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ועד כינוס השלוחים העולמי  שע"י המרכז לעניני חינוך

תוכניה
תשפ"ב

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
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 ברוכים הבאים
בשם ה'

בעמדנו בפתח כינוס השלוחים העולמי, הננו שמחים 
להגיש לכבודו את תכניית הכנס לשנת תשפ"ב.

שבאו  המלך  שלוחי  השם",  בשם  הבאים  "ברוכים 
מכל קצוות תבל הקרובים והרחוקים, כמידי שנה, 
להתאסף מתוך "שבת אחים גם יחד", ולטכס עצה 
כיצד להוסיף בעבודת השליחות, ולהכין את עצמו 
ואת כל העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו, לנחת 

רוח ולרצון כ"ק אדמו"ר מה"מ.

בשנה זו עומד הכינוס בסימן שלושים שנה לשיחת 
כינוס השלוחים העולמי תשנ"ב, בה הכריז הרבי כי 
עבודת השליחות הסתיימה וכעת העבודה היא קבלת 
פני משיח צדקנו בפועל ממש. בהתאם לכך יתרכזו 
המושבים  הסדנאות,  כולל  הכינוס,  תוכניות  כל 
על  נפש  בחשבון  המפואר,  והבאנקעט  המרכזיים 
עבודתנו עד כה, ובדרכים מעשיות לסיים בהצלחה 

את השליחות - בגאולה האמיתית והשלימה.

והעובדה  הקורונה,  של  העולמי  המצב  בעקבות 
שישנם שלוחים רבים שלא יכולים להגיע ולהשתתף 
הכינוס  תכני  כל  יועברו  השנה,  בכינוס  בגופם 
בשידור חי, כדי שכל שליח בכל מקום שהוא יוכל 

להשתתף בכינוס.

יתקיים  להשתתף,  השלוחים  לכל  לאפשר  כדי 
הבאנקעט המרכזי ביום ראשון, בשעה 12:00 שעון 
ניו יורק )19:00 שעון ישראל(, והוא יועבר בשידור 

חי באתר הכינוס.

 וועד כינוס השלוחים העולמי

שעל-ידי המרכז לעניני חינוך
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הרב נפתלי אסטולין
לוס אנג'לס, קליפורניה

הרב גרשון אבצן
סינסנטי, אוהיו

הרב אליהו דוד בורנשטיין
פירנצה, איטליה

הרב רחמים בנין
ונציה, איטליה

הרב מנחם מענדל בלינצקי
ארה"ק

הרב יעקב ביטון
סרסל, צרפת

הרב שמשון גולדשטיין
פושקר, הודו

הרב יוסף חיים גינזבורג
תל אביב

הרב מנחם מענדל הענדל
ברוקלין, ניו יורק

הרב ישעיה העכט

נורווק, קונטיקט

הרב יעקב חזן

ברוקלין, ניו יורק

הרב מנחם מענדל טורין

ספרינגפילד, אילינו

הרב יוסף לוי

מנילה, פיליפינים

הרב זלמן ליברוב

ברוקלין ניו יורק

הרב שלום בער קלמנסון

סינסנטי, אוהיו

הרב יוסף צבי קרליבך

ניו ברונזוויק, ניו ג'רסי

הרב יהודה שפריצר

מונרו, ניו ג'רסי

 ועד כינוס
השלוחים העולמי
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השליחות היחידה
קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש

העולמי  השלוחים  כינוס  של  ובפתיחתו  בהתחלתו  בעמדנו 

- השלוחים שיחיו של כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו, בכל 

בראש  להזכיר,  צריך   – הארץ  כנפות  בארבע  תבל,  מרחבי 

השלוחים  של  התפקיד  את  ולבטא  היסוד,  את  ובראשונה, 

בזמן  במיוחד  שנתוסף  החידוש  ובפרט  בכלל,  זה  בדורנו 

צדקנו  משיח  פני  את  לקבל   – השליחות  בעבודת  האחרון 

בגאולה האמיתית והשלימה.

כמדובר כמה פעמים, נוסף על הנקודה המשותפת בכללות 

עבודת השליחות של בני-ישראל בכלל, כשלוחיו של הקב"ה, 

שהיא "אני נבראתי לשמש את קוני", ובפרט השלוחים של 

נשיא דורנו – אשר נקודת השליחות הזאת משותפת ושווה 

בכל הזמנים - מתוסף מזמן לזמןחידוש בשליחות, שליחות 

מיוחדת, שהיא חודרת את כל ענייני השליחות והיא נעשית 

ה"שער" שעל-ידו "עולים" כל ענייני השליחות,

על-אחת-כמה-וכמה בנידון-דידן, שזהו חידוש כללי ועיקרי, 

שאינו רק פרט )או כלל( בשליחות, אלא הוא עיקר וענין כללי 

לביאת  הכנה   - בתורה  כללי  הכי  הענין  שהוא  ועד  ביותר, 

עבודת  של  והפרטים  הנקודות  כל  את  שמקיף   - המשיח 

השליחות.

וכפי שכבר דובר פעמים רבות )ובפרט בחודשים והשבועות 

הקיצין",  כל  "כלו  חז"ל שכבר  הודעת  האחרונים(, שעל-פי 

עשו  שכבר  דורנו,  נשיא  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  של  וההודעה 

תשובה גם-כן, עד שכבר סיימו את כל עניני העבודה )אפילו 

"לצחצח את הכפתורים"(, ועומדים מוכנים לקבלת פני משיח 

צדקנו - הרי העבודה והשליחות עכשיו היא: להיות מוכנים 

בפועל לקבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש!

)תרגום משיחות ש"פ חיי-שרה, כ"ה מרחשון, מבה"ח כסלו, 

ה'תשנ"ב, פתיחת כינוס השלוחים העולמי(
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הרישום לכינוס
והמוצלח  המסודר  באופן  הכינוס  את  לקיים  מנת  על 
בכתובת הכינוס  באתר  מקדימה  הרשמה  מתקיימת   ביותר, 
כרטיס  את  יקבלו  מראש  שנרשמו  שלוחים   .kinus.info
ההשתתפות שלהם בעמדת רישום נפרדת ללא צורך במילוי 

פרטים נוספים. 

באירועים  להשתתף  הזכות  את  שליח  לכל  מקנה  הכרטיס 
השונים, כמו גם לקבל את התשורות )בעמדת הרישום ובסיום 
על  בהגרלה  השתתפות  ככרטיס  ישמש  וכן  הבאנקעט(, 

המענקים הכספיים להשתתפות בעבודת השליחות. 

ויהיו  יוצבו בבנין אש"ל הסמוך לבית חיינו,  עמדות הרישום 
פתוחות עבור השלוחים בשעות ובימים הבאים:

 יום רביעי

16:30-18:30
•

 יום חמישי

11:30-13:30

16:00-18:00

•

 יום שישי

11:30-13:30

•

יום ראשון

11:00-12:30

מקראה <<<
 -זמן

 - מיקום

 - יום ותאריך

 - מושב / ועידה

 - אירוע / תפילה / ארוחה

 - פאנל

 - סדנא

 - הרצאה
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יום רביעי - כ"א חשון

רישום
 פתיחת עמדות הרישום לכינוס

וקבלת תשורה לשלוחים

A 16:30   בנין אש"ל, קומה ב', אולם 

תפילת ערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:45  בית חיינו – 770

ארוחת ערב 
מפגש רעים וברוכים הבאים

B -ו A 19:00  בנין אש"ל, קומה ב', אולמות 

מושב פתיחה: ופרצת
פאנל: אתגרי שליחות

 הרב דניאל שהינו - פורט לודרדייל, פלורידה;
 הרב מענדי טורין - ספרינגפילד, אילינו;

 הרב משה דניאל בלומנפלד - בואנוס איירס, ארגנטינה;
הרב דודי כפלין - קוזומל, מקסיקו.

מנחה: הרב שניאור חביב - תל אביב.

פרסום משיח באופן המתקבל

הרב מנחם מענדל לרנר - ראשון לציון

B -ו A 19:30  בנין אש"ל, קומה ב', אולמות 
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יום חמישי - כ"ב חשון

שיעור חסידות
קונטרס פורים קטן - תשנ"ב, מאמר ד"ה ואתה תצוה 

קונטרס שלח נא ביד תשלח - תשנ"ב.

הרב מנחם מענדל יוזביץ' - ברוקלין, ניו יורק

 7:30   בימת ההתוועדויות, בית חיינו – 770

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 10:00  בית חיינו – 770 

ארוחת בוקר

B -ו A 11:00-11:55  בנין אש"ל, קומה ב' אולמות 

120 שנה לרבי מה"מ
- מבצע יום הולדת

הרב דובער חביב - ופרצת בקיבוצים 

מנחה: הרב משה העכט - גבעת אבני

C 12:00-12:30   בנין אש"ל, קומה א', אולם 

מושב מקצועי
מנחה: הרב מנחם מענדל זלמנוב - קוסטני, קזחסטאן

הרצאה: התנהלות ארגונית נכונה 
מר זאב פרץ - יועץ ארגוני ומומחה לניהול

A 12:30-13:00   בנין אש"ל, קומה ב', אולם 

הרצאה: הפקת סרטון בהישג יד
מר טובי עזרי - מומחה לפרסום ושיווק

B 13:45-14:15  בנין אש"ל, קומה ב', אולם  
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הרצאה: שיווק נכון של בית חב"ד
מר יניב זייד - ד"ר שכנוע

B 13:45-14:15    בנין אש"ל, קומה ב', אולם  

הרצאה: קשר אישי עם התושבים
הרב שלמה קופצ'יק - חיפה

B 14:15-14:45    בנין אש"ל, קומה ב', אולם  

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 15:15  בית חיינו – 770

הדרך להצלחה: לחיות משיח
הרב שמשון גולדשטיין - הודו

מנחה: הרב חנוך חסקינד

A 16:00-16:30  בנין אש"ל, קומה ב', אולם 

בר מצוה - הלכה ומעשה
הרב יוסף חיים רוזנבלט - מ.א. גליל תחתון, מכון הלכה חב"ד

מנחה: הרב לוי ליברוב - פלטבוש, ניו יורק

B 16:30-17:15  בנין אש"ל, קומה ב', אולם 

מושב כלכלי
מנחה: הרב חיים ועקנין - רמלה

שימור קשר עם תורמים
הרב יהודה גינזבורג - חיפה

A 17:15-17:35  בנין אש"ל, קומה ב', אולם 

סוד ההצלחה בגיוס המונים
charidy רפאל וואהל - מומחה לגיוס כספים, חברת

A 17:35-18:05  בנין אש"ל, קומה ב', אולם 
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כלים ניהוליים להעצמת השליחות
הרב ישראל יהודה - קיבוץ מלכיה

A 17:35-18:05  בנין אש"ל, קומה ב', אולם 

תפילת ערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:45  בית חיינו – 770

מושב מרכזי:
ויהי בשלושים שנה

קבלת פני משיח - תשנ"ב-תשפ"ב

 הרב חיים שלמה כהן - מונטריאול, קנדה;
 הרב יוסף יצחק זלצמן - טורונטו, קנדה;

 הרב אליהו דוד בורנשטיין - בולוניה, איטליה;
הרב שמעון פיזם - התאחדות החסידים.

מנחה: הרב יהודה ליפש - תל אביב.

 19:30  אולם ליובאוויטשער ישיבה, 570 קראון סטריט

פאנל: לעסוק בלהט בשליחות היחידה

 21:30  בית חיינו - 770
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יום שישי - כ"ג חשון
שיעור חסידות

קונטרס פורים קטן - תשנ"ב, מאמר ד"ה ואתה תצוה 
קונטרס שלח נא ביד תשלח - תשנ"ב.

הרב מנחם מענדל יוזביץ' - ברוקלין, ניו יורק

 7:30   בימת ההתוועדויות, בית חיינו – 770

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 10:00  בית חיינו – 770 

ארוחת בוקר
B -ו A 10:45-11:45  בנין אש"ל, קומה ב' אולמות 

מושב: העולם מוכן לגאולה
מנחה: הרב זלמן ברנשטיין - אורות

יהדודס - פעילות עם 'משיחי'
הרב מנדי אקסלרוד - קישינב, מולדובה

C 11:45-12:00  בנין אש"ל, קומה א', אולם 

כולם רוצים משיח!
ר' מתי טוכפלד - עיתון ישראל היום

C 12:00-12:45  בנין אש"ל, קומה א', אולם 

פרסום משיח לקהל חרדי
ר' עמי מימון - רדיו קול ברמה

C 12:45-13:30  בנין אש"ל, קומה א', אולם 

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 15:15  בית חיינו – 770
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ליל שבת קודש פרשת חיי שרה
הדלקת נרות

17:37 

סדר לימוד
 שיחת פתיחת כינוס השלוחים

ש"פ חיי שרה תשנ"ב

17:30 

קבלת שבת
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:20   בית חיינו – 770

סעודת שבת
נשב כולנו באופן ד"שבת אחים גם יחד", לסעודת שבת 
חגיגית מתוך שבת אחים גם יחד, נתוועד יחדיו, איש את 
רעהו יעזורו ולאחיו יאמר חזק, לחזק ולהתחזק בעבודת 

השליחות של "קבלת פני משיח צדקנו" בפועל ממש.

מנחה: הרב לוי דורון - פתח תקוה

דברי תורה 
 הרב יוסף יצחק אסמן - קייב, אוקראינה;

 הרב שלמה כץ - אור יהודה;
 הרב אבי גדז' - מוסקבה;

הרב מנדי לרנר - ראשון לציון

התוועדות חסידים
 הרב אלי טורין - שיקאגו, אילינוי;

הרב ברוך לבקיבקר - צפת.

B-ו A בנין אש"ל, קומה ב', אולמות 
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שבת קודש פרשת חיי שרה
סדר חסידות

חסידישע פרשה

8:00 

אמירת תהלים
שבת מברכים

8:30 

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

10:30 

פתיחת הכינוס
התוועדות קודש דכ"ק אדמו"ר מלך המשיח

13:30 

התוועדות חסידים

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

17:15 
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סדר ניגונים וחזרת דא"ח

17:45 

תפילת ערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

18:36 

הבדלה ומראות קודש

18:50 

מוצאי שבת קודש:

מלווה מלכה חגיגי
השליחות היחידה: קבלת פני משיח צדקנו

המעשה הוא העיקר: החלטות הכינוס

 הרב סנדר וילשאנסקי - מילאנו, איטליה;
 הרב דוד נחשון - נוף הגליל;

הרב זלמן ליברוב - פלטבוש, ניו יורק.

מנחה: הרב ישראל זלצמן - טורונטו, קנדה

B-ו A 20:30  בנין אש"ל, קומה ב', אולמות 
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יום ראשון, כ"ה חשון
 שכונת המלך קראון הייטס

    כאן צוה ה' את הברכה

פתיחת דלתות: 11:30
התחלת התוכנית: 12:00

באנקעט 
מפואר
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פותחין בדבר מלכות 
שיחת קודש - וידאו 

הקאפיטל של הרבי 
פרק ק"כ בתהלים 

פותחין בכבוד אכסניא 
דבר הבד"צ דקראון הייטס 

שלושים שנה לשליחות היחידה:
עבר < מתחברים מחדש לחיות של שנות 

הנפלאות בשליחות היחידה

 הווה < מהפיכת השליחות היחידה,
שלושים שנה של עשיה בגאולה ומשיח

 עתיד < משלימים את המשיחה
ופועלים את ההתגלות

הנאום המרכזי:
 ״לבצע את השליחות המיוחדת״

- מגדירים מחדש חזון!

צמאה לך נפשי
ניגוני חב"ד

ברכת המזון
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יום ראשון - כ"ה חשון
שיעור חסידות

 קונטרס פורים קטן - תשנ"ב, מאמר ד"ה ואתה תצוה
קונטרס שלח נא ביד תשלח - תשנ"ב

הרב מנחם מענדל יוזביץ' - ברוקלין, ניו יורק

 7:30   בימת ההתוועדויות, בית חיינו – 770

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 10:00  בית חיינו – 770 

באנקעט מפואר
האירוע המרכזי

ראה פרטים בעמוד הקודם

 11:30  חצר בית חיינו – 770 

להביא משיח צדקנו!
התוועדות חסידים מרכזית

 20:00  בית חיינו - 770

 מלווה מלכה
לדוברי אנגלית

בסימן: העולם מוכן לגאולה
 הרב דוד וילנסקי  - הילסייד, ניו ג'רסי;

 הרב זאב קושנירסקי - סטטן איילנד, ניו יורק;
הרב אלי טורין - שיקאגו, אילינוי.

מנחה: הרב יהודה שפריצר, מונרו, ניו ג'רסי.

 20:30  C בנין אש"ל, קומה א', אולם 

מוצאי שבת


