
ה'  8/9/16 למניינם
מפגש הקבוצה בנמל התעופה,   11:00 

טרמינל 3 שער 32.           
קבלת כרטיסי הטיסה / קובץ תפילות / תגיו זיהוי /חלוקת חדרים   

המראה בטיסת אייר אוקראינה  14:00 
נחיתה בנמל התעופה בוריספולי בקייב  17:00 

 21:00 הגעה לאומן בע"ה 
* התארגנות בוילות ובחדרים

* ארוחת ערב
* דברי הכנה לכניסה לציון ר' נחמן - הר' רוני 

 אילון הירש - ההבטחה של רבי נחמן; 
תיקון הכללי, וידוי, פרוטה לצדקה, פדיון נפש 

וכניסה לציון .

א' 11/9/16 למניינם
 תפילת שחרית 

ארוחת בוקר
יציאה לברסלב 

 הר' רוני אילון )בציון למעלה( -  
אורו של התלמיד רבי נתן

עודד מנשה - 'כל עצב מקורו במותר' 
יציאה לכיוון מז'יבוז'

הגעה למז’יבוז’ - למייסד ומחולל   
תנועת החסידות - הבעש”ט הקדוש

 חלוקה לחדרים 
כניסה לציון הבעש"ט

ש'  10/9/16 למניינם
שחרית בציון  08:00

קידוש וקוגל - הר' רוני אילון הירש       11:00 
סעודת שבת   12:30
מנוחת שבת   14:00

עודד מנשה - מסיפורי הבעש"ט   16:00
מנחה  17:00

 17:30    שיעור נורית אילון הירש - 
מציאות חיים ודמיון   

סעודה שלישית  19:00
ערבית והבדלה. שירים וניגונים  20:36 
 עדן הראל ועודד מנשה בסיפורם האישי
פדיון נפש בציון עם הר' רוני אילון הירש

          

ב'  12/9/16 למניינם
* שחרית

* ארוחת בוקר
 * ביקור בבית המדרש העתיק

* שיחה עם עדן הראל ונורית אילון הירש - לנשים
* ביקור במעין הבעש”ט

* יציאה לברדיטשוב 
 * עצירה לתפילה בציון סנגורם הגדול 

   של ישראל - ר’ לוי יצחק מברדיטשוב 
יציאה לכיוון שדה התעופה  14:00 
המראה טיסת חזור ארצה   20:00 

נחיתה בארץ בעזה"ת   23:00

 קפה ומאפה בזמן השהות באומן 
במגורים, 24 שעות ביממה!

ו'  9/9/16 למניינם
 תפילת שחרית

 ארוחת בוקר
 שיעור הר' רוני אילון הירש

 הפרשת חלה עם נורית אילון הירש 
יציאה לגן סופיה - סיור ופעילות 

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

 ציונו של ר' שמשון ברסקי - נכדו של ר' נחמן.
התארגנות לשבת, כיבוד קל ומרק 

זמן הדלקת נרות  19:06
מנחה, קבלת שבת וערבית   

סעודת שבת, סיפורים וזמירות  20:30 

 

אביב תל   41  מלצ'ט 
0722-146146  טל. 
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מרכז לצמיחה רוחנית

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

 במקרים דחופים בלבד: 
 רוני      

  0983394108


