בס"ד

שבת פרשת קרח תשפ"ב
שבת מברכין
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי

לכבוד הנהלת בית טובי העיר
לנשים שתרמו את בגדיהן ואת ליבן
ולגב' מלכה חיימסון ,הרכזת הנמרצת לפרויקט התרומה למחסן הבגדים "יד ליד",
ברצוני להודות לכם ,כולכם ,על המשלוח היפה שארגנתם ושלחתם לגמ"ח הבגדים
בקרית מטרסרורף.
גמ"ח "יד ליד" קיים קרוב ל  40שנה ומשרת את ציבור בני התורה ומשפחות ברוכות
הילדים .אנו שמחים להעביר גם אליכם את הברכות הנלהבות והמתמידות מהנעזרים בנו.
יישר כח גדול!
שיינדל ויינבך
מרכזת

כתובת הגמ"ח:
"יד ליד"
רחוב פנים מאירות 1
פתוח בימי ראשון 10:00-13:00
19:00-20:30

בס"ד

שבת פרשת קרח תשפ"ב
שבת מברכין
הרב מרדכי קרויזר
הרב ישראל גד סלצקי

יום שישי ,כ"ה בסיון ,תשפ"ב 24.06.2022
 - 07:30שחרית
 – 09:15שיעור בדף היומי-עברית (בית הכנסת)
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (גולן)
 - 12:00-11:00שחיה חופשית לגברים

 -18:00מנחה
הדלקת נרות שבת -לא לפני פלג המנחה  18:19אפשר להדליק עד ( 19:13על מנת למנוע צפיפות
ועומס ,מקום נוסף להדלקת נרות בקופי שופ)
 -18:40קבלת שבת
תפילת ערבית
סעודת ליל שבת
 -20:30קריאת שמע (בית הכנסת)

שבת ,כ"ו בסיון ,תשפ"ב 25.06.2022
 -08:30-07:00קפה ועוגה (קופי שופ)
 – 08:00שחרית (לובי)
קידוש (גולן)
" – 11:00פרשת השבוע" עם הרב ישראל גד סלצקי -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)
" -- 17:30פרשת השבוע" עם הרב שלמה זאדה-עברית (גולן)
- 19:10

מנחה (בית הכנסת)

סעודה שלישית (חדר אוכל)
 - 20:32צאת שבת ותפילת ערבית (בית הכנסת)
הבדלה :בלובי המרכזי אחרי התפילה.

שבוע טוב!

בס"ד

יום ראשון ,כ"ז בסיון ,תשפ"ב 26.06.2022
 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)

 – 11:00הליכה נורדית עם אלכס -נפגשים בלובי ...כדאי להביא כובע ונעליים נוחות
 –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)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 -15:45-14:45שחיה חופשית לגברים
 – 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)

" – 16:30חיים וייצמן – בקום המדינה .הסיפור המדיני ערב הקמת מדינה דרך סיפורו
האישי של חיים וייצמן" עם טל חניה -אנגלית (גולן)
" – 17:30חיים וייצמן  -בקום המדינה .הסיפור המדיני ערב הקמת מדינה דרך סיפורו
האישי של חיים וייצמן" עם טל חניה  -עברית (גולן)
 – 18:30חוג תיאטרון ,דרמה ,תנועה ומשחק -נשים -עברית ואנגלית (גולן)
 – 18:30מוזיקה בלובי עם סופיה
 – 19:15מנחה
 - 19:30שיעור גמרא עם הרב שפירא
 – 19:30קונצרט מוקלט :סולני חיפה במופע קאמרי  -התזמורת הסימפונית חיפה (לובי)
 -20:10מעריב

בס"ד

יום שני ,כ"ח בסיון ,תשפ"ב 27.06.2022
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:50-07:20התעמלות מים לנשים
 - 07:30שחרית
 – 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)
 – 11:45דף יומי עם הרב יהודה רבינוביץ' (בית הכנסת)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)

 - 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
 – 19:15מנחה
 –19:30שיעור גמרא עם הרב שפירא
 -20:10מעריב

 -20:15קונצרט ערב :עם הפסנתרן דוריאב מנשה (לובי)

בס"ד

יום שלישי ,כ"ט בסיון ,תשפ"ב 28.06.2022
 - 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
 -10:30-09:30חדר כושר פתוח לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 – 10:30התעמלות לנשים עם אלישבע (גולן)
 – 11:00חוג ברידג מתקדמים עם ריקי גרינברג (לובי )2

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

 - 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)
 – 19:15מנחה
 – 19:30שיעור ב"אור החיים הקדוש" עם הרב מרדכי קרוייזר
 -20:10מעריב
 - 21:00-20:00שחיה חופשית לגברים
 -20:30ערב סרט :המרדף לאושר ( )2006בכיכובם של ויל סמית' ,ג'יידן סמית' (גולן )

בס"ד

יום רביעי ,ל' בסיון ,תשפ"ב  29.06.2022א' ראש חודש
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 – 07:50-07:20התעמלות מים לנשים
 - 07:30שחרית
 -09:00שיעור ב"עין יעקב" עם הרב ביבר-עברית ( .בית הכנסת)
 -10:30-09:30חדר כושר פתוח לגברים
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)
 –10:15אולפן למתקדמים עם הגב' רחל שטרנגר (לובי )2
 -11:30-10:30חדר כושר פתוח לנשים

 – 10:30מסיבת ראש חודש לנשים עם רחל אהרונוב (גולן)
 - 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 סורי אורדמן (גולן)
 – 12:00אמירת תהילים משותפת לנשים (לובי)
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
 – 16:30-16:00הספריה האנגלית פתוחה.
" – 16:30שמע בני מוסר אביך-עיונים בפרקי אבות" עם הרב אדלר -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)

" – 17:30שמע בני מוסר אביך-עיונים בפרקי אבות" עם הרב אדלר  -עברית (גולן)
- 19:15מנחה
 19:30שיעור בין מנחה למעריב עם הרב ביבר-עברית (ביהכנ"ס)
–19:30

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

 -20:10מעריב

בס"ד

יום חמישי ,א' תמוז ,תשפ"ב  30.06.2022ב' ראש חודש
 09:00-07:00שחיה חופשית לדיירות.
 - 07:30שחרית
" –09:45טאי צ'י" עם ארי ברסלאו( -גולן)
 – 10:00שיעור גמרא  -אנגלית (קופי שופ)

" – 10:45ענייני 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
 - 16:00קפה ועוגה (חדר אוכל)
" – 16:30עיון בפרשת השבוע" עם הרב דוידוביץ' -אנגלית (גולן)
" – 17:30עיון בפרשת השבוע" עם הרב דוידוביץ' -עברית (גולן)

 – 18:30סוגרים שבוע במרפסת עם אסף על הפסנתר וכיבוד מתוק ומרענן
(מרפסת גולן)
 – 19:15מנחה
 – 19:30שיעור ב"גמרא עם הרב נתן שפירא -עברית
 – 19:30חוג ריקודי עם לנשים עם בת שבע (גולן)
 -20:10מעריב

יום שישי ,ב' בתמוז ,תשפ"ב 1.07.2022
 - 07:30שחרית
 – 09:15שיעור בדף היומי-עברית (בית הכנסת)
" – 10:30פרשת השבוע" עם הרב נתן שפירא-עברית (גולן)
 12:00-11:00שחיה חופשית לגברים

בס"ד

מזל טוב!
לשרה קמפינסקי ,לנישואי הנכד
ללאה רוזנצוויג ,להולדת נינה

החלמה מהירה
לציפורה וינדרבוים המאושפזת בבית החולים
לברנרד לואיס המאושפז בבית החולים

לגלן גולדברג -המאושפז בבית החולים

הודעות
• הודעות ההנהלה:
• במידה ומפנים מהדירה פסולת רבה/ריהוט/חבילות גדולות ,יש לשים זאת במכולת
האשפה שנמצאת לפני כניסת הרכבים של בית טובי העיר ולא בחדרי האשפה בתוך
בית טובי העיר.
• דייר שרוצה ארוחת צהריים בשירות חדרים ,צריך למלא תפריטים עד השעה .11:00
דייר שיזמין אחרי  ,11:00יקבל את הארוחה רק אחרי שמלצר שמחלק יחזור למטבח.
• אם אתם מעונינים לקבל שירות ממחלקת אחזקה בנוגע לשינוי שמתבצע בדירה שלכם
כגון החלפת מקרר התקנת מכונת כביסה יש להזמין את העבודה מראש דרך הקבלה
והדייר יחוייב בחשבונו הפרטי על העבודה.
• אם ההתקנה נעשית ע"י ספק חיצוני יש לעדכן את הקבלה ואת האחזקה מתי הספק
מגיע.במידה והזמנתם ריהוט חדש וצריכים שמשק יוציאו את הריהוט שלנו מדירתכם
או כל בקשה אחרת  ,בבקשה לתאם זאת לפחות יום מראש דרך הקבלה  ,במידה וזה
יעשה ברגע האחרון אנחנו לא נוכל להתחייב לספק לכם את השירות באותו היום.

בס"ד

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

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

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!

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

בס"ד

זמני התפילות:

אמירת תהילים לנשים

שחרית – :ברכות  07:20הודו,07:30 :

ימים א-ה בשעה 12:00

מנחה -

19:15

בלובי

מעריב – 20:10
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-

14:45-15:45

יום שלישי-

20:00-21:00

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"

