הזמנה
כנס אשר בן נתן השני
יום רביעי 32 ,באוקטובר 02:11-00:11 ,3102
מלון דן פנורמה תל אביב

תכנית
13.00

רישום ,קבלת פנים וארוחה קלה

14.30-14.00

דברי ברכה






14.50-14.30

מצגת מאת עמנואל ויצטום


16.15-15.00

גרישה אלרואי-ארלוזר ,נשיא אגודת ישראל-גרמניה
ריינהולד רובה ,נשיא אגודת גרמניה -ישראל
דליה דורנר ,יו"ר חבר הנאמנים של "אות הכפרה והשלום"
תומס קריגר ,נשיא המרכז הפדראלי לחינוך אזרחי
השגריר אילן בן דב ,ראש מחלקת מערב אירופה ,משרד החוץ

הצגת המיזם "גן היצירתיות הבין-תרבותי המופלא"

שתי קבוצות עבודה (במקביל)


ישראל ,גרמניה ואירופה – הווה ועתיד
דניאלה קולבה ,חברת הבונדסטאג
ח"כ עופר שלח ,יו"ר אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-צרפת (טרם אושר)
ח"כ אורלי לוי-אבקסיס ,יו"ר אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-איטליה (טרם אושר)
מארק גאלאגר ,ראש המדור המדיני ,נציגות האיחוד האירופי בישראל
השגריר אילן בן דב ,ראש מחלקת מערב אירופה ,משרד החוץ
מנחה :מיקי דריל ,קרן פרידריך אברט

גרישה אלרואי-ארלוזר
יו"ר:
סגני היו"ר :מישל וינברג ,עמנואל שחף
צ'ארם ריקובר
מנכ"ל:

עמותה רשומה Vereinsnr. 580018422

Präsident:
Grisha Alroi-Arloser
Vize-Präsidenten: Michel Weinberg, Emanuel Shahaf
Geschäftsführerin: Charme Rykower



תדמיתו של האחר – ישראל וגרמניה בכותרות
שופטת ביהמ"ש העליון בדימוס דליה דוֹרנר ,נשיאת מועצת העיתונות הישראלית
ח"כ ד"ר תא"ל (מיל ).נחמן שי ,יו"ר אגודת הידידות הפרלמנטרית ישראל-גרמניה ,לשעבר
דובר צה"ל
פאול-יוזף ראואה ,עורך ראשיThüringer Allgemeine Zeitung ,
אוולין ברתולמי ,כתבת -ARDרדיו בישראל
ד"ר יוֹעז הנדל ,יו"ר המכון לאסטרטגיה ציונית ,בעל טור ב"ידיעות אחרונות"
תום פראנץ ,זוכה התחרות "מאסטר שף ישראל" 3102
מנחה :דורון ארזי ,אגודת ישראל-גרמניה

16.30-16.15

הצגת תוצאות הדיונים של קבוצות-העבודה במליאת הכנס

17.00-16.30

הפסקת קפה ונטוורקינג

18.15-17.00

שתי קבוצות עבודה (במקביל)
 מה שמחבר בינינו – אמנות ככלי ליצירתיות ולדו-שיח בין תרבויות
בריגיטה שטרונק ,הממונה על הקשרים הבינלאומיים ,לשכת הסנאט של ראש עיריית
ברלין
לילך שטיאט ,אדריכלית ,אמנית ניו מדיה ,מרצה בכירה במכון הטכנולוגי בחולון ()H.I.T
בפקולטה לעיצוב
מיכל איתן ,ראש מגמת לימודי המ.א .בעיצוב תעשייתי ,אקדמיית "בצלאל" לאמנות
ולעיצוב
מנחה :אבי רבינוביץ' ,אגודת ישראל-גרמניה
 דרכים לקשר – מתנדבים בארץ אחרת :חוויות ולקחים
ליאור פינק ,לשעבר מתנדב ישראלי בגרמניה
מוחמד אל-חאג'ה ,לשעבר מתנדב ישראלי בתנועת הנוער הסוציאליסטית בגרמניה
לוקס וולץ ,הפורום הצעיר של אגודת גרמניה-ישראל ומתנדב לשעבר בישראל
נילס בקמן ,מתנדב בישראל מטעם אות הכפרה והשלום
יובל קרמר ,עמותת ידידי אות הכפרה והשלום ואגודת ישראל גרמניה
מנחה :רותם קארו ויצמן ,מתנדבת לשעבר בגרמניה

18.35-18.15

הצגת תוצאות הדיונים של קבוצות-העבודה במליאת הכנס

18.45-18.35

דברי סיכום :גרישה אלרואי-ארלוזר וריינהולד רובה

22.00-19.00

קבלת פנים של המרכז הפדראלי לחינוך אזרחי לרגל יובל ה 05-לסיורים בישראל

תרגום סימולטני:

להקלת התיקשורת ההדדית יינתן תירגום סימולטני עברי-גרמני וגרמני-עברי בכל מהלך הכנס וקבוצות-
העבודה

נא לאשר השתתפות בעמוד המיועד לכך באתר אגודת ישראל-גרמניה
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