הודעה לעיתונות
"נוצרים ישראלים :משתחררים מהכבלים? הופעתו של קול נוצרי עצמאי בישראל"
וועדת התיאום תקיים סימפוזיון בנושא "נוצרים ישראלים :משתחררים מהכבלים? הופעתו של
קול נוצרי עצמאי בישראל" .הכנס יתקיים ביום ב' ,י"ח תשרי תשע"ד (ג' חול המועד סוכות),
 32בספטמבר בשעה  ,00:11באולם ג'ינוגלי ,משכנות שאננים ,ימין משה ,ירושלים .כך הודיעו
היום יושבי ראש הפורום :הכומר ד"ר פטרה הלדט ,מנהלת ,העמותה האקומנית למחקר
תיאולוגים בישראל ואלן שניידר ,מנהל ,המרכז העולמי של בני ברית בירושלים.
הסימפוזיון יתקיים לאור ההתעוררות בשנה האחרונה של קולות חדשים בקרב האוכלוסייה
הנוצרית בצפון הארץ המעודדות את צעירי העידה להתנדב לצה"ל ולשירות לאומי ומביעות
תמיכה בשילוב העידה במדינת ישראל היהודית.
הדוברים בכנס הם:
 האב גבריאל נאדף ,כומר ,בכנסייה היוונית האורתודוכסית בנצרת ומנהיג רוחני של"פורום גיוס העדה הנוצרית בישראל"
 סגן (מיל ).שאדי חלול ,דובר" ,פורום גיוס העדה הנוצרית בישראל" רב חובל בשארה שליאן ,מייסד מפלגת הנוצרים הישראלים (בהקמה)נציג הממשלה:
 ח"כ אופיר אקוניס ,סגן שר ,ממונה לקידום גיוס הנוצרים במשרד ראש הממשלהתגובות מפי:
 ד"ר דרור אידר ,בעל טור "ישראל היום" ד"ר גבי זלדין ,מומחה למדע הדתות מר מלקולם לאו ,פרשן לענייני דתות"וועדת התיאום" הינה יוזמה יהודית-נוצרית בלתי פורמאלית שמטרתה לטפח כבוד והבנה הדדיים
בין יהודים ונוצרים ולשמש במה להעלאה ופתרון בעיות המשפיעות על שתי הקהילות .וועדת
התיאום הוקמה מחדש על ידי המרכז העולמי של בני ברית והעמותה האקומנית למחקר תיאולוגי
בישראל ב 3101-לאחר הפוגה ארוכה .הסימפוזיון האחרון של הפורום התקיים תחת הכותרת:
"קיצוניות ודיכוי מיעוטים במזרח התיכון :איך על המערב להגיב?" .הדוברים בכנס היו ד"ר קנטה
א .אחמד ,דוקטור לרפואה מארה"ב ,פרשנית לענייני אסלאם והמזרח התיכון ומחברת הספר "
בארץ הנשים הבלתי נראות :מסעה של רופאה בממלכה הסעודית" וד"ר מיכאל וידלנסקי ,מומחה
לענייני ערבים באוניברסיטת בר אילן ומחבר הספר " הקרב על תודעתנו :אליטות המערב ואיום
הטרור" .ניתן לצפות בסימפוזיון בקישור שלהלןhttp://vimeo.com/67217664. :
התקשורת מוזמנת.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאלן שניידר ,מנהל המרכז העולמי של בני ברית ,טל'13- :
 ,3370022פקס.worldcenter@012.net.il 173-7723220 ,13-3378120 :
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