
 "לעבטיידש "                                                                                                                          

 "יידיש לעבט"

 

 25 - מס- והנוסטלגיה היידשפסטיבל 

  22.1-25.1.2023 
 

 ים המלח   Davidמלון  - היידישעם טובי האומנים והמרצים בשפת תכנית הפסטיבל            

 ומר שמואל גור ז"ל טוביה שוורץ ז"ל מר של מקימי הפסטיבל םלזכר

 יניב גולדברג –בהנחיית 
                                                                 

                                

 22.1.2023 - טבת 'כט –ראשון יום                                      
 קבלת פנים חגיגית, ת המלוןהגעה לבי 15:00-16:00
 בחדריםקבלת מפתחות והתארגנות                         
 קפה ועוגה 16:00-17:00
    מנכ"ל החברה           - שוורץעציון : ברכות מאת מר חגיגית הפתיח 17:00-17:30
 מנחה פסטיבל היידיש - יניב גולדברג מר                                                      
 יוסי גרושקה, אילן טל וניסן רחמנישירה בציבור בהנחיית  17:30-18:30
  ארוחת ערב 18:00-21:00

 וירטואוזים על במה אחת.מופע חדש ומרהיב.  for u   - 4אקורדיון   : הפתיחה הופעת ערב       21:00

 ישראל רונן  –אילן ליבוביץ  –איתן שפירא  –עוזי רוזנבלאט                 
 

 23.1.2023 -שבט  'א – נישיום    
    ארוחת בוקר     07:00-10:00
 וילנה יהודית דרך צחוק ודמע – ד"ר ישקובסקי - הרצאה      10:00-11:30
 מוטיבים של פולקלור וספרות יידש באמנות הציור -  ד"ר ישקובסקי  -הרצאה      :12:00-1300
 קפה ועוגה     16:00-17:00
  מופע צחוק עם דורי אנגל אמיתי קידר ונגנים.-החכמים של חלם" " -מופע      17:00-18:15
  ארוחת ערב     18:00-21:00

  מופע ייחודי . –אריק דוידוב :הופעה      21.00

                   

 24.1.2023  -שבט  'ב – שלישייום          
 ארוחת בוקר     07:00-10:00
            ד"ר יניב גולדברג  – 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
 עם בני הנדל וצמד נגנים. –מיט הבדחן  כלייזמר    17:00-18:30
  ארוחת ערב    18:00-21:00

 החזן צבי וייס והטנור פליקס ליבשיץ-כשאופרה פוגשת חזנות:מופע הניגון שבלב " הופעה     21:00-23:00
 .חן רזאל-הכנר ניצןבליווי                     

 

 25.1.2023  -שבט  'ג    - רביעייום   
     ארוחת בוקר    07:00-10:00

 מסביב לעולם . –אנטולי ליין   - מופע סיום   10:00          

 דברי ברכות וסיכום                      
 
 

                        

 :*הערות 

 1. ספא קומה  1. אולם מופעים קומה  1קומה   ערב ארוחות  

  חובה ליידע מראש. – ערב ארוחת במקום צהריים ארוחת לאכול ניתן 

    שמוחזר.₪  50יש לתת פקדון  –חלוקים ניתן לקבל בקומת הספא 

  ניתן להזמין מראש בקומת הספא –טיפולים 

  . פונים לבריכה או לים המלח. בכל החדרים פינת קפה .כספת ומיני בר.כל החדרים עם מרפסות 
 
 
 

    למעוניינים תפילות יתקיימו 

 באולם המופעיםבשעות:

 07:00שחרית     

  13:30 מנחה      

       18:30     ערבית                 



 
 
 
 
 
 

 חדרי דלקס .  ₪  4850     : עלות לזוג
 .  17עד קומה   14קומה   ₪  5450 – פרמיום עלות לזוג בחדר 

 ללילה + מעמ₪  450 – תוספת למיני סוויטה מצדה
 ₪  4450:  יחיד בחדר

 ₪ 2650 – שלישי בחדר
 

 לילות , חצי פנסיון +קפה ועוגה כל יום ,כניסה לכל המופעים וההרצאות,כניסה לספא 3 –ימים  4:  כולל המחיר
 

 ₪  140לא כולל : הסעה הלוך ושוב עלות לאדם 
 

 ליום .₪  30למעוניינים ניתן לקבל אוזניות תרגום בתשלום   -
 
 
 

 etzion68@gmail.com    מייל :       7711711-09לפרטים והרשמה : 

 
     09-7742789 –פקס 

 
 מצ'ב טופס הרשמה .  יש למלא את הטופס ,לשלוח למייל או לפקס ולוודא אישור קבלתו .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 
 יתכנו שינויים –ט.ל.ח 

 

    09-7711711  בפסטיבל! -מאחלים לכם הנאה 

  www.megalim-olam.com      אתר:     etzion68@gmail.com :מייל
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