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 נוף הגליל ,  פ"בתשבס"ד, ערב ראש השנה 

 

 אורחים יקרים, 

 

 . למלון פלאזה המחודש ברוכים הבאים  

יעשה כל   מלון פלאזה צוות    רתם להתארח אתנו בחג.אנו מודים לכם על שבח 

 שביכולתו להנעים את שהותכם. 

 

ף החינוך במועצה מקומית וים, מנהל אג ר יוחנן קירשנבאת החג ילווה הרב ד"

 הרב יוחנן יעביר דברי תורה, שיעורים והרצאות.  קרית ארבע.

ת  חשב ראש המחלקה למ,  אנו גם שמחים לארח את הרב פרופ' עודד ישראלי

גוריון בן  באוניברסיטת  ישראלי  ישראל  הרב  אחד  ב   שיעור/ הרצאה יעביר  . 

 מימי החג. 

 

 .14:00-קבלת חדרים בערב ראש השנה החל מ

 . 21:30עד  במוצאי החג עזיבת חדרים  

 .10:00י החדר עד יום חמישי בשעה ולמזמינים לילה נוסף, פינ

להכניס בעלי חיים   מוחלט  את תשומת לבכם לכך שחל איסור  סבים אנו מ 

 . לבית המלון

 מסיבות בטיחות אין להדליק נרות חג בחדרים.  ✓

  .בכל ימי החג ומים קרים חמה פינת שתייה   אורחינו  לרשות  ✓

תזדקקו ל"גוי של שבת" או לכל דבר אחר, נא פנו    ובמהלך החג במידה   ✓

 לקבלה.  

 לשעון שבת.  ים מחובר   ם אינ בחדרים  והמזגנים התאורה לתשומת ליבכם,   ✓

 .והוא יפתח בשעות שיפורסמו מראש 1מועדון הילדים נמצא בקומה  ✓

 .רים בימי החג יוחלפו מגבות בחד  ✓

 
 
 

 שנה טובה ומתוקה
 כתיבה וחתימה טובה

 צוות מיקוד טורס 
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 , ערב ראש השנה יום שני

 קבלת חדרים   14:00

 . להדליק נרות בחדרים  חל איסור מוחלט  . בלוביהדלקת נרות   18:39

 בית הכנסת שבקומת הלובי תפילת מנחה   18:45
 ד"ר יוחנן קירשנבוים   דבר תורה מפי הרב  

 תפילת ערבית של חג    19:30

 שבקומת הלובי במסעדת אואזיס  סעודת ליל חג 

   טיש עם שירים וסיפורים            21:30
 

 

 , א' ראש השנה לישיש יום 
 

 קפה ועוגה     07:00-09:00

 שבקומת הלובי בבית הכנסת תפילת שחרית     07:45

 קידוש לפני תקיעות שופר   

 דברי התעוררות מפי הרב   

 תקיעות שופר ותפילת מוסף    

 במסעדת אואזיס שבקומת הלובי סעודת חג בשרית    12:30

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

 במועדון הילדים ו', -חידות וחידונים לילדים בכיתות ג'    14:20-14:40

 קפה ועוגה   17:00-18:30

 בבית הכנסת  תפילת מנחה   17:45

   של המלון   היבריכת השחי מול  'תשליך '  
 

   נושא יפורסם בהמשך  – מפי הרבשיעור     18:45

 . השיעור מיועד לגברים ונשים. בבית הכנסתהשיעור  

 . להדליק נרות בחדרים  חל איסור מוחלט.  בלוביהדלקת נרות     19:32

 בבית הכנסת  תפילת ערבית של חג    19:35

 במסעדת אואזיס שבקומת הלובי סעודת ליל חג  

  טיש עם שירים וסיפורים על רצונות, תפילות ובקשות               21:30
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 , ב' ראש השנה יום רביעי

 

 קפה ועוגה     07:00-09:00

 תפילת שחרית בבית הכנסת שבקומת הלובי    07:45

 קידוש לפני תקיעות שופר   

   ד"ר יוחנן קירשנבוים דברי התעוררות מפי הרב   

 ותפילת מוסף תקיעות שופר    

 סעודת חג בשרית במסעדת אואזיס שבקומת הלובי    12:30

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

 ו', במועדון הילדים -חידות וחידונים לילדים בכיתות ג'    14:20-14:40

   נושא השיעור יפורסם בהמשך  –מפי הרב  שיעור  17:30

 . השיעור מיועד לגברים ונשים. הכנסתהשיעור בבית   

 בבית הכנסת  תפילת מנחה   18:10
 

 במסעדת אואזיס  חלבית ת חג ארוח   18:30

 משותפת בבית הכנסת  תפילת ערבית    19:30

 הבדלה בחדר אוכל  
  

 
 
 
 

 

 להתראות בשנה הבאה 
 צאתכם לשלום
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