
פתאל זהב
״שרתי לך ארצי״ -
70 שנות זמר עברי

לאונרדו פלאזה טבריה

יום א׳ 23/12/2018
17:00 - 15:00

19:00
20:00

יום ב׳ 24/12/2018
09:30 - 07:00

10:00

17:00
19:00
20:00

יום ג׳ 25/12/2018
09:30 - 07:00

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 

קבלת פנים, קבלת תכנית הנופש
ארוחת ערב

בלווי  מרגש,  מוסיקלי  מופע   - בישראל״  ״רק   - פרקש  דורית 
מצגת עם מילות השירים.

דורית שרה יחד עם הקהל את השירים היפים ביותר של היוצרים 
יורם  ווילנסקי,  משה  ארגוב,  סשה  עליהם:  שגדלנו  המשובחים 
מנור,  אהוד  רוזבלום  יאיר  שפירא,  רחל  שמר,  נעמי  לב,  טהר 
דודו ברק, חיים חפר, שייקה פייקוב, מוני אמרליו, יעקוב אורלנד, 
הניחוח  את  ומביאה  ועוד....  גורי  חיים  לוין,  חנוך  אריאל,  מאיר 

הים-תיכוני, עם מיטב הזמר היווני שעשה עלייה.
דורית פרקש - מהצמד "שוקי ודורית", זמרת ומוסיקאית.

ארוחת בוקר
היצירות  היוצרים,  על   - חיינו  של  הקול  פס   - שומן  שחר 

והמבצעים הגדולים בזמר העברי.
שאהבנו  השירים   את  יחדיו  נשיר  עברית.  שירה  של  עשורים   7
משנות החמישים ועד ימינו... בין היוצרים  והמבצעים: אהוד מנור, 
נעמי שמר, נורית הירש, נחום היימן ועוד רבים וטובים אחרים...  

שחר שומן - מרצה ומוסיקאי.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
יובל דור  - סיפורים ושירים מדור לדור

סיפורים אישיים וסיפורים מן המקורות. הקהל שר , צוחק ומתרגש 
לנוכח נפלאות השפה העברית והשירים האהובים.

יובל דור - חבר לשעבר בלהקת "הכל עובר חביבי", אמן ויוצר.

ארוחת בוקר
עזיבת המלון



פתאל זהב
״שרתי לך ארצי״ -
70 שנות זמר עברי

הרודס ים המלח

יום א׳ 20/1/2019
17:00 - 15:00

19:00
20:00

יום ב׳ 21/1/2019
09:30 - 07:00
13:30 - 09:30

17:00
19:00
20:00

יום ג׳ 22/1/2019
09:30 - 07:00

10:00

17:00
19:00
20:00

יום ג׳ 23/1/2019
09:30 - 07:00

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 

קבלת פנים, קבלת תכנית הנופש
ארוחת ערב

דורית פרקש - ״רק בישראל״ - מופע מוסיקלי מרגש, בלווי מצגת עם מילות השירים.
דורית שרה יחד עם הקהל את השירים היפים ביותר של היוצרים 
יורם  ווילנסקי,  משה  ארגוב,  סשה  עליהם:  שגדלנו  המשובחים 
מנור,  אהוד  רוזבלום  יאיר  שפירא,  רחל  שמר,  נעמי  לב,  טהר 
דודו ברק, חיים חפר, שייקה פייקוב, מוני אמרליו, יעקוב אורלנד, 
הניחוח  את  ומביאה  ועוד....  גורי  חיים  לוין,  חנוך  אריאל,  מאיר 

הים-תיכוני, עם מיטב הזמר היווני שעשה עלייה.
דורית פרקש - מהצמד "שוקי ודורית", זמרת ומוסיקאית.

ארוחת בוקר
סיור ממונע – 70 שנות הישגים ישראליים: התיישבות, תעשיה, 
חקלאות – באזור ים המלח. סיפורו המרתק של "ים המוות" 

והאזור ב-70 שנה
*הסיור בכפוף למזג אויר.

קפה ועוגה
ארוחת ערב

יובל דור  - סיפורים ושירים מדור לדור
סיפורים אישיים וסיפורים מן המקורות. הקהל שר , צוחק ומתרגש 

לנוכח נפלאות השפה העברית והשירים האהובים.
יובל דור - חבר לשעבר בלהקת "הכל עובר חביבי", אמן ויוצר.

ארוחת בוקר
היצירות  היוצרים,  על   - חיינו  של  הקול  פס   - שומן  שחר 

והמבצעים הגדולים בזמר העברי.
שאהבנו  השירים   את  יחדיו  נשיר  עברית.  שירה  של  עשורים   7
משנות החמישים ועד ימינו... בין היוצרים  והמבצעים: אהוד מנור, 
נעמי שמר, נורית הירש, נחום היימן ועוד רבים וטובים אחרים...  

שחר שומן - מרצה ומוסיקאי.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
זמר המלון / תכנית פתאל

ארוחת בוקר
עזיבת המלון

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום • 
בתכנית ים המלח - בערב האחרון - זמר/תכנית הרשת • הסיור בים המלח – בכפוף לתנאי מזג אויר • באחריות הרשת - הזמנת 

אוטובוסים לסיור בהתאם לרישום במלון.



פתאל זהב
״שרתי לך ארצי״ -
70 שנות זמר עברי

לאונרדו אשקלון

יום א׳ 24/2/2019
17:00 - 15:00

19:00
20:00

יום ב׳ 25/2/2019
09:30 - 07:00

10:00

17:00
19:00
20:00

יום ג׳ 26/2/2019
09:30 - 07:00

• התמונות הן להמחשה בלבד • יתכנו שינויים בתכנית טל"ח • כל הזכויות שמורות לבהשראה. ציפורה גבעון וכנרת רוזנבאום

בשיתוף "בהשראה חוויה מרגשת של תרבות ותוכן" 

קבלת פנים, קבלת תכניות, התארגנות בחדרים
ארוחת ערב

בלווי  מרגש,  מוסיקלי  מופע   - בישראל״  ״רק   - פרקש  דורית 
מצגת עם מילות השירים.

דורית שרה יחד עם הקהל את השירים היפים ביותר של היוצרים 
יורם  ווילנסקי,  משה  ארגוב,  סשה  עליהם:  שגדלנו  המשובחים 
מנור,  אהוד  רוזבלום  יאיר  שפירא,  רחל  שמר,  נעמי  לב,  טהר 
דודו ברק, חיים חפר, שייקה פייקוב, מוני אמרליו, יעקוב אורלנד, 
הניחוח  את  ומביאה  ועוד....  גורי  חיים  לוין,  חנוך  אריאל,  מאיר 

הים-תיכוני, עם מיטב הזמר היווני שעשה עלייה.
דורית פרקש - מהצמד "שוקי ודורית", זמרת ומוסיקאית.

ארוחת בוקר
היצירות  היוצרים,  על   - חיינו  של  הקול  פס   - שומן  שחר 

והמבצעים הגדולים בזמר העברי.
שאהבנו  השירים   את  יחדיו  נשיר  עברית.  שירה  של  עשורים   7
משנות החמישים ועד ימינו... בין היוצרים  והמבצעים: אהוד מנור, 
נעמי שמר, נורית הירש, נחום היימן ועוד רבים וטובים אחרים...  

שחר שומן - מרצה ומוסיקאי.
קפה ועוגה

ארוחת ערב
יובל דור  - סיפורים ושירים מדור לדור

סיפורים אישיים וסיפורים מן המקורות. הקהל שר , צוחק ומתרגש 
לנוכח נפלאות השפה העברית והשירים האהובים.

יובל דור - חבר לשעבר בלהקת "הכל עובר חביבי", אמן ויוצר.

ארוחת בוקר
עזיבת המלון


