בס"ד

שבת פרשת אמור תשפ"ב
הרב יהודה רבינוביץ
גב' רג'ינה מינקוף-למפרט

בנק לאומי מגיע אלינו
לכניסה הראשית של בית טובי העיר

ביום שלישי ,ט' באייר 10.05.2022
בין השעות 11:30-12:30
בשבועיים הקרובים מחלקת אחזקה תבצע ניקוי של הפילטרים של
המזגנים בדירות.
תודה על שיתוף הפעולה

נא לכבות פלאפונים
בתוכניות /ובהרצאות
כי כולנו רוצים להנות
בלי הפרעות

בס"ד

שבת פרשת אמור תשפ"ב
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי

יום שישי ,ה' אייר ,תשפ"ב 06.05.2022
 - 07:30שחרית
 – 09:15שיעור בדף היומי-עברית (בית הכנסת)
 - 09:30ערוץ – 900התעמלות עם אליסה
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (גולן)
 - 12:00-11:00שחיה חופשית לגברים
- 18:47הדלקת נרות שבת
 -19:00מנחה (לובי)
 -19:15קבלת שבת (לובי)
תפילת ערבית
סעודת ליל שבת (חדר האוכל)

היום אחד ועשרים יום שהם שלושה שבועות לעומר
שבת ,ו' אייר ,תשפ"ב 07.05.2022
 -08:30-07:00קפה ועוגה (קופי שופ)
 – 08:00שחרית (לובי)
קידוש (גולן)
" – 11:00שיעור בפרשת השבוע" אנגלית (לובי)
 - 11:30שירה לנשים עם אורה אופיר-עברית (לובי )3
" – 11:45ספר שופטים" עם אורה אופיר -נשים -עברית (לובי )3
החל מ  -12:45סעודת שבת (חדר אוכל)
" -- 17:45פרשת השבוע" עם הרב יהודה רבינוביץ-עברית (גולן)
-18:40

מנחה (בית הכנסת)
סעודה שלישית (חדר אוכל)

 20:04צאת שבת ותפילת ערבית (בית הכנסת)
הבדלה :בלובי המרכזי אחרי התפילה.

שבוע טוב!
היום שניים ועשרים יום שהם שלושה שבועות ויום אחד לעומר

בס"ד

יום ראשון ,ז' באייר ,תשפ"ב 08.05.2022
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
 -10:30-09:30חדר כושר פתוח לגברים
 – 09:45שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
" – 10:00עיונים בשיר השירים" הרב מיכאל טוביאנו -עברית (גולן)
 - 10:15אולפן למתקדמים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )2
 – 10:30התעמלות לגברים עם שלומי (לובי חדש)
" – 10:30לאמר רעדן יידיש" – קבוצת שיחה ושירה ביידיש עם שורי לוק (גלריה)
 –11:00אולפן למתחילים עם הגב' שושנה מייזליק (לובי )2
" – 11:15שיעור ציור וצבע" עם נעמי גוטליב (קופי שופ)
 -12:15-11:15חדר כושר פתוח לנשים
 – 11:30דף יומי בהלכה עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
"– 12:00אני ואתה ,על קפה ועוגה ...פתירת תשבצים -אנגלית (לובי)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 -14:45-15:45שחיה חופשית לגברים
 – 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
 – 16:00ערוץ  - 900עוד קצת התעמלות

" – 16:30ההתפתחות ההיסטורית של העם בימי הספירה" עם הרב הרשלר אנגלית (גולן)
 "– 17:30גאולת קרקע בארץ בתקופות משבר :ירמיהו הנביא" עם הרב הרשלר  -עברית
(גולן)
 – 18:30חוג תיאטרון ,דרמה ,תנועה ומשחק -נשים -עברית ואנגלית (גולן)
 – 18:30מוזיקה בלובי עם סופיה
 – 19:00מנחה
 - 19:15שיעור גמרא עם הרב שפירא
 – 19:30קונצרט מוקלט :האחים פרידמן בביצוע ווקאלי מיוחד (לובי)
 -19:55מעריב

היום שלושה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושני ימים לעומר

בס"ד

יום שני ,ח' באייר ,תשפ"ב 09.05.2022
 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)
 – 11:30דף יומי בהלכה עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
" – 11:35בין פסח לשבועות -מבט הסטורי וארכיאולוגי על העלייה לרגל" עם מכון מגלים -אנגלית
(גולן)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)

 – 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 (דביר)
 – 17:30מקהלה לנשים עם טליה קירש (גולן)
 – 18:00נגינה בלובי עם אסף
 – 19:30-18:30הספריה האנגלית פתוחה
 – 19:00מנחה
 –19:15שיעור גמרא עם הרב שפירא
 -19:55מעריב
 -20:10סרט  :נשים קטנות" ( )1994בכיכובה של סוזן סרנדון (מרכז העשרה )

היום ארבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושלושה ימים לעומר

בס"ד

יום שלישי ,ט' באייר ,תשפ"ב 10.05.2022
 - 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
 -10:30-09:00חדר כושר פתוח לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:30התעמלות לנשים עם אלישבע (גולן)
 – 11:00חוג ברידג' מתקדמים עם ריקי גרינברג (קופי שופ)

 – 11:15מגוון אומנויות -עם נעמי גוטליב (לובי )2
 – 11:30דף יומי בהלכה עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 12:30-11:30ניידת בנק לאומי בכניסה הראשית
 – 11:45חוג ברידג' מתחילים עם ריקי גרינברג (קופי שופ)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)

 – 16:00ערוץ  - 900עוד קצת התעמלות
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
 – 16:30התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
 -16:30התעמלות פלדנקרייז -עם תמר לוין -נשים (גולן)
" – 17:30שיעור הלכה ופרשת שבוע" עם הרב נתן שפירא -עברית (גולן)
 – 17:45תקשורת מודרנית-הדרכה בשימוש בפלאפון החכם " עם עזרא שפירא -אנגלית (קופי שופ)
 – 18:00נגינה בלובי עם אסף
 – 18:45תקשורת מודרנית-הדרכה בשימוש בפלאפון החכם " עם עזרא שפירא -עברית (קופי שופ)
 – 19:00מנחה
 – 19:15שיעור ב"אור החיים הקדוש" עם הרב מרדכי קרוייזר
 -19:55מעריב
 - 21:00-20:00שחיה חופשית לגברים

היום חמישה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וארבעה ימים לעומר

בס"ד

יום רביעי ,י' באייר ,תשפ"ב 11.05.2022
 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 )2
 -11:30-10:30חדר כושר פתוח לנשים
 - 11:00אולפן לרמת ביניים עם הגב' רחל שטרנגר (לובי )2
 – 11:30דף יומי בהלכה עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 11:45התעמלות לנשים עם חנה נוימן (גולן)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
 – 16:30-16:00הספריה האנגלית פתוחה.
" – 16:30התערבות נבואית  -אליהו ואלישע מול המלך והעם" עם הרב יונתן הורוויץ" – אנגלית (גולן)
" -16:30כח למח -תרגילים לשיפור הזיכרון והחשיבה" עם רבקה בלאק -עברית (מרכז העשרה)
" -17:30כח למח -תרגילים לשיפור הזיכרון והחשיבה" עם רבקה בלאק -אנגלית (מרכז העשרה)
" – 17:30הקמת המלוכה  -שאול ,דוד ושלמה" עם הרב יונתן הורוויץ -עברית (גולן)
-18:30

שיעור הלכה עם הרב דינר -אנגלית (בית כנסת) חדש!! עזרת נשים פתוחה

- 19:00מנחה
– 19:15שיעור בין מנחה למעריב עם הרב ביבר-עברית (ביהכנ"ס)
–19:30

"שירה בצוותא" עם טליה קירש -נשים (מרכז העשרה)

 -19:55מעריב

היום שישה ועשרים יום שהם שלושה שבועות וחמישה ימים לעומר

בס"ד

יום חמישי ,י"א באייר ,תשפ"ב 12.05.2022
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
" – 10:00טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן)

" – 11:00ענייני דיומא -בפרשה ,בתנ"ך ,ובכלל" -עם הרב עמוס קליגר -עברית (גולן)
 – 11:00התעמלות לגברים עם פבל (לובי חדש)
 – 11:30דף יומי בהלכה עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 11:45יציבה ותנועה -לנשים שאוהבות לעבוד חזק -עם אלישבע (מרכז נהורא)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 – 15:45-14:45שחיה חופשית לגברים
 - 16:00ערוץ  -900עוד קצת התעמלות
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
"– 16:15עיון בהפטרת השבוע" עם גב' פרל בורו-אנגלית (גולן) שינוי זמן
" – 17:30אבטחת מידע ברשת" עם עמותת מחשבה טובה ,באדיבות בנק לאומי -עברית (גולן)
 – 18:00נגינה בלובי עם אסף
 – 18:30חוג ריקודי עם לנשים עם בת שבע (גולן)
 – 19:00מנחה
 – 19:15שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית
 -19:55מעריב

היום שבעה ועשרים יום שהם שלושה שבועות ושישה ימים לעומר

יום שישי ,י"ב באייר ,תשפ"ב 13.05.2022
 - 07:30שחרית
 – 09:15שיעור בדף היומי-עברית (בית הכנסת)
 – 09:30ערוץ  – 900התעמלות עם אליסה
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (גולן)
 12:00-11:00שחיה חופשית לגברים

בס"ד

החלמה מהירה
מרים עסריס המאושפזת בבית החולים
זאב נרנברג המאושפז בבית החולים
ברנרד לואיס המאושפז בבית החולים

ברוכים הבאים
משפחת בית טובי העיר ,הצוות וההנהלה מקבלים בברכה את
מר פול גרינבאום-
שנכנס לגור בדירה 465

ניחומים
לגב' לאה רוזנצוויג תבל"א על פטירת בעלה

הר' פסח יהודה

אריה ז"ל

בבנין ירושלים תנוחמו
"בית טובי העיר" ודייריו משתתפים בצערך

הודעות
ועד הדיירים אוספים בגדים משומשים שיישלחו לגמ"ח עבור כלות נזקקות.
אנחנו צריכים את הדברים הבאים במצב טוב ונקי :בגדי נשים ,סדינים ,מגבות,
נעליים ,פאות ,תכשיטים וארנקים.
נא ליצור קשר עם הנשה גנסבורג (אנגלית) רק בנייד 058-504-7813
או מלכה חיימסון (אנגלית ועברית) רק בטלפון הנייד,
054-7413135

בס"ד

זמני התפילות:

אמירת תהילים לנשים

שחרית – :ברכות  07:20הודו,07:30 :

ימים א-ה בשעה 12:00

מנחה -

19:00

בלובי

מעריב – 19:55
זמני ארוחות בחדר האוכל:

שחיה חופשית

ארוחת בוקר–,07:45-09:30:

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-

15:00-16:00

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"

