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שבת היסטורית 
במחיצת הבעש’’ט

 יום חמישי 04/07/2019 א’ תמוז 
בשעה 02:00 לפנו”ב ניפגש בשדה התעופה טרמינל 3 שער 32 עמדת קבוצות, 

לקראת טיסתנו לקייב שבאוקראינה. שעת המראה מתוכננת 05:30.
לאחר הנחיתה, התארגנות ואיסוף כבודה נהנה מארוחת בוקר קלה. 

את מסעינו נתחיל בעיר בארדיטשוב בקריית ‘קדושת לוי’ שם בבית הכנסת של 
הקריה נתכנס יחדיו לתפילת מנחה ולשיעור ממורינו הרה”ג אייל עמרמי שליט”א

נמשיך בדרכנו אל  ציון ‘סנגורן של ישראל’ – הרה”ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב 
זיע”א.

האם ניתן לדון את העולם לכף זכות ? )פעילות יחודית לנשים( 

לאחר תפילה במקום נמשיך בדרכינו אל מז’בו’ז.  
קבלת פנים לנוסעים. התארגנות בחדרים. זמן מנוחה.

לאחר  המרכזי(.  )בבנין  הכנסת  בבית  ערבית  לתפילת  נתכנס  ערב  לקראת 
התפילה ארוחת ערב בשרית עם הרבה שמחה בליווי תקליטן.

בשעת ערב נצא יחדיו לתפילה על ציון אור שבעת הימים  הבעל שם טוב הקדוש  
בליווי הרב אייל עמרמי שליט”א.

 לנשים: הניגון הכשר, פעילות מיוחדת במינה בבית המדרש העתיק 
של הבעל שם טוב הקדוש זיע”א. 

לילה טוב.

יום שישי 05/07/2019 
בשעת בוקר נתכנס לתפילת שחרית בבית הכנסת בניין המרכזי.

אוסטרופולי אל ציון  הרה”ק רבי  שמשון  לאחר ארוחת בוקר נצא בדרכינו אל 
מאסטרופלי לומר את האיגרת המפורסמת הידועה בסגולותיה. 

ונהנה מכיבוד קל במקום.
ובחזרה אל מז’בוז’.

טועמיה חיים זכו.. לקראת שבת לכו ונלכה...

לנשים: סוד הפרשת חלה. על הציון הקדוש 



שבת היסטורית 
במחיצת הבעש’’ט

תפילות שבת ברוב עם וסעודות שבת כיד המלך באהבת חברים בליווי הפייטן 
אלחנן משמרתי הי”ו.  

ארוש  שלום  והרב  שליט”א  עמרמי  אייל  הרב  מפי  שיעורים  השבת,  כל  לאורך 
שליט”א.

מוצאי שבת 
מלווה מלכה ‘על האש’ קומזיץ מיוחד בליווי התקליטן עם הרבה שמח. 

יום ראשון 07/07/2019 
לאחר תפילת שחרית בבית הכנסת בבניין המרכזי וארוחת בוקר נמשיך בדרכינו 

אל עבר היעד הבא - אומן “עיר הגעגועים”.
הגעה למלון היוקרה ‘חושן’. חלוקת מפתחות והתארגנות בחדרים.

ביחד ובהשתתפות הרבנים נצא לציון הרה”ק רבי נחמן מברסלב זיע”א לאמירת 
התיקון הכללי ותפילת מנחה. 

לאחר התפילה נחזור אל המלון לארוחת ערב בשרית עשירה בחדר האוכל של 
המלון.

ונחזור לתפילת ערבית בציון הקדוש.  
שיעור מיוחד עם הרב אייל עמרמי שליט”א

ושיעור מאת הרב שלום ארוש שליט”א בנושא ‘וזה הכל רק תודה’.

יום שני 08/07/2019 
תפילת שחרית בציון רבינו הקדוש הנחל נובע מקור חוכמה.

ארוחת בוקר מפנקת ובוקר חופשי לנוסעים...
12:00: פינוי חדרים

לקראת  קייב  בוריספול  התעופה  שדה  לכיוון  ויוצאים  אומן  את  עוזבים   :12:30
חזרתינו ארצה.

שעת המראה משוערת: 19:30.
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