
 

 אירוע לציבור החרדי והדתי 
 9-13.1.2022 –קלאב הוטל  

 מיום ראשון ועד יום חמישי               

 תכנית האירוע:                      
 9.1.2022יום ראשון  

 
 קבלת פנים הכוללת כיבוד קל     -    15:00-18:00

 במועדון העולם האבוד -פעילויות ילדים    -   15:00– 18:00
 בלוני צורות, עמדות משחקי שולחן,    -נאוטילוס  – הפנינג לילדים    -    15:00-18:00

 חטיפים  ו עמדות ממתקים  –רגל והוקי אוויר -סנוקר, פינג פונג, כדור                              
 בית הכנסת      -מנחה מניין א'    -                16:00
 בית הכנסת   -ה מניין ב' מנח   -                16:30
                                אודיטוריום   ב -" שמחה ואושר"הרצאה בנושא    - הרב מאיר שוורץ   -                17:00
 בית הכנסת    -תפילת ערבית    -                18:00

 בריכת מפרץ הזהב           -נגן גיטרה     -    16:00-18:00
 מתחם הקולינריום         -ארוחת ערב      -    18:00-21:00
18:00-23:00    -   "Piano Club במיטב   גנאדי גורודיצקי " בליווי מאסטרו 

 לובי המלוןבהקלסיקות                                
   הנשמה רוצה יותר", "עד אמצא מקום", "האשרון רזאל "אהמופע עם    -                20:30

 "מלאכי השרת", "אתה נגלית", "אמת   אבריימי רוט בקצה המנהרה",                                
 היה המנהל  ש סקסופון הקלרינט וה וזא , וירטווחנן בר סלעויציב"                                 

 האמנותי של פסטיבל הכליזמרים בצפת.                          
                          

 10.1.2022 יום שני 
 

 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15
 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30

 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15

 מועדון העולם האבוד -פעילויות ילדים     -    10:00-18:00
10:00-14:00    -    "Piano Club  לובי המלון -" נגן פסנתר 

   חיים ולדרעם הסופר ואיש החינוך  -חינוך ילדים      -                10:00
   אודיטוריום -לנשים   הניה שוחטיחד עם  -סטנדאפ ושיר מופע     -                11:00
 בריכת החוף  - פעילות לנשים     -                12:15
 לכול המשפחה  –  הלר"הבלשים הצעירים" עם המאייר מוטי     -                13:00
 ול חי  קמאחורי הקלעים של תחנת רדיו   -יואב דיליאון     -                15:45
   לנשים    -"אריכות ימים"   - דפנה דיליאון פז    -                16:15
 בית הכנסת      -מנחה מניין א'     -                16:00



 
 
 
 
 

 בית הכנסת     -מנחה מניין ב'     -                16:30
 "    "האושר" הרב חיים הורוביץ ומאיר גרין במופע "הנער המתבגר   -                17:00

 אודיטוריום.   – לכל אורחי המלון                                
 תפילת ערבית      -                18:00

 מתחם הקולינריום         -ארוחת ערב     -     18:00-21:00
18:00-23:00     -   "Piano Club  בליווי מאסטרו גנאדי גורודיצקי במיטב " 

 לובי המלון -הקלסיקות                                 
 מגדלור   –מופע מרכזי עם גדול הזמר החסידי   - ""אברהם פריד   -                 20:30

 
                              

 11.1.2022יום שלישי 
 

 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15
 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30

 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15

 מועדון העולם האבוד -פעילויות ילדים     -    10:00-18:00
10:00-14:00    -    "Piano Club  לובי המלון -" נגן פסנתר 

   "אתגרים בחינוך" – אברהם ברזיליהרב    -                 10:00
10:00-12:00     -    "Piano Club לובי המלון -" נגן פסנתר 

     הדרך אל האושר: כלים לחיות חיים שלמים וטובים  -דפנה דיליאון    -                  11:00
 בדרך אל האושר  יותר                                  

 לכול המשפחה   -מרהיב מופע קסמים    -אהרון הקוסם     -                 13:00
 חידושים בחקר השינה והחלום: החלום ככלי ומנוף   -דפנה דיליאון     -                 16:00

 להעצמה אישית                                 
 בית הכנסת      -מנחה מניין א'     -                 16:00
 בית הכנסת     -מנחה מניין ב'     -                16:30

 בריכת מפרץ הזהב -נגן בוזוקי     -    16:00-18:00
 אורחי   לכול"איך צוחקים גם בזמנים קשים"  – הרב מיכאל לסרי    -                17:00

 אודיטוריום   -המלון                                
 מתחם הקולינריום            -ארוחת ערב      -    18:00-21:00

 אודיטוריום  -פעילות נושאת פרסים לילדים     -                20:30
21:00-23:00    -   "Piano Club  גנאדי גורודצקי " זמר הבית מייקל בליווי מאסטרו   

 לובי המלון  - הקלסיקותבמיטב                               
  " וה"אוף שימחעס גיל ישראלוב במופע עם ישי לפידותהזמר    -                20:30

 

 
 



 
 
 

 12.1.2022 יום רביעי 
            
 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15

 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30
 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15

 מועדון העולם האבוד -פעילויות ילדים     -    10:00-18:00
10:00-14:00    -    "Piano Club  לובי המלון -" נגן פסנתר 

 בריכת מפרץ הזהב -נגן קלידן     -                 10:00
   –לכל אורחי המלון   -" שביל לאושר" -  הרב יגאל כהן     -               10:00

  אודיטוריום                               
   אודיטוריום -לנשים   רחל פסטג בוקר אימון אישי יחד עם      -                11:30
 כיצד ניתן לשפר את   -חידושים בחקר המוח הגמיש   -  דפנה דיליאון     -               16:00

 התפקוד בחיים                                
 בריכת מפרץ הזהב -נגן      -               16:00
 תפילת מנחה     -               16:30
  "קרוב קרובים" –אודיטוריום  -אורחי המלון  הרב דן טיומקין     -                17:00
 תפילת ערבית     -               18:00

 מתחם הקולינריום             -ארוחת ערב      -    18:00-21:00
21:00-23:00    -   "Piano Club  גנאדי גורודצקי " זמר הבית מייקל בליווי מאסטרו   

 לובי המלון  - הקלסיקותבמיטב                               
 אומן חושים במופע על עוצר נשימה – אסף סולומון   -                20:30

 
 13.1.2022  יום חמישי

 
 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15

 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30
 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15
 הסוויטות  פינוי    -                 10:00

 
 

 
 

 
 



 אירוע לציבור החרדי והדתי 
 9-12.1.2022 –קלאב הוטל  

 רביעימיום ראשון ועד יום           
 

 תכנית האירוע:                      
 9.1.2022יום ראשון  

 
 קבלת פנים הכוללת כיבוד קל     -    15:00-18:00

 העולם האבודבמועדון  -פעילויות ילדים    -   15:00– 18:00
 בלוני צורות, עמדות משחקי שולחן,    -נאוטילוס  – הפנינג לילדים    -    15:00-18:00

 חטיפים  ו עמדות ממתקים  –רגל והוקי אוויר -סנוקר, פינג פונג, כדור                              
 בית הכנסת      -מנחה מניין א'    -                16:00
 בית הכנסת   -מנחה מניין ב'    -                16:30
 אודיטוריום                                  ב -" שמחה ואושר"הרצאה בנושא    - הרב מאיר שוורץ   -                17:00
 בית הכנסת    -תפילת ערבית    -                18:00

       בריכת מפרץ הזהב     -נגן גיטרה     -    16:00-18:00
 מתחם הקולינריום         -ארוחת ערב      -    18:00-21:00
18:00-23:00    -   "Piano Club במיטב   גנאדי גורודיצקי " בליווי מאסטרו 

 לובי המלוןבהקלסיקות                                
   אמצא מקום", "האשהנשמה רוצה יותר", "עד אהרון רזאל "מופע עם    -                20:30

 "מלאכי השרת", "אתה נגלית", "אמת   אבריימי רוט בקצה המנהרה",                                
 היה המנהל  ש סקסופון הקלרינט וה וזא , וירטווחנן בר סלעויציב"                                 

 האמנותי של פסטיבל הכליזמרים בצפת.                          
                          

 10.1.2022 יום שני 
 

 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15
 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30

 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15

 מועדון העולם האבוד -פעילויות ילדים     -    10:00-18:00
10:00-14:00    -    "Piano Club  לובי המלון -" נגן פסנתר 

   חיים ולדרעם הסופר ואיש החינוך  -וך ילדים  חינ    -                10:00
   אודיטוריום -לנשים   הניה שוחטסטנדאפ יחד עם  מופע     -                11:00
 בריכת החוף  - פעילות לנשים     -                12:15
 לכול המשפחה  – הלר "הבלשים הצעירים" עם המאייר מוטי     -                13:00
 ול חי  קמאחורי הקלעים של תחנת רדיו   -יואב דיליאון     -                15:45
   לנשים    -"אריכות ימים"   - דפנה דיליאון פז    -                16:15
   בית הכנסת    -מנחה מניין א'     -                16:00



 
 
 
 
 

 בית הכנסת     -מנחה מניין ב'     -                16:30
 "    "האושר" הרב חיים הורוביץ ומאיר גרין במופע "הנער המתבגר   -                17:00

 אודיטוריום.   – לכל אורחי המלון                                
 תפילת ערבית      -                18:00

 מתחם הקולינריום         -ארוחת ערב     -     18:00-21:00
18:00-23:00     -   "Piano Club  בליווי מאסטרו גנאדי גורודיצקי במיטב " 

 לובי המלון -הקלסיקות                                 
 מגדלור   –מופע מרכזי עם גדול הזמר החסידי   - ""אברהם פריד   -                 20:30

 
                              

 11.1.2022יום שלישי 
 

 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15
 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30

 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15

 מועדון העולם האבוד -ילדים פעילויות      -    10:00-18:00
10:00-14:00    -    "Piano Club  לובי המלון -" נגן פסנתר 

 "  אתגרים בחינוך" – אברהם ברזיליהרב    -                10:00
10:00-12:00     -   "Piano Club לובי המלון -" נגן פסנתר 

     הדרך אל האושר: כלים לחיות חיים שלמים וטובים  -דפנה דיליאון    -                  11:00
 בדרך אל האושר  יותר                                  

 לכול המשפחה   -מרהיב מופע קסמים    -אהרון הקוסם    -                 13:00
 נוף  חידושים בחקר השינה והחלום: החלום ככלי ומ -דפנה דיליאון     -                 16:00

 להעצמה אישית                                 
 בית הכנסת      -מנחה מניין א'     -                16:00
 בית הכנסת     -מנחה מניין ב'     -                16:30

 בריכת מפרץ הזהב -נגן בוזוקי     -    16:00-18:00
 אורחי   לכול"איך צוחקים גם בזמנים קשים"  – הרב מיכאל לסרי    -                17:00

 אודיטוריום   -המלון                                
 מתחם הקולינריום            -ארוחת ערב      -    18:00-21:00

 אודיטוריום  -פעילות נושאת פרסים לילדים     -                20:30
21:00-23:00    -   "Piano Club  גנאדי גורודצקי " זמר הבית מייקל בליווי מאסטרו   

 לובי המלון  - הקלסיקותבמיטב                               
  " וה"אוף שימחעס גיל ישראלוב במופע עם ישי לפידותהזמר    -                20:30

 

 
 



 
 
 

 12.1.2022  יום חמישי
 

 בית הכנסת  -שחרית מניין א'     -                06:15
 מתחם הקולינריום           -ארוחת בוקר      -    07:00-10:30

 בית הכנסת      -שחרית מניין ב'     -                07:15
 בית הכנסת      -שחרית מניין ג'     -                08:15
 פינוי הסוויטות    -                 10:00

 
 

 ניתנים שינויים קלים בתכנית 
 

 טלח 
 
 
 
 
 


