האגודה לפיתוח בינלאומי – סניף ישראל,
מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב
וסוכנות הסיוע של ישראל המשרד החוץ (מש"ב)

הבינלאומי
הפיתוח
יום
כנס
בסימן שנת הקאופרציה הבינלאומית של האו"ם
יום חמישי ,ה–15.11.2012
תכנית הכנס

אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ,אולם הסנאט

 | 09:30-09:00קבלת פנים ורישום

 | 14:00-12:15מושב חגיגי

 | 10:15–09:30ברכות

שנת הקאופרטיבים הבינלאומית של האו"ם
•מר אורי זליגמן ,רשם האגודות השיתופיות ,משרד התמ"ת
•ד"ר יהודה פז ,יו"ר משותף סיד ישראל ויו"ר אג'יק – מכון הנגב
•פרופ' איאן מקפירסון ,לשעבר ראש התנועה הקאופרטיבית בקנדה
•גב' ג'קי גורן-רוזנבלום ,ממייסדי קאופרטיב 'שלנו' וסמנכ"לית קרן IVN
•מר ניר מאיר ,יו"ר התאחדות הארגונים הכלכליים של התנועה הקיבוצית

•פרופ' רבקה כרמי ,נשיאת אוניברסיטת בן גוריון בנגב
•ד"ר יהודה פז ,יו"ר משותף ,סיד ישראל ויו"ר אג'יק – מכון הנגב
•מר ארתור מולירו ,סמנכ"ל סיד העולמי
•ד"ר לין שלר ,ראש מרכז אפריקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
•מר אילן פלוס ,מנהל המחלקה לתכנון וקשרי חוץ ,מש"ב ,משרד החוץ

קטע מוזיקלי קצר

 | 15:00-14:00ארוחת צהריים ,במקביל לדוכנים להצגת פעילות

 | 10:15-11:45מושב פתיחה

 | 17:00–15:00פאנלים מקבילים:

אתגרים בפיתוח בינלאומי ותפקידה של ישראל

פאנל ראשון | ערכים יהודיים ואסטרטגיות לפיתוח בינלאומי

מנחה :מר אריאל דלומי ,מנכ"ל האגודה לפיתוח בינלאומי ,סניף ישראל
•מר יוס ואן חניפ ,סגן הנשיא העולמי ,האגודה לפיתוח בינלאומי
•ח"כ פרופ' אבישי ברוורמן ,לשעבר כלכלן בכיר וראש מחלקה בבנק העולמי
•איתי אנגל ,מבכירי העיתונאים בישראל וחתן פרס סוקולוב לעיתונות
•דני כרמון ,מנהל מש"ב וסמנכ"ל משרד החוץ

פאנל שני

| כשאתגרי העולם המתפתח מגיעים לישראל

מנחה :ד"ר יעל אבסירה ,מרכז אפריקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

פאנל שלישי | שיתוף פעולה ומיצוי הידע הישראלי בעולם המתפתח
מנחה :מר איזי קפלן ,ראש תחום ארגונים בינ"ל ,משרד האוצר

פאנל רביעי | מבט מפוכח על מדיניות פיתוח בינלאומי
מנחה :מר דני קטריבס ,מנהל האגף הבינלאומי ,התאחדות התעשיינים

•ד"ר אד רטיג ,יו"ר משותף ,סיד ישראל ומנהל הועד היהודי אמריקני בישראל

 | 12:15-11:45הפסקה וכיבוד קל

מנחה :ד"ר אד רטיג ,הוועד היהודי-אמריקני

פאנל חמישי

| רפואה ישראלית כאסטרטגיה לתיקון עולם (יועבר בשפה האנגלית)

מנחה :גב' אמנה עת'אמני ,מנהלת המחלקה לקידום בריאות ,אג'יק  -מכון הנגב

 | 17:00מופע סיום בבית הסטודנט -להקת צליל ונשמה מקהילת העבריים בדימונה

לפרטים08-6405432 :

כנס זה התאפשר הודות לתמיכה הנדיבה של:

info@sid-israel.org

משרד התמ"ת

רשם האגודות השיתופיות

קרן מילגות ופרסים לעידוד הקואופרציה היצרנית ,השירותית והתחבורתית
מיסודה של קרן ע"ש יוסף קיציס

ההשתתפות ללא תשלום ,מותנית בהרשמה מראש

באתר הכנסw w w.development_day.co.il :
לתוכנית המלאה בקרו באתר

,האגודה לפיתוח בינלאומי – סניף ישראל
מרכז אפריקה באוניברסיטת בן גוריון בנגב
)וסוכנות הסיוע של ישראל המשרד החוץ (מש"ב

WORLD DEVELOPMENT DAY CONFERENCE

In Honor of the United Nations International Year of Cooperatives

Thursday, November 15, 2012

Ben-Gurion University of the Negev Senate - Hall
CONFERENCE SCHEDULE
09:00-09:30 | Reception and Registration

12:15 -14:00 | Honorary Panel

09:30-10:15 | Introductory Remarks

Honoring the ‘International Year of Cooperatives’

• Prof. Rivka Carmi, President, Ben-Gurion University of the Negev
• Dr. Yehudah Paz, Co-Chair, SID-Israel and Chairman of AJEEC-NISPED

Introductory Remarks: Mr. Uri Seligmann, Registrar of Cooperative
Societies, Israel Ministry of Industry Trade and Labor
• Dr. Yehuda Paz, Co-Chair, SID-Israel, Chair, AJEEC-NISPED

• Mr. Arthur Muliro, Vice President, SID-International

• Prof. Ian MacPherson, Former Head of the Cooperative Movement in Canada

• Dr. Lin Sheller, Africa Center, Ben-Gurion University of the Negev

• Adv. Jackie Goren-Rosenblum, Co-Founder: “Shelanoo” Cooperative
and Vice President, Israel Venture Network

• Mr. Ilan Fluss, Director, Policy Planning & External Relations Dept Israel's Agency for International Development Cooperation (MASHAV)

Short Musical Interlude
10:15-11:45 | Opening Panel

• Mr. Nir Meir, Chairman: Association of Economic Organizations of the
Kibbutz Movement

14:00-15:00 | BREAK: Lunch and Exhibits Showcasing the Work

Challenges in International Development
and the Role of Israel
Moderator: Mr. Ariel Dloomy, Director, SID-Israel

of Israeli Development Organizations
15:00-17:00 | Concurrent Panel Sessions

Panel One | Jewish Values and International Development

• Mr. Jos van Gennip, Senior Vice President, SID-International

Moderator: Dr. Ed Rettig, Co-Chairman SID-Israel, Manager AJC Israel

• MK Prof. Avishai Braverman, Former Senior Economist
at the World Bank

Moderator: Dr. Yael Abessira, Africa Center, Ben-Gurion University

• Mr. Itai Engel, Senior Journalist, Recipient of the Sokolov Prize
for Journalism
• Mr. Danny Carmon, Vice President Israeli Ministry of Foreign Affairs
• Dr. Ed Rettig, Co-Chair, SID-Israel, Manager AJC Israel

Panel Three | Collaboration and Leveraging Israeli Knowledge in the
Developing World Moderator: Mr. Israel (Izzy) Kaplan,
International Division Head, Ministry of Finance

Panel Four | A Realistic Look at International Development Policy
Moderator: Mr. Dan Catarivas, Director: Division of Foreign Trade &
International Relations, Manufacturers' Association of Israel

11:45–12:15 | BREAK: Light Refreshments

Panel Five | Israeli Medicine as a Strategy for Tikkun Olam (English)
Moderator: Mrs. Amny Athamny, Director of Health Promotion Initiative

For more information, please contact:

Tel. 08-640-5432

info@sid-israel.org

Panel Two | When Challenges of Developing countries Reach Israel

17:00 | Closing Performance by the Sound and Soul band

from the Hebrew Israelite Community in Dimona

This conference was made possible with the generous support of

Participation is free-of-charge.
Pre-registration is required through

www.development_day.co.il

 השירותית והתחבורתית,קרן מילגות ופרסים לעידוד הקואופרציה היצרנית
מיסודה של קרן ע"ש יוסף קיציס

משרד התמ"ת

רשם האגודות השיתופיות

