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 ברוכים הבאים
 

 נוסטלגיה יהודית והשטייטל
 ים המלח VERTמלון 

 2-5/1/2022  "בפג' שבט תש -כ"ט טבת
 

 2/1/22 כ"ט טבת ראשוןיום 

 וכיבוד קל קבלת פנים

 קבלת חדרים   0015:
 LLבקומה  באולם הכנסיםתפילת מנחה    16:15

 -שירי ארץ ישראל והסיפורים המרתקים שמאחוריהם"הוי ארצי מולדתי", מופע   17:00
 LLבקומה  הכנסיםבאולם  נאווה שפיצר שירה סוחפת עם

  תפילת ערבית   18:15

 )ישיבה חופשית( LLארוחת ערב בחדר אוכל בקומה   18:00-20:30

 LLקומה בבאולם  מוטי גלעדי של מבדרמופע  -"בידור חובק עולם"   21:00
 

 3/1/22 א' שבט שנייום 

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת שחרית    07:30

 LLבחדר אוכל בקומה  ארוחת בוקר  07:00-10:30

 LLבאולם הכנסים בקומה  קפה ועוגה  16:00-17:00
 

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת מנחה   16:15

ועל הפיתוחים אתגרי הביטחון הלאומי של מדינת ישראל והשפעתם על בניין הכוח  17:00
, יעקב נגל 'תא"ל )מיל.( פרופ :הרצאה מרתקת עם -הטכנולוגיים במערכת הביטחון

  LLבאולם הכנסים בקומה  לשעבר ראש המל"ל בפועל

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת ערבית   18:15

 LLארוחת ערב בחדר אוכל בקומה   18:00-20:30

מופע תוסס, מלא חן, הומור וחכמה מלווה בסיפורים  -איזו מדינה""  21:00
ה, נישואין, הפוליטיקה ועל מצחיקים ומרגשים על: חברות, אהבה, היסטורי

 LLבאולם הכנסים בקומה עם האומן המוכשר מר יורם טהרלב    - מה לא
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 4/1/22 ב' שבט שלישייום 

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת שחרית    07:30

 LLבחדר אוכל בקומה  ארוחת בוקר  07:00-10:30

 LLבאולם הכנסים בקומה  קפה ועוגה  16:00-17:00
 

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת מנחה   16:15

תכנית הגרעין האיראנית, הסכנות לעולם ולישראל, הסבר על תוכנו של הסכם    17:00
                                                                   -, ההתפתחויות שחלו מאז ולאן פנינו מועדות2015-ב שנחתם         הגרעין 

באולם  לשעבר ראש המל"ל בפועל, יעקב נגל 'תא"ל )מיל.( פרופהרצאה עם 
 LLהכנסים בקומה 

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת ערבית    18:15

 LLבחדר אוכל בקומה ארוחת ערב   18:00-20:30

 – נדב מלכיאלי בניצוחו שלתזמורת הכלייזמרים  -"עוד חוזר הניגון"  21:00

 LLבאולם הכנסים בקומה 

 

 5/1/22 ג' שבט רביעייום 

 LLבאולם הכנסים בקומה תפילת שחרית    07:30

 LLבחדר אוכל בקומה  ארוחת בוקר  07:00-10:30

 עזיבת חדרים   11:00 

 

 

  הבריאות/ספא הכולל: בריכת מי ים המלח, סאונה, ג'קוזי וחדר כניסה חינם למועדון
 כושר.

  הנחה לבאי הפסטיבל. 10% –בהזמנת טיפולים בספא המלון 

  כולל מע"מ לאדם לכל השהייה.   ₪ 30חלוקים הינם כנגד פיקדון ובעלות של
  לאדם. ₪ 10החלפת חלוק כרוכה בתוספת תשלום של 


