
  

 "יידיש לעבט"

 

 23- מס   היידש  פסטיבל

7.3-10.3.2021 
 

                                                                          והתו הסגוללפי תקן משרד הבריאות  תכנית הפסטיבל                                 
  רמדה חדרה על שפת הים.מלון  - טובי האומנים והמרצים בשפת היידיש עם                   

 לזכרם של מקימי הפסטיבל : טוביה שוורץ, שמואל גור ושרל'ה פלדמן  ז"ל 

 ד"ר יניב גולדברג –בהנחיית 
 

  7.3כג' אדר –יום ראשון                                     
 פנים חגיגיתהגעה לבית המלון, קבלת   15:00-16:00

 קבלת מפתחות והתארגנות בחדרים
 קפה ועוגה  16:00-17:00
 ד"ר יניב גולדברג –חגיגית  פתיחה  17:00-17:30

           "מגלים  עולם"  מנכ"ל - שוורץעציון ברכות מאת מר                         

  שירה בציבור בהנחיית יוסי גרושקה, אילן טל וניסן רחמני  17:15-18:30
 שני מושבים לפי קומות.-* ארוחת ערב  18:00-21:00

 ולהקתו . -יעקב בודו: הפתיחה הופעת ערב   21:00

 8.3 אדר' דכ -שנייום 
 ארוחת בוקר  07:00-10:00
  ד"ר יניב גולדברגרצאה מאת ה     10:00-11:30
 יוני אילתמאת -הרצאה      12:00-13:00
 קפה ועוגה  16:00-17:00

 יוליה גוליגר –לאוניד רוטשטיין –עוזי רוזנבלט – כשיידש וצרפתית נפגשיםמופע   17:00-18:15

 שני מושבים-* רוחת ערבא 18:00-21:00

 כלת פרס ישראל -ליא קניג ת ערב : הופע  21.00

 9.3אדר  ה'כ  -שלישייום 

 .פרופ' נתן כהן  -הרצאה     10:00-11:00
 .ד"ר יניב גולדברג–הרצאה     11:00-12:30

 במה חופשית     12:00-13:00

 מנוחה     13:00-16:00
 קפה ועוגה     16:00-17:00

  יותם כהן ושירלי הוד"-מופע     17:00-18:30

 שני מושבים -* ארוחת ערב    18:00-21:00

 לירן ספורטה ולהקתו:מופע הניגון שבלב " הופעה   21:00          

 10.3שבט  וכ -רביעייום 
 ופינוי חדרים – ארוחת בוקר   07:00-10:00

 יעל יקל ויוני אילת . – מופע סיום  10:00          
                  
 דברי ברכות וסיכום                     

 

 :*הערות

 20:00-21:00 בשעה 8-12 :קומות 3-7   18:00-19:30 :קומות :מושבים בשני ערב ארוחות  

 ערב ארוחת במקום צהריים ארוחת לאכול ניתן 

 2בקומה מופעים יתקיימוה כל 

  לאדם.. 30₪ –הפסטיבל.  עלות חלוקים  לבאי לטיפולים הנחה 

 : גברים 07:30-08:30נשים     06:45-07:30שעות רחצה נפרדות בבוקר 
 

 יתכנו שינויים –ט.ל.ח 
  
 
 
 
 
 
 
 



 :עלויות 
 

   ₪ 0839:  דלקס עלות לזוג בחדר
 ₪ 3004:  עלות לזוג בחדרי קלאב

 )סלון וחדר שינה (  ₪ 4600:  לזוג בחדר מיני סוויטהעלות 
 ₪ 5083:  עלות ליחיד בחדר

 
כניסה לכל  –חצי פנסיון + קפה ועוגה כל יום  –לילות  3 –ימים  4: כולל 

 .כניסה לספא –המופעים וההרצאות 
 

–ספא  –כוכבים ברמה טובה מאוד.כולל בריכה פנימית  5 –המלון 
 שפת הים. טיפולים. המלון ממוקם על

 
 טיפולי ספא במלון.   לאדם הלוך ושוב . ₪ 60: הסעה  לא כולל

 
 או למייל   09-7742508להרשמה יש למלא טופס הרשמה ולשלוח לפקס 

Etzion68@gmail.com 
 
 

 תנאי הרשמה : 
 בקרדיט 12תשלומים ללא ריבית או עד  3ניתן לשלם עד 

 .  1.2.2021ניתן לבטל עד לתאריך 
  
 
 
 

 
 
 
 
 

      צוות מגלים עולם מאחלים לכם הנאה מירבית !

   olam.com-www.megalimאתר: etzion68@gmail.com:מייל
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