MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS

משרד החוץ
ירושלים

JERUSALEM

מש"ב – הסוכנות הישראלית לסיוע ושיתוף פעולה בינ"ל ,משרד החוץ ,במסגרת
אירועי שנת ה60-
ובשיתוף עם מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה

יום עיון לציון  120שנה להולדתה של גולדה מאיר ז"ל,
חלוצת סיוע החוץ של ישראל
יום שלישי  1 ,במאי 2018

תוכנית:
 09:30-09:45התכנסות וכיבוד קל
 09:45-10:15דברי פתיחה וברכות :
השגריר גיל השכל ,סמנכ"ל משרד החוץ וראש אגף מש"ב" :סביב העולם ב 60-שנה"
מר שאול רחבי ,נכדה של גולדה מאיר ויו"ר מכון גולדה מאיר למנהיגות וחברה –
"קסמם של זכרונות"
ח"כ ציפי חוטובלי ,סגנית שר החוץ או מנכ"ל משרד החוץ )טרם אושר)
" 10:15-12:00גולדה מאיר – חלוצת סיוע החוץ של ישראל"
מנחה :השגריר גיל השכל
פרופ' מירון מדזיני ,לשעבר דובר לשכת ראש הממשלה גולדה ,מחבר הספר
"גולדה מאיר -ביוגרפיה פוליטית" (זוכה פרס ראש הממשלה )2010 ,
ד"ר משה יגר ,מחבר הספר "המסע הארוך לאסיה – "תולדות הדיפלומטיה של
ישראל"
ד"ר אריה עודד ,מחבר הספר "אפריקה וישראל"
ד"ר חגי צורף ,ראש תחום תיעוד והנצחה ,ארכיון המדינה – עורך הספר "גולדה
מאיר – רביעית בראשי ממשלה"
 12:00-12:15קטע מוסיקלי:
מקהלת בית בית הספר "גולדה מאיר" כפר סבא
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" 12:15-13:15גולדה מאיר  -אישה פורצת דרך – שיח על נשים בפוליטיקה הישראלית היום"
מנחה :השגרירה מירב אילון-שחר ,סמנכ"ל תיאום ,משרד החוץ ,לשעבר שגרירת
ישראל בווייטנאם
ח"כ מירב מיכאלי ,יו"ר סיעת המחנה הציוני
ח"כ קסנייה סבטלובה ,המחנה הציוני ,יו"ר משותפת של השדולה לעשייה ישראלית
בעולם המתפתח
ח"כ ד"ר ענת ברקו ,סיעת הליכוד
 13:15-14:00הענקת פרס ראשת הממשלה גולדה מאיר:
מנחה :עו"ד אמיר בשה ,משרד בשה זבידה סבוראי
ברכות :כב' השופטת אילה פרוקצ'יה ,שופטת בית המשפט העליון בדימוס ,יו"ר
ועדת הפרס
דברים :השגריר שלמה הלל ,לשעבר יו"ר הכנסת ה 11-ושר בממשלתה של גולדה
מאיר
דבר זוכי הפרס
 14:00-14:10דברי סיכום – השגריר גיל השכל
14:10-14:45

ארוחת צהריים קלה

14.45

סיום
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