמני התפילות:

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:

שחיה חופשית

ארוחת בוקר–,07:30-09:30:

נשים

(נא להגיע עד )09:00

בימים ראשון-חמישי
 07:00-09:00בבוקר.
גברים:
יום ראשון-

15:00-16:00

יום שלישי-

19:00-20:00

יום חמישי-

14:45-15:45

יום שישי-

11:00-12:00

ארוחת צהריים -

12:30-13:45

(נא להגיע עד ,)13:15
קפה ועוגה16:00 -
זמני חלוקת ארוחות בדירות:
שרות חדרים ((Room Service

ארוחת בוקר–,07:45-09:00:
ארוחת צהריים -

,12:00-13:00

ארוחת ערב – 17:30-18:30
שעות פתיחת המינימרקט של איתן
(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

איסוף עצמי
ארוחת בוקר7:45-08:15 -
ארוחת צהריים12:00-12:30 -

גמ"ח אביזרים רפואיים
פתוח במרפאה

שולחן פינג פונג

לפנות לסימה או לפסי

פתוח על פי דרישה בקבלה ,כאשר הקופי
שופ פנוי (אנא האזרו בסבלנות)

תספורות לנשים עם יפעת הספרית

השאלת ציוד (מטקות וכדורים) בקבלה

כל יום חמישי במרכז נהורא.
קביעת תור בקבלה"

