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שליחה של הרבי בעיר  טרבניקחני : ראיון עם שליחה

עיליתמודעין



?איפה אתם על מפת הארץ או העולם

בשכונת גרין פארק( ספרקריתיש שקוראים לה )בעיר מודיעין עילית 



?נולדתהיכן 

נולדתי וגדלתי בקרית גת



?באיזו שנה יצאתם לשליחות

לפני כשנה וחצי



?אילו קשיים מאפיינים את השליחות
יראי  , התושבים כאן הם רובם ככולם אנשים חרדים. ומעניינתיחודיתהשליחות כאן מאוד 

לבן אדם  להגיע.הדורנשיא -אנחנו כאן כדי להוסיף בקשר לתורת החסידות ולרבי . שמים

חיים והוא לא  ששומר תורה ומצוות ולספר לו שיש רבי בעולם שיש תורת חסידות שנותנת 

.מכיר זה הרבה פעמים מאוד רגיש ולא פשוט



.סיפורי הצלחה לדוגמא

ה ראינו הרבה הצלחה מעל לדרך הטבע והרבה מעבר למה  "ב

כשהגענו מיידכבר בהתוועדות הרשמית הראשונה שהייתה ... ששיערנו

.שחיפשו את הקשר לחסידותאנשים30כהשתתפו

וכותפילות בשבת , התוועדויות, היום משתתפים עשרות רבות בשיעורים

.אנשים שמספרים שהחסידות נתנה להם את החיים במתנה



(  שממש לא כל אחד זוכה לה)לזכור תמיד את הזכות העצומה 

להיות קשורה לרבי  , לגור במקום שליחות רשמית של הרבי

!בכל רגע מהחיים

מתכון מנצח
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שוקוציפסמתכון לעוגיות 

את כל מצרכי העוגיות נלוש היטב בקערה עד לקבלת  

.בצק עוגיות נוח

ניצור מבצק העוגיות , נרפד תבנית בנייר אפייה

על  ( עם רווחים)ונסדר פינגכדורים בגודל כדור פינג 

.התבנית

מעלות במשך  170נאפה את העוגיות בתנור חם על 

.העוגיות מוכנות כשהן זהובות ויפות, רבע שעהכ



?איך מתמודדים אצלכם עם הקורונה
ה את הבית כנסת כך שאפשר לשבת  "הגדלנו ב, משתדלים להמשיך ולהוסיף

,בריחוק( כ"בד)

עושה גם הרבה כנסים טלפוניים חסידיים  ( קעניגהרב )השליח הראשי כאן 

.רעיון שלא היינו חושבים עליו אם לא היה לג בעומר בקורונה-לילדים 



.חבדהמסר שלך לבנות בית רבקה בכפר 

בנות בית רבקה  -יח כאן בגרין פארק אנחנו חייבים את העזרה שלכן מאוד חשוב לי לענות על השאלה הזאת כי באמת בשביל שהשליחות שלנו תצל
.ד"בכפר חב

?מה הקשר

ד והרבה פעמים הם מפחדים להתקרב וללמוד חסידות כי  "אנשים כאן לא יודעים כל כך מה זה חב, בגלל שאנחנו כמעט החבדניקים היחידים בעיר
.הם לא יודעים מה זה

שהדוגמא האישית שהם יראו כשיפגשו וביראת שמים אנחנו חייבים' בשביל שהם יראו ויבינו שתורת החסידות והקשר לרבי מוסיפים באהבת ה
(.מתנהגת בדרך ארץ ומתוך יראת שמים, צנועה)כמו שהרבי רוצה חבדניקיתתהיה דוגמא של חבדניקיתמישהי 

שם הן פגשו מין הסתם אחת מכן  . או סתם ברכבת ובקניות.. הדבשבמאחוריהרבה מספרות לי שפגשו כשביקרו ? ואיפה הן פוגשות חבדניקים
!שבזכות הדוגמא האישית שלה של בת חסידית אולי ירצו לבוא לשיעור תניא

!אחריות גדולה יש לכן בשליחות שלנו


