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כנס מנהלי מוסדות וארגוני חב"ד באה"ק ת"ו
כ"א-כ"ג אייר ה'תשפ"ב • 22-24 למאי 2022 • מלון לביא

ב״ה

יום ראשון, כ"א אייר

קבלת פנים14:00
הגעה והתארגנות בחדרים

"על מי מנוחות ינהלני" 14:30 – 16:00 בריכת המלון14:30

16:00

דבר חברי אגו"ח
 הרב חיים יוסף גינזבורג יו"ר מוסדות חב"ד רמת אביב

ורב הקהילה, יו"ר ועדת הכנס
 הרב שלמה רסקין מנהל "בית חנה" צפת

ויו"ר הנהלת הכנס
 הרב יוסף  יצחק וילשאנסקי שליח כ"ק אד"ש מה"מ,

ראש ישיבות חח"ל בצפת

17:00

יודעים עליך בכלל?
שיווק פעילות קודש ברשתות החברתיות

מאת רועי זלצמן, מנהל חברת WAAM-IT )לשיווק בוואטספ(.

לוואטסאפ יש מעל שני מיליארד משתמשים ברחבי העולם עם מיליון 
מצטרפים חדשים בכל יום, מה שהופך אותו לכלי השיווק החזק 

ביותר. איך תשתמש בו נכון כמנהל מוסד או ארגון על מנת לשווק את 
פעילותך ומה המינון המומלץ?

הרצאה בשילוב קטעי טלפתיה מאלפים!

17:45

לא לחצות את הגבול
מכירות ופעילות עסקית בעמותה 

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

עמותות רבות מפעילות שירותי מכירה של שירותים שונים, הגדרת 
פעילות זו באופן הנכון ביותר מונעת התקלויות, במהלך ההרצאה 

נקבל טיפים נכונים לעשות זאת, המרצה יהיה זמין למענה אישי 
במהלך הכנס.

18:30

הצוות ואני
האתגר המרכזי בניהול מוסד 

הרב שחר שאער - מפקח ארצי וממונה יזמות וחדשנות במחוז 
החרדי, מחבר הספר "מנהל, מנהיג, מצליח".

יחסי המנהל והצוות - סיפור הצלחה או להיפך?

תפילות מנחה וערבית19:15

20:00

הפתעה מרעננת
ארוחת ערב חגיגית

 עם עמרי ליבנה - עורך המוסף ההיסטורי של ״ישראל היום״
לכבוד 120 שנה להולדת הרבי מה״מ.

 עמרי יחשוף לראשונה את הרקע להוצאת המוסף
ועל ״מאחרי הקלעים״ של עבודת העריכה.

21:00
השיטה החדשנית

גיוס כספים בכל מקום, כל השנה
Charidy חנן הכסטר, מנהל מחלקת 360 בחברת

21:30

המירוץ למילון
תכנית ערב מיוחדת וחדשנית מבית "ימות המשיח"

שעשועון אינטראקטיבי – מילון מושגים בנושאי גאולה ומשיח, חסידות 
ועוד, בהשתתפות של קהל המנהלים.

מושב הבוקר - ניהול צוות

10:45

בוקר של חזון
חשיבות החזון בהפיכת המוסד למודל הצלחה

מר זאב פרץ - יועץ מומחה לפיתוח ארגוני ועסקי, מנכ"ל "ערך נוסף"
כל מנהל יודע: הדרך לפרוץ להצלחה מושתתת על בניית חזון ויעדים 

למוסד. בהרצאה נקבל את הדרך הנכונה לבנות את החזון ולרתום את 
כל הצוות לעבוד בהתאם אליו

12:00

מרתק ומעצים!
ממנהל למנהיג

ד"ר שמחה לייבוביץ – מומחה עולמי במנהיגות וניהול
הדרך לניהול מוצלח ולמנהיגות נכונה במשנת הרבי

מנחה13:30

14:00

ארוחת צהריים
ברכת רבני אנ"ש

רב המלון והמועצה האזורית גליל תחתון, שליח כ"ק אד"ש מה"מ 
בגבעת אבני, וחבר מכון הלכה חב"ד המד"א הרב יוסף חיים רוזנבלט 

והרב ישעיהו הרצל רבה של נוף הגליל.

"בנאות דשא ירביצני" בריכה 15:0015:00-16:30

מושב הערב - גיוס משאבים

16:30

צא מהתיבה
ממנהל לקוסם

ערן בליזובסקי, מנכ"ל "קסמים לעסקים", האיש שחולל מהפיכה 
בראשם של מאות מנהלים!

איך לצאת מהקופסה ולפתוח את הראש לאפיקים חדשים

17:30
עולם חדש של גיוס

גיוס המונים – לא מה שידעתם
Charidy הרב מוטי קריכילי, מנהל מחלקת קמפיינים בחברת

18:30

משנורר לשותף
הסודות נחשפים • בוא לקבל יותר. פאנל מרתק

הם מגייסים עשרות מליוני ש״ח בשנה, סכומים של 7 ספרות בפגישה 
אחת… ולראשונה הם הסכימו לחלוק עם המנהלים את סודות הגיוס.

ארבעה גייסי משאבים בכירים יחשפו בפני מאות מנהלי מוסדות 
וארגוני חב״ד באה״ק את שיטת ההצלחה בגיוס משאבים, איך 

להכפיל ולשלש את ההכנסות בתוך זמן קצר.

19:30

מנהל עקשן
חיים רבי ומשיח במוסד חב"די!

הרב ישראל נחמן לרנר – ראש 'ישיבה גדולה ליובאוויטש' בית שמש
כיצד בלהט טרדות הכספים והניהול השוטף, ניתן לחיות עם הרבי 
מה"מ באופן אישי ולהחדיר עניני משיח וגאולה בכל פרט במוסד? 

מעריב20:15

20:30

ארוחת ערב
אנחנו כאן בשבילך

פאנל נציגי רשויות מקומיות שיציגו את הדרך הנכונה להשגת 
תקציבים והקצאות מהרשויות. הזדמנות ללמוד וליישם.

21:30

מתוועדים עם זושא
"והחי יתן אל לבו"

 התוועדות חסידים לזכרו של יו"ר הכנס המיתולוגי המשפיע
הרב זושא פויזנר ע"ה בשילוב קטעי וידאו מנאומיו בכנסי המנהלים.

יום שני, כ"ב אייר
מקוה מול המלון7:30

 לימוד חסידות משותף עם הרב מ"מ וילשאנסקי 8:00
שליח כ"ק אד"ש מה"מ וראש ישיבת חב"ד בחיפה

שחרית8:30

ארוחת בוקר9:30

יום שלישי, כ"ג אייר
שיעור חסידות7:30

תפילת שחרית8:30

ארוחת בוקר9:30

המעשה הוא העיקר מושב הסיכום החלטות הכנס10:30

"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(

בחסות:

חברת

בשיתוף:

הרשמה וכניסה
ההשתתפות בכנס מותנית בהרשמה מראש 
 בלבד, בדרכים הבאות: טלפון: 053-4177011 

mosdot@chabad.co.il :אימייל

עלות מסובסדת
כרטיס מנהל השתתפות מלאה בכנס )כולל 

לינת לילה פנסיון מלא(: עד י"א אייר – 890 ₪ 
בלבד! החל מי"ב אייר 1100 ₪ 

כרטיס משתתף השתתפות בכל הסדנאות + 
ארוחה אחת, ללא לינה – 360 ₪

פותחין בדבר מלכות
כל מושב בכנס ייפתח בוידאו מראות קודש 

מהרבי מלך המשיח בענין השליחות העיקרית 
קבלת פני משיח צדקנו בפועל ממש.

כשרות
המלון בהשגחת הרב יוסף חיים רוזנבלט רב 
מ.א. גליל תחתון וחבר מכון הלכה חב"ד, כל 

המוצרים בארוחות הכנס בהשגחת בד"צ 
העדה החרדית או הרב לנדא, הבשרים שחיטת 

ליובאוויטש-לנדא.

סיום הכנס
יום שלישי כ"ג אייר בשעה 12:00

שימו לב! פינוי החדרים עד השעה 11:00

שעות הרחצה בבריכה:
יום א' 14:30-16:00
יום ב' 15:00-16:30

בברכת חסידים

הרב שלמה רסקין
מנהל "בית חנה" צפת, 

חבר הנהלת אגו"ח 
יו"ר הנהלת הכנס

הרב חיים יוסף גינזבורג
שליח כ"ק אד"ש מה"מ 
ורב קהילת חב"ד רמת 
אביב, חבר הנהלת אגו"ח

יו"ר ועדת הכנס

רריההוט אירררופי בביייצורר בללעדי למגזר העסקי, המוסדי והפרטי

תשורה: תיק מנהלים יוקרתי לכל משתתף.


