מרכז ש .דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי במכללה האקדמית נתניה ,מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום
ומרכז משה דיין ללימודי המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב וקרן היינריך בל ,ישראל
מתכבדים להזמין אתכם ליום עיון בנושא

 02שנה לתהליך אוסלו – הצלחה ו/או כשלון
לציון  02שנים לתהליך אוסלו
יום חמישי ,02010026. ,י"ב בתמוז ,תשע"ג
אודיטוריום 'כס המשפט' ,בניין הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
54:8-0499

התכנסות

9:00-9:15

ברכות
 פרופ' מוטי תמרקין ,ראש מרכז תמי שטינמץ למחקרי שלום ,אוניברסיטת תל-אביב
 פרופ' עוזי רבי ,ראש מרכז משה דיין וראש החוג להיסטוריה של המזרח-התיכון,
אוניברסיטת תל-אביב
 ד"ר ראובן פדהצור ,מנהל מרכז ש .דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי ,המכללה האקדמית נתניה
 מר מארק ברטהולד ,מנהל קרן היינריך בל ,ישראל

04:8-:9499

מושב פתיחה :כיצד נולד הסכם אוסלו?
יו"ר 4פרופ' אמריטוס שמעון שמיר ,אוניברסיטת תל-אביב
 תא"ל (מיל ).ד”ר אפרים סנה ,יו"ר מרכז ש .דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
 מר יוסי שריד ,לשעבר שר החינוך ושר לאיכות הסביבה

:9499-:94:8

הפסקת קפה

:94:8-:14:8

מושב ראשון :תהליך אוסלו – לקחים מדיניים
יו"ר פעיל 4ד"ר רון פונדק ,יו"ר משותף של פורום ארגוני השלום הפלסטיני ישראלי
ולשעבר מנכ"ל מרכז פרס לשלום
 ד"ר אפרים לביא ,מנהל מרכז תמי שטינמץ ,אוניברסיטת תל-אביב
 פרופ' אשר ססר ,החוג למזה"ת ומרכז משה דיין ,אוניברסיטת תל-אביב
 הגב' רימן ברקת ,מנכ"לית משותפת ,מרכז ישראל-פלסטין למחקר ומידע ((IPCRI
 פרופ' אלי פודה ,החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון ,האוניברסיטה העברית בירושלים

:14:8-:14:8

הפסקת צהרים

:14:8-:84:8

מושב שני :השפעות תהליך אוסלו על החברה הישראלית והפלסטינית
יו"ר פעיל 4מר אמנון לורד ,עורך בכיר ,מקור ראשון
 פרופ' תמי הרמן ,האוניברסיטה הפתוחה והמכון הישראלי לדמוקרטיה
 הרב ד"ר יואל בן נון ,ממייסדי ישיבת הר עציון
 ד"ר תייסיר עמרו ,מומחה לכלכלה ,הרשות הפלסטינית
 ד"ר אביחי שניר ,בית הספר לבנקאות ושוק ההון ,המכללה האקדמית נתניה
 עו"ד גדעון ברומברג ,מנכ"ל ישראלי ,ארגון ידידי כדור הארץ המזה"ת

:84:8-:74:8

מושב שלישי :הסכמי אוסלו ויישומם בראי המשפט הבינ"ל
יו"ר פעילה 4עו"ד אל"מ (מיל ).פנינה שרביט-ברוך ,חוקרת בכירה ב ,INSS-לשעבר רמ"ח הדין
הבינלאומי בפרקליטות הצבאית
 פרופ' אייל גרוס ,הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת תל-אביב
 ד"ר יעל רונן ,מכללת שערי משפט ,הוד השרון
 עו"ד היבה חוסייני ,לשעבר יועצת משפטית של המשלחת הפלסטינית למו"מ עם ישראל
 עו"ד אל"מ (מיל ).דניאל רייזנר ,לשעבר רמ"ח הדין הבינלאומי בפרקליטות הצבאית

:74:8-:7419

הפסקת קפה

:7419-:0419

מושב רביעי :הרהורים על אוסלו ורעיונות לפתרון עתידי
יו"ר 4ד"ר ראובן פדהצור ,מנהל מרכז ש .דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי
 הגנרל קלאוס נאומןFormer Chairman of the ,
North Atlantic Military Committee of NATO
 ח"כ יצחק הרצוג ,מפלגת העבודה הישראלית
 מר אחמד קריע (אבו עלאא') ,לשעבר ראש-ממשלת הרשות הפלסטינית
 ח"כ ציפי חוטובלי ,סגנית שר התחבורה
 ד"ר יאיר הירשפלד ,אוניברסיטת חיפה ומנכ"ל הקרן לשיתוף פעולה כלכלי ()ECF

הכנס יתנהל באנגלית ובעברית וילווה בתרגום סימולטאני.
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הציבור מוזמן .מספר המקומות מוגבל .החניה בתשלום בחניוני האוניברסיטה הסמוכים.
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