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 , אלמוגתש"פבס"ד, ערב ראש השנה 

 

 

 אורחים יקרים,

 

 חג.רתם להתארח אתנו באנו מודים לכם על שבח ברוכים הבאים לכפר הנופש אלמוג.

 הנופש אלמוג יעשה כל שביכולתו להנעים את שהותכם.צוות כפר 

 .13:30-קבלת חדרים בערב ראש השנה החל מ

 .21:30עד  החגעזיבת חדרים במוצאי 

 אנו מבקשים את תשומת לבכם לכך שחל איסור להכניס בעלי חיים למתחם האירוח.

  .בכל ימי החג באולם גפן ומים קריםחמה לרשותכם פינת שתייה  ✓

 תזדקקו ל"גוי של שבת" או לכל דבר אחר, נא פנו לקבלה.  ובמהלך החגבמידה  ✓

  את שעון השבת של המזגן כוונו כרצונכם. מחוברת לשעון שבת. אינההתאורה בחדרים  ✓

לנשים  נפרדות, ערב ראש השנה, בשעות שחיה פתוחה ביום ראשוןבריכת השחייה  ✓

 . 17:30עד  15:40, גברים 15:30עד  13:30 –וגברים כדלקמן: נשים 

 

בסמוך לכפר הנופש ישנם מתקני שעשועים השייכים לקיבוץ אלמוג. אורחי כפר הנופש  ✓

 מוזמנים להשתמש בהם.

 .באולם תמר לילדיםלרשותכם משחקייה  ✓

 בשטח כפר הנופש מפוזרים מתקני שתיה קרה )קולר( במתחם החאן, ליד מועדון רימון ✓

  .חגמותאמים לשימוש ב אינםהמתקנים . שימו לב: ליד הקבלהו

 בקבלה ובאולם גפן.לנוחותכם מים קרים בכל משך האירוח 

בחג יש לשלם מראש וכדו'. על מנת ליהנות מכך  ניתן לקנות בלובי שתיה קרה, ארטיקים ✓

 ללא שובר. ראש השנהולקבל 'שובר שבת'. לא תתאפשר קבלת מוצרים ב

 .ריםבימי החג יוחלפו מגבות בחד ✓

 
 ומתוקהשנה טובה 

 כתיבה וחתימה טובה
 צוות מיקוד טורס

 
 

  התוכנית לא סופית והיא נתונה לשינויים
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 , ערב ראש השנהראשוןיום 

 קבלת חדרים  13:30

 בריכת שחיה נפרדת לנשים 13:30 –15:30
 בריכת שחיה נפרדת לגברים 15:40 –17:30

 אין להדליק נרות בחדרים .הדלקת נרות בחדר האוכל  17:56

 שבמועדון האורחים בבית הכנסת משותפת תפילת מנחה  17:05
  קירשנבויםיוחנן ד"ר הרב  –דברי תורה 

 תפילת ערבית של חג:
 שבמועדון האורחיםמנין ספרדי בבית הכנסת 

 שליד הקבלהמנין אשכנזי בבית הכנסת 

 מיקום המניינים עשוי להשתנות בהתאם לגודלם.

 לסעודת ליל חג בחדר האוכ

 ישן וחדש, ישראל ועמים, חושך ואור. -בנושא 'חיבורים'  וסיפוריםטיש עם שירים              21:30
  באולם גפן. -קירשנבוים יוחנן ד"ר הרב יהושע רוזנפלד ובהשתתפות 

 , א' ראש השנהשנייום 

 המניינים ליד בתי הכנסת 2-ב –קפה ועוגה   06:30-09:00

 שבמועדון האורחיםבבית הכנסת שחרית מנין ספרדי    07:00
 בבית הכנסת שחרית מנין אשכנזי   07:45

 לפני תקיעות שופר באולם גפן קידוש  09:30-10:20

 בבית הכנסת ד"ר יוחנן קירשנבוים דברי התעוררות מפי הרב              10:20

  :תקיעות שופר ותפילת מוסף
 רימוןמנין ספרדי בבית הכנסת שבאולם 

 מנין אשכנזי בבית הכנסת   

 סעודת חג בשרית בחדר האוכל    11:30-13:30

 תמרבאולם שעת סיפור לילדי גן וכיתות א' ב',  14:00-14:20

 תמרו', באולם -חידות וחידונים לילדים בכיתות ג'   14:20-15:40

 גפןקפה ועוגה באולם  17:00-18:00

 ספרדיאשכנזי + מנין  : מניןתפילת מנחה  17:30
  היבחניה שליד בריכת השחי 'תשליך'  

 '. בתרועה אלוקים עלהבנושא ' – מפי הרב ד"ר יוחנן קירשנבויםשיעור   18:40

 בבית הכנסת שבמועדון האורחיםהשיעור 
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 אין להדליק נרות בחדרים. הדלקת נרות בחדר האוכל   19:28

 תפילת ערבית של חג:  19:30
 שבמועדון האורחיםבבית הכנסת ספרדי מנין 
 בבית הכנסת  אשכנזימנין 

 סעודת ליל חג בחדר האוכל

 הרב ד"ר יוחנן קירשנבוים ויהושע רוזנפלד,  בהשתתפות  וסיפוריםטיש עם שירים              21:30
 בנושא 'רצונות ותפילות'. הטיש באולם גפן.

    

 ' ראש השנהבי, שלישיום 

 גפןקפה ועוגה באולם   06:30-09:00

 רימוןבבית הכנסת שבאולם שחרית מנין ספרדי    07:00
 בבית הכנסת שחרית מנין אשכנזי   07:45

 באולם גפןקידוש   09:30-10:20

 בבית הכנסת שבמועדון האורחים יוחנן פרידדברי התעוררות מפי הרב              10:20

  תקיעות שופר ותפילת מוסף:
 רימוןמנין ספרדי בבית הכנסת שבאולם 

 שבמועדון האורחיםמנין אשכנזי בבית הכנסת 

  סעודת חג בשרית בחדר האוכל    12:00-13:30

 תמרבאולם שעת סיפור לילדי גן וכיתות א' ב',  14:00-14:30

 תמרו', באולם -חידות וחידונים לילדים בכיתות ג'   14:30-15:00

 גפן באולם קפה ועוגה 17:00-18:00

 ד"ר יוחנן קירשנבוים בנושא 'התמודדות עם ניסיון'. מפי הרב  שיעור 17:30

  השיעור בבית הכנסת שבמועדון האורחים

 תפילת מנחה:  18:00
 שבמועדון האורחיםבבית הכנסת ספרדי מנין 
 בבית הכנסת  אשכנזימנין 

 בחדר האוכל / ארוחת ערב סעודה שלישית 18:20-19:30

 תפילת ערבית   19:30

 הבדלה בחדר אוכל
 

 להתראות בשנה הבאה
 צאתכם לשלום
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