
 

 

 

 
 
 

 ברוכים הבאים

 לשבת וחג השבועות
 בשיתוף

 

 

 
 במלון פלאזה נצרת עלית

 מטעם מכון צומת תעודת כשרות טכנולוגיתלו  הבעולם שהוענקהראשון  המלון
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ונופש נעים חג שמח, שבת שלוםמיקוד טורס מאחל לכם צוות 

 אנו שמחים לארח להרצאות ושיעורים את

 תורה ומדינהראש מערך המחקר במרכז , ריה גוטלנ' הרב פרופ

 ראש מכון צומת, הרב מנחם פרל

 
 מלווהאת התפילות והסעודות בשבת ובחג 

 האן-חזן דניאל דהוה הזמר
 



 פלאזה נצרת עלית ,ט"תשע סיוון, ד"סב

 

 96.6.7סיוון  ' ד ישי שיום 

 קבלת חדרים     ::140

 (אין להדליק נרות בחדרים) בלוביהדלקת נרות      19072

  7קומה  -בבית הכנסת שבאולם חרמון תפילת מנחה      19053

 האן-החזן דניאל דה –בנוסח קרליבך  קבלת שבת   

 ראש מכון צומת, הרב מנחם פרל –דבר תורה דברי פתיחה ו   

 תפילת ערבית     

 הבריכהשבקומת  באולם גני פלאזה סעודת שבת   

 תורה ראש מערך המחקר במרכז , נריה גוטל' שיעור מפי הרב פרופ   77043-::770
 .ומדינה   
 ."ההלכתית ההתאמה" מנגנון-ומודרנה  הלכה0 נושא השיעור   
 .ומיועד לגברים ונשים 7השיעור בבית הכנסת שבקומה    

 
 

 96.6.7סיוון ' ה שבת
 

 7קומה  –במבואת אולם נוף פלאזה ועוגה  שתיה חמה   :905:-:205:

 7קומה  -שבאולם חרמון בית הכנסת בתפילת שחרית      ::00:

 אואזיס שבקומת הלוביבאולם  קידוש וארוחת בוקר ::1:0

 ,נשיא מכללת חמדת הדרום, ל קרקוברשאו' פרופ שיחה עם ::170-:1105
 .7בקומה ש בבית הכנסת. 'סימטריה בשלוש רגלים'נושא ב

 .ראש מכון צומת, שיעור מפי הרב מנחם פרל  ::17013-150
 ?שנים :1 בעוד השבת תראה איך - 7:79 שנת0 נושא השיעור 

 .ומיועד לגברים ונשים 7בקומה ש בבית הכנסתהשיעור 

 גדולה בבית הכנסתמנחה      15013

 באולם גני פלאזה שבקומת הבריכה סעודת שבת  15043

 ענוגתשבת בינה ש 

 7קומה  – ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה שתיה חמה   ::100-::120

12043-190::       

 

 

 
 

 

 

  ?חלום שנגוז -יהוד הגליל  0 מודרך רגלי סיור

ישיבת נספר את סיפורה של , גבעהמעלה רחוב הלנצא מהמלון 

. הגרעין התורני בעיר בנצרת עלית ואת סיפורו של ההסדר

במסלול מעגלי נתצפת אל עבר נופי הגליל התחתון ונחזור 

 .מעניין

 71:54היציאה מהלובי בשעה 
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 חג השבועות ערב

  על משפיעה טכנולוגיה האם'בנושא , נריה גוטל' שיעור מפי הרב פרופ   7:043-::7:0
 '?השבועות חג מועד   
 .ומיועד לגברים ונשים 7בקומה ש בבית הכנסתהשיעור    

 :7:05-בלובי החל מצאת הכוכבים ב הדלקת נרות שבת     

 תפילת ערבית של חג     7:043

 שבקומת הבריכהבאולם גני פלאזה  חג חלבית חגיגית ליל עודתס     71013

 

 תיקון ליל שבועות

  7בקומה  במבואת אולם נוף פלאזהכל הלילה שתיה חמה. 

 השיעורים מתקיימים בבית הכנסת שבאולם חרמון והם מיועדים לגברים ונשים. 
 
 הפתוח ( 7קומה ) לימוד עצמי למעוניינים מתקיים בית הכנסת שבאולם נהר הירדן

 . כל הלילה

 בשבת  בחשמל השימוש[ אי] עקרונות0 שיעור מפי הרב מנחם פרל   ::77013-750
 .וביום טוב   

    ביישומי הלכה-למטא הלכה בין0 נריה גוטל' שיעור מפי הרב פרופ   ::75013-740
 .ט"בשבת וביו טכנולוגיה   

 נריה ' וסיפורים בהשתתפות הרב פרופ שירים, עם דברי תורה' טיש'        ::740
 . האן-הרב מנחם פרל והזמר חזן דניאל דה, גוטל   
 .7קומה שבהטיש  יתקיים באולם נוף פלאזה    

 

  

 

 

 

 

 

 

        

      

 

 

 

 יוסי רוזנשטיין0 קרדיט ציור      
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 96.6.7סיוון ' יום ראשון ו, חג השבועות

 
 7בקומה  במבואת אולם נוף פלאזהועוגה  שתיה חמה   :905:-:205:

  בבית הכנסת' יזכור'ותפילת שחרית      :005:

 בקומת הבריכהבאולם גני פלאזה  בשרית חגסעודת      ::110

1705:-15043   

 

 

 

 

         

      

 מנוחת חג     

 7בקומה  במבואת אולם נוף פלאזהועוגה  שתיה חמה   :1205-:1605

 איך  -כאיש אחד בלב אחד "בנושא , מפי נעמה פרל שיעור לנשים   :1204-::120
 .7בקומה ' נהר הירדן'השיעור באולם  "?עושים את זה   

  בבית הכנסתתפילת מנחה      :1207

 ביתיות כנולוגיותט שיעור מפי הרב מנחם פרל בנושא הפעלת מערכות :1007-:1204
 .בשבת ובחג

 .ומיועד לגברים ונשים 7בקומה ש בבית הכנסתהשיעור 

  .נריה גוטל והרב מנחם פרל' בהשתתפות הרב פרופ פאנל   :1907-:1005

        .ל ארגון רבני ברקאי"מנכ, הפאנל בהנחיית רונאל אלקיים   

    מוגדרותחכמים הן  גזרותהאם  – דחול עובדין או דשבת תאוזיל0 נושא

 ?מקומית תרבות תלויותולא משתנות או שמא הן 

 שבקומת הבריכהבאולם גני פלאזה  ארוחה חלבית     :1907

 תפילת ערבית      :7:05

 הבדלה בחדר האוכל     

 

 נתראה באירועים ובנופשים הבאים, ם איתנונפשתתודה ש
 סעו בזהירות, צאתכם לשלום 

העברית  שם חדש לעיר'? נוף גליל'או ' נצרת עלית'0 רגלי סיור

 6ותיקהה

נעלה בגרם מדרגות המוביל ', מעלה ראשונים'נצא מהמלון אל 

ש "נספר את סיפורו של בית הכנסת הספרדי עולרכס העליון 

 .אליהו הנביא

נמשיך אל בית הכנסת המרכזי של נצרת עלית הנחשב לאחד 

משיאיה של האדריכלות הישראלית ונשמע את סיפורה המיוחד 

 . של כיפתו ההפוכה של בית הכנסת

 73:21היציאה מהלובי בשעה 
 


