הכנסת

הכנסת תקיים כנס
לציון מאה שנים להצהרת בלפור
הכנס הבין־לאומי ,שכותרתו "מאה שנים להצהרת בלפור :הקשר היסטורי והשלכות עכשוויות"
יתקיים בי"ח בחשוון 7 ,בנובמבר  ,2017במעמד יושב־ראש הכנסת יולי (יואל) אדלשטיין וילווה בדיון
מיוחד במליאת הכנסת.
נואם מרכזי :הלורד רוטשילד
(ירושלים 31 ,באוקטובר) כנס בין־לאומי לציון מאה שנה להצהרת בלפור יתקיים בכנסת ביום י"ח חשוון 7 ,בנובמבר ,2017
ביוזמת ועדת מאה שנה להצהרת בלפור והמרכז העולמי של בני ברית .הכנס יתקיים במעמד יושב־ראש הכנסת ,חה"כ
יולי (יואל) אדלשטייין ,באודיטוריום ע"ש דב שילנסקי במשכן הכנסת .לפני כן יתקיימו דיונים בנושא בוועדות הכנסת
הרלוונטיות ,ולאחר הכנס תקיים מליאת הכנסת דיון לציון מאה שנים להצהרת בלפור.
הנואם המרכזי בכנס יהיה הלורד רוטשילד .עם האורחים האחרים מחו"ל נמנים ההיסטוריון הידוע סיימון שאמה ,חבר בית
הלורדים הלורד פולק ,נשיא הכבוד של אגודת ידידי ישראל במפלגה השמרנית ,וחברת הפרלמנט הגב' ג'ואן רייאן ,יושבת־
ראש אגודת ידידי ישראל במפלגת הלייבור .בכנס ישתתפו גם שגריר בריטניה בישראל דיוויד קוורי ,אקדמאים ישראלים
בכירים וחברי הכנסת יחיאל חיליק בר ויואב קיש ,שניהם יושבי־ראש קבוצת הידידות הפרלמנטרית ישראל–בריטניה .נוסף
על יושב־ראש הכנסת ,יישאו דברי ברכה יושב־ראש ההסתדרות הציונית העולמית אברהם דובדבני ,יושב־ראש הסוכנות
היהודית נתן שרנסקי ,יושב־ראש ועדת מאה שנה להצהרת בלפור ד"ר אלן וובר ומנכ"ל בני ברית דניאל מריאשין .אחד
מאורחי הכבוד יהיה פיליפ ווירס ,נינו של יאן סמאטס ,שתמך בתנועה הציונית והיה חבר בקבינט המלחמה של האימפריה
הבריטית בשנת .1917
תוכניית הכנס מצורפת להודעה זו.

למידע נוסף אפשר ליצור קשר עם:
•אלן שניידר ,מנהל המרכז העולמי של בני ברית–ירושלים
טל'02-6251743 :
דוא"לworldcenter@012.net.il :
•יותם יקיר ,דובר הכנסת
נייד050-6230007 :
דוא"לyotam@knesset.gov.il :
בוועדת מאה שנה להצהרת בלפור חברים נציגים של ארגונים אלו:
 – AACIהתאחדות עולי אמריקה וקנדה בישראל ,אזור המרכז ונתניה | המרכז העולמי של בני ברית ,ירושלים
עמותת "עזרה" – איגוד דוברי אנגלית | אירופיים למען ישראל | החברה ההיסטורית היהודית בבריטניה ,סניף ישראל
התאחדות עולי בריטניה | איגוד ישראל ,בריטניה וחבר העמים | קרן "ישראל לתמיד" | הפדרציה הציונית דרום אפריקה (ישראל) – "תלפד"
המועצה הציונית בישראל – ההסתדרות הציונית העולמית

The Knesset

Centenary of the Balfour Declaration to be
marked at the Knesset
An International Conference hosted by the Honourable Speaker of the Knesset,
MK Yuli (Yoel) Edelstein:
'Centenary of the Balfour Declaration:
Historical Context, Contemporary Implications'
followed by a special discussion in the Knesset Plenum will take place on 7
November 2017
Keynote speaker: Lord Rothschild OM GBE
(Jerusalem, 31 October) An international conference marking the 100th anniversary of the
Balfour Declaration will be held at the Knesset on 7 November, at the initiative of the Balfour
Centenary Committee and the B’nai B’rith World Center. The conference will take place under
the auspices of the Honourable Knesset Speaker, MK Yuli (Yoel) Edelstein, in the Knesset
Auditorium. It will be preceded by special meetings of the relevant Knesset Committees and
will be followed by a discussion in the Knesset Plenum marking the centenary.

The conference keynote speaker will be Lord Rothschild OM GBE. Additional foreign speakers
will include renowned historian Professor Simon Schama and visiting British parliamentarians
Lord Polak CBE, Honorary President of Conservative Friends of Israel, and Rt Hon Joan Ryan
MP, Parliamentary Chair of Labour Friends of Israel. The conference will also be addressed by
British Ambassador HE David Quarrey, distinguished Israeli scholars and Members of Knesset
Yehiel Hilik Bar and Yoav Kisch—the Co-Chairs of the Israel–Great Britain Parliamentary
Friendship Group. In addition to Speaker Edelstein, opening remarks will be presented by
Zionist Executive Chairman Avraham Duvdevani, Jewish Agency Chairman Natan Sharansky,
Balfour Centenary Committee Chairman Dr Alan Webber and B’nai B’rith Executive Vice
President (CEO) Daniel Mariaschin. Special guests will include Philip Weyers, great-grandson
of Jan Smuts—Zionist supporter and member of the Imperial War Cabinet in 1917.
Attached is the conference programme.
For further information, contact:
•	

Alan Schneider
Director, B’nai B’rith World Center
phone: 02-6251743
email: worldcenter@012.net.il

•	

Yotam Yakir
Knesset Spokesperson
mobile: 050-6230007
email: yotam@knesset.gov.il

The Balfour Centenary Committee comprises representatives of:

AACI (Association of Americans and Canadians in Israel) – Central & Netanya | B’nai B’rith World Center – Jerusalem
ESRA – English Speaking Residents Association | Europeans for Israel | Jewish Historical Society of England – Israel Branch
HOB – Association of British Immigrants | Israel Britain & the Commonwealth Association | Israel Forever Foundation
Telfed – South African Zionist Federation, Israel | Zionist Council in Israel (WZO)

