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כינוס השלוחים התש"ע

ב"ה ,כ"ה בטבת התש"ע
בסמיכות ליום הילולת רבנו הזקן
שלוחים יקרים ,שלום וברכה
אנו שמחים לקדם את פניכם בברכת ברוכים הבאים לכינוס השלוחים השנתי
באה"ק.
עניינו המיוחד של שליח  -ביטולו למשלח ,ועמידתו בכל עת ,בכל רגע ,לפקודת
המשלח – כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו.
גם הכינוס ,כמו פעולותינו בכל השנה ,מתקיים בציוויו ובברכתו של הרבי ,וגם
בכינוס אנחנו שלוחיו להיות נכונים לעשות נחת רוח .למלא את המוטל עלינו.
חובתנו לנצל את ימי הכינוס למפגש ולהתאחדות ,להחלפת דעות ולחיזוק איש
את רעהו ,וגם להוסיף בידע וברכישת כלים לתוספת הצלחה בעבודת השליחות,
כל שליח לפי תפקידו ועיסוקו בשליחות.
השנה אנו מקיימים את הכינוס כולו תחת הכותרת' :שישים שנות נשיאות –
שישים שנות שליחות' .יהי-רצון ,שנזכה להגיע עוד בתוך ימי הכינוס לייעד
שליחותנו ולקיימו יחד עם הרבי המשלח ,בגאולה האמיתית והשלימה.
באיחולי הצלחה בגו"ר,
הרב יוסף יצחק הכהן אהרונוב
יו"ר צעירי אגודת חב"ד בארה"ק ת"ו
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כינוס השלוחים התש"ע
מידע כללי
נרשמים ומזמינים אירוח מבעוד מועד
השנה הגבלנו את הזמנת האירוח ללינה במלון עד כעשרה ימים לפני פתיחת
הכינוס ,ויש לציין לטובה ולשבח ,כי אומנם רוב השלוחים הזדרזו להירשם ולהזמין
אירוח .דבר זה מקל על ההתארגנות ,ובעיקר משפר את רמת תהליך הקליטה
והאירוח במלון.
אתה ,שנרשמת מבעוד מועד )כולל אירוח או רישום בלבד( תוכל לגשת היישר
אל דלפק הקבלה במלון ,להזדהות ,ולקבל את תג ההשתתפות ,את תיק הכינוס
והתשורות המצורפות ואת מפתח חדרך .כמו כן – באם אינך לן במלון – תוכל
להזמין ארוחות ולשלם בקופת המלון.

נרשמים במזכירות הכינוס
אם עדיין לא הסדרת הרשמתך לכינוס ,עליך לגשת לדלפק מזכירות הכינוס ,הרב
אברהם פרלשטיין ,ולהירשם .לאחר ההרשמה תקבל תג השתתפות שבאמצעותו
תוכל לקבל בדלפק המלון את תיק הכינוס והתשורות ,וכן להזמין ישירות במלון
לינה וארוחות על בסיס מקום פנוי ובמחירי המלון )שעדיין זולים מהמחיר לאורח
שלא במסגרת הקבוצה(.

טבילת שחרית
טבילת שחרית תתאפשר בבריכת המלון בין השעות  6:00ועד  6:45בבוקר.
למאחרים תהיה אפשרות לטבילה גם בין השעות  9:00עד .9:15

תפילה במלון
לבקשת הנהלת המלון הננו לבקש ולהבהיר :מניינים לתפילת שחרית יתקיימו
אך ורק בבית הכנסת של המלון )במורד לחדרי הגן ,מתחת לאולמות ארז ואלון(,
ובאולם יפה נוף .אין לקיים מניינים בלובי המלון ובחדרים אחרים.
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כינוס השלוחים התש"ע
כיבוד ושתיה
השנה הסדרנו שתיה חמה מגוונת בלובי המלון ,לאורך כל שעות היום .כמו כן
יגישו בבוקר ואחר הצהריים מיני מזונות .בחדרי הסדנאות יהיו קנקני מים כל עת
ההרצאות והדיונים וכן עטים ודפי כתיבה.

משתתפים בהגרלת 'טסים למשלח'
השתתפות בהגרלת כרטיס טיסה לבית חיינו :(₪ 20) -
קלפי ההגרלה נמצאת בלובי המלון .אנא הכנס  ₪ 20למעטפה ,הדבק אותה היטב
וציין בכתב ברור את שמך ושם הסניף על המעטפה .שלשל את המעטפה לקלפי.
ההגרלה תתקיים במושב הנעילה ביום רביעי .הזוכה יקבל את מלוא הסכום
שיצטבר .בהצלחה!

הצעות לרכישה קבוצתית של מוצרים לבתי חב"ד
בארגון "שלוחים נט" ,יפעל אי"ה במהלך הכינוס דוכן ובו ניתן יהיה לקבל
מידע ולהזמין כמה מוצרים במחירים אטרקטיביים וברכישה קבוצתית.
המוצרים המוצעים :מקרן ,בידורית ,אינטרנט כשר ודלק מוזל.
ההצעות יהיו תקפות בהצטרפות של מינימום  10מזמינים לכל מוצר.

הקלטות הכינוס
ניתן לרכוש את הקלטות המושבים ,הסדנאות וההתוועדות ,במזכירות הכינוס.
הדיסק הראשון יצא למכירה ביום שלישי אחר הצהריים .הדיסק השני יישלח אליך
בדואר מייד לאחר הכינוס.
ניתן לרכוש במקום גם את הקלטות הכינוס משנה שעברה.
מחיר כל דיסק –  .₪ 20מחיר שני הדיסקים של הכינוס כולל משלוח .₪ 35
מחיר כל דיסק משנה שעברה – .₪ 10
בהצלחה רבה,
הנהלת הכינוס
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יום שני כ"ה בטבת

כינוס השלוחים התש"ע

יום שני כ"ה בטבת )(11/1
 15:00ברוכים הבאים ,כיבוד קל:

ראה פרטים לעיל בדף המידע

אחראי מזכירות הכינוס :הרב אברהם פרלשטיין

דלפק המלון ,לובי

 16:00סדנאות מקבץ א'
 תפילת מנחה בתחילת המפגש בחדרי הסדנאות -תפילת ערבית ,בסיום המפגש

 .1ניהול זמן ותכנון מוצלח
הסדנה מוגשת כחלק ראשון בתוכנית הניהול של השליח והבית חב"ד .סדנת
המשך ראה במקבץ ב'.
יו"ר ומנחה :הרב יוסף יצחק נוימן ,מכבים-רעות
מרצה :מר דני שביט ,מנכ"ל אלדן

אולם 'אורן' )הכניסה מחצר המלון(

 .2מעמד השליח בבית חב"ד ,זכויותיו כעובד
יו"ר ומנחה :הרב יואל מן ,אור עקיבא
מרצה :הרב יוסף יצחק לבנהרץ ,צאגו"ח

אולם 'אלון' )הכניסה מחצר המלון(

 .3החזות הגראפית של בית חב"ד
מרצה :הרב מנחם מענדל אלישביץ ,כרמיאל

אולם 'ברוש' ,קומה 3
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כינוס השלוחים התש"ע

יום שני כ"ה בטבת

 .4התנהלות נכונה מול רואה-החשבון ואחריות אישית
יו"ר ומנחה :הרב אריאל גורן ,נאות אשלים – ראשון לציון

אולם 'בוסתן' )קומה (4

 .5מתחרים ומשיגי גבול
 'פסק דין מעלות' כבדהו או חשדהו ...חיבוק או מלחמה... אפשרויות וכלים בהתמודדות עם משיגי גבול ומפירי מסגרתיו"ר ומנחה :הרב יגאל כספי ,מעלות
משתתפים :הרב מנשה אלטהויז ,קריית טבעון ,ושלוחים נוספים

אולם 'אשחר' )קומת הלובי ,בכניסה למלון(

 18:00תפילת ערבית )בחדרי הסדנאות(

 18:15ארוחת ערב
דבר תורה :הרב חיים זילבר ,מרום כנען  -צפת
אולם חדר האוכל המרכזי )כניסה מלובי המלון(
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כינוס השלוחים התש"ע

יום שני כ"ה בטבת

 19:30מושב פתיחה -
השלוחים מארחים :חברי בית הדין ,ראשי מוסדות חב"ד
יו"ר ומנחה :הרב ישראל ברוד ,מנכ"ל שבועון כפר חב"ד
דבר מלכות :הרב אריק מלכיאלי ,תורת חב"ד לבני הישיבות
אורחים משתתפים:
בית דין רבני חב"ד :הרה"ג הרב מנחם מענדל גלוכובסקי רב קהילת חב"ד
רחובות
הרה"ג הרב אליהו יוחנן גורארי'ה רב העיר חולון
אגודת חסידי חב"ד :הרב יוסף יצחק אהרונוב ,יו"ר אגו"ח וצאגו"ח
הרב ישראל בוטמן ,נהריה ,מנכ"ל 'רשת אוהלי יוסף יצחק'
הרב יצחק גולדברג ,ראש ישיבת תות"ל מגדל העמק
הרב מרדכי גורודצקי ,יו"ר ועד נחלת הר חב"ד
הרב נתן וולף ,מנהל תלמוד תורה נחלת הר חב"ד
הרב יוסף יצחק חיטריק ,מנהל מכללת בית חנה צפת
הרב יעקב ליברמן ,מנהל רשת הגנים
הרב אריאל למברג ,מזכ"ל אגו"ח
צעירי אגודת חב"ד :הרב נפתלי רוט ,חבר הנהלה ומנהל המרכז חינוכי חסידותי
הרב יוסף יצחק לבנהרץ ,סמנכ"ל
הרב נפתלי ליפסקר ,מנהל אגף הסניפים
חינוך ילדי ישראל ד'חוצה' :הרב זאב סלווין ,מנכ"ל אור שמחה
שבועון כפר חב"ד :הרב אהרון דב הלפרין ,עורך ראשי
נציג השלוחים :הרב תמיר קסטיאל ,קטמון  -ירושלים ,חבר ועדת הסניפים

אולם מרכזי 'יפה נוף' ,קומה 3
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יום שלישי כ"ו בטבת

 22:00שולחנות עגולים  -קבוצות דיון חופשי
לובי המלון

"היות הגוף בריא"....
מהשעה  22:00ועד חצות ,בריכת המלון המחוממת תעמוד לרשות השלוחים

ביציאה מהמלון ,ימינה

יום שלישי כ"ו בטבת )(12/1
טבילת שחרית – ראה בדף המידע לעיל

 7:15קפה ועוגה
 7:45לימוד מאמר  -עת"ר  -שנת ה100-
פתיחת מבצע לימוד אחדות השלוחים
הרב ברוך וילהלם ,נהריה

האולם המרכזי 'יפה נוף' ,קומה 3

 8:45תפילת שחרית
בבית הכנסת )כניסה מהחצר( ובאולם 'יפה נוף' .אין להתפלל בלובי המלון

 9:45ארוחת בוקר
דבר תורה :הרב שניאור זלמן ברוד ,נתניה

אולם חדר האוכל המרכזי )כניסה מלובי המלון(
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יום שלישי כ"ו בטבת

כינוס השלוחים התש"ע

 11:00סדנאות מקבץ ב'

 .1ניהול עמותות  -כללי יסוד
סדנת חובה למנהלי עמותות מתחילים
מבנה העמותה ומוסדותיה; חלוקת תפקידים ואחריות; התנהלות חוקית; תקנון
ומטרות; אסיפות ופרוטוקולים
יו"ר ומנחה :הרב אליעזר שמולביץ ,מנהל המחלקה לייעוץ משפטי )אור
עקיבא-קיסריה(
מרצה :רואה חשבון ר' אברהם חבצלת ,משרד רו"ח חבצלת בע"מ

אולם 'ברוש') ,קומה  ,3מול אולם יפה נוף(

 .2תקשורת בין אישית ותקשורת המונים
איך מתכוננים להרצאה ,איך מזהים שפת גוף ושאר תקשורות אצל השומעים.
שימוש בתקשורת -הפצת ידיעות ,מקומונים ,ערוצים מקומיים ,קשר עם
עיתונאים ,רשימות תפוצה וס.מ.ס
יו"ר ומנחה :הרב יוסף בייטש ,כפר סבא
מרצה :הרב אבי רט איש חינוך ותקשורת ,ראש מכון ש"י ללימודי היהדות

האולם המרכזי 'יפה נוף' ,קומה 3

 .3בית חב"ד  -המוסד
בית חב"ד כנותן שירות וכמפעיל צוותי עובדים ומתנדבים
יו"ר ומנחה :הרב שניאור זלמן גורליק ,באר שבע
מרצים :מר טל ארנון ,מר מעוז עקיבא אייגר ,אופק ייעוץ ארגוני

אולם 'אלון' )הכניסה מחצר המלון(
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כינוס השלוחים התש"ע

יום שלישי כ"ו בטבת

 .4פעילות בסביבה לא אוהדת
יו"ר ומנחה :הרב שניאור סגל ,כפר האורנים
משתתפים הרבנים :יוסף יצחק ביסטריצקי ,להבים; מיכאל קישון ,נופית;
יוסף יצחק דרייפוס ,נורדייה; ליאור עבאדה ,גילת-מרחבים; יוסף יצחק נוימן,
מכבים רעות; מאיר כהן ,צורן.

אולם 'אשחר') ,קומת הלובי ,בכניסה למלון(

 .5שליח בקהילת עדות המזרח
יו"ר ומנחה :הרב משה פלס ,אשקלון

אולם 'בוסתן' )קומה (3

 12:30התמונה הכללית
 13:00ארוחת צהרים מיוחדת  -ברביקיו
דבר תורה :הרב אברהם יצחק פרודנשטסקי ,גני יוחנן

 14:15סדנאות מקבץ ג'
 .1ניהול עמותות למתקדמים
תיאום ציפיות ,נוהלי עבודה וחלוקת אחריות – רו"ח ומנהלי העמותה
* סעיף  46וביקורת עומק
יו"ר ומנחה :הרב מנחם גרינברג ,שוהם
מרצה :רואה חשבון ר' אברהם חבצלת ,משרד רו"ח חבצלת בע"מ

אולם 'ברוש') ,קומה  ,3מול אולם יפה נוף(
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יום שלישי כ"ו בטבת

כינוס השלוחים התש"ע

 .2מפגש עם תורם  -שלוש הדקות הראשונות...
יו"ר ומנחה :הרב יוסף יצחק קפלן ,סתריה
מרצה :ד"ר יוסי בר ,ראש החוג לרטוריקה באוניברסיטת חיפה

האולם המרכזי 'יפה נוף' )קומה (3

 .3עיתונות ובית חב"ד – יחסי גומלין
סדנת מפגש עם הצוות הבכיר של שבועון כפר חב"ד:
הרב אהרון דוב הלפרין עורך ראשי ,הרב ישראל ברוד מנכ"ל ,הרב יצחק
הולצמן והרב משה מרינובסקי חברי מערכת
יו"ר ומנחה :הרב יוסף יצחק פריימן ,זכרון יעקב
משתתפים :הרב מנשה אלטהוייז ,קריית טבעון ,הרב ישראל הרשקוביץ,
אופקים ,הרב צבי וילהלם ,נתניה

אולם 'אשחר' )קומת הלובי ,בכניסה למלון(

 .4השליח ובית חב"ד – תפקידים ,יעוד ומעמד
יו"ר :הרב מנחם מענדל לרנר ,בנימינה
מנחה :הרב מנחם מענדל ברוד ,צאגו"ח

אולם 'אלון' )הכניסה מחצר המלון(

 16:00תפילת מנחה )בחדרי הסדנאות(
הפסקה ,קפה ועוגה )לובי יפה נוף(
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יום שלישי כ"ו בטבת

 16:30המושב המרכזי
שישים שנות נשיאות – שישים שנות שליחות
יו"ר ומנחה :הרב שמעון אייזנבך ,אילת
דבר מלכות  -הרב שניאור זלמן ליברמן ,אשקלון
'הרבי של כולם' :הרב מאיר דרוקמן ,רב העיר קריית מוצקין
'מצביא המבצעים' :הרב ישראל הלפרין ,הרצליה
שישים שנות הרבצת תורה :הרב שמואל בראון
שישים שנות שליחות :הרב אברהם שמואל בוקיעט ,משפיע בכפר חב"ד,
משלוחי הרבי לאה"ק

האולם המרכזי 'יפה נוף' ,קומה 3

 19:00תפילת ערבית
 19:15ארוחת ערב
דבר תורה :הרב אברהם וולף ,רחובות

אולם חדר האוכל המרכזי )כניסה מלובי המלון(

 20:30התוועדות חסידית
הרה"ח הרב יוסף יצחק גורביץ' ,משפיע תות"ל מגדל העמק ,משלוחי הרבי
לארץ-הקודש

האולם המרכזי 'יפה נוף' ,קומה 3
בשעה  23:00ייפתחו עוד שתי התוועדויות מקבילות באולמות ברוש ובוסתן
באותה קומה .בין המתוועדים :הרב אברהם שמואל בוקיעט ,משפיע בכפר
חב"ד ,משלוחי הרבי לאה"ק
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יום רביעי כ"ז בטבת )(13/1
טבילת שחרית – ראה בדף המידע לעיל

 9:00-8:00מקווה  -קפה ועוגה
 8:30לימוד מאמר  -עת"ר  -שנת ה100-
פתיחת מבצע לימוד אחדות השלוחים הרב ברוך וילהלם ,נהריה

האולם המרכזי 'יפה נוף' ,קומה 3

 9:30תפילת שחרית
בבית הכנסת )כניסה מהחצר( ובאולם 'יפה נוף' .אין להתפלל בלובי המלון

 10:15ארוחת בוקר
דבר תורה :הרב יחיאל זלמן זיגמן

אולם חדר האוכל המרכזי )כניסה מלובי המלון(

 11:30סדנאות מקבץ ד'
 .1תוכניות אירוח וחוויה
יו"ר ומנחה :הרב מנחם קליין ,אילת
מציגים:
 אשנב לחב"ד ,כפר חב"ד :הרב יוסף יצחק כהן אוצר הסת"ם ,צפת :ר' רן שטורך מרכז יהדות ומדבר ,מצפה רמון :הרב צבי סלונים -הרב ויקטור עטיה ,קריית ארבע – חברון

13

כינוס השלוחים התש"ע

יום רביעי כ"ז בטבת

 יהדות על המצדה ,הרב שמעון אלהרר -חב"ד על המים ,טבריה :הרב שניאור טורקוב

אולם 'אלון' )הכניסה מחצר המלון(

 .2מיתוג ומיצוב בית חב"ד
האם הקהל רואה אותנו כפי שאנו חושבים? כפי שהיינו רוצים? הברירה בידינו
והיא תלוייה במיתוג ובמיצוב של בית חב"ד .מיתוג ומיצוב כאמצעי עיקרי
להעברת מסרים וחיבור הקהל
יו"ר ומנחה :הרב שלום גליצנשטיין ,בבלי-ת"א
מרצים - :מר מוטי טפרברג ,מנכ"ל יקבי אפרת – גם אתה יכול להפוך למותג
מצליח!
 מר צור גולן סמנכ"ל קריאייטיב  - Y&Rשלמור אמנון אביחי – המותג – למההוא חשוב ומה סוד הקסם שלו
 -הרב ירחמיאל גורליק ,חולון

האולם המרכזי 'יפה נוף' )קומה (3

 .3הדור הבוגר בשליחות
יו"ר ומנחה :הרב מנחם מענדל ליברמן ,אשקלון

אולם 'בוסתן' )קומה (3

 .4תוכנית בר מצווה ובת מצווה
יו"ר ומנחה :הרב בני קלי ,נווה מרום – רמת גן
משתתפים :הרב מאיר מור יוסף ,פרדסיה ,הרב יוסף יצחק
להבים ,הרב יוסף יצחק דרייפוס ,נורדיה

אולם 'ברוש' )קומה (3
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 13:30תפילת מנחה )בחדרי הסדנאות(
 13:45ארוחת צהרים )בהגשה(
 לתשומת הלב :ארוחת הצהריים תוגש לשולחנות ותהיה במתכונתשל מושב .חשוב להיכנס בזמן לחדר האוכל כדי ליהנות מהארוחה כולה ומתכני
המושב!
דבר תורה :הרב שמעון גדסי ,אפקה א'  -ת"א
דברי ברכה :הרב גבריאל סוראני ,רב המועצה האזורית חוף הכרמל
שלימות הארץ :זעקת התורה ,העם והארץ  -שלוחי יש"ע
דוברי רוסית :הרב מאיר וורזוב ,מנהל אגף קליטת עליה בצאגו"ח
ברית יוסף יצחק :ר' אלכס אסנין ,אחראי הסברה

 15:30מושב נעילה
הכנת עצמו וסביבתו לקבלת פני משיח צדקנו
חברי הוועדה המכינה :הרב נחום גולדשמיד ,נתניה  -צפון; הרב ירחמיאל
גורליק ,חולון; הרב מרדכי גורליק ,פתח תקווה; הרב שניאור זלמן גורליק,
באר שבע; הרב אריאל גורן ,נווה אשלים  -ראשון לציון; הרב משה גרוזמן,
ראשון לציון; הרב יהודה דונין ,אחוזה כרמל – חיפה; הרב שניאור חביב ,רמת
אביב ג'  -ת"א.
דבר תורה :הרב נתנאל בן מעש
א" .להכין עצמו"
מנחה :הרב שניאור חביב ,רמת אביב ג'  -ת"א
דבר מלכות :קטעי וידאו משיחות הרבי
משא מרכזי :משיח  -שלוחו כמותו .הרב נחום גולדשמיד ,נתניה-צפון
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ב" .להכין את כל היהודים במקומו ובעירו"...
מגישים :הרב שניאור חביב ,רמת אביב ג'  -ת"א
הרב נחום גולדשמיד ,נתניה  -צפון
משיח במדיה :הקרנת סרט וידאו 'מזוית אחרת' משיח לכל העם:
באינטרנט  -הרב מנחם מענדל אלישביץ ,כרמיאל
לגיל הרך  -הרב ניצן שמחון ,גילה-ירושלים;
הרב יעקב שמלי ,תלפיות-מזרח  -ירושלים
ל'עמך'  -הרב לוי יצחק קורץ ,פסגת זאב צפון  -ירושלים
לשלוחים  -הרב משה גרוזמן ,ראשון לציון
במה חופשית להצגת יוזמות ורעיונות )ברישום מראש בלבד(
המעשה הוא העיקר:
פינת 'בשורת הגאולה' בכל בית חב"ד  -הרב יהודה דונין ,אחוזה כרמל חיפה.
הצגת תוכנית 'שבת אחת .עולם אחד'.
השקת סידרת השיעורים 'בסוד הגאולה'  -הרב חיים הבר ,באר שבע

אולם 'יפה נוף' ,קומה 3

 18:00תפילת ערבית
קפה ועוגה

"ויעקב הלך לדרכו"

צעירי אגודת חב"ד  -המרכז )ע"ר(
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