
ימי
אור
חיה!



אור חיה
המרכז לאישה 

היהודייה

בלב ירושלים 

במבנה עתיק 

ומטופח 

מתקיימים 

שיעורי קודש 

ברמה גבוהה 

במגוון נושאים 

מטובי המרצים 

לנשים 

ולצעירות מכל 

גווני החברה 

הישראלית 

והתרבותית



ש ד שיעורי קו



המכון 
לצעירות

במכון לצעירות 

מתקרבות 

מתגוררות באור 

חיה ונהנות 

משיעורים ופעילות 

חברתית. השנה 

למרות שהקורונה 

'השתוללה' 

והתלמידות 

שהו בבידוד 

נמשכה הפעילות 

בפנימייה..



צעירות ן ל המכו



המחלקה לצעירות עולות 
ממדינות חבר העמים 

המגיעות ללא משפחה. 
אור חיה משמש להן בית 

חם ומשפחה תומכת. 
באור חיה דואגים לעתידן
הבנות לומדות מקצועות 
חופשיים כדי להתפרנס 
בכבוד בשילוב שיעורי 

יהדות הבית היהודי 
ופעילות.

אור חיה דואג להן 
במציאת זיווג ובבניית 

בית יהודי. הן זוכות 
לליווי צמוד ומקצועי גם 

לאחר נישואיהן..

המכון 
לדוברות 

רוסית



רוסית דוברות  ן ל המכו



סמינר
חיה

מושקא
סמינר חיה מושקא הוקם לפני 

10 שנים! בעקבות הביקוש הגובר 

של תלמידות בוגרות תיכוני חב''ד 

שרצו ללמוד מקצועות בעלי 

חופשיים תואר / תעודה על מנת 

להתפרנס בעתיד בכבוד. ויחד 

עם זה הם רצו להישאר באווירה 

חסידית. בשנים האחרונות 

הצטרפו לתוכנית תלמידות 

מחו"ל בתוכנית 'מסע' לשנת 

לימודי קודש באווירה חסידית. 

התלמידות נהנות מתוכנית 

שנתית גדושה בלימודים במגוון 

נושאים: יהדות, הלכה, העצמה 

אישית, הבית היהודי ועוד. כמו 

כן הן נהנות מפעילות חברתית 

חווייתית, התוועדויות מטובי 

המרצים, טיולים ועוד...



א ק ש ר חיה מו נ סמי



15
חתונות

בואי כלה! 15 
חתונות נערכו 

השנה באור חיה. 
המנהלות של 

המחלקות ליוו 
את הבנות בכל 

התהליך החל מ'זמן 
הפגישות' ההחלטה, 

החתונה וכן ליווי 
בתקופת הנישואין. 

אור חיה דואג 
גם לצרכיהן של 

הכלות שמגיעות 
ממשפחות חסרות 
אמצעים ודואגים 

להן להתחתן בכבוד!



ות נ ו 15 חת



אור חיה הוקם על שמה 

של הרבנית חיה מושקא 

אשת הרבי מליובאוויטש 

מקיים מדי שנה ביום 

ההילולא שלה - כ"ב שבט 

- כנס בבנייני האומה. 

בכנס משתתפות אלפי 

נשים מכל רחבי הארץ. 

השנה במגבלות הקורונה 

התקיים הכנס בבנייני 

האומה כשהמשתתפות 

צופות בתוכנית מהבית. 

בכנס השנה השתתפו 

נשים מכל רחבי העולם 

שנהנו מתוכנית עשירה 

ומרתקת..

כנס
ארצי

לכ"ב שבט



צי לכ"ב שבט כנס אר



3 ימי 
עיון

3 ימי עיון - הצלחה 

אדירה!! ימי העיון של 

אור חיה שמתקיימות 

כבר למעלה מחצי 

יובל! השנה למרות 

הגבלות ההתכנסויות 

השתתפו מאוד רבות 

של נשים שהגיעו 

לאולמי גוטניק 

ובמקביל למעלה מאלף 

נשים שלא יכלו להגיע 

השתתפו בצפייה 

מהבית



ן ו עי ימי   3



הביקוש ללמוד 

מקצוע במסגרת 

חרדית הביא את 

ההנהלה לפתוח 

קורס הכשרת 

מדריכות טיולים  

בשיתוף פעולה 

עם מכון וינגייט 

באווירה תורנית 

ומקצועית

קורס
להדרכת 

טיולים



לים ו קורס להדרכת טי



התוועדויות
וירטואליות

באור חיה 

מקיימים 

התוועדויות 

בתאריכים 

חסידיים באור 

חיה או באולמות 

מחוץ לאור החיה. 

גם השנה קיימנו 

התוועדויות 

שהתקיימו בזום 

בהתוועדות 

השתתפו מרצים 

מהארץ ומהעולם 

כשהנשים צפו 

בתוכנית מבתיהם.



סדנאות
חוויתיות

באור חיה 

מתקיימות 

סדנאות 

חינוכיות 

חווייתיות. 

הכנת חלות, 

קרמיקה ועוד..



שבתונים

אינו דומה מפגש ביום 

חול לשהייה בצוותא 

במשך כל השבת. 

השנה התקיימה 

שבת לתלמידות 

בוגרות אור חיה 

ולנשים שהצטרפו 

כי רצו שבת באווירה 

ירושלמית. השבת 

התקיימה במלון 

פרימה פלאס הנשים 

נהנו מתוכנית עשירה 

ומגוונת. תפילה 

בכותל המערבי, 

הרצאות, התוועדויות 

וסעודות כיד המלך 



נים ו שבת



המקהלה

מקהלת אור חיה 

בניצוחה של גב' 

רחל פרנסי פועלת 

בהצלחה מספר 

שנים. התלמידות 

מקבלות כלים 

לשיפור מיומנויות 

מוזיקליות ופיתוח 

קול. מקהלת אור חיה 

מופיעה בכינוסים 

וימי עיון.

גם השנה למרות 

מגבלות  הקורונה 

המקהלה המשיכה 

את פעילותה 

והופיעה בימי העיון 

של אור חיה



בית משה
ממשיכים

בתנופה
בזכותכם!

השגנו אישור 

תמא 38/1 ובימים 

אלו אנו שוקדים 

להשגת האישורים 

האחרונים להוספת 

2 קומות לבניין.

הבנייה של 'בית 

משה' כבר נראית 

באופק...




