כינוס הוקרה בינלאומי

לזכרו של האפיפיור יוחנן ה23-
במלאת  50שנה למותו
בין רומא לירושלים:
השואה ,היהודים ומדינת ישראל

 | 29.4.13יום שני | י"ט באייר ,תשע"ג
ירושלים | משכנות שאננים | מרכז הכנסים ע"ש קונראד אדנאואר | אודיטוריום דה בוטון
9:15 - 8:45
התכנסות ,הרשמה ,כיבוד קל

14:00 - 13:00
ארוחת צהרים קלה

10:00 - 9:15
מושב הפתיחה:
יו"ר :מר יאיר צבן ,חבר-כנסת ושר לשעבר  -דברי פתיחה
ברכות:
מר מיכאל מרטס ,מזכיר המדינה לשעבר
מנהל המשרד הישראלי של קרן אדנאואר
הפטריארך פואד טוול ,הפטריארך הלטיני של ירושלים
הרב שאר-ישוב כהן ,הרב הראשי לשעבר של חיפה
גב' קולט אביטל ,יושבת ראש מרכז הארגונים
של ניצולי השואה בישראל
במושב זה תוקרן ברכה מצולמת של הנשיא,
מר שמעון פרס
סרטון קצר על יוחנן ה23-

16:00 - 14:00
מושב ג’ :יוחנן ה,23-
ותיקן  IIוNostra Aetate-
יו"ר :הקרדינל פטר טורקסון ,המועצה לצדק ושלום ,הוותיקן
האב פיירבאטיסטה פיצאבאלה ,ראש המסדר הפרנסיסקני
בארץ הקודש
פרופ' אלברטו מלוני ,הקרן ללימודי
דת ע"ש יוחנן ה23-
גב' קלייר מאליגו ,אוניברסיטת פאריס IV
גב' יסכה הרני ,חוקרת עצמאית ,מומחית לנצרות וליחסי
נוצרים-יהודים

11:30 - 10:00
מושב א’ :רונקאלי והשואה
יו"ר :פרופ' דן מכמן ,יד ושם ואוניברסיטת בר אילן
פרופ' יהודה באואר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' דינה פורת ,מרכז קנטור ,אוניברסיטת תל אביב
היסטוריונית ראשית ,יד ושם

16:30 - 16:00
הפסקת קפה

12:30 - 11:30
הפסקת קפה
13:00 - 12:00
מושב ב’ :רונקאלי והקמת מדינת ישראל
יו"ר :מר ברוך טננבאום ,קרן ראול וולנברג הבינלאומית,
מר יאיר צבן ,חבר-כנסת ושר לשעבר,
פרופ' אורי ביאלר ,האוניברסיטה העברית בירושלים
פרופ' פאולו צאניני ,אוניברסיטת מילאנו

18:00 - 16:30
מושב ד’ :מורשת יוחנן ה 23-ליחסי קתולים ויהודים
יו"ר :מר עודד וינר ,מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל
הקרדינל קורט קוך ,הוועדה ליחסי דת עם היהדות ,הוותיקן
פרופ' עמוס לוצאטו ,ונציה
הרצאה מסכמת:
הרב דוד רוזן ,המנהל הבינלאומי של המחלקה
ליחסים בין-דתיים ,הוועד היהודי האמריקני
תרגום סימולטני עברית-אנגלית-עברית
יסופק במשך כל הכנס

מספר המקומות מוגבל ,אנא ,אשרו השתתפותכם עד ל25.4.13-
אל מרכז הכנסים ע"ש קונראד אדנאואר
טל’ ,02-5671830 :פקס ,02-5671831 :דוא”לoffice.israel@kas.de :
4/18/13 5:25 PM
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