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 פרופ' רובינשטייו, נשיא המרכז הבינתחומי בהרצליה בפתיחת כנס הרצליה:

"היועץ המשפטי לממשלה אינו רשאי לצמצם סמכותו של שר או של ראש הממשלה, 
 בוודאי שלא לאיים בצמצום"

רה"ב, אשר פרופ' רובינשטיין מציע לאמץ את שיטת התובע הכללי המיוחד הנהוגה בא
ממונה במקרה ובו נבחר ציבור עומד בפני חקירה פלילית וכך נפתרת בעיית הנאמנות 

 הכפולה.
פרופ' אמנון רובינשטיין, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, פתח את כנס הרצליה. פרופ' רובינשטיין יצא להגנת הפוליטיקאים 

אין דמוקרטיה. לדבריו, אם מישהו חוטא, יש להעמידו לדין,  לאור הצגתם בציבור כמושחתים והדגיש  כי ללא פוליטיקאים
ישנה סכנה בשלטון של פקידים. נשלח ציבור ובעניין זה יכול שהחסינות רחבה מדי. רובינשטיין יוצא נגד שלטון הפקידים: "

 תמיד תלוי בציבור, ואילו על הפקידים הממונים אין לנו שליטה". 

היועמ"ש לא רשאי לצמצם סמכות המשפטי לצמצם את סמכויות ראש הממשלה וקובע כי  רובישנטיין תוקף את כוונת היועץ
 ולא נשמע תקדים שכזה באף מדינה דמוקרטית.   של שר או של רה"מ, בוודאי שלא לאיים בצמצום שכזה. עניין שכזה חמור ביותר

 "לא לשם כך נבחר היועץ המשפטי".  –עליהם רובינשטיין ממשיך ותוקף את פסקי הדין המוסריים של היועמ"ש שלא ניתן לערער 

לדברי רובינשטיין אומנם חזקת החפות היא יסוד בסיסי במשפט אולם הוא מצפה מנבחרי הציבור שיתנו דוגמא ומופת ולא 
 מספיק שרק יהיו חפים מפשע. 

ובו נבחר ציבור עומד  מוסד התובע הכללי המיוחד, אשר ממונה במקרהלסיום דבריו רובינשטיין מציע לאמץ מארה"ב את 
 בפני חקירה פלילילת. מוסד חיצוני זה פותר את הבעיה של הנאמנות הכפולה וניגוד הענינים, מאחר והוא מחוץ למערכת.

 

"זליכה ולינדנשטראוס בולמים את השחיתות  :דן מרגלית במושב הפתיחה של כנס הרצליה
ת המדינה. מעולם לא ראיתי כמות כזו של ומבינים נכון וטוב יותר את הצורך לטהר א

  שחיתות במדינה"

"מערכות השלטון כיום פחות אפקטיביות שלמה נחמה יו"ר בנק הפועלים באותו מושב : 
והחלטיות. הדבר מחייב שינוי בשיטה הפוליטית ויצירת מציאות שלטונית יציבה יותר 

 למען החוסן הלאומי". 
המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, בנושא היבטים למאזן החוסן והביטחון  במושב הפתיחה של כנס הרצליה של

הלאומי, תיאר דן מרגלית מציאות עגומה למדי, שבה  לדבריו מעולם לא הייתה רמה כזו של התערבות פוליטיקאים בעבודתם 
כנופיית שלטון החוק" אינם בולמים את של פקידים, לטובת אנשים המתאימים להם. לדבריו אותם פקידים המכונים לעיתים "

התפתחות המשק, אלא מהווים את התקווה לכל אותם יזמים צעירים המבקשים שוויון ההזדמנויות ואת כרטיס הכניסה למשק 
 שוויוני.

, לדברי מרגלית, הוא אינו שותף לאווירת הנכאים שיש במדינה, שכן לדעתו כל עוד המורסה הייתה מוסתרת, המצב היה מסוכן
וכעת התחיל תהליך של הסקת מסקנות. "אני מרגיש שהמדינה היא כמו חולה שהתעלם זמן רב ממצבו הקשה, וכיום הוא 

 מודע למחלתו והחל לטפל בה".

עוד הוסיף מרגלית, כי ההתנהלות פעמים רבות היא מושחתת גם אם היא לא תמיד מגיעה לביהמ"ש או להכרעה שיפוטית. 
דין וביקורת שמתח עליהם ביהמ"ש, -ין נורמות ציבוריות ראויות והמושחתים "מצפצפים" על פסקי"במדינת ישראל של היום א

 כל עוד לא הורשעו או דבק בהם אות קלון". 

"כל אותם לוחמים בשחיתות, אנשי "כנופיית שלטון החוק", הם "שרוטים" ומשוגעים לדבר, אחרת לא יוכלו להתמיד ולהצליח 
השרים לוחצים על ה"זליכות". אז ירון זליכה לא מתכופף, אך מרבית וכם לא יכול להתקיים. במאבקיהם., אחרת משהו בת

 .  ה"זליכות" והפקידים כן מתכופפים. אני רוצה שהפוליטיקאי יחשוש מללחוץ על הפקידים מלהכניס שינויים למכרזים

ר, אך רוחה אינה איתנה כבעבר. כל האירועים חזקה יותר בחומ 2007, יו"ר בנק הפועלים אמר בפאנל: "ישראל של שלמה נחמה
נוחות בקרב הציבור מגופי השלטון. מערכות השלטון והממשל כיום הן פחות אפקטיביות -הקשים שהיו השנה יצרו תחושת אי

והחלטיות, ונתקלות בקושי רב להוציא החלטות לפועל. הדבר מחייב שינוי בשיטה הפוליטית ויצירת מציאות שלטונית יציבה 
 ותר. אי עמידה ואי שינוי מהותי של מערכות השלטון השונות יחליש את החוסן הלאומי של ישראל." י

  



 שרת החינוך פרופ' יולי תמיר: "אנו מרימים היום את דגל המצוינות"

 שרת החינוך אימצה היום את המלצות

רכז ועדת ההיגוי של העמותה למצוינות בחינוך שהוצגו בכנס הרצליה השביעי של המ
 הבינתחומי

במושב מיוחד בנושא חינוך, מצוינות וחוסן לאומי, שנערך היום במעמד שרת החינוך האמריקאית מרגרט ספלינגס הוצגה תכנית 
אישי ציבור  25-חינוכית מהפכנית שגיבשה ועדת היגוי מיוחדת של העמותה למצויינות בחינוך בראשות דן מרידור המורכבת מ

 לחינוך מן האקדמיה וממשרד החינוך. מתחומים שונים ומומחים 

המלצותיה של הועדה מהפכניות: כדי לקדם את מערכת החינוך, את הישגי התלמידים כולם ואת החברה בישראל יש להשקיע 
 יותר בתלמידים המצוינים ולקדם את ערכי המצוינות במערכת. שרת החינוך אימצה את ההמלצות והן ייושמו בשנים הקרובות. 

פיתוח חלופות לציוני תעודת הבגרות; ביטול ההפרדה בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי; גיבוש קוד  ות הועדה:בין המלצ
מצוינות אליו יהיו כפופים כל בתי הספר; האצלת סמכויות לרשויות המקומיות ושילוב המגזר העסקי ככלי מסייע לקידום 

 המצוינות. 

רימים היום את דגל המצוינות מתוך הצורך לפתח מסלולי קידום ייחודיים. המטרה שרת החינוך יולי תמיר אמרה בכנס: "אנו מ
של משרד החינוך היא לאתר מצוינות בכל מקום כדי ליצור אליטה חינוכית. בכוונתנו לפרוס מצוינות על פני הארץ כולה. 

 תמודדות עם העולם הגלובלי."ההשקה במצוינות היא חלק מהצורך להשקיע בצמצום הפערים, ולהכין את מערכת החינוך לה

לסיום דבריה ציינה שרת החינוך שישנו איום נוסף המגיע מכיוון העולם הפונדמנטליסטי אשר משקיע בחינוך לטווח הארוך: 
 "המאבק עם האיסלאם הוא גם בחזית הטכנולוגית וצריך לקחת את זה בחשבון כאשר דנים בחלוקת התקציב".

א המצוינות הייתה שרת החינוך האמריקאית מרגרט ספלינגס. ספלינגס הובילה בשנים אורחת הכבוד בדיון שנערך בנוש

. ספלינגס גיבתה את הנאמר בנייר העמדה שהציגה העמותה ”No child left behinds“האחרונות תכנית חינוך שנקראת 

הוסיפה ואמרה ש"ההון האנושי למצוינות בחינוך ואמרה: חינול הוא הכלי החזק ביותר למלחמה בבורות ובטרור". ספלינגס 
 של המדענים הוא הנכס החשוב ביותר של ישראל". 

"הבחירה במצוינות אינה מקרית. אנו בעמותה  חיזקי אריאלי, מנכ"ל העמותה למצוינות בחינוך שיזמה את הקמת הועדה אמר:
ה של מערכת החינוך וכמנוף סבורים כי מחובתה של המדינה והחברה בישראל להציב את ערכי המצוינות כמנוף לקידומ

לקידום החברה בישראל. החברה הישראלית סובלת בשנים האחרונות מהעדר מצוינות שנותן את אותותיו במערכת החינוך 
ובכל מערכות החיים האחרות. בריחת המצויינות מישראל צריכה להדאיג את קבריניטי המדינה לא פחות מהאיום האיראני. 

ינות שונות שותפים כולם לעמדה זו ואני מקווה כי נייר העמדה שהוגש לשרה ויידון בכנס הקרוב חברי הועדה הבאים מדיסיפל
 יוביל לשינוי אמיתי." 

הנחת היסוד שהנחתה את חברי הועדה הינה שמערכת החינוך מהווה תשתית מוסרית וערכית להתפתחותו של ההון האנושי 
עלה כי למרות ההשקעה הרבה בחינוך ההישגים של תלמידי ישראל  מניתוח משווה של הקצאת משאבים של מדינת ישראל.
 להנחלת ערך המצוינות במערכתמטרתה של תכנית זו היא לסייע לגיבוש ועיצוב תכנית עבודה לאומית נמצאים בנסיגה. 

טיבה תכנית זו אינה דורשת תקציב נוספת למערכת החינוך אלא מציעה אלטרנהחינוך בפרט ובחברה הישראלית בכלל.  
 . 21 -מושכלת המותאמת לצרכי המאה ה

 המלצות נוספות של חברי הועדה: 

  בכל שכבות הגיל ולהרחיב את אופקיהם בתחומי  התלמידים המצטיינים 10%לאיתורם של על משרד החינוך לפעול
 המדעים, הרוח, האמנות והספורט. 

  וך צריכה להחליט "שלא מוותרים על אף אחד ולא . מערכת החינהחל מגיל הגןיש להשקיע בטיפוח ערך המצוינות
 מוותרים לאף אחד".

  של יישובי ישראל ובהתאמה לרבדים סוציו על בסיס הפיזור הגיאוגרפיטיפוח ערכי המצוינות חייב להיעשות-
ך. אקונומיים: בכל ישוב שירצה לפתח תוכנית יישובית לקידום מצוינות תוקם ועדה יישובית לקידום המצוינות בחינו

ותפעל לגיוס הקהילה, גורמי תעשייה ומובילי מצוינות להצבת ערכים  ראש הרשות המקומיתהועדה תונהג על ידי 
של מצוינות כל זאת תוך עידוד המעורבות של חברות וארגונים מכל המגזרים שניתן באמצעותם לתרום לקידום ידע 

 ולהמחשת מערכי מצוינות.  

  וביכולתו לגבש צוות מורים רחב אשר מגויס  ויה בראש ובראשונה במנהל ביה"סתלהצלחת פתוח מצוינות בית ספרית
בכל ליבו למטרות בית הספר סביב מנהיגותו של המנהל. מן הראוי לפתח ולהרחיב תכנית רב שנתית להכשרת 

ורה מנהלים מובילי מצוינות בחינוך וסגלי הוראה להוראת תלמידים מצטיינים ולפתח התמחות עם תעודת הכרה במ
או במקדם המצוינות הבית ספרית  שיוכשר להנחות תלמידים מצטיינים ולטפח את ערך המצוינות הבית ספרית 

 בכלל.

  תהליך  ביטול ההבחנה בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי.יש להציב פרדיגמה חדשה למערכת החינוך של
ומד כאחד. הלמידה תהיה עם משמעות החינוך ראוי שיהיה אקטיבי ומערב עשייה והתנסות מצד המלמד והל

 ורלבנטית.

  ספר "מיטיבי לכת" שיוכרו על ידי -המיועד לבתי חלופות לציוני תעודת הבגרותעל מערכת החינוך לפעול לפיתוח
 המוסדות להשכלה גבוהה וישמשו לקבלה בשעריהם.

ראש העיר  -, יעל גרמןראש אכ"א -שטרןאלוף אלעזר חברים. בין חברי הועדה:  25הועדה שבראשה עמד דן מרידור כוללת  
, חבר מועצת העיר ירושלים -, ניר ברקתלשעבר נשיא הטכניון -, פרופ' זאב תדמורהרצליה ויו"ר ועדת החינוך בשלטון המקומי

, מנהלת האגף למחוננים ומצטיינים במשרד החינוך -,  שלומית רחמלסמנכ"ל המנהל הפדגוגי במשרד החינוך -לאה רוזנברג



, בוב אשר, יו"ר העמותה למצויינות ונשיא אייפק רב הישוב עופרה-, הרב אברהם גיסרמנהל בית הספר הריאלי -כיתרירון 
ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה  -, אלוף )במיל'( הרצל בודינגר, פרופ' עוזי ארדכלת פרס ישראל -לשעבר, פרופ' מרים בן פרץ
 נכ"ל העמותה למצוינות בחינוך. מ -, וחיזקי אריאליבמרכז הבינתחומי הרצליה

 

-בנימין נתניהו: "המפתח להתמודדות עם האיום האיראני הוא ביצירת נחשול של דה
 לגיטימציה למשטר הנוכחי.

 קורא לכל מדינה להפעיל סנקציות וולנטאריות כנגד איראן ולא לחכות  לאו"ם".
יה של המרכז הבינתחומי הרצליה, פרס בנימין נתניהו, במושב מיוחד בכנס הרצליה השביעי של המכון למדיניות ואסטרטג

יו"ר האופוזיציה, את תכניתו למאבק באיום האיראני, וציין כי על מדינת ישראל לרתום גורמים רבים ככל האפשר במישור 
 הבינלאומי, למאבק משותף במשטר האיראני. 

לגיטימציה למשטר הנוכחי, ולישראל -שול של דהלדברי נתניהו, המפתח להתמודדות עם האתגר האיראני הוא ביצירת נח
 חלק מכריע בתהליך זה. "אף אחד לא יתייצב לצידנו, אם אנו לא נפעל למעננו".

נתניהו מעביר ביקורת חריפה על מקבלי ההחלטות, בהתייחסו לתכניותיהם המדיניות שצצות חדשות לבקרים, וקורא להצגת 
תנו כמדינה אינה נמדדת ביכולתנו הצבאית, אלא ביכולתנו הכלכלית בלבד. תכנית מדינית סדירה וארוכת טווח. "עוצמ

 במציאות של היום, כשנדמה שכל שאר המערכות במדינה קורסות, בולטת עוצמתה הכלכלית של מדינת ישראל".

כמוהו. נתניהו  גם על נושא החינוך לא פסח נתניהו, וטען, כי שיפור החינוך בקרב האוכלוסיות החלשות הוא מנוע חשוב מאין
 קרא לחזק את החינוך לערכים ולפטריוטיזם. עם רוח העם הכל אפשרי !

 

Press release – Netanyahu addressed the Herzliya Conference and called for a 

delegitimization of Iran 
Former Prime Minister and Opposition Leader Benjamin Netanyahu addressed today the 7th Annual Herzliya 

Conference on the Balance of National Security in Herzliya. Netanyahu dedicated much of his speech to a call 

for a “new spirit” for Israel and for the international community to embrace if they are to triumph against the 

challenges of the day. 

Netanyahu warned against the looming dangers of the region: “radical Islam has already taken over the 

Palestinian leadership and is now attempting to do the same in Lebanon. It challenges the U.S. efforts in Iraq 

and seeks WMD’s in Iran. This is more than a security threat – it’s a political, moral and cultural threat, on 

Christianity and Judaism as well as on the moderate branches of Islam.” 

“Our primary mission is to harness all possible elements for the delegitimization and isolation of Iran… This 

will bring about either a stop to the nuclear program or a receptive public opinion for action against it”.  

Netanyahu reminded the public of the successful effort against the Apartheid regime and said that this could 

be repeated today against Iran. He said that a concentrated economic effort against Iran could be conducted 

by nations as well as by private corporations and economic institutions: “a world that didn’t stop the holocaust 

in the past can stop the next holocaust. This is something you can do - divest genocide”.  

“With regards to our means of self defense we must maintain a low profile, but in terms of raising support for 

rallying the international community against the proponents of genocide, who will lead this battle but us?”. 

Netanyahu referred to the Palestinian issue: “toppling the Hamas regime should be our goal and not to 

negotiate with it or to concede to it under the guise of the daily political platforms that purport to solve this 

conflict. It’s hard to believe that we still hear voices who call for realignment. This is a suggestion that will only 

bring closer the rocket launching grounds that fire against us. Have we learned nothing from the radical Islamic 

rise and the constant barrage of rockets?” 

  



: "ארה"ב צריכה לזכור שהיא במירוץ על ההשפעה בעולם, וזה טורקל פטרסון, נשיא רייטון
 לא מובן מאליו שתישאר מובילה לנצח".

 הורסט טלצ'יק, יועצו לשעבר של קנצלר גרמניה: "לאירופאים אין מושג איך להתמודד עם ענייני המזה"ת". 

, בכנס הרצליה השביעי של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז אסטרטגיות בזירה הגלובאלית-במושב, תמורות גיאו
, כי ארה"ב היא אמנם המדינה טורקל פטרסון, נשיא רייטון חברת הנשק מהמובילות בעולםהבינתחומי הרצליה, הזכיר לכולנו 

 למי. החזקה והמשפיעה כיום בעולם, אולם בל נשכח כי כוח הקנייה הגדל של הודו וסין משנה את המאזן העו

כשמדברים על תהליך ההתעצמות של סין והודו במזרח ועל האינטראקציה שלהן עם יתר השחקנים בזירה הבינלאומית, 
, כי צפון קוריאה והניסוי הגרעיני המפורסם אותו ביצעה, משליכים על היחסים של ארה"ב סטנלי רוט, נשיא בואינגמדגיש 

 ענת רוט, ארה"ב צריכה את סין כעזר דיפלומטי כנגד היחסים עם צפון קוריאה.  וסין, ואף על התכנית הגרעינית של איראן. לט

, ציין, כי האירופאים לא מצליחים להבין את הקורה במזה"ת. באופן כללי, הורסט טלצ'יק, יועצו לשעבר של קנצלר גרמניה
נויים, ומפחיד אותם לחשוב על העתיד לאנשים יש קושי לעכל שינויים מהירים בסביבתם. הם לא יודעים איך להתמודד עם השי

 המצפה להם כתוצאה משינויים אלו.

 

 : "לפרק במיידי את המפלצת הקרויה מז"י". אלוף )מיל.(יוסי פלד

 "המפקדה בצה"ל הולכת ותופחת כמו חיה רעה"

 לקטוע תהליכי התעצמות של אויב". –: " חובתה המוסרית של מדינה ח"כ אפי איתם

 ו לא המלחמה האחרונה".: "זח"כ מתן וילנאי
במושב הבוחן כיוונים להתחדשות והתעצמות הצבא, בכנס הרצליה השביעי של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז 
הבינתחומי הרצליה, פורום רחב של דוברים הציג דרכים להתמודדות עם לקחי מלחמת לבנון השנייה והשלכותיה, הן ברמה 

 לי.האזורית והן ברמת הארגון הצה"

יצא בביקורת חסרת תקדים כנגד זרוע היבשה צה"ל, וקרא "לפרק במיידי את המפלצת ששמה מז"י".  אלוף )מיל.( יוסי פלד
פלד ביקר בחריפות את ההשתעבדות הטכנולוגית של צה"ל, וטען, כי הטכנולוגיה הפכה לחזות הכל. במקום זאת, על צה"ל 

ת במשימה ורציפות הלחימה. פלד טוען, כי אימוץ מודל המטות המשולבים לחזור לעקרונות המלחמה הבסיסיים, כמו דבקו
פחדן  –האמריקאי כשל, ולעולם לא יתאים למציאות בה פועלת ישראל. לדברי פלד, "מי שאומר שצה"ל  הוא ראי של פני העם 

 ובורח מאחריות. יש בצה"ל לוחמים ומפקדים מצוינים".

חלק מן המפקדים כלל  –במלחמה האחרונה התרחשה תקלה חמורה "על גשר הפיקוד" , אמר כי תא"ל )מיל.(, ח"כ אפי איתם
לא הופיע, ואילו החלק האחר נצמד למסכי המכ"מ. בשורה התחתונה, הקצונה הבכירה לא הצליחה לתת מענה, לצאת מן 

, תם 91ון ומפקד אוגדה ההלם ולהגדיר את מי ואיך תוקפים. לשיטתו של איתם, עם התפטרותו של הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפ
חלק לקיחת האחריות האישית בצה"ל. איתם גורס, כי נתגבשה תפיסת ביטחון כוללת, ריקה מכל תוכן שנשענה, לכל היותר, 

לקטוע תהליכי התעצמות של אויב , בייחוד  –על שאיפות פוליטיות. בהתייחסו לאיום האיראני: "חובתה המוסרית של מדינה 
 בנו. נוכח מפת האיומים סבי

משנה איך זה נראה".  –קרא להוציא את הפוליטיקה מצה"ל. לדבריו, "כיום, לא משנה מה עשית  אלוף )במיל.( מתן וילנאי
 , שלא הופעלה כתוצאה משיקולים פוליטיים. 98וילנאי נותן כדוגמה את אוגדה 

כל שנה, זאת ע"י הפניית שירותים ₪ ליארד מי 2מהמכון הישראלי לתכנון כלכלי: "צה"ל יכול לחסוך כיום  ד"ר יעקב שיינין
 לנותני שירות אזרחיים ולקבל מערכת הפועלת ביעילות רבה יותר". בכך, לשיטתו, יגיע הפיתרון למחלוקת על תקציב הביטחון. 

ה יכולות חזר ואמר, כי ישנו תהליך ארוך הנפרס על פני שנים של פגיעה בכוחות היבשה. אמנם צה"ל בנ אלוף )מיל.( אילן בירן
אש מדויקות, אך זנח את עיקרון התנועה והתמרון. אין ספק, כי המערך הפגוע מכולם הוא מערך המילואים. יש לחזור ולאמן 

 את הדרגים הפיקודיים. שיקום ההרתעה זוהי משימתנו העליונה. 

, לא נבחנו האפשרויות ודרכי בטחוני-הזכיר, כי משך שש שנותיו כחבר הקבינט המדיני יו"ר ועדת חו"ב, ח"כ צחי הנגבי,
 הפעולה, נוכח התעצמות חיזבאללה בגבול הצפוני. כמו גם, המחיר שתתבע ישראל לשלם באם כוח זה יופנה נגדה. 

התריע יו"ר ועדת חו"ב דאז, ח"כ יובל שטייניץ, אודות האיום הנשקף בגבול הצפון  ותאר במדויק  2004הנגבי ציין, כי כבר בשנת 
 פי שהיינו עדים לו בקיץ האחרון. תרחיש לחימה  כ

, נשיא ומנכ"ל חושן אליאב, הציג בפני הנוכחים תכנית לבנייה מחודשת של הכוח הצה"לי לאחר אל"מ )מיל.( גדעון חושן
מלחמת לבנון השנייה. חושן קרא להוביל לשינוי בעוצמתו של  צה"ל  ע"י הגברת אמון הציבור בצבא, וטען כי לא מדובר 

גורמים: צה"ל, מוסדות המדינה והחברה הישראלית. חושן גורס, כי התמונה המוצגת  3ו, כי אם בשילוב של ברמטכ"ל לבד
 בפני הציבו איננה מאוזנת, וכי יש לשמור על ביקורת עניינית וממוקדת. 

ן מעורבת בכל , אגף התכנון בצה"ל: "המגמה האסטרטגית הקיימת מאופיינת בחוסר יציבות הולך וגובר. איראתא"ל אורי דקל
 מקום בו יש עימות במזה"ת. זהו מרחב אדיר ובעייתי. 

  



תת מזכירת המדינה האמריקאית ניקולס ברנס בכנס הרצליה: "ארה"ב לא תוכל להרשות 
לאיראן להפוך למדינה גרעינית. זה אולי האתגר הגדול ביותר העומד בפני ארה"ב 

להבהיר לאיראנים שלמעשיהם תהיה וישראל. ישנם דברים רבים שהעולם יכול לעשות כדי 
 השלכה חמורה."

השר שאול מופז שניהל היום את הדיאלוג האסטרטגי עם ארה"ב, אמר במושב: "איראן 
היא שנת הכרעה בה מוטל על העולם לקבוע  2007היא לב הבעיה במזרח התיכון. שנת 

עה. איראן האם פני המזרח התיכון למרוץ חימוש והתחזקות הקיצוניים או שפניו לרגי
 גרעינית תהפוך את העולם למקום מסוכן יותר".

 בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומיישראלי"  -במושב "רענון הדיאלוג האסטרטגי האמריקאי
הרדיקלי "לאיראן תפקיד שלילי ומחרחר מלחמה במימון וסיוע לכל קבוצות הטרור  :אמר תת מזכירת המדינה ניקולאס ברנס 

בזירה הפלסטינית ובלבנון. ארה"ב לא מחפשת עימות עם איראן, אך איראן מתגרה בנו, טכנולוגיה איראנית פוגעת בחיילינו 
בעיראק ואנחנו הגבנו בהצבת שתי יחידות צבאיות במפרץ הפרסי. כתוצאה מפעילותנו החל העולם בהטלת סנקציות על 

שהעולם יכול לעשות כדי להבהיר לאיראנים שתהיה השלכה למעשיהם. איראן  איראן, אך זה לא מספיק. ישנם דברים רבים
התחזקה בשנים האחרונות וצברה מומנטום באמצעות תוכנית הגרעין שלה ותמיכה מאסיבית בגופי טרור, אך בעקבות הצבת 

 נושאות המטוסים והפעילות הבינלאומית היא עברה כיום מדפנסיבה לאופנסיבה. 

ך לתמוך במשטרים המתונים במזרח התיכון ותגן על ממשלתו של פואד סניורה מפני איראן, סוריה ארצות הברית תמשי
 והחיזבאללה. 

אנו מחויבים לבריתנו עם ישראל. אנחנו מחויבים להיות השותף האסטרטגי הבכיר של ישראל. מערכת היחסים בין המדינות 
 כיום היא ההדוקה ביותר בכל הזמנים".

השילוב המדאיג ביותר באיראן הוא השילוב בין הכוונות ליכולות. כוונותיו של אחמדיניג'אד ידועות, ":  השר שאול מופז
והיכולות נבנות כל העת. היום בו היכולות יגיעו לכלל מימוש הוא היום בו הכוונות של המשטר הקיצוני ימומשו, וליום הזה 

 אסור לנו להגיע. 

אל מול ניסיונותיה של איראן להשיג נשק גרעיני, ויש לעולם כיום כלים לתת מענה העולם אינו יכול להרשות לעצמו להחריש 
לאיום זה. בחברה האיראנית יש כיום רוב דומם שאינו מקבל את מדיניות הממשל הנוכחי ויש גילויי אופוזיציה, יש בה בעיות 

 פנימיות אך הקבוצות הפנאטיות הן אלה ששולטות כיום במדינה. 

 נו מטורף, אלא יש לנו עסק עם אדם מסוכן שמאמין שעליו לקדם את חזרתו של האימאם הנעלם בכל דרך. אחמדיניג'אד אי

איראן יצרה באמצעות משאבים בלתי מוגבלים סהר שיעי הכולל אותה, סוריה, החיזבאללה והחמאס המאיים על ישראל ועל 
ים מאיראן לחמאס והעברות של מאמנים ואמצעי מדינות ערב המתונות. אנו יודעים על העברות של מאות מיליוני דולר

לחימה כל הזמן. גם בגזרת החיזבאללה מחמשת איראן כל העת את הארגון ומשקמת את יכולותיו שנפגעו במלחמה. איראן 
היא לב ליבה של הבעיה במזרח התיכון וצריך לטפל בה. אין לעולם כיום אופציה לגרור רגליים ולקוות לטוב. זוהי בעיה של 

 ולם כולו, ואם ייפתח מרוץ חימוש, עוד מדינות במזרח התיכון יצטרפו אליו וכל האזור יעמוד בפני בעירה". הע

 

: "העולם הערבי ראש המטה מדיני ביטחוני במשרד הביטחון  אלוף )מיל.(עמוס גלעד
 בחרדה מהאיום האיראני. אני לא שולל אופציה של סעודיה ומצריים גרעיניות."

ניץ, יו"ר ועדת חו"ב לשעבר: " לאיראן כוונות להפוך למעצמה גרעינית ח"כ יובל שטיי
גלובאלית, ולכן קיים איום ממשי גלובאלי על שלום העולם. לישראל היכולת הצבאית 

 להכריע את הפרויקט הגרעיני האיראני".
מכון למדיניות ואסטרטגיה במושב הבוחן את המשמעויות האסטרטגיות בעולם הגרעיני המתפתח, בכנס הרצליה השביעי של ה

של המרכז הבינתחומי הרצליה, ניצב פורום רחב של דוברים ומומחים בעל שם עולמי בתחום הגרעין ובחן את ההשלכות 
 האסטרטגיות של תמונת המצב האזורית, תהלכי ההתגרענות ומשמעויותיהן.

ינתחומי בהרצליה, ד"ר אריאל לויטה המשנה כל הדוברים במושב; ד"ר עודד ברוש מהמכון למדינות ואסטרטגיה במרכז הב
למנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית,תומס פיקרינג  לשעבר תת מזכיר המדינה האמריקאי, פרופ' פול ברקן מאוניברסיטת ייל 
וראש האגף המדיני ביטחוני במשרד הביטחון, האלוף במיל' עמוס גלעד היו תמימי כי איראן גרענית היא בגדר עובדה 

 ותגיע ליכיולת גרעינית תוך שנתיים עד ארבע שנים.מוגמרת, 

: "צריך להשקיע כל מאמץ בניתוק הברית הסורית איראנית,הדבר דורש חשיבה יצירתית ומענה מיידי. אלוף )מיל.( עמוס גלעד
דה העולם הערבי בחר כיום הולך ונוצר מכנה משותף רחב מאד  עם העולם הערבי וזאת בעקבות עליית האיום האיראני.

 מהאיום האיראני. אני לא שולל אופציה של סעודיה ומצריים גרעיניות."

 ד"ר אריאל לויטה, המשנה למנכ"ל הועדה לאנרגיה אטומית חילק את ההיסטוריה הגרעינית לארבעה שלבים: 

 : את תקופה זו לויטה מכנה 'לשרוד וללמוד'. העולם מפתח תאוריה של השמדה הדדית.  1955-1967

: את תקופה זו מכנה לויטה 'ניהול היציבות'. העולם מנסה לייצב את המצב באמצעות אמנות שונות מתוך ניסיון 1967-1989
 לבטיח עליונות של שתי המעצמות ארה"ב וברה"מ.



: זו התקופה בה אנו נמצאים עכשיו והיא מאופיינת בשאננות ויאוש מהסדר הקיים: "אני סבור שהמלחמה בעירק 1989-2011
 מייצג של התקופה".  היא סממן

יחל העידן הגרעיני הרביעי ומאפייניו: "המשך המשבר עם צפון קוריאה, איראן גרעינית  2011לויטה סבור כי בשנת 
 והתערערות נוספת במצבה של פקיסטן". 

ולכן טוען, כי על  , מתריע בפני איום גרעיני גלובלי של איראן על שלום העולם כולו,ח"כ יובל שטייניץ, יו"ר ועדת חו"ב לשעבר
כל מדינות העולם האחריות לבלום את הסכנה הבאה לכלותם. שטייניץ סבור, כי איראן נחושה וחזקה, ולכן  הרתעה ישראלית 
בלבד איננה הפיתרון להתמודדות עם האתגר. הודו ופקיסטן בנו עצמן כמעצמות גרעיניות אזוריות, בעוד לאיראן כוונות 

 רעינית המהוהה איום על העולם הגלובאלי. להפוך בבוא הזמן למעצמה ג

 

Senior American Officials Speak at the the 7th Annual Herzliya Conference 
Several top American officials graced the first day of the 7th annual Herzliya Conference on the "Balance of 

Israel's National Security,” coordinated by The Institute for Policy and Strategy (IPS) at the Interdisciplinary 

Center (IDC) Herzliya. 

This morning, Education Secretary Margaret Spellings discussed the need to personalize instruction skills to 

meet the demands of the growing global economy. “The battle for brain power and talent is going on from 

Tel-Aviv to Texas. Spellings is in Israel as part of a joint venture between the U.S. government and the Society 

for Excellence Through Education. Today, some 2,000 American students get help through that program.  

In the afternoon, U.S. Under Secretary of State for Political Affairs, Ambassador Nicholas Burns discussed the 

American-Israeli Strategic Dialogue. Ambassador Burns took direct aim at Iran as being the most important 

challenge in the Middle East. “We can not afford Iran to become a nuclear weapons state” said Burns. We 

must bring greater pressure on Iran” Burns continued ….but the U.S. still believes in diplomacy and it is not 

seeking confrontation with Tehran 

U.S. Deputy Secretary of Defense, Gordon England, closed out the day’s sessions. England emphasized the 

importance of the security going hand and hand with economic development. In the case of Iraq, the U.S. is 

looking to improve economic conditions in Iraq by creating jobs as well as cracking down on terrorism. This is 

part of the updated strategy for Iraq. “Iran, Syria, Hizballah & Hamas are all gambling on terror in an unlikely 

“winner take all” scenario”. England also praised the Herzliya Conference for bringing together leaders to 

discuss these important issues.  

 

U.S. Under Secretary of State Burns: “Iran Needs to Respect the Will of the 

International Community” 
Speaking today at the 7th annual Herzliya Conference on the "Balance of Israel's National Security,” U.S. Under 

Secretary of State, Ambassador Nicholas Burns reviewed Washington’s Global leadership role, focusing on the 

Middle East. 

Ambassador Burns focused on Iran as the most important challenge facing the region today. “The Iranians 

have played a negative role in all the recent conflicts. We have to confront Iran and Iran needs to respect the 

will of the international community and stop developing nuclear capabilities.” Burns emphasized that the U.S. 

is not seeking a confrontation with Iran and that the Bush Administration still believes that diplomacy can 

resolve the issue.  

Deputy Israeli Prime Minister, Lt. Gen (res.) Shaul Mofaz took the Iranian issue one step further. “2007 is a 

fateful year. Will the Mideast become a region bogged down in a nuclear arms race? The threat is real and 

Israel and the West can not afford to allow Iran to get nuclear weapons. Words are not enough. Actions must 

be taken and this can be done.”  

At a press conference following his speech, Ambassador Burns addressed the Syrian issue and said that the 

U.S. and Israel see eye to eye in this matter: “the Syrians are a problem in Iraq and in Lebanon, where they 

are undercutting the democratic regime”. 



Ambassador Burns commended Prof. Uzi Arad’s efforts in bringing Israel closer to NATO. “Israel should 

continue its partnership program with NATO. NATO is not global but it has a global vision”. Prof. Arad is the 

chairman of the Herzliya Conference and has been a long time proponent of Israeli involvement in NATO. 

As for the U.S./Israeli relations, Ambassador Burns - who served as a diplomat in Jerusalem some 2 decades 

ago - said he can’t remember a time where the relations between the two countries were ever so strong. 

 

Israeli Defense Minister Peretz Maps out Security Plan  
Speaking today at the 7th annual Herzliya Conference on the "Balance of Israel's National Security”, Israeli 

Defense Minister, Amir Peretz, mapped out his plans for the immediate future in as far as security is 

concerned.. 

Peretz said there is a need for a new plan which would combine “the (U.S.) road map and the Saudi initiative”. 

For this he discussed a three stage plan to press for peace with the Palestinians. The idea to move forward 

with the Palestinians, said Peretz, will also strengthen the position of the moderate Arab countries.  

The three stages of the Peretz plan are:  

1. A 6 month period in which Israel and the international community will help Palestinian President Abu-

Mazen beef up his forces and agree to a long term cease fire. This phase will shape the future security 

dealings between the two sides. 

2. Another 6 month period that will be marked by territorial negotiations based on previous international 

agreements (i.e. Quartet decisions, U.N. resolutions). Peretz said the idea is to reach a two-state 

solution based on mutual and improved economic dealings. Israel and the international community 

would encourage trade, the building of infrastructure and improving the conditions of the Palestinians 

in the West Bank & Gaza strip.  The Minister did not rule out negotiating with Hamas, as long as they 

also recongnized Israel’s right to exist and the aforementioned international agreements. 

3. This is the phase that would deal with the dismantling of terror infrastructure and the temporary 

border arrangements. Israel would also dismantle illegal settlements that were set up in the West Bank 

at this stage.  

4. A final round of negotiations, due to last at least 18 months, would deal with the final border 

settlement. Obviously, Peretz says, the success of this phase depends on the success of the previous 

two. The Palestinians need to see signs of progress. Only then will there be a diffusion of the radical 

faction’s influence within Palestinian society, according to Peretz. 

Minister Peretz discussed the recent change in the check-point policy in the West Bank and said that the 

change was brought about “because of the suffering it caused to the Palestinian population and the damage 

it caused to Isarel’s image.  

Regarding the past Lebanese war, Peretz stated that: ”The fact the war ended without the release of Israel’s 

kidnapped soldiers foreshadowed its achievements”. 

Mr. Peretz also addressed his recent decision to appoint Israel’s first Arab minister to the government. Raleb 

Majadele, from the Peretz-led Labor party, was named Science & Technology Minister earlier this month. He 

said the appointment was not a political one but was designed to help improve relations between Jews & 

Arabs both in Israel and around the world. 

  



James Woolsey: Israel should have made a move against Syria during the last 

confrontation  
Former CIA director James Woolsey addressed the Herzliya Conference today and discussed the Iranian, Syrian 

and Islamist threats to Israel and to the west.  

Woolsey stated that: “the problems are distinct – in Iraq, Syria, Iran and Lebanon – but the common 

denominator is the Islamist totalitarianism”. 

Regarding the Iranian nuclear program Woolsey commented: “Iran is not remotely interested in nuclear 

power for electricity. The destruction of Israel is not the policy of Iran, but its essence…Achieving weapons of 

mass destruction is part of this essence”. He added that much in the same way, Hitler’s policy and essence 

was that of anti-Semitism.  

Woolsey said that a U.S. or Israeli attack on Iran is a bad scenario but the worst would be to allow a nuclear 

Iran. He also said that Israel should have made a move against Syria during the last war and that the U.S. 

should have supported such a move.  

In the same panel at the conference former I.D.F. Chief of Staff Lt. Gen. (Res.) Moshe Ya’alon remarked that: 

“we must think outside the box of the two state settlement and we must stop promoting solutions in this 

framework”. He added that democratization does not begin and end with elections but with education that 

leads to elections. 

This panel also included Princeton Prof. Bernard Lewis, who said that the region will not achieve equilibrium if 

Iran becomes a nuclear power: “mutual assured destruction is not a deterrent but an inducement”.  

The panel was part of the second day of the Herzliya Conference on the Balance of Israel’s National Security, 

which is organized by the Institute for Policy and Strategy at IDC, Herzliya.  

 

לשעבר: "איראן מעוניינת בהשמדת מדינת ישראל. כל ניסיון  CIA -ג'יימס וולסי, ראש ה

 לשכנע אחרת כמו לשכנע שהיטלר אינו אנטישמי".
במושב הבוקר, בנושא איראן ומלחמת לבנון השנייה, שנערך בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז 

, טען, כי המשימה הניצבת בפנינו שווה לחיסול הנאציזם, וכי הרס המזה"ת לשעבר CIA -ג'יימס וולסי, ראש ההבינתחומי, 

בדיוק כמו  –וארה"ב היא תמצית המדיניות האיראנית, בראשות אחמדיניג'אד.  כל ניסיון לשכנע אחרת, נידון לכישלון מראש 
 לשנע את היטלר שאינו אנטישמי. 

 החוק. אין דמוקרטיה ללא שלטון חוק. לדברי וולסי, "אנו יורשי המסורת של שלטון 

 

 רק תבוסה איראנית תביא ליציבות איזורית  רב אלוף במיל' משה בוגי יעלון:

 הלחץ הבינ"ל על ישראל לוויתורים זריקת מרץ לאיראן והאיסלאם הקיצוני

העם בישראל חווה יותר מדי  –התפיסה של שתי מדינות לשני העמים התנפצה כאשליה 
 אלה.עגלי זהב שכ

 הכשל במלחמה הינו מנהיגותי ולא מערכתי  
במושב הבוקר, בנושא איראן ומלחמת לבנון השנייה, שנערך בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז 

רב אלוף במיל' משה יעלון ממרכז שלם נשא נאום ובו שטח תפיסתו ותובנותיו באשר למציאות המזרח תיכונית של הבינתחומי, 
 מינו.י

 באשר לזירה הפלשתינית אמר יעלון הדברים הבאים:

 הכיבוש אינו מקור הסכסוך עם הפלשתינאים.

הניסיון לפתור את הסכסוך במסגרת הסכמי אוסלו והצעות ברק בקמפ דייוד הוכיחו כי ערפאת כלל לא היה מעוניין בפתרון 
ינאים כבר התבטאו בעבר כי הסכם אוסלו הוא סוס המדינות. זה היה סירוב ערבי שלישי להצעת חלוקה.בכירים פלשת 2

 טרויאני.

 ברור  לכל כי החמאס מעוניין במדינה פלשתינית מן הים ועד הירדן ולשיטתו אין מקום למדינה יהודית במרחב.

 בנוגע לאיום האיראני והאיסלאם הקיצוני:



 מלחמת הציוויליזציות בין המערב לאסלאם, היא מלחמת העולם השלישית. 

 ץ בינ"ל על ישראל לוויתורים חד צדדיים יעודד את משטר האייטולות.לח

 הדור הצעיר הפלשתיני מתחנך על שנאה ומוות.

 אם המערב חפץ חיים אין מנוס מעימות עם המשטר האיראני.

 קסם.  צריך לדבר במונחים של ניהול מאבק, אין פתרון מיידי. יש לנהל אסטרטגיה של מאבק , זוהי דרך ארוכה לא פתרון

 על פתרון הסכסוך:

פלשתיני לא תיפתר בעיית האיסלאם -המדינות איננה רלבנטית עוד. גם באם יבוא פתרון לסכסוך הישראלי 2פרדיגמת 
 הקיצוני.

 יש להמשיך בפעילות הצבאית בעזה ובגדה.יש לגבות מחירים מן הצד השני אשר יביאוהו לבחון כדאיות המשך ירי הקסאמים.

 '.67של גבולות ברי הגנה ולא לקדש את גבולות יש לבסס תפיסה 

 אין סיכוי להגיע ליציבות בלבנון , בעיראק  וברשות הפלשתינית מבלי להביס את המשטר האיראני. 

המפתח ליציבות אזורית במזה"ת נעוץ בתבוסה של המשטר האיראני , משטר אשר אינו טבעי באיראן ואינו נתמך ע"י רוב 
 העם.

 ות הופכת לתרבות של השמדה עצמית.בעזה תרבות של מו

 העם בישראל חווה יותר מידי עגלי זהב שהתנפצו כאשליה.

 על הזירה המדינית:

 האו"ם מאבד את תקפו המוסרי ופוגע באינטרסים של העולם החופשי.

 ניתן למצוא אינטרסים משותפים עם משטרים סונים רבים.

 על המנהיגות והמצב הפוליטי בישראל:

 ושה מנהיגות שאינה פוחדת לומר את האמת ואינה פוחדתבעת הזו דר

 מ"דם יזע ודמעות", מנהיגות שמעדיפה את האמת על פני הספין.

 דרוש חינוך אשר יחזק את החוסן הלאומי חינוך אשר יחדד את צידקת דרכינו.

 צה"ל חזק חיוני למ"י. 

 כשלים מנהיגותיים שייפתרו עם חילופי הגברי.כשלי צה"ל במלחמת לבנון אינם בעייה מערכתית בסיסית של צה"ל אלא 

 מנהיגות וחינוך הם המפתח לניצחון במלחמת העולם השלישית.

 

"אני אסיר תודה לנסראללה: הוא נשא נאום הספד  :המשנה לראש הממשלה שמעון פרס
וגלים להפיק לקחים. זו למדינת ישראל בגלל שאנחנו לא מוכנים לוותר על אף חייל ומס

 המחמאה הגדולה ביותר". 

 ברגע של כנות אמר פרס: "אני לא אגיד לכם שיש לנו ממשלה נהדרת כי אין לנו".
השר פרס התייחס בנאומו   פרס אמר את הדברים בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבינתחומי.

תינאים ומסקנותיו ממלחמת לבנון.  פרס שמר על התדמית האופטימית שלו לאורך לאיום האיראני, היחסים עם סוריה והפלש
 כל הנאום וברגע של כנות אמר: "אני לא אגיד לכם שיש לנו ממשלה נהדרת כי אין לנו". 

 "יהודי אמיתי לא מאושר אלא אם כן הוא אומלל. לכן אנו כל הזמן מחפשים את השחור בתקווה שהוא :באשר לאיום האיראני
יסתיר את האבק. יש כאן בישראל קבוצה של אנשים שמפחידה את את בני ישראל.אני אסיר תודה לאחמדיניג'אד שבאמצעות 

מדובר בארץ ענייה ורעבה  -ההפרזות שלו והאיומים הוא בעצם מעלה שאלות בתוך איראן.לפי דעתי המשטר באיראן לא יציב
ניום מעושר. עוד לא נאמר סוף פסוק בנושא האיראני ואם אחמדיניג'אד ויהיה קשה לספק את צרכיהם של ילדי טהרן עם אורא

 ימשיך להשתולל הוא ישלם".   

: "אני מציע לא להתערב בפילוג ברשות הפלשתינאית. בעניין הפליטים ישראל אמרה את המילים באשר לזירה הפלשתינית
 האחרונה. אנחנו נישאר המדינה היהודית היחידה בעולם. 

מין שאפשר לפתור את הבעיה רק באמצעים אסטרטגיים ודיפלומטיים. מה שישנה את המזרח התיכון זו הכלכלה. "אני לא מא
 מדיניות עוסקת בגבולות בעוד כלכלה עוסקת ביחסים בין אנשים" 

קלו "אני מאמין שסוריה רוצה שלום כדי לתקן את השגיאות שאסד האב עשה. אם הסורים יפנו למלחמה הם ית באשר לסוריה:
 בארה"ב והם יודעים זאת". 

במלחמה התגלו חולשות ותפיסה לא נכונה של המציאות. חלק מזה קשור לעניין שהצבא שלנו לא בנוי  באשר למלחמת לבנון:
 ". אין ספק שישראל צריכה אסטרטגיה חדשה למערך התרעה השונה מהקודםלמלחמה בטרור. 

  



 לא יקבע את היקף הפעולות הצבאיות"עמיר פרץ, שר הביטחון "היקף ההפגנות בשדרות 

 מדיניות המחסומים בשטחים תשונה על מנת "לחזק את העם הפלסטיני".

עוד הציג פרץ את תכניתו המדינית ושינויים שיכניס במדיניות משרד הביטחון בנושא 
 המחסומים.

יה של המרכז הבינתחומי הרצליה, שר הביטחון, עמיר פרץ, הציג היום בנאומו בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטג
 את עיקרי משנתו המדינית.

תכניתו המדינית של פרץ מציבה יעד של הסדר קבע, שהוא מיזוג של מפת הדרכים והיוזמה הסעודית בשילוב מדינות ערב 
 המתונות.  

 תכניתו המדינית מורכבת משלושה שלבים:

ודשים, במהלכם יוחזר גלעד שליט, יורדו המאחזים הבלתי ח 6 -. שלב זה ימשך כעיצוב וייצוב המציאות הביטחונית .1
 פלסטינית משותפת. -ותתקיים פעילות ביטחונית ישראלית 2001חוקיים שהוקמו אחרי  מרץ 

חודשים, במהלכם יתקיים מו"מ מול הנשיא הפלסטיני ומול כל גורם  6 -שלב זה ימשך כ שלב המו"מ להסדרי הקבע. .2
יכבד הסכמים בינלאומיים ואת החלטת הקוורטט. עמיר פרץ ציין במפורש כי במצב כזה גם  פלסטיני שיכיר במדינת ישראל,

  Aיוכרזו כשטחי   Bהחמאס מהווה פרטנר למו"מ. כמו כן שטחי 

חודשים, במהלכו יוצג  מתווה הדרגתי בעל אופק ריאלי  18 -. שלב זה ימשך כשלב המו"מ הפרטני על הסכם קבע .3
 טי.המעוגן בלוח זמניים קונקר

 פרץ הציג שינוי מדיניות המחסומים עקב הסבל ברב שנגרם לעם הפלסטיני, ופוגעת באופן חמור בתדמיתה של מדינת ישראל.

 "תמונות הבדיקה של הפלסטינית במחסום פוגעים במדינת ישראל ונתפסות כאירועים אלימים בחסות השלטון"  

 בדה שהמלחמה הסתיימה ללא החזרת החטופים העיבה על הישגיה"בהתייחסו למלחמת לבנון השניה אמר עמיר פרץ כי "העו

 

:"המערב לא יכול להילחם באסלאם הקיצוני חוזה מריה אזנר, לשעבר ראש ממשלת ספרד
 ללא ישראל. האסלאם הרדיקלי זה צונאמי ולא גל שיחלוף".

י, ציין אזנר כי יש חשיבות גדולה , בכנס הרצליה השביעחוסה מריה אזנרבנאום מיוחד שנשא ראש ממשלת ספרד לשעבר, 
לחברותה של ישראל בארגון כמו נאט"ו .  "ישראל ממוקמת במזה"ת, אך היא מדינה מערבית לכל דבר. אירופה נמצאת בפחד 
מפני האויב הפונדמנטליסטי ופחד זה משתק אותה. אי לכך, על נאט"ו להפוך לארגון גלובאלי עבור הדמוקרטיות המערביות 

 רותן בכל עת מפני האיומים הנוכחיים". ולהגן על חי

בנאומו התייחס אזנר לאיומים הפוקדים את אירופה, וטען, כי האיום החשוב ביותר הניצב בפני אירופה הוא האסלאם 
היו דרושים כדי שהעולם יגיב לפעולות הטרור של אל קעידה". אזנר  11/9הפונדמנטליסטי. עוד הוסיף, כי "האירועים של 

כיום כבר לא ניתן להטיל ספק בכוונותיה האמיתיות של איראן. "אני מאמין שעלינו לעשות הכל כדי למנוע מאיראן  הדגיש, כי
להתגרען, אולם עלינו גם להתכונן לכך שבמידה ואיראן כן תתחמש בנשק גרעיני, יש להניח לה לנהוג בצורה חכמה". אזנר 

מי ללא ישראל. "ישראל יכולה להחליט להמשיך לסמוך רק על עצמה, קבע, כי המערב לא יכול להילחם בגל הרדיקלי האיסלא
 אולם הקיצונים האסלאמיים הם יותר צונאמי מאשר גל, ולכן על כולנו להירתם למאבק בקיצונים אלו".

 

Former Spanish Prime Minister Aznar: “Israel must be a part of Nato” 
Jose Maria Aznar, former Spanish PM, addressed the Herzliya Conference today and discussed Israel’s 

relations with the west in general and NATO in particular. Aznar said that NATO should become a global 

organization of democratic nations and that Israel has a natural place in it, as it is an essential and integral 

part of the west: “Israel must be a part of NATO. It should not take the back door as an entrance into the 

alliance.” 

Aznar addressed extensively the Iranian threat and remarked that: “we must do whatever we can to stop it, 

but if it becomes nuclear we must show it that Israel is part of the western alliance… the west can’t fight this 

threat without Israel.” 

As to the Iranian leadership, Aznar added: “I do not like this leader (Ahmadinejad), I do not like this regime. 

They destabilize the region, also by their support of Hamas and Hizballah. Our responsibility is to take note 

and react. To do nothing is the worst possible policy.” 

Aznar’s appearance was part of the second day of the Herzliya Conference on the Balance of Israel’s National 

Security, which is organized by the Institute for Policy and Strategy at IDC, Herzliya.  



Prof. Alan Dershowitz – “Israel must be ready to lose U.S. support in the coming 

years”  

Famed Harvard Professor speaking at 7th Annual Herzliya Conference 
Speaking via satellite to the 7th Herzliya Conference of The Institute for Policy and Strategy (IPS) at the 

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Harvard Professor Alan Dershowitz warned Israel that they might have 

to go it alone in the coming years.  

He pointed to 4 recent events that, according to Dershowitz, could bring about a “perfect storm” in the 

otherwise close relations between the U.S. & Israel.  

The first event was the publishing of Former president Jimmy Carter’s book “Palestine: Peace not Apartheid” 

about the Israeli-Palestinian conflict. This book has received a lot of attention and despite the panning it took 

in the media; Dershowitz says it legitimizes certain negative stereotypes including the “Jewish controlled 

media” and the disproportional involvement by the Jewish lobby in American politics. This, according to 

Dershowitz is coming from a man (Carter) who’s received millions of dollars from anti-Israel & anti-Semitic 

organizations. 

The second event is the rise of anti-Israel discussions in academic circles and on campuses around the U.S.. 

This legitimizes in the academia what Carter’s book legitimizes publicly. The “trash academics” as Dershowitz 

called it is becoming more prevalent. This could threaten the education of future American leaders.   

The third event is the Media War being fought by Hizbullah & Hamas against Israel. The battle for media 

attention is being fought in earnest by these and other anti-Israel groups. Dershowitz did not voice his opinion 

as to which side is winning that war but made it clear that it is an important factor in U.S./Israel relations. 

Finally, a recent statement from Former Democratic Presidential Candidate and Supreme Allied Commander 

of NATO in Europe, General Wesley Clark recently hinted at Jewish involvement in U.S. foreign policy by saying 

“New York ‘money people’ are pushing the U.S. into war with Iran”. 

All of these events point to statements that in the past wouldn’t only be heard in Europe. Dershowitz’s advised 

Israel & Jewish groups to continue to fight against the negative image that is being perpetrated  by these and 

other factors but he also warned that “Israel must be prepared to lose American support in the coming years 

both diplomatically and economically. “My message to Israel is ‘be strong’ and be prepared to go it alone.”  

 

"קנדה קיבלה היום ביקורת קשה על כך שלא הסכמתי  :שר החוץ הקנדי פיטר מקיי אמר
 להיפגש עם מנהיגי החמאס"

הו ביקורו הראשון של מקיי ז  מקיי אמר את הדברים בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבינתחומי.
 באזור. 

עיקרי הדברים: "עם היכנסי לתפקיד שמתי בראש סדר העדיפויות את יחסי החוץ של קנדה עם בנות בריתה כמו ישראל. יש 
לנו היסטוריה ארוכה עם העם היהודי ומדינת ישראל. בימים אלה ישראל וקנדה חוגגות שש עשורים של שיתוף פעולה ואני 

 ביליון דולר.  1שנה האחרונה המסחר בין קנדה וישראל עמד על שמח לבשר שב

"אני גאה לספר לכם שקנדה היא המדינה הראשונה שניתקה קשרים עם מנהיגי החמאס. רק היום בבוקר קיבלנו על כך ביקורת 
 בגלל שלא הסכמתי להיפגש עם מנהיגי החמאס. 

הורע וכך גם מצבה הביטחוני של ישראל. קנדה מחויבת לתרום "אני סבור כי עם עלייתו של החמאס מצבם של הפלשתינאים 
 לפתרון המשבר באזור. באתי לכאן מפגישה עם רה"מ אולמרט, נפגשתי אתמול עם אבו מאזן ואני מרגיש אופטימי".  

  



 סנטור ג'ונתן אדוארדס, מועמד לנשיאות ארה"ב, בנאום בכנס הרצליה:

 א הגרעון האיראני:מציב רף אסטרטגי למדיניות ארה"ב בנוש

 מניעת התגרענות איראן היא צו השעה ובכלל זה גם מהלך צבאי בא בחשבון. 

 עוד קרא אדוארדס לצירוף ישראל לנאט"ו  ונהביע מחוייבות אמריקאית 

 להשבת החיילים החטופים. 
ס המועמד הדמוקרטי  בנאום ראשון מסוגו מעל במה ישראלית שניתנה על ידי כנס הרצליה השביעי נשא סנטור אדאורד

לנשיאות ארה"ב נאום שפרש משנה מדינית סדורה ביחס לישראל והסוגיות הבוערות במזרח התיכון. אדוארדס התייחס 
בהרחבה לסוגיית הגרעין האיראני תוך אהדה ניכרת לישראל ואף הבעת הזדהות עם משפחות החיילים החטופים. כמו כן, 

 ראל לנאט"ו.קרא אדוארס באופן תקדימי לצרף את יש

בהתייחסו לאיום הגרעין האיראני טען אדוארדס כי יש להתייחס ברצינות מירבית לאיומי הנשיא האיראני, לתהליך 
ההתגרענות המואץ ולקריאתו להשמדת מדינת ישראל. בהתייחסו לצעדים שיש לנקוט בתגובה לאיום האיראני טען בתוקף 

 י כנגד איראן. כי כל האופציות פתוחות ואין לשלול מהלך צבא

אדוארדס אמר כי לנוכח האיומים והמצב המעורער במזרח התיכון הגיעה העת לשדרוג מערך היחסים הביטחוני ולחיזוק 
הברית האסטרגית בין שתי המדינות. אדווארדס טען כי על ארה"ב ליטול את יוזמת צירופה של ישראל לברית נאט"ו ובכך 

 י הביטחוני. להעלות מדרגה במערך היחסים האסטרטג

 עוד בנאום התייחס אדוארדס לחיילים החטופים וטען כי ארה"ב מחוייבת להשבתם הביתה.  

נאומו של סנטור אדוארדס הוא ראשון מבין שלושה מועמדים לנשיאות ארה"ב שישאו נאומים בכנס הרצליה. מדובר בנאום 
 ע למזרח התיכון.ראשון מסוגו הפורש משנה מדינית סדורה ביחס לעמדת המועמד בנוג

Senator John Edwards: “Under no circumstances can Iran be allowed to have 

nuclear weapons”  
Senator John Edwards (D) addressed on Monday evening the 7th annual Herzliya Conference, held by the 

Institute for Policy and Strategy (IPS) at the Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya.   

Senator Edwards spoke of the importance of the U.S.-Israel alliance: “I believe deeply in that alliance”. He also 

added: “We should be finding ways to upgrade Israel’s relationship with NATO. This could even some day 

mean membership. NATO’s mission now goes far beyond just Europe. Therefore, it is only natural that NATO 

seeks to include Israel”. 

Regarding the Iranian nuclear program Edwards said that the recent UN resolution ordering Iran to halt the 

enrichment of uranium was not enough. “Under no circumstances can Iran be allowed to have nuclear 

weapons... We have muddled along for far too long. To ensure that Iran never gets nuclear weapons, we need 

to keep ALL options on the table.” He referred to President Ahmadinejad by saying: “(his) remarks against 

Israel show that he is willing to fulfill these threats and we must take him by his word”.  

Senator Edwards said that: “I can not discuss the past war in Lebanon without referring to the Syrian role in 

destabilizing the area. Syria needs to be held accountable. Syria has recently called for peace talks with Israel. 

Talk is cheap. Syria needs to go a long way to prove it is ready for peace. It can start by not harboring terrorists 

and ending its nefarious relationship with Iran.” 

Regarding the Israeli-Palestinian issue, the Senator said: “While Israel is willing to go back to the negotiating 

table, little has been seen on the Palestinian side. We instead have seen chaos and violence on the street, and 

no revocation of violence against Israel.” He also added that: “Outside assistance to Palestinian governance is 

not an entitlement. The US and Europe need to ensure that money going to the Palestinians does not go to 

lining the pockets of terrorists.” 

Senator Edwards is the first of several 2008 presidential candidates who will address the conference this week. 

On Tuesday at approximately 15:30 (Israel Time), former Massachusetts Governor Mitt Romney (R) will appear 

at the conference, followed by former Speaker of the House Newt Gingrich via satellite. Later this evening (at 

approximately 21:30), Senator John McCain (R) will address the conference via satellite.   

  



 ות המסים, ד"ר יוסי בכר: הרפורמה היא הצלחה גדולהמנהל רש - צביקה זיו נגד בכר

הרפורמה בשוק הביטוח הפנסיוני מדיפה ריח רע של מנכ"ל בנק הפועלים בתגובה: 
 התערבות שלטונית גסה בשוק; תגרום לאפליה קשה נגד לקוחות הבנקים הגדולים

והשלכות, שנערך בכנס הרצליה של המכון לקחים  –במושב הבוקר, בנושא החוסן הפיננסי של ישראל בעקבות הרפורמה 
, כי "יוזמתו של המפקח על הביטוח, צבי זיולמדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבינתחומי הרצליה אמר מנכ"ל בנק הפועלים, 

מר ידין ענתבי, למנוע מהבנקים טיפול פנסיוני בשכירים ולעכב את כניסת שני הבנקים הגדולים לתחום הייעוץ הפנסיוני היא 
עיני דוגמא לרגולציה שגויה שעלולה לגרום נזק למשק הישראלי ולחוסנו הפיננסי. שלילת האפשרות מהבנקים הגדולים ב

לעסוק בייעוץ פנסיוני לשכירים תהווה מכה אנושה לאחת מהמסקנות העיקריות של דו"ח בכר. מכל הרעיון נודף ריח של ימים 
כך, של מערכת הייעוץ האובייקטיבי -תית גסה בשוק. החלום החשוב כלרחוקים ולא כל כך טובים, ימים של התערבות ממשל

 והזמין לכל תושבי ישראל יישאר בגדר חלום. 

, מנכ"ל רשות המסים ולשעבר מנכ"ל משרד האוצר, מהוגי הרפורמה, יוסי בכרזיו אמר את הדברים בתגובה לדבריו של ד"ר 
לחה גדולה. אני חושב שהיא תרמה לחוסן הפיננסי של המשק הישראלי." אשר ציין בדבריו, כי "לי אין ספק שהרפורמה היא הצ

בכר הוסיף, כי "המערכת השלטונית בישראל אינה מושחתת. מערכת מושחתת לא מתעסקת בתפיסת הרואין ביום שישי, רבע 
 שעה לפני שהולכים הביתה."

סניפי בנק, האם זה הוגן להודיע לנו  250פנסיוני בכל כדי לתת ייעוץ פיננסי ₪ מיליון  50זיו הוסיף, כי "אחרי שהשקענו מעל 
פתאום שהכללים משתנים? אם הרגולטור לא רצה שניכנס לתחום ייעוץ פנסיוני לשכירים חובתו היתה לומר זאת לפני 
השקעות הגדולות שהבנקים ביצעו. אני מזהיר מפני המסר השלילי והחמור שמהלך כזה ישדר למשקיעים. יותר מכל גורם 

ר, משקיעים, ובמיוחד משקיעי חוץ, זקוקים לאמון במשטר המדינה שבה הם מתכננים להשקיע את כספם. היוזמה של מר אח
 אחרי שהמשחק כבר התחיל." –ענתבי היא בבחינת שינוי כללי המשחק 

 

: "בנק ישראל שוקד בימים אלו על הצעת חוק לריסון עמלות נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר
 הבנקים".

, בשיתוף המפקח על הבנקים, בוחנים דרכים להגברת התחרות בין הבנקים". "חשוב פישר
 לשחרר את שוק הנדל"ן מהתהליכים הבירוקרטיים".

במושב כלכלי, בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבינתחומי, הציג נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, 
. בראשית דבריו הביע הנגיד שביעות רצון ממצבה הכלכלי של מדינת ישראל, 2007ת סדר יום ראשוני ותכנית עבודה לשנ

 וטען, כי היציבות הפיננסית ויציבות המחירים נשמרו, על רקע זה התאפשרה ירידת הריבית המצטברת. 

ישראל, וחיוני כי  פישר נדרש לסוגיות נטל החוב הציבורי, העוני והפערים החברתיים, ואמר כי אלו האתגרים הניצבים בפני
 יבואו לכדי צמצום. יחד עם זאת הדגיש הנגיד, כי כבר כעת ניתן לראות שיפור בנטל החוב הציבורי ויש להמשיך בכך. 

 נובעים, בין היתר, מצמיחת הכלכלה העולמית.  2006 -הנגיד הדגיש, כי הישגיו של המשק הישראלי ב

העובדה שהן מטופלות ברצינות ובמהירות האפשרית אינה טריוויאלית, באשר לפרשיות השחיתות האחרונות, סבר הנגיד כי 
 ומצביעה על המערכת המשפטית שאינה משלימה עם תופעות לא חוקיות. 

, הוא להמשיך ולקדם את תהליכי הרפורמות, והציג סדר יום ראשוני 2007אתגר חשוב העומד בפני המשק הישראלי בשנת 
 לפעילות, ביחד עם משרד האוצר:

 , ציין הנגיד כי יש להמשיך ולקדם מצב של מס הכנסה שלילי, ולהגביר תמריצים ליציאה לעבודה. תחום שוק העבודהב

, עמד הנגיד על חשיבות החינוך כמסייע בטווח הארוך לצמיחת המשק ולצמצום פערים חברתיים. יש בתחום ההשכלה
 להמשיך ולשפר את מערכת ההשכלה הגבוהה, היסודית והתיכונית. 

, "ועדת בכר הצליחה להגביר את התחרות בתחום האשראי, אך בצד הצרכני יש צורך בתגבור". בתחום התחרות הבנקאית
 באשר לעמלות הבנקים, הציע הנגיד להפעיל פיקוח על עמלות בתחומים בהם אין תחרות. 

טיות הקיימות כיום, ותהליך זה אינו , ציין הנגיד, כי חשוב לשחרר את שוק הנדל"ן בישראל מההגבלות הבירוקרבתחום הנדל"ן
 פשוט כלל.

 , יש לבחון מחדש את תהליך התקציב ולאפשר לרשויות מקומיות לנהל את תקציבם באופן עצמאי.בתחום התקציב הביטחוני

הנגיד סיכם, כי חשוב לעשות הכל כדי להבטיח את המשך הצמיחה ברת הקיימא לא רק לעתיד המשק, אלא לעתידה של 
 ראל.מדינת יש

 

  דברי הנגיד היום, בכנס הרצליה
פי האומדן הראשוני של הלמ"ס, צמח -כפי שאתם בוודאי יודעים, הכלכלה הישראלית נמצאת כעת במצב טוב מאוד. על

ועוד בשנה שבה הייתה לחימה בצפון. בנוסף, נרשמו עליות בהשקעות, בייצוא, בתעסוקה,  –אחוזים  5-ב 2006-התמ"ג ב
. זאת, כאשר שיעור 2003-אחוזים שנרשם ב 10.7אחוזים, לעומת השיא של  8.3-ר האבטלה המשיך לרדת והגיע לבפריון, ושיעו

(. אגב, באותה שנה היה שוק העבודה בתחילתו 1996-אחוזים )ב 6.6הוא  1990האבטלה הנמוך ביותר שאליו הגיע המשק מאז 
הינו  –זה שבתעסוקה מלאה  –להניח כי שיעור האבטלה הטבעי של שינוי מבני, עם כניסתם של  העובדים הזרים ולכן סביר 

כעת גבוה משיעור זה. במקביל, נשמרו היציבות הפיננסית ויציבות המחירים. על רקע זה, התאפשרה הפחתת הריבית 



ישראל בין ריבית בנק  –נקודות אחוז  0.75 –המצטברת בחודשים האחרונים עד כדי כך שלראשונה נוצר פער שלילי משמעותי 
 לריבית הפד.

 ההישגים הללו מתחילים לתת את אותותיהם גם בשיפור מסוים בשתי בעיות שהמשק מתמודד איתן:

אחוזים בסוף  97אחוזים, לעומת  88-ירד לכ –אחת הבעיות הגדולות במשק הישראלי  –של הסקטור הציבורי  נטל החוב -
  –שהיא התקרה שנקבעה בכללי מאסטריכט  –אחוזים  60ה של . זהו הישג יפה וחשוב להמשיך בכך על מנת להגיע לרמ2005

 ולאחר מכן כדאי להמשיך ולרדת לרמה נמוכה יותר.

בישראל היא נושא מרכזי בדיון הציבורי. בנק ישראל עוקב לא רק אחר העוני במדידה היחסית, המקובלת  בעיית העוני -
י העוני האבסולוטי. זהו מדד המתייחס ליכולת של פרט אלא גם אחר מדד לגב –המודדת בעיקר פערים חברתיים  –אצלנו 

לרכוש סל מוצרים בסיסי. לשם כך, אנחנו עוקבים אחר התפתחות קו עוני ברמה ריאלית קבועה החל משנת בסיס )לצורך 
חלה ירידה מסוימת ברמת העוני האבסולוטית  2005(. מהבדיקה הזו אנחנו מקבלים שבשנת  1997החישוב לקחנו את שנת 

. אפשר לייחס את השנים שבהם חלה עלייה במדד העוני האבסולוטי לתקופת המיתון בפעילות 2004-ל 2001חרי שעלתה בין א
-גם להשפעת הקיצוץ בקצבאות שנמשך בהדרגה גם לאחר תקופת המיתון. את הירידה שהתרחשה ב 2004-הכלכלית, וב

פי המדידה היחסית ראינו עלייה במדד העוני -, אומנם על. אגב2003-ניתן לייחס להשפעה של הצמיחה שכבר החלה ב 2005
 , אך הקצב שלה מתון יחסית לשנים הקודמות.2005-ב

במונחים יחסיים ובמונחים האבסולוטיים  –, נדע מה קרה לעוני 2006-רק בעוד כמה חודשים, כאשר יתפרסם סקר ההכנסות ל
 שכבות האוכלוסייה. וכולנו מקווים שנגלה שהצמיחה המשיכה להשפיע לטובת כל –

 2006-לכולנו הנטייה לייחס הישגים לעצמנו והחמצות לכוחות חיצוניים. האמת היא שחלק מההישגם של המשק הישראלי ב
צמיחה גבוהה  2006-נובע ממצבו הטוב של הכלכלה העולמית: כמעט בכל העולם, במיוחד במשקים המתעוררים, נרשמו ב

 ואינפלציה נמוכה.

י שלוקחים בחשבון את הגורמים החיצוניים, ניתן לייחס חלק חשוב מההישגים של המשק הישראלי לפעילות אבל אפילו אחר
והשנה הצליחה הממשלה להעביר  –כלכלית. אני מתייחס למדיניות התקציבית של הממשלה  -שלנו. אתחיל במדיניות המקרו

יות הריבית של בנק ישראל. ואי אפשר שלא לציין את ולמדינ – 2006, ממש סמוך לסוף 2007בכנסת את תקציב המדינה לשנת 
 הדבר היותר חשוב: תפקודו של הסקטור העסקי, אשר מזה שנים צומח בקצב מהיר מהמשק כולו.

אחוזים. אבל  3-ל 1אחוזים והאינפלציה תגיע לתחום היעד שבין  4.6-במבט אל העתיד, אנו מעריכים כי המשק יצמח השנה ב
. בכל מקרה, המדיניות של בנק 2007רק לקראת הרביע האחרון של שים האחרונים, זה צפוי לקרות החוד 12בהסתכלות אל 

ישראל תפעל להתאמת הריבית, כאשר הדבר יידרש, בצורה הדרגתית כדי להימנע מתנודתיות יתר במשק ובשווקים 
 הפיננסיים.

פרשיות שחיתות. הלוואי ופרשיות כאלה  –א בצדק בצדק או של –אני רוצה להתייחס בכמה מילים לפרשיות הרבות, המכונות 
ברגע שאלה עולות הן מטופלות באופן די מיידי וברצינות רבה. זו נקודת אור מאוד לא היו קורות אבל חשוב להדגיש,   כי 

חשובה והיא לא טריוויאלית. זה מצביע על כך שהתשתית המשפטית והחוקית לא מוכנה להשלים עם תופעות לא ראויות. 
ריך גם לזכור, כי במרבית המקרים עדיין מדובר בחשדות בלבד ולא ברור מה יקרה בסופו של התהליך. מניסיוננו, היו בעבר צ

 מקרים לא מעטים שחשדות הסתיימו בלא כלום.

ומה האתגר החשוב בפני המשק הישראלי כעת? האתגר  הוא לשמר את תנופת הצמיחה ולפעול לכך שהיא תהיה "צמיחה 
כלומר, המדיניות  –כלכלית -א". ומה הנושא החשוב שיש לשים על סדר היום בעניין הזה? ראשית, המדיניות המקרוקיימ-בת

התקציבית ומדיניות הריבית, אותן ציינתי קודם ולגבי חשיבותן יש, אני מקווה, הבנה טובה בקרב הציבור. שנית, בנוסף 
 למדיניות, יש צורך להמשיך בתהליך  הרפורמות.

 ני רוצה לדבר על המשך תהליך הרפורמות במשק הישראלי.כאן א

בפאנל שלפניי דיברו על אחת הרפורמות החשובות של השנים האחרונות, הרפורמה בשוק ההון. והיו עוד רפורמות חשובות, 
 כמו הרפורמה בנמלים, הרפורמה במס הכנסה על יחידים ועוד.

י של רפורמות שאנחנו, בבנק ישראל, מציעים לקדם. ויותר מזה, מחלקת בהקשר הזה, אני רוצה להציג סדר יום מאוד ראשונ
 המחקר של בנק ישראל עוסקת בגיבוש הצעות לגביהן. הרפורמות שאנחנו מציעים להתמקד בהן הן:

: אנחנו חוזרים לנושא שהצענו בעבר ומשרד ראש הממשלה, ושמשרד האוצר, בתחום שוק העבודה ובתחום הרווחה .1
לים לקידומו והוא: מס הכנסה שלילי. נושאים נוספים שבטיפול הם הגברת התמריצים לצאת לעבודה, יחד איתנו, פוע

בין היתר, בעזרת שיפור השירותים תומכי עבודה, ובראשם סוגיית הטיפול בילדים וחיזוק והרחבת תכנית מהל"ב 
ין שילוב עובדים בעבודה בכלל, בכיוונים הנדונים כעת. כלומר, הידוק הקשר בין התמריצים לחברות המפעילות לב

 וההשמות האיכותיות  בפרט, והתאמות התכנית לצרכים של קבוצות אוכלוסייה שונות.

: חשוב לבחון רפורמה של מערכת ההשכלה הגבוהה ושל מערכת החינוך היסודי והתיכון: בתחום בתחום ההשכלה .2
כלה. לשמחתנו, הוקמה ועדה בראשות שר ההשכלה הגבוהה צריך לטפל בסוגיות המתייחסות למימון מוסדות ההש

-האוצר לשעבר, בייגה שוחט, העובדת באופן רציני בתחום ההשכלה הגבוהה, ויש נציגות של בנק ישראל בשתי תת
ועדות שלה. לגבי החינוך היסודי והעל יסודי, צריך למצוא דרכים להגברת האפקטיביות של המערכת ולדאוג לכך 

 ון הזדמנויות לילדים מכל שכבות האוכלוסייה לצד טיפוח מצוינות.שהקצאת המשאבים תבטיח שיווי

החינוך הוא נושא מאוד חשוב המסייע בטווח ארוך גם לצמיחת המשק וגם לצמצום הפערים החברתיים, שכן בשנים  .3
 האחרונות אצלנו, כמו בעולם, התשואה להשכלה עלתה מאוד. 

פקח על הבנקים, יחד עם הנהלת הבנק ואיתי, בבחינת דרכים : בתחום הזה עוסק בעיקר המהתחרות בתחום הבנקאות .4
 כולל הקלת המעבר של לקוחות מבנק לבנק, אבל לא רק זה. –להגברת התחרות במערכת הבנקאות 



 –ומשק החשמל  –כבישים, רכבות, תחבורה ציבורית  –: בהקשר הזה אני מתייחס לתחומי התחבורה תחום התשתיות .5
 מה המתוכננת.וכאן חשוב ליישם את הרפור

: כאן הדגש הוא בעיקר על פיתוח שוק נדל"ן יעיל יותר, על בעלות הקרקע )מינהל מקרקעי ישראל( ועל תחום הנדל"ן .6
הקלת תהליכים ביורוקרטיים, כגון תהליכי התכנון, הרישוי והרישום של נכסים. תהליך של רפורמות בתחום הנדל"ן 

 ל לשחרר את שוק הנדל"ן בישראל מהמגבלות הרבות שישנן כיום. הוא בוודאי לא תהליך פשוט, אבל חשוב להתחי

: זהו נושא שנמצא על סדר היום ואני שמח שכעת פועלת ועדה בראשות מנכ"ל האוצר לשעבר, תחום תקציב הביטחון .7
דוד ברודט, שמטפלת בנושא ובנק ישראל משתתף בה. אשר לתקציב הביטחון, ברור שמוטלת על כל מדינה האחריות 

על אזרחיה וקשה לתכנן בדיוק את המשאבים הנדרשים. בעניין הזה קל לטעות לכיוון הערכת יתר או הערכת  להגן
חסר. לכן, חשוב להקים מעת לעת, קבוצה של אנשי מקצוע, כמו הועדה הנוכחית, כדי שתבחן את הסוגיה לעומקה, 

 וחשוב גם להתייחס להמלצותיה.

על סדר היום וחשוב לבחון בו, בין היתר, את סוגיית התמחור של  : זהו נושא שעולה מעת לעתתחום הבריאות .8
השירותים השונים. בתחום זה, אני רוצה לציין, כי בסך הכל מערכת הבריאות בארץ היא טובה מאוד בכל קנה מידה, 

 בהשוואה בינלאומית.

מחודשת של תהליך בחינה נושא אחרון שגם הוא עולה לסדר היום, בעיקר לקראת תהליך אישור התקציב, הוא  .9
שנתית, מעורבותם ואחריותם של משרדי הממשלה  בתהליך -, כולל: קביעת מצרפי התקציב במסגרת רבהתיקצוב

 פי איכות הניהול ברשויות המקומיות, והגברת השקיפות של תהליך התקצוב.-התיקצוב, ביזור סמכויות בתקציב על

 ק ישראל לא רק תומך בקידומם אלא גם יסייע בהם כמיטב יכולתו.רוב הנושאים מטופלים בשלבים שונים ע"י הממשלה ובנ

כאמור, הנחתי כאן סדר יום מאוד ראשוני, חלקו נמצא בתהליכי טיפול כאלה ואחרים וחלקו עדיין לא. חשוב לגשת לעבודה 
שות את כל בהקדם כדי שניצור את התשתית ההכרחית להמשך הנעת המשק קדימה לשנים רבות. במילים אחרות, חשוב לע

קיימא. הדבר חשוב לא רק לעתיד המשק, אלא גם, ובעיקר, לעתידה של -מה שאפשר כדי להבטיח תנופה של צמיחה בת
 מדינת ישראל.

 

ת השלום עם יוסי מימן: "פרויקט הגז עם מצרים יבטיח אמושב בטחון אספקת האנרגיה, ב
 ישראל"

אורן שחור: " אני קורא לממשלת ישראל לפעול בנושא הנזלת הגז כדי למנוע מצב של 
 מחסור בחשמל  במצבי חירום"

, שנערך בכנס הרצליה השביעי של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבינתחומי, אמר מושב ביטחון אספקת אנרגיהב
פרויקט הגז עם מצרים יבטיח את השלום בין המדינות. התקשרות המצרים עם ישראל בתחום , נשיא חברת מרחב, כי "יוסי מימן

אספקת הגז, מהוה החלטה אסטרטגית שלה משמעויות נוספות, מעבר למשמעות העסקית. בין ישראל למצרים מתקיים מצב 
סית למתחרים, ובנוסף, מאפשרת של כדאיות הדדית בנושא הגז: קרבת מצרים לישראל מאפשרת אספקת גז במחירים זולים יח

 למצרים  להשיג את המחיר הגבוה ביותר מקרב מדינות האזור." 

, יו"ר המכון הישראלי לנפט ואנרגיה, "במהלך המחצית הראשונה של המאה הנוכחית נהיה עדים לשינויים עמיר מקובלדברי 
מקורות אנרגיה אלו. השינויים  ינבעו כתוצאה  מפליגים בהרכב סל מקורות האנרגיה בעולם ובטכנולוגיות שישמשו לניצול

מהתמעטות עתודות הדלקים הפוסיליים ובעיקר הנפט, התייקרות מקורות האנרגיה, תלות הגוברת במזרח התיכון לאספקת 
הנפט הגולמי והתחזקות המודעות לנזקים הבלתי הפיכים הנגרמים מגזי פליטה של שריפת דלקים על אטמוספרת כדור 

 הארץ.

מעתודות הנפט העולמי נמצאת במזרח התיכון, מחייב הבטחת אספקת אנרגיה לישראל על ידי מעבר  63%הקיים, שבו  המצב
 מקסימאלי לשימוש בגז; שימוש באנרגיות מתחדשות בתחבורה; דגש על מו"פ ויזמות בתחומי האנרגיה החלופית והסולארית.

כיווני לשינוע  -ישים משאבים רבים להפיכת ישראל לגשר אסטרטגי דויו"ר ונשיא קבוצת קצא"א, "אנו מקד אורן שחור,לדברי 
נפט ברחבי העולם. לדבריו, על מדינת ישראל להשקיע משאבים בהגדלת עתודת הגז במדינת ישראל וכחלק מזה  להשקיע 

, מחייב יצירת במתקן להנזלת גז. התלות הגבוהה במדינות המזה"ת באספקת נפט, יחד עם חוסר היציבות המאפיין את האזור
 מקורות נוספים לאספקת גז באמצעות מתקן ההנזלה, על מנת למנוע מחסור בחשמל במצבי חירום."

  

שר התשתיות, בנימין בן אליעזר: חתמנו חוזה בין תורכיה לישראל להקמת "מסדרון 
 להובלת גז טבעי, נפט, מים וחשמלתשתיות" 

מדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי, בנושא    ביטחון אספקת אנרגיה, במושב הבוקר בכנס הרצליה השביעי של המכון ל
 פרס שר התשתיות בנימין בן אליעזר, את פריצות הדרך המשמעותיות שהשיג המשרד בתחום זה.

בן אליעזר חשף את תוכנית התשתיות השאפתנית שנחתמה עם תורכיה, במסגרתה יוקם "מסדרון תשתיות" מחוף ג'האן 
חופי ישראל. מזכר הבנות כבר נחתם עם שר האנרגיה התורכי, ד"ר הילמי גולר,  לקידום הפרויקט, כאשר האיחוד שבתורכיה ל

 האירופי ייתן את הסיוע הפיננסי. 

מעבר לאבטחת אספקה סדירה של אנרגיה ומים, חיבור מסדרון התשתיות לקו צינור הנפט של קצא"א, יפתח פתח לייצוא 
 ח הרחוק. נפט דרך מפרץ אילת למזר



תחנות הכח אשכול ורידינג כבר פועלות בגז הטבעי שנתגלה  –בן אליעזר עדכן כי מהפיכת הגז הטבעי בישראל כבר בעיצומה 
עריש שבסיני ועד אשקלון. -מול חופי אשקלון. הסכמים לאספקת הגז נחתמו מול מצרים, ובמסגרתם מוקם צינור גז טבעי מאל

 יה בביקושים לגז הטבעי במשק, דבר המצדיק איתור מקורות גז נוספים. בענין זה משרד התשתיות צופה על

משרד התשתיות מתכוון לעודד באמצעות פרמיות כספיות יצרני חשמל מאנרגיות מתחדשות. בנוסף מתוכננת לקום בנגב 
 מגה וואט. 100תחנת כוח סולארית בהספק ראשוני של 

ך על ייצור אנרגיה באמצעים קונבנציונליים בלבד, אלא מחובתנו לשמר את למרות כל זאת, בן אליעזר סבור כי אסור להסתמ
 האפשרות לייצר אנרגיה גם בדרכים בלתי קונבציונליים

 

 מת'יו ברונפמן חבר הקונגרס היהודי העולמי אמר בכנס הרצליה של המרכז הבינתחומי:

היא התקפה על כלל  "זהו זמן מסוכן לישראל. על יהודי העולם להבין שהתקפה על ישראל 
 העם היהודי"

 ד"ר ג'ף סולומון נשיא קרן צ'רלס ואנדריאה ברונפמן:

 "אחוז היהודים הסבור שישראל חשובה לזהותו היהודית ירד באופן משמעותי".
אתגרים להנהגה הצעירה"(  שנערך בכנס הרצליה  -)"הדור הבא האתגרים העומדים בפני העם היהודיבמושב מיוחד בנושא 

מנכ"ל פרוייקט "תגלית" : " יש להגיע למצב שבו  שמשון שושניהמכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי אמר  של
למרבית היהודים יש תחושת הזדהות עמוקה עם ישראל, ומרבית הישראלים מזדהים ודואגים ליהודי התפוצות. הכל תלוי בנו 

נמצא  –יהודי משגשג והתפוצות פורחות. אך אם לא נשכיל לעבוד נכון העם ה –ואם נפעל נכון נמצא עצמנו בתרחיש אופטימי 
עצמנו בתרחיש רע של עם יהודי שוקע ובעקבותיו גם מדינת ישראל. גורל התפוצות וישראל משולב זה בזה.אני מאמין במודל 

חסית קירבנו מאות אלפי צעירים יהודים מרחבי העולם. בהוצאה קטנה י 120,000של פרוייקט "תגלית" שהביא לישראל עד כה 
 צעירים יהודים לישראל וצעירים ישראלים לקהילות היהודיות בעולם וקצרנו תוצאות מרשימות". 

שרבים מחייליו השתתפו בפרוייקט : " משתתפי הפרוייקט עוברים "טרנספורמציה" ותחושת הזהות  תא"ל )מיל.( יאיר כהן
שים משמעות ו"תגלית" יוצרת מסגרת ייחודית ומצליחה המעניקה היהודית שלהם מתחזקת באופן משמעותי. אנשים מחפ

משמעות. הצעירים מהגולה הופכים לשגרירים נאמנים של ישראל. המפגש של חיילי צה"ל עם משתתפי תגלית משפיע על 
 רצונם להישאר בארץ". 

" אחוז היהודים בארה"ב קט "תגלית": ד"ר ג'ף סולומון נשיא הקרן לפילנתרופיה של אנדריאה וצ'ארלס ברונפמן התורמת לפרויי
. בקרב הצעירים אחוז הירידה דרמטי 57% -ל 73% -המחשיב את ישראל כדבר חשוב בזהותו היהודית ירד בדור האחרון מ

אף יותר. שליש מהיהודים איבדו את הקשר לישראל והיא לא מעסיקה אותם כלל, ושליש נוסף בקרוב מתעניינים ביהדות 
אלו האנשים אליהם צריכים להגיע כדי שיספרו  –ברמה הרוחנית בלבד ואוהבים את חייהם האמריקאיים ובזהותם היהודית 

 את הסיפור של ישראל והיא תהפוך למשמעותית בזהותם היהודית". 

" הסכנות האורבות לישראל אינן שלה בלבד. כיום מותקפים מרכזים יהודיים בעולם ואיומי הטרור מרחפים מת'יו ברונפמן : 
היא חייבת לעמוד לצד ישראל ולעזור לה  –גם על הקהילות ברחבי העולם. הגולה יכולה לעזור לישראל בהרבה דרכים 

על ישראל לתדרך ולהשתמש ביהודים  –במלחמותיה ובמאבקיה. חשוב גם שישראל תדע לספק את המסרים הנכונים לקהילות 
הישראלים אינם יכולים לענות ולהתייצב בפני כל השמצה נגד ברחבי העולם שיכולים לשמש כשגרירים שלה. הרי הדוברים 

 ישראל בעולם, וכאלה יש הרבה". 

 פרופ' עוז אלמוג מהחוג ללימודי א"י באונ' חיפה צייר את הפרופיל של הישראלי החדש :

ישראלי שרוליק הצבר של דוש השתנתה. מנער תמים וחצוף הפך הישראלי לישראלי החדש. ה –דמות הישראלי של פעם "
הישן היה גברי, אשכנזי ואתנוצנטרי. היום הוא יותר מעורב אשכנזרחי, יוניסקסי, מכיר את העולם ויאפי. הפערים עם מדינות 

היום מקודשת  -העולם המערבי נסגרו ועברנו מתרבות קולקטיביסטית לתרבות אינדיבידואלית. פעם העבודה היתה העיקר
ן. אך למרות זאת נותר הישראלי שרדן, חברותי מחוספס ואירוני ובעל יכולת הדחקה תרבות הפנאי. שרוליק הצעיר הוא בליי

 של ישראל, לטוב ולרע". ערסווטיזציה" לטוב ולרע. הוא אנטי פורמליות, וזה לעיתים בעוכרינו. יש תהליך של "

 

Governor Mitt Romney: Iran can and will be stopped 

Former Massachusetts Governor Mitt Romney (R) addressed the Herzliya Conference today and delivered a 

foreign policy speech to a packed plenary hall. 

Governor Romney began by saying that contrary to the Baker-Hamilton report, solving the Arab-Israeli conflict 

will not mollify the threats which Israel and the world are facing from radical Islam and said that: “this Jihadi 

threat exists from Tehran to Syria, to Lebanon and Gaza. The goal of Jihadism is to subjugate the world and to 

overthrow modern moderate Arab regimes and replace them with a caliphate”. Romney referred to Former 

Spanish Prime Minister Aznar’s speech at the Herzliya Conference yesterday: “I agree with Aznar that the 

purpose of NATO should be to defeat radical Islam.” 



As to Iran, Governor Romney said that its leaders pose the greatest threat to the world since Soviet 

Communism and Nazism… that threat would take another dimension if Iran gets a nuclear bomb.” He 

continued to detail his strategy for dealing with Iran and suggested stronger economic sanctions and isolation. 

Echoing former Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu’s earlier speech before the conference, Romney 

stated that: “we should explore a policy of divestment against Iran.” And also: “diplomatic isolation should 

include an indictment of Ahmadinejad on the violation of the Genocide Convention”, since the convention 

states that “public incitement to genocide is a punishable crime”. 

Romney concluded his speech by saying that: “it is time for the world to speak three truths: Iran must be 

stopped, Iran can be stopped, and Iran will be stopped.” 

Governor Romney was introduced by the Herzliya Conference Chairman - Prof. Uzi Arad and by Ambassador 

Ronald Lauder. The speech is one of several appearances at the conference by U.S. presidential candidates 

and would-be candidates who will address the conference and outline their security and foreign policies. This 

speech was part of the third day of the Herzliya Conference on the Balance of Israel’s National Security, which 

is organized by the Institute for Policy and Strategy at IDC, Herzliya. 

 

Newt Gingrich – “Regime Change in Iran should be official policy in the U.S.”  

Senator John McCain – “American support for Israel should intensify” 
Speaking via satellite to the 7th Herzliya Conference of The Institute for Policy and Strategy (IPS) at the 

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, two key American congressional leaders, one past and one present, 

discussed the Middle East and the future of U.S.-Israeli relations.  

U.S. Senator & Presidential hopeful, John McCain (R-AZ), addressed the Conference, and said that “when it 

comes to the defense of Israel, we simply cannot compromise…. American support for Israel should intensify 

– to include providing needed military equipment & technology and ensuring that Israel maintains its 

qualitative military edge.” 

McCain warned that “Israel’s strength will be put to the test” because of Iran and called for “progressively 

tougher political and economic sanctions.” As for attacking Tehran, McCain frankly said that “military action 

isn’t our preference. It remains, as it always must, the last option... But it is a simple observation of reality that 

there is only one thing worse than a military solution, and that, my friends, is a nuclear armed Iran.”  

Former U.S. Speaker of the House, Newt Gingrich (R), who also addressed the conference, gave a sobering 

assessment of Israel’s security Vis a Vis Iran. “Israel is in greater danger than in any other time before the 1967 

victory. We’re back to the question of survival. That question is crucial to America… Three nuclear weapons 

constitute another Holocaust. By being this candid, I hope to start a dialogue… we need to reach a grand plan. 

The premise is simple – if we knew that tomorrow we were going to lose Tel-Aviv, Haifa & Jerusalem, what 

would we do to stop it?” 

Gingrich also said that “regime change in Iran should be the official policy for the U.S. and its allies”. The more 

unrest there is in Iran, according to Gingrich, the more unmanageable the country will be.  

  



: "חייבים לבודד את הנהגת החמאס המסרבת נטור ומועמד לנשיאות ארה"בג'ון מק'יין, ס
להכיר בקיומה של ישראל". בנאום מיוחד, מביע מק'יין מחויבות אמריקנית בלתי מסויגת 

 לביטחונה של ישראל והצהיר כי קיומה נצחי.
התייחס הסנטור והמועמד לנשיאות  בנאום מיוחד, בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה של המרכז הבינתחומי,

ארה"ב, ג'ון מק'יין, למצבה הנוכחי של מדינת ישראל נוכח האיומים הפוקדים אותה ללא הרף. לדבריו, ישראל עברה תקופות 
ישראל תמיד יהיו, לדבריו, -קשות יותר ועדיין שרדה ושיגשגה, בין היתר, הודות לעזרתה של בת בריתה ארה"ב. יחסי ארה"ב

 רבה ועזרה הדדית. יחסי קי

, הדגיש מק'יין, כי האויב האמיתי מולו אנו מתמודדים הוא האויב האיראני, ומנהיגו באשר לסוגיית הגרעין האיראנית
אחמדניג'אד הוא אדם מרושע העומד בראש משטר מסוכן. אי לכך, ציין מק'יין, כי בכל הנוגע לביטחונה של ישראל אסור לה 

צבאיים הנדרשים לה, במטרה להגן על עצמה -לצייד אותה בתחמושת ובאמצעים טכנולוגייםלהתפשר, ולכן ארה"ב מוכנה 
מפני אויביה. עוד ציין מק'יין, כי על מועצת הביטחון של האו"ם  לנקוט עמדה אגרסיבית ונחושה יותר כלפי איראן באמצעות 

ום למאבקה בהתגרענות האיראנית הטלת סנקציות כלכליות.  במידה ומועצת הביטחון תתמהמה בעמדתה, ארה"ב תרת
 מדינות רבות ככל האפשר התומכות בעמדתה, והן יטילו סנקציות וולונטאריות, מחוץ למסגרת האו"ם.

מק'יין הדגיש, כי למרות הכל ארה"ב מעדיפה לנקוט בכל הפעולות הדיפלומטיות העומדות לרשותה במאבקה נגד איראן, 
 בטרם תשקול נקיטת פעולה צבאית ממשית. 

, מק'יין ציין, כי חייבים לבודד את הנהגת החמאס. הפלסטינאים מונהגים ע"י ממשלת טרור המסרבת באשר לסוגיה הפלסטינית
להכיר בקיומה של ישראל, ואינה מוכנה להידבר עימה בתהליך שלום. לדבריו, "ארה"ב לא יכולה לנהל מערכת יחסים תקינה 

 עם ממשלה שכזו".

 

אוצר ברשות הפלשתינית יצא נגד המצב השורר ברחובות סאלם  פייד לשעבר שר ה
 "שלטון החוק ולא שלטן האקדח" הרשות ואמר כי שאיפתם של הפלשתינים:

 "איננו קרובים לשלום ולפתרון הסכסוך" 

 חבר הכנסת סילבן שלום חבר וועדת חו"ב :

 ורי יש למצות את כל הדרכים הדיפלומטיות ע"מ להימנע מסיבוב נוסף של אלימות אז
ערבית" נתכנס פאנל ייחודי של דוברים ישראלים  ופלשתינאים -במושב מיוחד בנושא  "מדיניות ומדינאות בגזרה הישראלית

 שנערך בכנס הרצליה השביעי של המכון לדיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצלייה.

 שר האוצר לשעבר ברשות הפלשתינית סאלם פייד:

 פלשתיני אמר פייד הדברים הבאים :–שראליבהתייחסו לקונפליקט הי

" יחסי ישראל והפלשתינים יותר מידי אינטימיים ועובדה זו היא אשר מקשה על מציאת פתרון. עוד הוסיף כי כיום שטחי הגדה 
 המערבית נשלטים ע"י קציני צבא ולא ע"י הפוליטיקאים וקובעי מדיניות.

לישראל לפלשתינאים אין את הפריבילגיה לשבת באפס מעשה ולהמתין  בנוגע לקיפאון המדיני התייחס ואמר כי בניגוד
להתפתחויות חיצוניות. פייד הביע עמדתו ואמר כי, כיום, במצב הנוכחי אין אנו קרובים לפתרון בעיותיהם של שני העמים 

 ולפתרון של שלום אזורי.

 שר החוץ לשעבר וחבר וועדת חו"ב כיום, חבר הכנסת סילבן שלום:

בריו אמר חבר הכנסת שלום כי : " מלחמת לבנון השנייה החזירה לאיזור את הנרטיב שאת מדינת ישראל ניתן להביס בפתח ד
בכח" בהתייחסו לסוגיית המו"מ האפשרי עם הסורים , הביע ח"כ שלום עמדתו ואמר כי הענות לקריאה זו בימים אילו כמוה 

ים האמורים, אמר חבר הכנסת שלום בנוגע לאיום הגרעין האיראני כ"תקיעת סכין בגב מדינות ערב המתונות". על אף הדבר
 כי יש לעשות את המיב שניתן לעשות בתחום הדיפלומטי.

 ח"כ פרופ' שלמה ברזניץ:

חבר וועדת חו"ב הפרופ' שלמה ברזניץ הציג לראשונה רעיון מדיני לפיו אירופה תיזום "חממת תיווך מדינית" בעבור 
תחת מטריית חסות זו יוכלו הפלשתינים להגיע ולהכין עצמם לקראת עצמאות מלאה. רעיון זה הינו הישראלים והפלשתינים, ו

 תוצר של הבנה כי כיום ארה"ב איננה מסוגלת למלא עוד תפקיד זה.

 גידי גרינשטיין מנכ"ל ומייסד מכון ראות:

אסטרטגית ועל מנת לשפר עמדות  "ישראל כשלה במדינותה מול ממשלת חמאס". גרינשטיין כי ישראל נמצאת בנחיתות 
 מאזן בציר עוקף חמאס וזו מתחת הבנה כי הרש"פ חייבת להיות כתובת ויש לבסס שלטונה.-הציע לנהל מו"מ עם אבו

 

  



Former Palestinian Finance Minister Dr. Salam Fayyad:  

The Palestinians seek a situation 

“in which the rule of law and not the rule of the gun will prevail” 
Speaking today at the 7th annual Herzliya Conference on the "Balance of Israel's National Security”, Former 

Palestinian Finance Minister Dr. Salam Fayyad discussed his vision for peace between Israel and the 

Palestinians.  

Dr. Fayyad said that the Palestinian focus will be: “on creating a generation of smart, educated Palestinians 

who will demand no less than a credible system of laws and respect for rights”. Fayyad added that he “will 

never use occupation as an excuse to allow ourselves to be sloppy or lax in the building of our state”. He 

added: “I will demand certain things from our independent Palestinian state on behalf of all Palestinians.  I 

want to see a state that is free, where respect for rights is guaranteed, and not just a slogan, where education 

is at the fore, and where democracy is guiding principle.” 

Dr. Fayyad concluded with his vision for the future by saying: “I seek a warm peace with Israel.  I don’t want it 

so warm that you are in our backyard as you are now, but I seek a warm peace.  I seek strong political ties 

with Israel; I seek strong economic ties between the independent states of Israel and Palestine. I seek warm 

relations with Israelis… we do not want to erect walls, we want to build bridges.”  

Fayyad appeared in a panel entitled “Initiatives for Diplomacy and Statecraft in the Arab-Israeli Context”, 

chaired by the Conference Chairman Prof. Uzi Arad, and with Former Deputy Prime Minister and Foreign 

Minister MK Silvan Shalom. MK Shalom said that “the Israeli withdrawal from Lebanon and Gaza was meant 

for peace and was seen as an act of weakness.” 

The panel was part of the last day of the 7th annual Herzliya Conference on the "Balance of Israel's National 

Security”, which is organized by the Institute for Policy and Strategy at IDC, Herzliya.  

 

של המכון למדיניות  7-כ ברזניץ בכנס הרצליה הח" - תוכנית החממה המדינית
 ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי מציע: מעורבות בינלאומית עד לכינון מדינה פלשתינית

פלשתיני רק -חבר וועדת החוץ והביטחון של הכנסת פרופ' שלמה ברזניץ מקדימה סבור כי ניתן לפתור את הסכסוך הישראלי
ע לפלשתינים להשתלט על הטרור, לכונן מחדש את מערכות השלטון ובמקביל לנהל בדרך של מעורבות בינלאומית שתסיי

 עם ישראל מו"מ מדיני שבסיומו תקום מדינה פלשתינית בגבולות קבע.

ערבית". )ביום -ח"כ ברזניץ יציג את תוכניתו ב"כנס הרצליה".  במסגרת פאנל שכותרתו "מדיניות ומדינאות בגזרה הישראלית
 (08:30ד' בשעה 

יודגש כי ח"כ ברזניץ כבר שוחח על כך טעם ראש הממשלה אהוד אולמרט, שרת החוץ ציפי לבני וכן עם גורמים מדיניים 
 אירופים. כנס הרצליה נערך על ידי המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. 

-שראלי להתפכח מהרעיון של צעדים חדח"כ ברזניץ הסביר כי המשך הירי מרצועת עזה לאחר ההתנתקות גרמה לציבור הי
פלשתיני -צדדים דוגמת תוכנית ההתכנסות של אולמרט. יחד עם זאת, חובה למצוא פתרון מדיני משום שהסכסוך הישראלי

 מזין את ההקצנה באזור ויש לו השלכות גם למקומות אחרים.

קופה מוגבלת במהלכה ייבנו מחדש מערבות מעורבות בינלאומית לת-חממה מדיניתח"כ ברזניץ: "הפתרון שאני מציע הוא 
ומוסדות השלטון הפלשתינים ושתסתיים עם הקמתה של מדינה פלשתינית עצמאית". הוא הוסיף כי בשלב ראשון תפעל 
המעורבות הבינלאומית להפסקת הטרור הפלשתיני שתאפשר חידוש המו"מ המדיני על בסיס מפת הדרכים. המעורבות 

מצומצמת כמו בלבנון או מלאה כמו בבוסניה שם, כזכור, האירופים לקחו על עצמם את ניהול הבינלאומית יכולה להיות 
 המדינה.

לדעת ח"כ ברזניץ האירופים הם שצריכים להוביל את המהלך המוצע מאחר וארה"ב מסובכת מאד באזורנו ונתפסת בעיני 
 צדדית.  -הפלשתינים כחד

לתרום לסיום הסכסוך, לא מאהבת ישראל או הפלשתינים, אלא משום שהם "לקהילה האירופית יש אינטרס אסטרטגי עמוק 
 מסובכים עם העולם המוסלמי בשל קיומם של מיעוטים מוסלמים גדולים במדינותיהם" הוא מנמק.

 לדבריו, יש חשיבות גדולה להזרמת משאבים כדי לשנות מהותית את איכות החיים בשטחים. 

יש הרבה חסרונות לצד יתרונות, אך אני משוכנע כי זו הדרך היחידה לפתור את הסכסוך" "לא מדובר בפתרון קסם, לתוכניתי 
 סיכם ח"כ ברזניץ.  

  



 : "פנסיה חובה לכל אזרח היא הפתרון לצמצום בעיית העוני בישראל". ד"ר יעקב שיינין
טגיה במרכז הבינתחומי, הדגיש במושב שהתמקד בצמיחה וצמצום העוני, בכנס הרצליה השביעי של המכון למדיניות ואסטר

 . OECD -, כי שיעור העוני בישראל הוא הגבוה ביותר בהשוואה למדינות הד"ר יעקב שיינין

עוד הוסיף, כי למעלה ממחצית משקי הבית העניים היא בקרב המגזר החרדי הערבי. ולכן, קבע, כי "הפתרון האולטימטיבי 
 ה חובה לכל אזרח".לצמצום בעיית העוני בישראל הוא בהענקת פנסי

ד"ר שיינין הבהיר, כי "השטות הגדולה שעשתה המדינה היא בפתיחת השמיים לכל אותם עובדים זרים, ובכך תרמה להגדלת 
 מכלל המועסקים במשק הם עובדים זרים". 8%העוני במדינה. כיום 

והוסיף, כי "העובדה שכיום במשק  העיתונאי נחמיה שטרסלר, שהשתתף אף הוא במושב זה, הצטרף לעמדתו של ד"ר שיינין
עובדים זרים מצביעה על כך, שישראל מייבאת הון אנושי נמוך ומייצאת הון אנושי גבוה, והכוונה לכל אותם  240,000עובדים 

 יזמים צעירים ואקדמאים למיניהם".

כלכלית בת קיימא היא תנאי פרופ' רפי מלניק, דיקן ביה"ס לאודר לממשל במרכז הבינתחומי הרצליה, טען, כי רק צמיחה 
הכרחי לפתרון בעיית העוני". בהמשך דבריו הציג פרופ' מלניק את ה"מרשם" לפתרן בעיית העוני, ובו כלל בין היתר יציבות 

 פיננסית, גידול מתון בהוצאה הממשלתית, מדיניות שקופה ותהליך של המשך הרפורמה המשקית במשק. 

 

  –"שיטת הקצבאות פשטה את הרגל  :ובנאומ  שר האוצר, אברהם הירשזון,

 "2007מס הכנסה שלילי יונהג בשנת 

 מיליארד ש"ח" 15"עלותה הכוללת של מלחמת לבנון היא 

 שוק הרכב הישראלי הוא עיוות ובכוונתי לתקנו"
המכון למדיניות ואסטרגיה המרכז הבינתחומי, הכריז על מספר שר האוצר אברהם הירשזון בנאומו בכנס הרצליה של 

 .2007רפורמות חדשות שבכוונתו להנהיג במהלך שנת 

הנהגת מס הכנסה שלילי. לפי הירשזון, רק באמצעות מס ההכנסה השלילי ניתן להילחם בעוני ולהגדיל את שיעור  -
, מאחר והיא עודדה אנשים שלא לצאת ולעבוד, לא ההשתתפות בשוק העבודה. לשיטתו, שיטת הקצבאות פשטה את הרגל

מהאוכלוסייה העובדת אינה מגיעה לסף המס, זהו  50%-להשתתף בכח הפריון ולא להיות אנשים יצרניים. מאחר ולמעלה מ
 הצעד הנכון לעשות, אף על פי שעלותו התקציבית גבוהה והוא מחייב ממשק מול עשרות ואפילו מאות אלפי אזרחים. 

מה בשוק הרכב. הירשזון כינה את המצב הקיים "עיוות שנוצר במשק הישראלי, לפיו רק עשירית מהשכירים, נהנים רפור -
הירשזון הצהיר כי יפעל לתיקון עיוות זה על מנת להחזיר את הכספים לכל ₪".  מהטבה בעלות של שניים וחצי מיליארד 

 אזרחי המדינה ובדגש על אלה מהמעמד הבינוני. 

בחיסכון הפנסיוני. הירשזון הצהיר כי משרדו סיים להכין את הרפורמה בניוד החיסכון הפנסיוני של הציבור  רפורמה -
 בישראל שבעקבותיה שוק הפנסיה ייפתח לתחרות והחוסכים יחליטו היכן כספי הפנסיה שלהם ינוהלו.

ה להמשיך ולצמוח, וזקף זאת לזכות מעבר לרפורמות, הציג הירשזון את הישגי הכלכלה בישראל, שלמרות המלחמה הצליח
 משרד האוצר ובנק ישראל:

 ועלה על הייבוא בשערים דרמטיים תוך שבירת השיא. ₪, מליארד  270הייצוא עמד על סך של 

 . 4.8%הצמיחה תעמוד על 

 תוצר ממשיך לקטון למרות שעודפי הכנסות יועדו לצרכי המלחמה. -יחס החוב

 . שיעור האבטלה נמצא בירידה מתמדת

 מקומות עבודה חדשים בתשעת החודשים הראשונים של השנה.  44,000-נוצרו למעלה מ

 מיליארד דולר. 23-שנת שיא בהשקעות הזרות, כ

במהלך ₪.  מיליארד  15הירשזון מסר כי כלכלת ישראל נדרשה לשאת בעקבות המלחמה בעלויות ישירות ומיידיות בסך של 
תיירנים,  –תביעות ישירות, והעניק משכורות לכל היושבים במקלטים  23,000-המלחמה משרד האוצר טיפל בלמעלה מ

 עובדים בתעשייה, מפעלים ובעלי עסקים גדולים ובינוניים.

  



שחם בכנס הרצליה:" שוק האנרגיה התחליפי הוא -חן אלטשולר מנהלת קרן אלטשולר
האנרגיה המתחדשת והחלופית יש בו פוטנציאל השוק הצומח ביותר בעולם. בתחום 

 צמיחה עצום והוא צומח בקצב דו ספרתי בכל שנה". 

 "זוהי תעשייה עם פוטנציאל ייצוא עצום ומן הראוי שתזכה לסבסוד מטעם המדינה".

"תעשיית האנרגיה הירוקה היא תעשייה של אין ברירה. צמיחה כלכלית המשולבת 
 זהו חוסן לאומי". -בהעלאת רמת האחריות הסביבתית

במושב מיוחד בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי בנושא "אדמה חומה ירוקה כחוסן לאומי" 
הציגה חן אלטשולר, מייסדת ומנהלת הקרן הירוקה ומנהלת המחקר של בית ההשקעות אלטשולר שחם, המשקיעה 

 ובאנרגיה ירוקה בלבד, את חזונה לתחומי האנרגיה התחליפיים.בטכנולוגיות ירוקות  

ספרתיים בכל שנה, והוא תחום יצרני עתיר תעסוקה. -לדבריה, "מדובר בשוק הצומח ביותר בעולם המתפתח במספרים דו 
תח לאחר שייסדתי את הקרן הבחנתי שיש מעט חברות ישראליות העוסקות בטכנולוגיות סביבתיות, אך התחום הזה מתפ

במהירות וכיום יש הרבה יותר חברות שפועלות בתחום האנרגיה הסביבתית, בתחומי המים, אנרגיית המופקת מרוח ועוד. רק 
בשנה. יש בזה פוטנציאל ייצוא עצום ומן הראוי שמי שמשתמש ומפתח אנרגיות  44%בתחום האנרגיה הסולרית יש צמיחה של 

 נעשה במספר מדינות. חליפיות יזכה לסבסוד מטעם המדינה כפי שזה 

"זוהי תעשייה עתירת תעסוקה והון שיש בה השקעות רבות במחקר ופיתוח, ובישראל יש מגזר עסקי זריז שיודע לזהות שזוהי 
 מגמה עסקית חמה. 

" מדובר בכלכלה מתקנת ולא מזהמת. היא תוריש רק דברים טובים וצמיחה טובה לדורות הבאים, כמו חלופות לנפט 
והי תעשייה של אין ברירה, שכן יצרנו ביקוש שכדור הארץ אינו יכול לספק לנו יותר. עד היום לא שילמנו על וכימיקלים. ז

הזכות לנשום אויר נקי ולצרוך מים נקיים, אבל בירוא היערות, זיהום ומחסור במים, התכלות הדגה וההתחממות האקלימית 
 את זה". גורמים לכך שזוהי תעשייה של אין ברירה מאיימים לשנות 

 

 יושקעו בערביי הצפון ₪ כמיליארד  :נור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה-רענן די

 כחלק מתוכנית ממשלתית לחיזוק המגזר לאחר המלחמה

ערבי של הגליל לאחר מלחמת לבנון" שנערך בכנס הרצליה של המכון -במושב מיוחד של "שותפות בגליל: פיתוח יהודי
 ה במרכז הבינתחומי, הוצגו תוכניות לקידום המגזר הערבי בצפון.  למדיניות ואסטרטגי

פירט את תוכניות הממשלה לסיוע למגזר הערבי בשלוש תחומים: המגזר הערבי רענן דינור, מנכ"ל משרד ראש הממשלה, 
 בצפון, ילדים ונוער, המגזר העסקי הערבי. 

. תכנית ארבעה 8% -בתוצר המקומי הגולמי עומד על פחות מ מתושבי המדינה הם ערבים, אולם חלקם 20% -נור, כ-לפי די
מיליארד השקלים עסקה במרכזה בפיתוח תשתיות ולא הושם עד כה דגש על מינוף כלכלי. לאור זאת, בכל תוכניות 
הממשלתיות החדשות פועלת הממשלה להבטחת לחלקם היחסי של ערביי ישראל בהשקעת תקציבים, תוך דגש משמעותי 

 וטנציאל הכלכלי של האוכלוסייה. למיצוי הפ

יושקעו במגזר הערבי. ₪ מיליון  930כחלק מהתוכנית הממשלתית לחיזוק הצפון וחיפה, לפחות חיזוק המגזר הערבי בצפון: 
 ראש הממשלה הנחה להקצות שליש מהתקציבים למגזר הערבי, במסגרת התוכניות לחיזוק הצפון וחיפה. 

השנה בתוכניות לילדים ₪ מיליון  200 -ראש הממשלה הכריז על כוונתו להשקיע כבסיכון: התוכנית הממשלתית לילדים ונוער 
ילדים בסיכון. שליש מהילדים האלה יהיו ערבים )לעומת חלקם באוכלוסיית  140,000 -ונוער בסיכון. המדובר על מספר של כ

 התלמידים שעומד על רבע(. 

ים במגזר הערבי הם עסקים קטנים ובינוניים, שהיקפי הפעילות שלהם מותנים רוב  העסקהקמת קרן "פרייבט אקוויטי" לעסקים: 
 במידה רבה ביכולתם לגייס הון. הרבה עסקים בעלי פוטנציאל צמיחה מיצו את יכולת גיוס ההון מהבנקים. 

הקרן תאפשר ₪. ון מילי 80והון פרטי של לפחות ₪ מיליון  80קרן "פרייבט אקוויטי" תוקם כבר השנה ולה יש הון ממשלתי של 
 חברות ועסקים במגזר הערבי.  80עד  40-השקעה ב

הרשות תשמש כגוף תיאום חשיבה ומעקב בנושא הפעילות הממשלתית לקידום כלכלי של מגזר הקמת הרשות לפיתוח כלכלי: 
 המיעוטים. 

 תפל באופן ממוקד בתעסוקת נשים ותעסוקת אקדמאים.

, הציג מגמה בולטת של ערביי ישראל בצפון בתחום התעסוקה ממנה אפשר שעברפרופ' עזרא סדן, מנכ"ל משרד האוצר ל
לדבריו לשאוב תקווה באשר לסיכויי ההשתלבות של ערביי ישראל במשק הישראלי. לפי פרופ' סדן, המגזר הערבי מתחיל 

ת ההשכלה וירידת לאמץ דפוסי התנהגות שמאפשרים את השתלבותו במשק הישראלי כגון יציאת נשים לעבודה, עלייה ברמ
לימודי  –תחומים עיקריים בהם ניכר פריצה משמעותית בהתקרבות המגזר למשק הישראלי  2הריבוי הטבעי. פרופ' סדן מזהה 

מהרופאים בארץ הם מקרב המגזר הערבי ואחוז האקדמאים בתחום הרפואה  7.5%הרפואה ומקצועות העזר ותיירות. כיום 
 מאים בתחום זה בקרב המגזר היהודי. מקרב המגזר גבוה יותר מאחוז האקד

 גם ההתעוררות בתחום תיירות הפנים בצפון לא פסחה על המגזר הערבי, וניכרת פריחה בצימרים במגזר.

  



 החשדות נגד נשיא המדינה במרכז הדיון בנושא ביקורת המדינה

המדינה מיכה לינדנשטראוס משיב למבקריו: "הביקורת עלי היא בגדר ספינים של מבקר 
 מקורבים"

 שר התיירות יצחק )בוז'י( הרצוג: "הנשיא צריך להתפטר לאלתר"

 פרופ' עוזי ארד: "צריך לתת את הדעת לקורבנות של הנשיא"
טגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, עימדו במושב בנושא  שנערך היום בכנס הרצליה השביעי של המכון למדיניות ואסטר

החשדות נגד נשיא המדינה במרכז הדיון ונרשמו מספר התבטאויות מעניינות של מבקר המדינה לינדנשטראוס, שר התיירות 
 הרצוג, יעקב פרי, דן פרופר ופרופ' עוזי ארד. 

לנוכח המציאות השלטונית הנוכחית: דיבר על חשיבותו של מוסד מבקר המדינה ביחוד  מיכה לינדנשטראוס מבקר המדינה
"אני סבור שממשל הרואה בביקורת סכנה לעם פוגע בערכי היסוד של ישראל". את הביקורת עליו הוא הגדיר כ"ספינים של 
מקורבים. הספינים יוצאים מבית היוצר של חוגים של מקורבים לאישי הציבור. מוטב שבמקום המקורבים יקיימו אישי הציבור 

ושקוף. במקום להתמודד עם גוף הביקורת אישי הציבור מעדיפים להתמודד על גופם של המבקרים כדי לצמצם דיון פתוח 
 את קולם".

החל את דבריו בהתייחסות לאירועים האקטואליים וקרא לנשיא המדינה להתפטר לאלתר: "אין  שר התיירות יצחק בוז'י הרצוג
ות יקר לי מאוד כבנו של הנשיא השישי ונציג הזרוע המבצעת אני קורא חוסן לאוטמי בלי כיבוד שלטון החוק. מושב הנשיא

 לנשיא המדינה להתפטר לאלתר מתוך חרדה למוסד הנשיאות ומעמדה של מדינת ישראל בעולם". 

שהנחה את הפאנל התייחס גם הוא לפרשת נשיא המדינה: "האשמות נגד הנשיא הן עדיין בבחינת נחשד, אבל  פרופ' עוזי ארד
 לדעת שהקורבנות שלו היו נשים אלמוניות,  וכאשר כל הקשב ניתן לנשיא צריך לתת את הדעת לקורבנות". צריך 

באשר לדיון שהתנהל בנושא מבקר המדינה, אמר השר הרצוג כי הוא חרד מהשיתוק האופף את הזרועה המבצעת: "כשר 
בורי אנשים שבאמת פועלים למען המדינה. יש בממשלה אני מרגיש שמוטבעת עלי אות קין. יש בממשלה הזו ובשירות הצי

 תחושה של פחד דמוני מקבלת החלטות והבעת דעה וזה צריך להשתנות". 

שישב באולם, מתח ביקורת חריפה על האקטיביזם הביקורתי של המבקר הנוכחי. פרי העלה  ראש השב"כ לשעבר יעקב פרי
רים מתפרסמים טרם בוצעו הבדיקות הדרושה במשרד חשש שחלק משמות המבוקרים המפורסמים בתקשורת חדשות לבק

 המבקר.

טוען כי "יש פושעים של ממש בקרב אנשי ההון בישראל".  כמו כן הוא קורא להקשחת רף הענישה  איש העסקים דן פרופר
ל המשטרתי וטוען כי שופטים בישראל מצויים תחת מערכת לחצים בבואם להכריע. פרופר יצא גם נגד התופעה הפסולה ש

 אישי התקשורת "האוכלים מכף ידו של אדם זה או אחר". 

  

Israeli PM Olmert – “The President (Katzav) Can Not Continue to Fulfill His 

Duties and should leave the President’s Residence” 
Speaking at the final session of the 7th Herzliya Conference of The Institute for Policy and Strategy (IPS) at the 

Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya, Israeli Prime Minister, Ehud Olmert said “"I cannot open my speech 

tonight without addressing the events of the past 24 hours and the attorney general's decision to conduct a 

hearing on the president, in light of the possibility of filing a severe indictment against him. Under such 

circumstances, I have no doubt that the president cannot continue to fulfill his duties and will have to leave 

the President's Residence. This is a sad day for the State of Israel."  

The Prime Minister then went on to discuss the threats now facing Israel from Iran and its influence. In as far 

as Tehran’s race to develop nuclear weapons, Olmert said “…there is still time, while not unlimited, to stop 

Iran’s intention of becoming a nuclear power which threatens its adversaries, first and foremost, Israel. We 

are not complacent, we can not be complacent, and we are responding to the Iranian threats with the 

necessary seriousness. We are at the forefront of the fight to place this issue on the top of the agendas of 

world leaders and international public opinion.” 

“Threats, hostility and fighting are not our way. Our aspiration was and always will be to live in peace with our 

neighbors, near and far” Olmert continued, “at the same time, our desire for peace should not be interpreted 

as weakness but rather a source of strength.” 

Despite the threats, Olmert is convinced that Israel will prevail. “No force in the world can destroy us – and 

there will never be. We refuse to be dragged into an atmosphere of collective, self induced fear. We will not 



allow the people to sink into depression and insecurity. We have immense strength. We have nothing to fear 

and we will not be afraid.  

 

 

מי ואתגרי החוץ כנס הרצליה השנתי השביעי, שעורך המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, בנושא מאזן החוסן והביטחון הלאו
יושם  והפנים הניצבים בפניה של מדינת ישראל, ידון בנתונים, בתהליכים ובחלופות למדיניות בסוגיות המרכזיות של הביטחון והחוסן הלאומי. השנה

   דגש על נושא הגרעין האיראני, שטופל מאז ומתמיד בצורה רצינית ומעמיקה בכנסי הרצליה והשנה העיסוק בו מקבל משנה תוקף.

The Herzliya Conference, headed by Prof. Uzi Arad, is the flagship of the Institute of Policy and Strategy (IPS) of IDC Herzliya. The 

Herzliya Conference addresses Israel’s national agenda by encouraging public debate and influencing the country’s public policy 

planning. This is achieved through convening Israeli and international elite policy makers, conducting cutting edge research, 

fostering a global network of contacts in a public forum by attracting the best and the brightest to take part in the conference and 

its discussions. 
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 052-5915135עזרא, ארד תקשורת -לי בן
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Jeremy Ruden – IDC Deputy Spokesman – 052-407-0775  

Yonatan Beker – IPS Foreign Press Liaison – 054-640-4225 
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