
9:30-10:00 | לימוד חסידות / מתורתו של משיח
אולם, קומת הלובי

הדבר-מלכות השבועי
 הרה"ח ר' שמואל הכהן הענדל
מטה משיח בארץ הקודש, כפר חב"ד

10:00 | תפילת שחרית
אולם גן, קומה 2

הקהלת קהילות ומכירת המצוות
 מנחה השבת – הרה"ח ר' זיו קצבי

מרצה מפורסם, משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ, רמת-השרון

12:30 | סעודת שבת
אולם 'הגל הכחול', קומה 2

 הרה"ח ר' שמואל הכהן הענדל
מטה משיח בארץ הקודש, כפר חב"ד

 הרה"ח ר' זיו קצבי
מרצה מפורסם, משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ, רמת-השרון

השירה העשירית – הופעה מיוחדת
חיילות צבאות ה'

14:30 | "יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים"...
חדרי המלון המפואר

כלים מעשיים ברגעים האחרונים
16:30-18:00 | גאולה כללית ופרטית

16:30 | מתכוננות לשנה החדשה
אולם, קומת הלובי

 גב' נעמה טוכפלד
ירושלים

17:00 | הרצאה מרתקת
אולם 'לילך-רקפת', קומה 3

 מנחה השבת – הרה"ח ר' זיו קצבי
מרצה מפורסם, משלוחי כ"ק אד"ש מה"מ, רמת-השרון 

רעווא דרעווין 
 

18:00-19:00 | סעודת "רעווא דרעווין"
אולם 'הגל הכחול', קומה 2

19:15 | תפילת מנחה ופרקי אבות
אולם, קומת הלובי

19:45 | סדר ניגונים מיוחד / "שירו לה' שיר חדש"
אולם, קומת הלובי

 הרבנית רחל הנדל
צפת

20:30 | הבדלה
רחבת המלון

צאתכן לשלום
כי בשמחה תצאו... מן הגלות!

ַא גוטע ווָאך!



יום חמישי 
בואכן לשלום

15:00 | רישום וקבלת חדרים
קבלה, לובי המלון

כיבוד קל

14:00-16:00 | בריכת המלון / נשים
מתחם המלון

14:00-16:00 | סאונת המלון / גברים
קומת הלובי

16:00-18:00 | סאונת המלון / נשים
קומת הלובי

16:00-18:00 | בריכת המלון / גברים
מתחם המלון

16:45-18:00 | נפש בריאה בגוף בריא
שיט משפחתי בכינרת )/ קיאקים במועד אחר(

18:00-20:00 | ארוחת ערב
אולם 'הגל הכחול', קומה 2 

יום שישי 
8:00-10:00 | ארוחת בוקר

אולם 'הגל הכחול', קומה 2

9:00-15:00 | הפנינג
מתחם המלון

10:00-13:45 | בריכת המלון / גברים
מתחם המלון

10:00-13:45 | סאונת המלון / נשים
קומת הלובי

סדנא ייחודית – 'תקע בשופר גדול'
סדנא מרתקת בנושא השופר, עם היכנסנו לחודש אלול ובציפייה דרוכה 

לקראת 'שופר גדול של הגאולה'.
מתאימה לילדים, נוער וכן למבוגרים, והיא כוללת:

חלק עיוני – הכרת השופר, הלכות השופר, תוכן המתבטא בשופר.
תצוגת שופרות – שופר תימני, דישון, יעל, ראם, שור, תיש ועוד.

יצירת שופר, מהשופר הגולמי עד  יצירת שופר קבוצתי – הדגמה של 
לשופר כשר הלכתי ומבריק. השופר יוגרל בין המשתתפים בסדנא.

13:30-14:30 | סדנת יצירת שופר
אולם גן, קומה 2

14:15-18:00 | בריכת המלון / נשים
מתחם המלון

14:15-18:00 | סאונת המלון / גברים
קומת הלובי

15:30 | מזונות, שתיה קרה וחמה
לובי המלון

16:00-17:00 | הרצאה בנושא 'גאולה במשפחה'
אולם 'לילך-רקפת', קומה 3
 הרב ר' יצחק שמלוב

מנחה ויועץ נישואין, מלווה משפחתי

18:00 | התארגנות לשבת 

ליל שבת קודש 
19:00 | אור של גאולה

הדלקת נרות שבת קודש – לובי המלון

גוט שבת!
19:00 | פתיחה – 'שנה שכולה משיח'

אולם, קומת הלובי
 גב' מורן קורס

כתבת בערוץ 'הידברות', מרצה ומנחת סדנאות
 הרה"ח ר' שלום דובער שמולביץ

שליח ומנהל בית חב"ד, בית שאן

20:15 | קבלת שבת – תפילה בצוותא
אולם, קומת הלובי

20:45 | סעודת שבת
אולם 'הגל הכחול', קומה 2
 הרה"ח ר' יוסף דניאל

משפיע בישיבת חח"ל צפת
 הרה"ח ר' מתי טוכפלד

השליח בתקשורת

22:30 | התוועדות חסידית מיוחדת ומרתקת
אולם, קומת הלובי

 הרבנית רחל הנדל
צפת 

אנא דאגי שלחברותייך יהיה שקט. נצלי את השמרטפייה בזמן התוכניות 
השונות.

השמרטפייה תופעל במשך כל השבת )מלבד בזמן הסעודות וזמני מנוחה( 
על-ידי צוות מסור ומיומן באולם הלובי שבקומת קרקע.

יום שבת קודש 
 

7:00-10:00 | טעימה מהגאולה
מזונות, שתיה חמה – קומת הלובי

8:00-9:30 | תהילים
אולם, קומת הלובי


