
קבוצת אייר אוקראינה   
)של מוצ"ש( מפגש הקבוצה בנמל      02:30  
התעופה טרמינל 3 שער 32 )קבלת כרטיסי     

הטיסה / קובץ תפילות(  
המראה לקייב בטיסה מס' 778      05:30  

אייר אוקראינה   
נחיתה בקייב   08:50  

קבוצת אל-על   
מפגש הקבוצה בנמל התעופה    04:00   

טרמינל 1 - לא להקדים הטרמינל      
סגור לפני  )קבלת כרטיסי הטיסה /      

קובץ תפילות (   
המראה לקייב בטיסה    07:45   

מס' 2651 אל-על    
נחיתה בקייב   10:45  

 
הגעה לברדיטשוב - לציון סניגורם הגדול    

של ישראל - ר' לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א;    
הדרכה עם רוני ונורית אילון הירש -      

ר' לוי יצחק ולימוד לכף זכות.   
 

הגעה למז'יבוז' לציון הבעל שם טוב   

חלוקה לחדרים.  

ארוחה בשרית חמה  
תפילה אישית אצל הבעש"ט.   . 

לילה טוב. מטעינים מצברים למחר.  

תפילת שחרית  
ארוחת בוקר  09:00 

שיעור עם רוני ונורית אילון הירש   
בבית המדרש העתיק של הבעש"ט   

ביקור קצר במעיין הבעש"ט  
יציאה לברסלב     

הגעה לברסלב לציון ר' נתן זיע"א   
שיעור בציון - רוני אילון  

"אורו של התלמיד רבי נתן"    
יציאה לכיוון אומן...  

הגעה לאומן וחלוקה לחדרים   
ארוחת ערב  

מפגש עם הר' ימימה מזרחי  

תפילת שחרית  
ארוחת בוקר  09:30

שיעור - הר' ימימה מזרחי  10:30
יציאה לגן סופיה - סיור ופעילות   12:00

*שיעור ותירגול עם רוני אילון  
*הליכה לעץ הסגולה לפריון על    

ציונו של ר' שמשון ברסקי -    
נכדו של ר' נחמן.  

ארוחת ערב  18:00
הר' ימימה מזרחי   19:30

" שטותא דבדיחותא   20:30 
כי מצוה גדולה    

להיות בשמחה" -    
מופע סטנד אפ עם    
השחקנית נויה מנדל   

תפילת שחרית  
ארוחת בוקר  09:30

שיעור - נורית אילון הירש  10:30
הר' ימימה מזרחי   11:30

"תחת כנפי השכינה" - תיקון לזיווג    
לרווקות תחת הטליתות.  

הפרשת חלה   17:00 
ארוחת ערב  18:00

סימפוזיון עם הר' ימימה מזרחי -   
"על ידי ריקודים ומחיאת כף"   

פדיון נפש כללי וקבלת עול   22:00 
מלכות שמים משותף עם רוני אילון  

לילה טוב  

קבוצת אייר אוקראינה   
יציאה לכיוון שדה התעופה   04:00

המראה חזור ארצה    09:50 
בטיסת 775 אייר אוקראינה  

נחיתה בארץ ב"ה    13:20

קבוצת אל-על  
יציאה לכיוון שדה התעופה   05:30

המראה חזור ארצה    12:00 
בטיסת 2652 אל-על  

נחיתה בארץ ב"ה  15:20

 קפה + מאפה כל זמן 
 השהות באומן במגורים 

24 שעות ביממה !!!

יום שני 30/05/16 למניינם יום ראשון 29/05/16 למניינם 

יום שלישי 31/05/16 למניינם 

יום רביעי 01/06/16 למניינם 

* הלו"ז תלוי בהתנהלות 
 ובמזג האוויר, ייתכנו שינויים.

 במקרים דחופים בלבד: 
 רוני      

  0983394108

חנית רו מרכז לצמיחה 
אביב תל   41  מלצ'ט 
0 7 2 2 - 1 4 6 1 4 6  טל. 
www.shamayim.info
w w w . a s h i r a . c o . i l

יום חמישי 02/06/16 למניינם


