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"גשר של זהב" יוזמת זו השנה התשיעית יום ההעצמה למאות לוחמים ולוחמות בודדים ובסיומו אירוע בין-לאומי
בהשתתפות החיילים הבודדים ,משפחות שכולות ,נפגעי פעולות איבה ויקירי ירושלים.
שבת פרשת מקץ כ"ט-ל כסלו תשע"ט ) - (7-8/12/18מארחת "גשר של זהב" לוחמים
ולוחמות בודדים ממשמר הגבול ירושלים והעוטף ,בשיתוף משפחות מלוות מהקהילות החברות ב“גשר של זהב“.
תפילות השבת עם חזן בית הכנסת 'ישרון' אשר היינוביץ
סיורים משותפים עם משפחות מלוות בירושלים.
עונג שבת עם הרב אביגדור בורשטיין -בבית כנסת ישרון )למוזמנים(
מלווה מלכה במוצאי שבת בבי“כ ”ישא ברכה“ ,עם הרב גולן אלוף )למוזמנים(

יום ראשון  -נר שמיני של חנוכה  -א' טבת תשע"ט )(9/12/18
בית כנסת ישרון רח‘ קינג ג‘ורג‘  44ירושלים
 :16:00 - 11:00חיילים בודדים ,משפחות שכולות ומשפחות מלוות מקהילות ירושלים החברות בתוכנית "גשר של זהב"  -מסיירים יחד
בירושלים ומתארחים אצל משפחות בשיתוף מינהל קהילתי גינות העיר ,מינהל קהילתי לב העיר ,מינהל קהילתי בקעה ,מינהל קהילתי הר נוף ,מתנ“ס
הרובע היהודי וקהילות :ישרון ,רננים ,ישא ברכה ,קהילת שירה חדשה ,מגדל השושנים-משכן זכריה ,משכנות הלאום ,חורב ,לאורו נלך ,שיר חדש,
אמונה שלימה ,בית יהודה ,אהבת ישראל וביתך יבנה השותפות לפעילות גשר של זהב.
 :17:30אירוע בין לאומי של הדלקת נר שמיני של חנוכה בבית כנסת "החורבה" ובמקביל בבית כנסת ישרון ,ושידור ישיר ל 8-קהילות בתפוצות ולתושבי
עוטף עזה בעיר שדרות.

במעמד:
הרב אריה שטרן שליט"א  -רבה של ירושלים.
הרב יעקב שפירא -ראש ישיבת מרכז הרב וחבר מועצת הרבנות הראשית.
חה"כ אלי בן דהן  -סגן שר הביטחון.
ניצב יעקב שבתאי  -מפקד משמר הגבול.
תא"ל )מיל'( אביגדור קהלני  -גיבור ישראל בעל אות הגבורה והמופת.
חברי חוג הידידים ונאמני גשר של זהב.

בתוכנית:
תזמורת משטרת ישראל
ברני מרנבך  -אומן הקלרינט הבינלאומי
עובדיה חממה )יוצר ומלחין "אנא בכח"( ומלוויו בתוכניתם "תפילת האדם"
החזן והזמר משה זרצקי בשידור ישיר מקהילת קלן ,גרמניה.
לוחמים בודדים מדליקים את נרות החנוכה בשידור חי עם משפחותיהם בתפוצות.
מנחה -ד“ר מיכאל מירו -מנהל קול ישראל לשעבר
הכניסה עפ"י רישום בלבד אצל אתי054-889-4271 :

דוא"לboaz76@aol.com :

"גשר של זהב" הינו מיזם בין -לאומי הפועל למרכזיות ירושלים ,העצמת הקשר לתפוצות,חיבור קהילות תאומות
ליווי החיילים הבודדים והמשפחות השכולות ,ונוסד כמיזם התנדבותי ומפעל חיים ע"י עו"ד יהודה זרצקי

תודתנו נתונה לשותפינו לעשיה

07-222-30-190

בתוכנית:

