כ"א אדר און א חסידישע שבת אין ברדיטשוב
יומא דהילולא של הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע ושבת התעלות בברדיטשוב

כ'-כ"ד באדר

יום רביעי :ת"א  -ריישא  -לנצהוט -
ליז'ענסק
טיסת צהריים לריישא שבפולין
עם הגיענו לפולין ולאחר כל הסידורים
הנדרשים בשדה התעופה של ריישא נעלה
על הרכב שיוביל אותנו לציון המצוינת של
הרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זי"ע ,בדרך
נעבור בציונו של הרה"ק רבי נפתלי צבי
מרופשיץ בעיר לנצהוט.
לינה ותפילת שחרית :ליז'ענסק
יום חמישי :שינאווה  -דינוב ויז'ניץ ועוד...
לאחר תפילת שחרית ופת שחרית
בליז'ענסק נצא לדרכנו לציונו של הרה"ק
רבי יחזקאל שרגא משינואווה ומשם נמשיך
אל ציון הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב.

עלות:

$000

לאדם

 ₪ 0,000משוער )תלוי
בשער היציג של יום התשלום(

המחיר כולל:
טיסות
מיסי נמל
היטלי בטחון
ודלק
לינה וארוחות
נסיעות פנים
סעודות שבת
המחיר אינו כולל:
ביטוח רפואי
ביטוח מטען

לאחר מכן נחצה את הגבול לאוקראינה
ונמשיך בדרכנו לעבר העיר ויז'ניץ כאשר
בדרך נעבור במקומות הבאים ,ככל שיספיק
הזמן:
פרמישלן – ציונו של הרה"ק רבי מאיר
מפרמישלן ,סאסוב – ציונו של הרה"ק רבי
משה לייב מסאסוב ,סטאניסלוב – ציונו של
הרה"ק רבי חיים מאנטיניא ,טיסמינץ – צינו
של הרה"ק רבי יעקב קאפיל חסיד ,קוסוב –
ציונם של ה'אהבת שלום' וה'תורת חיים',
קולומיאה – ציונו של רבי הלל מקולומיאה.
לאחר תפילת מעריב בויז'ניץ על ציונם של
רבותינו הקדושים ה'צמח צדיק' וה'אמרי
ברוך' ,נצא את דרכנו לסאדיגורה לציונו של
קדוש ישראל מרוז'ין ובניו הקדושים ,שם
נערוך שולחן ל'ליל שישי' ו'לחיים' כיאות.
לאחר מכן נצא לעירו של אור שבעת הימים
מרן הבעש"ט זי"ע ,אשר מפיו אנו חיים ,לאחר
טבילת שחרית במקווה טהרה במקום נתפלל
על ציונו הקדוש ,ציון נכדו ,רבי ברוך
ממז'יבוז' ,הרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל
מאפטא ה"אוהב ישראל" ,הרה"ק רבי זאב
מקיציס ועוד ,את תפילת שחרית נעשה בבית
הכנסת העתיק המשוחזר של הבעש"ט.

יום שישי:

שפטיווקע  -אניפולי -

ברדיטשוב
לאחר פת שחרית במז'יבוז' נצא לשפטיווקע,
לציונו של הרה"ק רבי פנחס מקוריץ ,ומשם
לאניפולי ,לציון "המגיד ממזריטש" – והרה"ק
רבי זושא מאניפולי.

שבת קודש :ברדיטשוב
לקראת שבת לכו ונלכה בעירו של סנגורן
של ישראל הרה"ק רבי לוי יצחק זי"ע
ברדיטשוב בקרית קדושת לוי  -קמפוס
מיוחד ושקט אשר יתן מנוחה לנפש לנוח בו
ולשמוח כראוי ,ולהתחמם לאור החסידות.
לינה ,טועמיה וסעודות שבת :ברדיטשוב
מוצאי שבת :ברדיטשוב  -אומן
לאחר צאת השבת נצא לציון קודשו של
הרה"ק רבי לוי יצחק שם נעתיר בתפילתו
המפורסמת "גאט פון אברהם" ונתפלל על
שפע ברכה והצלחה לנו ולכל ישראל,
שימליץ טוב בעדנו.
משם נצא לעיר אומן ,לציון קברו של רבי
נחמן מברסלב .בדרך נסעד מלווה מלכה
עם סיפורי צדיקים כראוי.
יום ראשון :אומן  -קייב
נעתיר בתפילה על ציונו של רבי נחמן
מברסלב ונצא לדרכנו לעיר פסטוב שם
נתפלל על ציונו של הרה"ק רבי אברהם
המלאך ומשם לאנטיווקע לתפילת שחרית
על ציונו של הרה"ק רבי מרדכי מטשרנוביל.
לאחר מכן נמשיך לשדה התעופה בקייב
ונשוב ארצה ,כאשר אמתחותינו מלאות בכל
טוב הצפון בתורת החסידות.
אחד המשפיעים הואיל להצטרף עמנו
למסע זה להשפיע עלינו מאור החסידות.

”טיפ :ניתן לקחת את הסלולרי
שלכם מהארץ אולם העלות
יקרה מאד והחיוב הוא גם על
שיחות נכנסות ,מומלץ לרכוש
באוקראינה  SIMמקומי “

נסיעה טובה ושהות נעימה

