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 "על הניסים ועל הנפלאות"

 
 

   
 

 
נוסעים לצדיקים בחג האורים 

 מתברכים ונושעים 
 

 

 
 מסלול הנסיעה: 

 

 
 

 26.11.2021כ"ב כסלו יום שישי 
 3ב"ג בטרמינל התייצבות בשדה תעופה נת 

 ( )בלילה שבין יום חמישי לשישי לפנות בוקר 02:30בשעה: 
 778פי אס טיסת 

 05:30: מת"א  שעת המראה משוערת
 08:40: בקייב נחיתה משוערת שעת  

 

 נסיעה  לאחר יציאה משדה התעופה בקייב

אור האורות הנחל נובע מקור   לציונו שללאומן 

 חכמה הרה"ק רבי נחמן מברסלב זיע"א 
  התארגנות בחדרים
 הדלקת נרות שבת  

 סעודת שבת מענגת מתוך ניגונים ודברי תורה  
 התוועדות ומפגש לבבות  לאחר הסעודה: 

כי מאכילת שבת נשפעין ונתברכין כל ששת  " 
  הימים"

 

 27.11.2021יום שבת קודש כ"ג כסלו 
 תפילת שבת בציון

"השבתים ששובתים אצלי הם יותר גדולים  
 וטובים משבע תעניות משבת לשבת"!  

 סעודת שבת, זמירות שבת וסיפורי מעשיות  
לחפש, לבקש ולמצוא את הטוב "אזמרה" שיעור 

 הפנימי הייחודי בי ובזולתי  
 ענוג  תשבת בינה ש 

 סעודה שלישית "רעווא דרעווין" 
 צאת  השבת והבדלה  
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 28.11.2021יום ראשון כ"ד כסלו 
 כיד המלך תפילת שחרית וארוחת בוקר

חלה משותפת   נתכנס כולנו להפרשתלאחר מכן 
 למשיכת כל הישועות!!!  בציון ושעת רצון

עליו גן סופיה, ללאחר מכן נצא  פרידה מהצדיק 
באומן ולא להיות התבטא רבי נחמן "להיות 

 בסופיה"?!

תלמידו    ציונו של הרה"ק רבי נתן, לברסלב

"בברסלב בוערת  המובהק של רבי נחמן מברסלב 
 ער אותה בליבי"  אש הב

וכן למעיין   הבעל שם טוב הקדוש– למעז'בוז

 הבעש"ט ולבית המדרש של הבעש"ט 
נוכה אצל והדלקת נר ראשון של חארוחת ערב 

 הבעש"ט הקדוש 
 במזיבוז לינה 

 

 29.11.2021יום שני כ"ה כסלו 
 ארוחת בוקר כיד המלך  

 נמשיך בדרכינו לקראת סיום המסע:

ציונו של סנגורם של ישראל ר' לוי   לברדיטשוב

 יצחק מברדיטשוב 
שדה התעופה קייב לקראת  לבדרכינו  נמשיך

 חזרתנו ארצה.
 

 20:00שעת המראה משוערת : 
 22:40שעת נחיתה משוערת : 

 
 לתשומת ליבכם:  

עמידה בלוח הזמנים, תנאי   • כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים, 
 מזג האויר וגורמי שמים  

צדיקים" בכתובת:   • "דרך  של  ניתן להתעדכן במזג האויר באומן באתר 
WWW.ZADIKIMTOURS.COM  

יש לוודא טלפונית את מועד הטיסה המדוייק יום לפני הנסיעה כמו"כ,   •
  03-9723333מידע על המראות ונחיתות בטל: 

על הנוסעים להסדיר את מקום ישיבתם במטוס מול נציג התעופה בשעת   •
 מסירת המטען.  

 יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים.   •

   יטוח רפואי וביטוח מטען  החבילה אינה כוללת ב לתשומת ליבכם:  •

לאופי  הדרכה:   • בהתאם  להשתנות  עלולים  המדריך  או  המדריכה 
בהדרכת   לקבוצה  מצטרפים  וזוגות  גברים  כאשר  במקרים  הקבוצה. 

 , הם מקבלים הדרכה לוגיסטית בלבד .    מדריכה
 

 
 
 


