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כנס מנהלי מוסדות וארגוני חב"ד באה"ק ת"ו
כ"ח אייר - ר"ח סיון ה'תשע"ח  •   13-15 למאי 2018  •  ניר עציון

"הדבר היחיד שנשאר עתה בעבודת השליחות – קבלת פני משיח צדקנו בפועל 
ממש . . כל שליח צריך להתכונן בעצמו ולהכין את כל היהודים במקומו ובעירו 
וכו' לקבלת פני משיח צדקנו, על ידי שהוא מסביר את ענינו של משיח, באופן 
המתקבל אצל כל אחד ואחד לפי שכלו והבנתו, כולל ובמיוחד – על ידי לימוד 

עניני משיח וגאולה, ובפרט באופן של חכמה בינה ודעת"
)פתיחת כינוס השלוחים העולמי ה'תשנ"ב(
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יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד  

יום ראשון כ"ח אייר

ברוכים הבאים   14:30
הגעה והתארגנות בחדרים  

קפה ומאפה בלובי העליון  

מנחה הכנס הרב יוסף יהודה ליפש   15:00
שליח הרבי מה"מ לרמת אביב ג'  

פתיחת כנס מנהלים - אולם יפה נוף  
הרב זושא פוזנר  

שליח כ"ק אד"ש לעניני חינוך,   
חבר הנהלת אגו"ח ויו"ר הנהלת הכנס  

יציאה לטיול ג'יפים – סיור חוויתי  16:00
שוברים שגרה!   

יציאה משותפת למסע ג'יפים עם מדריכים מקצועיים בהרי הכרמל, 
במהלך הסיור יתקיים מופע קצר וטעימות, הסיור המרענן יעניק 

תוספת חיות עם תחילת הכנס. 

מנחה  18:45

ארוחת ערב  19:00

מעריב  20:00

מושב מרכזי: הצעירים משתפים-  20:15
מוסדות חיים משיח!  

מנהלי מוסדות ושלוחים צעירים יספרו על האתגרים 
וההצלחות בהפצת בשורת הגאולה במקומותיהם.

יום שני כ"ט אייר

מקווה )ליד בריכת המלון( נסגר ב-8:00  6:30

שיעור חסידות, קפה ומאפה   7:40

שחרית   8:30

ארוחת בוקר  9:30

"צידה לדרך למנהל" / 
כלי שרת הכרחיים לניהול מוסד

תקשורת בין-אישית מוצלחת   10:30
במוסד שליחות  

מרצה: שמואל הראל,   
יועץ לפיתוח ארגוני ועסקי, עבודה מתוכננת מצליחה יותר  

כל מנהל יודע: זמן יקר וקריטי מעבודתו מוקדש 
לטיפול ומתן פתרונות לבעיות תקשורת בין-אישית 

המתפתחות מעת לעת ומסיטות את צוות המוסד 
לעסוק בבעיות תקשורת על פני עבודה על ביסוס 

ופיתוח המוסד. בסדנא זו נלמד על האתגרים, הדרכים 
לפתרון ויחד ניישם פתרון ראשוני לעבודה אישית 

וצוותית ממוקדת, פוריה ומוצלחת.

ניהול מקצועי כמפתח להצלחה   12:00
מרצה: מר עמית קולינסקי,   

רו"ח ויועץ כלכלי, מרצה לכלכלה, מנע"ס, מכשיר    
דירקטורים והנהלה בכירה ומלווה עסקים  

בניהול המוסד אנו נתקלים לפעמים בצמתים בהם 
עלינו לקבל החלטות ניהוליות, המשפיעות על 

מוסד השליחות בטווח הקצר והארוך. בסדנא זו 
נלמד על תהליכים נכונים לקבלת החלטות, תוך 

הבנת הכדאיות הכלכלית, נבין איך מזהים אתגרים 
ובעיות בניהול המוסד ונסקור יסודות מימון מעשיים 

בשילוב משחק עסקים מנקודת מבטו של המנהל.

לאחר שלמדנו כיצד לעבוד באופן פורה וממוקד אצל 
הפרט והצוות, נקבל בסדנה זו כלים מעשיים ליצירת 

מטרות למוסד השליחות, אשר יביאו להצלחתו 
בטווח הארוך והקצר.

ארוחת צהריים   14:30

"כספים הלכה ומעשה" /
כיצד נגייס כספים למוסד בהצלחה

ניהול תקין זה לא רק הכרחי -   16:15
זה אפשרי!  

מרצה: ר' אהרן חורושכין,   
מנהל משרד רו"ח והנה"ח לעמותות  

ניהול תקין של עמותה, כמו גם התאמת העמותה 
להוראות החדשות של רשם העמותות, הם הבסיס 

הראשוני לקבלת הכרה ממשלתית ובאמצעותה פתיחת 
דלת לתקציבי ממשלה שונים, תמיכות ותרומות של 

גופים שונים בארץ ובעולם. בסדנא נכיר את הדרישות 
הבסיסיות לניהול תקין והדרך ליישומן.

* במהלך הכנס המרצה יהיה זמין להתייעצויות עם מנהלי המוסדות

להיות נשר בגיוס כספים  16:45
מרצה: מוטי ויטמן,   

מנטור לעוצמה אישית ועסקית,   
סמנכ"ל חברת "משאבים"  

כל מנהל מוסד מעוניין לדעת איך לפנות לתורם, 
כך שיצליח לגייסו להיות לא רק תורם חד-פעמי, 

אלא תורם שהוא שותף ומסייע למוסד השליחות 
שלו לאורך זמן.

 סדנא סגורה: הדרך המהירה לבניית מקווה טהרה
הרב אברהם בן שמעון והרב מרדכי כלאב מעמותת 

 ״מקווה מים חיים״.

הרצאה שתסלול עבורך את הדרך להקמת מקווה 
מהודר בתכלית, ללא עוגמת נפש, כשלים, תכנון 

לקוי, חסרונות הלכתיים והשקעות כספיות מיותרות.

תקציבי רשויות מקומיות- יש סיכוי!  17:45
מרצה: ר' שלמה רוזנשטיין,   

יו"ר ועדת תמיכות בעיריית ירושלים  

הרשות המקומית היא אחד הבסיסים הכלכליים 
הזמינים למשאבים הכספיים של מוסד השליחות.  

כעת, כשאנו יודעים כי ניהול תקין של עמותה פותח 
לנו דלתות רבות, נלמד יחד מהם תמיכות ותקציבי 

רשויות, נסקור דרכי פעולה יצירתיות, נבין איך להתנהל 
להשגתם ונקבל טיפים מעשיים להשגת תמיכות 

ותקציבים.

מנחה באולם המליאה   19:00

ארוחת ערב    19:15

מעריב  20:15

חיים רבי במוסד חב"די!  20:30
הרב שמשון גולדשטיין -   

מנהל מכון לראות את מלכנו,   
ובית חב"ד פושקר הודו  

כיצד בלהט טרדות הכספים והניהול השוטף, ניתן 
לחיות עם הרבי מה"מ באופן אישי ולהכניס את הרבי 

בכל פרט במוסד? 

יום שלישי ר"ח סיון

מקווה )ליד בריכת המלון(  6:30

שיעור חסידות, קפה ומזונות   7:40

שחרית   8:20
ארוחת בוקר  9:30

עד השעה 11:00 יש להחזיר את מפתחות החדרים לקבלה  

הרצאה מיוחדת:    11:30
מניהול מוסד למיתוג מוסד  

מרצה: מר גרשון רוזנפלד,   
מנכ"ל משרד הפרסום "קפאין -   

אסטרטגיה מיתוג אדרנלין"  

כל שליח ומנהל מוסדות יודע: בלי אסטרטגיית שיווק 
נכונה, אי אפשר להתפתח לפרוץ בהתאם ליעדים, 

לעיתים בלחץ הריצות לבנק ולרואה חשבון נוטים לזלזל 
בנראות ובמיתוג האישי. בהרצאה זו נלמד כיצד בכלים 
פשוטים ניתן לגבש אסטרטגיית מיתוג נכונה, והדרכים 

להביאה לידי פועל – זו ההרצאה שמיועדת בדיוק 
עבורך!

> צאתכם לשלום <

הרשמה וכניסה
ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש בלבד, בדרכים הבאות:
mosdot@chabad.co.il :טלפון: 058-7090770  |  אימייל

עלות מסובסדת

כרטיס מנהל
השתתפות מלאה בכנס 

)כולל לינה 2 לילות פנסיון מלא(: 
עד כ"ב אייר - 765 ₪ בלבד! 

החל מכ"ב אייר 965 ₪

כרטיס משתתף
השתתפות בכל הסדנאות + 
ארוחה אחת, ללא לינה 350 

₪ כל ארוחה נוספת 120 ₪

פותחין בדבר מלכות
כל מושב בכנס יפתח בוידאו מראות קודש 

מהרבי מלך המשיח בענין השליחות 
העיקרית קבלת פני משיח צדקנו 

בפועל ממש

מלון "ניר עציון" נמצא בפיקוח משגיח חב"די צמוד – הרב יוסף גדסי. העופות שחיטת ליובאוויטש בהכשר הרב לנדא. כל שאר המוצרים בהכשר בד"ץ העדה החרדית או הרב לנדא.

סיום הכנס
יום שלישי ר"ח סיון בשעה 13:00

שימו ♥! 
החזרת מפתחות עד השעה 11:00, 

איבוד מפתח כרוך בתשלום

הרב זושא פוזנר
שליח כ"ק אד"ש מה"מ לאה"ק

חבר הנהלת אגו"ח 

יו"ר הנהלת הכנס

הרב חיים יוסף גינזבורג
שליח הרבי ורב קהילת חב"ד רמת אביב, 

חבר הנהלת אגו"ח

יו"ר ועדת הכנס

בברכת חסידים

בחסות:

בשיתוף:


