
מסע עולמי בעקבות השליחות

אלפרוביץנאוי: מגישה



:  יציאה לשליחות

ג  "שנה בל15לפני 

בעומר



הקשיים שמאפיינים את שליחותנו שאנו נמצאים בשכונה יחסית חדשה 

שנה15שנבנתה לפני 

ועדיין נבנית והיינו צריכים לבנות את הקהילה מאפס ומכיוון שזה שכונה  

חדשה הרבה פעמים אנשים באים לבדוק את המקום ועד שבונים קהילה  

.פתאום הם עוזבים אמנם זה לא עבודה לריק אך יש קושי לבנות קהילה

קשיים המאפיינים את השליחות



בכחמה שמסייע להתמלא 

עצם העניין שאני יודעת שאני לא פועלת בכוחות עצמי אלא אני היד של 

הרבה ואני לא נמצאת לבד יש הרבה שלוחים ושליחות שנמצאים באותה  

.כחסירה כמוני זה מה שנותן לי הרבה 



.היה בן אדם שעבר לשכונה לפני כמה שנים שלא הכרנו אותו

יום אחד הוא הגיע  , הוא היה נשוי לגויה, הוא שמר שבת וכשרות בסיסית ולא יותר מזה

.וכמובן שבתו לא הייתה יהודייה18לבית הכנסת עם בתו בת ה

היה , לבית הכנסת וכמובן שהתייחסנו אליה יפהאיתועבר זמן והבת שלו המשיכה לבוא 

חשוב לנו שהאבא ימשיך לבוא ולהתפלל בבית הכנסת ולהתקרב כי הוא היה יהודי  

.וקיווינו שהבת שלו תעבור בהמשך גיור

אחרי כמה שנים האבא והבת פנו אלינו שהבת רוצה לעבור גיור כהלכה ואחרי לימוד של 

היא הפסיקה את לימודיה באמצע  , בחורה צעירה שלמדה באוניברסיטה, כמה שנים

.ונסעה לארץ ללמוד במכון ועברה את הגיור כהלכה

ה היא התחתנה עם "ב. אם רואים אותה כיום קשה להאמין ולדמיין מה היה העבר שלה

היא הולכת עם כיסוי ראש וצנועה וממש מנהלת אורח , בחור דתי ולא מזמן היא ילדה בת

.  של הרביהכחלראות את כחדתי וזה נותן הרבה , חיים יהודי

סיפור הצלחה לדוגמא



אני יודעת  : המסר שלי לבנות בית רבקה

שהיום יותר ויותר קשה לצאת לשליחות  

20-30ולהשיג מקום לשליחות וזה לא כמו 

אבל אתן צריכות  , שנה שהיה יותר קל

לדעת שאפילו ולא משנה אם אתן לא 

יוצאות אם תואר רשמי לשליחות אתן  

, צריכות לדעת שבכל מקום שאתן נמצאות

ד אתן מייצגות את הרבי  "אפילו בכפר חב

, לצאת למבצעים, לפעולהכחויש לכן את 

ולא חייבים את התואר  ' וכוק"נשמבצע 

שליחות בשביל זה ותנצלו את החינוך שאתן 

מקבלות בבית רבקה שזה ממש זכות 

ללמוד במוסד של הרבי ואת  כל מה שאתן  

על הזולת , לומדות איך להשפיע על יהודי

.ולהאיר את סביבתכם

המסר שלי לבנות בית רבקה



אני אף פעם לא יודעת מה קורה אצל השני  , לשניהלהשוות שליחות אחת /לא צריך לדמות

אני צריכה לדעת ולהיות משוכנעת שאם הגעתי לפה זה , ולא שהדשא של האחר ירוק יותר

פה ונפעל במלוא המרץ ורק נסתכל  ניהיהרוצה שאנחנו , השליחות שלי וזה מה שהרבי רוצה

.קדימה ונראה בדברים החיוביים ונשאיר בצד את הדברים השליליים

משפט השראה



התמודדות עם הקורונה

פורים עד ראש השנה היה אסור  מאחרי, הסגר אצלנו היה אחד מהסגרים הכי ארוכים בעולם

10ה היה אפשר לפתוח בית כנסת רק עד "שבועיים לפני ראש השנה ב. לפתוח בית כנסת בכלל

. ה יש מניין כל שבת והצלחנו לעשות את כל החגים"מאז ב, אנשים

, אנחנו מנסים לעשות אירועים ודברים בשטח פתוח, אנשים מפחדים, די פתוח אבלהכלעכשיו 

אנחנו הרבה  , ד חצר גדולה שמאפשר לנו לעשות אירועים בחוץ"ה בשטח של הבית חב"יש לנו ב

.  ראש השנה, שבועות, ערכה לפסח, התמקדנו לשלוח לאנשים דברים לבתים בחגים

אנחנו הרבה מתקשרים , ד המרכזי הכינו הרבה חוברות עם תוכן שחולקו גם לאנשים"בבית חב

.לצערנו יש הרבה אנשים מבוגרים שהם לבד וקשה להם, לאנשים לבדוק בשלומם

אנחנו מצפים שלא נחזור אחורה ורק נמשיך קדימה וצריך להרגיל את האנשים מחדש  ה"בעז

.להשתתף בפעילויות כי הם חוששים




