משרד החוץ

המשרד לענייני
ירושלים והתפוצות

הפורום הגלובלי ה5-
למאבק באנטישמיות

 12-14במאי 2015
מרכז הקונגרסים ,ירושלים
משרד החוץ יחד עם המשרד לעניני ירושלים והתפוצות ,יקיימו השנה את המפגש החמישי של הפורום הגלובלי
למאבק באנטישמיות .הפורום הגלובלי הוא כינוס דו-שנתי רם דרג שענינו הערכת מצב האנטישמיות בעולם,
ומציאת דרכי התמודדות עימה .הפורום הגלובלי הוא קואליציה פעילה של דמויות ציבוריות ,מנהיגים פוליטיים,
ראשי החברה האזרחית ,כמורה ואנשי דת ,עיתונאים ,דיפלומטים ,מחנכים ואזרחים מודאגים המחויבים לקידום
ערך הסובלנות כלפי האחר במרחב האזרחי ולמיגור האנטישמיות וצורות אחרות של שנאה גזעית או אתנית.
יום שלישי 12 ,במאי2015 ,
18:00-20:00

ערב הפתיחה הרשמי של הפורום הגלובלי בהשתתפות:
בנימין נתניהו ,ראש הממשלה
הייקו מאאס ,שר המשפטים של גרמניה
שר החוץ
אן הידלגו ,ראש עיריית פריס
השר לענייני ירושלים והתפוצות
טים אופל ,השר לרב-תרבותיות של קנדה
גדעון בכר ,משרד החוץ  -יו''ר הכנס
יום רביעי 13 ,במאי2015 ,
9:00-10:30

שנאה קדומה באמצעי מדיה חדשניים – התמודדות עם
אנטישמיות ושיח שנאה באינטרנט ובמדיה החברתית:
הגדרת הבעיה
רונאלד אייסנס ,יו''ר  ,INACHהולנד
ארט ריידל ,יו''ר משותף ,שיח שנאה באינטרנט ADL ,ארה''ב
ד"ר דויד פריגייארי ,הנציבות האירופית
עידו דניאל ,ראש  ,ISCAישראל
11:00-12:30

שנאה קדומה באמצעי מדיה חדשניים :מציאת פתרונות
איירה פורמן ,שליח מח׳ המדינה האמריקאית לניטור ומאבק
באנטישמיות
פול ג'יאנסי ,ראש התוכנית הבינמשרדית למניעת פשעי
שנאה ,משרד המשפטים ,בריטניה
פרופ' רפאל כהן אלמגור ,אוניברסיטת האל ,בריטניה
סיימון מילנר ,מנהל מדיניות לאזור בריטניה ,המזה''ת
ואפריקה של  ,Facebookבריטניה
ג'וניפר דאונס ,יועצת מדיניות בכירה של  ,Googleארה''ב
 12:30-14:00ארוחת צהריים
ניר ברקת ,ראש עירית ירושלים – דו-קיום בבירת ישראל
עקיבא תור ,רח''ט תפוצות ודתות ,משרד החוץ

14:00-15:30

עליית האנטישמיות בערי אירופה כיום :דרכי מענה לבעיה
רוג'ר קוקירמן ,נשיא ה ,CRIF-ארגון יהודי צרפת
פרופ' טודור טאנב ,שר החינוך של בולגריה
באס בלדר ,חבר הפרלמנט האירופי ,הולנד
השגריר סאבולץ' טאקאץ' ,יו''ר  ,IHRAהונגריה
פרנסואה פופוני ,ראש עירית סרסל ,צרפת
16:00-17:30

דת כהשראה לסובלנות :מנהיגים מוסלמים באירופה על
המאבק באנטישמיות וקיצוניות ,וקידום דיאלוג בין קהילות
הרב מיכאל מלכיאור ,שר וח''כ לשעבר
שייח ד"ר אוסמה חסן ,בריטניה
לארס סלן ראסמונסן ,דנמרק
אימאם יחיא פאלווצ'יני ,איטליה
אימאם חסן שלגומי ,צרפת
 19:30-21:00ארוחת ערב
ערב הצדעה למפעל חיים לאייב פוקסמן ,ראש הADL-
סגן שר החוץ
קולט אביטל ,יו"ר מרכז הארגונים של ניצולי השואה
אדווארד ג'יימס אולמוס ,בימאי סרטים ופעיל חברתי ,ארה''ב
יום חמישי 14 ,במאי2015 ,
יום זה מוקדש לדיונים נפרדים של  12קבוצות העבודה
לגיבוש תכנית הפעולה למאבק באנטישמיות  2015ואילך
 12:30-14:00ארוחת צהריים
מלקולם הונליין ,מזכ''ל ועידת הנשיאים ,ארה''ב
פרופ' רוברט ויסטריך ,האוניברסיטה העברית
יוגב קרסנטי ,מאבק באנטישמיות ,משרד ירושלים והתפוצות
 18:00-19:15מליאת סיכום
ח"כ יואל (יולי) אדלשטיין ,יושב ראש הכנסת
פרופ' ארווין קוטלר ,חבר הפרלמנט הקנדי
רוברט-מריוס קזנצ'וק ,שר המשפטים של רומניה
הצגת סיכום עבודת הקבוצות:
פרופ' דינה פורת ,ראש מכון קנטור ,את''א ,הסטוריונית "יד ושם"
הצגת ניירות סיכום של הפורום הגלובלי:
רוברט זינגר ,מזכ״ל הWJC-

דיוני הפורום הגלובלי נערכים באנגלית .ההרשמה לכנס הסתיימה.
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