
 בחודש אלול  סדנא  –אותך למסע  ןאיתן מזמי מכון

 נביעתו של האית"ןאל 

 האדמו"ר הזקן, האדמו"ר האמצעי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב,  המגיד ממעזריטש 

 .והבעל שם טוב

 .   ועוד Wifi ,לימוזין אוטובוס, סוויטות VIP - בתנאי לילות 4ימים  5

 .התוועדויות וסדנאות ,לאורך הנסיעה נקיים שיעורים

 .בקהילה לפעילותן וכוחות כלים ולקבל להשפיע המעוניינות לנשים מיועד המסע*

 למה כדאי לך לעשות את המסע איתנו?

השילוב המנצח  בכל יום תחווי את האית"ן שבך דרך הסדנאות שבנינו במיוחד עבור מסע זה.
בהתוועדויות, התנסויות בשיטת אית"ן של ידע תיאורטי בשיעורים, ניגונים וסיפורים 

 בהשראתם של ענקי עולם, מסוגל להביא לך גאולה פרטית שתביא לגאולה כללית!

 את המסע מלבד חנה רות אברהם מלוות גם שתי מנחות קבוצות מוסמכות מטעם מכון אית"ן.

 המסע כולל התוועדויות, סדנאות ושיעורים. 

עוסקים בחיים!! במה שקשור אלייך! מתחילים עם מה עובר בסדנאות לא מדברים על תיאוריות, אלא 
עלייך? מה קורה אתך? איפה הקושי שלך? איפה את תקועה? וזאת על מנת לתת מענה ולמצוא דרך עם 

 הקבוצה איך לפתור את המקרה שלך. בסדנה יש חיבור אלייך, מה שאין כך בשיעור. 

הי  שקשור אלייך או שלא. אם מצאת שקשור אלייך בשיעור את קשורה למשהו שהוא מאד כללי. ייתכן שתז
 ותעשי את העבודה בין השיעורים בסופו של דבר תראי את השינוי ולכן עיקר העבודה היא בין שיעור לשיעור.

בשיעור את מקבלת ידע שיהיה לך לחומר על מה לעבוד. "העבודה שבלב היא לפי הדעת" הרגשות יהיו 
 בד את הידע שקיבלת וזאת העבודה שתעשי תוך כדי הסדנה.בהתאם לכמות ההשקעה שהשקעת בלע



 כיצד ותלמדי המעשית וההתנסות  הידע, התיאוריה את תקבלי, וסדנאות התוועדויות, חסידות בשיעורי
שיטת אית"ן המבוססת על ספר התניא, ונעשה מבמסע זה נלמד . שתחווי השינוי את ולהטמיע להמשיך

 אנחנו בטוחים שתשארי עם טעם של עוד...... .נחת רוח לאדמורים

 

 מתי:
  15.8.18תשע"ח  ד' אלול  יום רביעי  -יציאה 

 19.8.18 אלול ח' יום ראשון   - חזרה          
 (לילות 4 ימים 5)

 מעלות בלילה. 18מעלות ביום ובסביבות  26- 30מזג האוויר בתקופה זו נע בין 
 

 ?גשמימה ב

 נשים 23קבוצה קטנה עד 

 סדירה טיסה

 ק"ג לכל נוסעת 23מותרת מזוודה אחת עד 

 ק"ג 8תיק צד עד 

אחר כך נעצור לארוחת צהריים ארוחה אינה כלולה בטיסה. ) לאחר הנחיתה תחולק ארוחת בוקר קלה ו
 (וסדנא

 לאורך כל המסע הארוחות והפעילות יתקיימו בחדר פרטי לקבוצה כולל כיבוד קל. – וסוויטות מלונות

 WIFI -מקרר, שירותי,ם כסאות נשכבים, שולחנות, מים חמים לקפה ו עם גבוהה ברמהלימוזין  אוטובוס

  וערב כלולות במלון, שתייה וחטיפים לאורך כל הדרך בכל יום.צהריים ארוחות בוקר 

 .כלול וביטוח מזוודות לא ומלונות רפואי, ביטוח לביטול טיסה ביטוח*

 

 

 ?תכניתמה ב

 



 15.8.18ד' אלול  רביעי יום

 (אינטרנשיונל אוקראינה)  PS  טיסת התעופה משדה המראה 05:30

 ( ג"ק 23 עד אחת מזוודה)

 נחיתה 08:40

 (באוטובוס ושתייה קלה ארוחת בוקר של חלוקה)  התעופה משדה איסוף

 ( כשעתיים) ז'יטומירל נסיעה

 רבי של בהשראתו  " קונפליקטים לפתרון המפתח – בתקשורת תקלות"  מודעות סדנתארוחת צהריים ו
 חדר פרטי לקבוצה .ישראל של סנגורם יצב מברדיצחק  לוי

 .נסיעה שעה כחצי לציוןברדיצ'ב בסיום הביקור נמשיך ל

 'יבוז'למז נסיעה אחר הביקור בציוןל

 חדרים קבלת למלון הגעה

  ערב ארוחת  

 טוב שם הבעל של בציון ערבית תפילת

 "הגאולה מתהליך כחלק טוב שם הבעל התגלות"  התוועדות 

 'יבוז'מז לינה

 

 

 

 

 

 



 

 188/16/ אלול' ה חמישי יום

 השכמה 

 ועוגה קפה חסידות לימוד

  בציון תפילה

  בוקר ארוחת

 והעמסת מזוודות חדרים פינוי

 חדר פרטי לקבוצה  - "דרך לפרוץ היכולת גילוי" – מודעות סדנת

 טוב שם הבעל של המדרש בית/הכנסת בית/במקווה סיור

 במלון צהריים ארוחת

 שעות 3 כ לאנאפולי נסיעה

 גיד ממעזריטש ורבי זושא מביקור בציון ה

 (נסיעה שעות וחצי 7 כ) להאדיטש יציאה בסיום הביקור 

 

 188/17/ אלול' ו שישי יום

 כניסה לחדרים  –הגעה להאדיטש 

 לימוד חסידות קפה ועוגה

 האדמו"ר הזקן תפילה בציון

 ארוחת בוקר

 מנוחה

 



 

 "עושים סדר בעולם הרגשות על פי שיטת אית"ן" – ת מודעותסדנ

 ארוחת צהריים  

 תפילת מנחה בציון האדמו"ר הזקן

 התארגנות לשבת

 סעודת שבת  

 "פותחים את הלב עם התוועדות חסידית"  –התוועדות 

 

  188/18/ אלול ' ז שבת יום

 חבילת שבת  –פנסיון מלא 

 השכמה

 דבר מלכות

 תפילה

 סעודת שבת

 מנוחה

 קפה ועוגה

  "ליצור שינוי ברובד האישי המשפחתי והסביבתי" –סדנת מודעות 

 השבת צאת עד מנחה ופרקי אבות סדר ניגונים

 הבדלה

 התוועדות -סעודת מלווה מלכה 

 



 188/19/ אלול ח' ראשון יום

 השכמה

  במלון חסידות לימוד

 הזקן ר"האדמו בציון תפילה

  בוקר ארוחת

  ליציאה התארגנות

 (שעות 4 כ) ין'לניז נסיעה

 האדמו"ר האמצעי לציון הגעה

 (שעות 2 כ) התעופה לשדה נסיעה

 באוטובוס מגשיות צהריים ארוחת

 לשדה הגעה

 בטיסה כריכים 19:30 המראה

 אגף - נפשי תעצומות יודע אני – ן"אית מכון -מקומך  את ושמרי קשר צרי והרשמה לפרטים
 052-8583883 שירה סיגל 054-4405600 אורלי . וטיולים עיון ימי, מסעות –" "כיסופין

 אשראי בכרטיס או קבע בהוראת לשלם אפשר

 בבוקר 11יציאה מהחדר  ב  14:00קבלת חדרים בשעה 

 בבוקר 10יום ראשון עזיבת חדר ב 

 8:00-10:30ארוחות: ארוחת בוקר מ 

 14:00 – 16:00ארוחת צהריים מ 

 17:00-22:00ארוחת ערב  

  המלון של בקבלה המתפרסמים והזמנים התפילות לזמני בהתאם -שבת 



 

 

 אוטובוס לימוזין


