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8:30-9:00 a.m.   Registration

9:00-9:10   Greeting
Amb. Dore Gold – President of the Jerusalem Center for  
Public Affairs

State Secretary (ret.) Michael Mertes – Director, Israel Office of 
the Konrad Adenauer Foundation

9:10-9:30 Opening Session
Was There a Change in European Policy towards 
Israel?

Amb. Lars Faaborg-Andersen – Head of the Delegation of the 
European Union to Israel

9:30-10:45   First Session
Mutual Interests in Economy, Energy and Research 

Chair: Dr. Gil Yaron – Middle East аnalyst and аuthor

Saul Singer – Co-author of Start-up Nation

Dan Catarivas – Director, Foreign Trade & International 
Relations, Manufacturers Association of Israel 

Shraga Brosh – Chairman of the Israel Employment 
Service; Chairman of the J. Brosh Industrial Group; 
Former President, Manufacturers Association of Israel

10:45-11:15   Coffee Break

11:15-12:00   Second Session 
Chair: Amb. Zvi Mazel – Former Israeli Ambassador to 
Egypt, Sweden and Rоmania; Fellow of the Jerusalem 
Center for Public Affairs

Security and Strategy: Shared Strategic Threats

Col. (ret.) Dr. Jacques Neriah – Former Advisor to Prime 
Minister Yitzhak Rabin and Deputy Head for Assessment 
of Israeli Military Intelligence.

Uzi Rubin – Former Director, Israel Missile Defense 
Organization, Israeli Ministry of Defense; currently 
associate researcher at the Begin-Sadat Center for 
Strategic Studies

12:00-1:00 p.m.   Third Session 
Is Anti-Semitism a Factor? 

Chair: Dr. Efraim Zuroff – Director, Simon Wiesenthal 
Center-Israel Office

Dr. Manfred Gerstenfeld – Member of the Steering 
Committee of the Jerusalem Center for Public Affairs

Prof. Robert Wistrich – Head of the Vidal Sassoon 
International Center for the Study of Antisemitism, 
Hebrew University of Jerusalem

1:00-2:00   Lunch Break

2:00-4:00   Closing Panel 
A Look Ahead: What Can Be Done in Order to 
Improve Future Cooperation? 

Chair: Amb. Freddy Eytan – Director of the Europe Project 
at the Jerusalem Center for Public Affairs

Prof. Shlomo Avineri – Hebrew University; Former Director-
General of the Israel Ministry of Foreign Affairs

Robin Shepherd – Director of International Affairs at the 
Henry Jackson Society, London

Mark Gallagher – Deputy Chief of Mission of the 
Delegation of the European Union to Israel and Head  
of the Political Section

Rafi Schutz – Deputy Director General for Western Europe, 
Ministry of Foreign Affairs 

Fiamma Nirenstein – Italian politician, journalist and 
author; Fellow of the Jerusalem Center for Public Affairs

Entrance to conference for confirmed registrants only   •   Simultaneous Translation-Hebrew/English
Registration required: http://jcpa.org/conference



הכניסה תתאפשר למקבלי אישור השתתפות בלבד   •  תרגום סימולטני עברית/אנגלית ילווה את הכנס

http://jcpa.org/conference :הרשמה חובה

9:00-8:30   התכנסות ורישום
9:10-9:00   ברכות 

 השגריר דורי גולד - נשיא המרכז הירושלמי לענייני 
ציבור ומדינה

מיכאל מרטס - מזכיר המדינה )לשעבר( של גרמניה, מנכ"ל 
קרן קונרד אדנאור בישראל 

9:10-9:30   מושב פתיחה
האם חל שינוי במדיניות האירופית כלפי ישראל?

השגריר לארס פאבורג-אנדרסן - ראש משלחת האיחוד 
האירופי לישראל

10:45-9:30   מושב ראשון 
אינטרסים הדדיים בכלכלה, אנרגיה ומדע

יו"ר: ד"ר גיל ירון - אנליסט בתחום המזה"ת

שאול זינגר - מחבר הספר "אומת הסטארט-אפ" 

דני קטריבס – ראש אגף סחר חוץ וקשרים בינלאומיים, 
התאחדות התעשיינים בישראל 

 שרגא ברוש - יו"ר שרות התעסוקה; יו"ר קבוצת מפעלי 
י. ברוש; לשעבר, נשיא התאחדות התעשיינים בישראל

11:15-10:45   הפסקת קפה 
12:00-11:15   מושב שני

איומים אסטרטגיים משותפים לישראל ולאירופה

יו"ר: השגריר צבי מזאל - שגריר ישראל לשעבר במצרים, 
שוודיה ורומניה; חוקר בכיר במרכז הירושלמי לענייני ציבור 

ומדינה

אלוף משנה )במיל.( ד"ר ז'ק נריה - יועץ דיפלומטי ופוליטי 
לשעבר לראש הממשלה המנוח יצחק רבין, חבר בצוות 

 המו"מ בהסכמי אוסלו; מכהן כיו"ר ה-
.Israel Humanitarian Foundation Inc

עוזי רובין - לשעבר ראש מנהלת "חומה" במשרד הביטחון, 
כיום חוקר במכון בגין סאדאת למחקרים אסטרטגיים

13:00-12:00  מושב שלישי 
האם המדיניות האירופאית כלפי ישראל נובעת ממניעים 

אנטישמיים?

יו"ר: ד"ר אפרים זורוף - מנהל המשרד הישראלי של מרכז 
שמעון ויזנטל 

ד"ר מנפרד גרסטנפלד – חבר הנהלת המרכז הירושלמי 
לענייני ציבור ומדינה

פרופ' רוברט ויסטריך - מנהל המרכז הבינלאומי לחקר 
האנטישמיות ע"ש וידאל ששון

14:00-13:00   ארוחת צהרים
15:30-14:00   פאנל סיכום 

מבט קדימה - דרכים לשיפור שיתופי פעולה עתידיים

יו"ר: השגריר פרדי איתן - מנהל פרויקט אירופה במרכז 
הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

פרופ' שלמה אבינרי - האוניברסיטה העברית

מארק גלאגר - סגן וראש המדור המדיני של נציגות האיחוד 
האירופי לישראל

רפי שוץ - סמנכ"ל אגף אירופה המערבית במשרד החוץ 

רובין שפרד - Henry Jackson Society, לונדון

פיאמה נירנשטיין - עיתונאית, סופרת ופוליטיקאית. 
לשעבר, סגנית יו"ר ועדת החוץ של הפרלמנט האיטלקי; 

עמיתה במרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה
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