
העולם היהודי 
 לאחר הקורונה
כנס בינלאומי וירטואלי לשליחי ושליחות 
 מכון שטראוס-עמיאל

STRAUS-AMIEL
BEREN-AMIEL

שטראוס-עמיאל
ברן-עמיאל

תודתנו נתונה לד"ר דוד וימימה יסלזון ולקרן מתנאל 
על תרומתם לקיום הכנס 

Zoom Meeting ID: 884 4422 9067 | Passcode: amiel
הכנס ישודר בעמוד היוטיוב של מכון שטראוס-עמיאל

ה'-ו' טבת תשפ"א | 20-21.12.2020

*

*

יום ראשון | ה' טבת תשפ"א | 20.12.2020 

קפה ומפגש רעים )חדר זום פתוח(   15:30

מושב פתיחה:   16:00

מחשבות על עתידו של העם היהודי   

דברי ברכה, מר ראובן ריבלין, נשיא המדינה  

דברי ברכה, ח"כ בנימין נתניהו, ראש הממשלה  

הרב ד"ר כתריאל ברנדר, נשיא וראש מוסדות אור תורה סטון   

ח"כ עומר ינקלביץ', שרת התפוצות   

הרב אליהו בירנבוים, ראש מכון שטראוס-עמיאל וברן-עמיאל  

מושב שני:   16:30

לאן מועדות פני העם היהודי לאחר ימי הקורונה?  

הרב אפרים מירוויס, הרב הראשי של בריטניה וחבר העמים  

מר יצחק )בוז'י( הרצוג, יו"ר הסוכנות היהודית  

הפסקה ואתנחתא מוזיקלית   17:15

מושב שלישי:  17:30

שליחים ומשפחתם בימי קורונה  

פרופ' טוביה פרי,  פרופ' חבר במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן  

רבקי ישראלי, יועצת זוגית ומשפחתית, רכזת חינוך באולפנת או"ת נווה חנה   

מושב רביעי:  18:15

כיצד השתנה תפקידם של השליחים בחינוך וברבנות בתקופת הקורונה?  

סבב שליחים  
הרב חנן ונחמה אטלס, רעננה, ישראל   

הרב אביחי ובלהה אפל, פרנקפורט, גרמניה   
הרב מקס ואפרת גודט, מונטווידאו, אורוגוואי   

הרב יעקב ומרב וקס, ניו ג'רזי, ארה"ב   
הרב אהרון והודיה למברגר, גלזגו, סקוטלנד  

סיום מוזיקלי, קפה ומפגש רעים  19:00

*

*

יום שני | ו' טבת תשפ"א | 21.12.2020 

קפה ומפגש רעים )חדר זום פתוח(   15:30

מושב חמישי:  16:00

מנהיגות רוחנית בימי קורונה  

דברי ברכה  

הרב יחיאל וסרמן, ראש המערך לשירותים רוחניים בתפוצות, ההסתדרות הציונית העולמית   

מרים פרץ, כלת פרס ישראל  

הרב ד"ר שלמה ריסקין שליט"א, מייסד ונשיא בדימוס, אור תורה סטון, בהגיעו לגבורות  16:30

דברי ברכה, נתן שרנסקי, ח"כ ושר התפוצות )לשעבר(, יו"ר הסוכנות היהודית )לשעבר(   

דברי תודה, הרב אליהו ורננה בירנבוים  

שיר וסרטון לכבודו של הרב ריסקין  

מושב ששי:  17:00

על פסיקת הלכה בימי קורונה   

פתיחה: הרב ד"ר כתריאל ברנדר   

הרב רא"ם הכהן, ראש ישיבת עתניאל  

הרב ברוך גיגי, ראש ישיבת הר עציון  

הרב פרופ' נריה גוטל, רבה של קהילת רדליך, ירושלים; נשיא-אמריטוס מכללת אורות ישראל  

הפסקה ואתנחתא מוזיקלית   18:00

מושב שביעי:  18:15

הנהגת קהילה וקבלת החלטות בתנאי חוסר ודאות  

  ד"ר שלמה ישי, מרצה ומנחה סדנאות בכנסים אקדמיים ומקצועיים, מחבר הספר "עידן האדם הגלובלי"

מושב סיום:   19:00

ברכת הדרך: הרב דוד לאו שליט"א, הרב הראשי לישראל ונשיא בתי הדין הרבניים  

סיכום הכנס: הרבנית רננה בירנבוים, מנהלת המכון למחנכות ע"ש קלאודיה כהן  

סיום מוזיקלי, קפה ומפגש רעים  

קרה
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