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קרן פרידריך אברט פועלת בכל העולם לקידומם של ערכים ועקרונות סוציאל-דמוקרטיים .במקרה של ישראל מתווספות לכך הסולידריות והאחריות
קרן פרידריך אברט פועלת בכל העולם לקידומם של ערכים ועקרונות סוציאל-דמוקרטיים .במקרה של ישראל מתווספות לכך הסולידריות והאחריות
הייחודית על רקע ההיסטוריה הגרמנית ,כפי שניסח זאת יוהאנס ראו בנאומו בכנסת בשנת  ,2000בעודו מכהן כנשיא גרמניה" :אנו שומרים על הזיכרון
הייחודית על רקע ההיסטוריה הגרמנית ,כפי שניסח זאת יוהאנס ראו בנאומו בכנסת בשנת  ,2000בעודו מכהן כנשיא גרמניה" :אנו שומרים על הזיכרון
חי ביודענו את מה שאירע .אנו מעצבים את עתידנו המשותף בעזרת לקחי העבר".
חי ביודענו את מה שאירע .אנו מעצבים את עתידנו המשותף בעזרת לקחי העבר".
קרן פרידריך אברט מילאה תפקיד חשוב כבר בשלבים המוקדמים של יחסי ישראל-גרמניה .עוד בתחילת שנות השישים החלה הקרן בעבודתה עם
קרן פרידריך אברט מילאה תפקיד חשוב כבר בשלבים המוקדמים של יחסי ישראל-גרמניה .עוד בתחילת שנות השישים החלה הקרן בעבודתה עם
שותפים בישראל ,ובשנת  1978היא הייתה הקרן הפוליטית הגרמנית הראשונה שהותר לה לפתוח סניף קבוע בישראל .פעילותה של קרן פרידריך אברט
שותפים בישראל ,ובשנת  1978היא הייתה הקרן הפוליטית הגרמנית הראשונה שהותר לה לפתוח סניף קבוע בישראל .פעילותה של קרן פרידריך אברט
בישראל התפתחה בארבעת העשורים שחלפו מאז :מן ההתחלות הצנועות והקשות ועד לפעילות הענפה כיום ,בהיותה מוסד מבוסס ,מוכר ובעל מגוון
בישראל התפתחה בארבעת העשורים שחלפו מאז :מן ההתחלות הצנועות והקשות ועד לפעילות הענפה כיום ,בהיותה מוסד מבוסס ,מוכר ובעל מגוון
רחב של פעילויות ושותפים .עבודת הקרן בארץ שיקפה תמיד שני היבטים ברורים :את ההתפתחויות הפוליטיות רבות התהפוכות בישראל ואת העליות
רחב של פעילויות ושותפים .עבודת הקרן בארץ שיקפה תמיד שני היבטים ברורים :את ההתפתחויות הפוליטיות רבות התהפוכות בישראל ואת העליות
והמורדות במאמצים להגיע לפתרון של שלום עם הפלסטינים ועם המדינות הערביות השכנות .מלבד יחסי גרמניה-ישראל ויחסי אירופה-ישראל וכן סוגיות
והמורדות במאמצים להגיע לפתרון של שלום עם הפלסטינים ועם המדינות הערביות השכנות .מלבד יחסי גרמניה-ישראל ויחסי אירופה-ישראל וכן סוגיות
במדיניות השלום והביטחון ,כיום עיקר הפעילות של קרן אברט בישראל קשורה במדיניות בתחום יחסי העבודה ,בכינון צדק חברתי ,בכינון צדק מגדרי וכן
במדיניות השלום והביטחון ,כיום עיקר הפעילות של קרן אברט בישראל קשורה במדיניות בתחום יחסי העבודה ,בכינון צדק חברתי ,בכינון צדק מגדרי וכן
בחיזוק אופייה הפלורליסטי והפתוח של החברה הישראלית.
בחיזוק אופייה הפלורליסטי והפתוח של החברה הישראלית.
איננו יודעים כיצד יתפתח המצב הפוליטי במזרח התיכון לנוכח האתגרים החדשים והישנים .אך אנו יודעים שבעבור קרן פרידריך אברט ,העבודה עם
איננו יודעים כיצד יתפתח המצב הפוליטי במזרח התיכון לנוכח האתגרים החדשים והישנים .אך אנו יודעים שבעבור קרן פרידריך אברט ,העבודה עם
ישראל ובתוכה תמשיך להיות בעלת חשיבות מרכזית ואופי ייחודי.
ישראל ובתוכה תמשיך להיות בעלת חשיבות מרכזית ואופי ייחודי.
בנוסף לכך קושר ביננו לבין רוב שותפינו הוותיקים עולם ערכי סוציאל-דמוקרטי עמוק .ברצוננו לנצל את יובל ה 40-על מנת לדון עם חברותינו וחברינו
בנוסף לכך קושר ביננו לבין רוב שותפינו הוותיקים עולם ערכי סוציאל-דמוקרטי עמוק .ברצוננו לנצל את יובל ה 40-על מנת לדון עם חברותינו וחברינו
הפוליטיים ועם שותפינו על עתיד הסוציאל-דמוקרטיה בישראל ובאירופה .אנו שמחים להזמינכן/ם להשתתף אתנו באירוע זה.
הפוליטיים ועם שותפינו על עתיד הסוציאל-דמוקרטיה בישראל ובאירופה .אנו שמחים להזמינכן/ם להשתתף אתנו באירוע זה.
 18:30הגעה וקבלת פנים
 18:30הגעה וקבלת פנים
 19:00ברכות
 19:00ברכות
מר קורט בק ,לשעבר ראש ממשלת ריינלנד פפלץ ,יו"ר קרן פרידריך אברט
מר קורט בק ,לשעבר ראש ממשלת ריינלנד פפלץ ,יו"ר קרן פרידריך אברט
 19:15נאומים
 19:15נאומים
השר לשעבר ד"ר יוסי ביילין
השר לשעבר ד"ר יוסי ביילין
חבר הבונדסטאג מרטין שולץ ,לשעבר יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה
חבר הבונדסטאג מרטין שולץ ,לשעבר יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה
 19:45סרטון אודות עבודתה של קרן פרידריך אברט ישראל
 19:45סרטון אודות עבודתה של קרן פרידריך אברט ישראל
מנחה :ד"ר פאול פש ,מנהל קרן פרידריך אברט ישראל
מנחה :ד"ר פאול פש ,מנהל קרן פרידריך אברט ישראל
 20:00פאנל
 20:00פאנל
עתיד הסוציאל-דמוקרטיה בישראל ובאירופה
עתיד הסוציאל-דמוקרטיה בישראל ובאירופה
חבר הבונדסטאג מרטין שולץ ,לשעבר יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה
חבר הבונדסטאג מרטין שולץ ,לשעבר יו"ר המפלגה הסוציאל-דמוקרטית של גרמניה
ח"כ איציק שמולי ,המחנה הציוני ,מפלגת העבודה
ח"כ איציק שמולי ,המחנה הציוני ,מפלגת העבודה
ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר מרצ
ח"כ תמר זנדברג ,יו"ר מרצ
מנחה :גל גבאי ,עיתונאית
מנחה :גל גבאי ,עיתונאית
 21:00מזנון עשיר
 21:00מזנון עשיר
האירוע יתקיים בעברית ובגרמנית עם תרגום סימולטני לשתי השפות.
האירוע יתקיים בעברית ובגרמנית עם תרגום סימולטני לשתי השפות.
קרן פרידריך אברט ,רח' אריה שנקר  14הרצליה פיתוח ,טל' fes@fes.org.il ,09-9514760
קרן פרידריך אברט ,רח' אריה שנקר  14הרצליה פיתוח ,טל' fes@fes.org.il ,09-9514760

