
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה נוף הגלילבס"ד, סיוון תשפ"א, פלאז

 

הגות, שירה, הרצאות 

 ושיעורים בנושא:

 אתגרי מיזוג גלויות

 בהשתתפות

 הרב פרופ' נריה גוטל, ראש מערך המחקר במרכז תורה ומדינה

 ן שטראוס עמיאלמכוראש 'יהודי עולמי' ו, הו בירנבויםאליהרב 

 , ומרצה למחשבת ישראל13ד"ר אבישי בן חיים, ערוץ 



 סיוון תשפ"א בס"ד,  

 

 אורחים יקרים, 

 .  למלון פלאזה נוף הגליל המחודשברוכים הבאים 
המלון עומד לרשותכם  צוות  .  אנו מודים לכם על שבחרתם להתארח אתנו

 יעשה כל שביכולתו להנעים את שהותכם.  והוא
 

פועל עפ"י הוראות התו    מלון פלאזה נוף הגליל המחודש לתשומת ליבכם,  
בהגעתכם תתבקשו להציג בקבלה אישורים    הירוק של משרד הבריאות.

 כנדרש.

 15:00קבלת חדרים ביום שישי וביום ראשון החל משעה 
 
האירוח   ✓ משך  בכל  חופשית  חמה  שתיה  פינת  עומדת  לרשותכם 

 .2במבואת אולם נוף פלאזה שבקומה 

רות בחדרים. בערב החג  הדלקת נרות שבת וחג בלובי. אין להדליק נ  ✓
 יונחו נרות נשמה בצמוד להדלקת הנרות. 

במשך כל השבת והחג מתקיימות התפילות, ההרצאות והשיעורים   ✓
 . 2באולם הגדול שבקומה 

לבכם   ✓ ו   –לתשומת  מזגן  השאירו  שבת.  שעון  בחדרים    תאורה אין 
 כרצונכם.  

 במידה ותזדקקו ל'גוי של שבת' נא פנו לקבלה.   ✓

 מראש בלבד. אורחים שנרשמומיועד ל  הטיול ביום ראשון  ✓

 

 מאחלים לכם נופש נעים ופורה וחג ביכורים שמח 

 צוות מיקוד טורס 



 

 ( 14.5.21)  יום שישי ג' סיוון

 
 קבלת חדרים       15:00

 הדלקת נרות בלובי )אין להדליק נרות בחדרים(       19:12

 2בקומה תפילת מנחה בבית הכנסת       19:20

 החזן אבי טיילור  –לת שבת קב      

     הרב אליהו בירנבוים,   –דברי פתיחה ודבר תורה     
 טראוס עמיאל ש ראש מכון      

 תפילת ערבית     

 אואזיס שבקומת הלובי   מסעדת בסעודת שבת     

        סיפורים  טיש עם  שירים,    -'מסביב לעולם היהודי'       22:00
 , הרב      אליהו בירנבויםבהשתתפות הרב  ודברי תורה      
 .  פרופ' נריה גוטל והחזן אבי טיילור     
 .2באולם נוף פלאזה שבקומה      

  
 
 

 
 
 



 
  

 ( 15.5.21) ' סיוון  דשבת 

 (2במבואת אולם נוף פלאזה )קומה ועוגה  קפה      07:30-10:00

 ( 2)קומה עם החזן אבי טיילור תפילת שחרית       08:30

 במסעדת אואזיס בקומת הלובי סעודת שבת בשרית  10:45

ראש מערך המחקר  ,  מפי הרב פרופ' נריה גוטל  הרצאה 12:15-13:00
ומדינה תורה  והתימנים :  במרכז  קוק  עלילה   -   הרב 

 ושיברה 

 מנחה גדולה בבית הכנסת            13:10

 שינה  בשבת  תענוג       

 ( 2קפה ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה )קומה       16:30-18:00

ראש מכון שטראוס    , אליהו בירנבויםמפי הרב    הרצאה   17:15-18:00
 הגלובלי  עולם היהודימה הלכה שאלות : עמיאל

  
והרב     גוטל הרב  פרופ'  נריה   בהשתתפות    פאנל    18:00-19:00

במדינת    –יחד שבטי ישראל אליהו בירנבוים בנושא: 
      ?ישראל או בתפוצות? או אולי בכלל לא

 אואזיס בקומת הלובי   מסעדתבסעודה שלישית       19:00

 2בקומה  תפילת ערבית בבית הכנסת        20:20

 הבדלה       

  פרטוארר  אנרגיות עם   סוחף ומלא    כליזמרים   מופע       21:45
 רפתיים, צ שנסונים  יידיש,   נשמה,   מוסיקת  .  שירע      
 2בקומה  – ועוד  , בלקנית קלאסיקות, מוסיקה צוענית          

       



 

 ( 16.5.21)  יום ראשון ה' סיוון 

 
 (2)קומה  תפילת שחרית בבית הכנסת      07:30

 במסעדת אואזיס שבקומת הלובי ארוחת בוקר       

 כולל כריכים לצהרים   מודרך באוטובוסטיול  09:30 – 15:00
 מראש בלבד   אורחים שנרשמוהטיול ל  
  

 

 

 

 

     קבלת חדרים לאורחים המצטרפים לחג        15:00

 חג    ליל

    בחדרים( )אין להדליק נרות  הדלקת נרות חג בלובי       19:14

 2בבית הכנסת בקומה תפילת מנחה         19:25

 ראש מערך   ,גוטל   פרופ' נריה הרב    מפי  תורה   דבר           
 בין חג 'השבועות' לחג  : במרכז תורה ומדינה המחקר          
 'הימים'         

 עם החזן אבי טיילור  תפילת ערבית של חג       

חגיגית    חלבית  חג  ליל  גני סעודת  פלאזה    באולם 
 [LLשבקומת הבריכה ]קומה  

 

 העתיקה פארק הסלעים ופקיעין מסלול הטיול:

 פקיעין.ל ומשם נמשיך  בנסיעה לפארק הסלעיםנצא 

ונרד  של העיר היהודית העתיקהנספר את סיפורה 

נבקר בבית הכנסת  יעין.קרת הרשב"י שבפעלמ

התרבות ובמרכז  שנשמר ע"י משפחת זינאתיהעתיק 

   .המרהיבים נתצפת אל עבר נופי הגלילו היהודית 

 בדיוק 09:30היציאה מהלובי בשעה 



 

 תיקון ליל שבועות

 

 כל הלילה במבואת אולם נוף פלאזה    שתיה חמה ✓

 השיעורים מתקיימים בבית הכנסת והם מיועדים לגברים ונשים.  ✓

  ' נהר הירדן'   בית הכנסת שבאולם  מתקיים  למעוניינים  עצמי לימוד ✓
 הפתוח כל הלילה.  ( 2)קומה 

  תורה  שיעוריהמלון ל אורחי  את   מזמינה  נוף הגליל     ישיבת ההסדר  ✓
דקות   5מרחק   הישיבה נמצאת  כל הלילה ולתפילת ותיקין.   במשך 

 הליכה מהמלון.  

 

  מכון שטראוס   אליהו בירנבוים, ראש    הרב    מפי  שיעור     22:00-22:40
ליהודים    בהתייחס   רוחני'     נפש   'פיקוח    מהו   עמיאל:   
 מרוחקים    

   –והיחד  היחיד  בסוד: גוטל  נריה פרופ'  מפי הרב  שיעור   22:45-23:25
 הגות והלכה  א כלול ב"כלל ישראל"?ל מי  

   המודרני    בעידן   יהודים    :בן חיים אבישי ד"ר  מפי  הרצאה  23:30-00:10
תנגדות  ה הציונית ועד  ההשכלה, דרך התנועה  תנועת מ -  
 בסגנון המודרני. ללימוד תורה ותיקוני שבועות    

  תורה דברי    עם     וניגונים שירים    –' מודזיץ   בית ניגוני '      00:15
של    'הבעל מנגן'     –טיילור  אבי    בהשתתפות  וסיפורים    
אליהו   והרב    גוטל  נריה   פרופ'   רב  ה   מודזיץ,     חסידות   
 2באולם נוף פלאזה בקומה  - בירנבוים   

 

 



 יום שני, חג השבועות

 (2במבואת אולם נוף פלאזה )קומה קפה ועוגה      07:30-10:00

 ( 2)קומה תפילת שחרית עם החזן אבי טיילור       08:30

 'יזכור' אישי וציבורי       

באולם גני פלאזה שבקומת הבריכה  בשרית    חגסעודת   11:00
 [ LL קומה]

 יהודים בעידן פוסט : הרצאה מפי ד"ר אבישי בן חיים     12:30-13:15
 בגישת הרב   המתונה   הספרדית  האופציה   - מודרני           
 עובדיה יוסף והמסורתיות המזרחית      

 מנחה גדולה בבית הכנסת   13:15

 מנוחת חג        

 ( 2קפה ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה )קומה         16:30-18:00

גוטל:    17:15-18:00 נריה  פרופ'  הרב  מפי  ייחוד  הרצאה  או   –איחוד 
נוסח התפילה והגייתה: הרב עוזיאל והרב גורן אל מול  

 הרב קוק והרב עובדיה 

18:00-19:00       

 

     שבקומת   פלאזה    גני    באולם      חלבית     ערב  ארוחת            19:00
 [ LLהבריכה ]קומה       

 רנבויםביאליהו   הרב  מפי   סיכום   – 'יחד שבטי ישראל'      

   והבדלה תפילת ערבית        20:20

 צאתכם לשלום 

 חלום שנגוז?  -יהוד הגליל : סיור רגלי מודרך
נספר את סיפורה של ישיבת  הגבעה,נצא מהמלון למעלה 

נתצפת אל עבר בית כנסת הכיפה. ההסדר ואת סיפורו של 
  מעניין. במסלול מעגלינופי הגליל התחתון ונחזור 

 



 


