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לשכת הרבנות
הראשית לישראל

איחוד בתי הכנסת בישראל
Union of Synagogues in Israel

מר אליעזר שפר – יו"ר
איחוד בתי הכנסת
והקהילות

הרה"ג הרב שאר
ישוב כהן שליט"א –
נשיא מוסדות אריאל

הראשל"צ הרה"ג הרב שלמה
משה עמאר שליט"א – הרב
הראשי לישראל

ח"כ השר יעקב מרגי
– השר לשירותי דת

מר דוד סעדה – יו"ר
עיתון "בשבע"

הנושא :בית הכנסת כמרכז רוחני קהילתי לכלל ישראל

הרב אביחי קצין – ראש
ביהמ"ד "ראשית" ברעננה

 הרב שאר ישוב כהן – נשיא מוסדות אריאל
 הרב אביחי קצין – ראש ביהמ"ד "ראשית" – רעננה
דברי ברכה:
 הרב רפי אוסטרוף – יו"ר המועצה הדתית גוש עציון

הרב רפי אוסטרוף – יו"ר
המועצה הדתית גוש עציון

הנושא :בית הכנסת כמקור השראה חינוכי למעורבות קהילתית ולהתחברות ציונית

הרב אברהם גיסר – יו"ר
מועצת חמ"ד ורב היישוב עפרה

מר יעקב חגואל – ראש
המחלקה לפעילות ציונית
בהסתדרות הציונית העולמית

מר דניאל שוקרון – מנכ"ל
החברה לשיקום ולפיתוח הרובע
היהודי ,העיר העתיקה ,י-ם

מר יצחק דהן – הנהלת
ההסתדרות הציונית העולמית

הנושא :הכוללים של "יום השישי" ובתי המדרש הקהילתיים בבתי הכנסת

הרב יוסף כרמל – ראש
מכון ארץ חמדה

מר ניסן סלומינסקי –
סגן נשיא מכון לנדר

הנושא :השו"תים והתקשורת הדיגיטאלית והאלקטרונית בשירות בתי הכנסת והקהילות

הרב דוד לאו שליט"א – הרב
הראשי למודיעין

מר שמאי קינן – מנכ"ל
"היכל שלמה"

מר עזרא כהן – מנהל אתר
"ישיבה"

יחדיו
היקירים יחדיו
היקירים

ליקירים
עיטורים ליקירים
עיטורים

ר' דוד זאובר – תל-אביב

גב' ניצה סמילנסקי –
עין חרוד

גב' תקוה צמח שביט –
איילת השחר

מר משה ברקוביץ –
גבעת שמואל

מר שלום עפרוני -רחובות

מר מאיר קצין  -רעננה

מר אביעזר שפירא -
ירושלים

מר אבי הורביץ  -מיתר

הרב יונה בליקשטיין –
קראקס ,ונצואלה

מר גדעון ממרוט  -ירושלים

מר אבי תאומים – ראשון לציון

מר אבי בלוך  -פדואל

מר יצחק טורק – בת ים

המשתתפים
קהל המשתתפים
קהל
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