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במרכז  ואסטרטגיה  למדיניות  המכון  קיים  ישראל,  שחווה  הדרמטיים  האירועים  רקע  על 
הביטחוניים- והאתגרים  האיומים  נדבכים:  בשני  שהתמקד  מדיני-ביטחוני  כנס  הבינתחומי 

אסטרטגיים הניצבים לפתחנו באזור והסיכונים לחוסן הלאומי מבית. 

כתוצאה ממשבר הקורונה, נוסף לארבעת מעגלי האיום המסורתיים עמם מתמודדת ישראל - 
קונבנציונאלי, בלתי קונבנציונאלי, טרור וסייבר - מעגל חמישי בדמות סכנה לאסון רב-מערכתי 
דימוי העוצמה  ופגיעה חמורה בחוסן הלאומי. מעבר לאתגר הקורונה שמקרין לשלילה על 
באופן  הלאומי  הביטחון  על  שישפיעו  ליבה  סוגיות  ארבע  ומנתח  מסמן  הכנס  ישראל,  של 
המשמעותי ביותר, בטווח הנראה לעין: האיום האיראני; האתגר הפלסטיני; ארה"ב, מעמדה 

באזור ויחסיה עם ישראל; ועידן התהפוכות  במזה"ת.

בשנים האחרונות מצבנו הביטחוני יציב יחסית. עם זאת, החיבור בין התערערות החוסן הלאומי 
החברתי-כלכלי הפנימי לבין האיומים האסטרטגיים המחריפים מחוץ, הופך את 2021 לשנה 

שעלולה לאתגר באופן קריטי את ביטחונה הלאומי של ישראל ועוצמתה.

המסמך המובא להלן, מהווה הערכת מצב של המכון למדיניות ואסטרטגיה, המתבססת על 
מכלול דיוני הכנס ועל מיטב הידע וההערכות שהציגו בו שורה ארוכה של אנשי ממשל, בכירים, 
משקפים  וההמלצות  התובנות  עיקרי  ומהעולם.  מהארץ  מובילים,  תקשורת  ואנשי  מומחים 
נאמנה את רוח הדברים בכנס, אך אינם מתיימרים לכלול את כל אשר נאמר ואין הם מחייבים 

את משתתפיו והדוברים בו.

יותר  ומושכל, הנחוץ,  יתרמו לדיון ציבורי מעמיק  אני תקווה שהניתוח, התובנות וההמלצות 
מתמיד, בנסיבות הקשות הנוכחיות בישראל.

שנה טובה,

פתח דבר

אלוף )מיל.( עמוס גלעד
ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS( ויו"ר סדרת כנסי הרצליה

המרכז הבינתחומי הרצליה
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מסורתית ישראל מתמודדת עם ארבעה מעגלי איום – קונבנציונאלי )צבאות(; תת-קונבנציונלי 
)ארגוני טרור(, בלתי קונבנציונאלי )גרעין(, וקיברנטי )סייבר(. 

בצל משבר הקורונה והזעזועים שיצר בתחום הכלכלי-חברתי, התהווה מעגל איום חמישי - סכנה 
לאסון רב-מערכתי ולפגיעה חמורה בחוסן הלאומי. 
אסון כזה עלול לשדר חולשה ולהקרין לשלילה על 
ביטחונה של ישראל ועל דימויה כמעצמה אזורית, 

הן כלפי חוץ והן כלפי פנים. 

מעבר להתמודדות עם משבר הקורונה, הכנס סימן 
ארבע סוגיות ליבה שצפויות להשפיע על ביטחונה 

האתגר  האיראני;  האיום  טווח:  ארוכת  בראייה  ביותר,  המשמעותי  באופן  ישראל  של  הלאומי 
הפלסטיני; ארה"ב ויחסיה עם ישראל ב"יום שאחרי" הבחירות ועידן התהפוכות  באזורינו.

מדינת ישראל נכשלה כשלון חרוץ בטיפול במשבר 
משמעותיים  פערים  חשף  המשבר  הקורונה. 
בחוסנה הלאומי, ומטיל צל כבד על חוזקה, כושר 
עמידתה ויכולתה של החברה הישראלית להתמודד 
ובחירום,  בשגרה  וחיצוניים,  פנימיים  איומים  עם 

ולהתאושש מהם.  
ולמשבר  מערכתי  לשבר  הוביל  הקורונה  אתגר 
כתוצאה   – חברתי  כלכלי,  בריאותי,   – מימדי  רב 

מואקום מנהיגותי ומשילותי חמור והיעדר אסטרטגיה. בתנאים אלה נוצר משבר אמון של הציבור 
במוסדות המדינה ובמערכותיה, והשלטון המקומי נדחף להתייצב בחזית המאבק במגיפה.  

בנוסף, המערכת המדינתית הנורמטיבית ושומרי הסף, האמונים על שלטון החוק, מותקפים ללא 
אבחנה במסגרת מסע דה לגיטימציה, הסתה ושיסוי הרסניים, הפוגעים בתפקוד המדינה. זאת, 
במציאות של אבדן מנהיגות ודרך, היעדר מדיניות ברורה, וממשלה מנופחת ומסוכסכת שנכשלה 

בניהול ההתמודדות עם הקורונה.
חלקים נרחבים בחברה נקלעו למבוי סתום כלכלי בלתי אפשרי, יכולת הקיום השוטפת שלהם 

מאוימת )פת לחם(, והם חווים אבדן תקווה ותחושה כי אינם נספרים. זוהי מציאות מסוכנת 
הגוררת תופעות של אי ציות, חוסר משמעת, היעדר אכיפה ותחושה כי הדרך היחידה להשיג 

הישגים היא באמצעות אלימות.

משבר הקורונה והחוסן הלאומי של ישראל

האתגרים המרכזיים לפתחה של ישראל

1

בצל משבר הקורונה והזעזועים 
שיצר, התהווה מעגל איום 

 חמישי - סכנה לאסון 
רב-מערכתי ולפגיעה חמורה 

בחוסן הלאומי.

אתגר הקורונה הוביל לשבר 
מערכתי ולמשבר רב מימדי 
– בריאותי, כלכלי, חברתי – 
כתוצאה מואקום מנהיגותי 

ומשילותי חמור והיעדר 
אסטרטגיה.
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כיצד ניתן להתאושש מהמשבר?
נדרש באופן דחוף ביותר מענה מנהיגותי. התעשתות של הנהגת המדינה ונבחרי הציבור, 	 

ערבות הדדית, סולידריות ושותפות בבלימת ההידרדרות החברתית ושיקום אמון הציבור - 
הן צו השעה! נדרשת התמקדות בטיפול במשבר באמצעות קבינט מצומצם, שיפעל מתוך 
גישה ממלכתית ועל פי אסטרטגיה סדורה שתתווה כיוון ותייצר תקווה ואופק לציבור. הציבור 
צריך לקבל מסרים ברורים על התכנית ליציאה מהמשבר ולחוש שותפות בתהליך מימושה. 

במקביל, נדרשת אכיפה רציפה, חד משמעית, אחידה ורוחבית על כל המגזרים. 
במקום לטעת צפיות שווא לפתרון חיסוני קרוב, באופן המייצר שאננות ומחריף את הבעיה, 	 

ההנהגה בישראל צריכה להסביר לציבור כי חיסון זמין לכל, לא יהיה בנמצא בשנה הקרובה, 
בתרחיש אופטימי. 

אין תחליף לצעדי בידוד וריחוק חברתי על בסיס סלקטיבי בהתאם לרמת תחלואה, התמגנות 	 
ופעולות נחושות לקטיעת שרשרת ההדבקה, תוך הפעלת זרועות המדינה על בסיס יתרונן 
היחסי, באופן סדור, שקוף, מבוקר ומסונכרן, נטול פניות ושיקולים פוליטיים זרים ועל בסיס 

עבודת מטה.
להתמודדות 	  הקונבנציונאליים  הכלכליים  הצעדים 

עם מיתון כלכלי – החמור ביותר מאז השפל העולמי 
יעילים בתנאים של מגיפה,  אינם   - של שנות ה-30 
כשהתנהגות הציבור מנטרלת את השפעתם. במציאות 
של סגר הביקוש הפרטי והעסקי במשק יורד, ולא ניתן 

לעודד צריכה באמצעות עידוד הכנסה פנויה. לכן, הפחתת מיסים, חלוקת מענקים רחבה 
וכד' הם בבחינת "זריקת כסף".

ללא 	  לפעול  ניתן  לא  הקורונה.  ל"יום שאחרי"  ברור  אופק  ולייצר  ארוך  לטווח  לתכנן  חיוני 
תקציב. היעדר תקציב מייצר חוסר ודאות בציבור ומחריף את המשבר. תקציב יאפשר לממש 

גם תכנית רב-שנתית להתעצמות צה"ל )תנאי חיוני 
ההתאמות  תחת  הצבא(,  של  לפעולתו התקינה 
הנדרשות לאור שינוי סדרי העדיפויות הלאומיים. 

תכנית 	  שיגבש  בינמשרדי  צוות  להקים  נדרש 
לאומית לייצוב המשק )דוגמת התכנית שגובשה 

ולצמיחה  ישראל חזרה לתעסוקה מלאה  להוביל את  באמצע שנות השמונים(, שמטרתה 
מחודשת ב"יום שאחרי". התכנית תופעל במלואה מייד לאחר חיסון האוכלוסייה, אך עליה 

להיות רלבנטית עוד בתהליך המעבר. 
בטווח המיידי נדרש להפנות תקציבים לחיזוק ושיקום מערכת הבריאות, שהוכח כי היא רכיב 	 

משמעותי בחוסן הלאומי וביכולת העמידה של ישראל, במשבר בריאותי, קל וחומר במתקפה 
על העורף במלחמה. 

במקביל, נדרשות פעולות המצמצמות למינימום את הפגיעה והמחיר האנושי ומספקות כלים 	 
להתמודדות עם המשבר, דוגמת חיזוק מערכות ושירותי הרווחה; הגדלת הסיוע למובטלים, 
עצמאים ועסקים קטנים; תעדוף מערכת החינוך )רציפות וזמינות לכל ילד(; הרחבת הגישה 
למידע )אינטרנט לכל בית(; תמיכה בניהול ערים במצוקה; הכשרות מקצועיות לעולם החדש 

של אחרי המגיפה ועוד.

הצעדים הכלכליים 
הקונבנציונאליים להתמודדות 
עם מיתון כלכלי אינם יעילים 

בתנאים של מגיפה.

לא ניתן לפעול ללא תקציב. 
היעדר תקציב מייצר חוסר ודאות 

בציבור ומחריף את המשבר.
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אזורית  להגמוניה  בחתירתו  והן  הגרעין  בתחום  הן  ומיעדיו,  מדרכו  יסטה  לא  האיראני  המשטר 
ולהתבססות צבאית ברחבי המזה"ת. הוא יהיה נכון לפשרות ולדחיית מימוש חזונו, רק תחת לחץ 

כבד שיאיים על שרידותו. 
שינוי משטר אינו מדיניות שניתן להתבסס עליה לתכנון ארוך טווח. ראשית, לא ברור מתי ואם בכלל 

היא תביא לקריסת המשטר ולכן היא אינה פותרת 
את בעיית התרחבות תכנית הגרעין ושנית, יתכן כי 
את המשטר הנוכחי תחליף רודנות צבאית לא פחות 

קיצונית, בהובלת משמרות המהפכה. 
באופן  שישפיע  האירוע  הנוכחית  הזמן  בנקודת 
האיראני,  האתגר  התפתחות  על  ביותר  הדרמטי 
במיוחד בתחום הגרעין, צפוי להתרחש דווקא מחוץ 

לגבולות המזה"ת - הבחירות בארה"ב. 
המדיניות של שני המועמדים לנשיאות בתחום הגרעין עלולה לאתגר את ישראל באופן חריף.

הנשיא טראמפ להוט להגיע להסכם עם טהראן ומבטיח לעשות זאת "בתוך שבועות" אם ייבחר 
בשנית. טראמפ מעריך כי איראן מבינה שלא תוכל לעמוד ארבע שנים נוספות בלחצים הפנימיים 
חסרי התקדים שגרמו הסנקציות. בראייתו היא תיאלץ לשוב מתישהו לשולחן המו"מ )כפי שמעריכים 

גם רוב המומחים(, בתנאים משופרים מבחינתו.
בפועל, הנשיא טראמפ עלול להיתקל דווקא במשטר איראני מתריס, הדורש פיצוי על נכונותו לחזור 

הגרעין הסכם  הפרות  היקף  את  מאיץ   למו"מ, 
את  לשפר  במטרה   - באזור  המתיחות  את  ומגביר 

עמדת המיקוח שלו ולחזור למו"מ מעמדת כוח.
ייבחר,  שטראמפ  אפשרות  קיימת  אלה,  בתנאים 
הגרעין  תנאי הסכם  על  להתפשר  דבר,  של  בסופו 
נובל?(  פרס  )ולועדת  לעולם  להוכיח  כדי  המעודכן. 
שלו  הבחירות  הבטחת  את  לממש  מסוגל  שהוא 

ולסגור עם איראן הסכם במהירות, טראמפ עלול להשיג "עסקה רעה", בראייה ישראלית. טראמפ 
ישווק עסקה כזו כשיפור דרמטי לעומת ההסכם של הנשיא אובאמה, גם אם בפועל היא לא תתקן 
מתקדמות  צנטריפוגות  מו"פ  )"שקיעה"(,  ההגבלות  תפוגת  החמורים:  ליקוייו  את  מהותי  באופן 

וסמכויות פיקוח על תכנית הנשק.
המועמד הדמוקרטי, ביידן, מצהיר כי ברגע שאיראן תחזור לציית לתנאי הסכם הגרעין, גם ארה"ב 
תשוב אליו ובמשתמע תסיר את הסנקציות. בהתאם לתכנית ביידן, רק אז, דווקא כשמנוף הסנקציות 

נוטרל למעשה, הוא ייכנס עם איראן למו"מ, שסיכויי הצלחתו נמוכים, על תיקון ליקויי ההסכם.

האתגר האיראני – האם ישראל תשאר לבדה?

האירוע שישפיע באופן הדרמטי 
ביותר על התפתחות האתגר 

האיראני צפוי להתרחש דווקא 
מחוץ לגבולות המזה"ת - 

הבחירות בארה"ב.

כדי להוכיח לעולם שהוא מסוגל 
לממש את הבטחת הבחירות 
שלו ולסגור עם איראן הסכם 

במהירות, טראמפ עלול להשיג 
"עסקה רעה".
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המקורי,  הגרעין  להסכם  האמריקאי  הממשל  את  להחזיר  עלולה  ביידן  שמציג  האסטרטגיה 
שתאריכי הפקיעה של סעיפיו הולכים ומתקרבים, ו"לתקוע" אותו שם. זאת, בהיעדר מנופי 
לחץ על איראן, אחרי שוויתר, חלקית לפחות, על הסנקציות. יתרה מכך, ביידן חותר לתיאום 
מרבי עם מדינות אירופה, כדי לא להיקלע לבידוד בינ"ל כמו טראמפ, ולכן צפוי להיות מושפע 

מתמיכתן החד-משמעית בהסכם הגרעין המקורי.
הן טראמפ והן ביידן יהססו להציב איום צבאי אמין מול איראן במסגרת המיקוח עמה. שניהם 
מבקשים לחלץ את ארה"ב מהמלחמות ה"בלתי נגמרות" במזה"ת, ולהאיץ את תהליך יציאת 
כוחותיה מהאזור - מהנושאים הבודדים שהם בבחינת קונצנזוס נדיר במערכת האמריקאית 

המפולגת.
הסכם בין ארה"ב לאיראן, שתנאיו יהיו בלתי מספקים בראיית ישראל, אינו התרחיש הבלעדי, 
תתקשה מאוד  אולם בנסיבות הנוכחיות הוא אפשרות שבהחלט יש להיערך אליה. ישראל 
לצאת חוצץ נגד כל הסכם עם איראן שהנשיא טראמפ יסמוך עליו את ידיו ויזכה לתמיכה 
בינ"ל. מצד שני, ביידן כנשיא צפוי לגלות רגישות רבה לכל התערבות ישראלית בסוגיה, לאחר 
האמריקאית  בפוליטיקה  בוטה  באופן  התערב  נתניהו  הממשלה  ראש  נשיא,  כסגן  שבזמנו 

בניסיון לסכל את הסכם הגרעין שהשיג אובאמה.

המלצות למדיניות
בפני ישראל עומד חלון זמנים צר כדי להשפיע על עמדות ארה"ב לקראת מו"מ עם איראן. 	 

מאוד  קשה  לישראל  חשאי(  )כולל  למו"מ  נכנסים  שהצדדים  מרגע  בעבר  שהוכח  כפי 
להשפיע על מהלכו. לפיכך, ישראל נדרשת לשדרג כבר עתה את ערוצי השיח הקיימים 

עם ממשל טראמפ ועם צוות מדיניות החוץ של ביידן, 
בסוגיית איראן. 

הממשל 	  עם  להגיע  כדי  מאמץ  למקד  ישראל  על 
הגזרה  גבולות  סביב  מראש  להסכמות  בוושינגטון 
ארה"ב  כי  ולוודא  טהראן,  עם  המו"מ  של   )TOR(
הגרעין  תיקון החולשות של הסכם  על  מתעקשת 

ולא משאירה את ישראל לבדה עם הבעיה. 

בנסיבות שנוצרו, במסגרתן נראה כי הן טראמפ והן ביידן חותרים לפשרות שיובילו להסכמה 	 
עם טהראן, גם ישראל צריכה לחשוב מעבר לעמדתה המקסימלית של "אפס העשרה 
באיראן". ככלל, לעמדה מורכבת יותר - הכוללת סדרי עדיפויות, מרחבי גמישות ו"קווים 
אדומים" - סיכוי טוב יותר להשפיע על הממשל בוושינגטון, שמגבש גם הוא את עמדותיו.

"עסקה" 	  איזו  עם  להחליט  נדרשת  ישראל  בנוסף, 
תהיה מוכנה לחיות? האם היא מתעקשת על "עסקה 
כוללת", המטפלת הן במרכיבים אזוריים והן בתחום 
הגרעין, שהמיקוח עליה יהיה ארוך יותר בזמן שתכנית 

על ישראל למקד מאמץ כדי 
לוודא שארה"ב מתעקשת על 

תיקון החולשות של הסכם 
הגרעין ולא משאירה את 
ישראל לבדה עם הבעיה.

ישראל נדרשת להכריע עד 
להיכן תהיה מוכנה להרחיק 

לכת ואילו אמצעים תהיה 
מוכנה לנקוט כדי לסכל 

"עסקה רעה" עם איראן.

5



במדיניותה  מטפל  אינו  אך  בלבד  בגרעין  המתמקד  הסכם  לחלופין  או  מתרחבת?  הגרעין 
הבעייתית של איראן באזור. 

לבסוף, ישראל תידרש להכריע במעלה הדרך גם עד להיכן תהיה מוכנה להרחיק לכת ואילו 	 
אמצעים תהיה מוכנה לנקוט כדי לסכל "עסקה רעה" עם איראן, היה ותסתמן כזו. 

במקביל, ישראל נדרשת להבהיר לממשל, רפובליקני או דמוקרטי, כי הדרך היעילה ביותר 	 
להניע את המשטר האיראני לפשרות היא באמצעות שילוב בין פריסה ונוכחות צבאית באזור 

תוך הצבת איום צבאי אמין, לבין סנקציות, צעדי ענישה ולחץ כלכלי כבד.

בכל דרך, ישראל תידרש להמשיך לפעול באופן נחרץ למניעת התבססות צבאית של איראן 	 
ברחבי האזור, ובמיוחד בגבולותינו, שמטרתה להגביר את האיום על העורף.

3
בעשורים  שחוותה  החריפים  אחד  שהוא  מימדי,  רב  במשבר  כיום  נתונה  הפלסטינית  המערכת 
אופק  התרחקות  שליליים:  תהליכים  מספר  הצטלבות  בצל  נוצר  האסטרטגי  המשבר  האחרונים. 
המדינה העצמאית; פיצול פנימי; ניכור כלפי ההנהגות ביהודה ושומרון ובעזה; קרע עם הממשל 
האמריקאי; מיקוד אזורי ובינ"ל פוחת בבעיה הפלסטינית בצל אתגרים דחופים יותר; ושפל ביחסים 
עם העולם הערבי, שפונה בחלקו לקידום הנורמליזציה עם ישראל גם ללא הסדרה קודמת בזירה 

הפלסטינית.
הרשות  את  דוחקים  הנורמליזציה  הסכמי  כי  נראה 
והיא  באזור,  הרדיקלי  המחנה  לזרועות  הפלסטינית 
תורכיה,  מאיראן,  לתמיכה  וזוכה  לחמאס  מתקרבת 

האחים המוסלמים, חזבאללה ועוד. 
הרשות הפלסטינית -  שמקצינה את עמדותיה, פוגעת 

בתיאום האזרחי והביטחוני ומאבדת את זכות הקיום שלה כמי שאמורה להוביל לפתרון שתי המדינות 
- הולכת ודועכת כמערכת שלטונית. בתנאים אלה, סמכויות אזרחיות שמילאה עד כה עוברות בפועל 

למנהל האזרחי ולצה"ל, שעלולים להישאב בהדרגה לניהול חייהם של מיליוני פלסטינים בשטח.
חזרה "זוחלת" לשליטה צבאית ישירה באוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, בואכה מציאות 
משמעותית  ותפגע  הישראלית,  הכלכלה  על  כבדה  מעמסה  תיצור  אחת,  מדינה  של  דה-פקטו 

ביכולתו של צה"ל להתמודד עם האיומים שמציבות איראן וחזית הצפון. 

הרשות הפלסטינית, המאבדת 
את זכות הקיום שלה כמי 

שאמורה להוביל לפתרון שתי 
המדינות, הולכת ודועכת 

כמערכת שלטונית.

האתגר הפלסטיני נוכח הסכמי הנורמליזציה
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במקביל, בעזה הולכים ומחריפים התנאים האזרחיים )ובכלל זה התפשטות הקורונה( ונמשך 
תהליך התעצמות חמאס. המצוקה האזרחית המתמשכת מקרינה לשלילה ומערערת את 

היציבות הביטחונית ברצועה. בהיעדר שינוי משמעותי לאורך זמן, גובר הפוטנציאל לגלישה 
מהירה להסלמה ואולי אף למערכה רחבה שתשאב את ישראל לתוך הרצועה.

המלצות למדיניות

חרף הנורמליזציה, ישראל צריכה להפנים כי הבעיה הפלסטינית אינה הולכת לשום מקום 	 
עלולה  הערבי,  למרחב  פניה  תוך  זניחתה  כדי  עד  ממנה  התעלמות  מחריפה.  רק  אלא 

"להתפוצץ לישראל בפנים".
ישראל נדרשת למנף את הסכמי הנורמליזציה כדי 	 

להזריק תשומות לנושא הפלסטיני; להוריד סופית 
)כולל  המסוכנת  הסיפוח  תכנית  את  היום  מסדר 
ליחסים האסטרטגיים החיוניים עם ירדן(; לחדש את 
המגעים המדיניים עם הרשות הפלסטינית ולהחיות 
בתנאים  אם  גם  המדינות,  שתי  פתרון  אופק  את 

הנוכחיים הסיכוי להגיע אליו נמוך ביותר. זאת, במטרה, להחזיר בשלב ראשון את הרשות 
ולחזק אותה ככל הניתן כמערכת שלטונית המנהלת את חיי  לתיאום מלא עם ישראל, 

האוכלוסייה ביהודה ושומרון. 
בהסתכלות לטווח הארוך, החברה הישראלית חייבת 	 

להכריע כבר היום בין חזון של היפרדות אסטרטגית, 
התנועות  שתי  בין  וכלכלית  תשתיתית  גיאוגרפית, 
המובילה  הנוכחית  הדינאמיקה  לבין  הלאומיות, 
כמשמעו.  פשוטו  אחת",  "מדינה  של  לתרחיש 
הפלסטינים נעים לעבר מציאות זו מתוך אבדן תקווה 
למדינה עצמאית ושאיפה קולקטיביות לשיפור תנאי 

המחייה, והישראליים מתוך אדישות ודחייה מתמשכת של הכרעה אסטרטגית, תוך יצירת 
איום על היכולת לקיים את  ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

הסיכוי לפתור באופן יסודי את בעיית עזה נמוך כל עוד אין אלטרנטיבה לשלטון חמאס השולל 	 
 את קיומה של ישראל ודוגל בדרך ההתנגדות המזוינת. ועדיין, לישראל אינטרס עמוק לוודא 
כי התנאים האזרחיים בעזה אינם מידרדרים לעבר משבר הומניטארי, שיזלוג לשטחה. לפיכך, 
לישראל אינטרס להגיע להסדרה ארוכת טווח עם חמאס, ובמסגרתה לפתוח את הרצועה 
אזרחיים,  בהיבטים  מפגיעה  ולהימנע  וליצוא;  הביטחוניות,  במגבלות  ומגוון,  רחב   לסיוע 

חדשות לבקרים.

ישראל נדרשת להוריד 
סופית מסדר היום את 

תכנית הסיפוח המסוכנת, 
כולל ליחסים האסטרטגיים 

החיוניים עם ירדן.

החברה הישראלית חייבת 
להכריע בין חזון של היפרדות 
אסטרטגית לבין הדינאמיקה 
הנוכחית המובילה לתרחיש 

של "מדינה אחת".
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4
בתום עשור, עידן המהפכות במזה"ת טרם מיצה עצמו ואנו עדיין בעיצומו. האזור מועד לשינויים 
לייצר  גם  אך  לתחומה,  ולזלוג  ישראל  את  לאתגר  שעלולים  צפויים,  ובלתי  מהירים  אסטרטגיים 

הזדמנויות ומגמות חיוביות. 
הסכמי הנורמליזציה עם האמירויות ובחריין, מסמנים 
את  ומשקפים  באזור  ישראל  של  גוברת  קבלה 
מדינות  לבין  בינה  המשותפים  האינטרסים  עוצמת 
למול  משותפת  התייצבות  בראשם,  הסוניות.  ערב 
האיום האיראני ואתגר הקיצוניות האסלאמית והטרור. 
כלכלי,  רב לשיתוף פעולה  פוטנציאל  גלום  בהסכמים 

טכנולוגי, ביטחוני, רפואי ומדעי.
בטווח הנראה לעין לא סביר כי תהליך הנורמליזציה העמוק עם מדינות המפרץ יביא ל"התחממות" 
יחסי השלום  גם עם מצרים וירדן, שם הרחוב והאינטליגנציה עדיין עוינים את ישראל. הצטרפות 
סעודיה למגמת הנורמליזציה, אם וכאשר תתרחש, תהווה התפתחות דרמטית וביטוי מובהק לשינוי 

סדרי עולם בכל הקשור למערכת היחסים בין ישראל לעולם הערבי.
ירדה  לא  כי  חוששים  עדיין  שבעמאן  הסיפוח,  תכנית  מבחן.  בשעת  נמצאים  וירדן  ישראל  יחסי 
סופית מסדר היום, תפגע באופן חמור ביחסי המדינות ובשת"פ האסטרטגי ביניהן. שת"פ זה מעניק 
אדם.  וחיי  עצומים  משאבים  החוסכים  שקט(  גבול  אסטרטגי,  )עומק  אדירים  יתרונות   לישראל 
הזדמנות לרתום את מדינות המפרץ, ובמיוחד את איחוד  הסכמי הנורמליזציה מספקים לישראל 
להרחיב את הסיוע הכלכלי והביטחוני לירדן המצויה במצב פגיע ושברירי.  האמירויות וסעודיה, 
התערערות היציבות בירדן תהיה התפתחות שלילית ברמה האזורית ובוודאי עבור ישראל, שבטחונה 

נשען על השת"פ עם הממלכה.
גובר החשש מצילם המתארך של שני  במרחב הערבי 
כוחות לא ערביים: תורכיה ואיראן. האיום שנשקף מהן 
תפס מקום מרכזי בדיוני הליגה הערבית, בכינוסה האחרון 
והאפיל אפילו על הוויכוח בסוגיית הנורמליזציה עם ישראל.

לאחר ש"הגל הירוק" מבית מדרשם של האחים המוסלמים 
נדמה  במצרים,  מרסי  מחמד  הפלת  עם  ב-2013  נבלם 

תגובת נגד בעולם הערבי. במקביל,  הציר התורכי-קטרי פועל לחזור לעמדת השפעה ומעורר  כי 
הולך ומתחזק גם הסנטימנט האנטי-איראני באזור, אפילו בזירות השפעה מסורתיות של איראן, על 
רקע מעורבות המשטר האיראני בדיכוי ברוטאלי של מחאה אזרחית, לא רק באיראן עצמה אלא גם 
בעיראק ובלבנון. האם המשטר האיראני שנתפס עד היום כאיום על המשטרים הערביים הופך גם 

לאויב של עמי האזור ושאיפתם לחירות?  

המזה"ת מועד לשינויים 
אסטרטגיים מהירים ובלתי 

צפויים, שעלולים לאתגר את 
ישראל ולזלוג לתחומה, אך גם 

לייצר הזדמנויות.

במרחב הערבי גובר 
החשש מצילם המתארך 

של שני כוחות לא ערביים: 
תורכיה ואיראן.

המזה"ת בעידן של תהפוכות – 
מגמות בולטות, סיכונים והזדמנויות
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לבלום  וביכולתה  המתונה"  הסונית  ה"חזית  של  בעוצמתה  להגזים  לא  מומלץ  בעת,  בה 
את ההשפעה האיראנית באזור. המחנה הסוני אינו מגובש וסובל ממחלוקות ומפילוג פנימי, 

ולחלק מהמדינות שמרכיבות אותו יש סדרי עדיפויות 
אתגר האחים  בוערים יותר מהאיום האיראני, למשל 
יעזו  לא  וסעודיה,  האמירויות  כי  סביר  המוסלמים. 
בהתקפה  שהומחש  )כפי  איראן  נגד  כוח  להפעיל 
בסעודיה(,  הנפט  תשתיות  נגד  המוחצת  האיראנית 
מכריע  באופן  נוטים  הצדדים  בין  ההרתעה  ויחסי 
לטובת טהראן. בנסיבות אלה, ביטחון מדינות המפרץ 

תלוי לחלוטין בנוכחות ארה"ב באזור ובמטריית ההגנה שהיא מספקת להן. 
לבנון - חוסר היציבות במדינה מחריף ועלול לזלוג גם לישראל. לבנון משותקת ומצויה במבוי 
סתום. האליטות העדתיות המושחתות מתנגדות לדרישת הציבור לשינוי שיטת הממשל, שהיא 
בסיס כוחן, אך אינן מצליחות למשול ולקיים את המדינה. צרפת מזהירה כי לבנון נמצאת על סף 

תהום וכי בהיעדר רפורמות היא לא תזכה לסיוע ועלולה לקרוס כמדינה. 
וודאות במזה"ת, ישראל  יציבות וחוסר  בנסיבות של חוסר 
הצבאית  עליונותה  את  לשמר  מתמיד  יותר  נדרשת 
את  ולשמר  אויבים  של  אפשרי  צירוף  כל  מול  האיכותית 

דימוי ההרתעה והעוצמה שלה במרחב.

שימור היתרון האיכותי של ישראל
הסכם הנורמליזציה עם איחוד האמירויות הוא הישג היסטורי ואסטרטגי. איחוד האמירויות היא 
מדינה חשובה המגלה מנהיגות אזורית וחולקת אינטרסים משותפים עם ישראל, במיוחד מול 

האיום האיראני.
למכירת  ישראל  כהסכמת  שמצטייר  למה  ועדיין, 
לאמירויות   ,F-35-ה המתקדם,   האמריקאי  המטוס 

ישנן משמעויות אסטרטגיות בעייתיות מבחינתה.
רב  לחימה  מערכת   -  F-35-ה על  המונופול  אבדן 
יתרון  לישראל  מעניקה  אשר  ומתוחכמת,  מימדית 
- יכרסם בעליונות  מוחץ לצד מרכיבי עוצמה אחרים 
האווירית ובחופש הפעולה שלה במרחב, שהם נדבך 

מרכזי בפער האיכותי לטובתה במאזן הכוחות באזור. עוצמת ישראל ויתרונה האיכותי במרחב 
מחזקים את דימוי ההרתעה שלה בסביבה עוינת, ושימורם במשך שנים הוא שהנחיל בהדרגה 
למדינות ערב את ההכרה כי היא "כאן כדי להישאר". הכרה זו היוותה מרכיב מרכזי בהחלטתן 

לכונן עמה קשרים ולחתור לשלום. 

מומלץ לא להגזים 
בעוצמתה של ה"חזית 

הסונית המתונה" וביכולתה 
לבלום את ההשפעה 

האיראנית באזור.

 F-35-אבדן המונופול על ה
יפגע בעליונות האווירית 

ובחופש הפעולה של 
ישראל, שהם נדבך מרכזי 

בפער האיכותי לטובתה 
ובדימוי ההרתעה שלה.

צרפת מזהירה כי מדינת 
לבנון נמצאת על סף 
תהום ועלולה לקרוס.
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בעולם המודיעין מוכרים שני אדנים: כוונות הצד השני ויכולותיו. יכולות מאיימות נבנות בתהליך 
איטי אך עלולות להפוך לאיום כבד בהינתן שינוי בכוונות, שהן נזילות ומועדות לתפניות. תורכיה 
הייתה מדינה אחות של ישראל והיום יריבה אסטרטגית; איראן הייתה ידידת נפש של ישראל 
במצרים, השתלטו האחים המוסלמים  ומסוכן שעלול להציב לה איום קיומי;   והיום אויב מר 
לא  אילו הנשיא א-סיסי  ישראל.  נגד  עוין עם תורכיה  גוש  יצרו  וכמעט  במפתיע על השלטון 

סיכל את עליית האחים המוסלמים, היה מתהווה נגד 
ישראל איום אסטרטגי רחב ומשמעותי.

אל לישראל לשכוח ולו לרגע כי התערערות עוצמתה 
בטווח  לרגליה  מתחת  הקרקע  את  לשמוט  עלולה 
יתרונה האיכותי היא  הארוך. מסיבות אלה, שמירת 
בעליונותה  ישראל  ראתה  ומתמיד  מאז  עליון.  ערך 
המבטיח  במעלה  ראשון  אסטרטגי  נכס  הצבאית 

יציבות אזורית. התנגדות לאספקת נשק שובר שוויון, אפילו למדינות שאינן אויב, תמיד הייתה 
נר לרגליה כתעודת ביטוח למול תפניות ושינויים ב"יום סגריר".

מכירת F-35 לאמירויות צפויה לייצר "פריצת חסמים". 
היא תציב סטנדרט בעייתי בשני היבטים: כל מדינות 
המפרץ ומצרים ידרשו מארה"ב לרכוש את המטוס, 
ממנו  איכותית  מבחינה  שתיפול  נשק  מערכת  וכל 
וממערכותיו הנלוות, תהיה בבחינת "קל וחומר" בכל 
הקשור למכירתה לאזור. דינאמיקה כזו צפויה לייצר 
האמריקאית  במחויבות  ולפגוע  אזורי,  חימוש  מרוץ 

לשימור היתרון האיכותי של ישראל, המעוגנת בחוק האמריקאי. 

יכולות מאיימות נבנות 
בתהליך איטי אך עלולות 

להפוך לאיום כבד בהינתן 
שינוי בכוונות, שהן נזילות 

ומועדות לתפניות.

מכירת F-35 לאמירויות 
תייצר מרוץ חימוש אזורי 
ותפגע במחויבות ארה"ב 
לשימור יתרוננו האיכותי, 

המעוגנת בחוק האמריקאי.

המלצות למדיניות

לוודא שיתרונה האיכותי הצבאי נשמר באופן מלא 	  ישראל חייבת לפעול מול ארה"ב כדי 
וברור, וכי נמנעת התעצמות של הצד הערבי מעבר לקוויה האדומים. 

בצל משבר הקורונה צה"ל נדרש להתקדם במימוש תכנית ההתעצמות הרב-שנתית )תר"ש(. 	 
זאת, על בסיס תקציב מדינה מאושר ותוך התאמות למציאות הכלכלית-חברתית החדשה 
האמריקאי.  הביטחוני  הסיוע  של  מלא  וניצול 
יתרונה  בשימור  משמעותי  נדבך  מהווה  התר"ש 
הצבאי האיכותי של ישראל ובפעולתו התקינה של 

הצבא.  

צה"ל נדרש להתקדם 
במימוש תכנית ההתעצמות 

הרב-שנתית על בסיס תקציב 
מדינה וניצול מלא של הסיוע 

הביטחוני האמריקאי.
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בשאלת 	  ישראל  של  והאינטרסים  השיקולים 
מכירת ה-F-35 לאמירויות הם ללא ספק אסטרטגיים 
וניצבים בליבת בטחונה הלאומי. במדינה דמוקרטית 
מרחיקות  משמעויות  בעלת  החלטה  כי  יתכן  לא 
לכת מעין זו, תתקבל מעל לראשם וללא שיתופם 
של הגורמים המקצועיים והמוסדות הרלבנטיים: 

הממשלה, הקבינט, משרד הביטחון, צה"ל, הכנסת וועדותיה ועוד. הדרת גופים אלה מהווה 
פגיעה קשה בהליך הדמוקרטי ובביטחון.

במדינה דמוקרטית לא יתכן 
שהחלטות אסטרטגיות 

יתקבלו מעל לראשם של 
הגורמים המקצועיים 

והמוסדות הרלבנטיים.

5
יחסי ארה"ב-ישראל במציאות משתנה

היחסים המיוחדים והברית בין ישראל לארה"ב איתנים. הם מתבססים על ערכים משותפים של 
חופש ודמוקרטיה, חברת מהגרים, שוויון הזדמנויות, יוזמה וחדשנות ועל אינטרסים חופפים. 

ארה"ב לא תיסוג ממחויבותה החזקה לביטחון ישראל ולשגשוגה הכלכלי.
כקונצנזוס  ישראל  של  מעמדה  זאת,   למרות 
דו-מפלגתי בארה"ב מצוי במגמת שחיקה מסוכנת, 
ולנקודת  מפלגתית  לסוגיה  והופכת  הולכת  והיא 
מחלוקת פוליטית, על רקע הקיטוב המעמיק בארה"ב. 

גישת ישראל וממשל טראמפ - המקדשים את הסכמי 
הנורמליזציה עם מדינות ערב, חשובים ככל שיהיו, תוך דחיקת הסוגיה הפלסטינית הצידה 
הפלסטינים,  מול  התקדמות  ללא  הדמוקרטית.  למפלגה  ישראל  בין  מתרחב  פער  יוצרת   -
קל וחומר החרפת המשבר עימם, ישראל עלולה למצוא עצמה, בטווח הרחוק יותר, נתמכת 

בארה"ב על ידי המפלגה הרפובליקנית בלבד.
רמת הסולידריות עם ישראל, אפילו בקרב יהודי ארה"ב, בעיקר הצעירים, הולכת ודועכת, ואת 

מקומה תופסות מגמות של ריחוק וניכור. 
דור ההנהגה הבא בארה"ב - הצעירים המשכילים שלומדים כיום באוניברסיטאות היוקרה –  
לא חווה את הנס הציוני ולא אוהד את ישראל באופן שהתרגלנו אליו. רבים בשורותיו אף רואים 
בה גורם ריאקציוני במזה"ת. בנוסף, קבוצות כוח עולות בארה"ב, דוגמת האפרו-אמריקאים 
ואף עלולים  וההיספאנים, לא מזדהים באופן אוטומטי עם מדינת ישראל ועם החזון הציוני, 

להגדירה כמדינה כובשת הפוגעת בזכויות הפלסטינים.

מעמדה של ישראל כקונצנזוס 
דו-מפלגתי בארה"ב מצוי 
במגמת שחיקה מסוכנת.

ארה"ב – בהמתנה  ל"יום שאחרי" הבחירות
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ורגישה  הן סוגיה קריטית  מגמות בעייתיות אלו 
ארה"ב  שתמיכת  ישראל,  של  הלאומי  לביטחון 
והיחסים המיוחדים עמה הם נדבך משמעותי בו, 

ומהווים חלק מעוצמתה. 
עם  ישראל  יחסי  על  להעיב  שעלול  נוסף  אתגר 
את  בסין  רואה  ארה"ב  סין.  סוגיית  הוא  ארה"ב 

ולערכיה  לביטחונה הלאומי  ביותר  האיום החמור 
הליברליים בעידן הנוכחי. חרף הדיאלוג ההדוק בין ישראל לארה"ב בסוגיית סין, הממשל וגורמים 
עמוקה מהתנהלותה  מוטרדות  לישראל  לשדר  בוושינגטון ממשיכים  נגישים  חוץ-ממשליים 

ותפקוד מנגנוניה בסוגיית ההשקעות הסיניות, במיוחד בתחום הטכנולוגיה.
היה  זה,  בהקשר  בכנס,  שעלו  המסרים  אחד 
לארה"ב  לסייע  מישראל  אמריקאית  ציפייה 
לשמר את יתרונה הטכנולוגי האיכותי )QTE( מול 
סין. נטען כי השאלה כיצד מגבילים גישה סינית 
לטכנולוגיות חדשות, אותן מחפשת סין בישראל 
על  תהיה  אחרים,  במקומות  שנבלמה  לאחר 

השולחן ביחסי ישראל-סין לא משנה מי ייבחר לבית הלבן. 

מה ישראל נדרשת לעשות?

ישראל לא עושה די כדי לייצר הזדהות עמה בארה"ב. על ממשלת ישראל להידרש בדחיפות 	 
והישגים  יעדים  עם  אסטרטגית  ודיפלומטית  מדינית  תכנית  ולגבש  ארה"ב,  עם  ליחסים 
מול  להתנהלות  הקשור  בכל  ברורים,  נדרשים 
הממשל הבא בארה"ב, רפובליקני או דמוקרטי. 
בראש סדר העדיפויות בהקשר זה צריכים לעמוד 
שימור התמיכה הדו מפלגתית בישראל, ואתגר 

הגרעין האיראני.
משרדי 	  בין  צוות  להקים  מומלץ  שיגבש תוכנית מפורטת לחיזוק הקשר וליצירת בנוסף, 

חזון משותף, בין ישראל ליהדות ארה"ב. 
כמדינה	  ישראל  של  דימויה  בקידום  העוסקים  ההסברה  גופי  את  מאוד  לחזק  ישראל   על 

 דמוקרטית, פלורליסטית וליברלית, ובמאבק בתעמולה האנטי ישראלית בארה"ב. ישראל 
צריכה להציב לעצמה כיעד להשריש את המסר לפיו היא הבית הלאומי של העם היהודי 

באשר הוא, כרכיב קבוע ובלתי משתנה בזהות של יהדות אמריקה. 

על ממשלת ישראל להידרש 
בדחיפות ליחסים עם ארה"ב, 

ולגבש תכנית אסטרטגית, מדינית 
ודיפלומטית, להתנהלות מולה.

דור ההנהגה הבא בארה"ב 
לא אוהד את ישראל באופן 

שהתרגלנו אליו. רבים 
בשורותיו אף רואים בה גורם 

ריאקציוני.

ארה"ב מצפה מישראל 
לסייע לה לשמר את יתרונה 

 )QTE( הטכנולוגי האיכותי
מול סין.
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מצד שני, חשוב לשלב במערכת החינוך בישראל 	 
תכנים שיאפשרו הבנה עמוקה יותר של יהדות 
החינוך  מערכת  בכלל.  היהודי  והעולם  ארה"ב, 
יהודי  של  סיפורם  את  לספר  כדי  די  עושה  לא 
של  לחוסנה  האדירה  תרומתם  ואת  התפוצות, 

ישראל ולביטחונה.
בסוגיה הסינית, על מנת למנוע משבר ביחסים 	 

ישראל חייבת לשכלל את מנגנוני הפיקוח על 
מלאים  ושקיפות  בתיאום  סיניות,  השקעות 
עם וושינגטון. זאת כדי לוודא שישראל עומדת 
לקבוע  יכול  והממשל  האמריקאי,  בסטנדרט 
אינטרסים  אינה מסכנת  סין בארץ   כי פעילות 

של ארה"ב. 

מנהיגות ארה"ב במזה"ת ומקומו בסדר העדיפויות האמריקאי1  
בתרחיש של קדנציה שנייה צפוי טראמפ להמשיך את תהליך העימות עם סין והניתוק ממנה 
)Decoupling(, תוך התהוות שני קטבים כלכליים. יש החוששים כי בהסתכלות עתידית לאחור 
המהלך הזה עלול להתברר כטעות היסטורית ואסטרטגית, שעלולה להוביל לעימות בין שתי 
וביציבות הגלובליים. היריבות והתחרות עם סין לא תרד מסדר  המעצמות, ולפגוע בביטחון 

היום גם בתרחיש בו ינצח המועמד הדמוקרטי, ביידן.
חרף המיקוד הגובר והפנייה לאסיה נוכח האתגר הסיני המתעצם, ארה"ב לא נסוגה מהמזרח 
התיכון, והיא צפויה לשמר בו נוכחות צבאית. מדובר באזור בו יש לה עדיין אינטרסים חיוניים, 
גם אם תלותה באנרגיה שהוא מפיק פחתה. ארה"ב מחויבת לברית האסטרטגית עם ישראל, 
לביטחון שותפויותיה במפרץ, לזרימה חופשית של הנפט - לאירופה ולרחבי אסיה בדגש על 
ולסיכול  התגרענותה,  ומניעת  איראן  לבלימת  העולמית,  בכלכלה  זעזועים  המונעת   - הודו 

התבססות רשתות וארגוני טרור.
ועדיין, ארה"ב מבקשת לצמצם את היקף כוחותיה 
את  שיפחיתו  פריסה  שינויי  ולבצע  במזה"ת 
המשאבים )כסף וחיי אדם( שהיא משקיעה באזור 
לרמה נסבלת, אבל יישמרו על יחס גבוה של עלות 
שספגה  מהמהלומה  להשתקם  הצורך  תועלת. 
את  יגביל  הקורונה  במשבר  האמריקאית  הכלכלה 

יכולות ארה"ב, בהנהגת טראמפ או ביידן, בכל הקשור לנוכחות וחלופות מעבר לים. הציבור 
האמריקאי מצפה לכך, ויתנגד לכניסה מחודשת לאזורים כמו סוריה ועיראק. 

1 הכנס לא עסק ברוסיה ובמדיניותה במזרח התיכון – נושא שינותח במסגרת מסמך נפרד הנמצא בהכנה.

על מנת למנוע משבר 
ביחסים עם ארה"ב ישראל 
חייבת לשכלל את מנגנוני 

הפיקוח על השקעות 
סיניות, בתיאום ושקיפות 

מלאים עם וושינגטון.

מערכת החינוך לא עושה 
די כדי לספר את סיפורם 
של יהודי התפוצות, ואת 

תרומתם האדירה לחוסנה 
של ישראל ולביטחונה.

הצורך להשתקם מהמהלומה 
שספגה במשבר הקורונה 

יגביל את יכולות ארה"ב בכל 
הקשור לנוכחות וחלופות 

מעבר לים.
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לסיכום

בנוסף, ארה"ב מצפה מבנות בריתה באזור לשאת יותר בעול הביטחון שלהן, והוא ביקורתי 
מעורבות  אדם,  זכויות  של  סוגיות  בתימן,  סעודיה  )מהלכי  להתנהלותן  ביחס  רבים   במקרים 

בלוב ועוד(.
ארה"ב רואה בהסכם בין ישראל לאמירויות ולבחריין התפתחות שעשויה לאפשר את ההתאמות 

בנוכחותה במזה"ת, ולצמצם את סימני השאלה ביחס למנהיגותה באזור.

המלצה למדיניות

ניתוח 	  את  האמריקאי,  הממשל  עם  בדיאלוג  מרכזי  במקום  להציב  נדרשת  ישראל 
המשמעויות וההיערכות המשותפות להשלכות ולאתגרים הכרוכים בצמצום נוכחותה 

הצבאית של ארה"ב באזור.    

כנס אונליין בינלאומי, ביטחוני-מדיני
ישראל בעידן של משברים - האם לקראת שינוי?

התקיים ב- 10.9.2020, בהשתתפות דוברים בכירים מישראל ומהעולם

לצפייה בכל דיוני ומושבי  הכנס <<

למרות שבשנים האחרונות מצבינו הביטחוני יציב יחסית, החיבור בין התערערות החוסן הלאומי 
החברתי-כלכלי מבית לבין האיומים האסטרטגיים המחריפים מחוץ - שני תהליכים שעלולים 
להזין אחד את השני במעין במעגל קסמים -  הופך את 2021 לשנה שעלולה לאתגר באופן 

קריטי את ביטחונה הלאומי של ישראל ועוצמתה.
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דברי פתיחה:
פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה

ישראל בעידן של משברים: האם לקראת שינוי?

שיח ביטחוני-מדיני:
רב-אלוף )מיל.( גדי איזנקוט, לשעבר הרמטכ"ל  

עם: אלוף )מיל.( עמוס גלעד, IPS, הבינתחומי הרצליה

יחסי ארה"ב-ישראל במציאות משתנה 
היחסים המיוחדים בין ישראל לארה"ב

 ראיון אישי:
 אירינה נבזלין, מחברת הספר: 

The Impact of Identity - The Power of Knowing Who You Are 
נשיאת קרן נדב; יו"ר דירקטוריון מוזיאון העם היהודי בבית התפוצות

The Times of Israel ,עם: דיויד הורוביץ, עורך ראשי

ההסכם עם איחוד האמירויות: תחילת שינוי אמיתי?
Mr. Haim Saban, Chairman and Chief Executive Officer, Saban Capital Group,  
LLC )“SCG”(

מנהיגות ארה"ב במזרח התיכון - איומים ואתגרים
Hon. Mary Beth Long, Former U.S. Assistant Secretary of Defense 
Hon. John C. Rood, Former U.S. Under Secretary of Defense for Policy
Mr. David Makovsky, Director of the Project on Arab-Israel Relations,  
The Washington Institute
Amb. Daniel Shapiro, Former U.S. Ambassador to Israel;  
Distinguished Visiting Fellow, INSS 

The Times of Israel ,מנחה: דויד הורוביץ, עורך ראשי

סדרי העדיפויות של ארה"ב במזרח התיכון המשתנה
Gen. John R. Allen, USMC )ret.(, Former Commander, U.S. and International Forces - 
Afghanistan; President, The Brookings Institution

יחסי ארה"ב-ישראל: עידן חדש?
Mr. Jeffrey Goldberg, Editor in Chief, The Atlantic

תכנית הכנס
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ישראל, הפלסטינים והמזרח התיכון - הכתובת על הקיר!
ישראל והפלסטינים - מה צופן העתיד?

ראיון אישי: 
יורם כהן, לשעבר ראש שב"כ

עם: מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב

מזרח תיכון משתנה - מבט מפריז
שיחה בשניים:

Hon. Philippe Errera, Director-General for Political Affairs and Security,  
French Foreign Ministry  

אלוף )מיל.( עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, הבינתחומי הרצליה

שליטה ישירה ביהודה ושומרון - כמה זה יעלה לנו?
פרופ' אבי בן בסט, פרופ' אמריטוס לכלכלה, האוניברסיטה העברית; לשעבר מנכ"ל משרד האוצר 

ומנהל בכיר של מחלקות המחקר ומטבע חוץ בבנק ישראל 
מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטיניים, מרכז משה דיין, אוניברסיטת תל אביב

מדינה אחת לשני עמים, יהודית ודמוקרטית?
דיון מונחה:

מיכה גודמן, סופר
זהבה גלאון, נשיאת זולת - לשוויון וזכויות-אדם; לשעבר חברת כנסת ויו"ר "מרצ"

עודד רביבי, ראש המועצה המקומית אפרת
TVמנחה: לוסי אהריש, עיתונאית, דמוקרט

הטלטלה האזורית: מבט-על מן הממלכה ההאשמית של ירדן
ראיון אישי: 

H.E Dr. Jawad Anani, Former Deputy Prime Minister and Former Foreign Minister, 
Hashemite Kingdom of Jordan

 ,)IPS( עם: קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה, המכון למדיניות ואסטרטגיה 
הבינתחומי הרצליה

ישראל והמזרח התיכון - הכתובת על הקיר!
שיח פרשנים:

רועי קייס, כתב לענייני ערבים, כאן 11
עודד גרנות, פרשן בכיר לענייני ערבים, ישראל היום

סמדר פרי, פרשנית בכירה לענייני העולם הערבי, "ידיעות אחרונות"
 ,)IPS( אודי אבנטל, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ).מנחה: אל"מ )מיל 

הבינתחומי הרצליה
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העימות הישראלי-איראני: האם ישראל תישאר לבדה?
שיח חוקרים:

)INSS( ד"ר רז צימט, עמית מחקר, המכון למחקרי ביטחון לאומי
 ,)IPS( אודי אבנטל, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה ).אל"מ )מיל 

הבינתחומי הרצליה

ההתמודדות עם האתגר האיראני 
 Gen. )ret.( David H. Petraeus, Former Director of the CIA; Former Commander of
U.S. Central Command )CENTCOM(; Partner & Chairman, KKR Global Institute

העימות הישראלי-איראני: האם ישראל תישאר לבדה?
זירת דיון אונליין:

Dr. Dalia Dassa Kaye, Director, Center for Middle East Public Policy, RAND 
Corporation
 Amb. Dr. Dennis Ross, Former Special Assistant to President Obama and White
 House Coordinator for the Middle East and the Persian Gulf Region; Counselor and
 William Davidson Distinguished Fellow, The Washington Institute

אלוף )מיל.( ניצן אלון, לשעבר ראש אגף המבצעים ופרויקטור למאבק באיום האיראני
אלוף )מיל.( עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS( הבינתחומי הרצליה 
 מנחה: אודי סגל, מגיש המהדורה המרכזית, רשת13; בית ספר סמי עופר לתקשורת,

הבינתחומי הרצליה

משבר הקורונה - בין מגפה בריאותית לנגיף חברתי-כלכלי
דיון מונחה:

פרופ' שוקי שמר, יו"ר אסותא מרכזיים רפואיים
פרופ' ג'וני גרשוני, אוניברסיטת תל אביב

פרופ' רפי מלניק, המשנה לנשיא לעניינים אקדמיים, הבינתחומי הרצליה; לשעבר חבר הוועדה 
המוניטרית ,בנק ישראל  

מנחה: טל שניידר, כתבת מדינית-פוליטית, גלובס
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הרשויות המקומיות בחזית המאבק בקורונה
ראיון אישי:

משה פדלון, ראש העיר הרצליה
עם: טל שלו, פרשנית פוליטית, וואלה! חדשות

שמירת היתרון האיכותי הצבאי של ישראל כערך עליון
אחד על אחד:

אלוף )מיל.( עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, הבינתחומי הרצליה
עם: ד"ר רונן ברגמן, "ידיעות אחרונות"; The New York Times; מחבר הספר "השכם להורגו", 

ההיסטוריה של שירותי המודיעין הישראלי

משחק המעצמות והמזרח התיכון 
Hon. Michèle Flournoy, Former U.S. Under Secretary of Defense for Policy;  
Co-Founder and Managing Partner, WestExec Advisors

מבט אסטרטגי בינלאומי 
שיח דיקנים:

פרופ' בועז גנור, מייסד וראש המכון למדיניות נגד טרור )ICT(, לשעבר דיקן בית ספר לאודר 
לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה

פרופ' אסף מוגדם, דיקן, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה 
מנחה: ד"ר דנה וולף, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הבינתחומי הרצליה

דברי סיכום:
אלוף )מיל.( עמוס גלעד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, הבינתחומי הרצליה

קטעי פרשנות
קסניה סבטלובה, עמיתת מחקר בכירה, המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, הבינתחומי הרצליה

אל"מ )מיל.( אודי אבנטל, עמית מחקר בכיר, המכון למדיניות ואסטרטגיה )IPS(, הבינתחומי הרצליה
מיכאל מילשטיין, ראש הפורום ללימודים פלסטינים, מרכז משה דיין
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צלם:גלעד קוולרצ'יק

המכון למדיניות ואסטרטגיה בבית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, הוקם בשנת 
2000 כדי לסייע בגיבוש המלצות מדיניות בנושאים להם חשיבות לאומית בדגש על התחום 
האסטרטגי, מדיניות החוץ והקשרים הבינלאומיים, התהליכים האזוריים וההסדרים המדיניים, 

המודיעין והממשל ומגמות בעם היהודי. המכון מהווה את הבית של סדרת כנסי הרצליה. 
עבודת המכון מתבססת על ראייה אינטגרטיבית ומקיפה, שבמרכזה ההבנה שההתמודדות 
של מדינת ישראל עם האתגרים האסטרטגיים והביטחוניים מולם היא ניצבת, מחייבת את 

ביצורה של העוצמה החברתית-לאומית ולכידותה. 
המכון בוחן את השפעתם ההדדית של המרכיבים השונים בפסיפס החוסן הלאומי הכולל. 
ולייצר תובנות וחלופות מדיניות  השאיפה היא להציג תמונה מדויקת ומעודכנת ככל הניתן 
נוספים לעיצוב המדיניות  ושותפים  ואסטרטגיה עבור מקבלי ההחלטות, מעצבי דעת קהל 

בישראל ובעולם.

בראש המכון עומד האלוף )מיל.( עמוס גלעד, לשעבר ראש האגף הביטחוני-מדיני )אבט"ם( 
במשרד הביטחון. במסגרת שירות בן 30 שנה בצה"ל, כיהן גלעד, בין היתר, כראש חטיבת 
המחקר באמ"ן, דובר צה"ל, מתאם פעולות הממשלה בשטחים, מזכיר צבאי לראש הממשלה 

המנוח יצחק רבין וכראש מערך ההסברה הלאומי.

)IPS( אודות המכון למדיניות ואסטרטגיה
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