
ברכות

שנת ההכרעות החשובות
אלכס מינץ' פרופ

דיקן

דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל

המרכז הבינתחומי הרצליה



בתיקעלעלתיאלוברכהלדבריכהכנה

"הראשוןהרצליהכנס"הקרויבמשרדי

נשיאביןוהתכתבויותמסמכיםהכולל

מייסד,רייכמן'פרופ,הבינתחומיהמרכז

לשנהעדהכנסראשויושבהמכון

המייסדהדיקןו,ארדעוזי'פרופ,האחרונה

אהוד'פרופ,לממשלהספרביתשל

הכנסאתבתכננם,לברכהזכרונושפרינצק

.הראשון

...קצת נוסטלגיה



פישעלהוא,במיוחדאותישהרשיםמה

לפניכברראוהםבחזונם,דאזהמסמכים

בכנסעכשיוכאןשקורהמהאתשניםעשר

:הרצליה

ואחדישראלבמדינתמוביל,בינלאומיכנס

השוניםבהיבטיםהעוסק,בעולםהחשובים

,הלאומיוהביטחוןהלאומיהחוסןשל

חברתי,מדיני,כלכלי,וצבאיאסטרטגי

.וערכי



הבינתחומיהמרכזעשהארוכהדרךכברת•

.דאזמהימים

,נהדריםסטודנטים5500עםספרבתישבעה•

מדינות74-מסטודנטים1200-מיותרכולל

.העולםמרחבי

,בדרכו,בחזונו,באיכותוגםיחודיהבינתחומי•

.מנוהלהואבהובדרךברוחו

המרכז הבינתחומי



ספרבביתגםביטוילידיבאההמרכזשלהייחודיות

:לממשללאודר

המשרתיםהזריםלדיפלומטיםהתכניתלדוגמא•

.הבינתחומיבכירימלמדיםבה,בישראל

מדיניות ציבורית, תוכנית מובילה במוסמך בממשל•

אשר בה לומדים סטודנטים, דיפלומטיה וחקר הטרור

,  ברקלי, קולומביה, המגיעים אלינו מסטנפורד

.קמברידג ואוניברסיטאות מובילות אחרות, אוקספורד

בית ספר לאודר לממשל



.פתיחת הכנס העשירי הוא יום חגיגי לכולנו

,  דומה שייחודיות כנס הרצליה העשירי הוא

:  שהוא מתקיים במה שאני קורא

.שנת ההכרעות

שנת ההכרעות



:כמובנושאיםלקבלשצריךהכרעות

איזה?לא/כן:המדיניומתןהמשא•

?מסלול

?קצבובאיזהמינוןבאיזה

להטלתלחכותזמןכמה:האירניהנושא•

,לתקוףכן?משמעותיותסנקציות

?לעשותעודמה?לתקוףלא

ההכרעות



החלטות
 החלטות בכל הקשור לנושא החם של

אשר ראש הממשלה נתניהו  , "שלום כלכלי"
,  דיבר עליהם בהתלהבות בשנה האחרונה

.  ופרויקטים משותפים עם הפלשתינאים

 החלטות אמיצות בנושאי פנים בוערים כמו
נושאים  , האלימות והחינוך, הפשיעה הגואה

שפשוט לא יכולים לחכות ודורשים הכרעות  
.  והחלטות



ובמדיניותבממשלהחלטותקבלתכחוקר

גםשישנןלעובדהכמובןמודעאני,חוץ

:כמו,(אלטרנטיבות)חלופות

להחליטשלאלהחליט

ההחלטהלדחות

מתקדמיםשלאלהחליט

קבלת החלטות



אבל אך ורק אם שוקלים בכובד  , זה בסדר

.  ההתקדמות-ראש גם את מחיר אי

בחינה יסודית של קשת החלופות  

והשלכותיהן צריכה להיעשות על ידי מספר  

.  פוליטיים-גורמים לא תלויים וא

ההתקדמות-תועלת של אי-עלות



בספרותשמכונהממהלהתעלםאפשראי

.העוצמהפרדוקסהאקדמית

כחיותר,מסוימתלנקודהשמעברהעיקרון

.חוסןאוהשפעהליותרמובילבהכרחלא

בנקודה מסוימת זה דווקא יכול להתהפך  

.ואף לפעול כבומרנג נגדך

פרדוקס העוצמה



שחלקם מלכתחילה , כשהשחקנים בצד השני

.מתלכדים כולם נגדך, עוין אך חלקם לא

זה קרה לישראל במלחמת לבנון הראשונה  

.ולאמריקאים בעירק

הסיבה לפרדוקס העוצמה  



שברבנקודתכרגעעומדיםאנו,לדעתי

:שכזהוהיפוך

לאיראןמתקרבתטורקיה

ולאיראןלטורקיהסוריה

לסוריהלבנון

.מנבאהעוצמהשפרדוקסכפיבדיוק

נקודת השבר



ורקהפיךלאכללבדרךהתהליך,זומנקודה

שלהחיובייםהתמריציםבשלזאת.מתעצם

עםהשחקןכנגדלהתאחדהשוניםהצדדים

באםלבחוןחייביםכןעל,העצמהמירב

עדיפה,(למשלהסוריתבזירה)במקוםדריכה

אתשישבש,אמיץמדינימהלךפניעל

.התהליך

תהליך שרק ילך ויתעצם



כמעטאצלנוהקואליציוניתהשיטה,לצערי

,חלופותשלרציניתבחינהמאפשרתולא

.המדיניבמישורלאבוודאי

הפחותולכלמסנדלתכמעטהשיטה

החלופותסוגואפילומספראתתוחמת

,לבחוריכולבישראלממשלהראששמתוכן

וזאת,באהואמפלגהמאיזהמשנהולא

.בעולםרבותלמדינותבניגוד

שיטת הממשל בישראל והשלכותיה



-ממשלית , זו בעיה סטרוקטוראלית

פוליטית חמורה אשר יש לה השלכות על 

מה שהממשלה מנסה לעשות לא רק בזירה 

.  הפנימית אלא גם במדיניות חוץ וביטחון

בעיה סטרוקטוראלית המשליכה על קבלת      

החלטות ומדיניות חוץ וביטחון  



לעובדהמודעיםשכולם,הואהפרדוקס

החוסןאתמחלישההקיימתשהשיטה

.בנידוןדברעושיםלאאך,הלאומי

לאשאםולחשובסרטןשיששלגלותכמו

.טובותלתוצאותיובילזהבונטפל

הפרדוקס



מדיניותשהחלטותהדעתעלמתקבללא

לא,בציבוררובלהםשישכאלו,מכריעות

-קואליציונייםחסמיםבשליתקבלו

.פוליטיים

.השיטהאתלשנותחייבים

פוליטיים  –חסמים קואליציוניים 

במדיניות חוץ וביטחון



צריךבישראלהממשלהראשמה"בכנס

,"לכהונתוהראשוניםהימיםבמאהלעשות

הציע,חודשיםמספרלפניאצלנושהתקיים

מומחיםגםכללואשר,ברשותיצוות

היוםגםהתקפותהמלצותמספר,אחרים

:ובראשן

המלצות עיקריות



המשך-המלצות עיקריות 
שהוא יחסית, הליכה להסדר עם סוריה•

קל יותר  , להסדר עם הפלשתינאים

,להשגה

שכן אין את שחקני הווטו כמו חמאס אצל

הפלסטינים והתנגדות מתנחלי יהודה  

ן התבטא"גם ראש אמ.ושומרון בישראל

.בחיוב לא אחת בנושא

הנשיאאין לזלזל בכוונותיו ודבריו של •

,אסד שהעמיד בפני ישראל שתי חלופות

.  הסדר או התנגדות



מראה  , אסטרטגיות-ניתוח המגמות הגיאו

. שבעוכרנו לחכות

,  בטחונים, כניסה למשא ומתן תאיץ תהליכים מדיניים

כלכליים אזוריים חיוביים ותוריד הלחץ הבינלאומי  

.כל זאת במחיר נסבל יחסית, מישראל

להאצת פרויקטים משותפים במסגרת קונספט  

.  עלות חיובית-יש בוודאי תועלת , " השלום הכלכלי"

תועלת-עלות 



יש להקים במשרד ראש הממשלה או במשרד  

מנהלת לטיפול בכל , לאיומים אסטרטגיים

,  המשפטי: ההיבטים הקשורים לנושא האיראני

, מדיני, פוליטי, פיננסי-הכלכלי, התעמולתי

.  אסטרטגי, ביטחוני

.  יש מה לעשות וצריך לעשות ומהר

.  הבעיה והאיום האירני הם אמיתיים

איראן



וחשוביוקרתימדיניות-מכוון,policyכנס

הכנסיםביןאותומוניםשרבים,זה

.רבארגונימאמץדורש,בעולםהחשובים

וצוותרוטשילדדני(.במיל)לאלוףמודהאני

העבודהעלואסטרטגיהלמדיניותהמכון

בקנהייחודיכנסבהרמתשהשקיעוהרבה

.כזהמידה

ברכות ותודות


