י"ז כסלו

עם הרבנית חיה יאקאב
מסע הישועות
לציוני גדולי החסידות
באוקראינה

קוד נסיעה  1511מסלול 14
יום שלישי י"ט כסלו 23.11.2021

ארוחת בוקר מפנקת
שיחה אישית לכל אחת ואחת מתוך הליקוטי תפילות
ארוחת ערב כיד המלך

מסלול הנסיעה:
יום ראשון י"ז כסלו 21.11.2021

סעודת אמנים המסוגל לכל הישועות!!

התייצבות בשדה תעופה נתב"ג בטרמינל 3

בשעה 02:30 :בבוקר (בלילה שבין מוצ"ש לשני)

יום רביעי כ' כסלו 24.11.2021

שעת המראה משוערת מת"א05:30 :
שעת נחיתה משוערת בקייב08:40 :
לאחר הנחיתה בקייב ומעבר הגבול ,ניסע אי"ה
להאדיטש -קברו של בעל התניא תפילה באוהל
האדמור הזקן
פדיון נפש וברכה אישית לכל אחת ואחת!
ערב שירי נשמה
התארגנות בחדרים ולינה במקום

ארוחת בוקר כיד המלך
נתכנס כולנו להפרשת חלה משותפת ושעת רצון!!!
יציאה מאומן לקייב לקראת חזרתינו ארצה
שעת המראה משוערת20:00 :
שעת נחיתה משוערת23:10 :

יום שני י"ח כסלו 22.11.2021

בשעות הבוקר המוקדמות נצא מהאדיטש:
ברדיטשוב -ציונו של ר' לוי יצחק מברדיטשוב
ארוחת בוקר כיד המלך בבית הארחה "קדושת לוי"
מעז'בוז –ציונו של הבעש"ט הקדוש
ביקור בבית המדרש עליו התבטא הבעש"ט שהוא מכוון
כנגד בית המקדש של מעלה .
שיעור מתורותיו של הבעש"ט הקדוש תפילת מנחה
במקום
ברסלב ציונו של הרה"ק רבי נתן ,תלמידו המובהק
של רבי נחמן מברסלב "בברסלב בוערת אש הבער
אותה בליבי"

לאומן מקום ציונו של  :הרה"ק הנחל נובע
מקור חכמה רבי נחמן מברסלב זיע"א
תיקון הכללי בצוותא בציון ונתינת פרוטה
צדקה!!!!
סעודת אמנים המסוגל לכל הישועות!!
ארוחת ערב ולינה במקום

•
•

•
•

•
•
•

לתשומת ליבכם:
כל המסלולים מותנים בכמות משתתפים ,עמידה בלוח הזמנים ,תנאי
מזג האויר וגורמי שמים
ניתן להתעדכן במזג האויר באומן באתר של "דרך צדיקים" בכתובת:
WWW.ZADIKIMTOURS.COM

יש לוודא טלפונית את מועד הטיסה המדוייק יום לפני הנסיעה כמו"כ,
מידע על המראות ונחיתות בטל03-9723333 :
על הנוסעים להסדיר את מקום ישיבתם במטוס מול נציג התעופה
בשעת מסירת המטען.

יש להצטייד בצידה לדרך בנסיעות לקברות הצדיקים.
לתשומת ליבכם :החבילה אינה כוללת ביטוח רפואי וביטוח
מטען
הדרכה :המדריכה או המדריך עלולים להשתנות בהתאם לאופי
הקבוצה .במקרים כאשר גברים וזוגות מצטרפים לקבוצה
בהדרכת מדריכה  ,הם מקבלים הדרכה לוגיסטית בלבד .

