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להתראות אי”ה בפסטיבל! 
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 עם טובי האומנים והמרצים בשפת היידיש
מלון קראון פלזה ים המלח 

יום שני -ח' שבט 3.02.2020 
הגעה לבית המלון, קבלת פנים חגיגית   15:00-16:00

קבלת מפתחות והתארגנות בחדרים  
קפה ועוגה   16:00-17:00

פתיחה חגיגית: ברכות מאת מר עציון שוורץ- מנכ"ל החברה             17:00-17:30
ד"ר יניב גולדברג - מנחה פסטיבל היידיש  

שירה בציבור בהנחיית יוסי גרושקה, אילן טל וניסן רחמני  17:30-18:30
ארוחת ערב *-שני מושבים לפי קומות  18:00-21:00

הופעת ערב הפתיחה: מוטי גלעדי  - "יידיש מיין אוצר"- מופע חדש   21:00

יום שלישי - ט' שבט 4.02.2020
ארוחת בוקר  07:00-10:00

הרצאה מאת ד"ר יניב גולדברג "הומור בעיירה היהודית" על פי שלום עליכם  10:00-11:30
הרצאה -מאת ד"ר יניב גולדברג-"דז'יגאן ושומאכער" - הסטארים הגדולים של תיאטרון היידיש  12:00-13:00

קפה ועוגה   16:00-17:00
מופע - " החיים בוורוד" – יוליה גוליגר–גיא נחמיאס –אריק פולקובסקי   17:00-18:15

ארוחת ערב *-שני מושבים  18:00-21:00
הופעת ערב: "שניים שווים" – אילן לייבוביץ ושלומי גולדברג-ניהול מוזיקלי - איתן סובול    21:00

יום רביעי - י' שבט 5.02.2020
ארוחת בוקר   07:00-10:00

הרצאה- פרופ' נתן כהן - השטייטאל בספרות היידיש  10:00-11:00
הרצאה: ד"ר יניב גולדברג ביידיש זה מצלצל יותר טוב - התפתחות ההומור ביידיש  11:00-12:30

במה חופשית  12:00-13:00
מנוחה  13:00-16:00

קפה ועוגה  16:00-17:00
מופע -"נשמה יהודית" -לימור שפירא –קובי משעל-ליאוניד רוטשטיין  17:00-18:30

ארוחת ערב *- שני מושבים  18:00-21:00
הופעה: מופע הניגון שבלב " חזנים  שרים יידיש: ישראל רנד- צודיק גרינוולד- חיים שטרן  21:00-23:00

בליווי הכנר ניצן-חן רזאל ובניצוחו של ר' מנחם בריסטובסקי  

יום חמישי- יא' שבט 6.2.2020
ארוחת בוקר – ופינוי חדרים  07:00-10:00

מופע סיום–ליא קניג –כלת פרס ישראל  10:00

דברי ברכות וסיכום  

ח-י"א שבט תש"פ 3-6/02/2020

עם טובי האומנים והמרצים בשפת היידיש- מלון קראון פלזה ים המלח 
לזכרם של מקימי הפסטיבל: טוביה שוורץ, שמואל גור ושרל'ה פלדמן ז"ל 

בהנחיית – ד"ר יניב גולדברג
בליווי אקדמי

 הערות: • ארוחות ערב בשני מושבים: קומות: 18:00-19:30   3-7 קומות: 8-12 בשעה 20:00-21:00  • ניתן לאכול ארוחת צהריים במקום ארוחת ערב • 
 כל המופעים יתקיימו בקומה LL. • ה10% הנחה לטיפולים לבאי הפסטיבל.  עלות חלוקים – 25 ₪  לאדם  • 

שעות רחצה נפרדות בבוקר:  06:30-07:30  נשים |  07:30-08:30 גברים

עלות החל מ-3980 ₪ לזוג בחדר סטנדרט | 4530 ₪ לזוג בחדר דלקס | 4730 ₪ לזוג בחדר אקזקיטיב | מחיר ליחד בחדר 3850 ₪ 
 כולל: 4 ימים / 3 לילות - חצי פנסיון + קפה ועוגה כל יום | כניסה לכל המופעים וההרצאות/כניסה לספא. 

לא כולל: הסעה הלוך ושוב- 100 ₪
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להירשם

 מספר חדרים 
מוגבל


