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        דברדברדברדברדברדברדברדבר--------תחתחתחתחתחתחתחתחפפפפפפפפ

סדר . 2006 בינואר 24 ' 21'השישי על מאז� החוס� והביטחו� הלאומי נער� ב" כנס הרצליה"

, יומו של הכנס ודיוניו שיקפו סוגיות מרכזיות שישראל ניצבת בפניה� בתחומי� המדיני

. הכנס נער� ערב הבחירות הכלליות לכנסת. הממשלי והיהודי, החברתי, הכלכלי, יטחוניהב

מר אהוד , המסורתי נישא השנה בידי ממלא מקו�  ראש הממשלה בפועל" נאו� הרצליה"

, בדומה  למתמודדי� האחרי� על ראשות הממשלה שנשאו דברי� בכנס, אשר, אולמרט

 .  ופרש את העקרונות שידריכו את מדיניות

 

בה� זכה החמאס ברוב , למועצה המחוקקת הפלסטינית הכנס נער� ג� ערב הבחירות

הודגשה במושבי� שעסקו , ומסיבות נוספות, בשל כ�. המאפשר לו הקמת ממשלת חמאס

 תהיה שנת התפתחויות חשובות 2006ובמדיניות חו* ההערכה כי שנת  בביטחו� לאומי

.  התחזקות החמאס והתגרענות אירא�'גיי� והכרעות גורליות נוכח האיומי� האסטרט

המש� לבמיוחד אלה הקשורות , שאר דיוני הכנס הוקדשו ברוב� לבעיות פני� מרכזיות

כבכל שנה נגעו . אכיפת החוק במערכת הפוליטיתלמדיניות הרווחה ול, הצמיחה הכלכלית

ה למטרותי, נושאי� הקשורי� לאופייה היהודי של מדינת ישראלבדיוני הכנס ג� 

במסגרת זו הוצגו בכנס תוצאות הסקר . הלאומיות וליחסיה ע� קהילות יהודיות בעול�

 . הראשו� על פטריוטיז� וחוס� לאומי בישראל

 

ר "ידי ד'הוא נכתב על. הינו בבחינת סיכו� מנהלי� של מהל� הכנס ועיקריוזה מסמ� 

גי� בו הממצאי� מוצ. אורי סלוני� ואפרת פלג, אלטמ� בסיוע� של גל אלו�'ישראל אלעד

א� , המסמ� משק+ את רוח הכנס. מדיניות שהועלו בכנסלהמלצות ההמסקנות ו, העיקריי�

מובא הוא . אינו מתיימר לכלול את כל אשר נדו� במהלכו ולפיכ� אינו מחייב את משתתפיו

 .בזאת לעיונ�

 

 

 עוזי ארד' פרופ

 ר הכנס"יו

 

 2006מארס , הרצליה
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  עיקרי המסמ�עיקרי המסמ�

 :וס� הלאומי והביטחו� הלאומי של ישראל מראה כיבחינת מצב הח

א� באופק הקרוב והרחוק מתפתחי� איומי� , מספק כיו� ייטחונהבהחוס�  �

 .טרטגיי� המחייבי� היערכות למאבקאס

ונחוצות רפורמות ,  מובטחוא� המש� הצמיחה הגבוהה אינ, מספק הכלכליג� החוס�  �

 . כדי לשמרהוהשקעות נוספות

 בקרב רוח הפטריוטיתהא� אמו� הציבור במוסדות השלטו� ו, פקמס יאלהמורהחוס�  �

 .ויש לפעול לחיזוק� ברמת ההנהגה והחינו�, בירידהמצויי�  הצעירי�

צעדי� לבלימת ויש לנקוט , משכתמת מצוי בירידה דמוקרטיה�הממשליהחוס�  �

 .� שלטו� החוקדרדרות ולשיקוההת

' החברתיי�פערי�הוני ועהתפשטות הנוכח ל מצוי בירידה החוס� החברתיג�  �

 .נדרשי� צעדי� מתקני�ו, הכלכליי�

 

 ישראל נמצאת במציאות 2006 שנת שקברניטי הביטחו� הלאומי סבורי� כי בפרו

ניצבת היא כולי עלמא שאליבא דאלא . שידעההטובות �  ומדינית מתיטחוניב, אסטרטגית

 :אתגרי� ואיומי� צבאיי� ומדיניי�של  הפני שורל

,  ומממנת,מפתחת אמצעי� גרעיניי� צבאיי�, ת להחריב את ישראלהקורא, אירא� �

 .מציידת ומנחה טרור נגד ישראל

ההזדמנויות להסדר מדיני 'מה סגירת חלו�י וע, ברשות הפלסטיניתהחמאסהתחזקות  �

יומה של 'מעמידות אתגר אסטרטגי ומדיני מורכב על סדר, פלסטיני מוסכ�–ישראלי

 .ישראל

שמתקרב לתחומי , האסלאמי העולמיה� הטרור : � הטרוראיו – וא+ גובר –נמש�  �

. שמועד להסלמה, הפלסטיניה� הטרור ו; זבאללהיחבדמות  ,האזוריה� הטרור ; ישראל

 . עודנו אפשריאר*ל'*פיגוע גדול בישראל או בחו, א+ ההצלחות במאבק בטרור'על

לעמדות תנופה רבה בוהגעתו , יכו�התרח  במדינות המזהאסלא� הפוליטיהתחזקות  �

 סיכוני� לישראל יוצרות מצב אזורי חדש ועתיר, השפעה וא+ לשלטו� בחלק מה�

 .ולמערב בכלל

בו ש ריתהב'צותובמסלול העימות ע� אר, הסוריבהתפוררותו הנמשכת של המשטר  �

 .טמוני� סיכוני� פוטנציאליי� לישראל, הוא נתו�

 

פשרה בלי שהארגו� שינה  והגעתה לעמדות כוח התא;עליית החמאס מציבה אתגר אסטרטגי

המאל* אותו ,  באי� כוח מערכתי פוליטי בקרב הפלסטיני�;או נדרש לשנות את עמדותיו

 .ואי� לצפות כי יוותר על נשקו ועל אופציית הטרור שלו, ספק רב א� החמאס יתמת�, לכ�

 

מתווה להסדר 'ותעקרונות ונוסח, גישותשל בשיח הפוליטי הישראלי שולט עדיי� ריבוי 

קווי ההיערכות , גבולות לעתידה עומדי� סוגיית שרטוט �במרכז. פלסטיני–ראלייש

, האיו� מאירא�
הטרור ועליית 

החמאס מציבי� 
רטגי אתגר אסט

�מורכב על סדר
 .יומה של ישראל

 יהביטחונהחוס� 
והחוס� הכלכלי 

א� , מספקי�
החוס� הממשלי 
והחברתי והרוח 

הפטריוטית 
 .מצויי� בירידה
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 קוד� למהפ� ,בסיסי מושכל. האפשריי� וסוגיית כינו� מדינה פלסטינית בגבולות זמניי�

בהקד� לכינו� שיוביל , ע� הפלסטיני� היה שהגעה להסדר מוסכ� ,במחנה הפלסטיני

ינטרס של מי שמעוניי� בישראל כמדינה יהודית היא א, מדינת לאו� פלסטינית לצד ישראל

לאומית מעוניינת 'הבי�ג� הקהילה . לאומית רחבה'בי� היצלגיטימהנהנית מודמוקרטית 

 .ולחיוניותה של המדינה הפלסטיניתוא+ רואה בישראל אחראית לקיומה , בכ�

 

ניגוד בשל הדרכי� להסדר למבוי סתו� 'מפתעוד טר� עליית החמאס נקלעה אלא ש

 :לתהלי�בנוגע עמדות ה

ידי הרשות 'תשתיות הטרור עלשל  דרשה פתרו� לבעיות הביטחו� ופירוק ישראל �

 .ומת�'משאב כתנאי להתקדמות הפלסטינית

ביד� סיכו� כל עוד אי�  טענו כי אי� ביכולת� לפתור את בעיות הביטחו� הפלסטיני� �

מאות פלסטינית ישראל מהשטחי� ועצשל  הנסיגשיכלול , הקבע' הסדרבעניי�מחייב 

 .מלאה

 

קבע ממלא מקו� ראש , על רקע המבוי הסתו� והתפיסה כי אי� שות+ פלסטיני להתקדמות 

 : השנה כי"נאו� הרצליה"בהממשלה 

 . שני העמי�� שלקיו� שתי מדינות לאו� הוא הפתרו� המלא לשאיפת �

 .הקבע של ישראל כ� שיבטיחו את הרוב היהודי בה'יש לעצב את גבולות �

 וישראל תעמוד על ,בי� הצדדי�להסדר להגעה רכי� היא עדיי� הדר� היחידה הד'מפת �

את תבטיח ישראל , הפלסטיני� לא יעמדו בהתחייבויותיה�א� א� היה , מימושה

 .צדדיי� אפשריי�'ובכ� רמז על צעדי� חד, האינטרסי� שלה בכל דר�

 

וטוענת , צדדיות'חדשוללת מדיניות של נסיגות , "הליכוד"אותה ביטא ראש ש, גישה אחרת

 הוא שצרי� להיות השיקול המכריע בכל היערכות מחדש ,ולא רק הדמוגרפיה, הביטחו�כי 

את , ירושלי� רבתיאת , הביטחו� של ישראל צריכי� לכלול את בקעת הירד�'גבולות. בשטח

. השטחי� החולשי� על הליבה האסטרטגית של ישראלאת � אליה ויהצירי� האסטרטגי

 מסוגלת ההביטחו� אינ'וגדר', 67וי ו יכולה להג� על עצמה בקהישראל אינמכיוו� , זאת

 .מ נגד תעופה אזרחית"כת+ נ'מסלול והפעלת טילי'למנוע ירי תלול

 

מדינית ,  פיזיתלהיפרדותלפעול  יש ת�ומ'שאעדר שות+ למבה, "העבודה"פי ראש 'על

פי 'ההפרדה על' גדרולהשלי� מיידית את, תו� המש� שאיפה לשלו�א� ג� , תיטחוניוב

הודגש הצור� בכ� שבצעדיה . מקובלות על גורמי הביטחו� והמשפטשיהיו מידה 'אמות

צדדי 'דפוס ההתקדמות הדו לאלחזרה בעתיד אפשרויות צדדיי� לא תסגור ישראל 'החד

 .הקבע' על הסדרת�ומ'שאמ הלאו

 

יו� ציבורי מתקיי� ד, היו�'עתה על סדרנמצא  והקבע אינ' על הסדרת�ומ'שאג� א� מ

הנתו� , אחד הרעיונות.  העתידיי�הקבע�ותגבולעקרונות לקביעת לשיקולי� ובנוגע לנמר* 

,  מאוכלסי� בי� ישראל למדינה פלסטינית עתידהחילופי שטחי�הוא של , ויכוח מתפתחוב

על רקע המבוי 
מתחדד , הסתו�

הוויכוח בי� 
התומכי� 

�במהלכי� חד
צדדיי� לבי� 

 .המתנגדי� לה�

ג� בהעדר פרטנר 
מ ובטר� "למו

הוכרע הויכוח 
בעניי� המרחב 

 לנסיגות 
, צדדיות�חד

מתקיי� דיו� 
 לתיחו�באשר 

גבולות "ולעיצוב 
  .לישראל" קבע
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 ערביי ה� שלדוברי. פח� והמשולש לריבונות פלסטינית'זור או� אלאהעברת  ובעיקר

 .� זהישראל דוחי� רעיו

 

שיכללו ג� , ערבי כולל– במסגרת הסדר ישראליצדדיי��רבחילופי שטחי� רעיו� נוס+ הוא 

קבע 'להגיע להסדראפשר רעיו� זה נובע מההערכה שג� א� יהיה . ירד� וסוריה, את מצרי�

מצוקת השטח מול גודל האוכלוסי� במרחב זה תהפו� את , של שתי מדינות בי� הירד� לי�

 .ויהיה צור� בשטחי� נוספי�, יציב'ההסדר לבלתי

 

יחסי ב � הנוגעי�ב שיקולי פיתוח לצד היבטי מעֵרירושלי� והגלילהדיו� בעתיד� של 

ממנה ייגזרו תכנו� ש, � נדרשת אסטרטגיה לאומיתמישוריה שניב. פלסטיני�–ישראלי�

פיתוחו הכלכלי והחברתי של . תקצוב הול�כ� החינו� והפיתוח ו, מפורט בתחומי הכלכלה

, בהשוואה לנגבבוודאי , א� הפער בינו לבי� המציאות רב,  הוא חזו� הנישא בפי כלהגליל

יש הטועני� שהזנחת הגליל עלולה .  מזורזת של מאמצי� ותקציבי�ההשקעבזכה ר שא

ה� ואילו קידומו ישרת את יעדי, 1947שנת מ" תוכנית החלוקה"בפועל של להוביל ליישומה 

 :בי� מנועי הצמיחה האפשריי� לפיתוח הגליל.  כאחד תושביו הערבי� והיהודי�של

לאומית והמקומית בגליל תו� ניצול ריבוי העדות המתגוררות 'הבי�פיתוח התיירות  �

 ;בו

דבר העשוי למשו� אוכלוסיות חדשות ולהשביח את , פיתוח האזור מבחינה אקדמית �

 ;הקיימות

ג� ביחס , ותכל הבחינהפיכת ההשקעה בתעשיות המתקדמות באזור למשתלמת מ �

 .למרכז האר*

 

 יהלאופיבנוגע שתיגזר מראייתה , ירושלי�לגבש אסטרטגיה לפיתוח ג� המדינה נדרשת 

הציבור ו, הצור� בפעולה דוחק שכ� כבר כיו� אי� בירושלי� רוב ציוני. הרצוי של בירתה

 הציבור. רמת חיי� נמוכה ויוקר המחיה, ממנה עקב מחסור בתעסוקהממשי� להגר היהודי 

 .יה היחסיי� של הבירה ומהגר אליהרואה את יתרונות, לעומת זאת, פלסטיניה'הערבי

 

אי� כי הקבע מראה ' במסגרת הסדרהאג� ההיסטורי של ירושלי�בחינת החלופות לעתיד 

החלופה של ריבונות ושליטה . משמעי מבחינת ישראל'חדבאופ� עדיפה אשר חלופה אחת 

ולעומתה , לאומית'ובי�בהסכמה פלסטינית וודאי בישראלית מלאה בכל האג� לא תזכה 

יש אפשרות סבירה ר שא,  ישראל והפלסטיני�דיי'להחלופה של ניהול משות+ של האג� ע

 .תית� לישראל שליטה מועטה בלבד באג�, לאומית יקבלוה'הבי�שהפלסטיני� והקהילה 

 

 אירא� האתגר המהותי האחר הניצב על סדר יומה האסטרטגי של ישראל הוא חתירת

'הבי� לבי� הקהילה אירא�עליית המדרגה בעימות בי� . להצטיידות ביכולת גרעינית צבאית

של החומרה את דרגת במקביל  של אירא� מעלה התגרענותה הצבאיתלאומית בסוגיית 

'אירבי� סבורי� כי . ראוי לעשות עתהמה  ומציבה את השאלה מה נית� ו,האיו� האיראני

, צבאי קרקעילהפעיל נגדה כוח בלי מלפתח נשק גרעיני   אירא� שלהלחסל את יכולתאפשר 

אפשר לחסל �אי
של את יכולתה 

אירא� לפתח נשק 
גרעיני מבלי 

להפעיל כוח צבאי 
א� נית� , נגדה

להקשות עליה 
ולהאט את 

 .מהלכיה

הזנחת הגליל 
עלולה להוביל 

ליישומה בפועל של 
תוכנית "

 ".החלוקה

בירושלי� אי� רוב 
ונדרשת , ציוני

אסטרטגיה לפיתוח 
 .הבירה
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יש .  את מהלכיה באמצעות מהלכי� דיפלומטיי� וסנקציותולהאט עליה להקשותא� נית� 

 ע� אירא� בשנתיי� וחצי "הטרויקה האירופית" שניהלה ת�ומ'שאהסבורי� כי המ

תר� לגיבוש , וע עליהד את הידושיפר מא, האחרונות עיכב את התקדמות תוכנית הגרעי�

 .�"ידי האו' והגדיל בכ� את הסיכויי� להטלת סנקציות על, המערבי נגד אירא�זוסהקונסנ

 

יבוא י של אירא� ועל ההאנרגיעל השקעות זרות בתעשיות , למשל,  נית� להפעילסנקציות

לא יהיה מנוס מהפעלת כי יש הסבורי� , ישאו פריילא סנקציות אלה א� . התזקיקי� שלה

לו אפי, האוויר במתקני גרעי� כדי להשיג עיכוב ממוש� בפרויקט� פגיעות ממ ,דהיינו, חכו

 .במחיר תגובה איראנית בדמות פעולות טרור ברחבי העול�

 

'התחמשות בנשק לא ו*רלמבמגמה לעודד מדינות אחרות באזור להימנע מלהיגרר 

 הגנה של המעצמות מפני תערבויולשקול מת� נית� ,  בעקבות התגרענות אירא�וונציונליקונ

 .כל איו� איראני אפשרי עליה�

 

'צותארש )preemption(ההקדמה תשתלב באסטרטגיית נגד אירא� הפעלת כוח צבאי 

ש� ל )בסיכולי� הממוקדי� –וישראל " (דוקטרינת בוש"במסגרת נוקטת  ריתהב

גיה זו אסטרט. קונוונציונלי'ושימוש בנשק לא טרור � חדשי� שלהתמודדות ע� איומי

אי� כיו� תורה משפטית או מנגנו� משפטי המסוגלי� : לאומי'הבי�יוצרת אתגר למשפט 

בטחו� אזרחיה� א� ג� לשמירה על למדינות כלי� אשר ַיקנו לומר כיצד לחוקק חוקי� 

ישראל כי הועלתה קריאה בכנס . יסוד'פגיעה בזכויות'גבלות על כוח� ויוודאו איהיטילו 

ידי הקמת 'על, מנע'תקפותובמבסיכולי� ממוקדי� שתעסוק וטית תוביל יצירת תורה שיפ

התקפה בכל מקרה לגופו א� יש הצדקה לישפטו ר שאהוק 'מנגנוני� שיפוטיי� אד

 .מוקדמת

 

, בעודו ממשי� ללחו� בטרור האסלאמי, מ� העובדה שהמערבישראל סכנה נוספת נשקפת ל

, "המתו� "האסלא� הפוליטיגוני * בהדרגה גישה פייסנית כלפי ארמסתגל לתופעה ומאֵמ

ארגוני� אלה . נגד לקבוצות הטרור'בתקווה שיהוו משקל, "האחי� המוסלמי�"כגו� 

ידי הקרנת דימוי דמוקרטי ומתו� שיסייע לה� להגיע לשלטו� 'רוכשי� לגיטימיות על

 של ומהיבט זה עליית. ישראלפי לכא� אינ� נדרשי� להתנער מעוינות� , בארצותיה�

 .א תקדי� חמור ביותרחמאס היה

 

הנתו� , רקמת המשטר הסורי. סוריהסיכוני� אפשריי� נוספי� נשקפי� לישראל מכיוו� 

, ת וההרתעה שלו נשחקהחי3, דימוי החוס�. נפרמתהולכת ו, ריתהב'צותבעימות ע� אר

בי� התרחישי� . לאומית אי� כרגע עניי� בכ�'הבי�לקרוס ג� א� לקהילה לול והוא ע

; "האחי� המוסלמי�"עליית משטר הנשע� על : � שליליי� מבחינת ישראלינהאפשריי� שה

שיח של המערב 'דו; טרור נגד ישראל ישירות משטח סוריהפעולות ; פריחת קבוצות טרור

 בי� –  בסגנו� העסקה הלובית– עסקה גדולה; ישראלפי לכע� משטר חלופי שיהיה עוי� 

האסטרטגיה 
האמריקאית 

החותרת להשליט 
דמוקרטיה 

מאפשרת לארגוני 
טרור להשתמש 

בכלי הדמוקרטיה 
כדי לזכות 

בהשפעה וא� 
 .בשלטו�

יש לפתח תורה 
משפטית ומנגנוני� 
משפטיי� שייתנו 

 בסיס
 לאסטרטגיית

 .ההקדמה
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בלי שתחויב להיכנס לתהלי� שלו� ע� מבה תזכה סוריה ברהביליטציה ש, סוריה למערב

 .ישראל

 

והמשמעויות שעשויות להיות , זוריתאיציבות 'אישל  כמוקד ,עיראקהמצב בהשלכות של ה

ללא ספק על יעמדו א� ה� , דונו בכנסינסיגה אמריקאית אפשרית ממנה במהל� השנה לא נל

 .היו� הלאומי של ישראל'סדר

 

ובשנאה למערב במדינות  למאבק בטרורהאסטרטגיה יש הטועני� כי עולמית 'בראייה כלל

 . במדינות אלההשקעה בחינו� מדעי וטכנולוגי היא , ובעול� השלישי בכלליכו�התרח המז

מותירה העובדה שאוכלוסיותיה� אינ� משתתפות במהפכה המדעית של העול� המודרני 

טיפוח שנאה לותנאי� אלה מהווי� כר פורה , עדר דמוקרטיהוהעוני  לבמציאות שאות� 

 .למערב העשיר והמפותח

 

 מה מידת התמיכה בישראל ה השאלהעול, ישראלהנשקפי� לנוכח האיומי� והסיכוני� ל

' ואת שיתו+להגביר את תמיכת� בהישראל וכיצד תוכל , בריתה�שותפיה ובעלימצד 

 . עימההפעולה שלה�

 

נוכח לי� היתר ב, משתפר אירופההקהל ובתקשורת ב'נראה כי מעמדה של ישראל בדעת

, מ� העבר האחד, אכזבה מהפלסטיני�ה ו הקיצוניהאסלאמיהאתגר , ההקצנה האיראנית

שחותרת הנתפס כחלק מאסטרטגיה מהל�  – ידי ישראל'ההתנתקות עלולנוכח יישו� 

,  חדשי� בי� ישראל לאירופהמפגשי אינטרסי�נוצרי� .  מ� העבר האחר– לסיו� הכיבוש

'על ישראל לבחו� דרכי� לניצול חלו�. סטרטגיות חדשותונפתחת דר� להיערכויות א

 ישראל ע� ה שלליחסיבכל הנוגע מטרות וכיווני� , לגבש אסטרטגיה; ההזדמנויות הזה

–מעורבותה הגוברת של אירופה במישור הישראלישל משמעויות הללמוד את ; אירופה

 . ישראל כלפי מעורבות זוה שלולקבוע את עמדת; פלסטיני

 

 . מהווה מסגרת רלוונטית לישראלו"נאטשאלה עד כמה הדמנויות ניצבת במוקד ההז

באשר וגוברת ההבנה ,  ישראל ע� ארגו� הברית האטלנטית מעמיקי� לאחרונהה שלקשרי

יש הסבורי� כי במסגרת תפיסה אסטרטגית . תרומתה הפוטנציאלית של ישראל לארגו�ל

 אחרי� סבורי� כי ייטב לישראל .לצר� את ישראל כחברהו "על נאט, חדשה למאבק בטרור

 .בלי להיות חברה בומא�  הדוק יותר ע� הארגו� עולהפ'ו+תיא� תקיי� ש

 

יש המעריכי� כי . ריתהב�צות ישראל בארה שלגורמי שחיקה במעמדבעת מסתמני� 'בה

' בישראל מאוימת עלריתהב'צותיהודי ארשל והממשל האמריקאי  � העתידית שלתמיכת

ידי שברו הצפוי של חלומו 'ועל, מזה, בעיקר בקמפוסי�, ניות שמאליותציו'ידי מגמות אנטי

ברה ישראל היא ֶחכי ישראל השלמה ומאמי� 'הדבק באר*, של הימי� הפונדמנטליסטי

ולצמצ� , �שעל ישראל לפעול לגיוס תמיכת� של האמריקאי� החילוני, מכא�. מזה, דתית

יש מי זה נגד כ. ריתהב'צותאריהדות הממשל האמריקאי ושל  של � בתמיכתאת תלותה

על ישראל לנצל את 
ההזדמנויות �חלו�

שנפתח לשיפור 
 .יחסיה ע� אירופה

השקעה בחינו� 
מדעי וטכנולוגי 
בעול� השלישי 
היא אסטרטגיה 
אפשרית למאבק 
בטרור ובשנאה 

 .למערב
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ושולל את הספקות ,  הקהילה האוונגליסטית בישראלה שלשרואה בחיוב רב את תמיכת

 .המושמעי� ביחס למניעיה

 

ע� הציבור , על ישראל להשקיע בהעמקת מער� קשריה ע� הממשל האמריקאי, לכל הדעות

מתברר כי יש . בחינוכו וגילוי מעורבותנוער בדגש תו� שימת , הכללי וע� הקהילה היהודית

 לעיתי� קרובות סתבו היא נתפש, לפעול ג� לשיפור תדמיתה של ישראל בציבור האמריקאי

 .קיצונית המזוהה ע� קונפליקט ודתברה מיליטריסטית וכֶח

 

ובד בבד ,  יהודיתריותזהות וסולידתהליכי הגלובליזציה שוחקי� דפוסי� מסורתיי� של 

אפשרי לפיתוח הזיקה חלופי התרבות היהודית מסתמ� כמסד חיזוק . פיחות ברגש הדתיחל 

למרות עושרה של , אלא שחקר התרבות היהודית והחינו� לו הוזנחו עד עתה. היהודית

האנתולוגיה של היהדות כתרבות " כגו� י�יוזמות חדשמפעלי� ו. והיקפה היצירה היהודית

יהודית  ליצירת זיקה י�ורמות להידוק הזיקה ליהדות כתרבות י�מסייע, "יליזציהוכציוו

 .י�דתיולתכני�  י�והזדהות יהודית מעבר לטקס

 

 :החוס� הלאומי האזרחי מראי� כי של אובייקטיביי�ה  הכמותיי�המדדי�

שנת א+ התחזק בהוא ונראה כי , 2004 של ישראל נמש� בשנת הכלכלי במצבה השיפור �

; תה גבוהה עדיי�א� כי רמ, האבטלה ירדה; משקיעי� זרי� שבו לישראל: 2005

 . והחוב הציבורי חזר לתוואי יורד;התוצר לנפש עלה

בהשוואה לאירופה ולמדינות . החברתי במצב דרדרותההתבעת נמשכה 'בה �

בשיעור האבטלה , השוויו�'בעומקו של אי, דרדרת בהיק+ העונימתישראל , המפותחות

 .נושיהכרוני וברמת הפיתוח הא

תדמיתה של ישראל בעול� בכל ו, הרעהה נמשכת פוליטיה�המשטריג� במימד  �

מעוררת  – שחיתותנושא הלשמירת החוק בה ולפיקוח על , הקשור ליציבותה הפוליטית

 .דאגה

 

 של החוס� הלאומי מעלה כי רמת הפחד מטרור ממשיכה הסובייקטיבימדידת המרכיב 

י  תוחלתו של מת כ� נכזב.יציבות ברמת האופטימיות הלאומיתונרשמת  ,לרדת בהדרגה

 נמשכת ,לעומת זאת. שחתר לשבור את רוחה של החברה הישראלית באמצעות הטרור

 . של הציבור במוסדותיה של המדינההירידה באמונו

 

מדיה השוני� מ על ,הזיקה הפטריוטית הישראליתסקר ראשו� מסוגו למיפוי , כ� לענוס+ 

בפטריוטיות  ל גריעהע, בי� היתר, צביעמ, )תגאווה וסמלי3, תשורשי3, ת להקרבהנכונ3(

א+ שנכונות� של . בקרב בני הדור הצעיר ועל ניכור בקרב בעלי ההכנסות הנמוכות

גאוות� , המדינות שנבדקויותר מאשר בכל הישראלי� להילח� להגנת מדינת� גבוהה 

מדינת הרווחה של  הדמוקרטיה ו� שלבמיוחד בכל הקשור לתפקוד, ת� פחותה יחסיתבמדינ

 .בישראל

 

הירידה בממדי� 
החברתי והממשלי 

טריוטיות בקרב ובפ
הצעירי� מחייבת 

טווח �תכנו� ארו�
לחיזוק חוסנה 

החברתי והממשלי 
 .של ישראל

יש לחזק את 
התרבות היהודית 

כמסד לפיתוח 
 .זיקה יהודית
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לצד ,  של ישראללחיזוק חוסנה החברתי והממשליטווח ' תכנו� ארו��� כמתחייב א

הרוח ("זדהות ע� המדינה  הה– בהקשר הפטריוטי. התוכניות להבראת הכלכלה

מנת למנוע היווצרותו של סיכו� לעצ� חוסנה ' יש לפעול במישור החינוכי על– ")תהפטריוטי

 . של ישראלהפנימי

 

  רמת� של לפיה�שקיימי� נתוני� . וקה מלהשביע רצו� בישראל רחהחינו�אלא שתפוקת 

נוס+ . חלק מהמדינות המתפתחותנמוכה כמו רמת� של התלמידי� ב מתלמידי ישראל 40%

הפערי� פוגע בתחושת שעתוק , עתידיתהכלכלית הפגיעה הנובעת מכ� בצמיחה  הלע

ג היא "לתמההשקעה בחינו� בישראל ביחס שהיות . ת החברתית ובחוס� הלאומיהלכיד3

דר� הקצאת המשאבי� של המערכת את יש לשנות את סדרי העבודה ו, מהגבוהות בעול�

רמת מנהל  לאלקרב את מער� ההחלטות , נדרש לשפר את מעמד המורההיתר בי� . הקיימת

 .ולהרחיב את מקומו של ההורה בתהלי� החינוכי, הספר'בית

 

יש לטפל בתופעת , טר הדמוקרטי ובמשאמו� הציבור במוסדות הפוליטיי�כדי לשק� את 

 :בהקשר זה. פושה ג� בצמרת השלטו�ה, השחיתות המחמירה

 הכנסת בהסרת ה שליש הסבורי� כי נדרשת רפורמה אשר תבטל את מעורבות �

 . לדי��להעמידמבקשת התביעה שכנסת 'חברישל  תאליהפרוצדורהחסינות 

  הו� כדי להיבחר לכנסתיש הטועני� כי ראוי לצמצ� את הצור� של פוליטיקאי� בגיוס �

� לצורכי בחירות פנימיות איסור מוחלט על הוצאת כספיהטלת ידי ' על, למשל–

 .במפלגה

שכ� , מידותה' בתחו� טוהררותבעב" היסוד הנפשי"יש השוללי� את החיפוש אחר  �

היכולת לפטור אישי� בכירי� מאחריות פלילית למעשיה� רק מאחר שלא הור� נטל 

 .תיה� המקוריות פוגעת במאבק בשחיתות השלטוניתההוכחה באשר לכוונו

 

בה ענפי הטכנולוגיה העילית צומחי� ש, ישראל מתפקדת זה שני� ככלכלה דואלית כלכלת

צומחי� , המועסקי� במשקרוב מה� מתפרנסי� ש, מסורתיי�הענפי� ואילו ה, בקצב גבוה

 תוואי צמיחה של פי'על, א� תמשי� כלכלת ישראל במסלולה הנוכחי. קצב איטי במיוחדב

 יעמיק הפער ברמות השכר בי�,  אוכלוסיית הרובה שליגדל העומס המוטל על כתפי, 4%

 .השוויו�'שתי הכלכלות ויגבר אי

 

על  , כדי להשיגו. בתוצר המקומי6%גידול שנתי של  בטווח הארו� מחייב צמצו� הפערי�

 מיליארד דולר 31' מיליארד דולר ל21' במשק מהגדלת ההשקעותידי להמדינה להביא 

בהשתתפות נציגי� , הקמת ועדה לעידוד השקעותלפיכ� יש לשקול . בתו� שלוש שני�

הפחתות ,  דוגמת הגדלת מענקי�הת פעוליואשר תבח� אפשרו, מהמגזר הפרטי ובעלי הו�

עלייה בתפוקה לעובד בענפי� ידי הגדלת ההשקעות עשויה להביא ל. מס והכרה בפחת מוא*

גידול באבטלה  לשאת הסיכו� .  המועסקי� בה�� שללהוביל לעליית שכרוכ� , המסורתיי�

 .ידי איסור העסקת עובדי� זרי�'עלכתוצאה מייעול הייצור נית� לנטרל 

 

יש להגדיל את 
ההשקעות במשק 

ואת התפוקה 
בענפי� 

המסורתיי� כדי 
להגדיל את 

 .הצמיחה

מנת לשפר את �על
התפוקה החינוכית 
יש לשפר את מעמד 

לחזק את , המורה
המנהל ולשת� 
 .יותר את ההורה
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יש לטפל בדחיפות בבעיית , הגדלת ההשקעותבאמצעות במקביל להקטנת הפערי� 

. 22%ס יחיד היא מפרנע� נוכח העובדה שתחולת העוני בקרב משפחות ל,  העניי�העובדי�

 :לש� כ�

הטיפול , קצועית בתחומי ההכשרה המ– להמשי� לפעול להסרת החסמי� הקיימי�יש  �

 .להשתלבות בשוק העבודה – בילדי� והתחבורה

ידי 'וא� עלידי הנהגת מס הכנסה שלילי 'א� על, להפו� את העבודה למשתלמתיש  �

 .המינימו�'העלאת שכר

 

האיומי� , הסיכויי�, דרכה בי� הסיכוני�את לנווט  שממשלת ישראל נדרשת , אפוא,דומה

דרגות הסיכו� ומידת פי 'והבדלה עלהדבר מחייב יכולת תיעדו+ . פניהשלוההזדמנויות 

 .ודאות' אי� שלוזאת בתנאי, הדחיפות

 

שימוש ביסודות של ניהול סיכוני� .  ניהול סיכוני�� שלמצב זה מצדיק חשיבה במונחי

א� חסרה עדיי� מתודולוגיה משוכללת שתאפשר , ייטחונהבכ� יו� בעול� התוכקיי� כבר 

יישו� כלי� שאובי� . ביטחו� לאומישל ניהול כולל של סיכוני� ברמות שונות ביחס לבעיות 

על מדיניות מבט השוואתי שיטתי כולל המגישה זו עשוי להקנות למתכנני� ולקובעי 

לכידה בכ� לאפשר גיבוש מדיניות ו,  מסוגי� ומכיווני� שוני�תיטחוניובאיומי� וסכנות 

 .הזדמנויותכוללת כלפי הסיכויי� והו )קוהרנטית(

חסמי� הסרת 
להשתלבות בשוק 

הנהגת , העבודה
מס הכנסה שלילי 

�והעלאת שכר
המינימו� ה� 

דרכי� אפשריות 
להפחתת העוני 
 .בקרב העובדי�
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  אתגרי� אסטרטגיי� ומדיניי� לישראלאתגרי� אסטרטגיי� ומדיניי� לישראל

 מאפייני� כלליי�

 –  קברניטי הביטחו� הלאומי שלה� שלפי הערכת' על– נמצאת  ישראל2006 שנת שבפרו

עוצמתה נשענת על מימד ו, אי� עליה איו� קיומי. שידעההטובות � במציאות אסטרטגית מ

 על הדומיננטיות של , על השיפור שחל במעמדה המדיני בעקבות ההתנתקות,ההרתעה שלה

עדר פוטנציאל לביסוס קואליציה ה על , ותמיכתה בישראליכו�התרח  במזריתהב'צותאר

 תתאפיי� 2006שנת . של הסכמי השלו� ע� מצרי� וירד�איתנות� ערבית נגד ישראל ועל 

 .עשה בשני� הבאותירה ביניה� תהבחיו, ופות האסטרטגיות החלעיצובב

 

הממשל האיראני קורא : איומי� אסטרטגיי� מהותיי�אול� באופק הקרוב מתפתחי� 

מצייד ומנחה טרור נגד , מממ�; מפתח אמצעי� גרעיניי� צבאיי�; להחריב את ישראל

אל לכונ� יכולת להג� הדבר מחייב את ישר. ומתקרב אל גבולותיה דר� סוריה ולבנו�; ישראל

, יחסיתהגרעי� הצבאי האיראני הוא איו� לטווח ארו� . על כל המשתמע מכ�, על עצמה

'אל"(הטרור העולמי : מאיי� על ישראל כבר עתה, על שלושת רבדיו, הטרוראול� 

; )"חיזבאללה"(הטרור האזורי ;  המתקרב לישראל בהדרגה,")יהאד העולמי'הג" ו"קאעידה

 ,")אקצא'אלחללי גדודי " ו"לסטיניפסלאמי האיהאד ה'גה", "חמאס"(י והטרור הפלסטינ

 .סבב אלימות נוס+התפרצות של פוטנציאל גבוה להסלמה ולבו קיי� ש

 

ישראל ואת פי לכ ישראל פועלת העובדה ששתי המדינות המובילות את העוינות לטובת

 זוסנוצר קונסנו,  סוררותעצמ� למעמד של מדינותדרדרו את  –  אירא� וסוריה– הטרור נגדה

ובמסלול העימות ע� , המשטר הסורי הנמשכת של בהתפוררותואול� . לאומי פעיל נגד�'בי�

עליית : ה�יני ב,טמוני� ג� סיכוני� פוטנציאליי� לישראל,  שבו הוא נתו�ריתהב'צותאר

לגיטימציה מערבית למשטר חלופי שיהיה ; לימשטר חלופי המבוסס על גורמי אסלא� רדיק

א� בעידוד המשטר השוקע , טרור ישיר משטח סוריהו; ישראל לא פחות מהנוכחיפי לכעוי� 

אפשרית של הובנסיגה , בעיראקג� בהתמשכות המשבר . עקב התפוררותווא� הנוכחי 

 .גלומי� סיכוני� אפשריי� לישראל,  ממנהריתהב'צותאר

 

כ�  לה לעיריות ואחרתחי,  החמאס בבחירות הפלסטיניות שלותייצחונונ, מעבר לכל אלה

, פלסטיני מוסכ� כתוצאה מה�–ההזדמנויות להסדר מדיני ישראלי'וסגירת חלו�, לפרלמנט

 .2006שנת  שיומה של ישראל בפרו'מדיני מורכב על סדר'מניחי� אתגר אסטרטגי

 

 ישראל והאתגר הפלסטיני

, הישות הפלסטינית הקטנה. מרחב התמרו� של ישראל בסוגיה הפלסטינית מצומצ�

והעול� רואה את ישראל כאחראית לקיומה ולחיוניותה , החלשה והמפוצלת תלויה בישראל

בי� היתר , העול� ג� דורש מישראל לסיי� את הסכסו� במהירות. של המדינה הפלסטינית

בקרב מנהיגי שנחשב ,  מתווה קלינטו�–סכסו� יישוב ה להמשו� שקיימת לכאורה נוסח

 תתאפיי� 2006שנת 
בעיצוב החלופות 

 .האסטרטגיות

 
 

העול� רואה 
בישראל אחראית 

לקיו� המדינה 
ודורש , פלסטיניתה

לסיי� את הכיבוש 
 .בהקד�

בהתפוררות 
המשטר הסורי 

טמוני� סיכוני� 
 .אפשריי� לישראל



 11

שהסכסו� עולה לעול� כס+ משו� ; בי� ישראל לפלסטיני�לנקודת האיזו� המיטבית העול� 

ומשו� ;  ומהווה תירו* לטרור ברחבי העול�ליי�שקיומו משרת גורמי� רדיקמשו� ; רב

 .להמשי� להחזיק שלושה מיליו� פלסטיני� תחת כיבושאפשר 'שאי

 

, וביל להסדרשהיה אמור להתהלי� ב מבוי סתו�א+ בטר� עלה החמאס לשלטו� הסתמ� 

'פי מפת'על, ישראל דורשת:  גישתה של ישראל לתהלי� זה הפוכה מזו של הפלסטיני�שכ�

כתנאי מוקד� שהפלסטיני� יתמודדו ע� גורמי הטרור ויפרקו את ארגוני הטרור , הדרכי�

אינ� מסוגלי� לפתור את בעיות ה� כי טועני� הפלסטיני� ואילו  ;מרכיבי ההסדרבלדיו� 

 ברור לנסיגה ישראלית מני�ז'חע� לו, � פוליטי מוסכ�תרופביד� כל עוד אי� הביטחו� 

 .עצמאות פלסטינית מלאההשגת מהשטחי� ול

 

 דילמות וחלופות

הנובעות מעמדה שונה ביחס ,  שונותנוכח מבוי סתו� זה הוצגו שלוש גישות ישראליותל

 : פלסטיני אפשריקיומו של שות�שאלת ל

 תמכו בחזרה ,ג� להיות נאה מקיי�עשוי ר שאנאה דורש ור שאיש שות+ כי מי שסברו  �

 ".אוסלו" תפיסת –הקבע 'הסדרבלדיו� מיידית 

 טענו כי ,פי�מאז� להיות שות אבולסטינית או של פות המי שפקפקו ביכולת� של הרש �

' היבט הביטחו� בשלב א של מפתו שלהקבע לפני מיצוי'הסדרבאי� להתקד� לדיו� 

 .הדרכי�

אפשר 'איא שות+ בטווח הנראה לעי� קבעו כי מי שהעריכו כי אפסו הסיכויי� למצו �

הדרכי� בהיבט 'אי� להניח שהפלסטיני� יממשו את הנדרש במפתכי ו, להגיע להסדר

 .צדדית'ולכ� יש לנקוט גישה חד, ייטחונהב

 

ניגוד בי� � הצדדית מקבילה דילמה הנובעת מ'חדהצדדית לגישה 'דוהגישה הלדילמה שבי� 

 :ישראל' של מדינתהיעדי� המרכזיי�המשתמע משני 

 עדיפות תממנו נגזרש, ישראל'יהודי� באר*הקיומ� הפיזי של בהבטחת הצור�  �

 ;לשיקולי הביטחו�

ויתור על בו, ממנו נובע הצור� ברוב יהודיש, הרצו� לקיי� מדינה יהודית ודמוקרטית �

 .ישראל ובהקמת מדינת לאו� לפלסטיני�'חלקי� מאר*

 

'שיח וא� בגישה חד'א� בדו, ת ההסדרפי דחיפ3דילמה זאת משפיעה ג� על הגישות כל

 .צדדית

 

גור� הזמ� פועל נגדו ג� . נוכח התהליכי� הדמוגרפיי�ל פועל לרעת היעד השני גור� הזמ�

ורעיו� , משו� שהנרטיב של ישראל כמדינת לאו� יהודית מאבד בהדרגה את תמיכת העול�

לכ� כינו� מדינת לאו� . לאומית'מקומו לרעיו� המדינה הדואת שתי המדינות הול� ומפנה 

פלסטינית בהקד� הוא אינטרס של מי שמעוניי� בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית 

 הקמת מדינת הלאו� הפלסטינית ג� תסיר מפתחה . לאומית רחבה'בי�לגיטימציה הזוכה ב

גור� הזמ� פועל נגד 
היעד של מדינה 

יהודית ודמוקרטית 
ונגד הרעיו� של 

 .שתי מדינות
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 רחב בי� זוסניכר קונסנ בסוגיית הפליטי�: הפליטי� הפלסטיני�של ישראל את בעיית 

 ואי� ,לפיו כינו� מדינה פלסטינית מגל� בחובו את פתרו� הבעיהשובעי המדיניות בישראל ק

 .לישראל,  חלקיתול3, וסס על שיבהמקו� לפתרו� נוס+ המב

 

'אול� קיימי� חילוקי, בישראל תמיכה רחבה ברעיו� של שתי מדינות לשני עמי� קיימת

 ראש קו�מ'מלאקבע מ"  הרצליהנאו�"ב .שאלה כיצד יש לממש רעיו� זהנוגע לדעות ב

כולל ,  שני העמי�� שלתרו� המלא לשאיפתהפהממשלה כי קיו� שתי מדינות לאו� הוא 

כ� הוא קבע כי 'כמו. יוכלו להתיישב רק במדינה הפלסטיניתר שא ,פתרו� בעיית הפליטי�

קיו� רוב . הקבע של ישראל כ� שיבטיחו את הרוב היהודי במדינה'יש לעצב את גבולות

קביעת . ומרו�ושהודה  מתיישב ע� השליטה על אוכלוסייה פלסטינית ביוודי בישראל איניה

ועליה לשק+ את ,  היא הצעד החשוב ביותר שעל ישראל לנקוט עתה,אמר, הקבע�גבולות

 .ירושלי� המאוחדתעל המציאות הדמוגרפית בשטח תו� שמירה על אזורי הביטחו� ו

 

היא מימוש ,  ראש הממשלהקו�מ'מלאפי מ'על, הדר� היחידה לקיי� שתי מדינות לאו�

,  תמורת זניחת הטרורעצמאות בגבולות זמניי�בה יקבלו הפלסטיני� ש, הדרכי�'מפת

ישראל תעמוד על מימושה של . הקבע ייפתרו בהמש� בי� שתי המדינות'וסוגיות הסדר

 ,תההיא תעדי+ הסכ� על התחייבות להתנתקות נוספת כבר ע. הדרכי� כפי שהוסכ�'מפת

את תבטיח ישראל , הדרכי�'פי מפת'א� א� הפלסטיני� לא יעמדו בהתחייבויותיה� על

 .צדדיי�'ובכ� רמז למהלכי� חד, בכל דר�האינטרסי� שלה 

 

 שוללת את הדמוגרפיה כשיקול המכריע ,"הליכוד"ראש טא יאותה בש ,גישה אחרת

ו� או לחזור לגבולות ביטח'השאלה המרכזית היא א� ליצור גבולות. הקבע'ותבקביעת גבול

אשר חייבי� ,  שלההביטחו��קביעת גבולותהיא עומדת לפניה ישראל שוההכרעה ', 67

חולשי� על הליבה האסטרטגית ההשטחי� את ירושלי� רבתי ואת , לכלול את בקעת הירד�

 .של ישראל

 

ל ולנה, פלסטיני שמתנער מטרור ונלח� בושות+  ע� ת�ומ'שאיש לחתור למ, זופי גישה 'על

פלסטיני כזה יש אול� בהעדר שות+ . ההדדיותמו על בסיס עקרו� י עת�ומ'שאאת המ

יחזקו את , רוח גבית לטרוריהוו  כי ה� ,צדדיות ללא תמורה'לשלול מדיניות של נסיגות חד

יש לפעול . ת�ומ'שאהחמאס ויחלישו את הגורמי� הפלסטיניי� המעונייני� לקיי� מ

תו� הפרדת האוכלוסיות , הגנת נכסי� אסטרטגיי�לביצור גבולות ישראל ולבמהירות 

הגדלת חופש התנועה של הפלסטיני� , צמצו� מחסומי� בשטחי�, הישראלית והפלסטינית

 .ה פלסטיניתי אוכלוסי� שלוהימנעות מחזרה לשליטה על ריכוזי

 

 שואפת להגיע לסיו� הסכסו� ולהיפרדות ,"העבודה"ראש טא יאותה בש ,גישה שלישית

 ושקיומה של האחת אינ, אחת לכל ע�,  בי� שתי מדינותשלו� צודקידי 'י� עלמהפלסטינ

פי 'על.  ישיר עד סו+ העשורת�ומ'שאיעדה הוא להגיע להסכ� שלו� במ. האחרתמסכ� את 

א� אי� ג� ,  ע� ארגו� המכריז על רצונו להשמיד את ישראלת�ומ'שאאי� לנהל מ, גישה זו

קיו� רוב יהודי 
בישראל אינו 
מתיישב ע� 
השליטה על 
אוכלוסייה 
יהודה פלסטינית ב

 .ושומרו�

קיי� קונסנזוס 
שלפיו כינו� מדינה 
פלסטינית מגל� 
את פתרו� בעיית 

 .הפליטי�
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מדינית ,  פיזיתלהיפרדותלפעול  יש ת�ומ'שא+ למעדר שותבה. להשלי� ע� קיפאו� מדיני

 .בעת להמשי� להחזיק בשאיפה לשלו�'ובה, תיטחוניוב

 

 קובעי בקרב זוסקונסנלהפ� ג� הוא בהשלמתה נאשר הצור� ( ההפרדה�גדרהשלמת 

מקובלות ה� על גורמי שיהיו מידה 'פי אמות'על, לפי גישה זו, צריכה להיעשות) המדיניות

ולקבוע את , יש להשאיר את גושי ההתנחלות בישראל. גורמי המשפטהביטחו� וה� על 

. לאומית'בי�ביטחו� והכרה , ואופי יהודייהודי גבולותיה של ירושלי� כ� שיבטיחו רוב 

גרי� סביב ירושלי� אשר יש להימנע מלספח קרוב לרבע מיליו� פלסטיני� במסגרת זאת 

 .ונהני� ממעמד של תושבי� בעיר

 

צדדיות ישראלית לבי� זו התומכת 'העמדות שבי� הגישה הדוגלת בחדעל קשת , �א� כ

נוכח מעי� ל, זאת .צדדיות�החדהמרכז הפוליטי הישראלי נע לעבר ניכר כי בהדדיות 

ת שעשויה לשמש בקרב הפלסטיני� מנהיג3כיו� אי� כי  שמתגבש סביב הקביעה זוסקונסנ

'על ישראל לפעול חדכי ו,  הסכמי�שות+ ולעמוד ה� במבח� הכוונה וה� במבח� הביצוע של

 יש אכ� יתרונות צדדיות�בנסיגות חדלגישה הדוגלת . צדדית להבטחת בטחונה וגבולותיה

 :ברורי�

 .קביעת עתידה של ישראל מידי הפלסטיני�של  הסוגיההיא מוציאה את  �

 . שלה�פייהדמוגרטחונה ועל האינטרסי� בהיא מאפשרת לישראל לשמור על  �

 .לאומי'והבי� משטחי� כבושי� משפרת את מעמדה המוסרי יציאתה של ישראל �

 

 :א� לגישה זו יש ג� חסרונות

 הפלסטיני� כקורבנות וכמי שאינ� אחראי� � העצמית שלהיא מנציחה את תפיסת �

 .במעשיה� ובמחדליה� לקביעת עתיד�

כי הצדקה לטענה תהיה בכ� משו� , א� תקו� מדינה פלסטינית אחרי טרור מחודש �

 . שכ� הוא הוביל לנסיגות הישראליות,ל�הטרור משת

 

תניע אות� ההפרדה לישראלי� 'נוכח האפשרות שתחושת הביטחו� שתעניק גדרלו, לפיכ�

מ� ההיגיו� שישראל תגבש את צעדיה , לחדול מלחתור להסכ� שלו� וכ� ייסת� עליו הגולל

 לאות ומודל ההדדי לא לחזרה בעתיד אפשרויותיסגרו יצדדיי� הבאי� כ� שלא 'החד

 תלח* על הרשות ריתהב'צותארש לחשוב על אפשרות ג� נית�. הקבע' על הסדרת�ומ'שאמה

'ובמקביל תשכנע את ישראל לנווט את מהלכיה החד, הפלסטינית לפעול לחיסול הטרור

בהנחה שלהנהגה  כל זאת. הסדר מוסכ�השגת צדדיי� כ� שלא יפגעו ברשות ובסיכויי� ל

. שתי מדינותבי� הסדר שלו� השגת פתוחות לאפשרויות בשמירת הפלסטינית יש עניי� 

 ת מאבדו זאפשרות, ובהנחה שלחמאס אי� עניי� בהסדר כזה, נוכח עליית החמאסאול� ל

 .הממעשיות

 

 

 

את המהלכי� 
צדדיי� יש �החד

לעשות מבלי לפגוע 
בסיכויי� להשגת 

הסדר מוסכ� 
 .בעתיד
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 ?התמתנותוידי תביא להיא הא� : עליית החמאס

, עליית החמאס ברשות הפלסטינית היא אכ� אתגר אסטרטגי מהמעלה הראשונה לישראל

באמצעות כושר הארגו� של התנועה ויכולתה .  השלכות על המערכת האזוריתויש לה

ותזרי� ,  לישראלהיא תחנ� את הנוער לשנאה, להשתלט על מערכות שלטו� מקומי וארצי

לחלק ייהפ� החמאס ג� כאשר , בדומה לחיזבאללה בלבנו�. כספי� למימו� אלימות

הוא  משו� שבפועל אי� ,זאת. ו של ועל פעילות הטרורווותר על נשקילא הוא , משלהמהמ

 תלקבלכתנאי , +" נדרש אש,1993שנת  ב,הסכ� אוסלוהחתימה על לקראת : נדרש לכ�

 ובזכות קיומה 242 חו�טיבצת הלהכיר בהחלטת מוע, ישראלמ וריתהב'צותלגיטימציה מאר

פשר העול� להשתת+ בתהלי� ִא, לעומת זאת,  לחמאס; ולהתכחש לטרור,של ישראל

תהלי� , יאלפרדוקסבאופ� . אלההדרישות לפניו את ההדמוקרטי מבלי להציב הפוליטי 

 ,2002יוני � מל  מובילה ברשות הפלסטיניתריתהב'צותהרפורמות והדמוקרטיזציה שאר

 .עתה לשלטו� את ראשי הטרורהעלה , מהטרוראת הרשות נועד לטהר ר שא

 

כי החמאס , משל האמריקאיבקרב המ" כשיודמוקרטיזציה ע"ובראש� חסידי ה, היו שטענו

 ותגמקיימות ד3, אכ� . בתהלי� הפוליטי ובבחירות דמוקרטיותו בעקבות השתתפותתמת�י

אילצה אות� השתתפות� בהליכי� דמוקרטיי� שדמוקרטיות ואלימות 'של תנועות לא

הלקח ההיסטורי אול� . למשו� בוחרי� ולספק לה� תוצאות מעשיותשיוכלו להתמת� כדי 

חייבי� , נועה קיצונית תתמת� במהל� השתלבות בהליכי� דמוקרטיי�הוא שכדי שת

 :להתקיי� שלושה תנאי�

 . בהלהיקלטיכולה התנועה שמערכת פוליטית איתנה קיימת  �

 .פי כלליה� של המתוני�'פוליטי נוטה נגדה ומאל* אותה לשחק עלהכוחות המאז�  �

 .זמ� ארו� דיו לאפשר תהלי� הסתגלותהמש�  �

 

מאחר שאי� , כ� לענוס+ . אלה אינ� קיימי� כיו� בזירה הפלסטיניתשלושת התנאי� ה

, � ומצרי�דת סעודי'חכמיממושפע אידיאולוגית הוא , ולחמאס סמכות רוחנית משל

וכמוה� ג� חברי הנהגת החו* , "ציבור הבוחרי�"הלב של 'שאינ� קשובי� בהכרח לרחשי

 . כהוא זהו מעמדותיהשינבלי שמהגיע לעמדות הכוח , מכל מקו�, חמאס. של התנועה

 

 צדדית�מדינה פלסטינית בגבולות זמניי� שתקו� בהכרה ישראלית חד

 החלופה של מדינה פלסטינית 2005נוכח המציאות ברשות הפלסטינית הועלתה במהל� ל

צדדית ותזכה בהמש� 'תקו� בהכרה ישראלית חדר שא) ז"מפג: להל�(זמניי�  בגבולות

ז אמורה לקו� בהסכ� בי� "הייתה המפג, הדרכי�'י מפתפ'על. לאומית'בי�לגיטימציה ב

 יתרונותז "מבחינת ישראל יכלו להיות למפג. כחלק ממימוש שלב ב של המפה, הצדדי�

 :חשובי�

 ; תהלי� שכבר החל בהתנתקות מעזה– לאומית'שחיקת איו� המדינה הדו �

מי� הסככמה ז על " האפשרות של ישראל לשאת ולתת ע� המפג–הקבע 'פיצול הסכ� �

 ,כלומר,  על החבילה כולהת�ומ'שאלמלהיכנס  במקו� ,הקבע'שיהוו פרקי� של הסכ�

 ;"כלו�' או לאלהכ"מצב של במקו� להיות ב

העול� כשל בכ� 
שלא ִחייב את 
חמאס להכיר 

בישראל ולהתכחש 
לטרור כתנאי 
להשתתפותו 

בתהלי� הפוליטי 
 .קרטיהדמו

התהלי� שנועד 
לטהר את הרשות 

הפלסטינית 
מהטרור העלה 
לשלטו� בה את 

 .ראשיו



 15

א "אונרשל סמכויות הידי העברת ' על, למשל–  בעיית הפליטי�הקהיית עוקצה של �

 ;לממשלה הפלסטינית או פתיחת ערו* ישיר לפיצוי הפליטי� בגי� רכוש�

 .מערכת הפוליטית הישראליתהתמיכה של פוטנציאל  �

 

ז אמורה לקבל זכויות ריבוניות "המפג:  מבחינת ישראלחסרונותז ג� "למפגיש בעת 'בה

ואי� , ל בשטחה"יוגבל חופש הפעולה של צה, לאומי'הבי�פי המשפט ה למוקנות לה

 .סיו� התביעות הפלסטיניות מישראלבהקמתה משו� סיו� הסכסו� או 

 

ז תשפיע "מחשש שהקמת המפג, ח לרעיו�"פתה/הרשות הפלסטיניתשל ות התנגדהנוכח ל

'ז בהכרה חד"עלתה החלופה של הקמת המפג, הקבע'לרעה מבחינת� על עיצוב הסדר

וזאת כחלק ממהל� כולל של העברת , ריתהב'צותאליה תצטר+ ארש, צדדית של ישראל

אול� . לאומית'בי�שיזכה בלגיטימציה , סמכויות ושטחי� לרשות הפלסטינית, כוחות

סמכויות ושטחי� לרשות הפלסטינית בשליטת , בו ישראל תעביר כוחותזה ש לתרחיש

 .הוהבגאי� הסתברות , ובכ� רק תגביר את כוחו ויוקרתו, החמאס

 

 שיקולי� בקביעת הגבולות

 סוגיית – א� אחת הסוגיות המרכזיות בו, הקבע נראה רחוק מתמיד'הסדר לע ת�ומ'שאהמ

היפרדות  לשצדדיי� 'כוונות למהלכי� חדיש על הפרק : יא אקטואלית ביותר ה– הגבולות

 ת�ומ'שאהשיקולי� שאמורי� להנחות את ישראל בסוגיה זו במ. הקבע'ותקביעת גבולו

 .צדדית'על קווי ההיפרדות החדג�  אמורי� להשפיע היו�בבוא שיתנהל 

 

 :בסיסיות אפשרויותוש  המזהה של,פיתהגיאוגרהגישה גישה אחת להתוויית הגבול היא 

 ;שינויי� מזעריי�עריכת תו� " הקו הירוק"התוויית הגבול לאור�  �

גושי שמטרת� צירו+ של שינויי� עריכת תו� א� " הקו הירוק"שימוש בתוואי  �

'לאוהעברת שטחי� , שטח ישראל לא" קו הירוק"המצויי� מעבר להתיישבות 

 ;שטח המדינה הפלסטינית לאטח ישראל מיושבי� מש

כ� , אשר ישק+ את המציאות הגיאוגרפית והדמוגרפית, תוויית קו חדש לחלוטי�ה �

ייכללו , ישראל'שבמקביל לצירו+ גושי התיישבות יהודיי� אל שטחה של מדינת

 .בשטח המדינה הפלסטינית העתידית של ישראל �ישובי� של אזרחיה הערביי

 

 �פיידמוגר י� לשיקולמאוכלסי� וחילופי שטחי� מאוכלסי� בהתא�' לאחילופי שטחי�

להעביר , למשל, יש המציעי�. בי� ישראל למדינה הפלסטינית, צדדיי�'יכולי� להיות דו

 .וההצעה מעוררת פולמוס, פח� והמשולש'לריבונות המדינה הפלסטינית את אזור או� אל

 

ישובי� ערביי� ישראליי� י ערביי ישראל דוחי� על הס+ כל הצעה להעברת ה� שלדוברי

בעיה "ה� דוחי� את ההתייחסות אל האזרחי� הערבי� כאל . ת פלסטיניתלריבונו

להכיר ודורשי�  ,תנאי שבקרוב יועברו למדינה אחרת'מעי� אזרחי� עלאל או כ" פיתדמוגר

ה� ". מדינת כל לאומיה"מיעוט לאומי החי בכ, כקולקטיב לאומי הנהנה מזכויותבה� 

עליית החמאס 
 עלמקשה עוד יותר 
מימוש המדינה 

הפלסטינית 
 .בגבולות זמניי�
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אלא ,  לא היטמעות או התבדלות– מבקשי� להשתלב במדינה על בסיס של כבוד לאומי

 .ונות� הקולקטיבית באופ� שוויוניהכרה בש

 

קבע אשר יתבסס על שתי מדינות 'להגיע להסדראפשר אול� יש הטועני� כי ג� א� יהיה 

נוכח המציאות ל קיימא�יציב וברספק א� הסדר זה יהיה , בשטח שבי� הירד� לי�

 16פי כמה הערכות 'על יהיו בו 2020 שנתב,  מיליו� נפש11יו� כבשטח זה יש : הדמוגרפית

, שבע צפונה'מקו בארמתפרש האזור ש.  מיליו� נפש30 יהיו בו 2050 שנתוב,  נפשמיליו�

נוכח מצוקת השטח ביחס ל. הוא הצפו+ בעול�, עזה והגדה עד גבול הצפו�'כולל רצועת

 צדדיי��רבחילופי שטחי� יש המציעי� , לגודל האוכלוסייה במרחב שבי� הירד� לי�

 .ירד� וסוריה, ג� את מצרי�שיכלול , ערבי כולל–במסגרת הסדר ישראלישייעשו 

 

פוליטיי� , �פיידמוגר מתעלמת משיקולי� ההקבע אינ'ותגישה אחרת להתוויית גבול

לפי גישה .  כיעדה של ישראלהגנה�גבולות בניא� מדגישה את הצור� בהצבת , והיסטוריי�

'סתה האסטרטגית של ישראל אינה יכולה להתבסס על הערכתתפי, )שכבר נרמזה לעיל(זו 

עליה אלא  ,2003 שנתהנשענת על נסיבות שנוצרו אחרי מלחמת עיראק ב, מצב עכשווית

יציבות האזורית בכלל ב חוסר ודאות ושינויי� אפשריי� � שללהביא בחשבו� מצבי

 . משטרי� שכני� בפרט� שליציבותבו

 

שכ� הגנה ראויה לשמה מתבססת ', 67להג� על עצמה בקווי בראייה זו אי� לישראל יכולת 

 במרחק הול� בי� החזית לבי� העור+ האסטרטגי ש המאפשר לכוחות המג� להתפרעומקעל 

ורוב תשתיותיה חשופות לכוחות עויני� , אי� לישראל כל עומק' 67בקווי . של המדינה

אסטרטגי של ישראל השולט על המרחב ה, ומרו�ושהודה  על השטח הגבוה בישושיתפר

ביכולתה למנוע :  לא תוכל להיות גבולה המזרחי של ישראלהביטחו��גדר. ממרחק אפסי

ירי וא+ לא , מסלול'תלולירי וצלפי� ירי , א� לא ירי מקלעי�, געי�ַפאיומי הסתננות של ְמ

 :הגנה יצטרכו לכלול'גבולות בני.  העלולי� לסכ� את התעופה האזרחית,מ"כת+ נ'טילישל 

גורמי טרור וה� כמחסו� של  החדירעל שַיקשה ה� כמכשול , בקעת הירד�ביטה של �

מעברי� בבקעת הירד� ב ישראל תצטר� לשלוט – כוח צבאי ממזרחשימנע חדירה של 

 ;למנוע הכנסת אמצעי לחימה דרכ�כדי 

ויצירת מרחב הגנה , אביב'הרחבת המסדרו� הצר המחבר בי� ירושלי� לבי� תל �

 ;שלי� ממזרחלירו

ביניה� הגבעות , העתקת הגבול מזרחה באזורי� החיוניי� להגנת העור+ האסטרטגי �

לאור� " מותניי� הצרי�" ושטחי� הסמוכי� לוריו�ג'�בעופה תה'מלהשולטות על נ

 .אביב לנתניה'שפלת החו+ בי� תל

 

לא לסגת מכל השטחי� שכבשה והגנה 'גבולות בניבסס  של ישראל לזכותה, פי גישה זו'על

אש  הנשיא בוש לרו של ובמכתב242בהחלטת מועצת הביטחו� , בי� היתר, עוגנתמ' 67'ב

 .14.4.2004מיו�  שרו� משלההמ

 

לנוכח צפיפות 
האוכלוסי� בי� 
הירד� לי� יש 
לבחו� חילופי 

�שטחי� רב
 .צדדיי�

ישראל אינה יכולה 
להג� על עצמה 

ועליה ', 67בקווי 
לשאו� לגבולות 

 .הגנה�בני

זכותה של ישראל 
הגנה �לגבולות בני

ת מעוגנ
�בדיפלומטיה הבי�

 .לאומית
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 חלופות להסדר בירושלי�

'הליבה של הסדר' א+ היא מסוגיות–  של ירושלי� האג� ההיסטוריו שלעתידלסוגיית 

כ� 'פי'על'+א. לשאלת הגבולותבהשוואה  יש בעת הזו משמעות אקטואלית פחותה – הקבע

ובחירת החלופה הרצויה לישראל , קיימות כמה חלופות להסדר. דיו� ציבורילהיא עולה 

סקנה שילוב� אינו מוביל בהכרח למו, שיקולי�כמה שכ� בהחלטה מעורבי� ,  פשוטההאינ

 :השיקולי� המרכזיי� ה�. אחת

 ;לישראלמקצה החלופה שהיקפה ועוצמתה של השליטה באג� ההיסטורי  �

 ;ת שהצדדי� יגיעו להסדר מוסכ� על בסיס אותה חלופהההסתברו �

תלויה במספר הגורמי� המעורבי� אשר , ההסתברות למימוש מוצלח של ההסדר �

 . ובניהול האג� כיחידה טריטוריאלית אחת,בפשטות ההסדר ובהירותו, בניהול האג�

 

על דיפה עאשר  אי� חלופה אחתכי פי שיקולי� אלה מראה 'ניתוח החלופות העיקריות על

 :משמעי'באופ� מובהק וחדהאחרות 

ע� מת� אוטונומיה מסוימת לתושביה ,  בכל האג�ישראל ושליטה מלאה של ריבונות �

יתרונה . או קביעת מעמד מיוחד למקומות הקדושי� לאסלא� ולנצרות/ ו�הערבי

מכא� נגזר ג� חסרונה אול� . הבולט של חלופה זו הוא הענקת השליטה באג� לישראל

 .לאומית יקבלו אותה'והקהילה הבי� ההסתברות הנמוכה שהפלסטיני� – העיקרי

ע� אוטונומיה לתושבי� היהודי� ,  בכל האג�הפלסטיני� ושליטה מלאה של ריבונות �

 .חסרונה מבחינת ישראל ברור. ודי�ומעמד מיוחד למקומות הקדושי� ליה

חלופה זו הוא יתרונה של . לאומי'בי� ע� פיקוח בי� הצדדי� טריטוריאלית חלוקה �

א� חסרונה , פיה'גבוהה יחסית שישראל והפלסטיני� יסכימו להסדר עלההסתברות ה

 .הוא שהאג� לא יתנהל כיחידה טריטוריאלית אחת

חלוקת סמכויות בי� הצדדי� , ידי ישראל והפלסטיני�' של האג� עלניהול משות� �

נוכח לא� , ופה זואפשרות סבירה שהצדדי� יסכימו לקבל חלקיימת . לאומי'בי�וגיבוי 

, ריבוי הגורמי� שיהיו מעורבי� בניהול האג� וריבוי המחלוקות העלולות להתעורר

לישראל שליטה מועטה מעניקה ג� שהיא 'מה, מימושה המוצלח נמוכהלסבירות ה

 .יחסית באג�

 והאצלת סמכויות בתחומי� מסוימי� לישראל לאומי�בי�גו� ידי 'ניהול האג� על �

וסבירות מימושה נמוכה , לישראל שליטה מועטה באג�מעניקה  זו חלופה. ולפלסטיני�

 .רמי� שיהיו מעורבי� בניהול האג�בלאו הכי בשל ריבוי הגו

 

 לשיפורומצבה החברתי והכלכלי של ירושלי� ודרכי� 

יש להרחיב ,  האג� ההיסטורי בירושלי�ו של מעמדתבמקביל לעיו� בחלופות להסדר

ירושלי� של מעלה " במצבה של העיר ובפער שבי� ולהעמיק את הדיו� בהתדרדרות

. יו� אי� בירושלי� רוב ציוניככבר ". ירושלי� של מטה המוחשית"לבי� " התודעתית

.  מחמירי�–  הנובעי� בעיקר� מהגירה שלילית של הציבור היהודי– �ייהדמוגרפהפערי� 

בעיקר צעירי� , �אל+ מתושביה היהודיכמאה בעשרי� השני� האחרונות עזבו את הבירה 

הרוב היהודי יקט�  2020שנת באזי , שינוייחול לא א� ההערכה היא כי . ומשפחות מבוססות

חוסנה של 
ירושלי� מתדרדר 
, בשורה של ממדי�
ובראש� המימד 

 .יהדמוגרפ

אי� חלופה שתית� 
לישראל שליטה 

באג� ההיסטורי של 
ירושלי� ואשר 

 ידי עלה� תתקבל 
 עלה� הפלסטיני� ו

�קהילה הבי� הידי
 .לאומית
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ה נוכח החלטתבפרט ל, צפי זה מעורר דאגה. אבד הרוב היהודי בבירה י2035ֹ ובשנת ,61%'ל

 .70% ממשלת ישראל כי יעדה הוא רוב יהודי של של

 

 הרמת החיי� הנמוכה ויוקר המחי, סוקה חוסר התע– לעזיבת היהודי� בי� הסיבות

בי� הסיבות להגירה החיובית של הערבי� אל . והמגורי� באזוריה המערביי� של הבירה

לזו בהשוואה בבירה הגבוהה  איכות החיי� – העיר העתיקהאל השכונות במזרח העיר ו

 .אזורי� שבשליטת הרשות הפלסטיניתהקיימת ב

 

חוסנה של ירושלי� כעיר בירה התדרדר כי  מלמדי� נתוני� אובייקטיביי� וסקרי עמדות

 :מדי�מבאופ� מדאיג בשורה של בעשור האחרו� 

נהל בִמבעוד שיעור המועסקי� , שיעורי התעסוקה ורמת ההכנסה לנפש נמוכי� �

 .משמעותי יחסית לערי� אחרותבאופ� בוה ג, שהרווחיות בו נמוכה, הציבורי

בי� הערי� הגדולות מהענייה העיר  הנשהי, ירושלי�התדרדרה בשני� האחרונות  �

 .ילדיה מוגדרי� עניי�ממחצית ויותר , כלכליה'רוג החברתייארבעי� שלבי� בד, באר*

 ,אחד מכל שישה ישראלי� חוששי� לבקר בבירה: הביטחו� האישי בעירתחושת נפגעה  �

 .והיא סובלת מפגיעה מתמשכת בתיירות בה

 .שה ישראלי� הוא של עיר מתחרדתכל שלובי� דימויה של ירושלי� אצל שניי� מ �

 

מקור� , העירשל  הטוענות להזדקנות ולהתחרדות הכגו� אל, ייתכ� מאוד שחלק מהתפיסות

אול� בסיכומו של . מיתוסי� אשר אינ� משקפי� נאמנה את המציאותשל בהשתרשות 

ר ימשליכות על הרצו� להתגורר בבירה ולתי, אינ� מדויקותה� א� א+ , תפיסות הציבור, דבר

 .כ� על מצבה הכלכלי העתידימשפיעות  ו,בה

 

 של לאופי הרצויישראל משנה סדורה באשר 'טר� גיבשה מדינת, א+ חשיבות הנושא'על

, צעדי מדיניות קונקרטיי� לעיצוב הפעילות הכלכליתממנה לגזור אפשר יהיה שבירתה 

תפיסת קיי� הבדל בי� . ההשכלה הגבוהה ומוסדות התרבות בעיר, השלטו� המקומי

לבי� , הרואה בעיר הבירה בעיקר מרכז ממשלי, למשל, ריתהב'צותת הקיימת בארירתי3ה:

 .רואה בבירה מרכז כלכלי לכל דבר ועניי�אשר , זו הנהוגה בבריטניה

 

 ברורי� ובחירת הרפורמות הנדרשות סדרי עדיפויותגיבוש אסטרטגיה יאפשר הגדרת 

היותה  ביניה�, ונותיה היחסיי� של ירושלי�בהקשר זה יש לנצל את יתר. ברמה הלאומית

ניצול היתרונות . יאקדמורפואי , תרבותי, דתימוקד תיירותי ומרכז , מרכז לעול� היהודי

העומדי� לפתח� של הקיימי� יאפשר לבחו� את נחיצות� ויעילות� של הרעיונות השוני� 

 :בי� הרעיונות האפשריי� .מקבלי ההחלטות

 ;תיה של העיר ממזרח וממערבלגבולוהגדרת מתווה חדש  �

 ;בעי�לרידי חלוקה פנימית 'ביזור שלטוני על �

 ;גיבוש תפיסת פיתוח כוללת למטרופולי� ירושלי� �

 ;הגדלת התמריצי� לסטודנטי� כמשאב לצמיחה עתידית �

ישראל �על מדינת
ש משנה סדורה לגב

באשר לאופי הרצוי 
ולגזור , של בירתה
ממנה את 

האסטרטגיה 
 .הדרושה

כיו� אי� רוב ציוני 
 .בירושלי�
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 .ותמיכה בפיתוח אשכולות תעסוקתיי�" תשתיות רכות"השקעה ב �

 

הגירה שלילית בקרב ": וד ההגירהמלכ" של המחזוריהעל היא למנוע את התהלי� 'מטרת

העיר לשרת את של  היכולתומקטינה את  מגדילה את שיעור העניי� בעירהמעמד הבינוני 

 .פגיעה בתחרותיות של העירלהחיי� ולירידה באיכות והדבר מוביל , תושביה

 

 עתיד הגליל

 בי� ערהפאול� בולט , בקרב הציבור ומנהיגיו קיימות ציפיות רבות באשר לעתיד הגליל

יש צור� באסטרטגיה , כדי לממש את הציפיות. בפועל בפיתוח האזור ההשקעה לבי� החזו�

החינו� , בתכנו� מפורט בתחומי הכלכלה, במחשבה על הדרכי� לקידו� האזור, לאומית

 . ובתקצוב הול�,והפיתוח העירוני

 

מחליש את ש  באופ�עדיפות לפיתוח הכפרכי בשני� האחרונות ניתנה , למשל, יש הסבורי�

האזורי� .  לירידה במספר תושביה� ולפגיעה באיכות השירותי� הניתני� בה�לביוהערי� ומ

תי� א+ אינ� מתגוררות יאשר לע, הכפריי� מושכי� אליה� אוכלוסיות אמידות יותר

המשלבת את , עיר לכפרהראייה כוללת ומאוזנת של מערכת היחסי� בי� . קבע במקו� דר�

 .ה פנימית טובה יותריסינרגיהניב עשויה ל, ל כל מגזר התיישבותיהחולשות והעוצמות ש

 

דוגמת ,  של ישראליצפונחלקה הלקד� מהל� תכנוני למנסה המשרד לפיתוח הנגב והגליל 

שבזכותה זכה הנגב בהשקעה מרוכזת של מאמצי� " דרומה"התוכנית האסטרטגית 

בדילי� את האזורי� יש להביא בחשבו� מאפייני� המאול� במהל� כזה . ותקציבי�

מספר הרשויות המקומיות בגליל שבולטת העובדה , כ�. ומחייבי� היערכות שונה בגליל

הדבר ). כמאה רשויות בגליל לעומת כעשרי� בנגב(גבוה פי חמישה לפחות מזה שבנגב 

. תאפקטיבישדולה בניית באשר יסייעו ,  של מטרות משותפותהגיבוש והצגעל מקשה מאוד 

 מספר הקבוצות – בהרכבה המגוו� במיוחד של אוכלוסיית הגלילי נוס+ טמו� מאפיי� ייחוד

 .הגבוהי� בעול�� הוא מ,  המצומצ�וחביחס לשט, אר* זה'בחבלהאתניות המתגוררות 

 

אשר ניצול� הנכו� והיעיל עשוי לקד� את האזור תו� , מנועי צמיחהכמה נית� לזהות 

 :ביניה�. קעת משאבי� נמוכה יחסיתהש

 תו� הפניית הרווחי� ,שיווק התיירות באזורבעשוי לסייע רבות   העדותריבוי �

מאמצי� לעידוד יזמות תיירותית אומנ� נעשי� . לאוכלוסיות החלשות המתגוררות בו

אול� , אתניתהתיירות מנת להגביר את ה'עלמקומית ולמיתוג העדה הדרוזית 

 .לאומי הטמו� באזור טר� מוצה'והבי�הפוטנציאל המקומי 

 עשוי למשו� אוכלוסיות חדשות מבחינה אקדמיתבוש אסטרטגיה לפיתוח האזור גי �

 להקמת אוניברסיטה בגלילכי א+ שנמצא . לגליל ולהשביח את האוכלוסייה הקיימת

בגליל כיו� פועלות . משלה בנושאהחלטות המטר� יושמו , תרומה משמעותיתתהיה 

כל ודאות שאופיו של המוסד אי� ו,  נפרדי��ביורוקראטיימנגנוני� ע� שש מכללות 

ביחס לגליל נדרשת 
אסטרטגיה 

לאומית אשר 
תקצה משאבי� 
ותגדיר יעדי� 

 .ברורי�

בגליל קיימי� 
מנועי צמיחה 

, בתחומי החינו�
התיירות 

והטכנולוגיה אשר 
טר� נוצלו 

 .במלוא�
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 – אקדמית ואינטלקטואליתמבחינה  – ליצירת מסה קריטיתיוביל האקדמי העתידי 

 .פיתוח האזורידי אשר תביא ל

כמה חברות טכנולוגיה בחרו להקי� משרדי�  – ההשקעה בתעשיות המתקדמות עידוד �

קה מעניהמדינה ש כי הקלות המס הנדיבות א� יש טענה, ומפעלי� בצפו� האר*

 .פריפריהטק בתחילת דרכ� אינ� מעודדות אות� למקד את פעילות� ב'לחברות היי

 

שמונה מצטרפת אל העיכובי� בסלילת 'לקריתהתעופה 'סכנת הסגירה המרחפת מעל קו

המכשולי� אינ� . ההשקעה באזורשל דבר פוגע באטרקטיביות וה, 6חלקו הצפוני של כביש 

הנו+ הייחודי זה ובכלל , ל מרבי של נכסי האזורניצועל א� ה� מקשי� , מונעי� השקעות

אשר , הסרת� עשויה לקד� את האוכלוסייה המתגוררת באזור. ואיכות החיי� הגבוהה

 .)והכנסהתעסוקה , השכלה, רמת חיי�(כמעט  בכל פרמטר מתחת לממוצע הארצינמצאת 

 

רי הריבוי בעיקר בשל הפער בשיעו, פחות ממחצית האוכלוסייהמהווי�  היהודי� בגליל

אולי , המבצע האחרו� לעידוד ההתיישבות בגליל ריכז עניי� רב א� לא נחל הצלחה. הטבעי

על רקע זה יש המזהירי� כי הימנעות מפיתוח . בשל העדר הטבות ייעודיות למתענייני�

בי�  וליצירת רצ+ בי� לבנו� ל1947ליישו� תוכנית החלוקה של להוביל בפועל האזור עלולה 

המבקש לעצמו בית , הדבר מנוגד לא רק לאינטרס של הציבור היהודי. רו�יהודה ושומ

המבקש רווחה , ממנושל חלק ניכר לפחות או , אלא ג� לאינטרס של הציבור הערבי, לאומי

 שתי � שלשגשוגהיא בראש ובראשונה הבטחת הדר� לשילוב האינטרסי� . דמהוִק

 .האוכלוסיות

 

 :יהודי� לערבי� באזורהיחסי� העתידי בי� קיימי� שני מודלי� עיקריי� למבנה ה

קמה הוא המודל השולט במידה רבה מאז , "קיו� בנפרד�דו"השוא+ ל, המודל הנוכחי �

תו� שמירה על , בבסיסו האמונה בהשקעת משאבי� לפיתוח האזור כולו. המדינה

המחזיקי� . הערבילבי� זה של הציבור מסלול החיי� של הציבור היהודי י� הפרדה ב

מתו� ניסיו� לשמר את , למשל, לאומיי�'סה זו יימנעו מלעודד הקמת יישובי� דובתפי

 .מאפייני� הייחודיי� של כל קבוצהה

, ישא+ לשילוב בכל תחומי החיי�, "חיי� במשות�"השוא+ למרק� של , מודל חלופי �

. השווה'מתו� חשיבה כי אינטגרציה תסייע בהבאת שתי האוכלוסיות אל קו

במטרה , למשל,  משותפותיותו יעודדו הקמת מכללות אקדמהמחזיקי� בתפיסה ז

 .לעודד תהליכי� של הידמות ביניה�לקרב את הקבוצות ו

 

  אירא� ומשמעויותיהה שלהתגרענות

 :קשת רחבה של משמעויות שליליותיש להתגרענות הצבאית של אירא� 

 את,  אירא� על ישראל� שלאיומיהה גרעינית תחזק שבעתיי� את חומרת ימטרי �

 .סיועה לטרוראת חתרנותה במפר* ואת , ו�השפעתה בעיראק ובלבנ

 .וונציונליתה כזו יגדל הסיכו� של מלחמות קוניתחת מטרי �

הזנחת הגליל 
עלולה להוביל 

שומה בפועל של ליי
; תוכנית החלוקה

קידו� האזור עשוי 
למנוע את הגדלת 
הפער ולשרת את 

יעדיה� של 
הערבי� והיהודי� 

 .כאחד
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מדינות אחרות כדי לכפות על אירא� עלולה לאיי� בשימוש בנשק גרעיני על שכנותיה ו �

 ריתהב'צותהיחסי� ע� ארבתחו� לרבות בתחו� תפוקת הנפט ו, עליה� מדיניות

 תרחיש כזה נמוכה ו שלא� כי סבירות, להפעילו נגד שכנותיהא+ היא עלולה . אלוישר

 .תחילה  אירא�תותק+אלא א� כ� , דומא

 .חומרי� וידע למדינות אחרות ולגורמי טרור, עלולה לספק נשק גרעיניאירא�  �

, לרכוש נשק גרעינייפעלו  ,ערב הסעודית או תורכיה, מצרי�גו�  כ,מדינות באזור �

 .מטעמי יוקרהוא� א� עקב חשש , מיאו כיביולוגי 

 .מוות'תוכה מכת) NPT(נשק גרעיני של  ההאמנה למניעת תפוצ �

 

 יש נשק גרעיני , הנוכחי במשטר;, לאירא�בושלהשלי� ע� מצב ספק רב א� ישראל תוכל 

 של משטר שחשיבתו מושפעת מיסודות תאליוהרציונקשה לסמו� על . ואמצעי� לשיגורו

א� נשאלת השאלה . משטר זה מציג בגלוי את כוונתו למחוק את ישראלג� ש'מה, דתיי�

, ופי� להאט מאוד את קצב התקדמותהללחאו , להגיע לנשק גרעינימאירא� את  נית� למנוע

 . נית� לעשות זאתוכיצד

 

 בלימאת היכולת האיראנית לפתח נשק גרעיני לגמרי לחסל אפשר 'ג� כא� אי, בעיראקכמו 

שימוש  לעאלא כתגובה , מתממשתאת החלופה הזו קשה לראות אול� .  את אירא�לכבוש

להפעיל נשק ממשית ומיידית  אירא� או כדר� לסכל כוונה איראנית דיי'לבנשק גרעיני ע

חשוב שאירא� תביא בחשבו� . גרעיני או כתגובה על מתקפה צבאית רבתי מצד אירא�

בעת נית� להקשות על 'בה. להלאומית אכ� תפעל כ� במקרי� קיצוניי� כא'הבי�שהקהילה 

לכי� דיפלומטיי� והפעלת אירא� ולהאט את מהלכיה בצורה משמעותית באמצעות מה

 .סנקציות

 

ע� אירא� היה הפע� " הטרויקה האירופית" השנתיי� וחצי שניהלה � בת�ומ'שאהמ

להתמודד ע� בעיית ביטחו� עולמית את המשימה אירופה על עצמה נטלה בה שהראשונה 

 .2003שנת שאומצה ב, "צדדיות אפקטיבית'רב "ה למבח� את התפיסה המכונהוהעמיד

תוצאות כמה א� היו לו , מנ� להפסקת פרויקט הגרעי� הצבאיו לא הולי� את�ומ'שאהמ

 :חיוביות

 . האיראניגרעי� פרויקט הו שלהוא עיכב את התקדמות �

 . זהעל אשר קורה בפרויקט טוב יותר הקנה ידעהוא  �

לאומית 'י�בוכנות הסשל ה הל מהמידע על הפרויקט בא מפעילותהעובדה שחלק גדו �

תורמת תרומה חשובה לבניית הקואליציה , �"גו+ של האושהינה , טומיתאנרגייה אל

עימות מתהווה , להבדיל מהמקרה העיראקי, שכ� במקרה זה ,לאומית נגד אירא�'הבי�

� חייבת להיות העברת תיק אירא� למועצת הביטחו. שאר העול�כל של אירא� נגד 

 .נות דיי� להוות בסיס לפעולהמגובה בראיות רבות ואמי

תו� בו, כנית הגרעי� הלוביתו הצליח המערב לחסל את תת�ומ'שאבמהל� תקופת המ �

 .א� ולהקשות בכ� על האיראני�' חקדיר'כ� לקפל את הרשת של עבד אל

אפשר לבטל �אי
את יכולתה של 

אירא� לייצר נשק 
גרעיני מבלי לכבוש 

א� נית� , אותה
להאט את מהלכיה 

ידי דיפלומטיה �על
 .וסנקציות

ומת� בי� �המשא
האירופי� לאירא� 

יכב את פרויקט ע
הגרעי� ותר� 

לגיבוש קואליציה 
 .לאומית נגדה�בי�
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 יעדה של ורוסיה מודה עתה כי, הפעולה של סי� ורוסיה ע� אירא�'צומצ� שיתו+ �

 .יכולת גרעינית צבאיתאירא� הוא 

 

שורה של מנופי� אפקטיביי� להשפעה על שבידיה , מועצת הביטחו�עתה יש לערב את 

 ועל שיתו+ אר*ל'*גבלות על סטודנטי� איראניי� בחולהטיל הראשו� נית� הבשלב . אירא�

עיל עליה  ולהפ�"להשעות את אירא� מגופי� של האו, אירא� באירועי תרבות וספורט

יצוא הנפט והגז הוא צינור הנשימה של שייש להביא בחשבו� . עיצומי סחר ותנועה בעול�

אירא� וש, אר*ל'*ללא השקעות מחוייפגעו קשות תעשיות הנפט והגז שלה ש, אירא�

לתפקד א� כ� אירא� אינה יכולה .  מתצרוכתה40%מייבאת תזקיקי נפט בהיק+ 

לצד זה יש להביא בחשבו�  . כבדמחירה מבחינתה יהידיפלומטי הלבידוד ו, כאוטרקיה

נגד נית� ג� להפעיל חבילת סנקציות . אד אינו מייצג את אירא� כולה'הנשיא אחמדינגש

 .מדינות שעוזרות לאירא�

 

הניע  לות המשטר וגאוות הציבור האיראני עלולו שללהביא בחשבו� שעקשנותיש , ע� זאת

'את פרקלכ� יש לבחו� . באי למרות הסנקציותאירא� להמשי� בנחישות בפרויקט הצאת 

במאמצי� להסתפק ועד מתי נית� להמשי� , פרויקט הגרעי�של  מולסיועד נותר ש הזמ�

 פצצה יצרי ל אירא�תוכל, נראה כי א� לא יוטלו עליה סנקציות. דיפלומטיי� ובסנקציות

 קרוב ,ידיה תהיה בעצמאי לחלוטי� יכולת להמשי� בפרויקט באופ� . אחדותתו� שני�ב

 .כשנהבעוד  כבר ,ודאיול

 

 יש לעבור ,וא� הוא יעלה חרס, זמ� קצר'נית� לפיכ� להמשי� במסלול הדיפלומטי לפרק

יש לשקול הפעלת כוח כדי להשיג , יכשלוי הא� א+ אל. לסנקציות כלכליות ודיפלומטיות

,  בכוח של השימושהמחיר הצפויתו� שקלול , בהתקדמות הפרויקטרבות עיכוב של שני� 

 . בהפעלה איראנית ברחבי העול�טרורמ� הסת� הכולל 

 

יש . אלא לפגיעה מהאוויר במתקני� הקיימי�, בהפעלת הכוח אי� הכוונה לכיבוש אירא�

ולכ� יש לעכב את הפעלת , בפתחעומד  לישינוי המשטר באירא� בכיוו� ליברהטועני� כי 

 .מסתמ� בטווח הנראה לעי� וזה אינכשינוי אול� , הכוח

 

רח מדינות אחרות במזהטלת העיצומי� על אירא� אמורה ג� לרס� נטייה אפשרית של 

בעת יש 'בה.  של נשק גרעיניהתפוצה'משטר איולשבור את  ללכת בעקבות אירא� יכו�הת

ימשיכו לפיה� א� ה� ש, ערב הסעודית ועיראקכגו�  ביטחו� למדינות ערבויותלשקול מת� 

ללא תנאי נגד כל ניסיו� של לציד� המעצמות הגדולות  יעמדו, התפוצה'לציית לאמנת אי

 .ת יכולתה הצבאית הגרעינית לרעת�אירא� לנצל א

א� לא יוטלו עליה 
תהיה , סנקציות

לאירא� פצצה בתו� 
, שני� אחדות

ויכולת פיתוח 
בעוד  –עצמאית 

 .כשנה

למועצת הביטחו� 
יש מנופי� 
אפקטיביי� 
להשפעה על 

 .אירא�



 23

 הצור� בבסיס משפטי: הקדמהמהרתעה ל

העול� השנייה ועד 'מלחמת� סיומה של מלהדוקטרינה שהגנה על המערב בוטאה דעה כי 

ולה להתמודד ע� האיו� אינה יכ, הרתעההייתה מבוססת על ר שא, ועצותהמ'תנפילת ברי

לכ� פותחה דוקטרינה .  שכ� קשה להרתיע מחבלי� מתאבדי�–  הטרור– העולמי החדש

אשר מכ3נה , מפעולות מוגבלות ועד פלישה מלאה, חדשה של מהלכי מניעה צבאיי�

 יוצרת אתגר מורכב )preemption( הקדמהאסטרטגיה זו של אול� ". דוקטרינת בוש"

לשמירה על למדינות כלי� אשר ַיקנו כיצד לחוקק חוקי� : ומילא'הבי�למערכת המשפט 

יו� אי� כ. לא ייפגעויסוד ה'שחירויותויוודאו גבלות על כוח� יטילו הטחו� אזרחיה� א� ג� ב

 .אומי המסוגלי� לענות על צור� זהל'בי�תורה משפטית או מנגנו� משפטי 

 

שכ� רק מדינות , המנע'פתלמתק� לש� יצירת תורה שיפוטית "אי� מקו� לפנות אל האו

 היא זו שצריכה להוביל יצירת תורה ישראל. לאומי'הבי�דמוקרטיות מצייתות למשפט 

ידי יצירת מנגנוני� שיפוטיי� 'על, מנע'ובמתקפותבסיכולי� ממוקדי� שתעסוק שיפוטית 

אשר ישפטו  – פילוסופי� ומלומדי�, ידי משפטני�'משפט המאויש על' כגו� בית– הוק'אד

 .התקפה מוקדמתקרה לגופו א� יש הצדקה לבכל מ

 

 סיכוני� אפשריי� נוספי�

מצב מול אנו עלולי� לעמוד ,  ירצו בכ� ובי� א� לאוריתהב'צותבי� א� ישראל ואר

, ת וההרתעה נשחקהחי3, דימוי החוס�: המשטר הסורי הול� ונפר�. בסוריהאסטרטגי חדש 

לאומית אי� רצו� בשינוי 'הבי�קהילה ג� א� ל. בד� שליטה בפריפריהוויש סימני� של א

אסד נותר במסלול התנגשות ע� 'בשאר אל, המשטר בסוריה כל עוד היא מסובכת בעיראק

התרחישי� . לאומי'הבי�היו� ' הסורית על סדרהשעלול לכפות את הסוגי, ריתהב'צותאר

האחי� "משטר המבוסס על כינו�  , הקיי�המשטרבמסגרת האפשריי� כוללי� שינויי� 

קבוצות בה� יפרחו ש" חורי� שחורי�"יצירת תו�  של המשטר התפוררותו ,"מוסלמי�ה

ולא ( משטח סוריה טרור ישירמבחינת ישראל המשמעויות עלולות להיות איו� של . טרור

שיח 'ודו, הרפתקנות צבאית כדי לגייס תמיכה פנימית וערבית; ) מלבנו�החסותברק טרור 

 .ישראלכלפי לא פחות עוי�  שיהיהסורי טר משלבי� מערב בי� ה

 

בסגנו� , ריתהב'צותבי� סוריה לאר" עסקה גדולה"אפשרות של יש להביא בחשבו� ג� 

טרור ה, עיראק, לבנו�: של שבעה נושאי� מרכזיי�כלשהו על בסיס צירו+ , העסקה הלובית

 סוריה עשויה. דמוקרטיזציההאירא� ו, קונוונציונלי'הנשק הלא, תהלי� השלו�, פלסטיניה

עצמה את ישראל עלולה למצוא ו, ריתהב'צותחשובי� לארמרכיבי� שלהציע צירו+ של 

, לאומית'בי�הביליטציה ברסוריה תזכה ה מסגרתחבילה שב'מרכיב בתו� עסקתבעמדה של 

 .להיכנס לתהלי� שלו� ע� ישראלשתידרש בלי מ, וונציונליכולל האפשרות לרכוש נשק קונ

 

 על כל השלכותיו ,רות של שינוי משטר בסוריהעל ישראל להיער� לאפשלנוכח זה 

בעימות אדומי� הקווי� את המחירי� ואת ה, משחקהכללי את לבחו� מחדש , האפשריות

יש ליצור בסיס 
 משפטי

 תיילאסטרטג
הקדמה ה

ולסיכולי� 
 .ממוקדי�ה

בהתערערות 
המשטר הסורי 

טמוני� סיכוני� 
 .אפשריי� לישראל
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אות� יסודות שסוריה עלולה ביחס לולהגדיר את האינטרסי� שלה , סוריה בלבנו�ע� 

 .הביליטציהרלנסות למכור למערב תמורת 

 

 :פתחויות חשובות משני צידי הגבעהדי� להת אנו עהמלחמה בטרור האסלאמיבתחו� 

 ע� הורדת סמכות מהמשמרת , בספטמבר11'למ� העידה עבר תהלי� של ביזור אק'אל �

במקביל נעשתה  . כגו� זרקאווי,מפקדי� צעירי� בשטח לאהוותיקה של הארגו� 

. לרבות במערב, יותר ויותר בקרב מוסלמי�מקובלת האידיאולוגיה האסלאמיסטית 

במקביל . יהאד קוד�'של המוסלמי� יותר מכל גדמיונ� עיראק מציתה את המלחמה ב

גירוש הכופרי� מארצות את המדגישה , אנו עדי� למעבר מאידיאולוגיה הגנתית

יהאד להשלטת ' הגת וחידושליפ3'למטרה אסכטולוגית של חידוש הח, האסלא�

 .אסלא� על העול�ה

 מאמ* גישה פייסנית יותר ויותר א�,  מצידו ממשי� להילח� בטרור האסלאמיהמערב �

קיו�  אנו עדי� לדרישות במערב ל,כ�. פוליטי של התופעהה'כלפי העור+ האידיאולוגי

 ניתפלסטיברשות האינדונזיה וב, סוריהב, �במצרי" האחי� המוסלמי�"שיח ע� 'דו

אלה חשי� כי ה� ארגוני� . יהאדיי� הקיצוניי� יותר'נגד לזרמי� הג' כמשקל,)חמאס(

במערב אות� יצייר ר שא, ידי הקרנת דימוי דמוקרטי'� לרכוש לגיטימיות עליכולי

 יידרשו להתנער הבלי שתנועות אלמ, לגיטימציה כזו. כחלופה למשטרי� הקיימי�

מצב דומה לזה שהתקיי� כאשר הקהילה בתעמיד את ישראל , ישראלפי לכמעוינות� 

לגיטימציה . על עמדותיוויתר ובלי שמ השבעי�+ בשנות "לאומית הכירה באש'הבי�

�  עלולה להשפיע ג, בגילוייו הלאומיי� השוני�,"האחי� המוסלמי�"מערבית לארגו� 

 .לחמאסהמערב  של ועל יחס

 

הטענה שמקור . הגישה הפייסנית עלולה לגלוש ג� לתחו� הלוחמה בטרור האסלאמי

האחרונה הטרור האסלאמי הוא הנוכחות המערבית במדינות האסלא� הולידה את ההצעה 

אול� נסיגה חפוזה מכל אחת . אפגניסט�מבתמורה לנסיגה מעיראק ו" הודנה"של ב� לאד� ל

כפי שעשו הנסיגה , ליתממדינות אלה עלולה לדרב� את התנועה האסלאמית הרדיק

 של המערב ללוחמה תושינוי בגיש, ג� כא�.  בספטמבר11'ההסובייטית מאפגניסט� ואירועי 

 11'למ� הממנו נהנתה ישראל שוע במכנה המשות+ הרחב בטרור האסלאמי עלול לפג

 .כמעט בחזית הטרור האסלאמילבדה ב  שוהולהותיר, בספטמבר

 

 לאומיי�העדיפויות הנוכח שינוי סדרי לאתוס הביטחו� 

. דועכת תחושת האיו� הקיומיהולכת ו, על רקע המצב האסטרטגי הנוח יחסית של המדינה

גודלו הנחו* ובגודל ההשקעה הנדרשת בו לנוכח העתקת  ב–במידה גובר העיסוק בצבא 'בה

, שאתוס הביטחו� מאבד מחשיבותו מול הכלכלה והחברהדומה . הדגש לצרכי� חברתיי�

 ו שלה בנכונותיעליבפועל חלה דווקא אול� . ושהחברה הישראלית חדלה להיות מגויסת

גאי� מה�  83%'ו, הנוער כיו� מעונייני� להתגייס' מבני82%.  לצבאהנוער להתגייס

 הא נשחקלהתגייס ליחידות קרביות לנכונות רמת ה). 2004שנת  ב79%לעומת (להתגייס 

 . השני� האחרונותעשרה'ארבעבמהל� 

ארגוני האסלא� 
הפוליטי נתפסי� 
במערב כחלופה 

למשטרי� ערביי� 
ובכ� טמו� , קיימי�

 .סיכו� לישראל
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את שתי , בי� היתר, בעת בחינת� מחדש של סדרי העדיפויות הלאומיי� יש להביא בחשבו�

 :הנקודות הבאות

 מתקציב המדינה 23%' מ–  רבה בשני� האחרונות במידהירד כבר תקציב הביטחו� �

מצטבר אופ�  שני� ירד תקציב הביטחו� בבמהל� חמש.  כיו�18%–17%' ל1990 שנתב

קבע במידה שאי� לה 'שירותהאד� ב'ל הוריד את מצבת כוח"צה.  מיליארד שקל17'ב

 . בשו� מערכת ציבוריתתקדי�

יור� של לי� וא+ בגבסיוע כלכלי לחיי,  בחינו�–ממלא הצבא  שהתפקיד החברתי �

 .חיילי� רבי�

 

ישראל 'אי� דר� לקיי� במדינת. ל צרי� להמשי� להיות צבא הע�"נשאלת השאלה א� צה

ולא יתאי� למציאות , שכ� צבא מתנדבי� יהיה בינוני ומטה ברמתו, צבא שאינו חובה

 .הישראלית

 

 תיטחוניוהבמדינית הת  נשי� במנהיג+� שלהגברת שילוב

על  ,בעול� בעיד� הגלובלי החדשהמתרחשי�  המהירי� אחת המשמעויות של השינויי�

בעיקר , ת המיושנת הקיימתהמנהיג3: ת חדשההצור� במנהיג+ הוא ,האתגרי� הטמוני� בו

 מסוגלת לייצר את דרכי החשיבה החדשות הנדרשות האינ, ייטחונוהבבתחו� המדיני 

 .להתמודדות ע� אתגרי� אלה

 

ת  מנהיג�3 שלנשי� בתפקידיגביר את שילוב� של להת חדשה יש במסגרת בניית מנהיג3

א� אכ� קיימת . וכ� למצות את הפוטנציאל של מחצית האוכלוסייה, תיטחוניובמדינית 

יוביל כי הוא , אזי מהל� כזה נכו� על אחת כמה וכמה, ת מחשבתית בי� נשי� לגברי�שונ3

לכ� . וגיות מורכבותויאפשר התמודדות טובה יותר ע� ס, המחשבות והגישותשל לגיוו� 

י לאפשר לה� להתפתח בתו� כד, מכסות לנשי� במסלולי הקידו� השוני�צרי� לקבוע 

 .המערכת

 

 ניהול מדיניות ביטחו� לאומי כניהול סיכוני�

עוסק וא הו, תכנו�הבשרשרת דיסציפלינות שהתפתח האחרו� התחו� ניהול סיכוני� הוא 

מבחינה זו ניהול . טות המתקבלות בהווהבהמחשת תוצאות ומשמעויות עתידיות של החל

'השגה מיטבית של תועלות בסביבה של איבגישות השמות דגש  הלשסיכוני� מהווה המש� 

מודרנית של הפ� לחלק מובנה בכל מערכת ר נשא, חקר ביצועי�. ודאות ומשאבי� מוגבלי�

 חקר ניהול סיכוני� משלי� את. נגזר מגישות אלהשהוא דוגמה לכלי , קבלת החלטות

תהליכי� ולשבש פעולות העלולי� הוא מתמקד בטיפול בסיכוני� שהביצועי� מאחר 

אנו נמצאי� עתה בעיצומו של מאמ* לפיתוח כלי� המשלבי� את העקרונות . י�ארגוני

שיפור התכנו� והניהול של תחו� ש� לבתחו� ניהול הסיכוני� שנצבר הניסיו� את ושגובשו 

 .הביטחו� הלאומי

� של הגברת שילוב
נשי� במנהיג+ת 

המדינית 
 תשפר תוהביטחוני
את איכות 
 .המנהיג+ת

למתודולוגיה של 
ניהול סיכוני� יש 
פוטנציאל לשפר 

את התכנו� והניהול 
של הביטחו� 

 .הלאומי

בבחינת תקציב 
הביטחו� יש להביא 
בחשבו� את הקיצו, 
שכבר נעשה בו ואת 

תפקידיו 
החברתיי� של 

 .הצבא
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. במידה רבהכבר נעשה כיו�  ייטחונהבשל ניהול סיכוני� בעול� התוכ� � במרכיבישימוש 

הערכת למדובר בחלקי� מתורת ניהול הסיכוני� המתייחסי� לניתוח סיכוני� ו

אפשר ניהול כולל של סיכוני� ביחס לבעיות שת מתודולוגיהעדיי� חסרה אול� . הסתברות�

מדיניות מבט הת למתכנני� ולקובעי יישו� מלא של הגישה עשוי להקנו. ביטחו� לאומישל 

ובכ� לאפשר גיבוש , מסוגי� ומכיווני� שוני� �ביטחונייאיומי� על סכנות והשוואתי 

 .הזדמנויותל המתייחסת ג� לסיכויי� ו)קוהרנטית(לכידה מדיניות 

 

הערכות ראשוניות לגבי לקיי� המאפשר , הברית'בעיקר בארצות, כבר נצבר ניסיו� כיו�

בזכות . כולל בתחו� הביטחו�, שימוש בניהול סיכוני� לניהול מדיניות ברמה הלאומית

עולה ומתבלטת תרומתו של , בנושאהנערכי� פרויקטי� מחקריי� בזכות הניסיו� שנצבר ו

 המתמקד בניהול ,)Enterprise Risk Management – ERM(ענ+ ניהול הסיכוני� התפעולי 

תרומה של ממש ה� לניהול ולתכנו� יש לענ+ זה . סיכוני� לאור� תהלי�הל כולל ש

'תי� רבילע, ספקה מורכבותה ותיומי בארגוני� בעלי שרשרהיומהאסטרטגי וה� לניהול 

 .נושאיות'לאומיות ורב

 

ידי הדגשת היחסי� 'ניהול הסיכוני� התפעולי מקנה הבנה טובה יותר של תהליכי� על

תו� חיבור ושקלול של מרכיבי� , � פעולות וגורמי� שוני� במערכתהישירי� והעקיפי� בי

שמי� לקחי� שמקור� בענ+ הסיכו� התפעולי במקטעי� מייכבר כיו� . איכותיי� וכמותיי�

מערכות של ניהול בתכנו� וב, תחו� המודיעי�בי� היתר ב, מסוימי� של מערכת הביטחו�

 .התמודדות ע� מצבי אסו�בהגנה וכ� 

 

 כגו� מגמות כלכליות או ,מודע'בלתי" יריב"� שמתודולוגיה זו ישימה רק לגבי יש הטועני

מכוו� את מהלכיו כדי לפגוע אשר נובעות מיריב ה ,בעיות ביטחו�ולא ל, אסונות טבע

בתורת טחוני ראוי להתמקד יבבתכנו� , נטע�, לכ�. ומתאי� את עצמו להתנהגותו של יריבו

 .ול סיכוני� יותר מאשר בשיטות של ניההמשחקי�

 

  סיכוני� וסיכויי�–לאומית �הבי� ישראל ושותפויותיה בזירה ה שלמעמד

וצריכה ג� ישראל מושפעת מה� ר שא, לאומיי� עוברי� שינויי� מהותיי�'הבי�היחסי� 

 בספטמבר המחישו כי 11'הלאחר שפיגועי בוטאה דעה כי . להשכיל להתמודד עימ�

 את ריתהב'צותשינתה אר, נת בחובה איומי� חדשי�וא+ צופ, להגלובליזציה אינה חזות הכ

היא ג� נעה מגישה . מניעה ויוזמה לוהכלה מהרתעהאסטרטגיית הביטחו� הלאומי שלה 

 ההחותרת לשנות, אידיאליסטיתלגישה , השואפת לייצב את המציאות, ריאליסטית

 .פי עקרונות הדמוקרטיה והנשיאה באחריות'עלולעצבה 

 

, לאומית'הבי�השלכות על כל השחקני� בזירה  האמריקאית יש תפיסת הביטחו�לשינוי 

שעיקר� ערעור  ,שינוי טומ� בחובו סיכוני� חדשי�לגבי ישראל ה. ובכלל זה על ישראל

 כגו� , וטרוריסטיי��אליטרייטוטוהאפשרות הניתנת לארגוני� , יציבות במדינות השכנותה

 . בעמדות השפעה וא+ בשלטו� להשתמש בכלי הדמוקרטיה כדי לזכות,חמאס וחיזבאללה

יש הטועני� כי 
 יהביטחונבתכנו� 

ראוי להתמקד 
בתורת המשחקי� 

יותר מאשר 
בשיטות של ניהול 

 .סיכוני�
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�פעילות רבללאומיי� ה� העברת הדגש 'הבי�שתי מגמות נוספות המתפתחות ביחסי� 

 – "קשה"חשבו� העוצמה ה' על"רכה"בעוצמה וההעדפה הגוברת של שימוש , מדינתית

 .הצבאית בעיקר

 

פעילה ג� הדיפלומטיה הישראלית עברה מאסטרטגיה בסיסית של מגננה לדיפלומטיה 

. לאומיי�'בי�החלטות במוסדות הלגבש קואליציות ולהשפיע על קבלת המנסה וזמת יו

איומי הטרור והגרעי� כגו� , הדיפלומטיה הישראלית מתמקדת בסיכול מדיני של איומי�

ברתימת הפוטנציאל ; קשרי� ע� מדינות ערביות ומוסלמיותשל ביצירת תשתית ; האיראני

בהקשר .  של ישראל"רכה" ובקידו� עוצמתה ה;תלאומי'הבי�שימוש בזירה ההחיובי של 

 לשדרוג קשריה ומעמדה במסגרות מיצתה את הפוטנציאל א� ישראלזה נשאלת השאלה 

רח  אשר התעניינות� ומעורבות� במז– ו"האיחוד האירופי ונאטכגו�  – לאומיות חשובות'בי�

 .גוברותהולכות ו יכו�הת

 

 ו"אירופה ונאט, ישראל

בי� . משתפר עתההול� ו אירופההקהל ובתקשורת ב'ישראל בדעתנראה כי מעמדה של 

 :הסיבות לכ�

 משו� שלא השכילו להקי� ה אותאכזבו, שבעבר היו יקיריה של אירופה, הפלסטיני� �

 . הרשות הפלסטיניתה שלהתנהלותאת מדינת� ובשל אופ� 

ורואה בה�  ובטרור באסלא� הקיצוני בספטמבר המערב מתמקד 11'הפיגועי למ�  �

. וג� האירופי� מתחילי� להכיר בדמיו� שבי� חמאס לחיזבאללה, עיה עולמיתב

כי  השהמחיש, תחושת האיו� גברה בעקבות פרשת הקריקטורות של הנביא מוחמד

הארגוני� האסלאמיסטיי� אינ� מגבילי� את דרישותיה� מהמערב לגבולות העול� 

 .ביותאלא תובעי� לכפות את ערכיה� ג� על החברות המער, המוסלמי

צועדת לקראת יכולת גרעינית צבאית וקוראת אשר  כמדינת טרור סת נתפאירא� �

 .להשמדת ישראל

למ� ד ו מאו בי� צרפת לבי� המשטרי� בסוריה ובלבנו� הורעי�הידידות ההיסטורייחסי  �

 .חרירי'רצח אל

 כחלק מאסטרטגיה שחותרת סתהנתפ,  של ישראלתוכנית ההתנתקות, מול כל אלה �

 המערבי ויצרה אהדה עולמית כלפי זוסהחזירה אותה אל תו� הקונסנ,  הכיבושו�לסי

 . שרו�משלההמאש ר

, המנהיגי� הפוליטיי� החדשי�. ישראלי יותר'פרונעשה הימי� הפוליטי באירופה  �

ידי שיקולי� כלכליי� ומעונייני� לשפר את הקשרי� 'נעי� עלמ3, המייצגי� את המרכז

 לשמר את "הקשה"לחצי השמאל עדיי� בל נתוני�  בעוד מנהיגי השמא,זאת(ע� ישראל 

 ).היחס העוי� לישראל

 

ונפתחת הדר� ,  בי� ישראל לאירופהמפגשי אינטרסי� חדשי�עקב שינוי הנסיבות נוצרי� 

נכונותה של גרמניה לתת לישראל שתי צוללות מצביעה . להיערכויות אסטרטגיות חדשות

הזה ולמסד את השיפורי� המתרחשי� ההזדמנויות 'על ישראל לנצל את חלו�. על כ�

מעמדה של ישראל 
, באירופה משתפר
והאיחוד האירופי 

מעורב יותר 
הברית �מארצות

–בסכסו� הישראלי
 .פלסטיני

על ישראל לגבש 
אסטרטגיה 

לשיפור קשריה ע� 
 .אירופה
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שלונו להעביר את כא+ 'על, האיחוד נע קדימה. הפעולה שלה ע� האיחוד האירופי'בשיתו+

 ;פלסטיני–ג� בסכסו� הישראלי, לאומית גוברת'הבי� מעורבותו ; האירופיתהחוקה

האיחוד פעיל כיו� בנושא הסכסו� יותר ,  בי� ישראל לפלסטיני�עדר תהלי� מדיניובה

 .ריתהב'צותשר ארמא

 

של ישראל כלפי לעיתי� העוינת וא+ המרוחקת , גישתה המסורתית הקרה, על רקע זה

מטרות וכיווני� לגבי , יש לקיי� דיו� מעמיק שיגבש אסטרטגיה. אירופה חייבת להשתנות

מעורבותה הגוברת של משמעויות האת ג� לבחו� יש דיו� זה במסגרת . אירופה–יחסי ישראל

 . ואת עמדת ישראל כלפי מעורבות זו,פלסטיני–מישור הישראלישל אירופה ב

 

,  העמיקו בשנתיי� האחרונות– צדדיי�'צדדיי� והרב'הדו – ו"נאטקשרי ישראל ע� 

ו "מה הודות למאמציה של ישראל א� בעיקר עקב ההתעניינות הגוברת של נאט'במידת

וזו באה לידי , ארגו�גוברת ההבנה לתרומתה הפוטנציאלית של ישראל ל. יכו�התרח במז

ו " ישראלי� בשלושה תרגילי� משותפי� של נאט� של בהשתתפות,בי� היתר, ביטוי מעשי

לפיכ� עולה השאלה עד כמה . פעולה מודיעיני ע� הארגו�' ובשיתו+2005במהל� שנערכו 

 .ו"להתחבר לנאט ישראל צריכה ויכולה

 

ובתו� כ� , ה למאבק בטרור לגבש תפיסה אסטרטגית חדשתו חייב"יש הסבורי� כי נאט

המדינות הבאות שעליו , לדעת�.  אלא ג� הרחק מעבר לה, לא רק באירופה– להתרחב

ייטב כי אחרי� סבורי� . אוסטרליה וישראל, לצר+ אליו במסגרת ההתרחבות ה� יפ�

וכ� , בו בלי להיות חברה מלאהמפעולה הדוק ע� הארגו� 'לישראל א� תקיי� שיתו+

 .חופשילשמור על מעמדה ה

 

 ריתהב�צותישראל ואר

'צות ושל הקהילה היהודית בארריתהב�צותאריש מי שמערי� כי תמיכת� בישראל של 

 *:טווח'ידי שני תהליכי� ארוכי' מאוימת עלריתהב

פועלת בקמפוסי� ומחדירה , "קשה"ידי השמאל ה'המובלת על, ציונות�האנטי �

 .גבי ישראל דעות שליליות לריתהב'צותלמנהיגיה העתידיי� של אר

ככל . גוברת הביקורת על ישראל ,בימי� הקיצוני, של הקשת הפוליטיתהאחר בצידה ג�  �

 גוברות ההתקפות עליה מצד �שישראל נעה לכיוו� שלו� ע� הערבי� כ

ישראל השלמה ומאמיני� 'דבקי� ברעיו� אר*אשר , הפונדמנטליסטי� האוונגליסטי�

המציאות כי וכחו האוונגליסטי� כאשר ייו. החברה בישראל היא חברה דתיתכי 

תסתיי� תמיכת� בה ויחריפו המתחי� בינ� לבי� , שדמיינוישראל שונה מכפי ב

 .היהודי�

 

 

 

                                                 
 .הרחבה בנושא זה מובאת בהמש� *

על רקע השיפור 
–ביחסי ישראל

יש , ו"נאט
הקוראי� לצירופה 

ויש , לארגו�
המציעי� לה לשמר 

את מעמדה 
 .העצמאי

ישראל מתברכת 
 בתמיכת

טי� האוונגליס
, האמריקאי� בה

א� יש החוששי� 
כי זו תדע� כאשר 

תאמ, ישראל 
מדיניות שה� לא 

 .יזדהו עימה
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 :מרכזיותמסקנות מעשיות נובעות שתי  מהערכה זאת

 .�החילוני האמריקאי� � שלעל ישראל לנסות להשיג ג� את תמיכת �

'צותיהדות אריקני ושל הממשל האמר של � בתמיכתלצמצ� את תלותהעל ישראל  �

 .ריתהב

 

 את תמיכתה של הקהילה האוונגליסטית האמריקאית בחיוב רבגישה הפוכה רואה 

'התומכי� במדיניות פרו, הנשיא בושביניה� ,  מיליו� נפש70 עד 60'מדובר ב. בישראל

אי� צידוק . ישראלית של הממשל ותורמי� בנדיבות רבה ליהודי� בעול� ובישראל

יש להדק את הקשרי� . מ� ולספקות המושמעי� באשר למניעיה�יי� עלהתנגדות לקשר

 .תחושה שה� רצויי�מ� ולהעניק לה� יע

 

 לישראל מחייב את ישראל ריתהב'צותיש הסכמה רחבה על כ� ששימור הברית בי� אר

תו� , להשקיע במער� קשריה ה� ע� הממשל והציבור הכללי וה� ע� הקהילה היהודית

, הקהל העולמית והאמריקאית' ישראל להסביר את עצמה באוזני דעתעל. נוערבדגש שימת 

הערכה במנ� וההתנתקות זכתה א.  אינה מובנת מאליהריתהב'צות ארה שלשכ� תמיכת

ל תחת שלטו� "והדר� המופתית שבה פעל צה, גבוהה מצד שלושה רבעי� מהאמריקאי�

 .ישראל–ריתהב'צותהחוק במהל� מימושה תרמה לקשרי אר

 

 הדור הצעיר אינו מכיר .מכללות אי� להתעל� מכ� שפעולות אנטישמיות נפוצות ב,ע� זאת

ולעיתי� נדמה לו שישראל היא , ישראלי–את ההיסטוריה של ישראל ושל הסכסו� הערבי

 היהודי בתפוצות ולהשקיע בשימור לסייע בחינו� הדור הצעירעל ישראל . המקור לסכסו�

ישראל ע� שני את  הה מזריתהב'צותללי בארהציבור הכ, מעבר לכ�. הקשר שלה עימו

תדמיתה היא של חברה מיליטריסטית ומנוכרת . דת וקונפליקט –מושגי� עיקריי� 

'יש לפעול לשינוי תדמית זו על. שאווירתה קשה ואנשיה קיצוניי�, ידי גברי�'הנשלטת על

, � בה של ישראל ושל החיי–  אטרקטיביי� ואנושיי� יותר– ידי הנחלת היבטי� אחרי�

 .כדי לייצר הזדהות ותמיכה בה

 

 ריתהב'צותה על מדיניות ארי תשפיע התייקרות האנרגי,א� בכלל,  ה� כיצדשאלות פתוחות

 ו שליחלש עקב ירידתיא� מעמדה האית� של ישראל בממשל האמריקאי ו, יכו�התרח במז

 .אריאל שרו� מהבמה הפוליטית

על ישראל לפעול 
לשיפור תדמיתה 

בקרב הציבור 
�הכללי בארצות

ולהדק את , הברית
קשריה ע� הנוער 

ג� , היהודי
 .החילוני
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  לובליות והשלכותיה�לובליות והשלכותיה� ג גמגמותמגמות

 המדעי ידע את הבעיקר ו, חדשה שהפכה את הידע מהפכה מדעיתפיי� בתאמהעיד� הגלובלי 

שינויי� בקניי� הרוחני משפיעי� על הכלכלה העולמית יותר  . למשאב העיקרי, טכנולוגיהו

מכירות הנפט של ארצות ערב ואירא� : פ� לגור� שולינהאשר , מאשר תנודות בשוק הנפט

חלק� 'אלא שהמהפכה המדעית היא מנת. דג של הולנ"מגיעות לסכו� הדומה לתליחדיו 

הנותרי� חסרי , לבי� העניי�, הזוכי� בהשכלה, הפער בי� העשירי�. של מיליארד נפש בלבד

 .טרורהמייצרת , שנאה הדבר מעורר. גֵדל כיו� יותר מבעבר, ידע

 

ת בהתפתחות המדעית ו משתתפ� שאינותוכמעט כל האוכלוסי, רוב אוכלוסיית העול�

 :קרי,  דמוקרטיה במשמעות המלאה של המושגה� שאי� בי�חיות באזור, תוהטכנולוגי

קיו� זכויות ילדי� והזדמנות , שלטו� החוק, שוויו� זכויות לנשי�, חינו� לכל, חופש ביטוי

הנהנית , אוכלוסיות אלה מתרבות מהר יותר מהאוכלוסייה העשירה. חברתיתלניע3ת 

 יכולה לשרוד במצב ההיא אינ:  לדמוקרטיהמכא� נגזרת סכנה חמורה. מהמהפכה המדעית

כדי להתמודד ע� . החזקי� מתמעטי� ומתחזקי�אילו בו החלשי� מתרבי� ונחלשי� וש

 בעול� חינו�טכנולוגי באמצעות השקעה בה' יש להגדיל את המועדו� המדעי,סכנה זו

 ויש לקד� את הדורות החדשי�, מהפכת הידעשלפני  הבתקופכמו עול� זה חי . השלישי

 .מלחמה בטרורלזו האסטרטגיה הנכונה . שלו בכל הנוגע להשכלת� ולאורח חייה�

 

 :תחומי�בכמה  העולמית קיי� חוסר איזו� בסיסי כלכלהב

 א� למרות שיעורי ,מערבבמידה ניכרת מאשר ב במזרח גדולי� אחוזי הצמיחה �

ית האינפלציה העולמית נותרה מתונה עקב המערכת הכלכל, הצמיחה הגדולי� במזרח

 .הגמישה והמדיניות הכלכלית הנכונה

היא באירופה ,  וביפ�ריתהב'צותבאבטלה בארשנרשמה  לעומת הירידה – אבטלה �

 .נותרה גבוהה

והדבר מתבטא במאזני התשלומי� , ריתהב'צותארמאשר בבסי� גדול  שיעור החיסכו� �

ואסיה היא ,  מוציאהריתהב'צות אר,אירופה מאוזנת,  אסיה חוסכת:העולמיי�

 .ריתהב'צותממנת את החריגות של ארשמ

 

לשחק� נהפכת בהיבט הסחר סי� .  ממשיכה להיות מדהימהסי�צמיחתה הכלכלית של 

במקביל . ריתהב'צות הסחר שלה ע� אסיה עולה על זה של אר–הדומיננטי ביותר באסיה 

בתחו� היא פעילה יותר : של סי� באסיה הפוליטיותגוברות מעורבותה והשפעתה 

 פעילה פחות ריתהב'צותבעוד אר,  ופעילותה נעשית ברמה גבוהה יותר מבעבר,ידיפלומטה

 .יכו�התרח צמצו� מעורבותה באזור והתמקדותה במזבעקבות נמוכה יותר וברמה 

 

ה� כי  להוכיח פועלי�הסיני� . 2005 שנתהמדיניי� בי� סי� ליפ� הגיעו לשיא ב המתחי�

ורואה בה איו� , כלכליתמבחינה ביק את סי� מנסה להד, מצידה, יפ�. הכוח הראשי באזור

מעורבותה 
והשפעתה 

הפוליטיות של סי� 
, באסיה גוברות

בעוד מעורבותה של 
הברית �ארצות

 .באסיה פוחתת

המתח בי� סי� ליפ� 
הגיע לשיא בשנת 

2005. 

השקעה בחינו� 
מדעי וטכנולוגי 
בעול� השלישי 

היא האסטרטגיה 
נאת למאבק בש

 .המערב ובטרור
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א� ההסתברות שיפ� תפיל מטוס סיני או תטביע , הצדדי� אינ� מעונייני� במלחמה. צבאי

 .בוההצוללת סינית היא ג

 

יצוא של יה :דילמה קשהב ריתהב'צותמעמיד את אר בריתה�צותסי� לארבי� מאז� הסחר 

 סי� מייבאת א�, הברית'שלה מארצות יבואישיעור מה י�לא גדול ריתהב'צותסי� לאר

פירוש הדבר הוא . אירופהל וריתהב'צותגל� ותשומות מאסיה ומשווקת אות� לאר'חומרי

 .היא עלולה להפר את שרשרת הסחר העולמית,  תלח* על סי�ריתהב'צותא� ארש

 

ובתו� כ� , ריתהב'צות לארהודוהתפתחות חשובה ביותר היא שיפור היחסי� בי� 

. הדבר משנה את פניה של אסיה. קשרי� הצבאיי� בי� המדינותשל הצומה ההתרחבות הע

והיא , )10%'והיא חותרת ל (7%שיעורי הצמיחה של הודו ה� סביב , מבחינה כלכלית

ה יוגידול צריכת האנרגי, צמיחת תעשייתה. פסיפיה'הפכה לשחק� ראשי באזור האסייתינ

 . העולמיתהיספקת האנרגיה לח* על יוצרי�, כתוצאה מכ�שלה 

 

ה� שיימשכו א+  צדדיות'הרבהשיחות ,  הצפוניתקוריאהבהגרעי� הצבאי סוגיית אשר לב

, ריתהב'צותאי� אינטרס להגיע להסכ� ע� ארהצפונית קוריאה ל. אינ� מוליכות להסכמה

פי שהיא מדינה 'על'לאומית אי� תמיכה בסנקציות עליה א+'הבי�ג� שבקהילה 'מה

א� זו תהיה אנלוגיה , יק מכ� שא+ עליה לא יוטלו סנקציותאירא� עלולה להס. גרעינית

צפויה לעשות שימוש הצפונית אינה קוריאה , לאומית'הבי�שכ� לדעת הקהילה , מוטעית

קוריאה יש להביא בחשבו� ש, ע� זאת. בעוד אירא� עלולה להשתמש בו, בנשקה הגרעיני

 .� נשק גרעיניולכ� סביר שתמכור ג, ייצאה כל מערכת נשק שייצרההצפונית 

 

 : העולמית קיימות ארבע מגמות מפתיעותדמוגרפיהב

הוא  ומאז ,העשרי� בעול� הגיע לשיא באמצע המאה שיעור גידול האוכלוסייה �

נוכח שיעור ל, זאת . שנהחמישי�לפני השיעור שנרש� עומד כיו� על מחצית ו בירידה

 .בית של האוכלוסייההתוצאה היא הזדקנות מסי. 2.1'פריו� עולמי ממוצע של פחות מ

את ההשלכות אירופה רמות ההכנסה הגבוהות ימתנו ב וריתהב'צותארב, א� בעוד ביפ�

 .רק חמישית מהאוכלוסייהמקיפה יה בסי� מערכת הפנס, תהלי� זהשל 

, למשל.  שירותי הבריאות� של עקב נסיגה באיכותיורדת תוחלת החיי�במדינות רבות  �

 67'על ככיו� עומדת ו( שנה ארבעי�שהייתה לפני תוחלת החיי� ברוסיה נמוכה מכפי 

 ).שני�

בי� היתר , העדפת זכרי�נוכח להיחס המספרי בי� זכרי� לנקבות בלידה הול� ומשתנה  �

נוצר , פי מי� העובר'ככל שהטכנולוגיה המודרנית מאפשרת הפלות על. בסי� ובהודו

 100 זכרי� על כל �126 יוכיש ,  למשל,ב שבהודו'במדינת פונג(חוסר איזו� בי� המיני� 

 ).7 עד גיל נקבות

, צמצו� האוכלוסייה באירופהשל בניגוד למגמות : יפדמוגר היא חריג הברית�ארצות �

המושפעי� מהיבטי� , ודפוסי הפריו� שלההברית 'ארצותההגירה אל , יפ�ברוסיה וב

 .גידול באוכלוסייתהגורמי� ל, תרבותיי�

הודו נהפכה 
לשחק� מרכזי 

�באזור האסייתי
ושיפור , הפסיפי

�יחסיה ע� ארצות
הברית משנה את 

 .פני אסיה
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  ממשלממשלההחברה וחברה והה, , כלכלהכלכלהבתחומי הבתחומי ה  ��אתגריאתגרי

 מדדי החוס� הלאומי

 מדדי הרצליה

 את מיקומה של ישראל ,כמותיי� אובייקטיביי� על בסיס נתוני� ,מדדי הרצליה בודקי�

המדדי� . החברה והממשל לעומת מדינות אחרות במערב ומדינות שכנות, בתחומי הכלכלה

 ומנתוני� ראשוני� נראה, 2004 של ישראל נמש� בשנת במצבה הכלכלישיפור מראי� כי ה

  שנבחרו�האינדיקאטורילאומית של 'בי�מהשוואה . 2005א+ התחזק במהל� שנת הוא כי 

שיעור האבטלה והיקפו היחסי של הייצוא , התוצר המקומי הגולמי,  ביניה� התוצר לנפש–

 הצליחה ישראל לשחזר את רמת הפעילות הכלכלית של 2004שנת  עולה כי ב– הטכנולוגי

 . של המדינות המפותחותבשליש התחתו�חסי הוא מיקומה הי, ע� זאת. 2000שנת 

 

 :כמה מגמות העולות מניתוח המימד הכלכליראוי להדגיש 

סכומי כס+ ארצה  והזרימו  גילו מחדש את המשק הישראליהמשקיעי� הזרי� �

עוד+ יצרה יעד אטרקטיבי להשקעות זרות למעמד של חזרתה של ישראל . גדולי�

 .בחשבו� השוט+ של מאז� התשלומי�

 א+ שרמתה גבוהה,  בצורה משמעותית בשני� האחרונות ירדההאבטלה בישראל �

, הלדוגמ, 1996 שנתב: נית� להסיק מכ� שהתמודדות ע� האבטלה אפשרית. עדיי�

 .למצב של תעסוקה מלאההמשק הישראלי התקרב מאוד 

לאחר הירידה החדה יחסית בשני� , 2005' ו2004 בשני�  עלההתוצר לנפש בישראל �

רע בישראל בעשור יטווח על שא'הסתכלות רחבת נתו� זה מאפשר. 2001' ו2000

 .המשבר והיציאה ממנו, השגשוג: ו�האחר

הממשלה הצליחה ליצור את אול� , החוב הציבורי של ישראל עלה 2000שנת למ�  �

יש להמשי� בתוואי .  של חובתוואי יורד ולחזור ל2004התפנית הנדרשת במהל� שנת 

הוצאות הריבית את  החוב ומדיממנת להקטי� עוד יותר את 'לרעו� עיהורדת הגשל 

 .וילאהנלוות 

 

 של החוס� המימד החברתיהתמונה המתגלה מניתוח , בעוד השיפור במימד הכלכלי נמש�

פי שורת ' עלדרדרתמ מצבה החברתי של ישראל 2000שנת � מל. במיוחדמדאיגה הלאומי 

שיעור , השוויו�'עומקו של אי, + העוניביניה� היק, הנתוני� האובייקטיביי� שנבדקו

בעוד מדינות אירופה והמדינות המפותחות מציגות . האבטלה הכרוני ורמת הפיתוח האנושי

בי� . הול� וגדלבינה לבי� העול� המערבי פער וה ,ישראל מציגה ירידה, שיפור מתמיד

ות  התדרדר המיקו� היחסי של ישראל ביחס למדינות המפותח2004' ו1996השני� 

. איטליה וספרד, והיא ניצבת סמו� למדינות דוגמת פולי�, 24' למקו� ה19'מהמקו� ה

 : עולות בי� היתר המסקנות הבאותמניתוח הנתוני�

 יש עלייה חדה ומתמשכת במספר הישראלי� שהכנסת� ירדה אל מתחת 2000למ� שנת  �

 תחולת העוני. שיפור במצב בטווח הקצרהניבו הצמיחה וכוחות השוק לא ו, העוני'לקו

נמש� השיפור 
פקודה של בת

 .כלכלת ישראל

במימד החברתי 
נמשכת 

וגדל , ההתדרדרות
הפער בי� ישראל 

למדינות 
 .המפותחות
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יש להציב לכ� את . סוריהלפרט לאירא� ו, כל המדינות במדג�אשר ב מגבוההבישראל 

 .בלי לפגוע בתהלי� הצמיחהמ, ממשלההעוני בראש סדר העדיפויות של ה

.  המפותחהגבוהות בעול�� מ בישראל ה� השוויו� בחלוקת ההכנסות�אירמות ג�  �

יחד ע� בתחתית הרשימה ת כיו� ישראל נמצא, 2000בהמש� להחרפה שהחלה בשנת 

כוחות השוק אינ� מצליחי� למת� את המגמה בטווח . אירא� ותורכיה, הברית'ארצות

 .פוגעי� בחוסנה החברתי של המדינההפערי� המתרחבי� ו, הקצר

בשיעור ההשתתפות עלייה מתונה ידי מדיניות הממשלה בשני� האחרונות הביאה ל �

ג� . יי� מרמת ההשתתפות במדינות המובילותאול� ישראל רחוקה עד, בכוח העבודה

זכות הגידול בעיקר ב, שיעור ההשתתפותניכרת מגמת עלייה בה החרדית יבאוכלוסי

 .הנשי�של  התעסוקהבהיק+ 

 

 1996 שנתבהמש� למגמה שהחלה ב, 2004שנת  בהרעה נרשמה פוליטיה�המשטריבמימד 

לאומית ירדה ישראל 'בי�בהשוואה . 2000משמעותי לאחר שנת באופ� החריפה אשר ו

'א� מתחת לכל מדינות ה) תורכיהזה ובכלל (הנמצא מעל מדינות האזור , 26'למקו� ה

OECD .דוגמת יציבות – ידי הבנק העולמי'מבדיקה מתמשכת של משתני� שנעשית על 

הבטחת זכויות פוליטיות ושמירה על חירויות , שמירת חוק, דמוקרטיזציה, פוליטית

 :בו ישראל נתפסת בעול�ש בכל הקשור לאופ� מונה מדאיגהת עולה – אזרחיות

 ונמוכה ,מעורערת בה שהיציבות הפוליטיתהבנק העולמי תופס את ישראל כמדינה  �

או " חוקתית'בלתי"ההסתברות להפיכה . המדינות בעול�מאוד בהשוואה לרוב 

ה תורכיב, סוריהב, מצרי�ב, בישראל נתפסת כגבוהה מזו הקיימת באירא�" אלימה"

 .ירד�בו

פי 'על.  במדינהלשמירת החוקישראל רחוקה מקבוצת הייחוס שלה ג� בכל הקשור  �

 בעקביות משנת ירדה בישראל רמת שמירת החוק, של הבנק העולמיהמידה 'אמות

2000. 

בפיקוח על מעשי  מתמדת שחיקהיחד ע� הרמה הנמוכה של שמירת החוק נרשמה ג�  �

קשר זה מצבה של ישראל גרוע מזה של בה. 1998שתחילתה בשנת ,  באר*השחיתות

 .מצרי� וסוריה, מזה של ירד�טוב א� איטליה ויוו� 

 

היה במידה ,  מצביעי� עליומדדי הרצליהש,  של החוס� הלאומיהשיפור במימד הכלכלי

ההתדרדרות במימד החברתי .  שיושמה בשני� האחרונותפרי התוכנית הכלכליתרבה 

מרחיקה את ישראל ממדינות אשר ג� בשנה החולפת ושנמשכה , פוליטיה'ובמימד המשטרי

שנתית אשר תתמודד ' בגיבוש תוכנית ממשלתית רבהכורח הדחו�מצביעה על , הייחוס שלה

 .מדי� חשובי� אלה של החוס� הלאומימבאופ� שיטתי ג� ע� 

במימד המשטרי 
חלה הרעה נוספת 
, במצבה של ישראל

והדר� שבה ישראל 
נתפסת בעול� 
 .מעוררת דאגה

נדרשת תוכנית 
�ממשלתית רב

שנתית שתתמקד 
בחיזוק חוסנה 

החברתי והממשלי 
 .של ישראל



 34

 מדדי חיפה

כיב מדדי חיפה לאמידת המר, המתבססי� על נתוני� אובייקטיביי�, לעומת מדדי הרצליה

קהל שנעשו במהל� חמש השני� ' סקרי דעת11'החברתי של החוס� הלאומי שאובי� מ

והורכבו מהיגדי� שנועדו לאמוד חמישה משתני� , הסקרי� היו אחידי�. האחרונות

רמת האופטימיות , רמת הפטריוטיות, רמת הפחד, רמת המיליטנטיות: בציבור הישראלי

 :שובות עולות המסקנות הבאותוח התמנית. ומידת האמו� במוסדות המדינה

לאחר חמש שנות . 2003למ� שנת  נמצאת בירידה מתמדת הפחד מטרוררמת  �

 לשיאה בשנה הראשונה האינתיפאדה נראה שתחושת הפחד ברחוב הישראלי הגיע

 .סיבי במיוחדממדינה ע� גל טרור אז התמודדה הש, והשנייה ללחימה

: ור הערבי נמצאת במגמה הפוכההציבשל  של הציבור היהודי והמיליטנטיותרמת  �

יחסית למצב ששרר ע� תחילת , בעוד היהודי� תומכי� כיו� פחות בפעולות צבאיות

לאור� ניכרת עלייה משמעותית ) בעיקר הנוצרי והדרוזי(בציבור הערבי , האינתיפאדה

 .ות צבאיות התקפיות ברמת התמיכה בפעולהתקופה

בציבור היהודי נרשמה שבעוד , עלייהמת מגנמצאת ב בציבור הערבי *הפטריוטיותרמת  �

רמת לאור� התקופה ניכרת ירידה מסוימת ב. יציבות יחסית בשלוש השני� האחרונות

 .הפטריוטיות של הציבור החרדי

משמעותי באופ� א� עלתה , נותרה יציבה בציבור היהודי האופטימיות הלאומיתרמת  �

ה בקרב היהודי� גבוהה מידת האופטימיות שנמדד. בציבור הערבי בשנה האחרונה

לזו עדיי� דומה היא אול� , משמעותי מזו שנמדדה בקרב הערבי�באופ� מנ� וא

 .בתחילת האינתיפאדהששררה 

,  של הציבור היהודי במוסדותיה הפוליטיי� של ישראל ממשיכה לרדתהאמו�רמת  �

. המשפט העליו� נבל� והוחל+ בעלייה קלה'אול� הפיחות שנרש� במעמדו של בית

כלפי כלל מוסדות רוחש ר הערבי הציבוש ניכרת עלייה ברמת האמו� 2005 שנתב

 .השלטו�

 

לירידה בכל מדדי החוס� גרמה אשר , טראומה ניכרת תחושה של המתנחלי�בקרב ציבור 

פגיעה משמעותית נרשמה ג� במידת . בשנה האחרונה ולנפילה של ממש במדד האופטימיות

 ,�יטחונייהבמוסדות ובהמשפט העליו� 'בית בובמיוחד, במוסדות השלטו�שלה� האמו� 

 .את המתנחלי� בצורה החריפה ביותראכזבו ר שא

 

כפי שזו באה לידי ביטוי במדדי החוס� , "הרוח הישראלית"בולטת העובדה כי , ככלל

עוררה אומנ� ההתנתקות . לאחר חמש שנות אינתיפאדה ג� חיה ונושמת, הסובייקטיביי�

תגובה חיובית בלטה א� לעומתה , ב ציבור המתנחלי�תגובה שלילית מובהקת בקר

                                                 
פה לאור� חמש השני� האחרונות שונה בדרכיה יש לציי� כי בדיקת רמת הפטריוטיות במסגרת מדדי חי *

הייתה בעוד מטרת� של מדדי חיפה . מוצגי� בחלק הבא אשר ממצאיו ,"סקר הפטריוטיות"ובמטרותיה מ

ניסה סקר , ידי ארבעה היגדי�'בה לאור� השני� עלשחל השינוי את לאמוד את רמת הפטריוטיות ו

, הקרבהנכונ3ת לה(מדיה השוני� ומעל מורכבותה הפטריוטיות למפות את הזיקה הפטריוטית הישראלית 

 ).תהגאווה והסמלי3, תהשורשי3

דדי� מצביעי� המ
על יציבות יחסית 
בחוסנה החברתי 

א� �על, של ישראל
חמש שנות 

 .הלחימה בשטחי�

 

, א� הקשיי��על
הרוח "

חיה " הישראלית
 .ונושמת
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, כמעט על כל רבדיה, החברה הישראלית, כ� או כ�. משמעותית בקרב הציבור הערבי

 .מדי� שנבדקוברוב הממפגינה יציבות 

 

 סקר הפטריוטיות הישראלית

הזדהות ומחויבות של אזרחי� , ייכותתשתחושת ה, הפטריוטיות היא רגש המבטא זיקה

'איבאי� רגש זה . אפילו במחיר הקרבה, ת לגונ� עליה מפני אויבעד כדי נכונ3, דינת�כלפי מ

 הדיו� הציבורישולי כ� נדחק המונח אל 'פי'על'א+. לדבר על חוס� לאומי של ממשאפשר 

העיסוק � נרתעי� מאלה אשר .  כמעטבואטבו הוא בגדר עד כדי כ� שהעיסוק  ,בישראל

אשר היטיבו לעמוד על , סיי�אהקל ההוגי� ה� שליכלל מכתב'בנושא מתעלמי� בדר�

דווקא . השוני בינו לבי� רגש הלאומנות העוי� והמפרידעל סגולותיו של הרגש הפטריוטי ו

אשר ,  בהעמקת העיו� בתופעהמחזק את הצור�מצבה הייחודי של החברה הישראלית 

 .במוקד לדיו� אקדמי נרחא+ א� אי� היא מהווה  ,רווחת בציבור הישראלי

 

כי הזיקה הפטריוטית למעגל הזהות הישראלי באה היא בבסיס סקר הפטריוטיות ההנחה 

מימד הגאווה ומימד , תמימד השורשי3, מימד ההקרבה: פחותלמדי� מלידי ביטוי בארבעה 

מידת הפטריוטיות לבאשר וספת העדות הסובייקטיבית של הנשאל על אלה מית. תהסמלי3

ותוכנו מתבסס על עשרות , מדי�המדרה נועד למפות את הסקר הראשו� בס. שלו עצמו

 2005הראיונות נערכו בחודש דצמבר . ידי מכוני מחקר מובילי� בעול�'סקרי� שנערכו על

קשר בתובנות כמה הנתוני� עולות � מ.  ישראלי� בוגרי�800בקרב מדג� אקראי ומייצג של 

 :ישראל'לחוסנה הלאומי הנוכחי והעתידי של מדינת

הישראלי� נכוני� להילח� בעבור המדינה . גבוהה הישראלית טריוטיותהפרמת  �

לא שא+ חר+ העובדה אול� ). 87%(אדמתה בה� רצו� עז להישאר נטועי� ל ויש ,)85%(

,  אזרחיה להג� עליה� שלנכונותמידת המדינות שנבדקו עולה על ישראל ב� אחת מ

 .)77%( הישראלי� במדינת� נמוכה יחסית � שלגאוות

ועל ) 97% (ההישגי� המדעיי� והטכנולוגיי�על של הישראלי� היא גאוות�  עיקר �

מדיניות ל הישראלית ודמוקרטיהלואילו ביחס , )86%( כוחות הביטחו� ה� שלביצועי

 ).בהתאמה, 22%' ו38% (נמוכי�גאווה ה שיעורי הרווחה

שנות הקמת בהדור שנולד לעומת : במרוצת הדורות" גריעה פטריוטית"קיימת  �

של ניכרת התרופפות , אשר הכרת� התעצבה בדור האחרו�, בקרב הצעירי�, דינההמ

אינה נכונות להילח� להגנת המדינה 'בעוד אי, כ�. תמרכיבי ההקרבה והשורשי3

 �אחד מכל שבעה צעירי� יהודיהיא מתגלה אצל , אצל המבוגרי�מתגלה כמעט 

ינה א� רמת חייה� המד את יעזבוכי מעידי�  )44%(ושניי� מכל חמישה , )14%(

 .משמעותי בנכרבאופ� תשופר 

הגנת לנכונות� להילח� . ניכורנמוכות בציבור היהודי מורגש ההכנסות הבקרב בעלי  �

 תחושת ).9%( וכעשירית מה� אינ� מוכני� לכ� ,המדינה היא המהוססת ביותר

עצמ� את רתיעה מלהגדיר אצל� א� ניכרת , מנ� גבוהה יחסיתוהשתייכות� לאר* א

 .ריוטי� נלהבי�פט

מיפוי של ממדי 
הפטריוטיות 

הישראלית חוש� 
גריעה "

בקרב " פטריוטית
בני הדור הצעיר 

וניכור בקרב בעלי 
 .ההכנסות הנמוכות
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 חזקה יותר אצל , בהגדרתה המסורתית,הפטריוטיות של אזרחי ישראל היהודי�, ככלל �

,  בהשוואה לחילוני�הדתיי� והמסורתיי�אצל ,  בהשוואה לאנשי השמאלאנשי הימי�

אצל ולצעירי� בהשוואה המבוגרי� אצל , מבוססי�' בהשוואה ללאהמבוססי�אצל 

של ערביי המיוחד  מצב�. עלי השכלה אקדמית בהשוואה לבחסרי השכלה אקדמית

רוב ערביי ישראל אינ� נכוני� להילח� להגנת . הממצאי�� מהוא ישראל עולה ג� 

 המאמיני� כי ישראל טובה מרוב המדינות ה אל� שלאול� שיעור, )73%(המדינה 

ערביי "פרק 'תתבפירוט להל� ראו () 77%(הגבוהי� בעול� המפותח � האחרות הוא מ

 )."רטוריקה ומציאות: ישראל

 

 מצד מחייבי� פעולה,  המטילי� צל על חוסנה העתידי של ישראלהובראש� אל, הממצאי�

 :קיימות גישות מנוגדות באשר לכיוו� הפעולה. גורמי ממשל ואנשי חינו�

 וה� ,ישראל נכשלה בחיזור אחר אזרחיה'כי מדינתהטועני� מ� העבר האחד יש  �

דוגמת , "משתתפות יותר"בהקשר זה נטע� כי קבוצות . משיבי� לה בזיקה חלשה יותר

 .מדי� זיקה חזקה יותרמהממפגינות בחלק , והמשכילותהקבוצות המבוססות 

 .אלא הנחלת הרוח הפטריוטית, יש הגורסי� כי לא החיזור הוא שנכשלהאחר מ� העבר  �

אלא חברה , ייתכ� שהחברה הישראלית הצעירה אינה חברה של אידיאלי� נאצלי�

המשבר העובר על שורשיה � אול� קשה להתעל� מ. נרגטית הנלחמת על ביתהא

לי� על עוצמת הרוח שבבסיס משאשר , האידיאולוגיה הציונית שלהעל היהודיי� ו

 .קיומה

 

הדיו� סביב העצמת , כלכלי במהותו'בעוד הדיו� בסוגיית החיזור אחר האזרחי� הוא חברתי

יש לתהות לכ� א� טוב יותר . שור החינוכינושאי הרוח הפטריוטית הוא בעיקרו במי

כ� יש 'כמו .להשקיע בהתגברות על החולשות או בחיזוק של העוצמות הקיימות ממילא

תרבותית המתפתחת 'מציאות הרבנוכח הערכיה של המדינה לפעול לשינוי לא� ראוי לבחו� 

ראל את ערכיה המכונני� של ישאשר תשמר לופי� לפעול לאריגת ציונות חדשה לחאו 

 .היו� של המאה העשרי� ואחת'להתאימ� לסדרותשא+ כמדינה יהודית 

 

, הנתוני�לנוכח . מטרתו של סקר הפטריוטיות הראשו� הייתה למפות את המצב הקיי�

ההחלטה באשר לכיווני המדיניות אול�  ,פעולה בנושאמתחייבת  ,אשר חלק� מדאיגי�

 .גי ישראלהתובנות עומדת לפתח� של מנהימהנגזרי� מהממצאי� ו

 

 חינו� וחוס� לאומי

בעיד� המידע , מעבר לכ�. חוס� הפטריוטיבניית התפקיד חשוב ביש , כאמור, לחינו�

והדבר מחייב , הידע חשוב לא פחות ממשאבי טבע כבסיס לעושר כלכלי, והטכנולוגיה

רבי� מחקרי� ונתוני� , ע� זאת. בחינו� בכלל ובחינו� מדעי וטכנולוגי בפרטהשקעה 

קיימת ירידה מתמשכת וחריפה במיומנויות . בישראל תפוקה חינוכית נמוכהי� על מעיד

  40%  רמת� של כינטע� כ� שי דעד כ, ל ילידי האר*"השפה בקרב המתגייסי� לצה

למע� חוסנה 
י העתידי הלאומ

על , של ישראל
המנהיג+ת 
הציבורית 

והחינוכית להירת� 
בהקד� לנושא 
 .הפטריוטיות

התפוקה החינוכית 
בישראל נמוכה מ� 
המתחייב בעיד� 

 .המידע
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מעבר . חלק מהארצות המתפתחותב �תלמידיהנמוכה כמו רמת� של מתלמידי ישראל 

פוגע בתחושת ערי� חינוכיי� הפערי� הכלכליי� לפשעתוק , התק� הנמוכי�'לציוני

 –חברתי הצדק ההתוו� של תחושת ' ומטיל צל כבד על אחד מעמודי, הלאומיתתהלכיד+

, דיתעתיהכלכלית ההדוק לא רק לצמיחה יש לכל אלה קשר . מת� הזדמנות שווה לכל אזרח

 .עכשוויהלאומי האלא ג� לחוס� 

 

בתקופת " עבר"גר תיכו� בישראל קשה לנהל מדיניות חינוכית מתמשכת ויעילה כאשר כל בו

ללא קשר לאיכות פועל� .  תשעה שרי חינו� בממוצע,חובה'בג�מאז החל את דרכו , לימודיו

'בי�מהשוואות . טווח'יש צור� בהחלת מדיניות עקבית ובהצבת יעדי� ארוכי, של השרי�

� כ'על. ג היא מהגבוהות בעול�"ההשקעה בחינו� בישראל ביחס לתמכי לאומיות עולה 

של  ההקצאה אופ�וב בסדרי עבודתה של המערכת הקיימתהבעיה נראה כי יש לחפש את 

 .משאביה

 

 קווי� מנחי�א� ראוי להדגיש , נושאעל הדר� ארוכה בחשיבה 'ברת עשה כברתד ועדת חדו

 :זו הממוני� על מערכת החינו� ע� שלוש קבוצות מרכזיות במערכת ה� שליחסילגבי 

ומחייבת ,  משכורתו החודשית של מורה מתחיל מבישה.המורהיש לשפר את מעמד  �

את תנאי עבודתו ,  החברה למורהה שליש לשפר את יחס. אותו לקבל השלמת הכנסה

המורי� ולהתאימה לעול� יש להעלות את רמת הידע של . ואת תנאי השכר שלו

 .הגלובלי

'יאי� תחלי+ למנהלי בת. הספר' ביתמנהלרמת  לאיש לקרב את מער� ההחלטות  �

 ג� א� חלק מהסמכויות יישארו בידי ,ולכ� ראוי להעצי� את סמכויותיה�, הספר

לדרוש מהמנהלי� רמות ביצוע גבוהות ונשיאה אפשר 'אי, ככלל. השלטו� המרכזי

 .דה ללא הענקת הסמכויות המתאימותאחריות הכבַ:

ל שהרי החברה אינה יכולה להטי,  בתהלי� החינוכיהורהיש להרחיב את מקומו של ה �

נית� לשקול חיוב מורי� להעביר להורי� . הספר'את המעמסה החינוכית כולה על בית

פתיחת מאגרי מידע ובה� החומר הלימודי , תוכניות לימודי� ומטלות שבועיות מראש

 .ח חודשי להורי� על הצלחת ילדיה�והעברת דיוו, לשימוש ההורי�

 

 תעסוקה ורווחה, צמיחה

 צמיחה כלכלית ומדיניות חברתית

הנמדד , משמעית לשאלת הקשר בי� שגשוג כלכלי'המחקר האקדמי אינו מספק תשובה חד

כתוצאה מכ� קיימי� נתוני� . הנמדדת במונחי תקציב, לבי� הוצאה חברתית, ג"בנתוני תמ

 :סטטיסטיי� שהמסקנות העולות מה� סותרות

לכלה שכ� מטרתה של כ,  טועני� כי צמיחה היא הדבר החשוב היחידליברלי��הניאו �

, המינימו�'יש להפחית את שכר, לדיד�. לא שוויו�ו, והזדמנויותניע3ת היא לאפשר 

 .ת תעסוקתיתלהוריד מיסוי ולעודד נייד3, להקטי� את עלויות ההעסקה

יש להתוות 
מדיניות חינוכית 

טווח אשר �ארוכת
תשפר את מעמד 

תחזק את , המורה
המנהל ותשלב את 

 .ההורה
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בלי מכי נית� לקיי� מדינת רווחה מודרנית טועני� , לעומת� ,דמוקרטי��הסוציאל �

.  לשוויו� הזדמנויות ולצדק חברתיולכ� יש לייחס חשיבות רבה ג�, לפגוע בצמיחה

ידי 'נית� לעודד תעסוקה וצמיחה עלו, הוצאות ציבוריות אינ� שורש כל רע, לשיטת�

 .הנהגת מדיניות שוויונית ומסייעת

 

להישע� חייב ברור לכל כי הטיפול בעוני שדווקא מאחר ,  מדאיגה העניי�העובדי�בעיית 

'מנתוני בנק ישראל עולה כי מבי� משקי. כ�המסוגלי� לאלה על שילוב� בשוק העבודה של 

'מפרנס יחיד וביש  46%'ב,  אי� מפרנס כלל47%'ב, הבית שבראש� גברי� בגיל העמידה

מפרנס יחיד עומדת על שיש בה� תחולת העוני בקרב משפחות . שני מפרנסי� או יותריש  7%

 .65%בקרב משפחות ללא מפרנסי� שיעור העוני עומד על ואילו , 22%

 

להסרת החסמי� יש להמשי� לפעול , מנת להקטי� את מספר המשפחות ללא מפרנס'לע

 :ידי הנהגת שינויי� במדיניות הנוכחית'על, השתלבות בשוק העבודההפוגעי� ב

הממשלה במימו� צהרוני� של השתתפות , יו�' העמקת הסבסוד למעונות– ילדי� �

 ; הטיפול בילדי�והארכת ימי הפעילות של מסגרות, לילדי� של נשי� עובדות

ומת� , מנת לשלב עבודה וחיי משפחה'עידוד העסקה במשרות חלקיות על – נשי� �

 ;שתאפשר עבודה ישירות מהבית" תעסוקה מרחוק"תמריצי� ל

עד כדי , הפחתת תעריפי הנסיעה בתחבורה ציבורית ביישובי� מוכי אבטלה – תחבורה �

 ;וש לעובדי� גבוהבה� הביקשאזורי� מת� אפשרות מבוקרת לנסיעות חינ� ל

התאמת� ומיקוד� , סבסוד הכשרה מקצועית במקצועות מועדפי� – הכשרה מקצועית �

והרחבת תוכניות ,  שנות לימודעשרה'שתי�של ההכשרות לבעלי השכלה של עד 

 .התמרו* לעבודה

 

יש לפתור את , העוני'עצמ� מתחת לקואת בו עובדי� מוצאי� שמנת להימנע ממצב 'על

שתי תוכניות המדיניות המרכזיות . ו� הנהוג בחלק מהמקצועות במשקבעיית השכר הנמ

�העלאת שכר ומס הכנסה שליליה� הנהגת " הפיכת העבודה למשתלמת"את המאפשרות 

 .המינימו�

 

, עד לרמת הכנסה מסוימת,  מתבססת על מת� סיוע פוחת למשפחותתוכנית המס השלילי

ידי בנק ישראל 'וכנית נבדקה עלהת. הבית'בהתא� למספר הנפשות המתגוררות במשק

הפחתת , על מוצרי המזו�מ "המע דוגמת ביטולו או הפחתתו של – ביחס לרעיונות חלופיי�

 ונמצא כי – מ בכללותו והחלפת המדרגה התחתונה של מס הבריאות במס הכנסה"המע

אחד מחסרונות . המס השלילי הוא היעיל ביותר לסיוע ממוקד לבעלי הכנסה נמוכה

יתרונה הוא שהיא עשויה ;  טמו� בכ� שעלותה התקציבית תמומ� מקופת המדינההתוכנית

 .להגדיל את התמרי* הכלכלי לעבוד

 

 מתבסס על ההנחה כי בתעשיות מסוימות עוד+ הביקוש המינימו��רעיו� העלאת שכר

א+ , � שכר נמו� לעובדי�מישלוממונופול נוהגי� כמעי� מעסיקי� לידי כ� שלעבודה מביא 

יש להמשי� 
בהסרת החסמי� 

עי� הפוג
בהשתלבות בשוק 

ולטפל , העבודה
בדחיפות בתופעת 
 .העובדי� העניי�

בעיית השכר 
הנמו� היא חמורה 

יש לשקול . ביותר
הנהגת מס שלילי 

או העלאה של 
 .המינימו��שכר
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בה� העלאה מנדטורית של הוצאות השכר שברור כי יש תעשיות . ת אי� הכרח בדברשכלכלי

אכיפה של תשלו� ההטבות הסוציאליות העוד ברור כי רמת . לצמצו� בכוח העבודהתוביל 

המינימו� לרמה של 'כ� נטע� כי העלאת שכר'פי'על'א+. המינימו� אינה גבוהה כיו�'ושכר

 .לפגיעה כלכלית משמעותיתתגרו� לא והעניי� � עובדילבאופ� הדרגתי תסייע $ 1,000

 

 שוויו��פריו� ואי, השקעות

,  מצידה האחד ענפי הטכנולוגיה העילית:כלכלה דואליתכמתפקדת זה שני� כלכלת ישראל 

זי� את מירב <ַרְמאשר  ,הענפי� המסורתיי�האחר  ומצידה ;מהירהצומחי� בקצב 

חיבור שתי הכלכלות מחייב החלטה . המועסקי� א� קצב הצמיחה שלה� איטי במיוחד

 . אליולשאו+צריכה ישראל שאסטרטגית באשר למכנה המשות+ 

 

לא רק להגדלת העומס תוביל , 4%פי תוואי צמיחה של 'על, התקדמות במסלול הנוכחי

י� הכלכלה המתקדמת אלא ג� להעצמת ההבדלי� ב,  אוכלוסיית הרובה שלהמוטל על כתפי

בי� טק ל'ה מכ� הפער ברמות השכר בי� המועסקי� בענפי ההייכתוצא .זו המסורתיתבי� ל

. 2025 בשנת 3.5יגדל לרמה של פי , 2.5פי  העומד כיו� על, מועסקי� בענפי� המסורתיי�ה

 , יני'פי מדד ג' עלתהנמדד, השוויו�' איתאת רמיגדיל המש� קיומה של כלכלה דואלית 

�  מ�י ההכנסה ורמות העוני בה היו� פערכאשר כבר , ישראל.  כיו�38% לעומת 41%'ל

 4%קצב צמיחה של . אינה יכולה להרשות זאת, הגבוהי� בקבוצת המדינות המפותחות

 .כלכלה הישראליתל איטי מדי , לפיכ�,הוא

 

ידי התערבות ממשלתית 'ולא על, השוויו� דר� השוק החופשי'אחת הדרכי� להקטנת אי

 � שלשתוביל לעליית שכר, ה המסורתיי� בענפי הכלכלהגדלת התפוקה לעובדהיא , ישירה

מאחר שהשגת יעד זה כרוכה בהגדלת ההשקעות במכונות . המועסקי� בענפי� אלה

עובדי� יוחלפו במכונות באופ� שיגדיל את שקיימת סכנה , ובטכנולוגיות ייצור חדשניות

ר ידי איסו'גידול באבטלה על לשמשמעותי את הסיכו� באופ� נית� לצמצ� . האבטלה במשק

אשר ג� גורמי� בעקיפי� לביסוס , �ובכלל זה עובדי� פלסטיני, העסקת� של עובדי� זרי�

עלייה ידי בעת התהלי� צפוי להביא ל'בה. רמות שכר נמוכות יותר לעובדי� ישראלי�

 .כנגזרת מהגדלת הפעילות הכלכלית, בביקוש לעובדי� בענפי� אחרי� במשק

 

, ענ+ התשתיותבענפי� המסורתיי� ובדגש  תו� שימת,  בכל ענפי המשקהאצת ההשקעות

הקמת ועדה לעידוד דר� פעולה אפשרית בהקשר זה היא .  לקד� את המשק כולוהצפוי

 �ביניה, אשר תשקול דרכי פעולה, בהשתתפות נציגי� מהמגזר הפרטי ובעלי הו�, השקעות

 .הפחתות מס והכרה בפחת מוא*, הגדלת מענקי�

 

 בתוצר 6%גידול שנתי של הפערי� בטווח הארו� מחייב  שליאפשר צמצו� שתוואי צמיחה 

 המדינה חייבת להביא ,מנת להשיג יעד זה'על.  לנפש4.5%'כששקול לגידול של , המקומי

.  מיליארד דולר בתו� שלוש שני�31' מיליארד דולר ל21'הגדלת ההשקעות במשק מידי ל

 ותקטי� את פערי ,רמת השקעות כזו תקרב את הכלכלה המסורתית לכלכלה המתקדמת

תוואי הצמיחה המוא* . 2025 בשנת 2 כיו� לפי 2.5השכר בי� העובדי� בשני הענפי� מפי 

הגדלת התפוקה 
לעובד באמצעות 

הגברה מסיבית של 
ההשקעות במשק 

צפויה להוביל 
לעליית שכר 

בענפי� 
 .המסורתיי�

 6%ה של יעד צמיח
ורמת השקעות של 

 מיליארד דולר 31
בשנה יובילו 
לקירוב שתי 

הכלכלות 
שהתפתחו ולירידה 

 .השוויו��באי
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 בעוד כעשרי� 32%'יני כיו� ל'פי מדד ג' על38%'השוויו� מ' איתירידה ברמהניב צפוי ל

לגידול בתפוקה לעובד ולגידול יוביל סיבי בהשקעות בענפי� המסורתיי� המהגידול . שנה

שנמנעי� כיו� מלהיכנס לאלה ויהפו� את שוק העבודה למשתל� ולאטרקטיבי יותר , בשכר

 .אליו

 

יש להמשי� בתוואי ההורדה של , השוויו�'עידוד ההשקעות כאמצעי להקטנת אי לענוס+ 

 מיליארד שקלי� מדי שנה כריבית על 33 כיו� ישראל משלמת .נטל החוב הממשלתי

בהנחה , 4.3%צמיחה בשנה הבאה תעמוד על הערכת בנק ישראל היא כי ה. חובותיה

ניצול תקופה של שגשוג יחסי .  לא תשתנה באופ� מהותיהממשלה הנוכחיתשל  המדיניותש

 ויאפשר , הממשלה לזעזועי� חיצוניי�ה שלרגישותיקטי� את מנת להפחית את החוב 'על

אפשר 'אי. �גדיל הוצאות בזמ� מיתוותמיסי� אשר תקטי� מחזורית 'לה לנהל מדיניות אנטי

ולכ� יש להתכונ� כבר , לדעת כמה שני� יצליח המשק הישראלי לצמוח בקצב משביע רצו�

 .ק חוסנה הפיננסי של ממשלת ישראלידי חיזו'עתה לימי סגריר על

 

 רטוריקה ומציאות: ערביי ישראל

המשלבת , מצביעי� על פער בי� הרטוריקה של מנהיגי הציבור הערבירבי� ממצאי� 

  מפגי�הציבור עצמושלבי� העמדות המתונות , רוח לאומניי� קיצוניי�'יתי� הלכילע

תוחלת ל, פריו�ל, ציבור היהודי בכל הקשור להשכלהשלו לותהליכי ההידמות ההדרגתיי� 

 .תעסוקהלחיי� ו

 

משמעותי באופ� הוא גבוה .  דולר בשנה7,700'התוצר לנפש של ערבי ישראלי נאמד בכ

.  דולר18,800 –א� נמו� ביחס לממוצע בישראל , יות השכנותהתוצר לנפש במדינות הערבמ

 היא מרכיב מהותי שהשקעה נמוכה בהו� האנושיממצאי� עקביי� מצביעי� על כ� 

ההכנסה הממוצעת של :  הפוגעת בציבור זההאפליה המתמשכתיחד ע� , פער זהבהסברת 

 גברי� ערבי� מעל  שיעור התעסוקה בקרב. מזו של שכיר יהודי30%'שכיר ערבי נמוכה בכ

שיעור התעסוקה אול� , ה היהודיתידומה לזה הקיי� באוכלוסי) 60%'כ (עשרה'חמשגיל 

ככל , נשי� יהודיותוללגברי� ערבי� בהשוואה נמו� פי שלושה ) 17%'כ(ערביות בקרב נשי� 

'הציבור הערבישא+ הרווח 'על.  של החברה הערביתהמאפייני� הייחודיי�הנראה בשל 

בו רמת הניידות במרחב ש, עתיר הכנסהומהיותו חלק ממשק מתועש ק מפיישראלי ה

ההכנסה  עשירוני� משתייכי� לשלושת יהבית הערבי'ממשקי 70%'כיו� כג� , גבוהה

 .הנמוכי� בישראל

 

היא , ע� התרחבותה בשני� האחרונות, ההשכלהבחינה של המגמות הדמוגרפיות מצאה כי 

 :לפריו�מפתח בכל הקשור 'משתנה

 הממוצע בציבור �בגיל הנישואי 1970למ� שנת יל לעלייה של שנה אחת שנרשמה במקב �

 �כיו� הגיל הממוצע לנישואי. בעלי השכלה נישאי� בגיל מאוחר יותרנמצא כי , הערבי

 .20ל  ואילו הנשי� מתחתנות בממוצע בגי,25בקרב הגברי� המוסלמי� עומד על 

במקביל להאצת 
ההשקעות יש 

להמשי� להפחית 
את החוב 

הממשלתי 
ולהיער� לתקופות 

 .מיתו� עתידיות

התוצר לנפש של 
ערבי ישראלי נמו� 
מהממוצע בישראל 

עקב השקעה 
נמוכה בהו� 

אפליה , ושיהאנ
ומאפייני� 
חברתיי� 
 .ייחודיי�

השכלה היא 
מפתח �משתנה

, להסברת פריו�
והיא עומדת במרכז 
דאגותיו של הציבור 

 .הערבי
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י� האחרוני� בממוצע הלידות  שנרשמה בשלושת העשור50%'ירידה של כבמקביל ל �

נשי� בעלות השכלה גבוהה נמצא כי מספר הילדי� נמו� יותר אצל , לאישה ערבייה

 שנות לימוד עומד על עשרה'שתי�בקרב בעלות השכלה של עד ממוצע הלידות : יותר

 .בעלות השכלה גבוהה יותרנשי� בקרב פי שניי� מהממוצע , 6.9

 

האזרח  המעסיקות את ה האזרח הערבי דומות לאלעוד עולה כי הסוגיות המעסיקות את

 . הפיתוח הכלכלי והטיפול באלימות,הדיור, ובראש� נושאי החינו�, היהודי

 

הציבור הערבי ש מאבק הזהות הלאומי סקר הפטריוטיות מצביעי� ה� על � שלממצאיה

 :המסתמנת בעמדותיוהמתינות  וה� על  נתו� בובישראל

גבוה פי ) 48%" (פטריוטי� פלסטיני� במידה רבה"� עצמאת מספר הערבי� שהגדירו  �

" פטריוטי� ישראלי� במידה רבה"עצמ� את  שהגדירו ה אל� שלשניי� ממספר

 ).73%(רוב ערביי ישראל אינ� מוכני� להילח� בעבור המדינה ). 24%(

כי הסכימו  –המוסלמי� והנוצרי�  –הערבי�  מאזרחי המדינה 77%, לעומת זאת �

 דחו נחרצות את האפשרות לעזוב את 70%.  המדינות האחרותישראל טובה מרוב

 אמרו כי ה� גאי� 44%.  באופ� משמעותיא� תשופר רמת חייה�א+ המדינה 

 .בישראליות�

 

בדיקת הגאווה בתחומי� שוני� מגלה כי ה� הערבי� וה� היהודי� גאי� בראש ובראשונה 

ישגי� בתחו� האומנות בכוחות הביטחו� ובה, בהישגי� בתחומי המדע והטכנולוגיה

גבוהי� פי שלושה ) 53%(שיעורי הגאווה במדינת הרווחה בקרב ערביי ישראל . והספרות

) 43%(ג� גאוות� בדמוקרטיה הישראלית ו, )17%(תגלו בקרב היהודי� באר* שה המאל

 ).37%(גבוהה מזו של היהודי� 

 

 הדמוקרטיהשל  נהחוס

 יחסי הו� ושלטו�

יגה ברמת מדאעליית מדרגה על הבנק העולמי מצביעי� נתוני� השוואתיי� שאס+ 

 הפוליטיי� השחיתות פושה לא רק בדרגי�, נטע� כי בניגוד לשני� עברו.  בישראלהשחיתות

אישו� פליליי� מרחפי� מעל 'בו חשדות וכתבישבמצב . בצמרת השלטו�אלא ג� , הנמוכי�

מושחתי� א� " קקר'דגי"קיי� קושי מוסרי בהתמודדות ע� , ראש� של ראשי המדינה

 .שוליי� בחשיבות�

 

.  בנושאלא לעסוק העדיפו הפוליטיקאי�רוב נראה כי , א+ הצטברות העדויות והמקרי�'על

אשר נטלו , העדר העיסוק הפוליטי היווה קרקע פורייה למעורבות� של ארגוני� וולונטריי�

ג� חוסר 'מוכ, ההתדרדרות הנמשכת. במקרי� רבי� את תפקידה של אופוזיציה שלטונית

 וחיפוש אחר הבעיהמחייבי� הבנה של מקור , האמו� הגובר של הציבור במערכת הפוליטית

 :כמה הצעות וכיווני חשיבהעל הפרק . פתרונות הולמי�

מדרגה �חלה עליית
בשחיתות 
, הציבורית

המתבטאת ג� 
 .בצמרת השלטו�
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ה אשר תבטל את מעורבות, רפורמה בתו� המערכת הפוליטיתיש הסבורי� כי נדרשת  �

מבקשת התביעה שכנסת 'חברישל  תאליהפרוצדור הכנסת בהסרת החסינות של

אשר מצידה האחד , פני החוקלאי� מקו� למערכת כפולה של שוויו� .  לדי��להעמיד

האחר ומצידה , הכנסת' שאינה קשורה לתפקודו של חברתאליפרוצדורחסינות מעניקה 

אל מול . להכריע באשר לתוקפה של החסינותאת הסמכות הכנסת 'חברימפקידה בידי 

וקא לחזק את כוחה מהל� כזה עשוי דו, יקולי� זרי�פני� ולעירוב ש'החששות למשוא

 .של כנסת ישראל

'על. מנת להיבחר לכנסת' עלבגיוס הו� את הפוליטיקאי� מהצור� לפטוריש המציעי�  �

קשה לטעו� , כנסת וראשי ערי�'חברי, א+ ריבוי החקירות הפליליות של ראשי ממשלה

אי� זה מ� הנמנע . מוכההציבור בישראל נ'כלל אישי לרמת המוסר וההגינות שכי 

איסור הטלת תרו� אפשרי הוא פ. שעצ� הצור� בגיוס הו� מכתיב מראש מעידה עתידית

יחייב את המדינה כזה  צעד .מוחלט על הוצאת כספי� לצורכי בחירות פנימיות במפלגה

 .וקר פרסומי� צנועי� של המועמדי�לממ� באופ� מב

המידות אינו 'רות בתחו� טוהרבבע" היסוד הנפשי"החיפוש אחר הטועני� כי יש  �

, זיכוי פושעי� מתוחכמי�מתבטאת בשל עיקרו� חוקתי זה העיקרית תרומתו . במקומו

הע� הניצבי� מול מערכת האכיפה והמערכת 'ולרוב אי� הוא רלוונטי לפשוטי

היכולת לפתור את מנהיגי האומה מאחריות פלילית למעשיה� רק מאחר . המשפטית

כלל לה� 'ידועות בדר�אשר (באשר לכוונותיה� המקוריות שלא הור� נטל ההוכחה 

 .בשחיתות השלטוניתפוגעת במאבק  )בלבד

יש הטועני� כי הבעיה אינה קשורה א� ורק לפוליטיקאי� ולהסדרי� המוסדיי�  �

הגורסי� כ� אלה .  בידי מספר מצומצ� מדי של גורמי�לריכוז ההו�אלא ג� , הקיימי�

בו לבעלי שמצב יוצר מאחר שהוא " לפגיעה בדמוקרטיהעוד+ כס+ מוביל "מאמיני� כי 

נטע� כי יש להבדיל בי� ביקורת כנגד זה . פוליטיקאי�הכוח רב מזה שבידי יש הו� 

שגשוגה דאגה לינה ובאשר חלק� בבניי� המד, בעלי ההו�ללגיטימית לבי� טיפוח שנאה 

 .אינו נתו� במחלוקת

 

בכל . ק נגד השחיתות השלטונית הרחב במאבתפקידו של הציבוריש להדגיש את 

מידות ציבורי 'פי עקרונות של טוהר'דמוקרטיה קיי� התחו� האפור שבי� התנהלות על

הרשעה אי� משמעותה 'אי, בשל כ�. לבי� עבריינות לשמה המטופלת במגרש המשפט הפלילי

א� בהבעת , בעול� נהוג כי מקרי� כאלה מטופלי� במישור הציבורי. כפיי�'קיו�נבהכרח 

א� בהסתלקותו של המועמד בשל הבושה או בשל החשש מהתגובה ואמו� מצד הציבור 'יא

 ואינו ,בישראל הולכת וגוברת התחושה כי הציבור אדיש למעשי� כאלה. הציבורית הצפויה

 .ול� שיג� על חוסנה של הדמוקרטיהמצליח לייצר כוח הרתעה ה

מעבר לחיפוש אחר 
, רפורמות מבניות
ג� לציבור יש 

תפקיד הרתעתי 
כלפי נבחרי� 

קידי� תפ�ובעלי
שמעלו באמו� 

 .שנית� בה�
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 החוק ואכיפתו

בניגוד . ל מדינה לא פחות מאשר חקיקת�אכיפת החוקי� חשובה לחוסנה הדמוקרטי ש

השלטו� יכול לעשות רק דבר , הרשאי לנהוג כרצונו כל עוד הדבר לא נאסר עליו, לאד� פרטי

לו בו השלטו� מתקשה למלא את ייעודו כאשר כבר ניתנה שמצב . שהוסמ� לעשותו

 ,� היתר בי,הליקויי� באכיפת החוק מצביעי�. ההסמכה המתאימה לכ� מחייב טיפול מיידי

 .יסית ביחסי� שבי� זרועות השלטו�על חולשה בס

 

 מערכת אכיפת ה של קיימי� כיו� בכל חלקיבקבוק�צווארימנתוני המשטרה עולה כי 

אחת הסיבות . גורמי התביעה וכלה בגורמי השפיטההמש� ב, גורמי החקירהב החל ,החוק

 טועני� כי ג� א� במשטרה. מתאימי�תקציבי� בהעדר המרכזיות להספק הנוכחי נעוצה 

ייווצרו עיכובי� בחוליות האחרות של מערכת אכיפת , עבודתה תהיה אפקטיבית יותר

 האול� יש להבדיל בי� ההשלכות האפשריות של עיכובי� באכיפת החוק לבי� אל. החוק

בהקשר זה קיי� צור� דחו+ בהגדרת סדרי עדיפויות . אכיפה ומביטול הליכי�'שינבעו מאי

 .תיגזר הקצאת המשאבי�מה� ש, לאומיי�

 

ארגוני הפשיעה מהווי� .  בישראלהפשע המאורג�התעצמותו של את ראוי לציי� בהקשר זה 

ארגוני� . היסוד שלה'ערכיעל כיו� איו� אסטרטגי של ממש על חוסנה הלאומי של ישראל ו

 של ארגוני טרור בכל הקשור לתרבות של האלה מאמצי� בהדרגה דפוסי� הדומי� לאל

קשרי� ולאד� החיי זילות ל, שימושבו נעשה שחימוש ל, מקורות המימו�ל, ִמדרגומידור 

השתלטות על והיעד של הפשע המאורג� הוא חדירה למוסדות השלטו� . מדינתיי�'הבי�

וחקת את לא מ� הנמנע שהמלחמה נגד ארגוני� אלה ד. נכסי� אסטרטגיי� של המדינה

 .זווית'פשיעת הרחוב לקר�

 

 בתקשורתפלורליז� במשפט ו

בשני� האחרונות הול� וגובר . ריבוי דעות הינו תנאי הכרחי לתפקוד הול� של דמוקרטיה

, בי� בפומבי ובי� לא בפומבי, גבלות המוטלות על חופש הבעת הדעהההחשש מפני 

 חשוב יבוי הדעותר. המערערות על אחד מיסודותיו העיקריי� של הרעיו� הדמוקרטי

מנת להימנע 'כ� יש לעשות את הדרוש על'ועל,  התקשורתבמיוחד בממסד השיפוטי ובעול�

 .עי� של פגיעה בו'ממראית

 

בו רואי� אחדי� שבעטייה , המשפט העליו��ביתדווקא בשל גישתו האקטיביסטית של 

פלורליז� הקפיד על חובה ל, ערכאת ערעור על ההכרעות הדמוקרטיות המתקבלות בכנסת

מאבק הדעות כ� רק 'ועל, לתהב אמת אחת שאי� בסוגיות רבות אי�. בדעות המיוצגות בו

. נקודת האיזו� הנדרשתמהחלטות לידי קבלת  בי� קטבי� רעיוניי� יכול להביא החופשי

ניסיו� להגיע להומוגניות רעיונית מבלי לאפשר תחרות הוגנת בשוק הדעות יש התחושה כי 

דאיגה העלולה זוהי תופעה מ. המשפט לשנויות במחלוקת' ביתיו שלהופכת את החלטות

 .בעוצמתו של שלטו� החוקלכרס� 

 

קיי� קושי מדאיג 
באכיפת חוקי� 
, קיימי� בישראל

המטיל צל על 
 .חוסנה הדמוקרטי

המש� האקטיביז� 
השיפוטי מחייב 
 .פלורליז� אמיתי
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ה� את החשש מפני א+  מלבי� בעול� התקשורתהתהליכי� המתרחשי� בשני� האחרונות 

השמירה של 'כלבי"הפוגעת בכוח� של , בידיעה או לא בידיעה, צנזורה עצמית

טורי בפי, בי� היתר, הכרסו� במעמדו של העיתונאי בישראל בא לידי ביטוי". הדמוקרטיה

 התהליכי� אל. נותרי� בתחו�אלה שעיתונאי� ותיקי� ובשחיקת תנאי ההעסקה של 

. עד כדי כניעה לאינטרסי� כלכליי�, משקלה של העיתונותאת ת כוחה ו אשיעלולי� להחל

ההעמקה והתלות הכלכלית עלולות לגרור אחריה� 'אי, ההיסמכות על מידע מ� המוכ�

מאחר . ומפרסחיוני ל של מידע אשר ההשג'ואימעו שיישידיעות ודעות שחשוב של  ההשמט

להקל ראש אי� , דמוקרטיהההכרחית לחוסנה של " השמירה'כלבי"עוצמת� ואיכות� של ש

 .בקיומ� של תהליכי� אלה

מעמד העיתונאי 
הכרחי לקיומה של 
ביקורת תקשורתית 

 .אפקטיבית
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  ועתידוועתידו  מצבו של הע� היהודימצבו של הע� היהודי

 יהדות כתרבות בעיד� הגלובלי

של רידוד ההשטחה והאחת המשמעויות המעשיות העיקריות של העיד� הגלובלי היא 

 תהליכי� הקשורי� � של והתקדמות�התפתחותבעקבות . אד�'ת התרבותית בי� בניהשונ3

 תאריוסולידדפוסי שחיקה של בעיצומו של תהלי� נמצאת  היהדות ,גלובליזציהל

מודל חלופי לזיקה כמסד אפשרי לפיתוח כיו�  מסתמ� חיזוק התרבות היהודית .מסורתיי�

יהודי� להדות כתרבות עשויה לשמש עוג� הזדהות חיובי הגברת המודעות לי. יהודיתה

 .בעיקר על רקע הנסיגה ברגש הדתי וההתרחקות מהשואה כטראומה מלכדת, בעול�

 

 מבחינה הוזנח עד כהזה  נראה כי תחו� , היצירה היהודיתה של ועושרפהלמרות היק

יהודי� ה של ורמת שילוב�, נו נושא מורכבי החקר התרבות היהודית. מחקרית וציבורית

ד להפריד בי� ושקשה מאכדי כ� גבוהה עד , זו המערביתבבעיקר , בציוויליזציה האנושית

עיסוק בחקר התרבות היהודית דורש . היצירה היהודית ליצירה התרבותית הכוללת

היק+ התרבות היהודית בבראש� שאלות הנוגעות ו, התייחסות לשאלות של מהות

תרבויות שכל אחת מה� היא תרבות של ר ֶבֶצבידה או תרבות אחבהא� מדובר : ייחודהוב

 הא� יש ?הגומלי� בינה לבי� התרבויות שמסביבה'ידי יחסי'יהודית ייחודית המוגדרת על

 ?מדובר בדיאלקטיקה ע� הסביבה התרבותית הכלליתשמא או " יהודיות"איכויות 

 

השיב על שאלות היא מפעל שמנסה ל" יליזציהוכציווהאנתולוגיה של היהדות כתרבות "

משמעות יש למפעל זה . אלה ולהציג קשת רחבה ומייצגת של מכלול היצירה היהודית

עושר היצירה להצגת מעבר , אוניוורסליתמבחינה : ומשמעות יהודית ייחודיתאוניוורסלית 

תרבות הפועלת לצד 'המפעל מדגי� את פוטנציאל החיוניות והתרומה של תת, היהודית

והזדהות יהודית מבחינה יהודית המפעל עשוי לעודד יצירת זיקה . כההתרבות הכללית ובתו

ללא תלות בידיעת השפה העברית ובלא צור� , י�דתיובתכני�  י�יהודית ללא תלות בטקס

קיימי� מפעלי� " האנתולוגיה"לצד . ישראללבהתמודדות ע� שאלות פוליטיות הקשורות 

פעל התרגומי� לאנגלית של יצירות כגו� מ, נוספי� המתמקדי� בתרבות היהודיתאחדי� 

 .ריתהב'צותספרות ישראליות והפצת� ברחבי אר

 

 נשיא המדינה לכינו� ו שליוזמה נוספת לפיתוח התודעה התרבותית היהודית היא יוזמת

הפורו� יעסוק בחינו� . מפתח במחקר וביצירה של התרבות היהודית'פורו� שיכנס דמויות

ה� יניב, חיזוק התודעה התרבותית היהודיתיהודי ובפיתוח מכשירי� נגישי� ל

כ� יעסוק הפורו� בחיזוק .  ומפעל תרגומי�יתדויההאנציקלופדיה אינטרנטית לתרבות 

 .ראל כמוקד היצירה היהודית בעול�מעמדה של יש

 

בניגוד לשאר הקהילות .  ביחס ליהדות בהקשר התרבותי שנוי במחלוקתמקומה של ישראל

ע�  .משמעות במרחב הלאומייש בו ליהדות שא המקו� היחיד ישראל הי, היהודיות בעול�

זהות תרבותית בישראל נסיבות אלה יוצרות . מרחב זה אינו יהודי באופ� בלעדי, זאת

יש לחזק את 
התרבות היהודית 

כמודל חלופי 
�לזיקה יהודית

 .דתית
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ייכי� תשממכילה ג� תשומות תרבותיות של מיעוטי� האשר , נפרדת מזו היהודית הכוללת

עה התרבותית היהודית עלול יש הטועני� כי חידוד התוד. לחברה הישראלית א� לא ליהדות

יהודיי� בחברה הישראלית באופ� שעלול להחליש את חוסנה של המדינה 'ר מיעוטי� לאלנֵ<

 .ז לע� היהודיעד כדי פגיעה בה כמרכ

 

 ע� החברה ריתהב�צות הקהילה היהודית בארה שלתמורות ביחסי
 האמריקאית וע� ישראל

 ריתהב'צותות מציבות את יהודי ארהתפתחויות חברתיות ופוליטיות של השני� האחרונ

המשפיעה על אופ� הזדהות� ע� היהדות , כוחותומאזני מול מערכת חדשה של שיקולי� 

 מחייבות היערכות מחודשת של הפעילות היהודית ההתפתחויות אל. וע� ישראל

 .הברית'והישראלית בארצות

 

מכ+ונ+ת ע� ערכי� תרבותיי� של הברית מסכת 'בשני� האחרונות התפתחה בארצות

ההולכת ומתקבעת כנורמה שלטת בקרב ציבורי� רחבי� של החברה , שמרנית�ימנית

לפיה� מושגי� ש, נוצרי'במסגרת ערכי� אלה נכללות גישות בעלות מוקד דתי. האמריקאית

 כבעלי ער� שלילי סי� ומדע נתפתאליורציונאינטלקטואליז� וא+ , ליברליז�, כגו� חילוניות

השפעה ישירה על מקומ� של יש למושגי� אלה . ס הציבורי הכוללהנוגד את האינטר

� יהודי� ע� כל אחד מהמאחר שבקרב הציבור האמריקאי קיי� זיהוי של , יהודי� בחברהה

 את הפער תהופכשהיא במסכת ערכי� זו טמונה סכנה משו� . הערכי� והמושגי� הללו

מעותי ביחסי� שבי� שתי ה הכללית לגור� משיברמת הדתיות שבי� היהודי� לאוכלוסי

עומק החילוניות .  בפירוש המעשי של עקרו� הפרדת הדת מהמדינהתומכרסמ, הקבוצות

, בקרב היהודי� גדול באופ� משמעותי ביחס לעוצמת הרגש הדתי בקרב כלל האוכלוסייה

 .מיוחד על רקע ההתפתחות שתוארהב ופער זה בולט

 

קהילה היהודית  שהגמות שליליותשתי מלההתפתחויות בחברה האמריקאית גורמות 

חוגי ציונות מצד 'ואנטי,  כפי שנרמז לעיל,יהדות מצד חוגי הימי� מזה'אנטי: סובלת מה�

מתקפה עקיפה הנגזרת ממתקפת השמאל נגד ב נתונה ריתהב'צותיהדות אר.  מזההשמאל

הברית שוררת 'אינטלקטואליי� ובקמפוסי� האקדמיי� ברחבי ארצותהבחוגי� . ישראל

 ישראל ביחס לפלסטיני� ה שלביקורת על מדיניותבגינוי ושהחלה ב, ציונית'נות אנטיעוי

הצירו+ השכיח של יהדות . ישראל' שלילה מוחלטת של הציונות ומדינתלללכוהתפתחה 

להתפתחויות אלה . לבעייתי מבחינה פוליטיתנהפ� חילונית אמריקאית התומכת בישראל 

כפי , ובראש� הפחתת התמיכה בישראל, לכת'קותעלולות להיות משמעויות מעשיות מרחי

 . לעיל�שצוי

 

 :כדי לשפר את המצב נחו*

 ;באופ� דיפרנציאלי במרכיבי� השוני� של הבעיהשתטפל  מעודכנתלפתח גישה  �

שיעוצב , העמדה היהודית והישראליתשל לבנות מנגנו� משוכלל של הסברה וייצוג  �

 ;שונותהחסות התייהבהתא� למאפייני� הספציפיי� של קבוצות 

נוצרי �דגש דתי
משפיע על מעמד� 

של היהודי� 
 .בציבור האמריקאי

הקהילה היהודית 
הברית �בארצות

�סובלת מאנטי
יהדות מימי� 

ציונות �ומאנטי
 .משמאל
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אנשי� , נשי�, ידי צירופ� של צעירי�'להרחיב ולגוו� את מעגל העוסקי� במלאכה על �

 .מוצא ספרדי וכ� הומואי� ולסביות יהודי�מ

 

לעבר קהלי� יהודיי� או בעלי ,  אלא ג� כלפי פני�,לא רק כלפי חו*להיעשות השינוי צרי� 

שיש לשנותו ולעדכנו גור� חשוב . �הוזנחו במסגרת מער� הפעילות הקייר שליהדות אקשר 

מתוק+ . מיקדו עד כה את פעילות� במגבית ובגיוס כספי�ר שא, הארגוני� היהודיי�הוא 

והזניחו את  ,ה אמידה ובוגרתיתפקיד� זה ה� כיוונו את עצמ� לפעילות בקרב אוכלוסי

 . בקרב צעירי��פעילות

 

 הקהילות היהודיות ברוסיה

� פעילותשל  העל לתיאו� והכוונ'משמש גור�אינו ל רוסיה ארגו� הפדרציות היהודיות ש

 בהתא� סיוע ותמיכה מת�עוסק באלא ,  הארגוני� היהודיי� בקהילות השונותשל

הארגוני� היהודיי� פועלי� בעזרת מקורות . לצרכיה של כל קהילהומאפייניה ל ,הרכבהל

'ארצותמיהודיי� עצמיי� של כל קהילה וכ� בסיוע� של הסוכנות היהודית וארגוני� 

 .אירופהומהברית 

 

ה י סיוע ודאגה לאוכלוסי–בי� המשימות החשובות ביותר של הארגוני� היהודיי� ברוסיה 

, ככלל. ניטור גילויי אנטישמיות והפעלת לח* על הממשלה לטפל בתופעות אלה, מבוגרתה

שמיות מצד להצביע על אנטיאפשר 'איא� , תי� גילויי אנטישמיות מקומיי�יברוסיה יש לע

, חיוניותבעוצמה וניחנה בהקהילה היהודית ברוסיה . הממשלה או מצד גורמי� בממשל

'מדינתלוכ� בסיוע ה פיתוחבו התרבות היהודית של מהונכונו לה תפקידי� רבי� בקידו

 .החיזוקבו ישראל

 

 האנטישמיות בעול�

טישמיות העול� השנייה התרחשו בעול� חמישה מחזורי� של גלי אנ'תו� מלחמתלמ� 

, הסבר כולל לתופעהאינו מספק הגור� הכלכלי . קשר או תיאו� ביניה�כל שוני� בלא 

הכוללי� , ונראה כי היא נובעת מרבדי� עמוקי� של התרבויות הנוצרית והמוסלמית

א� ייתכ� , אנו נמצאי� עתה בעיצומו של גל אנטישמי. התייחסות שלילית ליהודי� וליהדות

עבר גל זה את , כנית ההתנתקותוה� תיניב, פוליטיות האחרונותכי לנוכח ההתפתחויות ה

 .שיאו

 

 :שלושה סוגי� עיקריי� של אנטישמיותקיימי� 

אי� בה סכנה של ממש לאינטרסי� ו ,זניחהזו תופעה  –" הראש�גלוחי"של אנטישמיות  �

 .היהודיי�

יש לשפר את 
הטיפול במתקפה 
נגד היהודי� תו� 
שכלול ההסברה 

ושילוב� של 
ארגוני� יהודיי� 

שהתמקדו עד עתה 
 .במגביות

 הארגוני�
היהודיי� ברוסיה 
מתמקדי� בסיוע 

לאוכלוסייה 
המבוגרת ובניטור 

 .אנטישמיות
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י�  מדובר בצעיר– מדינות המערבב דור שני של מהגרי� מוסלמי�אנטישמיות מצד  �

עלי� ַתוְמ, מפתחי� ניכור כלפי המערב על רקע הפערי� הכלכליי� והחברתיי�אשר 

 .יהודיי�'לית הכוללת מרכיבי� אנטירדיק'ניכור זה לפעילות אסלאמית

עיתונאי� ואנשי אקדמיה , אינטלקטואלי� –" החוגי� המפטפטי�"אנטישמיות מצד  �

ותיה� הליברליות עמדניגוד ל א� רואי� בה כיו� ,תמכו בעבר בישראלר שא

ישראל ' מדינתה שללפיו חיסולשבקרב קבוצות אלה התקבע הרעיו� . והדמוקרטיות

ובכ� תתוק� הטעות שנעשתה ע� ,  לה�ה� מטיפי�שיקד� את הערכי� הליברליי� 

לי  לאסלא� הרדיקיי� אלה חוברי� בכ�אינטלקטואלי� מערב. ישראל'הקמת מדינת

 . משותפת לחיסול ישראלהבקריא

 

.  נגד האנטישמיותופעילות במקד במדינות המערבהתור הישראלי והיהודי נוטה להציב

במדינות אלה שוררת נורמה של גינוי האנטישמיות ורצו� שמדובר במרחב פעולה נוח מאחר 

אנטישמיות ההתמודדות ע� את הבעת הפעילות היהודית מזניחה 'בה. אותנטי לפעול נגדה

על היהדות להפגי� הזדהות . סלמי החי במערב זו שבקרב הציבור המו– מהסוג השני

זו בבמיוחד , ציבור המוסלמי המעוניי� להשתלב בתרבות המערביתכלפי ה תיהואמפ

 .שנאת האסלא� המתפשטת באירופה מנוגדת לאינטרס היהודי. האירופית

 

 

אנטישמיות במערב 
מגיעה בעיקר מצד 
מהגרי� מוסלמי� 
וחוגי� ליברליי� 

 .מסוימי�
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  סדר היו� של הכנססדר היו� של הכנס
  
 

  

  וו""א בטבת תשסא בטבת תשס""ככ, , 20062006 בינואר  בינואר 2121, , מוצאי שבתמוצאי שבת
  

 

   התכנסות ורישו�18:00
 

 ברכות
 ראש עיריית  הרצליה ,יעל גרמ�

 גרעי� ואתגרי הביטחו� הלאומי,  טרור:בפתח הכנס
 המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש המכו� למדיניות ואסטרטגיה, "כנס הרצליה"ר "יו , עוזי ארד'פרופ

  
 

  2006 –מדדי החוס� והערכת מצב הביטחו� הלאומי 
 

 הבנק הבינלאומי, ל וראש אג� בנקאות"סמנכ ,ישראל טראו: ר"יו
 
 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  דיק� בית ספר לאודר לממשל,רפי מלניק' פרופ

 
 
 ש הממשלהמשרד רא, ראש המועצה לביטחו� לאומי, גיורא איילנד.) מיל(אלו� 
 

 
 אוניברסיטת , ראש המרכז לחקר הביטחו� הלאומיו מדעי המדינהלבית הספר ראש  ,גבריאל ב� דור' פרופ

  חיפה 
 

 ד   י   ו   �
 

 
  שר הביטחו� ,שאול מופז.) מיל(ל "רא

 
 
 

   ארוחת ערב20:00
 

 מעמד פתיחה
 

 נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה ,אוריאל רייכמ�' פרופ: ר"יו
 

האוניברסיטה העברית , ת המרכז לחקר הרציונאליו;חת� פרס נובל לכלכלה, ישראל אומ�' פפרו
 בירושלי#

 

 מכו� ויצמ� למדע, מכו� דוידסו� לחינו$ מדעי, ר הוועד המנהל"יו, חיי� הררי' פרופ
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  וו""ב בטבת תשסב בטבת תשס""ככ, , 20062006 בינואר  בינואר 2222, , יו� ראשו�יו� ראשו�
  

 

 מושבי הבוקר  08:00
    

  כניהול סיכוני� וסיכויי�מדיניות ביטחו� לאומי
 

  סנטרי טכנולוגי גרופ ל"מנכ ,אליהו#אית� ב� .)מיל(אלו�  :ר"יו
 

Prof. Paul R. Kleindorfer, Wharton School, University of Pennsylvania 
 

Prof. Paul Bracken, School of Management, Yale University 
 

 ד   י   ו   �
 

 גלובאליתמגמות אסטרטגיות במעטפת ה
 

 Prof. Jerry (Yoram) Wind, Wharton School, University of Pennsylvania:                    ר"יו
 

Stanley Roth, Vice President for Asia, International Relations, Boeing Company 
 

Dr. Nicholas Eberstadt, American Enterprise Institute for Public Policy Research 
 

Dr. Robert Trice, Senior Vice President, Business Development, Lockheed Martin 
Corporation 

 ונגיד בנק ישראל לשעברAIG ר "סג� יו ,יעקב פרנקל' פרופ
 

 ד   י   ו   �
 

 אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר הביטחו� הלאומי סג� ,ד� שיפט�ר "ד: פותחי#
 

   המרכז הבינתחומי הרצליה, המכו� למדיניות ואסטרטגיה, שמואל ברר "     ד           
 

 
 ל"הרמטכ, ד� חלו$ל "רא

 
 

 הפסקה
 
 

  משמעויות אסטרטגיות–התגרענות אירא� 
 

  ר דירקטוריו� מכו� האחי# פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל"יו , דוד עברי.)מיל(אלו� : ר"יו
 

Philippe Errera, Directeur Adjoint, Centre d’Analyse et de Prévision, Ministère des 

Affaires Etrangères, France 
 

Sir Michael Quinlan, Consulting Senior Fellow, The International Institute for Strategic 

Studies 
 

 ל אביבאוניברסיטת ת, ראש התכנית ללימודי ביטחו� ,יצחק ב� ישראל' פרופ.) מיל(אלו� 
 

 ד   י   ו   �
 

 ועדת חו' וביטחו� ,ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחו�"יו , אפרי� סנהר"כ ד"ח: פותחי#
 

     ועדת חו' וביטחו� ,אריה אלדד' כ פרופ"               ח
 

                
 ר ועדת חו' וביטחו�"יו, יובל שטייני$ר "כ ד"ח
 

 ארוחת צהריי�
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 ריי�מושבי אחר הצה  14:00

 
 

         ל משרד החו'"מנכ ,ו� פרושאורר
 

 
 

 
 שר החו' לשעבר , סילב� שלו�כ"ח
 
 

 

 ו"מעמדה של ישראל באירופה ועתיד יחסיה ע� האיחוד האירופי וע� נאט
 

  ישראל ליד האיחוד האירופי שגריר ,עודד ער�ר "השגריר ד:  ר"יו
 

Dr. Josef Joffe, Herausgeber/Publisher-Editor, Die Zeit, Germany 
 

Ana Palacio, Former Minister of Foreign Affairs, Spain and Chair of the Joint Committee 

on European Affairs, Parliament of Spain 

 

General the Lord Charles Guthrie of Craigiebank, GCB, LVO, OBE 
 
 

Dr. Kenneth Weinstein, CEO, Hudson Institute 

 ד   י   ו   �
 

          משרד , ביטחוני(האג� המדיני, ו וארגוני ביטחו� אירופיי#"מתא# לנאט ,אורי נעמ�.) מיל(מ "אל:  פותח
 הביטחו�       

 
 הפסקה

 
 

 ב ועתיד יחסיה עמה"מעמדה של ישראל בארה
 

 מ"יצוא חברה להשקעות בע, ר מועצת המנהלי#"יו, זלמ� שובלהשגריר : ר"יו
 

  

Mortimer Zuckerman, Chairman and Editor in Chief, U.S. News and World Report  
 

 

Dr. Frank Luntz, Consultant, The Israel Project 
 

 ישראל, הקר� לידידותר ומייסד "יו, יחיאל אקשטיי�הרב 
International Fellowship of Christians and Jews, USA    

 

Dr. Boaz Mourad, Brand Israel Group  
 

Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman, The Conference of Presidents of Major 

American Jewish Organizations 
 

Dr. Robert Danin, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Near Eastern Affairs, US State 
Department 

 
 
 

 ד   י   ו   �
 

 הוועד היהודי האמריקני, ת"ל משרד ישראל ומזה"מנכ ,ער� לרמ�.) מיל(מ "ר אל"ד: פותח
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    ארוחת ערב20:00
 
 ר הליכוד "יו ,בנימי� נתניהוכ "ח 
 
 

 
Prof. Alan Dershowitz, Harvard Law School 
 

 

 
Carl Bildt, Former Prime Minister of Sweden 

 
 
 
 

  

  וו""ת תשסת תשסג בטבג בטב""ככ, , 20062006 בינואר  בינואר 2323יו� שני יו� שני 
  

 
 

  מושבי הבוקר 08:00
 

 ערבי#למפות דרכי� ולחלופות מדיניות בתהלי' ההסדרי� הישראלי" אטלס"
 

 איל� ביר�.) מיל(אלו� : ר"יו
 

 משרד הביטחו�, מדיני(ראש האג� הביטחוני ,עמוס גלעד.) מיל(אלו� 
 

 ע "חבר הנהלת מועצת יש ,עדי מינ$
 

 משרד החו', לטרליות ולענייני מי#(השלו# המולטימנהל המחלקה לתיאו# שיחות  ,יעקב קידר
 
 

 
 נשיא המרכז הבינתחומי, אוריאל רייכמ�' פרופ: ר"וי

 

Jimmy Carter, Former President of the United States 
 
 
Dr. Robert Satloff, Executive Director, The Washington Institute for Near East Policy 
 

 
 ד   י   ו   �

 

 ,גהרצו) מייק(מיכאל ל "תא: פותחי#
Visiting Military Fellow, The Washington Institute for Near East Policy                                 

                

Amb. Dr. Daniel C. Kurtzer, Visiting Professor of Middle East Policy Studies,  

Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University 

 

  סופר, יל מגד                א
 

 הפסקה
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 גבולות בני הגנה לישראל

 

 ICAראש מיז# גבולות בני הגנה לישראל ופרויקט  ,יעקב עמידרור.) מיל(אלו� 
 

 ל לשעבר"הרמטכ, משה יעלו�.) מיל(ל "רא
 

 נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה ,לדדורי גור "השגריר ד
 

 ד   י   ו   �
 

 מ" בע ישראל– פניציה אמריקה ,ר"נשיא ויו ,עודד טירה.) מיל(ל "תא: פותח
 
 

 גבולות ומדינה פלסטינית, דמוגרפיה
 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, המכו� למדיניות ואסטרטגיה ,ישראל אלעד אלטמ�ר "ד: ר"יו
 

 ל ומייסד מכו� ראות"מנכ ,�גידי גרינשטיי
 

  אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האד# ,גדעו� ביגר' פרופ
 

ועור$ ראשי של כתב העת  גוריו� בנגב(אוניברסיטת ב�, המחלקה לפוליטיקה וממשל ,דיויד ניומ�' פרופ

International Journal of Geopolitics 
 
 הכלכלהועדות הכנסת ו, אחמד טיבי ר"כ ד"ח
 

 ד   י   ו   �

 :פותחי#
Bennett Zimmerman, Project Leader, “Arab Population in the West Bank and Gaza:  The 

Million Person Gap” 

 

Dr. Nicholas Eberstadt 
 

 ארוחת צהריי�
 

 Poju Zabludowicz, Chairman and CEO, Tamares Group:                                                 ר"יו
 

 

 ההמשפטי#  וקליטת העליי, שרת החו' ,ציפי לבני
 
 

 מושבי אחר הצהריי�  14:00
 

 

  בירת ישראל והע� היהודי–ירושלי� 
 
 יחיאל אקשטיי�הרב :  ר"יו
 

  מכו� ירושלי# לחקר ישראל ,רות לפידות' פרופ
  

  מכו� ירושלי# לחקר ישראל, ישראל קמחי
 

 צת עיריית ירושלי#חבר מוע, ניר ברקת
 

 ל עיריית ירושלי#"מנכ, אית� מאיר
 

 ד   י   ו   �
 

 מ''איפטיק בע' חבל "מנכ ,ד� הלפרי� :פותח
 

 מכללת בית ברל, ראש המגמה למנהל ומדיניות ציבורית ,משה עמירבר "ד           
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 הגליל כאתגר וקדימות לאומיי� 
 
 ר הקר� הקיימת לישראל "יו ,יחיאל לקט: ר"יו
 

 נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל , עליזה שנהר'השגרירה פרופ
 

  ל פורטלנד טרסט" מנכ;ר המכללה האקדמית גליל מערבי"יו ,עיבל גלעדי.) מיל(ל "תא
 

 ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל"מנכ ,אפרת דובדבני
 
, ש גוסטב היינמ�"ר המכו� לחקר המזרח התיכו� ע"יהודי  ויו(ר המרכז הערבי"יו, פייסל עזאיזהר "ד

 אוניברסיטת חיפה
 

  תרשיחא(ראש עיריית מעלות  ,שלמה בוחבוט
 
 

 ד   י   ו   �
 

 אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, אש המחלקה לעבודה סוציאליתר ,עליא� אלקרינאווי 'פרופ: פותח
 
 

 הפסקה
 
 

  שלטו� החוק וחוק השלטו�#חוס� דמוקרטי 
 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, ה לנשיא לענייני# אקדמיי# משנ,אמנו� רובינשטיי�'  פרופ:ר"יו
 

 מ"החברה לישראל בע ,אלי גולדשמידטד "עו
                 

 ' שלי יחימובי$
 
 ר סיעת הליכוד"יו, גדעו� סערכ "ח
 
 ועדת חו' וביטחו� ,יוסי שרידכ "ח
 

 ד   י   ו   �
 
 

  חוק ואכיפתו#מבח� הדמוקרטיה 
 

 המרכז הבינתחומי הרצליה,  בית ספר רדזינר למשפטי#,ניב#משה בר' פרופ: ר"יו
 

 "מעריב", ד� מרגלית
 

  מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור ,מיכה לינדנשטראוסהשופט 
 

 ל המשטרה  "מפכ ,משה קראדירב ניצב 
 
 חוק ומשפט, ר ועדת חוקה"יו , מיכאל אית�כ"ח
 

 ד   י   ו   �
 

Ambassador John R. Bolton, Permanent U.S. Representative to the United Nations 

[via video conference] 
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   ארוחת ערב20:00
 
  Alan B. Slifka, Founder and Chairman, The Abraham Fund                                            :ר"יו
 

 ר מפלגת העבודה"יו, עמיר פר$כ "ח
 
 
 
 

 Hermann Bünz, Director, Friedrich Ebert Stiftung, Israel Office                              :  ר"יו
 

Laurent Fabius, Former Prime Minister of France 
 

 

 
 
 

  

  וו""ד בטבת תשסד בטבת תשס""ככ, , 20062006 בינואר  בינואר 2424, , יו� שלישייו� שלישי
  

 

 מושבי הבוקר  08:00
 

 מדיניות חברתית וצמיחה כלכלית
 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר אריסו� למנהל עסקי#,  מייסד דיק�,אמיר ברנע' פרופ: ר"יו
 

 בנק ישראל , מנהלת מחלקת המחקר, קרנית פלוגר "ד
 

 גוריו� בנגב(אוניברסיטת ב�, המחלקה לכלכלה ,אריה ארנו�' פרופ
 

Diana Furchtgott-Roth, Director, Center for Employment Policy, Hudson Institute 
 

 כז הישראלי לקידו# חברתי וכלכלימרהמנהל  ,רו�דניאל דו
 

 ד י ו �
 

 
 

  המכו� לתכנו� מדיניות ע# יהודי, נשיא מכונ� ,יחזקאל דרור' פרופ
 
 

 ד י ו �
 
 
 

 יוזמות ומדיניות, מגזרי�: הממשק הכלכלי חברתי
 

 מ"ל החברה לישראל בע"נשיא ומנכ ,יוסי רוז�: ר"יו
 

 
 IVN דירקטוריו�חבר  ,איציק דנציגר

 
 מ"סד� לובנטל בע, ל משות�"מנכ ,עזרא סד�' פרופ

 
 האוניברסיטה העברית בירושלי#, מכו� טרומ�, רידעזיז חר "ד
 
 

Sir Ronald Cohen, Chairman, The Portland Trust  
 

 ד   י   ו   �
 

 הפסקה
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 השקעות להאצת הצמיחה ולהפחתת העוני
 

 קאדה'ר ג" יו,יוסי הולנדר: ר"יו
 

 

  נגיד בנק ישראל ,סטנלי פישר 'פפרו
 

 

 

 מ"ל מודלי# כלכליי# בע"מנכ ,יעקב שייני�ר "ד
 

Prof. Sean Barrett, Trinity College, Dublin  
 

 ד   י   ו   �
 

 נשיא התאחדות התעשייני# בישראל ,שרגא ברוש :פותח

 
 

 ארוחת צהריי�
 

Lord George Weidenfeld of Chelsea, Weidenfeld & Nicholson 
 

 

 מושבי אחר הצהריי�  14:00
 

 פטריוטיות וחוס� לאומי בישראל
 

עוזי ארד' פרופ: ר"יו  
 

  הרצליההמרכז הבינתחומי, המכו� למדיניות ואסטרטגיה ,גל אלו�
 

 אביב(אוניברסיטת תל, ראש תוכנית אוונס לישוב סכסוכי# ,יער אפרי� ' פרופ
 
 אביב(אוניברסיטת תל, הספר לחינו$החוג לפילוסופיה ובית  ,יולי תמיר' כ פרופ"ח

 

Prof. Herbert London, President, Hudson Institute 
 
 האוניברסיטה העברית בירושלי#, המכו� לארכיאולוגיה, אילת מזרר "ד
 

 ד   י   ו   �
 

 ל מת� "מנכ, אהובה ינאי.) מיל(מ "אל: פותחי#
 

 "האר'",          ארי  שביט 
 
 

 גלובליזציהיהדות כתרבות בעיד� ה
 

 איל�(נשיא אוניברסיטת בר, משה קווה' פרופ :ר"יו
 

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, הפקולטה למדעי הרוח ,מנח� ברינקר' פרופ
 

Prof. James Young, Chair, Department of Judaic and Near East Studies, University of 

Massachusetts, Amherst 
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 ד   י   ו   �
 

  המרכז האקדמי למנהיגות וללימודי –בית מורשה בירושלי# , רקטור , בנימי� איש שלו�'פרופ: פותח
              היהדות

 

                                                     Felix Posen, Founder and President, Posen Foundation:ר"יו
 

 
 

  סופר ,יהושע. ב. א' פרופ
 
 

 

 יד וש#, הודה באוארי'  פרופ
 
 

 ד   י   ו   �
 
 

 2025 #העול� היהודי 
 

 ר הנהלת הסוכנות היהודית לאר' ישראל"יו ,זאב בילסקי: ר"יו
 

Prof. Alan Dershowitz  
 

 

Amb. Dr. Dennis B. Ross, Chairman, Jewish People Policy Planning Institute 

 
 ד   י   ו   �

 
 

 אלהקהילות וישר, התפוצות
 
   אמריקני ההוועד היהודי, עמית(ל"מנכ ,שולה בהט: ר"יו
 

 נשיא קונגרס הקהילות היהודיות של רוסיה ,ידמקאארקאדי ג
 

 הפורו# היהודי העולמי ,ידידיה שטר�' פרופ
 

Dr. Colin Rubenstein, Executive Director, The Australia\Israel & Jewish Affairs Council 
 

 ד   י   ו   �
 

   :פותח

 ל המכו� לתכנו� מדיניות ע# יהודי"מנכ ,אבינוע� בר יוס-
 
 

 ארוחת ערב  19:30
 

 "נאו� הרצליה"מעמד נעילה ו
 

 אוריאל רייכמ�' פרופ: ר"יו
 

 ת"שר האוצר ושר התמ, מ ראש הממשלה"מ ,אהוד אולמרט

 
 נעילה

 עוזי ארד' פרופ
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  המרכז הבינתחומי הרצליההמרכז הבינתחומי הרצליה
 

הפועל על פי , ראשו� מסוגו בישראל, ללא כוונת רווח, א מוסד אקדמי פרטיהמרכז הבינתחומי הרצליה הו

. נשיא המרכז, אוריאל רייכמ�' י פרופ" ע1994המרכז נוסד בשנת . ב"מודל אוניברסיטאות העילית בארה

נהנה המרכז , בשל בחירתו לא לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה

מטרת המרכז הבינתחומי להכשיר את מנהיגות העתיד של . ת ומנהלית מלאההבינתחומי מחרות אקדמי

המשלבת לימוד תיאורטי מעמיק ע# , באמצעות הקניית השכלה בינתחומית ייחודית, מדינת ישראל

סגל המרכז כולל את טובי המרצי# מהאוניברסיטאות המובילות . הכשרה מעשית וע# פעילות בקהילה

, טודנטי# לומדי# כיו# לתואר ראשו� ולתואר שני בבית ספר רדזינר למשפטי# ס3,000(כ. בעול# ובישראל

, בבית ספר לאודר לממשל, בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, בבית ספר אריסו� למינהל עסקי#

 . במרכז פועלי# ג# כמה מכוני מחקר. ש רפאל רקנאטי"דיפלומטיה ואסטרטגיה ובבית הספר הבינלאומי ע

  דיפלומטיה ואסטרטגיהדיפלומטיה ואסטרטגיה, , לממשללממשלבית ספר לאודר בית ספר לאודר 

ובראשותו של הדיק� , לאודר.  בתמיכתו של השגריר רונאלד ס1999(בית ספר לאודר לממשל הוק# ב

, בית הספר הוק# על פי המודל של בתי הספר לממשל המובילי# בעול#. ל"אהוד שפרינצק ז' המייסד פרופ

מטרת בית הספר להכשיר את .  מודרניהמנהל והמשק הפרטי בעיד� ה, ובהתבסס על הכרת צרכי הממשל

מציידת , רפי מלניק' פרופ, בראשות הדיק�,  לאודרבבית ספרתכנית הלימודי# ב. מנהיגות העתיד לישראל

, המנהלתי והחברתי, את הסטודנטי# בכלי# הדרושי# לעיצוב המערכת השלטונית בצידה הפוליטי

, לצד הפעילות המחקרית של הסגל. רכותיוומכשירה אות# למילוי תפקידי# בכירי# בממשל על כל מע

בבית הספר תכנית בינלאומית המתמקדת . לאודר לממשל מספר מכוני מחקרת ספר פועלי# במסגרת בי

אנשי אקדמיה ומעשה ואשר , אשר בה מלמדי# טובי המומחי# באר', בלימודי ביטחו� ומזרח תיכו�

 .  לומדי# בה עשרות סטודנטי# מכל רחבי העול#

 

  למדיניות ואסטרטגיהלמדיניות ואסטרטגיההמכו� המכו� 
 

המכו� פועל מתו$ בית . עוזי ארד' פרופ,  על ידי ראש המכו�2000הוק# בשנת  המכו� למדיניות ואסטרטגיה

 לסייע בגיבוש מדיניות (ייעודו . דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה, ספר לאודר לממשל

 מדיניות החו' ויחסי החו' של ;י ואסטרטגיה ביטחו� לאומ:לאומית בנושאי# בעלי חשיבות לישראל כגו�

 .   מודיעי� וממשל  ונושאי הע# היהודי;ישראל

 

ושיטת עבודתו היא על דר$ הגישה  הוא משמש אכסניה לדעות ולרעיונות מגווני#, כמכו� מכוו� מדיניות

וא פועל ה. בהקשרי# רחבי# והבאת# לכלל אינטגרציה בחינת נושאי#, העדפת המבט לעתיד, הבינתחומית

המכו� .  במגזרי# אקדמיי# ובקרב ממשלות–ל "באמצעות מער$ קשרי העבודה הענפי# שלו באר' ובחו

המרכזית באירועי# . ודיוני# מזמ� מפגשי מומחי# ובכירי# ועור$ ימי עיו�, מכנס קבוצות וצוותי חשיבה

" כנסי הרצליה "גרתבמס. השנתיי# על מאז� החוס� והביטחו� הלאומי" סדרת כנסי הרצליה"אלה היא 

 . נועדי# בכירי המדינה לדיו� שנתי בנושאי# המרכזיי# שעל סדר יומה הלאומי

 

, איל� ביר�.) מיל(אלו� , מר אברה# ביגרחבריו ה# . זלמ� שובלר הוועד המנהל של המכו� הוא  השגריר "יו

ר "ד, רפי מלניק' פרופ, שלמה ינאי.) מיל(אלו� , יוסי הולנדרמר , ברנע אמיר' פרופ, משה ברניב' פרופ

  .מנו� רובינשטיי�א' ופרופ מרדכי סגל 
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     בכנס בכנסמשתתפי�משתתפי�ההרשימת רשימת 
  

 משרד הביטחו�, לשכת שר הביטחו�,  שר הביטחו�ט"עוזרת רמ, אבוטבול אני' גב

 גלובס, אינטרנטהעור$ אתר , דורו� אביגדמר 

 ל"רפא, ב"ראש מחצ, אביגדול נעמיר ''ד

 מ"איגוד לישראל בער בנק "יו, אבלס זאבמר 

 מ"חו� בעטימגל מערכות ב, ר מועצת המנהלי#"יו, עזרא(אב� יעקבמר 

 משרד הפני#, סגנית שר הפני#, אברה� רוחמהכ ''ח

 כנסת ישראל, המרכז למחקר ומידעמנהלת , אברמי שירליר ''ד

 ראש מכו� פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל, אגמו� אס-.) מיל(ל "תא

 אוניברסיטת תל אביב, החוג לפילוסופיה, גסיא יוס-' פרופ

 מ"אדאטו יועצי# בע, ל"בעלי# ומנכ, אדאטו אוריתרב גונדר בדימוס 

 מרכז רפואי שערי צדק, ל רפואה"סמנכ, לוי#רחל אדטור "ד

 ראש המוסד לשעבר , אדמוני נחו�מר 

 מ"א יועצי ביטחו� וכלכלה בע.נ.נ, שות�, נינה אדמוני' גב

 מת לישראלר� קיר דירקטוריו� ק"סג� יו, דריא מיכאלמר 

 מ"יה האווירית לישראל בעידירקטוריו� התעש ,ר ועדת כספי#"יו, אהרו� חיי�ד ''עו

 ה.ל.ע.ל מ"מנכ, אהרוני טליה' גב

 מ"ל סימנס ישראל בע"מנכ, אהרונסו� אור�מר 

 מ"סימנס ישראל בע, אהרונסו� ליאתד ''עו

 ת "מתושר השר האוצר , ממשלהמ ראש ה"מ, אולמרט אהוד מר

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, מרכז לחקר הרציונאליות ה;חת� פרס נובל לכלכלה, אומ� ישראל' פרופ

 משרד הביטחו�, סג� מבקר מערכת הביטחו�, או� אוריר ''ד

  המכללה ליהדות כתרבות(ר "מית,  גיוס משאבי# ושיווקלקת מחאשר, אופק יניבד ''עו

 המסחר והתעסוקה, יהימשרד התעש, המדע� הראשי, אופר ליאר ''ד

 משרד מבקר המדינה, ל"מנכ למשנה, אור )מנדי( יעקב.) מיל(אלו� 

 אוניברסיטת חיפה, קתדרת חייקי� לגיאוגרפיה, אור� עמיר�ר ''ד

 ל אינטרגאמא"מנכ, אור� תנחו�מר 

 מקורות, ר מועצת המנהלי#"יו, אור� בוקימר 

 "האר'", �אור אמירמר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, סגנית נשיא למינהל, פינס(אור� אהובה' גב

 מכו� ירושלי# לחקר ישראל, מנהלת כללית, אורה אחימאיר' גב

  הישראליתההטלוויזי ,1ערו' , עור$ ראשי, אחימאיר יעקבמר 

 דיניותמרכז אריאל למחקרי מ, ב והמזרח התיכו�"יוע' לענייני ארה, יור� אטינגרמר 

 ל מנו� כפר נוער"מנכ, זהבה אטרקצי' גב

 אשפוזל כלל בריאות שירותי "מנכ, איגרא רמימר 

  מירי איזי� .)מיל(מ "אל

 אוניברסיטת חיפה, דיק� הפקולטה ללימודי רווחה ובריאות, צבי איזיקובי$' פרופ

 דירקטורית חברות, איזקסו� אירית' גב

 משרד מבקר המדינה,  חטיבת הביטחו�,'ראש אג� ג, אייזנברג אבשלו�מר 

 "כיווני# חדשי#"עור$ , אייל אלימר 

 קר� קימת לישראל, מנהל חטיבת משאבי אנוש ומינהל, יוס- איילמר 

 ל"רפא, יוע' עצמאי, איל יוסיר ''ד

 משרד הביטחו�, מידענות ובקרה, ראש יחידת התקשרויות, שאול(איליה איריס' גב

 משרד ראש הממשלה, ראש המועצה לביטחו� לאומי, ילנדא גיורא.) מיל(אלו� 

 ר מועצה אזורית עמק חפר"יו, נחו� איצקובי$מר 

 רקטור בית מורשה בירושלי#, שלו�(איש בנימי�' פרופ

 חוק ומשפט, ר ועדת חוקה"יו, אית� )מיקי( מיכאלכ ''ח

 מ" שרותי תכנו� עסקי בע(ל פולט אית�"מנכ, אית� פולט' גב

 מ"ל אלמדיה בע"מנכ, אלבי� הגלי' גב

 ועדת חו' וביטחו�, אלדד אריה' כ פרופ"ח

 משרד הביטחו�, מדיני(האג� הביטחוני, אלדדי רו�מ ''אל

 המרכז הבינתחומי הרצליה,  עסקי#  אריסו� למנהלת ספר יב, מרצה בכיר, אלדור רפי' פרופ

 משרד החו', ראש הטקס של מדינת ישראל, אלד� יצחקהשגריר 
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 ר מרכז השלטו� המקומי בישראל"יו, אלדר עדיר מ

 מלו� דניאל, בעלי#, ראוב� אלהמר 

 ר אטיוניטי"יו, אלו� שמעו�מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, אלוני שולמית' גב

 ל רשות השידור"מנכ, אלוני יאירמר 

 משרד הביטחו�, אג� הכספי#, סג� חשב, אלחולי דודמר 

  אלטשולר ארז.) מיל(ל "סא

 ל מכו� ראות"סמנכ, נועה אליאס-' גב

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, מתא# בכיר למדיניות חו', אליעז רענ�מר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, מכו� טרומ�, אלירז גיוראר ''ד

 מת לישראלל קר� קי"מנכ, אלישיב יצחקמר 

  .IFG Israel Ltd,ר עלי נגב"יו, אלמוג דורו�.) מיל(אלו� 

 ש שווימר"ל המרכז הלאומי למנהיגות ע"מנכ, אלנר )איקי( יצחקמר 

   המרכז הבינתחומי הרצליה,המכו� למדיניות ואסטרטגיה, מחקרי#מנהל , אלטמ�(אלעד ישראלר ''ד

 Bitterlemons, עור$ שות�, אלפר יוסימר 

 מ"ל החברה לפיתוח הרצליה בע"מנכ, אלקלעי שרגאמר 

 אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, ראש המחלקה לעבודה סוציאלית, ליא� אלקרינאויע' פרופ

 היועצת המשפטית לכנסת , אלשטיי� נוריתד ''עו

 פ בינלאומי"ל המכו� הישראלי ליצוא ולשת"מנכ, אסיה יחיאלמר 

 אוניברסיטת תל אביב, מרכז יפה למחקרי# אסטרטגיי#, חוקר בכיר, אסכולאי אפרי�ר ''ד

 ר התנועה הדרוזית להבנה ושלו#"יו, אסעד אסעד.) מיל(מ ''אל

 מכו� ירושלי# לחקר ישראל, עיבוד נתוני# ומיפוי ממוחשב, שפירא(אס- יאירמר 

 "ידיעות אחרונות", עור$ משנה, אסתרו� יואלמר 

 כ בנימי� נתניהו"יוע' תקשורת לח, אופיר אקוניסמר 

 מ''בע) ישראל(רוב (אל, ל"ר ומנכ"יו, אקירוב אלפרדמר 

  ישראל,הקר� לידידות, ר ומייסד"יו, אקשטיי� יחיאלהרב 
International Fellowship of Christians and Jews, USA 

 מ"יה הצבאית לישראל בעידוברת התעש, אקשטיי� רונית' גב

 מ''נשיא ארד תקשורת בע, ארד איילמר 

 מ''ומי לישראל בעבנק לא, ל" סמנכ,בקר סיכוני# ראשי, ארד רותר ''ד

 הועדה לאנרגיה אטומית, עוזר בכיר למדיניות, ארז ר�מר 

 מ"דירקטור זארקו� אנטרפרייזס בע, ארז עודד.) מיל(ל "תא

 אוניברסיטת חיפה, המחלקה למדעי המדינה, אריא� אשר' פרופ

 מורשת המודיעי� המרכז ל,  מנהל מרכז המידע למודיעי� ולטרור,)נאמ�( ארלי' ראוב�ר " ד).מיל(מ "אל

 ארמוזה אבימר 

 אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, המחלקה לכלכלה, אריה ארנו�' פרופ

 משרד הביטחו�, ת"מפא(ראש תוכנית החלל , אשד חיי�' פרופ

 יד וש#, יוע' אקדמי, באואר יהודה' פרופ

 יוזמות קר� אברה# , מנהל הפעולות בישראל, סוליציאנו(בארי אמנו�מר 

 ר הר' ישראל"יו, בהט -יוסמר 

  אגסי(בובר יהודיתר ''ד

 מ''ראדא תעשיות אלקטרוניקה בע, ר מועצת המנהלי#''נשיא ויו, בודינגר הרצל.) מיל(אלו� 

 ראש העיר מעלות תרשיחא, בוחבוט שלמהמר 

 הבינוי והשיכו�ושר החקלאות ופיתוח הכפר  שר, בוי� זאב מר

 Center for Freedom in the Middle East, סג� נשיא, ניר בומסמר 

 קר� קימת לישראל, מנהל מרחב הצפו�, עמרי בונהר "ד

 מנהל קר� פרידרי$ אברט בישראל, הרמ� בונ$מר 

 ב משרד הביטחו�"מלמ, בורקו יהודהמר 

  ביגו� פרויקה(אפרי�מר 

 ר קר� קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד ''סג� יו, ביגר אברה�מר 

 מ"מנהלת ביגר השקעות בע, ביגר אילנה' גב

 רוזנבלט#מיכל ביגר' גב

 אוניברסיטת תל אביב,  וסביבת האד#החוג לגיאוגרפיה, ביגר גדעו�' פרופ

 משרד התשתיות הלאומיות, המדע� הראשי לשעבר, בייט מיכאל' פרופ
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 ' זיסמ� ושות, רוברטס, ישראלי, שבלת,שותפה, ביילי� הלנהד ''עו

 משרד הביטחו�, מבקר מערכת הביטחו�, ביינהור� סייו.) מיל(ל "תא

 ר הנהלת הסוכנות היהודית לאר' ישראל''יו, בילסקי זאבמר 

 מ"ת אלקטרוניקה בעול אלרו� תעשי"נשיא ומנכ, בירגר דורו�מר 

 מ"נשיא כור תעשיות בע, ביר� דנימר 

  ביר� איל� .)מיל(אלו� 

 ו' ל משרד הח"לשעבר מנכ, ביר� יואבהשגריר 

 ח הדסה עי� כר#"בי, פסיכולוג ראשי, בכר אית�ר ''ד

 ל משרד האוצר"מנכ, בכר יוסיר ''ד

 ראש המנהלה לתאו# פעולות הממשלה בנגב, בכר יהודהניצב בדימוס 

 ל דרומה עיד� הנגב"מנכ, חיי� בלומנבלטמר 

 ישראלבל התאחדות התעשייני# "מנכ, בליזובסקי יור�מר 

 משרד הביטחו�, י" ראש מפ,אהרו�(ב� אהודמר 

 לשעבר אש הממשלה ל משרד ר"מנכ, אהרו�(ב� יוס-מר 

 ל סנטרי טכנולוגי גרופ"מנכ, אליהו(ב� אית� .)מיל(אלו� 

המרכז , דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, ראש לימודי תקשורת, אליעזר(ב� יריבר ''ד
 הבינתחומי הרצליה

 ל"צה,  חיל הי# מפקד, ט"בעש(ב� דודאלו� 

 ל מקורות"סמנכ, דוד#אברה� ב�מר 

 The Israel Projectדירקטור , דוד(ב� כלבמר 

 אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר הביטחו� הלאומיומדעי המדינה ת הספר לראש בי, דור(ב� גבריאל' פרופ

 ייני ציבור ומדינההמרכז הירושלמי לענ, יוע' אסטרטגי לענייני ציבור ומדינה, דוד#לני ב�מר 

  המרכז לטכנולוגיה חינוכית(ח"ל מט"מנכ, הר(ב� גילה' גב

 נשיא אוניברסיטת חיפה, זאב(ב� אהרו�' פרופ

 משרד החו', ל אג� צפו� אמריקה"סמנכ, זאב(ב� יור�השגריר 

 ש שווימר"מייסד המרכז הלאומי למנהיגות ע, יעיש(ב� שימר 

 ל"צה, ה לביטחו� לאומימדריכה במכלל, ישי(ב� עפרהמ ''אל

 אוניברסיטת תל אביב, ראש התכנית ללימודי ביטחו�, ישראל(ב� יצחק' פרופ

 ' מאיר ושות, ליפא,מאיר(ב� יהודהר "ד ד"עו

  המכללה ליהדות כתרבות(ר "ל מית"מנכ, מורה(ב� מרטי�מר 

 רשות השידור, מנהל קול ישראל, מנח�(ב� יונימר 

 U.M.Iמ  ''ר יוניברסל מוטורס ישראל בע''יו, �נו(ב� אביהו.) מיל(אלו� 

 ית גליל מערבימהמכללה האקד, דיקא� הסטודנטי#, סימו�(ב� יהודהר ''ד

 ל המועצה הציונית בישראל"מנכ, עטר(ב� משהמר 

 "מקור ראשו�" ,ל"בעלי# ומו, צבי(ב� שלמהמר 

 צבי#שמואל ב�מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, צד-(ב� אביתרמר 

 מ"ל פולאר תקשורת בע"מנכ, שאול(ב� רימו�ר מ

 אביב לפיתוח(ל קר� תל"מנכ, שוש�(ב� אברה�.) מיל(אלו� 

 משרד החו', ל"משנה למנכ, שטרית(ב� נסי�מר 

 ל המוסד לביטוח לאומי"מנכ, שלו�(ב� יגאלר ''ד

  בנבנישתי מירו� 'פרופ

  בנדור אברה�מר 

 ל"מפקד גלי צה, אבי בניהומ "אל

 אוניברסיטת תל אביב,  החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועי#אשר, בנימיני יואב' פפרו

 מ''בנק לאומי לישראל בע, ראש מנהל הסגל, בנימיני יעלר ''ד

 מת לישראלקר� קי, ר דירקטוריו� עמית"יו, בנימיני עזראמר 

 משרד הביטחו�, ליוע' המשפטי' סג� א, בנרי דינהד ''עו

 ל מכו� איפקרי"כמנ, בסקי� גרשו�ר ''ד

 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה, בקר אביר ''ד

 דב ברמר 

 הועדה לאנרגיה אטומית, מנהל בכיר לתכנו� ומחקר מדיניות אסטרטגית, בר מיכהר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה , המכו� למדיניות ואסטרטגיה,  בכירעמית מחקר, בר שמואלר ''ד

 משרד הביטחו�, וזרת שר הביטחו�ע, בר רותד ''עו
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 המסחר והתעסוקה, ההתעשיימשרד , ל הרשות לשיתו� פעולה תעשייתי"מנכ, או�(בר בינהד ''עו

 המדע והטכנולוגיה ושר שר התשתיות הלאומיות, או�#רוני בר מר

 ל"צה, יוע' מדעי , אור(בר רמיר ''ד

 מ"שראל בעבנק לאומי לי, ראש החטיבה המסחרית, חיי�(בר מיקימר 

 ר שדולת הנשי# בישראל"יו, טל(בר רינה' גב

 ל המכו� לתכנו� מדיניות ע# יהודי"מנכ, יוס-(בר אבינוע�מר 

 כנסת ישראל, מנהל ועדת חו' וביטחו�, יוס-(בר אבריאל.) מיל(ל "תא

 ראש מועצה מקומית קצרי�, לב(בר שמואל סמימר 

 לילר מועצת הרשות לפיתוח הג"יו, לב#סמי ברמר 

 משטרת ישראל, מפקד מחוז דרו#, לב(בר אוריאלניצב 

 קר� קימת לישראל, לביא(בר ציו� ב�ר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר רדזינר למשפטי#, ניב#משה בר' פרופ

 ראש מכו� ירושלי# לחקר ישראל, טוב(סימ�(בר יעקב' פרופ

 "רוזל# פוסט'ג", ל"נשיא ומנכ, צבי#משה ברמר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, "גלוריה"ל מכו� "סמנכ, בראו� קמרו�ר מ

  קר� השקעות(אייפקס , שות� עצמאי, בוכריס(בראל פינחס.) מיל(ל "תא

 ראש העיר קריית שמונה, ברביבאי חיי�מר 

 ל אופק אתגרי#"מנכ, ברדוגו יעקבד ''עו

  ברדנשטיי� רד'ריצד ''עו

 אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, לר הוועד המנה"יו, ברודט דודמר 

 נשיא אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, ברוורמ� אבישי' פרופ

 מרכז של#, מנהלת תקשורת, ברונווסר קר�' גב

 הועדה לאנרגיה אטומית, ברוקר ליאורמר 

 נשיא התאחדות התעשייני# בישראל, שרגא ברושמר 

 יוע' צבאי , ברוש שי.) מיל(ל "תא

 ראש מועצה איזורית עמק יזרעאל, ברושי אית�מר 

 משרד הביטחו�, עוזר ליוע' שר הביטחו�, ברזילי יצחקמר 

  ברטוב יאירמר 

 ר חוג הפרופסורי# לחוס� מדיני וכלכלי"יו, בריימ� רו�ר ''ד

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, הפקולטה למדעי הרוח, ברינקר מנח�' פרופ

  בריסקי� )בני( יבגנימר 

 מרכז פורו# ראשי הרשויות בגליל ובנגב, בריק יצחק.) ילמ(אלו� 

  ברלב אוריקברניט 

 המרכז הבינתחומי הרצליה,  דיפלומטיה ואסטרטגיה, לממשל לאודרפרסת  בי,רכזת אנגלית, ברמ� איזבלר ''ד

 הוועד היהודי האמריקני, משנה למנהל ורכזת משלחות, ברנע ציפי' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה,  אריסו� למינהל עסקי#פרסת  בי,סדדיק� מיי, ברנע אמיר' פרופ

 "ידיעות אחרונות" ,פרש�, ברנע נחו�מר 

 משרד ראש הממשלה, יועצת  משפטית, פרגו(ברנע שלומיתד ''עו

 מ" קמור בע,דירקטורית, ברנר אורנה' גב

 יוס- ברנרדמר 

  קר� קשת(קר� אביחי , ברנשטיי� מ�' גב

 קידרו� אסטרטגיות, מיטשל ברקמר 

 המכו� למדיניות נגד טרור, עמית מחקר, ברקו ענתר ''ד

 BRM Capital, מנהל שות�, ברקת אלימר 

 Israel Venture Network, חברת הנהלה, ברקת אלונה' גב

 חבר מועצת עיריית ירושלי#, ברקת נירמר 

 אוניברסיטת בר איל�, סג� הנשיא למחקר, בש הרולד' פרופ

 מ"גאו� אחזקות בע .ר ב"נשיא ויו, גאו�. ד מי�בנימר 

 משרד החו', מנהל אג� כספי#, גבאי קי'גמר 

 משרד החו', שגריר בדימוס, גבאי צבי השגריר

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די.אי, ל פיתוח"ר וסמנכ"עוזר יו, חיי� גבריאלימר 

 משרד ראש הממשלה, לאומיהמועצה לביטחו� , טחו�ימנהל תחו# מדיניות ב, נסקי'גוז יואלמר 

 קר� פרידרי$ אברט, אסטריד גוטוולדמר 

 לשכת עורכי הדי�, גוטמ� יחיאלד ''עו
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 האוניברסיטה העברית בירושלי#, מכו� רקח לפיסיקה, טה למדעי הטבעלהפקו, חנו' גוטפרוינד' פרופ

 נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, גולד דוריר "ד, השגריר

 משרד הביטחו�, ראש היחידה למחקר ותשתיות טכנולוגיות, גולדברג משהר ''ד

 אמונה העולמית, ר כבוד"יו, קרול גולדינגר "ד

 מ"החברה לישראל בע, מתא# קשרי חו', גולדשמידט אליד ''עו

  גולובנסקי יואלד ''עו

  משרד הביטחו�(ת ''מפא, גול� אחיאב.) מיל(מ ''אל

 מכו� פלורסהיימר למחקרי מדיניותראש , גונ� עמיר�' פרופ

 קר� רי', שלמה גורמר 

 לשכת נשיא המדינה, ל בית הנשיא"מנכ, גורל משהמר 

 גורמ� תקשורת, יועצת תקשורת, אפרת גורמ�' גב

 גור� יועצי#, גור� עליזה' גב

  דנקנרוצת קב,דירקטור, גור� שמואלמר 

 יתו� פעולהל הפורו# הישראלי הצעיר לש"מנכ, גור� נמרודמר 

 ל לרוש השקעות"מנכ, רות גורנשטיי�' גב

 נשיא קונגרס הקהילות היהודיות של רוסיה, ידמקאארקדי גמר 

 המכו� לתכנו� מדיניות ע# יהודי, עמית בכיר, גיל אביהשגריר 

 ר קבוצת סולת#"יו, גילת מיקומר 

 ש הממשלהמשרד רא, מ לתקשורת חו'''יוע' רוה, גיסי� רענ�ר " ד).מיל(מ "אל

 ל המשרד לקליטת עלייה"מנכ, גל מירלה' גב

 משרד החו', ל כלכלה"סמנכ, גל יוסימר 

 איש עסקי# , גל יהואר.) מיל(מ ''אל

  גל דורו�ר ''ד

 מנהל מייסד מכו� כרמל למחקרי# חברתיי#, ראוב� גלר "ד.) מיל(מ "אל

 טחו�משרד הבי, יוע' לענייני מודיעי�, גלבוע עמוס.) מיל(ל "תא

 ניר גלילימר 

 "רוזל# פוסט'ג", קרולי� גליק' גב

 ל"צה, אלו� פיקוד הדרו#, יואב גלנטאלו� 

 משרד הביטחו�, מדיני(טחונייראש האג� הב, גלעד עמוס.) מיל(אלו� 

 ל פורטלנד טרסט"מנכ  ;ר המכללה האקדמית גליל מערבי"יו, גלעדי עיבל.) מיל(ל "תא

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  לאודר לממשלת ספרבי, סג� דיק�, גנור בועזר ''ד

 תיא תקשורת, ר"ל ויו"מנכ, גניגר עמימר 

 TGM, ר מועצת המנהלי#"יו, גנני אהודר ''ד

 ישראל  ,ל הקר� לידידות"מנכ, אלעד#דבורה גנני' גב
International Fellowship of Christians and Jews, USA 

 אוניברסיטת תל אביב,  לחקר המזרח התיכו� ואפריקהמרכז דיי�, עמית מחקר בכיר,  גרא דעו�גר ''ד

 ל הליגה נגד השמצה בישראל"מנכ, גרבלי פיליס' גב

 משרד הביטחו�, יועצת משפטית למערכת הביטחו�, גרוס צביהד ''עו

 המועצה להשכלה גבוהה , ר הועדה לתכנו� ותקצוב"יו, גרוסמ� שלמה' פרופ

 ל הקונגרס היהודי האמריקאי"מנכ, גרוסמ� דנימר 

 מ"ר גרופמ� החזקות בע"יו, גרופמ� שלמהמר 

 יוסי גרמ�מר 

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די.אי, פלדנדנה גריד "עו

 מכו� ראות, ל ומייסד"מנכ, גרינשטיי� גידימר 

 ראש עיריית הרצליה, גרמ� יעל' גב

 נשיא המדינהלשכת , יוע' מדיני, גרנות אבימר 

  הישראליתההטלוויזי ,1ערו' , פרש� לענייני ערבי#, גרנות עודדמר 

  גרנות אברה�ר ''ד

 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, ר ועד העמותה"יו, מנפרד גרסטנפלדר "ד

 ר ביונדווקס"יו, דבש ) איציק( יצחקמר 

 מכו� ראות, ראש צוות, דג� עמרימר 

  דג� אבימר 

  דואק אוולי�' גב

 ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל"מנכ, דובדבני אפרת' גב

 ל הרשות לפיתוח הגליל"מנכ, משה דוידובי$מר 
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 משרד הביטחו�, ט"ראש קש, דויטש סטפ�ר ''ד

 המועצה לשלו# וביטחו�, חברת הנהלה, דולב רחל.) מיל(ל "תא

 U.M.Sמנהל , דור אמנו�מר 

 ר� קימת לישראלדוברת ק, אורלי דורו�' גב

 מנהל המרכז הישראלי לקידו# חברתי וכלכלי, דורו� דניאלמר 

 חבר בוועדת חו' וביטחו�, דורו� חמיכ ''ח

 מ''דורי בע. ל א"מנכ, דורי אורימר 

 ה צדקושור נוימרכז ג, פהל ושות"מנכ, דות� עמירה.) מיל(ל "תא

 משרד החו', ב"ל מש"סמנכ, חיי� דיבו�מר 

 ל"צה, ח ביטחו� שדה"לשעבר רמ, יואב דייגי .)מיל(מ "אל

 משרד החו', ח"ט שה"רמ, יקי דיי�מר 

 איריס דייויס' גב

 משרד הביטחו�, סג� יוע' כלכלי למערכת הביטחו�, דיכטוולד אריהמר 

 ראש עמותת סיכוי, שולי דיכטרמר 

 מ"דילייני בע, דילייני אריאלה' גב

 המסחר והתעסוקה, ההתעשייל משרד "מנכ, דינור רענ�מר 

 ר גלובקול"יו, יק'דיסנצ עידומר 

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, היוע' המשפטי, דיק רואיד ''עו

 קר� קימת לישראל, מנהל החטיבה לגיוס משאבי#, דיקשטיי� אבימר 

  משולבי#פרויקטי#ר "יו, בלומברג(דליות שייקהמר 

 משרד הביטחו�, שר הביטחו�מזכיר צבאי ל, דנגוט אית�ל "תא

 ל בנק ישראל"מנכ, יעקב דנו�מר 

 )2ערו' (מ "חברת החדשות הישראלית בע, כתב צבאי, דניאל רונימר 

 Israel Venture Network, חבר דירקטוריו�, דנציגר איציקמר 

 ל"צה, ת"אסטרטגית באגהחטיבה הראש , דקל אודי ל"תא

  משרד ראש הממשלה,ראש מער$ הגיור, חיי� דרוקמ�הרב 

 המכו� לתכנו� מדיניות ע# יהודי, נשיא מכונ�, דרור יחזקאל' פרופ

 אסיאטיק(טרנס, א"מנהל עסקי קצא, יהודה דרורימר 

 הוצאת ע# עובד, "אלפיי#"עורכת כתב העת , פרמ�(דרורי ניצה' גב

 דרזני�  יוסימר 

 קר� אברט, פרויקטי#מנהל , דריל מיקימר 

 כנסת ישראל, מזכיר הכנסת, הא� אריהמר 

 "ידיעות אחרונות", מ"גיאופול בע, הבר אית�מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, מנהלת קשרי חו', הוכמ� בלהה' גב

 קאדה'ר ג''יו, הולנדר יוסימר 

 ל סרפקונטרול ישראל"מנכ, הולנדר )דוידי( דודמר 

 "רוזל# פוסט'ג", עור$ ראשי, הורובי$ דודמר 

 משטרת ישראל, ל"נציב המשטרה במל, הורובי$ יקהשיתת ניצב 

 המרכז הירושלמי לבריאות הנפש, מנהל מחלקת ילדי# ונוער, הטב יוסיר ''ד

 המכו� למדיניות נגד טרור, היינרי' היידמ�מר 

 קצי� המילואי# הראשי לשעבר , היימ� אריאלר "ד.) מיל(ל "תא

 הסוכנות היהודית לאר' ישראל, אשר הירשהרב 

 שר התיירות, הירשזו� אברה� מר

 ל הקר� לשיתו� פעולה כלכלי"מנכ, הירשפלד יאירר ''ד

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, מנהל המרכז לחשיבה אסטרטגית ומדיניות, הלוי אפרי�מר 

 אוניברסיטת חיפה,  הלאומימרכז לחקר הביטחו�ה ,מתא# פרויקטי#, הלפרי� עיר�מר 

 מ''איפטיק בעל "מנכ, הלפרי� ד�מר 

 משרד הביטחו�,  האסטרטגיתידהיחה ,חוקרת בכירה, הנגבי איילה' גב

 מ"ל  קולברט קראו� בע"מנכ, הסל יור�מר 

 ל מרכז של#"מנכ, העצני ישימר 

 ר מכללת אוהלו"יו, הראל יהודהמר 

  הראל עזה' גב

 CNC Technique, ירי הראלמר 

  הראל ישראלמר 
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 הבורסה לניירות ער$, מנהלת המחלקה הכלכלית, ל בכיר"סמנכ, אבב� ז#רונית הראל' גב

 מ"ניהול וייעו' בע, הרלב השקעות, ל"ר ומנכ"יו, הרלב רפאל.) מיל(ל "תא

 אוניברסיטת תל אביב, ינמ' לחקר השלו#ימנהלת מרכז שט, הרמ� תמר' פרופ

 המועצה לישראל יפה, נשיאה בינלאומית, הרצוג אורה' גב

 משרד הביטחו�, ת"מפא, ראש מנהלת חומה, צוגהר אריהמר 

 יצחק הרצוגכ "ח

 for Near East Policy   Visiting Military Fellow, The Washington Institute,הרצוג )מייק( מיכאלל "תא

 המרכז הבינתחומי הרצליה, הררי שלו�.) מיל(ל "תא

 מכו� וייצמ� למדע, ו$ מדעימכו� דוידסו� לחינ, ר הוועד המנהל"יו, הררי חיי�' פרופ

 ל"רפא, ל לכספי# ובקרה"סמנכ, ואיש דודמר 

 התרבות והספורט, משרד החינו$, התרבות והספורט, סג� שרת החינו$, והבה מגליכ ''ח

 ל"צה, צנזור ראשי, גיל(ווקני� סימהמ ''אל

 ל שירותי בריאות כללית"מנכ, וורמברנד זאבמר 

  ורדיוהלטלוויזי ההשנייהרשות ,  הלימודיתהלוויזיהטל "מנכ, ויגודסקי יפה' גב

 משה ויזלמר 

 מזכיר המועצה להשכלה גבוהה, ויטמ� נפתליד ''עו

 חוקר צבאי, מרדכי וייסר "ד

 לשכת ראש הממשלה, יוע' מיוחד לראש הממשלה, דב וייסגלסד "עו

 ל הסוכנות היהודית לאר' ישראל"מנכ, משה ויגדורמר 

 אוניברסיטת חיפה,  בית הספר למדעי המדינה,ער� ויגודהר "ד

 ב משרד הביטחו�"מלמ, ויכסלפיש חיה' גב

  בנושא האלימות בספורטתפרלמנטאריועדת חקירה  ראש(יושב, ויל� )אבו( אבשלו�כ ''ח

 לשעבר  של מר שמעו� פרסמדיניתהיועצת ה, ויל- עינת' גב

 מ"ל ביד הלשו� בע"מנכ, וינברג דודמר 

 קר� נדב, מנהלת קשרי חו' וממשל, וליטסקי לואיזה' גב

 אזורית גליל עליו�הראש המועצה , ולנסי אהרו�מר 

 הסוכנות היהודית לאר' ישראל, דובר וראש יחידת ההסברה, ותיקאי ירד�מר 

 מרכז אריאל למחקרי מדיניות, מנהלהועד הר "יו, זהר עזרא' פרופ

  זהר גדימר 

 סופרת , זיו חני' גב

 ל"צה, ל"יוע' לרמטכ, זיו שראליאלו� 

 משרד החו', ל לענייני# אסטרטגיי#"סמנכ, מרי� זיו' גב

 ל אמריק� מדיקל סנטר"מנכ, נר#זהבית זיור "ד

 ד ונוטריו�"משרד עו', אמנו� זכרוני ושות, עור$ די� ונוטריו�, אמנו� זכרוניד "עו

 Mercator Capitalל "מנכ, זילברג דודמר 

  רואי חשבו�,'זינגר את זינגר ושות, דני זינגרח "רו

 אוניברסיטת בר איל�, למחקרי# אסטרטגיי#) א"בס( סאדאת (מרכז בגי�, עמית מחקר בכיר, זינגר מקסר ''ד

 AIPAC, זינגר וונדי' גב

 זנדברג) מודי(אליעזר כ "ח

  מכו� טכנולוגי לישראל(הטכניו� , פ"ר המועצה הלאומית למנ"יו, זסלבסקי ד� 'פרופ

 משרד הביטחו�, זעירא משהמר 

 מכו� ברוקדייל, חביב ק'ג' פרופ

 קר� פרידרי$ אברט, מנהלת פרויקט, חביב אניטה' גב

 מ"ל פישר רי� בע"מנכ, חודי� אבי.) מיל(מ "אל

 מ''ארד תקשורת בע, ל"שות� ומשנה למנכ, חורב ליאורמר 

 ר אגודת דורשי הטכניו�"יו,  חורבעמוס.) מיל(אלו� 

 משרד הביטחו�, ט"עוזר שר הביטחו� וממלא מקו# ראש אג� מנפ, חורב שאול מר

 ל חוש� אליאב הנדסת מערכות"נשיא ומנכ, גדעו� חוש�.) מיל(מ "אל

 מכו� ירושלי# לחקר ישראל, חוש� מאיהר ''ד

 מרכז של#, "תכלת ",עור$ ראשי, חזוני דודמר 

 ית בירושלי#האוניברסיטה העבר, מכו� טרומ�, חידר עזיזר "ד

 מ"ל טרנספל� יזמי# בע"מנכ, חיימובסקי תמר' גב

 ת"נעמ, קיו#(ת לדו"ר נעמ"סגנית יו, נדיה חילו' גב

 ל מועדו� אנשי עסקי# ערביי# בישראל"מנכ, חלבי רמזיר ''ד
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 ל "הרמטכ, חלו$ ד�ל "רא

 'זליגמ� ושות. מ, ח� דבורהד ''עו

  ב� גוריו� בנגבאוניברסיטת, יוע' לנשיא, חסיד נחמיהמר 

 מ"בי חברה לפיתוח בע. די.אי, ל"משנה למנכ, ליאור חנסמר 

 לשכת נשיא המדינה, שליש צבאי לנשיא המדינה, חפ$ שמעו�ל "תא

 מרידיא�, ל המשטרה בדימוס"מפכ, חפ$ אס-) בדימוס(צ ''רנ

 מ"ל תדירא� קשר בע"מנכ, חרמוני חזימר 

 אר' ישראלגזבר הסוכנות היהודית ל, חרמש שימר 

 קבוצת סולת#, חרש משהמר 

  הקר� לירושלי#תנשיא, חשי� רות' גב

 המכללה למנהל, למשפטי#ת הספר בי, חת מאיר 'פרופ

 סופר , טהרלב יור�מר 

 אוניברסיטת תל אביב, מרכז יפה למחקרי# אסטרטגיי#, חוקר בכיר, טוב אמרימר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, #ינלאומייבראש מכו� דיוויס ליחסי# , טוביאס אלפרד' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, ראש בית הספר להיסטוריה, טולידאנו אהוד 'פרופ

  רצועת הביטחו�(ל "גלי צה, עור$ ראשי, טוניק יצחקמר 

 אוניברסיטת תל אביב,  ולמדיניותבית הספר לממשל, טורגובניק אפרי�' פרופ

 מ" ואנרגיה בעל תשתיות נפט"מנכ, טטרקה רפימר 

 ועדות הכנסת והכלכלה, טיבי אחמדכ ''ח

 כתר פלסטיק, טייבר מתימר 

 אוניברסיטת בר איל�, ר המועצה הלאומית לקידו# נשי# במדע"יו, מינה טייכר' פרופ

 מ" ישראל בע(פניציה אמריקה, ר"נשיא ויו, טירה עודד.) מיל(ל "תא

 ל�אוניברסיטת בר אי, יוע' תקשורת, טל ירחמר 

 אוניברסיטת תל אביב, מרכז יפה למחקרי# אסטרטגיי#, טל נחמ�ר ''ד

 משרד התשתיות הלאומיות, נציב המי#, טל שמעו�מר 

  הבנק הבינלאומי, ל וראש אג� בנקאות"סמנכ, טראו ישראלמר 

 ל"ר רפא"ממלא מקו# יו, טרופ צבימר 

 ר מוסד ביאליק"יו, ידלי� אהרו�מר 

 סופר , יהושע .ב.א 'פרופ

 ל"ר נט"יו, רקנאטי#יהודית יובל' גב

 מ"ל גנדיר בע"מנכ, יובל ישראלר ''ד

 ר מכו� שפינוזה בירושלי#"יו, יובל ירמיהו' פרופ

  בית ספר לעיתונות ותקשורת(כותרת , ר מועצת המנהלי#''יו, יודקובסקי דבמר 

 תל אביבאוניברסיטת , ראש תוכנית אוונס לישוב סכסוכי#, יער אפרי�' פרופ

 ל בנק מזרחי"מנכ, יונס אלימר 

  יוס- איריס' גב

  יוס- מאירמר 

  יחימובי$ שלי' גב

 ר מרכז הירידי# והקונגרסי#"יו, ימיני צבימר 

 הדר$ של$ לתת (ל מת�"מנכ, ינאי אהובה.) מיל(מ ''אל

 מ"ל מכתשי# אג� תעשיות בע"נשיא ומנכ, שלמה ינאי.) מיל(אלו� 

 מ"יה הצבאית לישראל בעיהתעש, ל לכספי# ובקרה"סמנכ, ינו� זהרמר 

 אביב(אוניברסיטת תל, ראש תוכנית אופקי# ללימודי היהדות כתרבות, יסי- עלי 'פרופ

 הרצליההעיר מ ראש "סג� ומ, יסעור יהונת�מר 

 חברת דירקטוריו� קר� קימת לישראל, שולמית יעיש' גב

 ל לשעבר''הרמטכ, יעלו� )בוגי( משה.) מיל(ל ''רא

 המרכז הבינתחומי הרצליה, יעקבי גדהשגריר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, סטוריהיהחוג לה, יעקובסו� אלכסנדרר ''ד

 ל"צה, אג� תכנו�, ראש מדור מערב אירופה, יעקובסו� מירב' גב

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, ל"משנה לראש המל, יער איתמר.) מיל(מ ''אל

 )2ערו' (מ " החדשות הישראלית בערתחב, יערי אהודמר 

  יערי אביעזר.) מיל(אלו� 

 דובר משטרת ישראל, יפה רפיסג� ניצב 

 להתחדשות יהודית בישראל(ל פני#"מנכ, יפה מאירמר 

 מ"רמט בע, ל משות�"מנכ, יפו עליזה' גב
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 מ"ל והשקעות בעוהיוקטורס נ, אביגדור יצחקי.) מיל(מ "אל

 מ"החברה לישראל בע, ל"מזכירת החברה ועוזרת מנכ, יציב נגהד ''עו

 משטרת ישראל, ת"ראש אג, יקואל אריקניצב 

  לשעברמשרד הביטחו� ל"מנכ, ירו� עמוס.) מיל(אלו� 

 ל לשעבר ''דוברת צה, ירו� רותל "תא

 Director, Israel Venture Network, Israel, סממה#שלומית ירקוני' גב

 ס"ר סיעת ש"יו, ישי הואליכ "ח

 משרד מבקר המדינה, מנהל אג� בכיר, ישראל רו�מר 

 ' זיסמ� ושות, רוברטס, ישראלי,שבלת, שות� בכיר, ישראלי יעקבד ''עו

 שירותי בריאות כללית, א ומידע"ל למש"סמנכ, חזי כאלומר 

 ל משרד התיירות"מנכ, אלי כה�מר 

 IDBל "מנכ, כה� אליהומר 

 ר בית מורשת אורי צבי גרינברג"יו, כה� גאולה' גב

 הועדת הכלכלר "יו, כה� אמנו�כ ''ח

 משרד הפני#, ממונה מחוז הדרו#, דודו כה�מר 

 משרד הביטחו�, ל וראש אג� משאבי אנוש"סמנכ, כה� צביקהמר 

 ל משרד ראש הממשלה"מנכ, כה� איל�מר 

 מ"ל פרטנר תקשורת בע"מנכ, כה� עמיק�מר 

 מ''ל אפריקה ישראל להשקעות בע"מנכ, �כה פנחסמר 

 סופרת, כרמו�(כהנא עמליה 'גב

 אוניברסיטת תל אביב, כהנוב מיכאלמר 

 התרבות והספורט, משרד החינו$, ר המזכירות הפדגוגית''יו, כ$ יעקב' פרופ

 משרד הביטחו�, ת"מבקר מנהל מפא, כצנלסו� יוס-מר 

 יועצת תקשורת , כרמו� אודליה' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה, חוקר בכיר, אלי כרמו�ר "ד

 טויוטה(יוניו� מוטורס, מנהל שיווק, מיקה כרמו�מר 

 "ידיעות אחרונות", כרמל עמוס' דר

 מ"דלתא גליל תעשיות בע, ר מועצת המנהלי#"יו, דב לאוטמ�מר 

 )2ערו' (מ " החדשות הישראלית בערתר חב"יו, לבני יצחקמר 

 ילבנ אתיד "כ עו"ח

 ת"ר נעמ"יו, לבני טליהד ''עו

 המשפטי# וקליטת העלייה, ת החו'שר, לבני ציפי

 חזקותל לימה ה"מנכ ור"יו, לבנת דורו�מר 

 לימה החזקות, לבנת עדימר 

  לבנת אהרו�מר 

 מ"תעבורה אחזקות בע, מנהל פרויקטי#, לבצור עוזי.) מיל(ל "תא

 הועדה לאנרגיה אטומית, # גרעיניי# ותפקידי# מיוחדי#מנהל האמנה למניעת ניסויי, לדרמ� יצחקמר 

 יפו לשעבר (א" העיר תאשר, להט שלמה .)מיל(אלו� 

 ל"צה, ל''לשכת  הרמטכ, ל לתהליכי חשיבה"עוזר רמטכ, להמ� עמוסמ ''אל

 לי# של המוסדות להשכלה גבוהה"ר ועדת המנכ"יו, לובל שבתאיר ''ד

 משרד הביטחו�, יוע' שר הביטחו�, לוברני אורימר 

 משרד הביטחו�, הממונה על הביטחו�, לוט� דבמר 

 ל המכו� למדיניות נגד טרור"מנכ, לוט� ליאורד "עו .)מיל(מ "אל

  ווינבונד ישראל ל"מנכ, יונת� לוימר 

 Consulate of Ireland  Honorary Consul General of Ireland ,,צבי לוימר 

 משרד הביטחו�, ת" מפא/ח תוכ�"רמ, לוי ראוב�מ ''אל

 הועדה לאנרגיה אטומית, )מדיניות(ל "משנה למנכ, לויטה )אלי( אריאלר ''ד

 DB MOTION/Israel Venture Networkר "יו, לוי� בנימר 

 אדריכלית פני# , לוי� לאה' גב

 הבינלאומי, ל לשיווק אסטרטגי"סמנכ, לוית� בועזמר 

  לונדו� ירו�מר 

 מ'' ניתוח מערכות בערתל חב" מנכ,לונינסקי יור�מר 

 לוצאטו את לוצאטו, ת מנהלפהשות, לוצאטו )אתי( אסתרר ''ד

 מכו� ירושלי# לחקר ישראל, לור' אמנו�ד ''עו
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 "רוסל# פוסט'ג", טובה לזרוב' גב

 ל מרכז יצחק רבי� לחקר ישראל"מנכ, לחמני יוסי.) מיל (מ''אל

 כנסת ישראל, חו' וביטחו� ועדת ,יוע', לטקו שמואל.) מיל(מ ''אל

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, לאודר לממשלפר סת בי, ליאל אלו�ר ''ד

 ליבובי$ איל�כ ''ח

 'יהודה רוה ושות, ליבלר יונת�ד ''עו

 ליבלר איזימר 

 מ''ר ליבנה יעו' אסטרטגי בע"יו, ליבנה זאב.) מיל(אלו� 

 מ"א מערכות בעל אלת"מנכ, ליבנת ישראלמר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, אריסו� למנהל עסקי#ת ספר סג� דיק� בי, ליברמ� ורדהר ''ד

 קר� קימת לישראל, ר דירקטוריו�"סג� יו, לייבובי$ מנח�מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, סג� נשיא לכספי#, ליכטנשטיי� רונימר 

 משרד הביטחו�, טחוניתידיניות ביוע' בכיר לתכנו� מ, לימונה שמואל.) מיל(מ ''אל

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור, מיכה לינדנשטראוסהשופט 

 משרד הביטחו�, ל"אג� תקציבי# והיוע' הכספי לרמטכ' ר, ליפל משהל "תא

 משרד ראש הממשלה, ליפנר שלו�מר 

  מכו� טכנולוגי לישראל(ניו� הטכ,  למחקר מתקד# במדע וטכנולוגיהמנהל מוסד שמואל נאמ�, לירו� נדב' פרופ

 המרכז הבינתחומי הרצליה, ס לתקשורת"דיק� ביה, לטר(למלשטרי' נע�ר ''ד

 ל דפי זהב"מנכ, למפרט נירמר 

 מ"ל גל חיפושי# בע"מנכ, יוסי לנגוצקימר 

 לנדאו עוזיר " ד כ"ח

 תל אביבאוניברסיטת , מרכז יפה למחקרי# אסטרטגיי#, חוקרת בכירה, לנדאו אמיליר ''ד

 כל ישראל חברי#, נציג ליחסי# בינלאומיי#, לנקרי יהודהר "ד, השגריר

 ראש העיר עכו, לנקרי שמעו�מר 

 הסוכנות היהודית לאר' ישראל, לפיד אפרי�.) מיל(ל "תא

 ר מפלגת שינוי"יו, לפיד )טומי( יוס-כ ''ח

 המועצה לשלו# וביטחו�, עמוס לפידות.) מיל(אלו� 

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, הפקולטה למשפטי#, ידותלפ רות' פרופ

 ר קר� קימת לישראל"יו, לקט יחיאלמר 

  לקט רות' גב

 הוועד היהודי האמריקני, משרד ישראל והמזרח התיכו�ל ''מנכ, לרמ� ער�ר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר רדזינר למשפטי#, נת� לרנר' פרופ

 משרד החו', ל"# וארב"ל או"סמנכ, יער(לשנו אהרו�מר 

 ל עיריית ירושלי#"מנכ, מאיר אית�מר 

 "השרו�"כתבת עיתו� , מאיר ענת' גב

 משרד החו',  תקשורת והסברהילעניינל "סמנכ, מאיר גדעו�מר 

 סופר, מגד איילמר 

 משרד ראש הממשלה ,ראש נתיב, מג� צבימר 

 הממשלהמשרד ראש , יוע' ראש הממשלה, אור� מגנזימר 

 מ"ל כימיקלי# לישראל בע"מנכ, מוזס עקיבאמר 

 רוסית(דובריהישראליי# עיתונאי# הנשיא קונגרס , מונבליט אהרו�מר 

 משרד הביטחו�,  אג� משפחות והנצחהאשר, אריה מועל�מר 

 שר הביטחו� , מופז שאול.) מיל( ל"רא

 שגריר בדימוס , מוקדי דניאלהשגריר 

 וי�ור  מועצת הכבלי# והל"וי, מוקדי יור�ד ''עו

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, רכזת למדיניות חו', גלעד#לייה מור�' גב

 משרד הביטחו�, ל וראש אג� השיקו#"סמנכ, רוני מורנומר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, המכו� לארכיאולוגיה, מזר אילתר ''ד

 יוע' תקשורת, מוטי מורלמר 

משרד ראש , המועצה לביטחו� לאומי, טחו�יאג� למדיניות בה ,ראש תחו# בכיר, מזרחי אורנה.) ילמ(ל "סא
 הממשלה

  הקר� למע� ביטחו� ישראל(י''ר לב''יו, מט דני.) מיל(אלו� 

 ל תוכנית קרב"מנכ, מטלו� ניסי�מר 

 Waterpollיוע' אסטרטגי , שני#פנחס מיד�מר 

  המגבית המאוחדת לישראל(ל קר� היסוד"מנכ, מייזל גרגמר 
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 ר דירקטוריו� אזורי#"יו, רוני מילואמר 

 משרד ראש הממשלה, מזכיר הממשלה, מימו� ישראלד ''עו

 מ''בנק דיסקונט לישראל בע, ר דירקטוריו�''יו, 'מינטקבי$ אריהמר 

 ע"חבר הנהלת מועצת יש, עדי מינ$מר 

 ישראל(ב"ה ארהל קר� המדע והטכנולוגי"מנכ, ופנר#דוד מירו�מר 

 חי(המכללה האקדמית תל, מנהל קשרי חו', מלמד שגיאמר 

 משרד ראש הממשלה, מלמד איילמר 

 מלמד בטסי' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, לאודר לממשלת ספר דיק� בי, מלניק רפי' פרופ

 ת כתרבות המכללה ליהדו(ר "מית, חברת המועצה האקדמית, מלצר שרהר ''ד

 מנזלי יאירמר 

 אוניברסיטת תל אביב, התכנית למדיניות ציבורית, מנח� גילהר ''ד

 וינט ישראל'ל ג"מנכ, מנטבר ארנו�מר 

 אוניברסיטת תל אביב, סג� נשיא למחקר ופיתוח, ירו�(מסר חגית' פרופ

 ל מרכז מורשת מנח# בגי�"מנכ, הרצל מקובמר 

 ראלי לנפט ואנרגיהר המכו� היש"יו, עמיר מקובמר 

 "מעריב", כתב מדיני, ד� מרגליתמר 

 Jerusalem Venture Partnersמנהל , אראל מרגליתמר 

 מ"ל איפטיק מנד� בע"מנכ, מרו�) מנדי(מנח� .) מיל(אלו� 

 "האר'"חבר מערכת , יואל מרכוסמר 

 משרד הביטחו�, ר"ל וראש מנה"סמנכ, אהרו� מרמרושמר 

 חנו' מרמרימר 

 משרד הביטחו�, יועצת כלכלית למערכת הביטחו�, חמדה מרק' גב

  מכו� טכנולוגי לישראל(הטכניו� , יני# אקדמיי#יהמשנה לנשיא לענ, משה משה' פרופ

  ימיני#נאוה משיח' גב

 אברה# נאמ� משרד עורכי די�, נאמ�) אייבי(אברה� ד "עו

 יאומל הרשת העסקית לשיתו� בינל"מנכ, עמנואל נבו�ר ''ד

 משרד הביטחו�, ת''סג� מדעי לראש מפא, יעקב נגל.) מיל(ל "תא

 משרד החו', ל אסיה והפאסיפיק"סמנכ, עמוס נדאימר 

 אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית, איל נוה' פרופ

 סיוע בטחוני. א.ג.נ, ל"נשיא ומנכ, אבנר נווה.) מיל(ל "תא

 כנסת ישראל, מיטל נוי' גב

 ל"צה, א"ט ח"רמ, ו נחושת�עידל "תא

 בנק הפועלי#, ר הדירקטוריו�''יו, שלמה נחמהמר 

  נירה נחמה' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, לאודר לממשלפר סת בי, דוד נחמיאס' פרופ

 ראש עיריית אריאל, רו� נחמ�מר 

 יוזמות קר� אברה# , ל"נשיא ומנכ, עמי נחשו�מר 

 דוברת משרד הביטחו�, אשכנזי# נידקרחל' גב

 International Journal ,עור$ ראשי ;אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, המחלקה לפוליטיקה וממשל, דוד ניומ�' פרופ

of Geopolitics 

 קר� אברט, פליקס ניטשמר 

 מ''הכשרת הישוב בישראל בע, נשיא כבוד, יעקב נמרודימר 

 משרד הביטחו�, ביטחוני(האג� המדיני, ו וארגוני ביטחו� אירופיי#"# לנאטמתא, אורי נעמ�.) מיל(מ ''אל

 ר מי עד�"יו, רוני נפתלימר 

 פ"פורו# לתשתיות לאומיות למו(מ"מרכז תל, מאיר נצרמר 

  הישראליתריתאההומניטר הקר� "יו, ק נריה'זר ''ד

 ר הסוכנות היהודית לאר' ישראל"יועצת בכירה ליו, פרי נתיב' גב

 ר עמיגור"יו, משה נתיב.) מיל(אלו� 

 תעשיות תוכנה ומחשבי#. ל.ל.מ, ר דירקטוריו�"יו, עוזי נתנאלמר 

 ר המכו� הישראלי למחקר כלכלי וחברתי''יו, רובי נתנזו�ר ''ד

 ר מרכז יצחק רבי� לחקר ישראל"עוזר יו, ונת� סבג'גמר 

 ר הליכוד "יו, בנימי� נתניהוכ "ח

 מ"ל חושבה לתכנו� בע"מנכ, רז סברדלובאר "ד.) מיל(מ "אל
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 כתר פלסטיק, יצחק סגולמר 

 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה, החוג למדיניות ציבורית, זאב סגל' פרופ

 מ''אנוניס בע, דליה סגל' גב

 מ''ל אנוניס בע"מנכ, סגל) מודי(מרדכי ר ''ד

 שורת גנאור תק(סד�(לניאדו, מנהל שות�, רמי סד�מר 

 מ''סד� לובנטל בע, ל משות�"מנכ, עזרא סד�' פרופ

 AIPAC, סג� מנהל, תו� סוויצקימר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, אריסו� למנהל עסקי#ת ספר בי, אייל סולגניקר "ד

 מ"התעשייה האווירית לישראל בע, ל לתקשורת"סמנכ, דורו� סוסליקמר 

 אוניברסיטת תל אביב, ותמדיניל וספר לממשלהבית , גרי סוסמ�ר "ד

 אוניברסיטת חיפה, אסטרטגיה(ראש הקתדרה לגיאו, ארנו� סופר' פרופ

 המועצה הלאומית למחקר ופיתוח, מזכירה כללית, פרידה סופר' גב

 משרד החו', ל מרכז אירופה וארואסיה"סמנכ, מרק סופרמר 

 רי#"ל מגזר ההתנדבות והמלכ"מנכ, ירו� סוקולובר ''ד

 בנק ישראל, משנה לנגיד, ר סוקולרמאיר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה, רובי סיבלר ''ד

 אוניברסיטת חיפה, מרכז לחקר הביטחו� הלאומיה, מאיר סיוו�ר ''ד

 מ"ל אוליבקס בע"מנכ, רונית סילו�' גב

 תונות הממשלתיתימנהל לשכת הע, דניאל סימ�מר 

 מ"מנהל סימני אחזקות בע, רמי סימנימר 

 מכו� ירושלי# לחקר ישראל, ניסי� סלומו�מר 

 משרד עור$ די� אורי סלוני#, שות� בכיר, אורי סלוני�ד ''עו

 מ"ל מינולס בע"מנכ, שלו� אדווי� סלוני�מר 

 אוניברסיטת תל אביב, טחו�יתכנית ללימודי בה, מרצה אורחת, אופירה סלקטר' פרופ

 אוניברסיטת חיפה, וגיההחוג לסוציולוגיה ואנתרופול, סמי סמוחה' פרופ

 הועדה לאנרגיה אטומית, ל"עוזר בכיר למנכ, ירו� סמסו�מר 

 ל כתר פלסטיק"מנכ, טל סנדרמר 

 אוניברסיטת בר איל�, המחלקה למדעי המדינה, שמואל סנדלר' פרופ

 ועדת חו' וביטחו�, ר ועדת המשנה לתפיסת הביטחו�"יו, אפרי� סנה ר"ד.) מיל(ל "תא כ"ח

 אוניברסיטת תל אביב, ראש מרכז דיי� לחקר המזרח התיכו� ואפריקה, שר ססרא' פרופ

 ר סיעת הליכוד"יו, גדעו� סערכ ''ח

 בנק ישראל, משנה לנגיד, אביה ספיבק' פרופ

 ל המרכז למיפוי ישראל"מנכ, חיי� סרברו.) מיל(מ "אל

 מ"בע) 2001(ס .י מ'מנהל אקו אנרג, שמעו� סרוסימר 

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, מנהלת תחו# מדיניות חברה ותשתיות, וסלירית סרפ' גב

 קר� קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד, חבר דירקטוריו�, אמגד עאסיד ''עו

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדע המדינה, יאיר עברו�' פרופ

 אחי# פישר למחקר אסטרטגי אויר וחללר דירקטוריו� מכו� ה" יו;נשיא בואינג ישראל, דוד עברימר 

 10ערו' ,  חברת החדשות,מנהל זמני, גלעד עדי�מר 

  הערו' הראשו�(ויזיה הישראלית ומנהל  הטל, מוטי עד�מר 

 מ"אחי# עופר השקעות בע, סמי עופרמר 

 מ''ר החברה לישראל בע''יו, עיד� עופרמר 

 ו� למדיניות נגד טרורמכה ,עמית מחקר בכיר, אית� עזאני.) מיל(מ ''אל

, ש גוסטב היינמ�"ר המכו� לחקר המזרח התיכו� ע" יו;יהודי(ר המרכז הערבי"יו, פייסל עזאיזהר "ד
 אוניברסיטת חיפה

 BRMמ "קפיטל יועצי# בע, ל משות�"דירקטור ומנכ, מנשה עזראמר 

 נשיא קבוצת עזריאלי, מנח� עינ�מר 

 מכו� לנדר, סג� נשיא ; ICAגבולות בני הגנה לישראל  ופרויקט ראש מיז# , יעקב עמידרור.) מיל(אלו� 

 לשעבר ג"מנהל קמ, גיורא עמירמר 

 גור�  עמיר יועצי#, ל שות�"מנכ, תומר עמירמר 

 מכללת בית ברל, ראש המגמה למנהל ומדיניות ציבורית, משה עמירבר ''ד

 ל.ל.ר ח''יו, מאיר עמית.) מיל(אלו� 

 אוניברסיטת בר איל�, למחקרי# אסטרטגיי#) א''בס(סאדאת (בגי�נהל מרכז מ, אפרי� ענבר' פרופ

 News  Kyodo,יפנחס ענברמר 
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 משרד הביטחו�, כלכלה והתקשרויות, ראש אג� תקציבי#, נעמי ענתבי' גב

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, סג� למדיניות חו', ער� עציו�מר 

 ר טיסרה"יו, עמוס ער�מר 

 שגריר ישראל ליד האיחוד האירופי, עודד ער�ר "ד, שגרירה

 עורכי די�', ער� ושות, לוי, גולדפרב, שות�, עודד ער�ד "עו

 משרד ראש הממשלה, לענייני חברה ורווחהאש הממשלה יועצת ר, סוויד#ורד פאר' גב

 "האר'", טחו�יפרש� לענייני ב, ראוב� פדהצור' פרופ

 חברת מלונות ד�, מועצת המנהלי#ר "סג� יו, פדרמ� עמימר 

 מ"בע) החזקות(ר פדרמ� ובניו "יו, שלו� פדרמ�מר 

 מ" נס טכנולוגיות בער"יו, � פוגלואהרמר  

 מ"לאומי בעבנק , ראש החטיבה הבנקאית, יונה פוגלמר 

 מ''אמפא בע, טניה פוגל' גב

 מ"ל אמפא בע"מנכ, שלומי פוגלמר 

 וינט ישראל'ג,  תעסוקהסג� מנהל מיז#, חיי� פוזנרמר 

 ר הועדה לביקורת המדינה"יו, בלו'#מלי פולישוקד "עו כ"ח

 ל כלמוביל"מנכ, צביקה פולקמר 

  ננסי פומגרי�' גב

 ל מרכז פרס לשלו#"מנכ, רו� פונדקר ''ד

 "פוליטיק�"עור$ , הרברט פונדקמר 

 מ"מנהל גולקונדה אומנות בע, רוני פוררמר 

 מ" ניאופר# בעל"מנכ, דוד פוררמר 

ש סטפ� "ראש המכו� לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע וראש בית הספר למדעי היהדות, דינה פורת' פרופ
 אוניברסיטת תל אביב, רוט

 מרכז של#, יחסי ציבור ודוברות, מנהל קשרי חו', שי פורתמר 

 ה העברית בירושלי#האוניברסיט, מכו� למתמטיקהה, הפקולטה למדעי הטבע , אמנו� פזי' פרופ

 ארגו� קר� היסוד, ר עולמי''יו, אבי פזנרמר 

 ל המפקד הלאומי"מנכ, אורני פטרושקהמר 

 פטרוס, שות� מנהל, פטרושקה יור�מר 

 עיר נתניההראש , איכר#מרי� פיירברג' גב

 מ"רכבת ישראל בע, מזכיר החברה, פילבר) מומו(שלמה מר 

 יריית הרצליהע, דובר העירייה,  איל� פילומר 

 "לש#"ל עמותת "מנכ, גיא פינקלשטיי�מר 

 פז#אופיר פינסכ "ח

 ל בית התפוצות"מנכ, רני פינצימר 

  גבריאל פיקר ר"ד.) מיל(ל "סא

 ראש המטה לנגיד בנק ישראל, גבי פישמ�מר 

 נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ

 רודה פישר' גב

 משרד הביטחו�, יואב פלגמר 

 מ" העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בערההחב, ר מועצת המנהלי#"יו, � פלדחיימר 

  טכנולוגיות NDSר  "ל ויו"מנכ, פלד) אייב(אברה� ר ''ד

 מ"התעשייה הצבאית לישראל בע, ל בפועל"מנכ, אבי פלדרמר 

 בנק ישראל, מחקרמחלקת המנהלת , קרנית פלוגר ''ד

 משרד ראש הממשלה, לקידו# מעמד האישהל הרשות "מנכ, יהודית פלוטקי�' גב

 משרד הביטחו�, ליוע' המשפטי' סג� א, רבקה פלוטקי�ד "עו

 "ידיעות אחרונות", העור$ הכלכלי, סבר פלוצקרמר 

 מ" בעעלית(שטראוס, לפרויקטי#ל "עוזר מנכ, ד� פסח.) מיל(ל "תא

 .Atera Networks Ltdר "יו, דב פקלמ�' פרופ

 מ"אקווריה בע, ל"ר ומנכ"יו, פקר) ונ�ר(ר� .) מיל(ל "תא

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, סג� למדיניות חברה ותשתיות, אהוד פראוורמר 

  International Fellowship of Christians and Jews, USAישראל , הקר� לידידות, ראוב� פרדסמר 

 דוברת בנק הפועלי#, עפרה פרוייס' גב

 מ''ל אס# אינטרנשיונל בע"מנכ, גד פרופרמר 

 מ''ל אס# בע"מנכ, ד� פרופרמר 
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 ל משרד החו'"מנכ, רו� פרושאורמר 

 אוניברסיטת תל אביב, ראש מכו� הרצוג לתקשורת, יור� פרי 'פרופ

 "ידיעות אחרונות", כתבת לענייני ערבי#, סמדר פרי' גב

  קר� קשת–ר קר� אביחי "יו, ארתור פרידמר 

 מנהל החברה למתימטיקה תעשייתית,  פרידוראדירר ''ד

 כנסת ישראל, אס- פרידמ�מר 

 ל המכללה האקדמית גליל מערבי"מנכ, דוד פרידמ�מר 

 10ל ערו' "מנכ, מודי פרידמ�מר 

 מ"המכו� לחינו$ מונע ומפעיל בע, עשייתיהתסחרי והמנשיאת המועדו� , חמו#מירה פרידמ�ר ''ד

 מ"ור בער שלד"יו, סאמי פרידרי'מר 

 המרכז הישראלי לחינו$ מדעי וטכנולוגי, ר הוועד המנהל"יו, קנת פרייס' פרופ

 המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז ללימודי אירופה, אבי פרימורהשגריר 

 אוניברסיטת בר איל�, למחקרי# אסטרטגיי#) א"בס(סאדאת (מרכז בגי�, חוקר בכיר, הלל פרישר "ד

  ישראל פרלובמר 

 משרד הביטחו�, סגנית בכירה ליוע' המשפטי , נחמה פרלמ�ד ''עו

  הראשו�הבינלאומיהבנק , מנהלת שיווק ופרסו#, חגית פרנס' גב

 ל הועדה לאנרגיה אטומית"מנכ, גדעו� פרנקמר 

 משטרת ישראל, מפקד מחוז ירושלי#, איל� פרנקוניצב 

 פוליסי יעו' ותקשורת, אהרו� פרנקלמר 

  ונגיד בנק ישראל לשעבר.American International Group, Incר "סג� יו, יעקב פרנקל' פרופ

 כנסת ישראל, יועצת משפטית לועדת חו' וביטחו�, שור#מרי� פרנקלד ''עו

 ר מפלגת העבודה"יו, עמיר פר$כ ''ח

 מ" לישראל בעתעשייה צבאיתה, פ ופיתוח עסקי"ל למו"סמנכ, ד� פר$ר ''ד

 חברתית וזכויות אד# ( יועצת למדיניות כלכלית,אתי פר$.) מיל(מ ''אל

 .G.R.Y.P Inv. Ltdר דירקטוריו� "יו, דליה פרשקר' גב

 יוזמות קר� אברה# , סג� נשיא אקזקוטיבי, ד� פתירמר 

  רניחובסקי'אריק צמר 

 עמותה לתרבות יהודית מודרנית(ראש למדא, יאיר צב�מר 

 �"ר אמפא נדל"יו, תולי צדרמר 

  משרד עורכי די�(' אית� צחור ושות, ית� צחוראד ''עו

 נשיא המכללה האקדמית ספיר, זאב צחור' פרופ

 ל האגודה הישראלית לתכנו� המשפחה"מנכ, אילנה ציגלרר ''ד

  מכו� טכנולוגי לישראל(הטכניו� , הקתדרה למתמטיקה, צבי ציגלר' פרופ

 ליר(ראש מכו� ו�, שמשו� צלניקרר ''ד

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, מנהל תחו# חברה, נריובל צלד ''עו

 עורכי די�', פילוסו� ושות ,צלרמאיר, מיכאל צלרמאירד ''עו

 צבי(ל יד יצחק ב�"מנכ, צבי צמרתר ''ד

 הועדה לאנרגיה אטומית, מנהלת בקרת נשק, מירב צפרי' גב

 נתחומי הרצליההמרכז הבי, רדזינר למשפטי#ת ספר בי, עירית קאה�ד ''עו

 המרכז הבינתחומי הרצליה, רדזינר למשפטי#ת ספר מנהל בי, יעקב קדמישופט בדימוס 

 ראש נתיב לשעבר , קדמי) יאשה(יעקב מר 

 משרד הביטחו�, חברתי(ראש האג� הביטחוני, אביגדור קהלני.) מיל(ל "תא

 ל"רפא, ראש מחצב, עמוס קוב$ר ''ד

 יטת בר איל�נשיא אוניברס, משה קווה' פרופ

  דורית קווה' גב

 ל קבוצת אלול"מנכ, דוד קולי$מר 

 מדיניות החברתיתהמנהל מרכז טאוב לחקר , יעקב קופ' פרופ

 ל"צה,  אג� מודיעי�(ט מחקר ''רח, יוס- קופרווסרל "תא

 משרד החו', ל אירופה"סמנכ, ר� קוריאלמר 

  משרד הביטחו�,מדיני(טחוניי האג� הבאשעוזר ר, דנישי קורנבלוטמר 

 אוניברסיטת תל אביב, מרכז יפה למחקרי# אסטרטגיי#, חוקרת בכירה, ענת קור$ר ''ד

 אוניברסיטת בר איל�, החוג לערבית, מרדכי קידרר ''ד

 התאחדות התעשייני# בישראל, ל"ראש אג� סחר חו' וקשרי# בינ, ד� קטריבסמר 

 )2ערו' (מ "הישראלית בע החדשות רתחב, ל ועור$ ראשי''מנכ, שלו� קיטלמר 
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  צביקה קיי�ר ''ד

 10ערו' , קירשנבאו� )מוטי( מרדכימר 

 רוז� עורכי די�, קלגסבלד, דנצגר, אביגדור קלגסבלדר "דד "עו

 מיטב ניהול השקעות, ר הדירקטוריו� המייע'"יו, דוד קליי�ר ''ד

 ל המכו� הישראלי לנפט ולאנרגיה"מנכ, שמואל קלמפנרמר 

 מ"פולאר השקעות בע, ר"ל ויו"מנכ, ור קלנראביגדמר 

 אוניברסיטת תל אביב, סג� ראש מרכז יפה למחקרי# אסטרטגיי#, אפרי� ק�ר ''ד

, פקולטה למדעי החברהה, המכו� ללימודי# עירוניי#   ;מכו� ירושלי# לחקר ישראל, ישראל קמחימר 
 האוניברסיטה העברית בירושלי#

 משרד הביטחו�, � לתקשורתיוע' שר הביטחו, אלי קמירמר 

 המסחר והתעסוקה, משרד התעשייה,  הממונה על ההגבלי# העסקיי#,רונית ק�' גב

 נתיב סג� ראש, תור#צבי ק�.) מיל(ל "תא

 מ"ל איסטרוניקס בע"מנכ, מיכאל קנימר 

 משטרת ישראל, ל"סג� מפכ, בני קניאקניצב 

 מ "ישראל בעטכנולוגיות  NDS, ל"סג� נשיא ומנכ, רפי קסט�מר 

 משרד האוצר, הממונה על מנהל הכנסות המדינה, מאיר קפוטאד ''עו

 "לש#"ר עמותת "יו, רותי קפל�' גב

 מ"ל כלל ביטוח בע"מנכ, אביגדור קפל�מר 

 משרד האוצר, אג� בינלאומי, קפל�) איזי(ישראל מר 

 יהמשרד המדע והטכנולוג, מנהל סוכנות החלל הישראלית, צביקה קפל�ר ''ד

 מ"ל וילהל# רוזנשטיי� בע"מנכ, רוני דוד קצי�מר 

  יהודית קצי�' גב

 המשטרהל "מפכ, משה קראדירב ניצב 

 משטרת ישראל, ת המיועד"ראש אג, דוד קראוזהניצב 

 משרד הביטחו�, ת"מפא, טי#"מנהלת מל' ר, איל� קרולמר 

 ל ישראכרט"מנכ, חיי� קרופסקיד ''עו

 NEST Consultingל "נכמ, מוטי קריסטלד ''עו

  אוניברסיטת תל אביב;מכו� וושטינגטו� למדיניות המזרח הקרוב, מרטי� קרמר' פרופ

 משרד הביטחו�, ת''ראש מפא, שמואל קר�.) מיל(ל "תא

 מ"ל התעשייה האווירית לישראל בע"מנכ, משה קרתמר 

 'בנקל ושות, מגריזו, ד"ראב, שות� מנהל, ד"יור� ראבד ''עו

  יצחק רבידר ''ד

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, למתמטיקההמחלקה , מיכאל רבי�' פרופ

 מרכז יצחק רבי� לחקר ישראל, ר הועד המנהל"יו, דליה רבי�ד ''עו

 'פרידמ� ושות. ש, שות� בכיר, אשר רבינובי$ד ''עו

  רוני רבינובי$' גב

 אוניברסיטת תל אביב, אריה רבפוגלמר 

 10ערו' , ר$ ראשיעו, עמוס רגבמר 

 מ"תשתיות נפט ואנרגיה בע, ל לתשתיות ונכסי#"עוזר מנכ, רפי רגבמר 

 סופרת , נעמי רג�' גב

 משרד הביטחו�, ל וראש אג� ארגו� בקרה ומנהל"סמנכ, צבי רובובי$מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, משנה לנשיא לענייני# אקדמיי#, אמנו� רובינשטיי�' פרופ

  בינשטיי�רוני רו' גב

 מ''החברה לישראל בע, ל"נשיא ומנכ, יוסי רוז�מר 

 איתמר רוזנבלטד "עו

   אלרז יזמות ל"מנכ, חיי� רוזנברגמר 

 IDB, קונסול כבוד של סלובניה, עדי רוזנפלדמר 

 רוט רפימר 

 מ"נשיא רודאר טכנולוגיות בע, אבנר רוטמ�' פרופ

 מ"חשמל לישראל בעחברת ה, ר דירקטוריו�"יו, שלמה רוטמ�מר 

 בעלי מאסטרפל�, אריה רוטנברגמר 

 נשיא המועצה לשלו# וביטחו�, דני רוטשילד .)מיל(אלו� 

 ל חברת נמלי ישראל"מנכ, עמוס רו�מר 

 ל"צה, יבשהה מפקד מפקדת זרוע,  טל#יפתח רו�אלו� 
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  קר� מנדל, תקשורתתמנהל, ניפר רוסקיס'ג' גב

 המילניו# השלישי, רקטוריו�ר הדי"סג� יו, נתנאל רות�מר 

  רז) בוקי(ברו' ' פרופ

 משטרת ישראל, ל" אתאשר, יעקב רזניצב 

 יעקב רזו�ר ''ד

 הוועד היהודי האמריקני, משנה למנהל, אד רטיגמר 

 אוניברסיטת חיפה, דיק� הפקולטה למדעי החברה, אריה רטנר' פרופ

 מכו� ירושלי# לחקר ישראל, יצחק רייטרר ''ד

 הועדה לאנרגיה אטומית, יל ריי'גמר 

 נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה, אוריאל רייכמ�' פרופ

 אדריכלית , נירה רייכמ�' גב

 ל מדינול"מנכ, ריכטריהודית  ר"ד

 מדינול, ר ומנהל טכנולוגיה ראשי"יו, קובי ריכטר ר"ד

 וובר שנדוויק/כה�, רימו�, ל"מנכ, רוני רימו�מר 

 שרד לפיתוח הנגב והגלילהמ, יל רינ''ג' גב

 מ"נשיא רכטר ייזו# והשקעות בע, אלכסנדר רכטרמר 

 אוניברסיטת תל אביב,  ואפריקהמרכז משה דיי� לחקר המזרח התיכו�, חוקר בכיר, אלי רכס' פרופ

 י לשעבר "מפקד ח, מיכה ר�.) מיל(אלו� 

 דלתה, ל ציוד הנדסי"מנכ, גלעד רמות.) מיל(ל "תא

  הועדה לאנרגיה אטומית,ליר� רנרטמר 

 הועדה לאנרגיה אטומית, ראש אג� ארגו�, שמאי רפפורטמר 

 ל גלנרוק"מנכ, ליאו� רקנאטימר 

 "האר'", ארי שביטמר 

 ל כלמוביל"מנכ, דני שביטמר 

 International Fellowship of Christians and Jews, USA  ישראל,דוברת הקר� לידידות, מל$#ענת שביט' גב

 MBE, מנהל שיווק, שלו� שגב מר

 כנסת ישראל, קצי� הכנסת, ר"יצחק שדמר 

 ל"צה, #"מפקד לוט, אופיר שה�ל "תא

 מ''יצוא חברה להשקעות בע, ר מועצת מנהלי#"יו, זלמ� שובלהשגריר 

  כנה שובל' גב

  יואב שוה� 'פרופ

 משלהמשרד ראש המ, המועצה לביטחו� לאומי, יוע' כלכלי, דניאל שוופימר 

 אוניברסיטת חיפה, ליאור שוחטר ''ד

 ועדה משותפת לתקציב הביטחו�ר "יו, שוחט) בייגה(אברה� כ ''ח

 משרד החו', ת תאו#"רח, רפי שו$מר 

 מ''בנק לאומי לישראל בע, ראש מער$ קשרי חו' ויחסי ציבור, גדעו� שורמר 

 birthright israel –" תגלית "ל "מנכ, שמשו� שושניר ''ד

 ייעו' ותכנו� אורבני ומוניציפלי, נילי שחוריר ''ד

 טחו�יר ועדת חו' וב''יו, יובל שטייני$ר " ד כ"ח

 B.S.G Investmentsר "יו, בנימי� שטיינמי$מר 

 דוד שטנרמר 

 שדולת הנשי# בישראל, חברת הנהלה, שבע שטראוכלר#בת' גב

 עיליתקבוצת שטראוס , ר מועצת המנהלי#''יו, מיכאל שטראוסמר 

 חשב לשכת היוע' הכלכלי למערכת הביטחו�, יוסי שטראוסמר 

 מ''עלית בע(שטראוס, דרור#ב�#רעיה שטראוס' גב

 ל"צה, א"ראש אכ, אלעזר שטר�אלו� 

 הפורו# היהודי העולמי, ידידיה שטר�' פרופ

 אקסנה שטרנברג' גב

 ר חברת נמל אשדוד"יו, איריס שטרק' גב

 ל"צה, ההיסטוריקת ראש מחל, שאול שיר ''ד

 אוניברסיטת תל אביב,  כלליתהלהיסטוריהחוג , אהר� שי' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב,  לממשל ולמדיניותספרהת ראש בי, יוסי שיי�' פרופ

 מ''ל מודלי# כלכליי# בע"מנכ, יעקב שייני�ר ''ד

  בירושלי#האוניברסיטה העברית, ראש החוג ללימודי מזרח אסיה, עמי שילוני#ב�' פרופ
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 "האר'", פרש� צבאי, זאב שי-מר 

 אוניברסיטת חיפה, סג� ראש המרכז לחקר הביטחו� הלאומי, ד� שיפט�ר ''ד

 זלמ� שיפרר "ד

 "ידיעות אחרונות", כתב מדיני, שמעו� שיפרמר 

  משה שיקלרמר 

  מכו� ראות,אנליסט, ער� שישו�מר 

 התרבות והספורט, משרד החינו$, #בי� המיני �שוויוממונה על , מרי� שכטר' גב

 קר� קימת לישראל, ראש התכנו� האסטרטגי, ישי שכטרמר 

 איל� שלגיכ ''ח

 ר הנהלת יד וש#"יו, אבנר שלו.) מיל(ל "תא

 עיריית ירושלי#, ל"משנה למנכ, יהודית שלוי' גב

 גוריו� לחקר ישראל(מכו� ב�, מרצה וחוקר, זכי שלו�' פרופ

  שר החו' לשעבר,סילב� שלו� כ"ח

 אולפני הרצליה, מפיק עצמאי, משה שלונסקימר 

 אוניברסיטת תל אביב, ראש המכו� לדיפלומטיה ושיתו� פעולה אזורי, שמעו� שמיר' פרופ

 האוניברסיטה העברית בירושלי#, דיק� הפקולטה למדעי החברה, בועז שמיר' פרופ

 עתליה שמלצר' גב

 קו�ר תעשיות אפ"יו, שלמה שמלצרמר 

 משרד ראש הממשלה, מזכיר צבאי לראש הממשלה, גדי שמניאלו� 

 משרד ראש הממשלה, ל בכיר למנהל ומשאבי אנוש"סמנכ, צביה שמעו�' גב

  המכללה האקדמית עמק יזרעאלתנשיא, עליזה שנהר' פרופ

 ישראל, מנהל לוקהיד מרטי�, שני) שיקי(יהושע .) מיל(ל "תא

 ל"צה, ראש אג� התקשוב, שני) שינוטר(אודי אלו� 

  המרכז העולמי(מנהל בני ברית , אל� שניידרמר 

 אס.די.ל אמ"מנכ, סטיב שניירמר 

  מכו� טכנולוגי לישראל(הטכניו� , דיק� ללימודי מוסמכי#, משה שפיטלני' פרופ

 מ"טבע תעשיות פרמצבטיות בע, דירקטור, דב שפיר.) מיל(מ "אל

 מ''בנק לאומי לישראל בע, ל"כמשנה בכיר למנ, אהוד שפיראמר 

 שמעו� שפירא.) מיל(ל "תא

 יעקב שפיראמר 

 משרד מבקר המדינה, מנהל אג�, חובב שפירא.) מיל(מ ''אל

 מ"אלביט מערכות בע, ל בכיר"סמנכ, גדעו� שפר.) מיל(אלו� 

 מ"התעשייה האווירית לישראל בע, ל"עוזר מנכ, עזרא שפרוטמר 

 לרדיו ההשנייהרשות ,  עורכת תכניות; אוניברסיטת תל אביב, ולמדיניותלממשלספר הת בי, ריקי שפרינצק' גב
 הוטלוויזי

 שמואל שקד.) מיל(מ ''אל

 ל"צה, מפקד חיל האוויר, אליעזר שקדיאלו� 

  ורדיוהלטלוויזי ההשנייל הרשות "מנכ, שקלאר) מוטי(מרדכי מר 

 'אמודאי ושות, אבולפיה, שר, אהרונסו�, שות� בכיר, גלעד שרד "עו

 ל"צה, הפרקליט הצבאי הראשימפקדת , ראש מחלקת הדי� הבינלאומי, ברו'#פנינה שרביטמ "אל

 ר התנועה למע� איכות השלטו� בישראל"יו, אליעד שרגאד ''עו

 מ''ל פלאפו� תקשורת בע"מנכ, גיל שרו�מר 

 ומי הרצליההמרכז הבינתח, אריסו� למנהל עסקי# ת ספרדיק� בי, עודד שריג' פרופ

 ועדת חו' וביטחו�, יוסי שרידכ "ח

 תקווה(ראש ישיבת ההסדר בפתח, יובל שרלוהרב 

 ל"צה, ל"לשכת סג� הרמטכ, ראש מחלקת בקרה ומעקב, אלי שרמייסטרמ ''אל

 קבוצת השמירה, דירקטור, יגאל שרמיסטרמר 

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדעי המדינה, מרטי� שרמ�ר ''ד

 כנסת ישראל, ר ועדת חו' וביטחו�"עוזר יו,  שר�דודמר 

 מ"סימנס ישראל בע, חבר דירקטוריו�, אוריאל שר-ר ''ד

 רותי שר-' גב

 הסוכנות היהודית לאר' ישראל, יהודה שר-מר 

  משרד ראש הממשלה(נתיב ,  קשרי חו',מנהלת תחו# בכירה, מלה תבוריר ''ד

 כנסת ישראל, יטחו�ר ועדת חו' וב"עוזר יו, תומר תדהרמר 

 מ"אל ישראל אקוויטי בע. אי. ר איי"יו, דב תדמורמר 
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 לשכת נשיא המדינה, יוע' לענייני תפוצות, עקיבא תורמר 

  שוקי הו�– ומרוויחי# י#ל חבר"מנכ, מ�'רחל תורג' גב

 ל משרד הביטחו�"מנכ, יעקב תור�מר 

 קבוצת סולת#, יריב תימורמר 

 ל משרד החינו$ לשעבר"מנכ, רונית תירוש' גב

 אוניברסיטת תל אביב, החוג לפילוסופיה ובית הספר לחינו$, יולי תמיר' כ פרופ"ח

 מ''אינקסופט בע, יוע' כלכלי ופיננסי, תפוחי) איזי(ישראל מר 

 
Amb. Kairat Abdrakhmanov, Ambassador of Kazakhstan   

Mr. Kenneth Abramowitz, Managing General Partner, NGN Capital 

Mrs. Nira Abramowitz, Abramowitz Foundation 

Mr. Yosef Abramowitz, CEO, Jewish Family and Life 

Mr Hannes Alpen, Friedrich Ebert Stiftung 

Amb. Gerard Araud, Ambassador of France  

Mr. Stephane Arditti  
Mr. Andrey Arkhipov, Manager, International Programmes, International Public Foundation, 

Experimental Creative Center 

Ms. Shula Bahat, Associate Executive Director, American Jewish Committee 

Dr. Sean Barrett, Senior Lecturer, Trinity College, Dublin 

Mr. Mordechai Ben-Dat, Editor, Canadian Jewish News 

Mr. Emmanuel Benhamou, Benhamou Global Ventures 

Mr. Howard Berkowitz, Managing Director, Blackrock HPR 

Dr. Peter Berkowitz, Senior Fellow, Hoover Institution, Stanford University 

Amb. Jakken Bjorn Lian, Ambassador of Norway  

Ms. Ewa Bjorling, Foreign Affairs Committee, Parliament of Sweden 

Mr. Carl Bildt, Former Prime Minister of Sweden 

Mr. Adam Blinick, Associate Director of Research, Canada-Israel Committee 

Prof. Paul Bracken, School of Management and Department of Political Science, Yale University 

Mr. Elliott Broidy, Chairman, Markstone Capital Group 

Mr. Hermann Bunz, Director, Israel Office, Friedrich Ebert Stiftung 

Mr. Glen Carle, Deputy National Intelligence Officer for Transnational Threats National 

Intelligence Council, Office of the Director of National Intelligence 

Mr. Jason Chang, Senior Secretary, Taipei Economic and Cultural Office 

Amb. François Chappuis, Ambassador, Embassy of Switzerland 

Mr. Edward Cohen 

Mr. Efraim Cohen, Cultural Attaché, US Embassy 

Sir Ronald Cohen, Chairman, The Portland Trust 

Dr. John Cohn, Lay Leader, Jewish Federation of Greater Philadelphia 

Mr. David-John Collins, Director, Public & Corporate Affairs, Weber Shandwick Worldwide 

Mr. Gene Cretz, Deputy Chief of Mission, US Embassy 

Mr. David Cukierman, President, Intel Advisors Group 

Dr. Robert Danin, Deputy Assistant Secretary, Bureau of Near Eastern Affairs, US State 

Department 

Amb. Sandro de Bernardin, Ambassador of Italy  

Mr. Hervé de Carmoy, European Deputy Chairman, Trilateral Commission 

Amb. Ivan Del Vechio, Ambassador of Croatia 

Prof. Alan Dershowitz, Felix Frankfurter Professor of Law, Harvard Law School 

Dr. Nicholas E. Eberstadt, Henry Wendt Scholar in Political Economy, American Enterprise 

Institute for Public Policy Research 

Col. Gerhard Endres, Military Attachė, Embassy of Germany 

Mr. Philippe Errera, Directeur adjoint, Centre d’Analyse et de Prevision, Ministry of Foreign 

Affairs of France 

Mr. Laurent Fabius, Former Prime Minister of France  

Dr. Marvin Feuer, Director of Policy and Government Affairs, AIPAC 

Mr. Matthias Finken, Political Counselor, Embassy of Germany 

Dr. Helena Kane Finn, Counselor for Public Affairs, US Embassy 

Mr. Peter Fischer, Chargé d'Affaires, Embassy of Germany 

Dr. Cheryl Fishbein, UJA Federation of New York 



 77

Amb. Michael Forbes, Ambassador of Ireland  

Dr. Hillel Fradkin, Senior Fellow and Director, Center for Islam, Democracy and the Future of 

the Muslim World, Hudson Institute  

Ms. Diana Furchtgott-Roth, Senior Fellow and Director, Center for Employment Policy, 

Hudson Institute 

Mr. Sam Gavish, Boston Properties 

Mr. Arcadi Gaydamak, President, Congress of Jewish Communities of Russia 

Amb. Tim George, Ambassador of Australia  

Mr. Mark Gerson, CEO, Gerson Lehrman Group 

Mr. Gary Ginsberg, Executive Vice President, News Corp. 

Mrs. Karole Green, President, Lubin-Green Foundation 

Mr. Thomas Green, Law Offices of Thomas R. Green 

Ms Natalia Gunderina, Key Account Manager, Triangle Consulting Group 

General the Lord Charles Guthrie of Craigiebank, GCB, LVO, OBE  

Mr. Bob Guzzardi, Lay Leader, Jewish Federation of Greater Philadelphia 

Amb. Feridun Hadi Sinirlioğlu, Ambassador of Turkey  

Mr Benjamin Haddad, Hudson Institute 

Ms. Lisa Helfand, Deputy Chief of Mission, Embassy of Canada 

Amb. Kurt Hengl, Ambassador of Austria  

Mr. Roger Hertog, Vice Chairman of the Board, Alliance Capital Management Corp. 

Amb. Bob Hiensch, Ambassador of the Netherlands  

Mr Hinrich Heidermann, Embassy of Germany 

Mr. Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman, The Conference of Presidents of Major 

American Jewish Organizations 

Mr. Jess Hordes, Washington Director, Anti-Defamation League 

Mr. Charles Huang, Division Director, Taipei Economic and Cultural Office 

Mrs. Sara Itzhaki-Kaplan, Consultant, C.S.K Consultants Ltd 

Amb. Iztok Jarc, Ambassador of Slovenia  

Dr.  Josef Joffe, Editor-Publisher, Die-Zeit 

Amb. Richard H. Jones, Ambassador of the United States of America  

Ms. Laura Kam Issacharoff, Director of Media Fellows & Senior Communications Advisor, 

The Israel Project 

Mr. Carl Kaplan, Managing Director, Koret Israel Economic Development Funds 

Ms. Tatiana Karasova, Head, Department of Israel Studies, The Institute of Oriental Studies, 

Russian Academy of Sciences 

Prof. Paul Kleindorfer, Wharton School, University of Pennsylvania 

Rabbi Douglas Krantz, Congregation B'nai Yisrael of Armonk 

Prof. Sergey Kurginyan  

Amb. Dr. Daniel C. Kurtzer, S. Daniel Abraham Visiting Professor of Middle East Policy 

Studies, Woodrow Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University 

Amb. Ronald S. Lauder, President, Jewish National Fund 

Mr. Mark Lederman, President, MC Enterprises 

Mr. Jackson Lee, Deputy Director-General, Department of Treaty and Legal Affairs, Ministry of 

Foreign Affairs, Taiwan 

Mr. Jonathan Levi, Posen Foundation 

Mr. Nick Levine, Director, Integrated Asset Management plc. 

Mr. David Levy  

Mr. Michael Lewis, Managing Director, Oceana Investment Corporation Ltd. 

Mr. Alexander Libin, Director for Sciences, Centre for Academic Cooperation with CIS, Hebrew 

University  

Ms. Francine Lipstein, Lay Leader, Jewish Federation of Greater Philadelphia 

Mr. David Liu, Director General, Research and Planning Committee, Ministry of Foreign Affairs, 

Taiwan 

Prof. Herbert London, President, Hudson Institute 

Dr. Frank Luntz, Consultant, The Israel Project 

Amb. Valeria Mariana Stoica, Ambassador of Romania  

Mr. Marvin Markowitz  

Ms. Isabel Maxwell, IVN 



 78

Amb. Simon McDonald, Ambassador of Great Britain  

Rev. Michelle McCarty, Perkins School of Theology 

Mr. David Menton, Corporate Affairs Advisor, Tamares 

Mr. Paul Miller, Senior Vice President, American Jewish Congress 

Dr. Rory Miller, Senior Lecturer in Mediterranean Studies, King’s College  

Amb. Eudaldo Mirapeix Martinez, Ambassador of Spain  

Ms. Jennifer Mizrahi, Founder and President, The Israel Project 

Mr Boaz Mourad, Brand Israel Group 

Mr. Berl Nadler, Member, Board of Directors, Canada-Israel Committee 

Mrs. Louise Naftalin  

Mr. Norman Naftalin DL, Governor, Hebrew University of Jerusalem 

Mr Felix Nitsch, Friedrich Ebert Stiftung 

Mr. Ronny Naftaniel, Director, CIDI (Netherlands) 

Dr. Magnus Norell, Senior Analyst, Swedish Defense Research Agency 

Ms. Fern Oppenheim, President, Applied Marketing Innovations and Co-Founder of Brand 

Israel Group 

Ms. Ana Palacio, Former Minister of Foreign Affairs of Spain and Chairman of the Joint 

Committee for European Affairs, Parliament of Spain 

Mr. Jonathan Paris, Senior Advisor, MBI International 

Mr. David Paul  
Amb. Jan Piekarski, Ambassador of Poland  

Mr. Daniel Posen, Managing Director, The Posen Foundation 

Mr. Felix Posen, Founder and President, The Posen Foundation 

Mr. Steven Price, Senior Managing Director, Spectrum Equity 

Sir Michael Quinlan, Consulting Senior Fellow, International Institute for Strategic Studies    

Mrs. Cynthia Reich  

Mr. Paul Révay, European Director, Trilateral Commission 

Mrs. Alti Rodal, Historian and Principal Consultant, Consulting and Audit Canada 

Mr. Berel Rodal, Vice Chairman, International Center on Non-Violent Conflict, Washington 

D.C. 

Ms. Dominique Romano  

Mr. Asaf Romirowsky, Israel Affairs Fellow, Jewish Federation of Greater Philidelphia 

Ms Susan Rosenberg, US Embassy 

Ms. Nina Rosenwald, Co-Chair of the Board, American Securities Holding Corporation 

Ms. Jennifer Roskies, Mandel Foundation 

Amb. Dr. Dennis Ross, Chairman, Jewish People Policy Planning Institute 

Mr. Stanley Roth, Vice President for Asia, International Relations, Boeing Company 

Dr. Colin Rubenstein, Executive Director, The Australia/Israel and Jewish Affairs Council 

Mrs. Jan Rubenstein  

Amb. Robert Rydberg, Ambassador of Sweden  

Dr. Robert Satloff, Executive Director, The Washington Institute for Near East Policy 

Mr. Anke Schlimm, First Secretary, Legal Affairs, Embassy of Germany 

Dr. Uwe Schmaltz, First Secretary, Political Affairs, Embassy of Germany 

Mr. Dominic Schofield, Heidrick & Struggles International, Inc 

Rabbi Joseph Schonwald, Rochlin Foundation 

Mr. Silke Maria Schwenk, Political/Legal Affairs, Embassy of Germany 

Mr. Jerry Shyy, Director, Economic Division, Taipei Economic and Cultural Office 

Mr. Danny Sebright, Associate Vice President, The Cohen Group 

Dr. Arnold Seid 

Dr. Roberta Seid, Historian-Research Consultant   

Prof. Haim Shaked, Director, The Sue and Leonard Miller Center for Contemporary Judaic 

Studies, University of Miami 

Mr. Daniel Shek, Chief Executive, BICOM 

Mr. Edwin Shuker  

Amb. Donald Sinclair, Ambassador of Canada  

Ms. Jill Sinclair, Special Coordinator for the Middle East Peace Process, Embassy of Canada 

Dr. Alexey Sitnikov, President, Image-Contact Consulting Group 

Ms. Ludmilla Sitnikov  



 79

Mr. Alan B. Slifka, Founder and Chairman, The Abraham Fund 

Mrs. Eta Somekh,  

Mr. Sass Somekh, President, Novellus Systems 

Mr. Michael Steinberg, President, THF Realty 

Mr. Thomas M. Steinberg, President, Tisch Family Interests 

Ms. Marilyn Stern, Lay Leader, Jewish Federation of Greater Philadelphia 

Mr. Steven Stern, Chairman, Braver Stern Securities 

Mr. Shimon Topor, Treasurer, American Friends of IDC Herzliya 

Dr. Robert Trice, Senior Vice President, Business Development, Lockheed Martin Corporation 

Amb. Kari Veijalainen, Ambassador of Finland  

Mr. Martin Walker, Editor, United Press International 

Ms. Anne Walter, Public Affairs Specialist, US Embassy 

Lord George Weidenfeld of Chelsea, Weidenfeld & Nicholson 

Mr. Bill Weinstein, Economic Counselor, US Embassy  

Dr. Kenneth R. Weinstein, CEO, Hudson Institute 

Mrs. Dina Wind  

Prof. Yoram Wind, Lauder Professor and Director, SEI Center for Advanced Studies in 

Management, Wharton School, University of Pennsylvania 

Dr. Michael Wise, Director, Yadgim Partners 

Mr. Abrecht von Wittke, First Secretary, Head of Economic and Commercial Service, Embassy 

of Germany 

Dr. Meyrav Wurmser, Director, Center for Middle East Policy, Hudson Institute 

Ms. Andrea Yaffe, Associate, The Cohen Group 

Mr. Bernard Yenkin, Chairman, Yenkin-Majestic Industries 

Mrs. Miriam Yenkin, Principal Project Director, Putnam Hill Company 

Mr. Kin-ici Yoshihara, President, Asian Forum Japan 

Dr. James Young, Chair, Department of Judaic and Near East Studies, University of 

Massachusetts Amherst 

Mr. Poju Zabludowicz, Chairman and CEO, Tamares Group 

Amb. Michael Žantovsky, Ambassador of the Czech Republic and NATO Contact Point 

Ambassador in Israel  

Mr. Bennett Zimmerman, Project Leader, Arab Population in the West Bank and Gaza: The 

Million Person Gap  

Mr. Mortimer Zuckerman, Chairman and Editor in Chief, U.S. News and World Report 

 
 



 80

  הוקרותהוקרות
  

  תומכי� עיקריי�תומכי� עיקריי� 

 לאודר. השגריר רונאלד ס  
 

נשיא ואיש עסקי# ופילנטרופ  לאודר הוא . השגריר רונאלד ס
ר ועידת הנשיאי# של "כיה� כיו. קימת לישראלהקר� ה

מונה על ידי . הארגוני# היהודיי# המרכזיי# בארצות הברית
ושימש סג� , ת הברית באוסטריההנשיא רייג� לשגריר ארצו

ייסד ועמד . ו"עוזר מזכיר ההגנה לענייני# אירופיי# ולנאט
שעיקר עיסוקה בקידו# החינו$ " לאודר. קר� רונלד ס"בראש 
פעיל בתחומי# נוספי# הקשורי# בחיי קהילות . היהודי

ר הקר� היהודית "מכה� כיו. וארגוני# יהודיי# וישראליי#
ר התכנית "ס היהודי העולמי וכיוכגזבר הקונגר, הלאומית

לשימור המורשת היהודית במסגרת הקר� העולמית לשימור 
בתחו# העסקי מעורב בתחומי המדיה . אתרי מורשת

, סג� נשיא תאגיד אסתי לאודר. ובתעשיית הטלקומוניקציה
בוגר . ר מעבדות קליניק"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"יו

נסילבניה במנהל עסקי# ספר וורטו� באוניברסיטת פ(בית
 .  השתל# באוניברסיטאות פריז ובריסל. בינלאומי

  

 
 

 

 

 

  ישראל, לידידות הקר�

        International Fellowship of Christians and Jews, USA  

  
עוסקת , מפעל חייו של הרב יחיאל אקשטיי�, הקר� לידידות

נית מדי, זה יותר משני עשורי# בגיוס תמיכה מוסרית
בשני# האחרונות העבירה . וחומרית מנוצרי# אוהבי ישראל

למימו� ,  מיליוני שקלי# חדשי450# (הקר� לידידות למעלה מ
טחו� יהרווחה והב, הקליטה, מאות פרויקטי# בתחו# העלייה

רי לקשישי# וילדי# יהודי# אבמדינת ישראל וסיוע הומניט

 .מ לשעבר"בבריה

 

  

ת ברוסיה קונגרס הקהילות היהודיו    

אשר בראשו עומד נשיאו , קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה
הקונגרס מאגד בתוכו . 1991נוסד בשנת  ,ידמקאארקאדי גמר 

המשרתי# את מאות ,  ארגוני# וקהילות יהודיי150#(יותר מ
מרכזי הקונגרס ממוקמי# . ואלפי היהודי# שנותרו ברוסיה

 מפעיל ומתחזק הקונגרס. פטרבורג ובטולה(בסנט, במוסקבה
שהשנה ימלאו , את בית הכנסת ההיסטורי המרכזי במוסקבה

 . שני100#לו 
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 בישראל) FES( קר� פרידרי' אברט 

   
 היא מוסד ללא כוונת  )FES( קר� פרידרי$ אברט

דמוקרטיה הגרמנית (נטועי# בסוציאל ששורשיו, רווח
יחסי# נציגות הקר� בישראל תורמת לקידו# ה. והבינלאומית

כמו כ� פועלת הנציגות למע� . בי� ישראל לבי� גרמניה ואירופה
ולמע� חיזוק , קיו# בשלו# בי� ישראל לבי� שכנותיה(דו

 ראש משרד הקר� בישראל הינו .החברה האזרחית בישראל
 .מר הרמ� בונ'

   

  משרדי ממשלהמשרדי ממשלה

 
 

 
 משרד הביטחו�

 

  
 משרד החו$

  
 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי

 

    
  

    קרנותקרנות
  

 

 

 

 קר� קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד

וש חזונו של בית רוטשילד לפתח את קיסריה הקר� פועלת למימ
כמרכז תעשייתי אזורי וכמרכז תיירות לאומי , כיישוב ייחודי

חלק מרווחי . המתבסס על קיסריה העתיקה והחו� המרהיב במקו#
, הקר� נתר# מדי שנה למטרות קידו# ההשכלה הגבוהה בישראל

 . התמיכה במוסדות תרבות וסיוע כללי ביישובי# הסמוכי# לקיסרי
 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 קר� קימת לישראל

 קר� קימת לישראל נוסדה על ידי בנימי� זאב הרצל לפני למעלה 

היא . בקונגרס הציוני החמישי שהתקיי# בבאזל, שנה 100 (מ
, גשי# את הרעיו� הציוניהוקמה כקר� לאומית שנועדה לה

באמצעות רכישת קרקעות והנפת מפעל ההתיישבות היהודית באר' 
ייעוד זה מהווה ג# כיו# את הבסיס האידיאולוגי למכלול . ישראל

 . ל"פעולותיה של הקק
כנאמ� הע� היהודי על , ל"למעלה ממאה שנות פעילותה של קק

ות לידי בא, אדמתו באר$ ישראל וכארגו� הירוק הגדול במדינה

היישובי#  1,000(ב, מיליו� דונ# הקרקע שרכשה 2.6 (ביטוי ב

מיליו� דונ# אדמה שהכשירה  1.5(ב, שקמו בעזרתה על אדמותיה

מאגרי מי#  170(ב, מיליו� העצי# שנטעה 220(ב, ופיתחה
במאות חניוני# , בעשרות נחלי# שהשיבה לה# חיי#, שהקימה

חיקת המדבר בפעולותיה הנמרצות לד, ופארקי# שהקימה
 . ובהנחלת מורשת וחינו$ לאהבת האר'

ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של "פעולותיה של קק
, לבנות, ל במשימתה ליישב"בעתיד תמשי$ קק. מדינת ישראל

ולהדק את הקשר של הע# היהודי ע# , ולטפח את האר' לפתח
  .אדמתו
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  The Russell Berrie Foundation           

The mission of the Russell Berrie Foundation is to express the 

values and passions of the late Russell Berrie, through 

promoting the continuity and enrichment of Jewish communal 

life, fostering the spirit of religious understanding and pluralism 

and supporting advances in medicine focused on diabetes and 

humanism. 
  

 The Posen Foundation 

The Posen Foundation seeks to promote Jewish education for 

secular Jews. The Foundation is committed to the development of 

curricula, teaching strategies and reference works to train a cadre 

of secular Jews, who will be professionally equipped to teach 

precepts of Jewish civilization, history and culture to children at 

all school levels as well as to students on the undergraduate and 

graduate levels. The Posen Foundation pioneered curricula and 

syllabi for a course on Judaism as culture, which is now taught in 

fifteen universities and colleges in the US and Israel.  The 

Foundation also supports academic research into diverse aspects 

of Jewish identity, offers fellowships and supports literary 

projects in the field of Judaism as culture. 
  

 

 יוזמות קר� אברה�

(דו, יוזמות קר� אברה# הנו ארגו� הפועל לקידו# חיי# משותפי#
באמצעות פיתוח והפעלת , קיו# ושוויו� בי� יהודי# וערבי# בישראל

 . היק� ותמיכה בפעולות שטח(מיזמי# רחבי

 
   

 

 

 

  מוסדות מוסדות 
 

 הוועד היהודי האמריקני

 ,הוועד היהודי האמריקני מג� על זכויות היהודי# ברחבי העול#
פועל  ,לוח# בדעות קדומות ובאנטישמיות ומקד# זכויות אד# לכל

הבנה בי� אמריקאי# ולהעמקת ה, למע� ביטחונה של ישראל
הוועד מקד# עמדות מדיניות ציבורית הנטועות בערכי  .לישראלי#

ומעודד את החיוניות  ,הדמוקרטיה האמריקנית ובמורשת היהודית
 הוועד היהודי האמריקני נוסד בשנת. היצירתית של הע# היהודי

וכמוביל בתחו# , ב"כארגו� חלוצי בתחו# יחסי האנוש בארה 1906
  .נית היהודית ובדיפלומטיה הבינלאומיתהפעילות המדי

   

 

 

 

 

 

 

 המרכז לחקר הביטחו� הלאומי באוניברסיטת חיפה

 – המרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחו� הלאומי
בניסיו� לתרו#  – כלכליי# ואחרי#, חברתיי#, ביטחוניי#, מדיניי#

 . להבנת יחסי הגומלי� המורכבי# ביניה#
ממגוו� רחב של , רי# מישראל ומהעול# הרחבהמרכז מאגד חוק

בניסיו� לשלב את מחקריה# הספציפיי# , דיסציפלינות רלוונטיות
. דיסציפלינארית הכוללת של הביטחו� הלאומי(בתמונה האינטר

הדגש במחקריו של המרכז בשני# האחרונות הוש# על תחומי 
האסטרטגיה המדינית של ישראל ושל הגורמי# האזוריי# 

על חקר הטרור ועל עמדותיה , י# במזרח התיכו�והעולמי
מאז ראשית העשור מנהל . והתנהגותה של החברה הישראלית

המרכז שורת מחקרי# רציפה ושיטתית על מרכיביו השוני# של 
המתמודדת בעימות , החוס� הלאומי של החברה הישראלית

  .מתמש$ ע# גורמי# החותרי# לקעקע את החוס� הזה

POSEN FOUNDATION 
Lucerne Switzerland 
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 ישראל   היהודית לאר$הסוכנות
 בשליחות הע# באר' ובעול#

    עולמי המבוסס   כלל   ארגו� היא ישראל  לאר'  היהודית  הסוכנות 
הבאי#    לדורות  גשר ליצירת, קליטהל ו לעלייה  ופועל ,על תרומות
 תו$   ,בישראל   החברה    ולקידו#   ציוני   יהודי  חינו$   באמצעות
. י# ובהשקעה בנגב ובגלילבצמצו# פער התמקדות

 il.org.jewishagency.www 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה הוא מוסד מחקר עצמאי 

המרכז . ועוסק בחקר מדיניות 1976 הפעיל משנת, א כוונת רווחלל
הירושלמי מתמקד בהעברת מידע וניתוחי# אסטרטגיי# באמצעות 

קהל היעד של פרסומי המרכז הוא מעצבי . ניירות עמדה וספרי#
רבי# ממחקריו של . ל"דעת קהל ומקבלי החלטות באר' ובחו

 בזכויותיה של המרכז הירושלמי בעת האחרונה עסקו בי� היתר
בטרור הגלובלי ובבחינת רעיונות , לאומי(פי המשפט הבי�(ישראל על

המרכז , בנוס�. חדשי# לפתרונות אזוריי# במזרח התיכו�
הירושלמי עור$ תדרוכי# קבועי# של בכירי# בנושאי# מדיניי# 

עוסק המרכז  כמו כ�. הדיפלומטי ולעיתונות הזרה וצבאיי# לסגל
בפרויקט בנושא הפרטה ותחרותיות  הירושלמי למעלה מעשור

 .וא� הוציא סדרת ספרי# בנושא, במשק
  

 

 

 )IVN(" רשת הו� סיכוי לישראל"

הינה ארגו� חברי# המאגד בתוכו ) IVN" (רשת הו� סיכוי לישראל"
, אנשי עסקי# ומנהלי# מישראל ומהעול#, טק(מי הייקבוצה של יז

הפועלי# לקידו# הישגי# בחינו$ ולעידוד יוזמות חברתיות תו$ 
רשת הו� סיכוי לישראל  .יישו# שיטות ניהול ותרבות עסקית

ברי הרחבה וברי קיימא המיועדי# , מתמקדת בפתרונות מערכתיי#
שר משברי# א, לטפל במשברי# בתחומי החינו$ והתעסוקה

מסכני# את יכולת התמודדותו של הדור הבא בישראל מול אתגרי 
 . בעול# המערבי 21 (המאה ה

 
  
  

 

 Office of Public Affairs 

United States Embassy, Tel Aviv 
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  ��  יי  ממ  רר  וו  תת

 וסי הולנדרי

 ר מרדכי סגל"דליה וד

 ר הרטוג'רוג

 ר ששו� סומ'"איטה וד

 'אברמובי$' נירה וקנת

 'ברקובי$. הווארד פ

 יואב שוה�' פרופ

 וולטר סטר�

 אלפרד אקירוב

 סטיב� פרייס

 סיריל שטיי�

 ר ישראל יובל"יהודית וד

 פיליפ שאט�
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  חסויות עיקריותחסויות עיקריות 
 

  

 
 סימנס ישראל

 
ועיקר ,  סימנס העולמי סימנס ישראל הינה חברת בת של קונצר�

רה בק, מכשור, עיסוקה הוא בתחומי# של ייצור והולכת אנרגיה
תשתיות תקשורת ופתרונות לתחו# , מערכות רכבתיות, והינע

.  עובדי150#(חברת סימנס ישראל מעסיקה כ. שירותי הבריאות
 עובדי# בישראל בחברות בה� יש 500מעסיקה סימנס מעל , כ"בסה

 . לה אחזקות חלקיות
  

 

 

 

 

 

 

  בי.די.קבוצת אי
 

י ההשקעות הפועלת בתחומ בי הינה חברת אחזקות.די.אי קבוצת
לקבוצה תיק השקעות מגוו� . ואחת החברות הגדולות בישראל

 הקבוצה מרכזת  .את החברות המובילות במשק הישראלי הכולל
דיסקונט : בנות עיקריות את השקעותיה באמצעות ארבע חברות

  כלל החזקות עסקי ,מ"כלל תעשיות והשקעות בע, מ"השקעות בע
. מ"בע פיתוח ובניי�מ ואזורי# חברה להשקעות ב"ביטוח בע

בי במגוו� פעילויות בתחומי# .די.אי באמצעות חברות אלה משקיעה
, ביו טכנולוגיה, טכנולוגיה, ביטוח ופיננסי#, תקשורת שוני# ובה#

 .מסחר ותיירות,תעשייה , �"נדל
 

  
 

 הבנק הבינלאומי        

 
הבינלאומי  .הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל

 ,אשראי: פק מבחר של מוצרי# ושירותי# פיננסיי# כגו�מס
, ל"בינמסחר , נגזרות פיננסיות, מטבע חו', ניירות ער$, קדונותפי

 חתמות, ניהול תיקי#, קרנות נאמנות ,קופות גמל ,משכנתאות
  .ליסינגו

  המתמחה בנק(UBank :לקבוצת הבנק ארבע חברות בנות בנקאיות
 ישראל בנק פועלי אגודת, פרטיתבפעילות בשוק ההו� ובבנקאות 

יה החרדית ישהינו בנק מסחרי המשרת בעיקר את האוכלוס) י"פאג(
  .הבנק הבינלאומי למשכנתאות ובנק עצמאות למשכנתאות,  דתית–

  בלונדו�   FIBI BANK UK:ל"לבינלאומי שתי שלוחות בחו

  . בצירי$FIBI BANK SWITZERLAND –ו
   

 

 בואינג 
 

תעופה והיא   שנות100וסי# בואינג מסורת של ליצרנית המט
.  מדינות ברחבי העול145#(מספקת מוצרי# ושירותי# ללקוחות ב

היצרנית המובילה של מטוסי# אזרחיי# מזה למעלה  בואינג היא
, לווייני#, במטוסי# צבאיי#  שנה והיא המובילה העולמית40(מ

הכנסות  .ורטיסות חלל מאוישות ומערכות ושירותי שיג, טילי הגנה
לבואינג  . מיליארד דולר52.5( הסתכמו ב2004החברה בשנת 

בואינג . שני# 58 וישראל קשר ייחודי הנובע מעבודה משותפת של
בחרה בתעשיות הישראליות בשל התמחות� בטכנולוגיות וייצור 

. מיליארד דולר 1.9( והסכמי רכש הגומלי� הסתכמו ב,מוצרי תעופה

 י לונגבאו'מסוקי האפאצ, F-15I(וסי הבואינג היא הספקית של מט
בואינג , בנוס�. והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי" שר�"

היא הספק היחיד של מטוסי# אזרחיי# לחברות התעופה 
 .ארקיע וישראייר, אל על – הישראליות
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 מ"החברה לישראל בע 

קידו# , החברה לישראל הינה חברת השקעות הפועלת בייזו#
קבוצת החברה לישראל פועלת . ל"ל עסקי# בישראל ובחוופיתוח ש

האנרגיה והטכנולוגיה , הספנות, בעיקר בענפי הכימיקלי# והדשני#
 ).סמיקונדקטור(המתקדמת 

 
 :החזקותיה העיקריות של החברה הינ�

 ). 50.9% (שיעור אחזקה כ) (ל"כי(מ " כימיקלי# לישראל בע(
 ).98% (כ ()צי#(מ " צי# שירותי ספנות משולבי# בע(
 ).26%) (�"בז( בתי זיקוק לנפט (
  ).21.3%(טאואר סמיקונדקטור  (

   
  

 
  

 ריוול ישראל 

, העולמית" ריוול "הינה הסני� הישראלי של חברת)" ישראל (ריוול"
ומייצגת באר' את חברת הא# ההולנדית הנמנית ע# החברות 

היא , �כמו כ. הגדולות באירופה בתחו# פתרונות לעבודה בגובה

החברות הגדולות  10 הנמנית ע# HOVAGOמייצגת את חברת 
הינה נציגתה של " ריוול ישראל", בנוס�. בעול# בתחו# המנופי#

JLG )  יצרנית במות ההרמה הגדולה בעול# ושלTEREX 

DEMAG – #ערוכה למת� " ריוול ישראל. "יצרנית המנופי
אספקה פתרונות מלאי# ותמיכה מלאה באתרי עבודה הכוללי# 

" ריוול ישראל. "במות הרמה וציוד מכני נוס�, והפעלה של מנופי#
והאנרגיה פתרונות  הביטחו�, התעשייה, הימספקת לענ� הבנ

 .מגווני# בסטנדרטי# הגבוהי# ביותר

  
 

 
 לוקהיד מרטי�   

, העוסקת במחקר, לוקהיד מרטי� היא חברה גלובלית מגוונת ביותר
מוצרי# ושירותי# , ב של מערכותייצור ושילו, פיתוח, תכנו�

והיק� , עובדי# 135,000(החברה מעסיקה כ. בטכנולוגיה עילית

. מיליארד דולר 35.5(עמד על כ 2004 המכירות שלה בשנת
שני# של (ולה מערכת ענפה ורבת, ללוקהיד מרטי� נציגות בישראל
 .טק והתעשייה הביטחונית באר'(שיתופי פעולה ע# תעשיות ההיי

 
 
 

 Tamares 

Tamares is an international private equity investment group 

with significant interests in real estate, technology, 

manufacturing, leisure and media.  
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 חסויות חסויות  

 מ"כתר פלסטיק בע 

קבוצת כתר פלסטיק הינה הקבוצה השנייה בגודלה בעול# בשוק 
עשה  "וקובעת מגמות גלובליות בענ�, מפלסטיקמוצרי הצריכה 

 כתר פלסטיק נוסדה . ובשווקי המוצרי# לבית ולג�" זאת בעצמ$

כיו# . מחלוצי התעשייה בישראל, ידי יוס� סגול המנוח(על 1948(ב

ב והיא "באירופה ובארה, מפעלי# בישראל 28 מחזיקה קבוצת כתר

דינות ברחבי מ 100 (מייצרת ומשווקת מגוו� רחב של מוצרי# לכ

היק� המכירות של קבוצת כתר עמד על ס$ של , 2004 בשנת. העול#

 ממחזור המכירות נובע מפעילות 90%כאשר , מיליו� דולרי# 675 (כ
 ( מחזור המכירות צפוי לחצות את קו ה2005בשנת . בינלאומית

 . מיליו� דולרי# 900

 
  
  

 רפק 
 

 היא ספק מרכזי ,א" חברה ציבורית הנסחרת בת,רפק אלקטרוניקה
של ציוד הגנה למערכת הביטחו� ושל ציוד תקשורת למערכת 

במישרי� , הביטחו� ולמערכות השידור והטלקומוניקציה בישראל
המנהלת ג# חברה , תה ציוד הנדסי(ובאמצעות חברת הבת דל

מובילה בתחו# שידורי טלוויזיה בלווי� ללקוחות ברחבי העול# 
בתחו# אספקת ציוד  ה מובילהוחבר) תקשורת לוויני#. אר.אר(

 ).נרל מהנדסי#'ג(תאורה ומיתוג , אנרגיה
 

  
  

 מ"טכנולוגיות ישראל בע. אס.די.אנ 

קצה (אל(אס היא ספקית מובילה של פתרונות קצה.די.אנ
להעברה מאובטחת של בידור , לטלוויזיה דיגיטאלית בתשלו#

ר בקרו באת למידע נוס� . IPומידע לממירי טלוויזיה והתקני 

  com.nds.www: החברה

 
  

 

 

 

 

 

 

 "שלמה "קבוצת

היא הגדולה בחברות הרכב ושירותי הרכב " שלמה "קבוצת

כלי רכב מסוגי# שוני# ומספר הלקוחות  45,000(ע# כ, בישראל

והיא , ידי שלמה שמלצר(על 1974(הקבוצה הוקמה ב. הרב ביותר

מחברות , הבינלאומיתSIXT  באר' של קבוצת הזכיינית הבלעדית

 4 קבוצת הרכב מאגדת בתוכה. השכרת הרכב הגדולות בעול#

   ראשונה   מכירת רכב מיד, ")SIXTשלמה  ("השכרת רכב: חברות

(ניו (" תפעולי  ליסינג שירותי,  ) רכב מכירת "  SIXT קופל   ניו("

הקבוצה "). בשירותי רכ  SIXTשלמה  ("ושירותי דר$)  SIXTקופל
מכלי הרכב  15 %(כ: היא קניינית הרכב הגדולה בישראל

 .נרכשי# על ידיה  שמיובאי# מדי שנה
   

 קבוצת סולת� 

 

קבוצה תעשייתית ביטחונית העוסקת בפיתוח וייצור מערכות 
ר "מערכות חי, ראיית לילה, לכוחות הקרקע בתחו# הארטילריה

  .והסוואה, ב"שו, מ"השבחות רק, משולבות
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 מ"אמפא בע  

מת� : קבוצת אמפא הינה קבוצת אחזקות הפעילה במגוו� תחומי#
ווק והפצה של מוצרי צריכה באר' יש, ייצור ,שירותי# לבתי אב

ייצור ושיווק  ,�"נדל, מת� קשת של פתרונות מימו� לעסקי# ,ובעול#
    .של מוצרי אריזה לתעשיות שונות

 

 
 נותני סיוענותני סיוע 

 
  

  

  הרצלייהעיריית

    

 ל"גלי צה 

 :ל"תדרי גלי צה

 FM 93.9באצבע הגליל 

  FM 102.3בחיפה והסביבה ובבאר שבע והסביבה 

 FM   96.6בירושלי# והסביבה 

 FM  100.7במצפה רמו� 

 FM  104במרכז ובאילת 
 

 

  

 מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע 

פועלת החברה . קבוצת יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישראל

האיגוד הבינלאומי של חברות מידע , FIBEP (וחברה ב 1947 משנת

והיא מכילה , עובדי# 280 (בקבוצה מועסקי# למעלה מ. ותקשורת
את החברות הבאות אשר מספקות שירותי מידע וניתוח בתחומי# 

יפעת מחקרי , יפעת בקרת פרסו#, יפעת מידע תקשורתי :שוני#
יפעת , דקל יפעת, יפעת מכרזי#, יפעת הו� דיסק, מדיה מתקדמי#

 . מבזקי שלטו�
 

  
  

 22כוכבית  

המוביל בכל חברות הסלולר  החדשות  הינה מותג תוכ�22כוכבית 
תכני החדשות כוללי# מבזקי# המעודכני# באופ� . בישראל

לרבות כאשר אולפ� , 2חי של מהדורות חדשות ערו'  ושידור שוט�
וש הרב לשרות הורחב בשל הביק. לשידור מיוחד החדשות עולה

, ספורט, כלכלה, אויר לאחרונה התוכ� בכוכבית והוא כולל ג# מזג

לכל חברות הסלולר  Voice (השידור מועבר ב. ורוסית תרבות

בחברות  הדור השלישי למכשירי Video (בחיוב זמ� אוויר בלבד וב
  .התומכות בכ$

  
 

 מלו� דניאל 

בתחו# העסקי ובעל ניסיו� מלו� דניאל הינו מהמלונות המובילי# 
בקומפלקס של מלו� דניאל נמצא מלו� . רב באירוח ועידות וכנסי#

שהינו מלו� ספא וסגנו� חיי# באווירת המזרח   SHIZENספא 

 Tamaresשני בתי המלו� מנוהלי# על ידי חברת מלונות . הרחוק

 ).Tamares( בבעלותה של קבוצת זבלדובי', )HEIלשעבר חברת (
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 מ"בע) אחזקות (מ� ובניופדר  

) מבעלי עלית לשעבר (הקבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדרמ�
בתחו# המזו� . חקלאות ומזו� (עוסקת בשני תחומי# עיקריי#

יצרנית הקפה , "מ"קפה לנדוור בע "הקבוצה פועלת באמצעות
בשני# האחרונות שידרגה החברה את כל מערכי . הוותיקה בישראל

בנוס� לשוק הקמעונאי ג# , את חדירתההייצור שלה והעמיקה 
בנוס� ). 'וכד, קייטרינג, בתי מלו�, בתי קפה (לשוק המוסדי

החברה מנהלת ומשווקת מותגי# בינלאומיי# , לפעילותה היצרנית
" רומבוטס "פילטר, "אילי "(אספרסו: ומקומיי# איכותיי# כמו

 ".דר$ הקפה "(וטורקי
 
 

 
 

  
  

  
  
  

smartnet 

smartnet ,ה) WISPמספקת שירותי אינטרנט ,  המוביל בישראל
בתי המלו�  :נקודות חמות ברחבי האר' לעשרות  אלחוטי

שירות מנויי#  ,מרכזי כנסי# ועוד,  מלו� דניאל כדוגמת  המובילי#
 .עולמי לגלישה אלחוטית ומגוו� שירותי# משלימי#

smartnet מובילה את השוק והציבה סטנדרטי# גבוהי# לשירות 
החל מניהול והפעלת הרשת האלחוטית , נטרנט האלחוטי באר'האי

 שיתופי , שימוש בטכנולוגיה מתקדמת, הרחבה בישראל
, פעולה והסכמי נדידה ע# ספקי תקשורת ואינטרנט באר' ובעול#

 משתמשי#  smartnetבשירות של .מרכז תמיכה ושירות ועוד
אשר נהני# , בהצלחה יו# יו# אלפי גולשי# ברחבי העול#

 ,smartnet ( למקצוענות ואיכות שירות ייחודיי#, ממומחיות
  .חוטי המובילה בישראל האלאינטרנטה ספקית

  il.co.net-smart.www  :לפרטי#
 

   
 
 

 

              שידורי אינטרנט
 

מ מתמחה בשידור וידאו  ובפתרונות "ט בעחברת שידורי אינטרנ

Streaming Media .#בעלת ניסיו� רב בתחו# השידורי# החיי  

  )Video On Line ( ע# ביצוע שידורי# מורכבי# לאלפי ורבבות 
 .צופי#  

מ שמחה להציג את היכולות החדשות "חברת שידורי אינטרנט בע

.  Streaming Mediaמולטימדיה ופתרונות, וידאו: בהפקות
לאחרונה פיתחנו מספר יכולות חדשניות ובלעדיות המסייעות 

 . י שידור מדיה באינטרנט"לקבלת חשיפה גבוהה ואיכותית ע
 


