
 
 
 
 
 
 

 מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי וקרן פרידריך אברט ישראל מתכבדים להזמינכם לכנס בנושא

 עם הפלסטינים מניעים וחסמים ישראלים בהשגת הסדר שלום

3.11.2016יום חמישי, ב' בחשוון תשע"ז,   

 הכנס יתקיים באולם תשובה, המכללה האקדמית נתניה

 

 14:00-14:15 רישום וכיבוד קל

 ותברכ

 ,מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי תא"ל )מיל.( ד"ר אפרים סנה, יו"ר 

 מנהל, קרן פרידריך אברט ישראל רנר פושרה,וד"ר ו 

14:15-14:30 

 דברי פתיחה

 אנדרסן, שגריר האיחוד האירופי בישראל-השגריר לארס פאבורג

14:30-14:45 

 התהליך המדיני

 פרידריך אברט ישראל רנר פושרה, מנהל, קרןוד"ר ו מנחה:

 ד"ר יאיר הירשפלד, מנהל אקדמי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי 

 יוסי חן, מומחה בטחוני 

 ח"כ יחיאל חיליק בר, סגן יו"ר הכנסת, מזכ"ל מפלגת העבודה 

  ,ישראל יוזמתקובי הוברמן 

 תא"ל )מיל.( יוסי קופרווסר, המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה 

 צה, שגריר גרמניה בישראלטר ד"ר קלמנס וון גהשגרי 

14:45-16:30 

 תנאים הכרחיים לקיום בטחון ופיתוח כלכלי

 מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי תא"ל )מיל.( ד"ר אפרים סנה, יו"ר, מנחה:

 באואר, שגריר נורבגיה בישראל-השגריר ג'ון הנסן 

 יהודה גליק, סיעת הליכוד בכנסת "כח 

 ל.( רון שצברג, יועץ בכיר, הקרן לשיתוף פעולה כלכלי סא"ל )מיECF 

  ענת קאופמן, מנהלת פרוייקטים, הקרן לשיתוף פעולה כלכליECF 

 תא"ל )מיל.( ברוך שפיגל, יועץ אסטרטגי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי 

16:30-18:00 

 18:00-18:15 הפסקת קפה

 החברה האזרחית

; ד"ר נד ד"ר יאיר הירשפלד, מנהל אקדמי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי: מנחים
 לזרוס, אוניברסיטת ג'ורג' וושינגטון

 קה, היוזמה הדתית לשלוםאירואי רביצקי, מנהל, מוז 

 ד"ר מרילין סמדג'ה, ממייסדות תנועת נשים עושות שלום 

 המכון הישראלי  –יתווים , חבר הועד המנהל של מן, האוניברסיטה הפתוחהאכמאל חס
 חוץ אזורית-למדיניות

 גב' פולי ברונשטיין, דרכנו 

 יובל רחמים, יו"ר, פורום ארגוני השלום 

 השגריר קרל מגנוס נסר, שגריר שבדיה בישראל 

18:15-19:30 

 ההיבט הבינלאומי

 האו"ם לתהליך השלום במזרח התיכוןהשגריר ניקולאי מלאדנוב, המתאם המיוחד של 

19:30-19:50 

 דוברת מרכזית

 , סגנית שר החוץציפי חוטובליח"כ 

19:50-20:10 



 
 
 
 
 
 
 

 הערות סיכום

 אנדרסן, שגריר האיחוד האירופי בישראל-השגריר לארס פאבורג 

 ד"ר יאיר הירשפלד, מנהל אקדמי, מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי 

20:10-20:40 

 

תהכנס יתקיים בעברית עם תרגום סימולטאני לאנגלי  

 

 מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי

 המכללה האקדמית נתניה

 09-8607401פקס: 09-8607400טלפון: 

 4223587, קרית יצחק רבין, נתניה 1רח' האוניברסיטה 
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