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לעוסקים
לגבאי בתי הכנסת ראשי כוללים וראשי המועצות הדתיות
בנשיאות :הרבנים הראשיים לישראל הראשל”צ מרן הרה”ג הרב שלמה משה עמאר שליט”א וכבוד הרה”ג הרב יונה מצגר שליט”א
ובראשות :השר לשירותי דת  -ח”כ יעקב מרגי הי”ו

יום ראשון ג’ אדר תשע”ב ( )26.2.2012במלון “דן” (לשעבר הייאט)

רח’ הלח”י  ,32ירושלים

לכנס מוזמנים גבאי בתי כנסת ,ראשי וחברי עמותות וקהילות ,רבני בתי כנסת,
ראשי מועצות דתיות ,ראשי כוללים של “יום השישי” ובתי מדרש קהילתיים מישראל ומחו”ל,
משפחות היקירים וידידיהם.

מנחה :מר עוזי ברוך  -עורך ראשי ,אתר ערוץ 7

בתכנית:
14:00
16:00
16:20

תערוכות ותצוגות
דברי פתיחה :דודו סעדה – יו”ר עיתון “בשבע”
דברי ברכה :אליעזר שפר – יו”ר איחוד בתי הכנסת
בית הכנסת כמרכז רוחני קהילתי לכלל ישראל

17:45

יו”ר המושב:

יו”ר המושב:

16:40

הרב שאר ישוב כהן – נשיא מוסדות אריאל
 0הרב אביחי קצין – ראש ביהמ”ד “ראשית”  -רעננה
דברי ברכה:
הרב רפי אוסטרוף  -יו”ר המועצה הדתית גוש עציון
בית הכנסת כמקור השראה חינוכי למעורבות קהילתית
ולהתחברות ציונית
יו”ר המושב:

הרב חיים צבי וסרמן – נשיא מועצת רבני ישראל הצעיר
 0הרב אברהם גיסר – יו”ר מועצת חמ”ד ורב היישוב עפרה
דברי ברכה:
 0מר אברהם דובדבני – יו”ר ההסתדרות הציונית העולמית
 0מר יעקב חגואל – ראש המחלקה לפעילות ציונית
בהסתדרות הציונית העולמית
 0ר’ שלומי אטיאס – מנכ”ל החברה לשיקום ולפיתוח הרובע
היהודי  -תיירות חינוכית וערכית ברובע היהודי
17:15

18:45
19:00

יו”ר המושב:

מר משה מושקוביץ  -יו”ר היכל שלמה
 0הרב דוד לאו – רב העיר מודיעין
 0מר עזרא כהן – מנהל אתר ישיבה
 0פרופ’ יהודה אייזנברג – ראש אתר “דעת”
 0עו”ד עמירם בוגט (רשם העמותות לשעבר)
 רישום וניהול עמותות של בתי הכנסת והקהילות 0מר בנצי קפלן – מנכ”ל יקב סוכנות לביטוח:
ביטוח בתי כנסת
תפילת ערבית

טקס הענקת עיטורי יקירים
לגבאים מצטיינים
יו”ר הטקס :אליעזר שפר

במעמד כבוד מרן הראשל”צ הרה”ג הרב שלמה משה
עמאר שליט”א  -הרב הראשי לישראל
דברי ברכה:
השר יעקב מרגי – השר לשירותי דת

הכוללים של “יום השישי” ובתי המדרש הקהילתיים בבתי
הכנסת
ניסן סלומיאנסקי – סגן נשיא מכון לנדר
 0הרב יוסף כרמל – ראש מכון ארץ חמדה

השו”תים והתקשורת הדיגיטאלית
ושירותים מקצועיים לבתי הכנסת
והקהילות:

תוכנית אמנותית – ישיבת “כינור דוד”
21:00

דברי נעילה

במהלך הכנס יוענקו עיטורי מפעל חיים
“לעוסקים בצרכי ציבור באמונה”

לגבאים וגבאיות מצטיינים העוסקים במלאכת הקודש ,שנבחרו
על-ידי ועדת הפרס בראשות הרב הראשי יונה מצגר שליט”א

לפרטים והרשמה| 03-9185588 :

unisyn@actcom.net.il

בכנס יוצ
חברות העוגוסדוכנים של
וריהוט לב קות בציוד
תשמישי קדו תי כנסת,
הקשור לעולםשה וכל דבר
העוסקים בצרהתוכן של
כי ציבור

עיטור

מפעל חיים

לעוסק
בצרכי ציבור

באמונה

בחסות:

הפקה:

בשבע
כנסים
לציונות הדתית

