
השנה  כל  לאורך  משקיעה  החסידים"  "התאחדות 
שלל  ומקיימים  יוזמים  אנו  החסידית.  במשפחה 
בית  לכל  להכניס  שמאפשרים  ופעילויות  אירועים 
אור חסידי: הרצאות, התוועדויות, הדרכות מקצועיות, 
את  המחזקות  נוספות  ופעילויות  מיוחדים  מבצעים 
האחדות והאחריות בין משפחות החסידים זו לזו ובתוך 
העיקרית  בשליחות  חדור  זה  וכל   – עצמה  המשפחה 

"קבלת פני משיח" בפועל.
העשור  לאורך  שמתקיימת  השיא  מפעילויות  אחת 
וגדוש  מלא  יום  בכל".  מקושר  "ועידת  היא  האחרון 
למשתתפים  ומעניק  הזמנים"  "בין  בתקופת  הנערך 
בו שפע של כלים, תובנות וכוחות להובלת בית חסידי 
כ"ק  דברי  לפי  מתקיימת  הוועידה  ומאושר.  מקושר 
חסיד,  הולך   - בכל  מקושר  הוא  "ואזי  מה"מ  אד"ש 
אוכל חסיד, ישן חסיד", ומושכת אליה מדי שנה מאות 
ההרצאות  לצד  הארץ.  חלקי  מכל  חסידיים  אברכים 
מארוחות  המשתתפים  ייהנו  המאלפות  והסדנאות 
עשירות, ממפגשים פתוחים עם חברים וידידים מקרוב 
את  החותם  הסוחף  מהפארבריינגען  וכמובן  ומרחוק 

היום.
אנו נרגשים להציג את המהדורה העשירית של ועידת 
ומושקע  מורחב  בפורמט  שתתקיים  בכל,  מקושר 

במיוחד, בגשמיות וברוחניות.

ברוך הבא לוועידת 
בין הזמנים  מקושר בכל

הזמן להצליח

ו' מנחם-אב // 15.7.21 
גבעת וושינגטון

חסיד ואח יקר, 
השנה יותר מתמיד 

זה הזמן לתת למשפחה יותר:
יותר אושר, יותר שלווה, 

יותר ביטחון, 
יותר הרחבה בגשמיות 

והרבה יותר 
סיבות לשמוח מכל הלב!!!

bit.ly/mekusharb
052-571-4323
058-460-1770

מחכים לך בוועידה

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד

הירשם עכשיו!



תכנית הוועידה
10:30

14:00

11:00

15:00

17:30

לראות את מלכנו 
קטע וידאו מהרבי מלך המשיח בתרגום ללה"ק 

"פותחין בדבר מלכות"

"זכו שכינה ביניהם"
התקשרות ואהבה לרבי בבית

הרב זושא פויזנר < 
שליח כ"ק אד"ש לאה"ק, חבר הנהלת אגו"ח 

ויו"ר 'ועדת החינוך החב"די'

שלושה שותפים באדם
שיח פתוח ותשובות ברורות בנושא משפחה 

וילודה
הרב פרופ' חנוך מיודובניק < 

פסיכיאטר בכיר ומנהל מחלקה סורוקה

'אבא, אתה בבית?'
דמות 'אבא' יציבה ומשמעותית

הרב יצחק ערד <
 ר"י 'דעת' ומכון 'דעת ותבונה', רחובות

'מתי נפגשנו לאחרונה...?'
החלק שלי באחריות לשלום-בית תמידי

הרב יעקב סינגאווי <
רב ביהכנ"ס חב"ד המרכזי קרית-גת, מנחה 

נישואין וחבר "מכון הלכה חב"ד"

להתרומם? – כן, זה אפשרי! 
לימוד החסידות ככלי משנה חיים 

ויוצר גאולה
הרב נחמיה גרייזמן <

ר"מ ומשפיע בישי"ק חח"ל צפת

"חיבור משפחתי" מושב הבוקר

״משפחה רחבה" מושב צהריים 

צו השעה: מוגנות 
כיצד נשוחח עם ילדינו על דברים שבצניעות?

ד"ר מייקל בנד <
פסיכולוג קליני בכיר

ארוחת צהריים עשירה 
בהשגחת הרב לנדא

תפילת מנחה, הפסקה, בר עשיר

התכנסות, קפה ומאפה <
ברוכים הבאים

'ילד, איפה גדלת?'
השפעת שנות הילדות על שנות ההתבגרות

ר' יוסף בן בסן < 
מטפל, יועץ חינוכי ומנחה זוגי

'איפה אנחנו בתמונה?'
הנחיית הורים בנושא שידוכי ילדים 

הרב אפרים מפעי < 
משפיע בקהילת חב"ד רחובות

שנות בראשית 
יסודות בבניית הקשר הזוגי עם השלכה לעתיד 

ר' אריה מוצני < 
MA בעבודה סוציאלית, התמחות 

בטראומה וייעוץ זוגי ומשפחתי
*מומלץ לאברכים צעירים עד 5 שנים מהחתונה

חוויה לכל המשפחה
מודלים מעשיים לשולחן שבת חסידי 

הרב מנחם מענדל הראל < 
רב ושליח אד"ש שכונות הדרום, צפת וחבר 

"מכון הלכה חב"ד"

סדנה 
לבחירה

סדנה 
לבחירה

סדנה 
לבחירה

מליאה

20:15

20:30

18:00
כלים להתמודדות עם משברים

מבט לאתגרי השעה לאור 
תורת הרבי שליט"א

הרב ש.א. סנדר ווילשאנסקי < 
שליח כ"ק אד"ש מילאנו, איטליה

כל יהודי עשיר!
מבוא לעולם הכלכלה: התנהלות, חסכונות, דירה

ר' צבי סילבר < 
יועץ כלכלי בכיר ומלווה משפחות

"מה הילד שלי עושה שם?" 
טלפון חכם זה לא משחק ילדים

ר' שניאור נבון < 
איש חינוך

 *מיועד להורים ואנשי חינוך למתבגרים/ות

מחשבה יוצרת מציאות 
פשוט להתרגל לחשוב נכון!

הרב עמרם מויאל < 
מרצה מפורסם ומנחה קבוצות, צפת 

כי בשמחה תצאו... מן הגלות! 
תוכנית סיום חווייתית ומיוחדת בשילוב מופע 

מקצועי ומשעשע

"בריח למשפחה" מושב ערב

ההגרלה החודשית 
של 'התאחדות החסידים' 

ותפילת ערבית

ארוחת ערב התוועדות חסידים 
וסיום הרמב"ם 

להפוך את היום הפרטי ליום של גאולה
הרב עופר מיודובניק <
משפיע בישיבת חח“ל צפת

סדנה 
לבחירה

מליאה

סדנה 
לבחירה

סדנה 
לבחירה

כיבוד קל ופירות העונה לאורך כל היום  |  ארוחות צהריים 
וערב עשירות | סיום מסכת וסעודת מצוה בסיום מושב 
בוקר | ההשתתפות ב'סדנאות' – ברישום מראש בלבד!

כל מה שחשוב לך

חדש! אפשרות לפגישה אישית במהלך הכנס עם הרב עופר מיודובניק או עם ר' אריה מוצני - יועץ זוגי ואפשרות לתהליך כלכלי אישי ופגישה עם ר' צבי סילבר - יועץ כלכלי.


