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הציבור מוזמן ליום עיון בנושא:



ברכות
פרופ' שחר ליפשיץ, דיקן הפקולטה למשפטים

H.E. Ambassador Andrew Standley, Head of EU Delegation 
to Israel

Assessing the ENP Economic Achievements to Date

Prof. Arie Reich, Jean Monnet Chair, 
Bar Ilan University
"A Stake in the Internal Market? Achievements 
and Disappointments in the Field of 
Economic Integration"

Dr. Oded Eran, Senior Researcher at the 
Institute for National Security Studies and 
former Israeli Ambassador to the EU
"The ENP and Israel: Why it will Never Succeed"

Mr. Luigiandrea Pratolongo, Head of Trade & 
Economics Section, EU Delegation to Israel
"The ENP: A Dynamic Framework for EU-Israel 
Economic Relations"

Mr. Eli Lev, Ministry of Foreign Affairs,
"EU-Israel Economic Relations: A Foreign 
Ministry Perspective"

מודלים חלופיים לאינטגרציה עם אירופה
ד"ר גד היימן, האוניברסיטה העברית בירושלים
"להיות חלק מאירופה: המערכה הישראלית אחר

הסכם התקשרות עם השוק המשותף, 1957-1961"
פרופ' אלפרד טוביאס, 

האוניברסיטה העברית בירושלים
 – OECD-או ה ENP-אינטגרציה במסגרת ה"

מה עדיף?"
ד"ר מאיה שיאון צדקיהו, 

האוניברסיטה העברית בירושלים
"שונות אינטגרציה באיחוד האירופי, במדיניות 

השכנות וישראל: מה המודלים הרלבנטיים ומה 
ניתן להשיג?"

הפסקת צהריים

Political Aspects of the ENP

Dr. Guy Harpaz, Hebrew University of Jerusalem
"The "Shared Values" and the Clash over
EU Funding of Israeli NGOs"

Discussant: 
 Prof. Gerald Steinberg, Bar Ilan University and
NGO Monitor
Mr. Mordehai Amichai-Bivas, Head of Europe 
Department, Ministry of Foreign Affairs
"EU-Israel Relations: The Political Dimension"

Dr. Tsilla Hershco, BESA Center, 
Bar Ilan University
"Israel-EU Security and Defense Cooperation"

הפסקת קפה

מה צופן העתיד?

פרופ' אליס ברזיס, אוניברסיטת בר-אילן
"מדיניות השכנות האירופית, והמשבר הכלכלי של 

אירופה"
מר דן קטריבס, התאחדות התעשיינים ולשכת התיאום 

של הארגונים הכלכליים
"תחומי שיתוף פעולה פוטנציאליים בתחום הכלכלי"

ד"ר רחל פריד דה וריס, המרכז האקדמי כרמל
"שיתוף פעולה בנושאי חירות, בטחון ושלטון החוק: 

האם ישראל שותפה מיוחדת?"
ד"ר נלי מונין, המכללה האקדמית צפת

"מיצוי כוח העבודה הנשי כמחולל צמיחה: הצעה 
לשיתוף פעולה עתידי"
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