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פרויקט של ה'מרכז לעניני חינוך'

מרכז תנועת חב"ד ליובאוויטש העולמית
שדרת איסטרן פארקוויי 770 – קראון הייטס, ניו יורק



שליח יקר, 

בשמחה רבה הננו לקבל את פניך ל"כינוס השלוחים העולמי", הזדמנות חגיגית ומרגשת להתאסף 
יחדיו אחת בשנה מכל קצוות תבל, לטכס עצה כאיש אחד בלב אחד כיצד להגביר עשרת מונים את 
הפעילות הנמרצת בעבודת השליחות, להתוועד בלבביות ולקבל חיזוק איש מרעהו, ולצאת עם מרץ 

חדש להמשיך בשליחות הקדושה, לנחת רוחו של המשלח.

הנושא השנתי מבוסס על שיחות קודשו של הרבי בימי כינוס השלוחים העולמי ה'תש"נ )לפני 
שלושים שנה בדיוק(, אודות המשימה שלנו לגלות בכל יהודי את "השליח הפנימי" שבו, ולעורר 

בו את הרצון לפעול בהתאם לשליחות בגללה ירדה נשמתו לעולם. 

היעד הסופי של השליחות כולה היא להוריד את השכינה למטה בארץ, ואם לפעמים נכנס איזה 
הרהור האם באמת ביכולת כמה אלפי שלוחים כ"י לשנות את העולם על מיליארדי האנשים שבו, 
עד לתיקונו במלכות ש-ד-י, מורה המשלח את הדרך הישרה: תפקידנו במסגרת עבודת השליחות 
הוא להיות נרות להאיר, טופח על מנת להטפיח, מורי דרך ומנהיגים שגורמים לעוד ועוד אנשים 
ללכת באותו כיוון. לשתף ולהרחיב את העבודה כך שכל אחד ממיליוני היהודים כ"י יטלו חלק 

בתפקיד המכריע שהועיד לנו המשלח.

באותן שיחות של ש"פ חיי שרה וש"פ תולדות ביאר הרבי כי תפקידו של השליח הוא לגלות את 
המוטלת  האלוקית  השליחות  ע"פ  לפעולה  אותם  ולהביא  מישראל,  הפנימי" שבכאו"א  "השליח 
עליהם, באופן שימשיכו בעצמם להרחיב את מעגלי ההשפעה, עד שנזכה לקיום היעוד כי מלאה 
הארץ דעה את הוי' כמים לים מכסים. ברוח דברים אלו נתחזק ביתר שאת להחליט ליישם הוראה 
זו, ולחזור במשנה כוח ומרץ עם מסר מחודש ועוצמתי של שליח עושה שליח, להעצים כל יהודי 
כדי שיהפוך בעצמו להיות שגריר של אור ושל קדושה, לפיד ההולך לפני המחנה, בביתו בעסקיו 

ובסביבתו, בשותפות אחת גדולה שמטרתה להביא לימות המשיח.

כינוס השלוחים בשנה זו, שיעמוד בסימן שבעים שנה לנשיאותו של הרבי )ה'תש"י-ה'תש"פ(, 
יהפוך אי"ה להיות בעזרתך ובעזרת כלל השלוחים המשתתפים בו, מקור רב עוצמה של כוחות 
רעננים להמשך עבודת השליחות ביתר שאת וביתר עוז, תוך התמקדות בגיוס כל הסביבה, בני 
המשפחה, חברי הקהילה, וכל יהודי בכל העולם כולו להיענות לקריאתו הגדולה של הרבי לפני 
שבעים שנה, לממש את משימת הדור השביעי, ובמהרה נזכה להתראות יחדיו בירושלים הבנויה, 

בביאת משיח צדקנו יבוא ויגאלנו תיכף ומיד ממש, ומלכנו בראשנו.

הנהלת וחברי ועד ה׳מרכז לענייני חינוך׳

הרב חיים יהודא קרינסקי, יושב ראש

הרב משה יהודא קוטלרסקי, סגן יושב ראש

הרב חיים בלאק

הרב ישראל הכהן דערען

הרב משה פעלער

הרב יוסף יצחק גראנער

הרב זלמן אהרון גרוסבאום

הרב מנחם מענדל הערסאן

הרב שמואל קפלן

הרב זאב יחזקאל הכהן כ"ץ

הרב לוי יצחק הלוי קליין

הרב שלום דובער הלוי לויטין

הרב אברהם יצחק שמטוב

הרב נחמיה וואגעל 

ברוכים הבאים בשם השם

לכינוס השלוחים
העולמי

ה'תש״פ



הנהלת הכינוס:
הרב חיים יהודא קרינסקי 

הרב משה יהודא קוטלרסקי
הרב ליפא ברענען

ועד הפועל:
הרב שמחה באקמן 

הרב מאיר העכט
הרב שמואל קפלן

הרב לוי קליין
הרב מענדל קוטלרסקי 

הרב אפרים מינץ 
הרב שניאור נג'ר

הרב שלום רייטשיק
הרב אברהם שטרנברג
הרב יהודה בער וועג

ועד השלוחים המסייעים לכינוס:
הרב יחיאל בייטלמן, קנדה

הרב שמואל ביסטריצקי, אה"ק
הרב מנחם מענדל גרינבאום, קליפורניה

הרב דוד דובוב, ניו ג'רזי
הרב ישעיה דייטש, פנסילבניה

הרב משה חיים דובראווסקי, ניו יורק
הרב זלמן דוכמן, ניו יורק

הרב יעקב הלפרין, פנסילבניה
הרב ברוך הרץ, אילינוי

הרב אברהם וולוביק, ניו יורק
הרב דוד ויינבאום, ניו יורק

הרב זלמן טייכטל, קנזס
הרב יצחק טייכטל, טנסי

הרב מנחם מענדל טלדון, ניו יורק
הרב שלום דובער לברטוב, ניו מקסיקו
הרב מנחם מענדל ליפסקר, קליפורניה

הרב יצחק לרמן, ניו ג'רזי
הרב חיים עוזר מטאל, נבדה
הרב זלמן מרגולין, ניו יורק

הרב זלמן לייב מרקוביץ, ניו יורק
הרב יוסף יצחק נוימן, אה"ק

הרב יעקב סאקס, ניו יורק
הרב יוסף יצחק סרברנסקי, קולורדו

הרב יהודה פינק, אנגליה
הרב יוסף צ'ייטאן, אורגון

הרב מנחם מענדל קרמר, אה"ק
הרב משה רפופורט, ויסקונסין
הרב יהודה שמטוב, פנסילבניה
הרב שרגא שרמן, פנסילבניה

ועד הכינוס ׀ 3 



שוון – 21 לנובמבר 
שי כ"ג מרח

יום חמי

7:00
8:00

9:00
10:00

11:00
12:00

13:00

14:00
15:00

16:00
17:00

18:00
19:00

20:00

לוח זמנים כללי

תפילת 
שחרית 

ארוחת בוקר
תחבורה מסודרת 
 

למרכז הכנסים "לאונרדס פאלאזו"
סדנאות 1-6

סדנאות 7-14

סדנאות 15-22
סדנאות 23-30

שב מרכזי
ארוחת ערב - מו

שב כללי
מו

מנחה
ארוחת צהרים



שוון – 22 לנובמבר
שי כ"ד מרח

שי
יום 

7:00
8:00

9:00
10:00

11:00
12:00

13:00

14:00
15:00

16:00
17:00

18:00
19:00

20:00

הדלקת נרות: 16:15
שבת מרכזית – אהלי תורה

סעודת 

שחרית
תחבורה 
לאהל הק' 

שעת הכנה
פ״נ כללי על הציון הק'

ארוחת בוקר \ צהרים
 

 – אהלי תורה
שב מרכזי

מו



שוון – 23 לנובמבר
שרה, מבה"ח כסלו, כ"ה מרח

שת חיי 
ש פר

שבת קוד

9:00
10:00

11:00
12:00

13:00
14:00

15:00

16:00
17:00

18:00
19:00

20:00
21:00

22:00

שבת \ הבדלה: 17:17
מוצאי 

תחבורה לאולמי 'פאלאס'
מלווה מלכה

שב כללי
מו

שבת מברכים
תהילים – 

תפילה
שבת והתוועדות חסידים – אהלי תורה

סעודת 

לוח זמנים כללי



יריד הקניות

שחרית
תפילת 

תמונה מרכזית
ארוחת בוקר

סדנאות 31-42
סדנאות 43-54

שוון – 24 לנובמבר
שון, כ"ו מרח

יום רא

7:00
8:00

9:00
10:00

11:00
12:00

13:00

יריד הקניות
אוטובוסים לבאנקעט

מעמד ה'באנקעט' החגיגי

14:00
15:00

16:00
17:00

18:00
19:00

20:00



יום רביעי כ"ב מרחשוון

13:00 – 21:00: הרשמה וקבלת תגים, מוזיאון צ"ה
17:30 – 19:30: ארוחת ערב, מוזיאון צ"ה קומה שניה

19:00 – 22:00: חדרו הק' של הרבי פתוח עבור השלוחים
19:00 – 21:00: ביתו הק' של הרבי פתוח עבור השלוחים

יום חמישי כ"ג מרחשוון

7:00: תפילת שחרית, 770
8:15: ארוחת בוקר, אהלי תורה – האולם המרכזי
9:00 – 22:00: הרשמה וקבלת תגים, מוזיאון צ"ה

9:30: תחבורה מסודרת למרכז הכנסים בגרייטניק, מחזית אהלי תורה ומחזית מוזיאון צ"ה
חדש השנה! 11:00 – 18:00: דלפקי רישום וקבלה במרכז הכנסים בגרייטניק

12:00 – 11:00: מקבץ ראשון של סדנאות

1(  שותפות עם ארגונים יהודיים גדולים בגיוס כספים ותיעול התרומות לשלוחים 
ולבתי חב"ד

2(  שותפות חובה בין הורים למחנכים כגורם הצלחה מרכזי בחינוך הילדים
3(  הוראות והדרכות של הרבי בנושאי שליחות שזכה לקבל הרב רפאל טננהויז

4(  ניווט נכון בפעילות עם נוער צעיר בעל מרץ ומשובות נעורים
5(  סדנא בעברית: ניצול חידושים רפואיים לפתרונות בטהרת המשפחה

6(  סדנא בעברית: שדרוג של חווית ליל הסדר לרמה אחרת לגמרי

12:15 – 13:15: מקבץ שני של סדנאות

7(  גיוס כספים: ניפוץ מיתוסים, ומתכונים להצלחה
8(  הוראות והדרכות של הרבי בנושאי שליחות שזכה לקבל הרב שלמה קוגל

9(  כיצד נצליח ליצור את המפגש הראשון עם התורם
10(  תקשורת בריאה ונכונה עם הסביבה כמפתח להצלחת השליחות

11(  הנחלה של ערכי יסוד והזדהות פנימית עם החומר הנלמד אצל התלמידים
12(  סדנא בעברית: 12 מעצורים בגיוס כספים ופתרונות להתנהלות נכונה מולם

13(  סדנא בעברית: בנים ובני בנים – פתרונות חדשניים לבעיות פוריות
14(  ההכרח ליצור אווירה חסידית שמחה אצל הילדים בבית פנימה

13:15: תפילת מנחה

13:30: ארוחת צהרים ומושב כללי

15:30 – 16:30: מקבץ שלישי של סדנאות
15(  האצלת סמכויות בין חברי הקהילה ומימוש הפוטנציאל המקומי 

16(  הוראות והדרכות של הרבי בנושאי שליחות שזכה לקבל הרב יוחנן גוראריה
17(  כיצד להעצים את הסטודנטים ולהפוך אותם לגורם משפיע על הסביבה

 8 ׀ תקציר של כל הסדנאות - אנגלית \ עברית



18(  סדנא הלכתית על התחומים בהם אפשר או אסור לחברי הקהילה להתערב ולסייע
19(  למד כיצד ניתן להפוך את חברי הקהילה לגורמים משפיעים ומעצימים בעבודת 

השליחות
20(  סדנא בעברית: פעולה נמשכת – מה קורה למצבר בלי רצועת אלטרנטור?

21(  סדנא בעברית: ניהול מוצלח של בית חב"ד כמו עסק מצליח, תובנות והתאמות
22(  שינוי יסודי של הגישה לניהול זמן כמפתח להצלחה גדולה בשליחות

16:45 – 17:45: מקבץ רביעי של סדנאות

23(  מה היא השקפתו של הרבי על המדינה שקמה בארץ ישראל לפני 72 שנה?
24(  על פי דרכו: התנהלות נכונה ורגישה עם ילדינו שנוטים לדרך שונה מזו שחונכו בה

25(  כיצד להכין שיעור בצורה שתגרום לאנשים לרצות לבוא גם בשבוע הבא
26(  מחוץ לקופת הצדקה – סדנה מרתקת על שיטות חדשות לגיוס משאבים לפעילות
27(  הוראות והדרכות של הרבי שזכה לקבל ד"ר הרב יצחק בלאק ע"ה במשך יובל שנים

28(  ונשמרתם: סדנת חובה על הנחיצות באבטחה הדוקה על מוסדות ובתי חב"ד
29(  תורת החסידות מציעה מענה מפורט לכל הסוגיות בבריאות הנפש

30(  סדנא בעברית: איך נישאר נלהבים בעבודת השליחות כמו בשנה הראשונה?

18:15 – ארוחת ערב ומושב מרכזי

20:30 – תחבורה מסודרת בחזרה לקראון הייטס
21:30 – 22:30: חדרו הק' וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע פתוחים עבור השלוחים

 יום שישי כ"ד מרחשוון

7:00: תפילת שחרית

7:45: אוטובוסים לאהל הק'

7:30 – 13:00: הרשמה וקבלת תגים, מוזיאון צ"ה

9:00: שעת הכנה

10:00: סדר ניגונים ופ"נ כללי

11:00: תחבורה מסודרת לקראון הייטס

11:30: ארוחת בוקר \ צהרים

11:30 - 14:30: דוכנים של אגפי המל"ח לסיוע השלוחים

13:00 - 14:30: מושב כללי - והלכת בדרכיו

16:15: הדלקת נרות, עש"ק פרשת חיי שרה, מבה"ח כסלו

19:00: סעודת שבת מרכזית, אהלי תורה האולם המרכזי

שבת קודש כ"ה מרחשוון, מברכים החודש כסלו

8:30: תהלים 

10:30: שחרית



13:30: סעודת שבת והתוועדות חסידים – אהלי תורה

17:17: מוצאי שבת \ הבדלה

18:00 – 21:00: הרשמה וקבלת תגים, מוזיאון צ"ה

17:45 – 18:45: חדרו הק' וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע פתוחים עבור השלוחים

19:00: תחבורה מסודרת מהאהל לאולמי 'פאלאס'

19:00: תחבורה מסודרת מקראון הייטס לאולמי 'פאלאס'

20:30: סעודת מלווה מלכה ומושב מרכזי

תחבורה מסודרת לקראון הייטס בסיום התכנית

יום ראשון כ"ו מרחשוון

7:30 – 15:00: ועידת השותפים של חב"ד, מוזיאון צבאות השם ואולמי רז"ג

7:30: תפילת שחרית

8:30: תמונה מרכזית

9:00 – 15:00: הרשמה וקבלת תגים, מוזיאון צ"ה

9:30: ארוחת בוקר, אהלי תורה

9:00 – 15:00: יריד הקניות ועזרי השליחות, קומת קרקע - אהלי תורה

9:45 - 11:15: מושב מיוחד בנושא חינוך

11:30 – 14:00: חדרו הק' וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע פתוחים עבור השלוחים

11:30 – 12:45: מקבץ חמישי של סדנאות

31(  מוכנות להצלחה: למד לבחור נכון, ולהכין את בנך ללימודים בישיבה קטנה
32(  השתלבות ביוזמות של ארגונים יהודיים מקומיים ובינלאומיים ושותפות של 

הצלחה
33(  ירחיב גבולו: למד כיצד להרחיב את מעגל ההשפעה שלך ב-75 דקות

CTEEN 34(  סדנה לשלוחים הפעילים עם הדור הצעיר במסגרת
35(  טיפים להצלחה בשליחות ובגיוס משאבים בקהילות קטנות

36(  סדנא בעברית: שו"ת בנושאי חינוך ובאתגרים של ילדים בשליחות
37(  כשרות 101: עצות מועילות ופרקטיות בהכשרת מטבחים פרטיים וציבוריים

38(  דע מה שתשיב – למד כיצד לענות על השאלות הקשות ביותר
39(  סדנא בעברית: השיטה וההשקפה החב"דית בנושאים אקטואליים

40(  סדנא בעברית: הכנה לפעולות נרחבות בחבר העמים לרגל יו"ד שבט-שבעים שנה
41(  הוראות והדרכות של הרבי בנושאי שליחות שזכה לקבל הרב שלום דובער 

ליפסקר
42(  נכונות ונגישות לסייע בנושאים של בריאות הנפש לסטודנטים ולחברי הקהילה

13:00 – 14:15: מקבץ שישי של סדנאות

43(  סדנא בעברית: האם יש להקים וכיצד יש להפעיל מסעדה כשרה בבית חב"ד?

 10 ׀ תקציר של כל הסדנאות - אנגלית \ עברית



44(  אסטרטגיות מצליחות לניהול כיתה רגועה וקשובה בזמני השיעור והלימוד
45(  שליחות צבאית: סדנה לשלוחים המשמשים צ'פליינס לחיילים יהודיים בצבא 

ארה"ב
46(  הדרך לדרבן הורים לילדי ההיברו סקול לבוא גם לבית הכנסת ולשאר פעולות 

בית חב"ד
47(  הוראות והדרכות של הרבי בנושאי שליחות שזכה לקבל הרב חיים שלמה דיסקין

48(  בעיניים שלהם: חבר קהילה ישוחח בפתיחות עם השליח שלו ויספר איך הכל 
נראה מהזוית שלו

49(  חיי שליחות ללא דאגות, לחצים או טרדות. נשמע דמיוני? הדרכה ע"פ תורת 
החסידות בששה שלבים

50(  סדנא בעברית: כל מה שצריך לדעת על בנייה או תחזוק של מקווה טהרה
51(  דיון הלכתי על החידושים הרפואיים האחרונים בנושא עקרות ופוריות
52(  סדנת חובה: למד לזהות סימפטומים מוקדמים של דכאון או הלך רוח 

התאבדותי ל"ע וכיצד להגיב
53(  ניווט רגיש ואוהב כהורה מול ילדים מתגברים, עצות פרקטיות המתאימות 

במיוחד לשלוחים
54(  רעיונות לשימוש נכון במדיה החברתית, והחובה להציב גבולות כשליח וכחסיד 

בזירה זו

14:15: מנחה

15:00: תחבורה ל'באנקעט'

16:30: פתיחת דלתות האולם 

18:00: מעמד ה'באנקעט' החגיגי

 יום שני כ"ז מרחשוון

8:30: תפילת שחרית

 11:00 – 14:00: יום עיון הלכתי מטעם 'ועד רבני ליובאוויטש הכללי' בנושא 
אישות ויוחסין

והוראה מיוחדת בנוגע לאלו שזכו  להיות שלוחים ושלוחי שלוחים 
לכך  )נוסף  הקב"ה  של  שלוחו  דורנו  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ"ק 
ליום  שבהמשך   – הקב"ה(  של  שלוחו  הוא  מישראל  שכאו"א 
ההילולא ושלימות ביום ש"ק שלאחריו בחמשה עשר בשבט ראש 
 – נוסף  שליח  מינוי  ע"י  השליחות  בענין  יוסיפו  לאילן,  השנה 

"שליח עושה שליח", אפילו מאה שלוחים 

)תורת מנחם תשמ"ט ח"ב ע' 269(



המקומות הבאים, יהיו פתוחים במיוחד עבור השלוחים שיחיו במהלך הכינוס:
 חדרו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע ב'בית חיינו' 770:. 1

 יום רביעי, 19:00 – 22:00 ׀ יום חמישי, 21:30 – 22:30
מוצאי ש"ק, 17:45 – 18:45 ׀ יום ראשון, 11:30 – 14:00.

 ביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע ברחוב פרזידנט 1304:. 2
 יום רביעי, 19:00 – 21:00 ׀ יום חמישי, 21:30 – 22:30

מוצאי ש"ק, 17:45 – 18:45 ׀ יום ראשון, 11:30 – 14:00.
 תערוכת חפצי וכתבי רבותינו נשיאינו ב'ספריית אגודת חסידי חב"ד': . 3

 יום רביעי, 19:00 – 21:00 ׀ מוצאי שבת, 18:00 – 19:00
יום ראשון, 11:30 – 14:00.

4 . :WLCC חדר השידורים המיתולוגי של 
 יום רביעי, 10:30 – 16:00 ׀ יום חמישי, 10:30 – 15:30 ׀ יום שישי – סגור

יום ראשון, 9:30 – 14:00 ׀ יום שני, 10:30 – 16:00.

פ״נ כללי:  השלוחים מתבקשים לחתום מראש )שמם ושם אמם( על גליונות ה'פדיון-נפש' 
להוסיף  לא  נא  והרישום.  הקבלה  דלפקי  במתחם  בלבד!  השלוחים  עבור  המיוחד  הכללי, 
נפרדים  יש לכתוב על דפים  זאת  ישראל.  בית  בני משפחה, מקורבים ושאר עמך  שמות 

ולהניח באופן עצמאי על הציון הק'.

תרגום סימולטני: ניתן יהיה לשמוע תרגום סימולטני לעברית, של כל המושבים הכלליים: 
חמישי צהרים; חמישי ערב; שישי צהרים; מוצאי שבת; וה'באנקעט' ביום ראשון, באוזניות 
שניתן לקבל תמורת פיקדון סמלי בדלפק מיוחד בעת הרישום \ מחוץ לחדרי הסדנאות \ 
בלובי הכניסה של ה'באנקעט'. מעמד ה'באנקעט' עצמו יתורגם גם לשפות: רוסית וספרדית.  

הקלטות: למען נוחיותך סודר שכל ההרצאות והנאומים, גם של הסדנאות וגם של המושבים 
הכלליים יהיו זמינים לרכישה ולהורדה כקבצי אודיו MP3, בימי הכינוס ולאחריו, באתר: 

WWW.SHLUCHIMEXCHANGE.COM

מידע על 'יום הסדנאות' במרכז הכנסים ׳לאונרדס פאלאזו׳: 
לנוחיות השלוחים, רוכזו מרביתם של הסדנאות וההרצאות ליום אחד מלא וגדוש במיקום 
מרווח ונאה )בסמיכות לשדות התעופה, ולאהל הק' של הרבי(. תחבורה מיוחדת תוביל את 
השלוחים בשעה 9:30 בבוקרו של יום חמישי )לאחר ארוחת הבוקר באהלי תורה, ומחזית 
מוזיאון צ"ה( למרכז הכנסים בשכונת גרייטניק, ותחזיר אותם בערבו של יום חמישי לאחר 

סיום התוכנית הרשמית וארוחת הערב הכללית.
.555 NORTHERN BLVD, GREAT NECK, NY 11021 :כתובת מרכז הכנסים

בנוסף, למקרה הצורך, מיניבוסים יעשו מסלול הלוך וחזור במשך היום מנקודת האיסוף ליד 
מרכז הכנסים, ומנקודת האיסוף בחזית מוזיאון צבאות השם. כמו כן תצא תחבורה מהאהל 
הק' לכיוון מרכז הכנסים, לטובת השלוחים שנחתו בבוקרו של יום והגיעו היישר לתפילה 

בציונו הק' של הרבי בין השעות 9:30 – 10:30.

kinus.com/mobile :עקוב אחר כל מה שקורה בכינוס באתר 

• התוכניה המלאה והמעודכנת
• עדכונים והתראות על שינויים של הרגע האחרון

• צור תוכניה אישית המתאימה ללו"ז שלך לפי תחומי ענין
•  מותאם לכל סוגי המכשירים

הישאר מעודכן ומקוון

 12 ׀ מידע כללי



ארוחת ערב 20:00–17:30

מיקום: מוזיאון צבאות השם, קומה שנייה, שדרת איסטרן פארקוויי 792.

ביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע 21:00–19:00

ביתם הק' של הרבי והרבנית ייפתח במיוחד עבור השלוחים שיחיו
מיקום:  רחוב פרזידנט 1304 )בין ברוקלין אווניו וניו יורק אווניו(

חדרו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע 22:00–19:00

חדר היחידות הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע ייפתח במיוחד עבור השלוחים שיחיו
 מיקום: בית חיינו – 770, קומת הכניסה

יום רביעי כ"ב מרחשוון • 13:00 – 22:00 ׀ 13

שעות הפתיחה – דלפקי הרישום:
מהשעה 1 בצהרים עד השעה 9 בערב - מוזיאון צבאות השם, מפלס תחתון יום רביעי: 

מהשעה 9 בבוקר עד השעה 10 בערב – מוזיאון צבאות השם, מפלס תחתון יום חמישי: 

חדש השנה! דלפקי רישום וקבלה במרכז הכנסים מהשעה 11 בבוקר עד    
השעה 6 בערב  

מהשעה 7:30 בבוקר עד השעה 1 בצהרים - מוזיאון צבאות השם, מפלס תחתון יום שישי: 

מוצאי שבת: מהשעה 6 עד השעה 9 בערב - מוזיאון צבאות השם, מפלס תחתון

מהשעה 8 עד השעה 3 אחה"צ - מוזיאון צבאות השם, מפלס תחתון יום ראשון: 

החל מהשעה 4 אחה"צ – במתחם ה'באנקעט':  
 New Jersey Convention and Exposition Center  
	 97	Sunfield	Ave,	Edison,	NJ	08837

המתאים  בתוקף  תהי'  טובות  ההחלטות  שקבלת   – והעיקר 
החלצו  בקונטרס  המבואר  ע"פ  ובפרט  ממש,  בפועל  שיתקיימו 
ולוודא  להבטיח  כדי  טובות  החלטות  בקבלת  האופנים  פרטי 
שיתקיימו בפועל ממש, ובתכלית השלימות, כולל גם השלימות 
הטובות  שההחלטות  היינו  וכו'  פירות  ופירי  פירות   – ד"אילן" 
שכבר נתקבלו יולידו עוד החלטות טובות.. ועד"ז בנוגע לפעולה 
על הזולת - "שליח עושה שליח", שכאו"א מישראל, שלוחו של 
הקב"ה, עושה שליח, שפועל על יהודי נוסף )עכ"פ יהודי אחד( 
וגם  השלימות,   בתכלית  הקב"ה  של  שליחותו  ימלא  הוא  שגם 

באופן ד"שליח עושה שליח". 

)תורת מנחם תשמ"ט ח"ב ע' 281(



תפילת שחרית 7:30

בית הכנסת ובית המדרש 770  מיקום: 

ארוחת בוקר 8:15

מיקום: בניין מוסדות החינוך 'אהלי תורה – אהלי מנחם' )להלן אהלי תורה(,   מיקום: 
שדרת איסטרן פארקוויי 667.  

הסעות אל מרכז הכנסים 9:30

מיקום: חזית 'אהלי תורה׳, שדרת איסטרן פארקוויי 667, ומחזית מוזיאון צבאות ה׳  מיקום: 

תחבורה מסודרת ל׳יום הסדנאות׳
אוטובוסים ייצאו מחזית בניין אהלי תורה ומחזית מוזיאון צ"ה, לכיוון מרכז הכנסים 

בשכונת גרייטניק, מרחק לא רב משדות התעופה, ומהאהל הק'.

לאלו הזקוקים לכך, שירות הסעות יהיה פעיל במהלך היום מחזית מרכז הכנסים 
בגרייטניק ומחזית מוזיאון צבאות השם בקראון הייטס. כמו כן, לטובת השלוחים 

שנוחתים בשעות הבוקר ונוסעים היישר לציונו הק' של הרבי, תצא הסעה מהאהל הק' 
לכיוון מרכז הכנסים בין השעות 9:30 – 10:30 בבוקר.

בסיום התוכניות, ולאחר ארוחת הערב, אוטובוסים יחזירו את השלוחים לקראון 
הייטס. 

555 NORTHERN BLVD, GREAT NECK, NY 11021 :כתובת

14 ׀ יום חמישי כ"ג מרחשוון • 7:30 – 9:30

הרי הובטחנו, הבא לטהר - וידוע דיוק אדמו"ר הזקן בעל התניא 
הכרת  והרי  אותו,  מסייעין   - אחרים  גם  לטהר   - והשו"ע... 
האחריות של התפקיד מתנאים העיקרים שיהיו בהשליח והנבחר 
למילוי התפקיד, אלא והוא העיקר שעל מדריך בני ישראל, שכל 
אחד מהם בן למלך מה"מ הקב"ה,  עליו להחליט להיות בסגנון 
ישראל  בן  של  חי'  דוגמא  ז.א.  להטפיח,  מנת  על  טופח  חז"ל,  
מצותי'  ובקיום  חיים  תורת  תורתנו  הוראות  ע"פ  חיים  המקווה, 
עליהן נאמר וחי בהם, ודוקא מתוך שמחה וטוב לבב, ובהתלהבות.

)אג"ק חכ"ג ע' ה(



תוכניות ופעילויות – לדור המבוגר
הרב זלמן מרגולין

פעילות באוניברסיטאות
הרב משה חיים דובראווסקי

הרב זלמן טייכטל

גיוס משאבים ותכנון תקציב
הרב ישעיה דייטש

הרב יעקב סאקס

הוראות הרבי לשלוחים
הרב דוד דובוב

הרב שניאור זלמן דוכמן

סדנאות בעברית
הרב שמואל ביסטריצקי

הרב יוסף יצחק נוימן
הרב מנחם מענדל קרמר

מחנכים – שליחות בשדה החינוך
הרב מנחם מענדל גרינבאום

הרב אברהם וולוביק
הרב יוסף צ'ייטון

ניהול מוסד ותוכנית פעילות
הרב יצחק לרמן
הרב משה פאס

צמיחה העצמה אישית
הרב יעקב הלפרין

הרב מנחם מענדל טלדון
הרב יוסף יצחק סרברנסקי

הרב שרגא שרמן

הלכה למעשה
הרב ברוך הרץ

הרב יהודה פינק

צאן קדשים
הרב יחיאל בייטלמן

הרב שלום דובער לברטוב
הרב מנחם מענדל ליפסקר

הרב זלמן לייב מרקוביץ

תוכניות ופעילויות – לדור הצעיר
הרב דוד ויינבאום

הרב חיים עוזר מטאל

במהלך חמשת ימי הכינוס, ניתנת לך הזדמנות מיוחדת להשתתף בסדנאות וקבוצות 
דיון, בהם נמסרים הרצאות ונאומים מפי בעלי כישרון ובעלי ניסיון מתוך השלוחים 
הביטחון,  הרפואה,  החינוך,  בתחומי:  ומומחים  מקצוע  אנשי  של  בתוספת  שיחיו, 

הכלכלה, גיוס כספים ועוד.

להמשך  עבורך  עוצמה  רב  מכשיר  הם  אלו,  בסדנאות  מקבל  שאתה  הרב  המידע 
התנופה והפיתוח של עבודת השליחות. הפסיפס המדהים של כמויות מידע, כישרון 
ואינפורמציה, הם תוצאה של עבודה מאומצת, עבודת צוות של קבוצה בה חברים 27 
שלוחים, שבזכות המסירות שלהם בלילות ובימים, שעות על גבי שעות, אתם עדים 

לתוצאה המופלאה של יותר מחמישים סדנאות ודיונים.

מיטב  את  השקיעו  הם  בו  התחום  ואת  השלוחים,  רשימת  את  בזאת  מגישים  אנו 
אם  ומוטב  מצווה,  עושי  לפרסם  מצווה  התואמות.  הסדנאות  לארגון  כישרונותיהם 

תמצא את הזמן לגשת אליהם, להביע את הערכתך ואת תודתך העמוקה.

התודה והברכה!



16 ׀ יום חמישי כ"ג מרחשוון • 11:00 – 12:00

מפת התמצאות במרכז הכנסים
״לאונרדס פאלאזו״ 

מקבץ ראשון של סדנאות 12:00 - 11:00

מבצע טהרת המשפחה: שימוש בחידושים רפואיים 
  סדנא 5לחיזוק טהרת המשפחה

לקשיים בקיום טהרת המשפחה כפשוטו וכהלכתו, היו עד לא מכבר פתרונות הלכתיים שלא 
תמיד היו 'לכתחילה'. שינויים בגישה הרפואית לכך, כולל פתרונות תרופתיים וטיפולים 

חדשניים, מעניקים כלים טובים יותר לפתור בעיות אלו. בסדנה יקבל כל שליח היכרות עם 
מידע מקצועי והלכתי שיסייעו לו להחליט כיצד לפעול ולהדריך אחרים כאשר הוא נתקל 

במקרים מעין אלה.

הרב יצחק מלבר - ירושלים, אה"ק - יו"ר ארגון 'טהרנו' מרצה: 

הרב שלום בער הרצל - רמת הגולן, אה"ק מנחה: 

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Davinci	Conference	Room מיקום: 
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לשנה הבאה: למד לשדרג את 'ליל הסדר' בעירך 
  סדנא 6לרמה אחרת לגמרי

בכל פסח מחדש 'ליל הסדר' הוא אירוע קהילתי מכובד ומוצלח, והוא יכול להישאר כך 
עוד שנים. המפיק מר רונן פלד, יתן טיפים וישתף רעיונות מקוריים כיצד בסדרת פעולות 

פשוטות אתה יכול לשדרג אותו לאירוע מדהים שאף אחד לא ישכח.

מר רונן פלד - אבן יהודה, אה"ק מרצה: 
הרב יוסף חיים קנטור - בנגקוק, תאילנד  

הרב מנחם מענדל גולדשמיד - קוסומוי, תאילנד  

הרב נחמיה וילהלם - בנגקוק, תאילנד מנחה: 

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Veranda	Conference	Room מיקום: 

מקבץ שני של סדנאות 13:15 – 12:15

יש קמח ויש תורה: מה הם 12 הסיבות שמפריעות 
לנו בגיוס משאבים לפעילות? ואיך אפשר לפתור את 

כולן בהתנהלות נכונה?
  סדנא 12

סדנת חובה שתנפץ את המיתוסים השכיחים ביותר אצל שלוחים: מיתוסים שחוסמים בפנינו 
את האפשרויות לגייס תרומות בהצלחה, וגורמים לנו בטעות להתאכזב מעצמנו שוב ושוב. 

בואו להתמודד עם האמת, ולשמוע את הפתרונות המיוחלים.

הרב משה גולדשטיין - ירושלים, אה"ק מרצה:  

הרב עקיבא קמיסר - אמסטרדם, הולנד מנחה: 

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Davinci Conference	Room מיקום: 

בנים ובני בנים: פתרונות חדשניים לבעיות פוריות
  סדנא 13

זוגות המצפים לזחו"ק במשך תקופה ארוכה, עוברים אתגרים לא מבוטלים. בחסדי השם 
בשנים האחרונות עולם הרפואה הביא פתרונות חדשים בנושא זה, כולל פריצת דרך לזוגות 
הזקוקים לטיפולים מורכבים יותר. סדנה רגישה שתעניק לכל שליח ידע בסיסי רפואי וגם 

הלכתי, על מנת לתת הדרכה ראשונית למקורבים הפונים ליעוץ.

הרב יצחק מלבר - ירושלים,  אה''ק -  יו"ר ארגון 'טהרנו' מרצה:  

הרב שלום בער הרצל - רמת הגולן, אה"ק מנחה: 

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Veranda	Conference	Room מיקום: 

תפילת מנחה  13:15

יום חמישי כ"ג מרחשוון • 11:00 – 13:15 ׀ 17 



ארוחת צהריים 
ומושב כללי

13:30

שבעים שנה לנשיאות יו"ד שבט ה'תש"פ
מנחה:

הרב שניאור רייטפורט, ינגון – מיאנמר

פרק תהלים:
הרב ארי' איידלקאפף, פודגריצה – מונטנגרו 

מה הוא המסר המרכזי בציון שבעים שנה לנשיאותו של הרבי
הרב יוסף מינקוביץ', מונטריאול - קנדה

אתגר דור השביעי:
להסביר לכל יהודי את המשימה להביא לימות המשיח

הרב מנחם מענדל קפלן, טורונטו - קנדה

מיקום:
האולם המרכזי, מפלס תחתון, מרכז הכנסים ׳לאונרדס פאלאזו׳

מקבץ שלישי של סדנאות 16:30 - 15:30

פעולה נמשכת: מה קורה למצבר בלי רצועת 
   סדנא 20אלטרנטור?

מה אנחנו יכולים ללמוד מחברות האופנה על הדרך שבה אנו מייצגים 'אידישקייט'? 
איך עקרונות 'המהפכה הצרפתית' רלוונטיים למהפכה אותה אנו מובילים? והאם 

אנחנו עושים 'מבצעים' או 'מבצע'-עם...? המשפיע והמרצה הבכיר הרב יחזקאל סופר 
בהרצאה מונומנטלית שתעורר מחשבה אצל כל שליח.

הרב יחזקאל סופר - ירושלים, אה"ק  מרצה:  

הרב חיים דוד וילהלם - כפר ויתקין, אה"ק מנחה:  

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Veranda	Conference	Room מיקום: 
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 "בית חב"ד זה לא עסק!"
   סדנא 21איך הופכים בית חב"ד ל"עסק מצליח"?

חושב שהכלים הניהוליים הקלאסיים שהכירו לך עד היום לא רלוונטיים לבית חב"ד 
שלך? אלה שמייעצים לך בגיוס כספים לא באמת מבינים את ליבת הפעילות שלך? 

מרגיש שיועצים עסקיים באים עם תשובות מוכנות מראש? ר' לוי רסקין, מאמן בכיר 
בחברת 'תות תקשורת ותוצאות' של אלון גל, המלווה שלוחים להצלחה בשיטה ייחודית 

ומותאמת, יתן לך את הכלים להפוך את בית חב"ד למצליח, וכל זאת מתוך היכרות 
והבנה אמיתיים של ערכי השליחות וחיי השלוחים.

ר' לוי רסקין - גדרה, אה"ק  מרצה:  

הרב אריאל גורן - ראשון לציון, אה"ק מנחה:  

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Davinci	Conference	Room מיקום: 

מקבץ רביעי של סדנאות 17:45 - 16:45

 דשנים ורעננים: איך להישאר טריים ונלהבים
סדנא 30בעבודת השליחות?   

שחיקה, עייפות, התבגרות ושאר מחלות התעסוקה מאיימות עלינו, אבל שלוחים 
מצווים להישאר לעד 'צעירי חב"ד'! איך מתחדשים בכל גיל?

הרב שניאור אשכנזי - ראשון לציון, אה"ק  מרצה: 

הרב נחום טננבוים - היולט, ניו יורק מנחה:  

Leonard’s	Palazzo,	1st	Floor	-	Leonardo	Davinci	Conference	Room     :מיקום

כשאחד אינו מסתפק בעבודתו עם עצמו אלא גם עובד עם הזולת, 
עוד יהודי, שהרי האדם הוא כעץ השדה,  הנה היהודי השני  - ע"י 
עבודתו והשתדלותו כמו עץ שנמצא בפרדס, שלא רק שהעץ עצמו 
הוא כמו שצריך להיות, עץ בריא, אלא השלימות של אילן הוא 
בזה שעושה פירות - ש"כל נטיעות שנוטעין ממך יהיו כמותך", 
והיינו שלהעץ יש פירות, שהם גרעינים, שיטעו אותם, ועי"ז יגדל 

עוד אילן עושה פירות, שיש לו גרעינים וכו' עד אין סוף.

)משיחת יו"ד שבט תשל"ב ס"ג(

יום חמישי כ"ג מרחשוון • 15:30 – 17:45 ׀ 19 



ארוחת ערב 
ומושב מרכזי

18:15

 הנושא השנתי:

 לשתף כאו"א
 בעבודת השליחות

הרב שלום דובער ליפסקר, בל הרבור – פלורידה

הרב חיים הבר, באר שבע – אה"ק

הרב יוסף וילהלם, מנהטן – ניו יורק

הרב יעקב סאקס, דיקס הילס – ניו יורק

מיקום:
 האולם המרכזי, מפלס תחתון,

מרכז הכנסים ׳לאונרדס פאלאזו׳

תחבורה לקראון הייטס 20:30

חדרו וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע 22:30–21:30

חדר היחידות הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע ייפתח במיוחד עבור השלוחים שיחיו
 מיקום: בית חיינו – 770, קומת הכניסה

ביתם הק' של הרבי והרבנית ייפתח במיוחד עבור השלוחים שיחיו
מיקום:  רחוב פרזידנט 1304 )בין ברוקלין אווניו וניו יורק אווניו(

20 ׀ יום חמישי כ"ג מרחשוון • 18:15 – 22:30



שחרית  7:00 

מיקום: בית הכנסת ובית המדרש 770.

שעת יציאה  7:45

] Fri אוטובוסים לאהל הק' ]העלייה מותנית בהרשמה מראש ובהצגת תג אישי עם הסמל 
יעמדו הכן בפינת הרחובות קינגסטון ופרזידנט. נא לדייק בזמנים.

שעת הכנה 9:00

ללא כל ספק, עבורך כ'שליח' רגעי השיא של הכינוס הם אותם רגעים בהם תזכה לעמוד 
באהל הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע, להעתיר בתפילה בעבורך ועבור קהילתך ולשאוב כוחות 

מחודשים לקראת המשך עבודת השליחות.

כמו לקראת כל דבר שבקדושה, וקל וחומר כאשר המדובר הוא בכניסה אל האהל הקדוש, 
דרושה לכך הכנה והקדמה מתאימה. בהתאם לכך, הושקעו – על ידי ועד הכינוס ביחד עם 
אנשי חברת המדיה החב"דית JEM – שעות רבות של מחשבה והיערכות, על מנת לספק 
לשלוחים את היכולת להכין את עצמם כראוי, בעזרת צפייה ב"מראות קודש" מיוחדים, 

ובעיקר בדברי אלוקים חיים אודות מעלת עבודת השליחות.

מיקום: ה'טענט' הרביעי במתחם 'בית אהל חב"ד ליובאוויטש'.

סדר ניגונים ופ"נ כללי 10:00

הק'  האהל  אל  להכנס  יש  כלל השלוחים שיחיו,  מסודרת של  כניסה  לאפשר  מנת  על 
משער הכניסה של בית החיים, כפי הסדר הנהוג ביום ההילולא ג' תמוז מידי שנה, במקום 
 יוצב שרוול כניסה מקורה. ועד המסדר וצוות האבטחה יפעל במקום בין השעות 8:30 – 
הגברה  מערכת  כ"י.  השלוחים  אלפי  של  מסודרת  ויציאה  כניסה  להבטיח  בכדי   12:30

תותקן במאהלים בסמיכות לאהל הק', בעת הקראת הפ"נ הכללי.

תחבורה לשכונת קראון הייטס 11:00

ארוחת בוקר \ צהרים 12:30 - 11:30

מיקום: האולם המרכזי, אהלי תורה

11:30 - 14:30 יריד תצוגה

עמדות ודוכנים של ארגונים מטעם המרכז לעניני חינוך לסיוע השלוחים.
מיקום: לובי כניסה - אהלי תורה

 נסיעה לאהל הק׳
של כ"ק אדמו"ר זי"ע
ובכדי נאכמער מוסיף זיין בכל זה איז כדאי, אז לפני סיום הכינוס, זאלן אלע שלוחים פארן אויפן 
ציון הק׳ פון דעם משלח, כ״ק מו״ח אדמו״ר נשיא דורנו, און דארט לייענען א פ״נ כללי בחתימת כל 
השלוחים, און דאס איבערלאזן אויפן ציון )באופן הנהוג(.
)ש"פ חיי שרה תשמ"ט(

יום שישי כ"ד מרחשוון • 7:00 – 14:30 ׀ 21 



ְדָרָכיו  ְוָהַלְכתָּ בִּ
לצעוד בדרכו של הרבי

 כיצד יש להנחיל לעולם את תורתו הרחבה של הרבי
בצורה פנימית ואפקטיבית

הרב יואל כהן, ברוקלין – ניו יורק

הרב סימון ג'ייקובסון, ברוקלין – ניו יורק

 כיצד נגרום למקורבים שלנו לצעוד כמונו
בדרכיו ואורחותיו של הרבי

הרב שת טאוב, סידרהורסט – ניו יורק

 כיצד נשמור בעצמנו
על היצמדות לעקרונות היסוד בדרך הישרה אשר הורנו

הרב אלקנה שמוטקין, ברוקלין – ניו יורק

מיקום:
חדר האוכל של 'אהלי תורה', חצי קומה עליונה לצד קומת הכניסה

הדלקת נרות, עש"ק פרשת חיי שרה, מבה"ח כסלו 16:15

ma51:11 — ma00:01 ,YADSRUHT

 מושב
מרכזי

13:00

22 ׀ יום שישי כ"ד מרחשוון • 13:00 – 16:15  



סעודת
שבת קודש

19:00

דברי פתיחה:
הרב משה יהודא קוטלרסקי, ברוקלין - ניו יורק

דבר מלכות:
הרב דוד ריידר,  בוליטמור – מרילנד

נואמים:
הרב ברוך שלמה אליהו קונין, לוס אנג'לס - קליפורניה

הרב אשר דערען, טייבל וויו – דרום אפריקה
הרב זאב סלאווין, כפר חב"ד – ארץ הקודש

 התוועדות חברים
שבת אחים גם יחד

מיקום:
האולם המרכזי, אהלי תורה

 ליל שבת קודש פרשת חיי שרה – מבה"ח כסלו ׀ 23

עבור השלוחים השוהים בסמיכות לאהל הק'

פותחין בדבר מלכות:
הרב יקותיאל דובער קלמנסון, נינגבו – סין

נאומים:
הרב לוי יצחק אזימאוו, פאריז - צרפת

הרב לימא וילהלם, מוריסטאון – ניו ג'רזי

 מושב
מרכזי



אמירת תהלים, שבת מברכים - חודש כסלו 8:30

תפלת שחרית 10:30

צאת השבת, תפילת ערבית 17:17

חדרו וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע 18:45–17:45

חדר היחידות וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע ייפתחו במיוחד עבור השלוחים שיחיו

תחבורה לאולם המלווה מלכה והמושב המרכזי 19:00

אוטובוסים ייצאו מנקודות אלו לאולמי 'פאלאס' בברוקלין:
פינת הרחובות אמפייר וקינגסטון; פינת הרחובות פרזידנט וקינגסטון.

 24 ׀ שבת קודש פרשת חיי שרה – מבה"ח כסלו

13:30

בעת רצון המיוחד, בו היינו זוכים להתוועדות כ"ק אדמו"ר זי"ע עם השלוחים, כיסוד 
והתחלת הכינוס, תתקיים התוועדות רעים חסידית לחיזוק ההתקשרות ולהצלחת עבודת 

השליחות.  

מנחה: הרב עקיבא שיינברגר, איוו – סין

דבר מלכות: הרב יהושע קמינצקי, בלגרד - סרביה

נואם: הרב יוסף סלמון, סופיה – בולגריה

מיקום: האולם המרכזי, אהלי תורה

סעודתא דדוד 
מלכא משיחא

20:30

מנחה: הרב נפתלי הכהן רוט – ירושלים, אה"ק

דבר מלכות: הרב יואל הכהן כהן – ברוקלין, ניו יורק

 סעודת שבת
והתוועדות

תחבורה מהאהל הק' לאולמי 'פאלאס' 19:00

אוטובוס ייצא מחזית 'בית אהל חב"ד ליובאוויטש' לכיוון אולמי 'פאלאס' בבורו פארק, 
עבור השלוחים השוהים שם בשב"ק. יש להצטייד בתגי הכינוס.



 מושב
מרכזי

נאומים:
הרב חיים יהודא קרינסקי, ברוקלין - ניו יורק

הרב אברהם יצחק שמטוב, פילדלפיה - פנסילבניה

ועד רבני ליובאוויטש הכללי המרכזי בארה"ב וקנדה:
הרב יהודה לייב שפירא, מיאמי - פלורידה

צו השעה:
הרב משה יהודא קוטלרסקי, ברוקלין - ניו יורק

שבעים שנה  
לקשר כל יהודי בעולם עם הרבי

הרב יהושע ביסטון, פארקלנד - פלורידה
הרב יוסף יצחק קוריק, רוזוויל - קליפורניה

הרב דוד כ"ץ, לונדון - אנגליה

נאומים על המרקע:
הרב שגיא הר שפר, נס ציונה - ארץ הקודש

הרב אהרון קרניאל, בני עיי"ש - ארץ הקודש

מיקום:
 אולמי 'פאלאס'

רחוב מקדונלד 780, ברוקלין - ניו יורק 11218

 מוצאי שבת קודש פרשת חיי שרה – מבה"ח כסלו ׀ 25 



תפלת שחרית 7:30

בית הכנסת ובית המדרש 770 מיקום:  

ועידת השותפים של חב"ד 15:00 – 7:30

הרשמה מראש חובה. פרטים נוספים בעמודים 42 - 43 ואילך בחלק בשפה האנגלית.
מיקום: מוזיאון צבאות השם, לפי השילוט במקום, ואולמי רז"ג ברחוב איסט ניו יורק.

8:30 התמונה המרכזית של השלוחים

חזית בית חיינו 770 מיקום:  

ארוחת בוקר 9:30

האולם המרכזי, אהלי תורה מיקום:  

תערוכת מוצרי יהדות ועזרי שליחות - יריד הקניות 15:00 - 9:30

רשימה מלאה של החברות והדוכנים בעמודים 44 - 48 בחלק בשפה האנגלית.

מיקום: מפלס תחתון, אהלי תורה

מושב מיוחד בנושא חינוך  11:15 - 9:45

תקשורת בריאה ויעילה בין מחנכים למחונכים
סדנא מיוחדת זו מיועדת עבור כל מי שעוסק בחינוך והוראה, לגילאים צעירים ומבוגרים. הרב 

שמואל לו, מחנך בעל שם ומנהל מוסדות חינוך זה רבות בשנים, ישתף בהנחיות מיוחדות 
שזכה לקבל מהרבי בתחום החינוך, ויעניק עצות מנסיונו כיצד לבנות תקשורת בריאה ויעילה 

בין מחנכים למחונכים.
מרצה:    הרב שמואל לו, לונדון - אנגליה

מיקום:   בית הכנסת 'אהלי תורה', קומה שלישית

חדרו וביתו הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע 14:00–11:30

חדר היחידות הק' של כ"ק אדמו"ר זי"ע ייפתח במיוחד עבור השלוחים שיחיו
 מיקום: בית חיינו – 770, קומת הכניסה

ביתם הק' של הרבי והרבנית ייפתח במיוחד עבור השלוחים שיחיו
מיקום:  רחוב פרזידנט 1304 )בין ברוקלין אווניו וניו יורק אווניו(

26 ׀ יום ראשון, כ"ו מרחשוון • 7:30 – 15:00 

ועוד יותר: הקב"ה הטביע בטבע בני אדם )ונוגע גם בהלכה(, אז 
"חברך חברא אית לי' וחברא דחברך חברא אית לי'", וכיו"ב עד 
שליח,  לעשות  כח  לו  שיש  המשפיע,  מצד  גם  עד"ז  העולם.  סוף 

ו"שליח עושה שליח" עד עולם.
)סה"ש תש"נ ח"א ע' 143( 



26 ׀ יום ראשון, כ"ו מרחשוון • 7:30 – 15:00 

מקבץ חמישי של סדנאות 12:45 - 11:30

מבצע חינוך: סדנה מקצועית ושו"ת בנושאי חינוך 
בבית ובחוץ

סדנא 36   
האם אנחנו שלמים עם כמות ואיכות ההשקעה שלנו בחינוך הילדים? בסדנה זו יינתנו 
תשובות לשאלות הרות גורל בנושאי חינוך בהם מתחבטים שלוחים בכל העולם. חלק 

זה יעסוק בקונפליקטים שנתקלים בהם בבית פנימה בחינוך ילדים חב"דיים: חינוך נכון 
להתקשרות אל הרבי במצב של העלם והסתר, הדרך הטובה ביותר לדבר )ולפעמים 

להעיר( עם הילד, היחס למחנכים, ונתינת מקום ייחודי לכל ילד במשפחה ברוכת ילדים. 
בחלק השני של הסדנה נעסוק באתגרי החינוך בשליחות: חינוך ילדים ללא חברים 

מקומיים, שילוב בין צרכי השליחות וחינוך המשפחה, ופתרונות לבעיות חינוך ייחודיות 
לילדי המקורבים.

הרב יעקב לידר - מלבורן, אוסטרליה מרצה:  

הרב מאיר מור יוסף - פרדסיה, אה"ק מנחה: 

Oholei Torah Shul, 3rd Floor מיקום: 

דיון פתוח: 'לשיטתיה' - השיטה וההשקפה החב"דית 
בנושאים אקטואליים

סדנא 39   
מידי פעם עולים לדיון ציבורי, נושאים בוערים שעל הפרק, ולא תמיד יש לנו מראי 
מקומות לדעת 'מה הרבי היה אומר על זה?' או מה היא ההשקפה החב"דית הנכונה 
בנידון. בפאנל מרתק ומרחיב אופקים ישוחחו המשפיע והמרצה הבכיר הרב יחזקאל 

סופר והשליח הרב אורי גמסון, ויציגו את יסודות השיטה החב"דית בנושאים אלו. יינתן 
זמן להעלאת נושאים נוספים ולשאלות.

הרב יחזקאל סופר - ירושלים, אה"ק מרצה:  

הרב אורי גמסון - נורית, אה"ק מנחה: 

Oholei	Torah	Ballroom,	New	Section מיקום: 

כיצד נעשים צעירים לאחרי שבעים שנה ? 
איתא בספרים ע"ד הצחות שזהו ע"י הענין ד"קויי ה' יחליפו כח"; 
שנה  שבעים  במשך  התורה  בלימוד  ומתייגע  עמל  האדם   כאשר 
שנתן לו הקב"ה )כי "אדם לעמל יולד" "עמל תורה"( הרי הוא 
פונה להקב"ה ואמר לו שעתה יהי' הענין ד"יחליפו כח" החלפת 
כח האדם שהתעייף ונחלש מהעמל והיגיעה במשך שבעים שנה, 
מובן  ועפ"ז  יתמו".  לא  ושנותיך  הוא  ש"אתה  הקב"ה  של  בכחו 
כאשר האדם מחליף את כחו בכחו של הקב"ה – נעשה הוא צעיר 

מחדש, ולכן, "דעתם מתיישבת עליהם". 

)תורת מנחם תשמ"ב ח"ד ע' 2044 ואילך(

יום ראשון, כ"ו מרחשוון • 11:30 – 12:45 ׀ 27



הכנות ליו״ד שבט שבעים שנה
סדנא 40   

רעיונות ודרכים להשפעה ופעולה על יהודים נוספים ברוסיא וחבה״ע

הרב בערל לאזאר - מוסקבה,  רוסיה  מרצה:  

הרב משה מוסקוביץ - חרקוב,  אוקראינה  

הרב לוי מונדשיין - סמולנסק,  רוסיה מנחה: 

Oholei	Torah,	Lecture	Room	#7 מיקום: 

מקבץ שישי של סדנאות 14:15 - 13:00

 מבצע כשרות:
סדנא 43איך להקים ולהפעיל מסעדה כשרה?   

בפאנל מיוחד ישתפו אותנו שלוחים מניסיונם האם ומתי יש צורך לפתוח מסעדה? 
איך לקבוע את אופי המסעדה והתפריט? האם עליה לפעול כעסק כלכלי נפרד או כחלק 

בלתי נפרד מבית חב"ד? ועוד...

הרב מנחם מענדל הנדל - אתונה, יוון מרצה:  

הרב מנחם מענדל גולדשמיד - קוסומוי, תאילנד  

הרב בן ציון ליפסקר - פטרבורג, רוסיה   

הרב נפתלי דייטש - בוקרשט, רומניה מנחה: 

Oholei	Torah	Shul,	3rd	Floor מיקום: 

 מבצע טהרת המשפחה:
סדנא 50איך לבנות ולתחזק מקווה טהרה?  ֿֿֿֿ 

היכרות עם הדרישות ההלכתיות הבסיסיות של מקווה טהרה כשר, והנושאים הטכניים 
הרלוונטים. ועל מה צריך להקפיד כאשר מתקנים ומשפצים מקווה קיים!

הרב שמואל לוין - באר שבע, אה"ק מרצה:  

הרב מנחם מענדל מטוסוב - קאן, צרפת מנחה: 

Oholei	Torah	Ballroom,	New	Section מיקום: 

תפלת מנחה 14:15

תחבורה מסודרת לכיוון אולם הבאנקעט 15:00

אוטובוסים יעמדו לרשות כל השלוחים שיחיו על רחוב פרזידנט בין הרחובות קינגסטון 
ואולבני. שימו לב: העלייה לאוטובוסים תתאפשר אך ורק בהצגת תג אישי עם תמונה מזהה 

. Sun ועם הסמל 

28 ׀ יום ראשון, כ"ו מרחשוון • 11:30 – 15:00 



מפת מקומות הישיבה – ה'באנקעט' המרכזי

כתובת עבור המגיעים ברכב:
NEW JERSEY EXPO CENTER 

97	SUNFIELD	AVENUE,	EDISON,	NEW	JERSEY	08837

28 ׀ יום ראשון, כ"ו מרחשוון • 11:30 – 15:00 



NEW JERSEY EXPO CENTER 
97	SUNFIELD	AVENUE,	EDISON,	NEW	JERSEY	08837

16:30 פתיחת דלתות: 
17:00 ארוחה חגיגית:  
18:00 פתיחת התוכנית:  

אירוע ההצדעה המרכזי
של כינוס השלוחים העולמי

 יום ראשון, כ"ו מרחשוון, ה׳תש״פ
24 בנובמבר, 2019

ה'באנקעט' 



יושב ראש: 
הרב משה יהודא קוטלרסקי

ברוקלין, ניו יורק 

ברוכים הבאים בשם השם: 
הרב חיים יהודא קרינסקי

ברוקלין, ניו יורק 

צמאה לך נפשי
החזן יצחק מאיר הלפגוט

פרקי תהילים
פרק קי״ח - להצלחה בעבודת השליחות הקדושה

 ולכל המצטרך למשפחות השלוחים בגשמיות וברוחניות
הרב חיים בר סלע

קיגאלי, רואנדה 

פרק קי"ט - לשלום אחינו בני ישראל בארצנו הקדושה
הרב שניאור זלמן גורליק

באר שבע, ארץ הקודש

 דבר תורה
הת׳ שלום הורוביץ

מסר עוצמתי בשם אביו, השליח הרב יוסף יצחק )איצי( הורביץ שיחי'
לוס אנג'לס, קליפורניה

ּה ֵמֵרִשית ַהָשָנה ְוַעד ַאֲחִרית ָשָנה ֶאֶרץ ֲאֶשר ֵעיֵני ה׳ ֱאֹלֶקיָך בָּ
אורח הכבוד

שגריר ארצות הברית לארץ ישראל 
מר דוד מלך הכהן פרידמאן 

ירושלים, ארץ הקודש

 דור השביעי – שבעים שנה – המשימה המרכזית שלנו
כל הלב, לכל יהודי, בכל מקום 

הרב יהודה בער וועג
טולסה, אוקלהומה

הרב מנחם מענדל חיטריק
איסטנבול, טורקיה

הרב זאב שטיפל
פישטני, סלובקיה

הרב יצחק יהונתן שוחט
לונדון, אנגליה

הוקרה והערכה

זכרון להולכים

כל העולם כולו
מעמד ה'ראל קאל' – מעצמת השליחות מסביב לעולם

פרקי שירה
 תזמורת A TEAM בניצוחו של ר' אברמי גורארי'

ובליווי הזמר החסידי ר' מענדי ג'רופי

 ב"ה



תפלת שחרית 8:30

בית הכנסת ובית המדרש 770 מיקום:  

מושב הלכה מרכזי – ועד רבני ליובאוויטש   11:00-14:00

מוגש מטעם 'ועד רבני ליובאוויטש הכללי )המרכזי( בארצות הברית וקנדה

יום עיון בנושא אישות ויוחסיֿן / דיני תורה
כיצד מתמודדים עם נישואי תערובת, שאלות של התבוללות והתסתעף מזה?

כל שליח משמש באופן אוטומטי כרב מורה הלכה, וקודם שניגשים לעניני קידושין 
ונישואין חובה לדעת על בוריין את הסוגיות ההלכתיות של יוחסין, נישואי תערובת, 

התבוללות ל"ע, וכל המסתעף מזה. כמו כן, כיצד צריך להיות היחס כאשר א' מבני הזוג 
אינו יהודי, בקשר להזמנה לסעודות שבת, תפילות בבית הכנסת, פעילות בית חב"ד 
וכיו"ב, ומה בנוגע לילדים כאשר האמא אינה יהודיה. רבנים מורי הוראה ידונו ויתנו 

מענות ברורים בנושאים קריטיים אלו.

הרב ברוך אוברלנדר
בודפשט, הונגריה

הרב ב. א. זושא ווינר
ברייטן ביטש, ניו יורק - חבר ועד הפועל של ועד רבני ליובאוויטש

סדר הדין: פרטי הסדר בדיני תורה של וועד רבני ליובאוויטש
כאשר יש חילוקי דעות או סכסוכים, הדרך הנכונה היא לברר ולהכריע הנושא בדין 

תורה. בחלק זה יוכלו השלוחים לשמוע על הסדרים הנהוגים בנידון בבתי דין בכלל, 
ובבית הדין של ועד רבני ליובאוויטש בפרט. וכן מה על בעלי הדין לדעת קודם 

שניגשים לדין תורה.

הרב אברהם הרץ 
בנסנהורסט, ניו יורק - חבר ועד הפועל של ועד רבני ליובאוויטש

מיקום: מוזיאון צבאות השם, אולם התיאטרון, מפלס תחתון

32 ׀ יום שני, כ"ז מרחשוון • 8:30 – 14:00   

. . מצינו בנוגע לענין הזמן, שנחלק בכללות לשבעה: שבעת ימי 
השבוע, שבע שנות שמיטה הקשורים זב"ז( -  שגם כללות הזמן של 
חיי האדם הוא במספר שבע, כמ"ש ימי שנותינו בהם שבעים שנה 
)וגם הריבוי שלאח"ז, "ואם בגבורות שמונים שנה" עד ל"מאה 

ועשרים שנה" – ה"ז נכלל בכלל ד"שבעים שנה"(. 

 )תורת מנחם חנ"ט ע' 233(



דובי אברהם
חיים ברוך אונסדורפר

הרב שלום בער בוימגרטן
הרב אלי' בלאק 

הרב משה ברגהוף
הרב יעקב ברמן
הרב יעקב בק 

הרב מאיר שלמה גארדאן
הרב מנחם מענדל דרוקמן

לוי דריי
הרב משה וולף

הרב ישראל יונתן זילברשטרום
הרב מיכאל אהרון זליגסון

מר בנציון כהן
הרב מנחם מענדל מרגולין

הרב בנציון סטאק
הרב שמעון סייבול

הרב מרדכי סנדהאוז
מר רונן פלד-חדד

הרב מאיר שמחה קוגן

הרב לוי יצחק קוטלרסקי
הרב מנחם מענדל קוטלרסקי

הרב מנחם מענדל קולסקי
הרב מנחם מענדל רוזנפלד

הרב שלמה חיים ריבקין
הרב אבא רעפסון
מר דייויד שארף
מר ג'ייסון שארף
הרב לוי שכטמן

הרב בנציון ששון
מפקד המשטרה מר וינסט א. מרטינז

גב' אסתר בוימגארטן
גב׳ עדינה פויזנר

גב' נירית פלד-חדד
גב' חנה שכטמן

להנהלת מוסדות החינוך, צוות ההוראה, 
החינוך, המטבח והתחזוקה, ולתלמידי 

'אהלי תורה'

והוקרה מיוחדת

 ולכל צוות הבימוי וההפקה, הארגון למופת והלוגיסטיקה של:
 ,JEM מרכז לענייני חינוך, פורטל התוכן חב"ד.אורג, חברת המדיה החב"דית'

המכון ללימודי יהדות ע"ש ראהר JLI, על הימים והלילות בהם השקיעו את מיטב 
כוחותיהם וכשרונותיהם, להצלחת כינוס השלוחים העולמי לשנת ה'תש"פ.

תודה רבה!


