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המצגתמבנה

כלכלי של המדינה-מתקפה על המודל המדיני

אתגר אסטרטגי שעלול להפוך לקיומי

עקרונות נדרשים למענה



מערכת ביטחון היא האחראית

אד'אחמדינג

כפי שברית המועצות  ... ישראל במסלול התרסקות

(2/12/06" )נעלמה

עליונות צבאית  

וטכנולוגית

ההתנגדותמערךשלהמדיניהאתגר

?
תפיסת הביטחון-הנחות עבודה 

ביטחונית-זירה מרכזית צבאית

איום קיומי פיזי צבאי

לגיטמציה-דהמתיחה סימטריה-א

הקריסהלהיגיון ההחרבהמהיגיון 

הקריסהמהיגיון לאסטרטגיית 

המדינות2חתירה תחת עיקרון : מטרה

אבו מוסא מרזוק
כישלון  התוכניות המדיניות הוא שיביא לחיסול "

(5/07" )ישראל

נסראללה 

חלשה  [ ישראל... ]אנו לא זקוקים לטנקים ומטוסים"

(31/7/06" )יותר מקורי עכביש

חאלד משעל
כל עוד מכונת הילודה הפלסטינית פועלת ללא "

עד , נמשכת הספירה לאור של ישראל, הפסקה
(4/08". )שתיעלם



לכיבושמקיבוץ
מקיבוץ לכיבוש: המהפך של השמאל

'לאופנתית'הפיכת התמיכה בפלסטינים 

מיתוג ישראל כמדינת אפרטהייד

לגיטימטורים למבקרי מדיניות-טשטוש ההבדלים בין דה

BDS-קמפיין ה

(קול אחד לכל אחד)קידום פרדיגמת המדינה האחת : מטרה

טורונט

ו

לונדון

מדריד איזור מפרץ

קליפורניה

רשתות מבוססות רכזות

תהליך של הקצנה כלפי ישראל: אסלאם באירופה



החוזרההיזוןומעגלהשלישתעודת

חתירה תחת פתרון

שתי המדינות
קידום נרטיב של

מדינה אחת

הגיון הקריסה
דה לגיטימציה 

בסיסית

יותר מדינות קרסו מסיבות מדיניות מאשר צבאיות, מאז מלחמת העולם השנייה

בינאום סוגיית

ערבי ישראל

שימוש בסמכות שיפוט  

אוניברסאלית נגד ישראל

צמצום מרחב התמרון נגד מערך  

ההתנגדות

=  ישראל 

אפרטהייד

קריסה: הסכנה

תעודת השליש

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5d/South_Africa_flag%281927%29_large.PNG


האיום המדיני הוא אסטרטגי

ניצחונות שלובים

ישראל סובלת מנחיתות אסטרטגית

איום חדש -דינמיקה חדשה 

ניצחונות מושגים בשדה הקרב

הרלוונטיותפער

הזירה הדיפלומטית איננה קריטית  

לביטחון הלאומי

עליונותו הצבאית והטכנולוגית של  

ל מספיקה"צה

ההתקפות המדיניות אינן חדשות

הסברה: הבעיה העיקרית לא הסברה, אידיאולוגיה

פלסטיני  -פתרון הסכסוך הישראלי

יוביל לפתרון הבעיה

איום קיומי פוטנציאלי

כלכלי-איום מדיני

דה לגיטימציה אינה תלויה בהכרח  

פלסטיני-בתהליך הישראלי



מענה רשתי לאיום רשתי

מיתוג ישראל

רה אורגניזציה של מערך החוץ

ניצחונות שלובים

מנחיםעקרונות: המענה

התייחסו בהתאם: איום קיומי

ח מודיעיני"צי

למערך החוץ' 0'תקציב 

הגדרת גורם מתכלל לסוגיות הליבה

פ בין זרועי  בנוגע לסוגיות מהותיות"שת

מתקפה על זרזים

הסטת משאבים לרכזות

NGO’sהתמודדות עם 

לגיטימטורים למבקרי מדיניות-חיץ בין דה

דיפלומטיה מבוססת יחסים


