הגות ,הרצאות ושיעורים בנושא
היבטים הלכתיים ,מוסרים ומחשבתיים-בהשתתפות
הרב פרופ' נריה גוטל ,ראש מערך המחקר במרכז תורה ומדינה
הרב חיים אמסלם ,דיין בבית דין לגיור וח"כ לשעבר

בס"ד ,סיוון תשפ"א ,פלאזה נוף הגליל

בס"ד ,סיוון תשפ"ב

אורחים יקרים,
ברוכים הבאים לשבת וחג השבועות במלון פלאזה נוף הגליל.
אנו מודים לכם על שבחרתם להתארח אתנו .צוות המלון עומד לרשותכם
והוא יעשה כל שביכולתו להנעים את שהותכם.
✓ קבלת חדרים ביום שישי החל משעה 14:00
✓ ביום שישי בריכת השחיה פתוחה כדלקמן:
 14:00-16:00נשים |  16:15-18:15גברים
לתשומת ליבכם – השחיה נפרדת אולם הבריכה הנה חיצונית ואינה
מקורה.
✓ לרשותכם עומדת פינת שתיה חמה חופשית במשך כל האירוח
במבואת אולם נוף פלאזה שבקומה .2
✓ הדלקת נרות שבת וחג בלובי .אין להדליק נרות בחדרים .בהדלקת
נרות של ליל החג יונחו גם נרות נשמה.
✓ במשך כל השבת והחג מתקיימות התפילות ,ההרצאות והשיעורים
באולם הגדול שבקומה .2
✓ לתשומת ליבכם – אין בחדרים שעון שבת .השאירו מזגן ותאורה
כרצונכם.
✓ במידה ותזדקקו ל'גוי של שבת' נא פנו לקבלה.
✓ הסיור הרגלי הנו בן כשעה וחצי והוא מתאים לאנשים שיכולים ללכת
את ההליכה ברצף.
נופש נעים ופורה וחג ביכורים שמח

צוות מיקוד טורס

יום שישי ד' סיוון ()4.6.22
14:00

קבלת חדרים

18:30

קבלת שבת מוזיקלית עם הרב דודי ליבוביץ' בלובי

19:25

הדלקת נרות בלובי (אין להדליק נרות בחדרים)

19:35

תפילת מנחה בבית הכנסת בקומה 2
קבלת שבת בנוסח קרליבך  -הרב דודי ליבוביץ
דבר תורה מפי הרב חיים אמסלם
תפילת ערבית
סעודת ליל שבת באולם גני פלאזה (בקומת הבריכה)

22:00-23:00

טיש עם שירים ,סיפורים ודברי תורה בהשתתפות
הרב דודי ליבוביץ' ,הרב חיים אמסלם והרב פרופ' נריה
גוטל .באולם נוף פלאזה שבקומה .2

שבת ה' סיוון ()5.6.22
07:30-09:30

קפה ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה (קומה )2

08:00

תפילת שחרית (קומה )2

10:00

קידוש וארוחת בוקר באולם גני פלאזה

11:30-12:15

הרצאה מפי הרב פרופ' נריה גוטל ,ראש מערך המחקר
במרכז תורה ומדינה ,בנושא :להיכן נעלמה "אהבת
הגר" של גדולי ישראל? בקומה 2

12:25-13:10

הרצאה מפי הרב חיים אמסלם ,דיין בבית דין לגיור
וח"כ לשעבר ,בנושא :הגיור הראוי לזמננו .בקומה 2

13:20

תפילת מנחה

13:45-15:00

סעודה שלישית בשרית באולם גני פלאזה
שינה בשבת תענוג

18:00-19:30

קפה ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה (קומה )2

18:30-19:15

שיחה עם מר מיכאל ליבשיץ ,פליט מאוקראינה שעלה
לאחרונה לישראל .מיכאל יספר על מסע הבריחה
המרגש מהתופת וייתן מבט על עניין הפליטים.

ליל חג
19:30-20:20

שיעור מפי הרב פרופ' נריה גוטל בנושא :קליטת
פליטים  -מצוה הבאה בעבירה?

20:30

הדלקת נרות חג בלובי (אין להדליק נרות בחדרים)

20:45

תפילת ערבית
סעודת ליל חג חלבית חגיגית באולם גני פלאזה

תיקון ליל שבועות

✓ שתיה חמה כל הלילה במבואת אולם נוף פלאזה
✓ השיעורים מתקיימים בבית הכנסת והם מיועדים לגברים ונשים.
✓ לימוד עצמי למעוניינים מתקיים בית הכנסת שבאולם 'נהר הירדן'
(קומה  )2הפתוח כל הלילה.
✓ ישיבת ההסדר נוף הגליל מזמינה את אורחי המלון לשיעורי תורה
במשך כל הלילה ולתפילת ותיקין .הישיבה נמצאת מרחק  5דקות
הליכה מהמלון.
 22:15-23:00שיעור מפי הרב חיים אמסלם :גדר קבלת המצוות בגיור
 23:05-23:50שיעור מפי הרב פרופ' נריה גוטל :יחסם של הראי"ה
והרצי"ה קוק לגיור ולגרים.
 23:55-00:40שיעור מפי הרב דודי ליבוביץ' ,ר"מ בישיבת חורב" :אין
מוקדם ומאוחר [בתנ"ך ו]במגילת רות"  -הסתרת
עובדות וחשיפתן

יום ראשון ,חג השבועות

07:30-09:30

קפה ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה (קומה )2

08:30

תפילת שחרית (קומה )2
'יזכור'

11:00

סעודת חג בשרית באולם גני פלאזה

12:30-13:30

פאנל בהשתתפות הרב חיים אמסלם והרב פרופ'
נריה גוטל בנושא :על גרי הצדק  -יהמו נא רחמיך.
מנחה הפאנל :הרב דודי ליבוביץ'

13:45

מנחה גדולה בבית הכנסת
מנוחת חג

17:00-18:00

קפה ועוגה במבואת אולם נוף פלאזה (קומה )2

17:30-19:00

סיור רגלי מודרך :נוף הגליל בעקבות החלוצים החדשים.
נצא מהלובי ונלך במעלה רחוב הגבעה ,נספר את סיפורה
של ישיבת ההסדר בנוף הגליל ואת סיפורו של הגרעין
התורני .נתצפת אל נופי הגליל ונחזור במסלול מעגלי.

19:00

ארוחת ערב חלבית באולם גני פלאזה

20:26

תפילת ערבית והבדלה

תודה שהייתם איתנו ,נסיעה טובה ,סעו בזהירות!

צאתכם לשלום

