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שליחה יקרה, ברוכה הבאה!
בהתרגשות רבה, אנו מקדמות אותך בברכה לימי העיון לקבלת פני משיח צדקינו, המתקיימים 

בסמיכות לכ"ב שבט - שנת ה-30 להסתלקות הרבנית חי'ה מושקא ע"ה.

ימי עיון אלו מכילים ומאחדים עולם ומלואו. מארץ ישראל הקדושה ועד 'חצי כדור התחתון',  
מהפיליפינים במזרח ועד מקסיקו במערב, מקנדה הקפואה בצפון ועד אפריקה שבדרום - מכל 
רחבי העולם מתקבצות ובאות שלוחות המלך לבית חיינו 770. נשים מובחרות ונבחרות, העומדות 

בחוד החנית של הקרב האחרון – הבאת הגאולה האמתית והשלימה!

יחד עם שאר אחיותייך השלוחות, הגעת אל המשלח – כ"ק אדמו"ר מה"מ, בכדי לצבור כוחות 
מחודשים להמשך עבודת השליחות. ההרצאות, הסדנאות, השיעורים וההתוועדויות מכוונים כולם 
למען מטרה זו: להעניק לך, השליחה, להט התקשרותי ואש חסידית, חיות פנימית בענייני משיח 
וגאולה, וכן כלים ורעיונות חדשים לשדרוג והעצמת עבודת השליחות – כרצונו הק' של המשלח.

בשנה זו, ה'תשע"ח, ימלאו 30 שנים להסתלקותה של הרבנית חי'ה מושקא ע"ה. בשיחת כ"ב שבט 
ה'תשנ"ב מסביר הרבי מה"מ שהסתלקותה של הרבנית נועדה אך ורק להגיע לעליה הגדולה של 
הגאולה, ומזכיר גם את הברכות המאליפות שזוכות להן נשי ובנות ישראל המתנהגות בדוגמתה.

צדקניות  נשים  "בשכר  נזכה  בזה,  המוצגת  המושקעת  התכנית  בטרם תתחיל  תפילתנו, שעוד 
שבאותו הדור" לגאולה האמתית והשלימה, בהתגלות כ"ק אד"ש מלך המשיח תיכף ומיד ממש!

 בברכת חסידים, הצוות המארגן
 ימי העיון – שלוחות המלך, לקבלת פני משיח צדקינו
כ"ב שבט ה'תשע"ח
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לעורר את כל נשי ובנות ישראל
להבאת הגאולה האמיתית והשלימה

"מזה ישנו הלימוד לנשי ובנות ישראל בכלל, ובמיוחד – להשלוחות תחיינה דכ"ק 
מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו – שהתאספו כאן יחדיו מכל קצוי תבל בה"כינוס השלוחות 

העולמי":

בתחתונים  יתברך  לו  דירה  לעשות  מהקב"ה  שליחות  יש  בנ"י  שלכל  לכך  נוסף 
)כמדובר כמ"פ בארוכה(, יש לנשי ובנות ישראל שליחות מיוחדת לעשות שתהי' 
ג' מצוות הנ"ל שניתנו להן  "דירה נאה" עם "כלים נאים", החל ע"י קיום וחיזוק 
במיוחד בדירה הפרטית שלהן, כשרות האכילה ושתי', טהרת המשפחה, ונרות שבת 
קודש ויו"ט, כולל – ההשתדלות שגם ילדות קטנות )משהגיעו לידי הבנה( ידליקו 

נרות )לפני אימם, בכדי שהאם תוכל לסייע להן כו'( . .

ועוד וגם זה עיקר – בפרט בדורנו זה, ובמיוחד – אצל השלוחות תחיינה – להשפיע 
על נשים ובנות נוספות, בכל ענייני תורה ומצוות ויהדות, הפצת התורה והיהדות, 

בכל שלשת הקוים של תורה עבודה וגמילות חסדים, והפצת המעינות חוצה.

ובפרט כשישנו הכח מכ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא דורנו ומבית הכנסת ובית המדרש 
ובית מעשים טובים שלו )שבו אנו נמצאים כעת(, שכאן הוא עסק )בעשר שנים 
האחרונות בחיים חיותו בעלמא דין( בתורה עבודה וגמילות חסדים, ובהדגשה – 
בכל שלשת הענינים, ובהפצת המעינות חוצה, וזה נמשך אח"כ ע"י כל אחד ואחת, 

ובאופן דמעלין בקודש, גם לאחרי זה, והולך ומוסיף ואור,

בעצמן  להתעורר   – הגאולה  לפני  האחרונים  הרגעים  זה,  בזמננו   – ועיקר  כולל 
ולעורר את כל נשי ובנות ישראל אודות גודל הזכות דנשי ובנות ישראל להבאת 
הגאולה האמיתית והשלימה תיכף ומיד ממש, שבאה "בשכר נשים צדקניות שיש 

בדור", כנ"ל.

)משיחת ש"פ יתרו כ' שבט, וליל ויום ב' פ' משפטים, כ"ב שבט ה'תשנ"ב(
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מדריך כללי לימי העיון
רישום

 יום רביעי כ"ב שבט החל מהשעה 12:00 בצהריים, בקומה ב' בבניין אש"ל.

אש"ל,  בבניין  יערכו  העיון,  ימי  במהלך  הארוחות  גם  כמו  וההרצאות,  הסדנאות  כל 
לנוחותך המרבית.

לתשומת לבך: התכניות תתחלנה בזמן המיועד בהתאם למופיע בתכניה. אנא השתדלי 
לדייק בזמנים, לתועלתך ולתועלת שאר המשתתפות.

שירותי שמרטפיה
שירותי שמרטפיה יהיו זמינים כמפורט להלן:

 יום רביעי: 11:00-17:15
 יום חמישי: 11:30-17:30
 יום שישי: 11:30-13:00

 מלווה מלכה: 20:30-23:00
יום ראשון: 11:30-17:30

עלות השמרטפיה: 90$

השמרטפית זקוקה לשיתוף הפעולה המלא שלך, לחפצים הקשורים בטיפול בתינוק 
)בקבוק, אמצעי החתלה וכיו"ב(, וזמינות כאשר את מקבלת קריאה.

מספרי טלפון חיוניים
 מוקד הצלה - 718-387-1750 • מוקד 'שמירה' - 718-221-0303

 מקווה נשים )רח' יוניון( – 718-604-8787 • מקווה נשים )רח' לפרטס( - 728-221-0221
חובה לתאם מראש
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יום רביעי - כ"ב שבט
קבלה רישום

פתיחת עמדת הרישום, כיבוד קל במקום
 12:00   בניין אש"ל, קומה ב'

"בך יברך ישראל"
פותחין בדבר מלכות – כ"ב שבט ה'תשנ"ב

שיחת הרבי מה"מ בכינוס השליחות העולמי בשנת ה'תשנ"ב, אודות עניינה 
של הרבנית הצדקנית חי'ה מושקא והקשר המיוחד לשליחות של כל נשי 

ישראל.

 13:00   בניין אש"ל, קומת כניסה

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 15:15   בית חיינו - 770

ארוחת צהריים קלה
 15:45   בניין אש"ל, קומה ב'

אתגרי שליחות
הזוגיות, השליחות ומה שביניהם / יועצת נישואין

בשליחות,  הענפה  הפעילות  זוג שמח.  עומד  מצליח,  חב"ד  בית  כל  מאחורי 
בנויה על בסיס איתן - הבית הפרטי שלך, והשראת השכינה בו. רכשי כלים 

מעשיים להצמחת והעמקת הקשר בין השליח והשליחה. 

 16:00   בנין אש"ל, קומה כניסה
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תפילת ערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:45   בית חיינו - 770

ארוחת ערב
מפגש שליחות והיכרות

 19:00   בניין אש"ל, קומה ב'

התוועדות ברוכות הבאות - השליחות המיוחדת שלנו
חיי השליחות בכלל, והשליחות הייחודית שלנו כנשים: פעילות והתמסרות 

לטהרת המשפחה, והאתגרים הכרוכים בהעמדת חופות יהודיות כשרות, על 
יסודי התורה והמצווה.

 20:00   בניין אש"ל, קומה ב'
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יום חמישי - כ"ג שבט
שיעור, קפה ומאפה

חסידות לפני התפילה
 שיחת כינוס השלוחות הראשון ה'תנש"א.

הרב שמעון טעוועל.

 8:30   בניין אש"ל, קומת כניסה

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 10:00   בית חיינו - 770

ארוחת בוקר
 11:00   בניין אש"ל, קומה ב'

מושב א': להתמקצע בפנים ובחוץ
 12:00   בניין אש"ל, קומת כניסה

להיות מה שאת / העצמה אישית
רכות, נשיות, הקשבה, אמפתיות, דינאמיות.. הכרה ביכולות המיוחדות שלך, 

מהווה קפיצת מדריגה לחיים אישיים מלאי סיפוק ופעילות מוצלחת יותר.

מלכה במטבח / סדנת שפית
המטבח הוא ממלכתך. מכאן יוצאות מנות כשרות ואיכותיות לכלל המבקרים בבית 
חב"ד. סדנה מקצועית בה תלמדי טיפים לשדרוג כל אירוח לסעודה ברמה גבוהה 

ובמינימום זמן ומאמץ )שהם המצרכים שאותם לא ניתן להשיג בשום מקום..(.
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תמונה קבוצתית
 14:55   חזית בית חיינו - 770

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 15:15   בית חיינו - 770

ארוחת צהריים קלה
 15:45   בניין אש"ל, קומה ב'

מושב ב': המעשה הוא העיקר
 16:00   בניין אש"ל, קומת כניסה

ושאלת וחקרת ודרשת / רב מורה הוראה - הרב ברוין
שאלות הלכתיות מלוות אותנו בכל צעד ושעל. חלקן מוכרות ונפוצות, וחלקן 

ייחודיות.

הרבי מה"מ, מדגיש את  האמון והאחריות העצומה שהפקידה התורה בידיה 
של האישה, שתנהל את ביתה ביראת שמים והקפדה על קלה כבחמורה. בשו"ת 
נתקלת  את  בהן  לנושאים  בהירות  הלכתיות  ולשמוע תשובות  לשאול  תוכלי 

בחיי השליחות.

ניתן להעביר שאלות מראש לידי השליחה חיה נוטיק.

בניך כשתילי זיתים / הנחיית הורים
בכל יום את חובשת כובעים רבים. פסיכולוגית, שפית, אמרגנית, מרצה, רבנית, 

וגם - אמא.
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התפקיד העיקרי, המורכב, והעצמתי ביותר. כעיקרו של בית - תרכשי כלים 
ללחנך את ילדייך, השלוחים הצעירים, מתוך שמחה ואווירה נינוחה ורגועה. 

תפילת ערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:45   בית חיינו - 770

ארוחת ערב
אישה אל רעותה - שיח פתוח
 19:00   בניין אש"ל, קומה ב'

התוועדות / הרב בניסטי
"בשכר נשים צדקניות" - בזכותנו, ישר לגאולה!

בלי משכורת, עם חובות, והמון אתגרים מיוחדים. אז למה?

בדור  המשיח  מלך  של  שלוחות  שלוחות.  דווקא  להיות  שלנו  והזכות  היוקר 
השביעי, שמפיצות את בשורת הגאולה והגואל. זכית להיות ב'נבחרת', ולקיים 

בפועל בכל ה'מעת לעת' את שליחותו של הרבי מה"מ. 

 20:00   בניין אש"ל, קומה ב'
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יום שישי - כ"ד שבט
שיעור, קפה ומאפה

חסידות לפני התפילה
 שיחת ש"פ חיי שרה ה'תשנ"ב.

הרב שמעון טעוועל.

 8:30   בניין אש"ל, קומת כניסה

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 10:00   בית חיינו - 770

ארוחת בוקר
 11:00-12:00   בניין אש"ל, קומה ב'

משיח - לחיות ולהחיות / השליחה הגב' טורין
משיח בפתח, הגאולה כבר כאן, ולך נותר "רק" לחיות כך. כאשר אצלך העניין חי ולוהט, הבית 

שונה לגמרי! בידייך התפקיד להכין את סביבתך לקבלת פני משיח צדקינו בפועל ממש. 

משיחות הקודש לפסים מעשיים - כיצד נחיה זאת בכל רגע? ואיך נחנך את ילדינו, להיות 
חדורים בנקודה העיקרית? 

 12:00   בניין אש"ל, קומת כניסה

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 15:15   בית חיינו - 770

ארוחת צהריים קלה
 15:45   בניין אש"ל, קומה ב'
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ליל שבת קודש, פרשת משפטים
הדלקת נרות

 17:15 

תפילת קבלת שבת וערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:15   בית חיינו - 770

סעודת שבת
הפעם את מגיעה לשבת כמו מלכה. סעודה חגיגית, ניגונים, ומעל הכל - התוועדות 

מיוחדת עם הרב סענדי ווילשאנסקי, שליח הרבי מה"מ למילאנו, איטליה.

 19:15   בניין אש"ל, קומה ב'

שבת קודש, פרשת משפטים
אמירת תהילים

שבת מברכים
 8:30   בית חיינו - 770

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ
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 10:30   בית חיינו - 770

סעודת שבת / הרב ש.י.  והרבנית איטי חזן
משפחת חזן יצאה לשליחות בברזיל, 'ארץ לא זרועה' באותה תקופה, ופעלו שם 
שלבי  את  עימם  יחד  ונלווה  ההתחלה  בחוויות  אתם   נשתתף  ונצורות.  גדולות 

הצמיחה של בית חב"ד, שלהם וגם שלך.

 13:00   בניין אש"ל, קומה ב'

התוועדות חסידית / הרב שלמה זלמן מאייעסקי
להחיות את האמונה

 15:00   בניין אש"ל, קומה ב'

רעווא דרעווין
סדר ניגונים

 16:00-16:40   בניין אש"ל, קומה ב'

תפילות מנחה וערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 16:45   בית חיינו - 770

צאת שבת
18:45 
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20:30 • אולם ה'ליובאוויטשער ישיבה'
שלוחות אדוננו • המושב המרכזי
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פותחין בדבר מלכות
שיחת קודש - ווידאו

הקאפיטל של הרבי מה"מ
פרק קט"ז בתהילים

פותחין בכבוד אכסניא
הרב יעקב אהרן שווי, מרא דאתרא דקראון הייטס

נחיה ונראה - נחיה משיח, נראה גאולה!
מיצג מולטימדיה

לחיות ולהחיות • משא מרכזי - עברית 
ר' געצל רובשקין, בסיפורו של אביו ר' שלום מרדכי שזכה להשתחרר מהכלא

מצדיעים לשלוחות המלך
מופע אומנותי

סעודת מלווה מלכה

לחיות משיח - למעשה • משא מרכזי -  אנגלית 
הגב' צירל טורין, שליחת הרבי מה"מ לשיקאגו, אילינוי

לחיים ולברכה
התוועדות וניגוני נשמה עם המוזיקאית הגב' שורי לבילב

מחיל אל חיל
קבלת החלטות טובות

'כי בשמחה תצאון'
הרקדה
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יום ראשון - כ"ו שבט
שיעור, קפה ומאפה

חסידות לפני התפילה
 שיחה ע"ד מעלת נשי ובנות ישראל ה'תשנ"ב.

הרב שמעון טעוועל.

 8:30   בניין אש"ל, קומת כניסה

תפילת שחרית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 10:00   בית חיינו - 770

ארוחת בוקר
 11:00-11:45   בניין אש"ל, קומה ב'

מושב א': טהרת המשפחה - בבית ובחוץ
 בניין אש"ל, קומת כניסה

הטהרה ואני / הגב' לאה הענדל
  12:00-13:00 

האם את בטוחה שאת זוכרת? לא תמיד את יכולה להשתתף בשיעור או ללמוד 
את  בפועל  שמביא  ההלכות  על  והקפדה  בדיוק  נתחזק  קבוע.  באופן  טהרה 

השפע לבית.
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הטהרה והמקורבות / סדנא יישומית
  13:00-15:00 

הצגת כלים מיוחדים והיבטים שונים לפעילות בנושא הטהרה:

 מפיקת ערכת 'מים חיים לאהבה' - הדגמה ותרגול.

פעילות הסברתית למקורבות - דיון וסיעור מוחות.

תפילת מנחה
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 15:15   בית חיינו - 770

ארוחת צהריים קלה
 15:45   בניין אש"ל, קומה ב'

אחדות החסידים
לקבלת פני משיח

 16:00   בניין אש"ל, קומת כניסה

כיצד מתמודדים עם פערי השקפה עמוקים? עם תחרות על ליבות האנשים? 
נלמד לחזק את הכוח הנפשי של "ואהבת לרעך" - גם לזה שהוא "כמונו"..

הרב זלמן ליברוב, שליח הרבי מה"מ לפלטבוש, ניו-יורק.

תפילת ערבית
במנין כ"ק אדמו"ר מה"מ

 18:45   בית חיינו - 770
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ארוחת ערב
 19:00   בניין אש"ל, קומה ב'

התוועדות / צאתכן לשלום
 20:00   בניין אש"ל, קומה ב'

ד"ש מהרבנית, סיפורים ותובנות ממקור ראשון. נתבשם ממעשיה והנהגתה של 
הרבנית חיה מושקא ע"ה,

המעשה הוא העיקר
לאחר ימים מלאים וגדושים בכל השפע הגשמי והרוחני, זה הזמן להוריד את 

האורות לכלים. 

'חסידים לא נפרדים, בכל מקום שהם - הם משפחה אחת'.
יחד עם אחיותייך השלוחות הינך יוצאת חזרה לבית חב"ד הפרטי שלך, להכין 
יחד  כולנו  וכך, כאשר  בקרוב ממש.  צדקינו  פני משיח  לקבלת  סביבתך  את 
פועלות בשליחות היחידה בכוחות וחיות רעננים- נאמר למשלח: עד מתי??? 
הרבי שליט"א  בהתגלותו של  והשלימה,  האמיתית  הגאולה  את  אנו  דורשות 

מה"מ תיכף ומיד ממש!

•

לתשומת ליבך, ביום שני כ"ז שבט מתקיים יום עיון נפרד לשליחות בנושא טהרת המשפחה, 
לפרטים נוספים פני לשליחה חיה נוטיק






