
 



  תוכ� הענייני�תוכ� הענייני�
  

 
 
 
 

                                                                                                                 
  

  '                                                                                                              עמ
  

  פתח דבר
  

1  

  עיקרי המסמ�
  

2  

  אסטרטגיות גלובליותמגמות 
   

9  

  אתגרי� אסטרטגיי� ומדיניי� לישראל
  

15  

   של ישראלמעני� לאתגרי� האסטרטגיי� והמדיניי�
  

27  

  החברהכלכלה וה, � בתחומי הממשליאתגר
 

31  

  מצבו של הע� היהודי ועתידו
  

45  

  :נספחי�
 

 

  48  סדר היו� של הכנס

  57  הרצליה הבינתחומי המרכז

  57  דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל

  57  המכו% למדיניות ואסטרטגיה

  58  2007 הרצליה השביעי מנהלת כנס

  59  רשימת המשתתפי� בכנס

  90  הוקרות

    
 
 
 
 
 
 
 

  



 1 

פתחפתח  דברדבר

  

הכנס . 2007 בינואר 24–21)השביעי על מאז% החוס% והביטחו% הלאומי נער� ב" כנס הרצליה"

זיהה מסכת , 2006פוקדי� את ישראל מראשית ההאיומי� והקשיי� , % את קשת הסיכוני�בח

 והציע אסטרטגיות ,רחבה של בעיות בכל הנדבכי� הבסיסיי� שהחוס% הלאומי נשע% עליה�

. פני� ובקריסת מערכות)מהכנס עלה שישראל מצויה במשבר אסטרטגי עמוק ורב. לפעולה

ועל ליקויי התפקוד החמורי� של במנהיגות ובממשל ר עמדו על עומק השבאחדי� דוברי� 

מערכת אכיפת החוק ומערכת , הצבא, מערכת קבלת ההחלטות הלאומיתכגו% , יסוד)מערכות

ש� )מנהיגי� בעול� היהודי ומומחי� בעלי, אישי� בכירי� בציבוריות הישראלית. החינו�

  .השמיעו קולות אזהרה נוקבי�

  

שאפשרה לזהות את , מית של היריעה הרחבהא פנורשהבפרי, ראשית, תרומתו של הכנס הייתה

באסטרטגיות ,  ושנית;הבעיות ולראות עד כמה ה% פזורות במספר רב של תחומי� ומערכות

מצב מעודדת לגבי רוחו של הע� )בזמ% הוצגה בו קריאת)בו. שהוצעו לטיפול בבעיות אלה

בכנס בלטו ביטויי� . והפיננסיתהמערכת הכלכלית דוגמת , והחוס% היחסי של מערכות אחרות

ע� הליקויי� של אופטימיות ושל ביטחו% ביכולת% של החברה והמדינה להתמודד בהצלחה 

  .האיומי� מחו-ע� מבית ו

  

ובהקשר זה הוצעו דרכי� , שיפור� של כלי ההתמודדות ע� האיומי�להכנס קרא לביצור� ו

ר שא, תה בו לרפורמה רבתי בחינו�תוכנית שהועלבמיוחד בלטה . העצמתו של הצבאללחידושו ו

  .תארג% מחדש את המערכת ותשביח אותה

  

 ג� על מי – למקובל על הכ. יי� ויכוח נוקב לגבי האסטרטגיה הנדרשת ביחס לאירא%הכנס ִק

, ציר המניעהצרי� להיות  שציר המאמ- העיקרי – להרתיע את אירא%אפשר )איכי שחושבי� 

ידי להגיע להסדר שיביא לאולי כליי� והמדיניי� יאפשר שימוש במנופי� הכלכי וכבר הובהר 

שאלת ההרתעה כחלופה מעשית מול המשטר האיראני כפי . האטה בפרויקט הגרעי% האיראני

יש מי שסבורי� כי לא יהיה מנוס . נותרה פתוחה לוויכוח, וג� א� ישתנה, יו�כשהוא 

  .% הכוח לחלופה זובנייוהמדיניות מהתאמת וממילא ,  צבאית ע� האיו�ותהתמודדמ

  

המסקנות וההמלצות למדיניות , הממצאי� העיקריי� י�צגומ כ�מסמ� המובא בזאת לעיונב

בסיועה של אפרת , ר עמוס כרמל"אלטמ% וד)ר ישראל אלעד"ידי ד)הוא נכתב על. שהועלו בכנס

ינו ולכ% א, דו% במהלכויא� אינו מתיימר לכלול את כל אשר נ, המסמ� משק/ את רוח הכנס. פלג

  . בו עניי%ואקווה כי תמצא. מחייב את משתתפיו

  

  עוזי ארד' פרופ

   הכנסאשר)שביו

  2007רס אמ, הרצליה
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  עיקרי המסמ�עיקרי המסמ�
  

אשר , שהממשל בישראל נתו% במשבר אסטרטגי עמוקתחושה וגוברת ההולכת 

יוצר חוסר ו ,של מערכות השלטו%בלתי תקי% תפקוד בולקויה ת מתבטא במנהיג0

 מתווה דר� ה מגדירה יעדי� ואינהאינ, נעדרת חזו�ת המנהיג0. תודאו)ביטחו% ואי

והממשלות מתקשות , פוחתתהאפקטיביות של מערכות הממשל .  ואסטרטגיה

עדר כלי� לתכנו� ולקבלת ה, עדר יציבות שלטוניתהעקב , לתכנ% ולבצע, למשול

מוצע לשנות את . והתערערות מערכת האיזוני� בי� זרועות השלטו�, החלטות

קבלת  לשלבנות מערכת ראויה , שיטת המשטר כדי להבטיח יציבות שלטונית

ביקורת ומאבק  בי% האיזו� הנכו�ולפעול למציאת , החלטות ברמה הלאומית

חשיבות� של המאבק   עלאי% עוררי%: בשחיתות לבי� יכולת השלטו� לתפקד

ית של הפעילות האפקטיב, נלאית בשחיתות)של המלחמה הבלתי, טוהר המידותל

הדברי� , ע� זאת. של מערכות הביקורת הממלכתיות ושל ערנות התקשורת

יתר במאבק זה עלולה לגרו� ) מפני שהיסחפות,באופ% מדודלהיעשות צריכי� 

לסיכול עבודת� של , להגברת הניכור כלפי המוסדות הדמוקרטיי� הנבחרי�

ה בחוס% ולתופעות נוספות שתוצאת% פגיע, נבחרי ציבור ועובדי ציבור נאמני�

  .הלאומי

  

 באופ% משמעותי על רכיבי� מרכזיי� , אמנ�,מלחמת לבנו� השנייה לא השפיעה

אמונה הציבור היהודי מציג רמות גבוהות של : של החוס% הלאומי והחברתי

בי% לומבחי% בבירור בינה ; רצו% מחוסנה של החברה)הוא שבע; בצדקת הדר�

רמת . מדו בציפיותיו המוקדמותלא ער שא ,טחוניותיהבת והמערכות המנהיג0

וא/ נמצאה ,  של ציבור זה לא נחלשה בהשוואה לשנה הקודמתהפטריוטיות

חלה שחיקה ,  ע� זאת.ת של הזיקה הרגשית למדינה בקרבוהתחזקות מסוימ

 ,ונמצאה ירידה, לממשלה ולכנסתרוחשי� ברורה באמו% ובהערכה שהאזרחי� 

הציבור היהודי בישראל . הביטחו% בהערכתו של הציבור למערכת ,מתונה יותר

בי% ל החוס� והיכולת של החברה והפרטי� בתוכהקו ברור בי%  ,אפוא ,מותח

  . של ההנהגה המדיניתהכשלי

  

א/ מחירה הכלכלי הכבד )על: טוב של ישראל הפיננסי והכלכלימצבה בעת בה

; )ג" בתמ5%עלייה של ( בסימ% של צמיחה 2006שנת הסתיימה , של המלחמה

עלייה בהשקעות הסתמנה ; אושר במועדומאוז% ו 2007שנת ממשלתי להציב תקה

 % שלא� הניגוד בי% המצב הכלכלי לבי% מצב. ירידה באבטלהחלה ו; הזרות

על ויש מקו� לשאול א� הכלכלה תצליח לשמור ,  בולטהמערכות השלטוניות

  . שיחול שיפור משמעותי בממשלבליאיתנותה לאור� זמ% 

  

החוס� החברתי 
והפטריוטיות של 
הציבור היהודי לא 
  נחלשו עקב מלחמת

   לבנו� השנייה

מצבה הפיננסי 
והכלכלי של ישראל 

  טוב למרות מחיר
  המלחמה
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, כולל מערכות הביטחו% הלאומי, הציבור במערכות הממשלהירידה באמו% 

אתגרי� אסטרטגיי� של  המתרחשת דווקא כאשר ישראל ניצבת בפני שור

  :ובראש�, מדינאות ומקצוענות במיטב%, תומדיניי� התובעי� מנהיג0

 . על רכיביו השוני�,האיו� האיראניהתגברות  �

 .זקות החמאס התחתו�, התרחקות הסיכוי להסדר מוסכ� ע� הפלסטיני� �

על רקע המלחמה בי% היתר , העמקת הקרע בי% ערבי� ויהודי� בישראל �

 המגמה הגוברת של שלילת הלגיטימיות של המפעל הלאומי היהודילנוכח ו

 .ת הערבית בישראלידי המנהיג0)על

 ישראל ובעצ� ההכרה בזכות לאומי של)הבי%הכרסו� הגובר במעמדה  �

 .קיומה

  

 ראוי להזכיר את ההקשרי�,  אלה ובמעני� האפשריי� לה�לצור� הדיו% באתגרי�

  :נטיי�הרלוו ליי�הגלוב

ועניינה ויכולתה ,  ממשיכה להיחלשריתהבצותארמנהיגותה העולמית של  �

ג� הכרסו� שחל ביכולתה . פוחתי�הולכי� ו "תיקו% העול�"של לשאת בנטל 

סי� ל מתחזקת עוצמת% שהולכת ובעת )בה. לשת/ פעולה ע� אירופה נמש�

בעוד חמש שני� עלולה סי% לסגור את הפער הטכנולוגי והצבאי שבינה . והודו

 .הוא/ לחלו/ על פני, ריתהב)צותלבי% אר

 גוברת הסכנה הנשקפת לסדר ריתהב)צותמול ירידת עוצמתה העולמית של אר �

גופי� שאינ� מ;  המשיגות נשק להשמדה המוניתמדינות סוררותהעולמי מ

ומכניסת ; חזבאללהדוגמת , ולות צבאיות מתקדמותיכהמחזיקי� ב מדינות

. נשק להשמדה המונית לעימות הגלובלי בי% האסלא� הקיצוני לבי% המערב

שאיפה אלא ג� , ביסוד עימות זה מצויי� לא רק זע� מצד המוסלמי�

לידי הברית וישראל )מידי ארצות אידיאולוגית להשבת המזרח התיכו�

 שוא/ להגיע להסדרי� ע� וי אינהאסלא� הרדיקל. האסלא� והערבי�

 .�עילהכראלא , אויביו

התערערות הסדר הגרעיני  ממחיש את  הצפוניתקוריאההניסוי הגרעיני של  �

וכיו� היא ,  הצפוניתהמהל� לא גר� להרעה במצבה של קוריאה. העולמי

יכולתה הגרעינית תית% בידיה . לשימוש בכוח נגדהמכפי שהייתה פחות פגיעה 

לדעת . כפי שייצאה את משאביה האחרי�, יא עלולה לייצאחומר בקיע שה

ואולי א� , מחייב התייחסותכרסו� ההרתעה בתחו� הגרעי% , די�דוברי� אח

  .הפעלת כוח

  

,  ניצבת בפני קשיי� טכניי� נקודתיי�כניתה הגרעינית של אירא�ות, כפי הנראה

תו� בשיח להנסביר . ניו�אורשל  ההגיעה ליכולת העשרכי א/ שאירא% טוענת 

  .ה הטכנולוגיות שיאפשרו לה לייצר נשק גרעינייבידיהיו שנתיי� עד שלוש 

  

  

ישראל ניצבת בפני 
בעי� אתגרי� התו

מדינאות , מנהיג�ת
 ומקצוענות במיטב�
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בי% � להמתבסס על הברית בי% הכוח הדתי של ק0,  של המהפכההדור הראשו�

בצמרת המשטר האיראני פועלי� בני ו, הול� ונחלש, ארכוח הכלכלי של הבזה

 עיראק ומנהיגי  בוגרי המלחמה ע�–  של המהפכה האסלאמיתהדור השני

את  כבושלבניסיו%  – אד'של הנשיא אחמדינגתו נהגבה ,"משמרות המהפכה"

בעוד . אמנהאי והכוחות התומכי� בו'הכובד של השלטו% מידי המנהיג ח)מרכז

אנשי הנשיא , ת המשטרריד��עדיפות עליונה את כאנשי הדור הראשו% רואי� 

, די�לדעת דוברי� אח. ל הס/ ובנטייה להליכה עבתפיסות משיחיותמתאפייני� 

)ושוא/ לזרז את יו�, עצמו כנציגו של האימא� הנסתראת אד רואה 'אחמדינג

, מדובר בו ובשותפיו לאמונהר שאכ, לכ%. הדי% שבו ישלוט האסלא� עלי אדמות

  . עומדת בסימ% שאלה�היכולת להרתיע

  

 הבסיסית ידי עוינותו)שמשטרה מגדיר את עצמו על,  לאירא%אי� לאפשרנטע% כי 

אי% לקבל את הטענה שנית% כי ו, להשיג נשק גרעיני,  ולישראלריתהב)צותלאר

, למדינה גרעיניתלכשתיהפ� , קיי� ספק א� אירא%: לחיות ע� אירא% גרעינית

פועלי� ,  בזמנהועצותהמ)יתאשר פעלו על בר, ההרתעהועקרונות ; תנהג באחריות

  .עול� משיחית)תפיסתת  על אליטה שלטונית בעלככל הנראה באופ� שונה

  

 העומדות לרשות המערב כדי למנוע את השלמת התגרענותה של אירא% החלופות

  :ה%

 במהלכי�ושילובה אירא% ע�  ת%ומ)שאמ – )"engagement"(" הידברות" �

ההצטיידות בנשק גרעיני לכדאית יותר )יהפכו את איר שא") גזרי�("

סבורי� כי חלופה זו יש ה. מבחינתה מאשר המש� המאמצי� להצטייד בו

א� לא א/ , זהמהל� שכ% , ת%ומ)שאאחרי� קוראי� למ;  מתאימה עתההאינ

 . אירא%יה ועמדותיה שליבהיר את כוונות, להסכמה י�יול

 לחשוב מחדש ניעה על אירא% כדי ליצור סדקי� בהנהגתה ולההגברת הלחצי� �

, ו� כינראה כי זו החלופה המעשית יותר .על מאז% הרווח וההפסד שלה

 . פועלת עתה לקדמהריתהב)צותואר

נית%  .ואולי ג� נגד מוקדי המשטר,  נגד מתקני� גרעיניי�תקיפות צבאיות �

תשבש את הפרויקט היא וקרוב לוודאי ש, לממש חלופה זו בטווח הקרוב

וכ% כלפי , א� היא כרוכה במהלכי תגמול איראניי� במפר-, הגרעיני האיראני

ר א� מש� הדחייה בהשלמת הפרויקט יצדיק ולא ברו, ישראל וברחבי העול�

א� אי% להסירה מעל , חלופה זו אינה צריכה להיות הראשונה. את המחיר

 .הפרק

נוכח האופוזיציה ל יש הסבורי� כי זו חלופה מעשית .שינוי המשטר �

אחרי� סבורי� שאחיזת המשטר . אד בצמרת ובציבור הרחב'לאחמדינג

 .שינוי המשטר מבחו-י ידכיו� להביא לאפשר )איוכי , הדוקה

 

הדילמה שאירא� 
נדרש ונית� : מציבה

לפעול למניעת 
ג� , התגרענותה

במחיר תגובות 
צבאיות 

וטרוריסטיות קשות 
היה א� ; מצידה

, הדבר לא יעלה
נשאלת השאלה א� 

יהיה אפשר 
להתמודד בהצלחה 

ע� אירא� בעלת 
יכולת גרעינית 

צבאית באמצעות כלי 
  הרתעה
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דיפלומטי לסוגיה האיראנית הוא עדיי% הפתרו% ) היא כי פתרו% מדיניעמדת ישראל

כי ראוי ר שא,  במאבק בגרעי% האיראני ראש ח%האינוכי ישראל עצמה , המועד/

ישראל שהאיפוק והאחריות %  אי% להסיק מ,ע� זאת. המעצמותייעשה בניצוח% של 

א� , החיוניי� שלהל בנחישות להג% על האינטרסי� היא לא תפעכי כיו� מגלה 

  .יהיה צור� בכ�

  

חייבות להנהיג מסע , מה יהדות העול�יוע,  יש הסבורי� כי ישראל,לעומת זאת

אשר תפעל לבידודה המדיני של ,  נגד האיו� האיראנילאומיתבי�חזית לבניית 

 )divestment(ת ידי משיכת השקעו)בי% היתר על, אירא% ותטיל עליה מצור כלכלי

  .מוסדות פיננסיי� מחברות המנהלות עסקי� ע� אירא%וקרנות פנסיה , יחידי�של 

 

ממשלת ישראל עודנה דבקה בפתרו% של שתי מדינות , סוגיה הפלסטיניתאשר לב

והמדינה הפלסטינית כפתרו% , ישראל כביתו של הע� היהודי  מדינת–לשני עמי� 

א� לא נית% לממש פתרו% זה . טיני�השל� והיחיד לבעיית הפליטי� הפלס

שהרי הפלסטיני� אינ� יכולי� לחסל את הטרור , "מפת הדרכי�"באמצעות 

שלבית המעבירה )לכ% הועלתה תוכנית תלת. ואינ� רוצי� במדינה בגבולות זמניי�

חיסול הטרור לשלב השני ומרכזת את השלב הראשו% בבניית של  המשימהאת 

 לפעול ווציהי� מוטיייצרו אצל הפלסטינר שא ,טחוניי�יובהישגי� כלכליי� 

  .לחיסול הטרור

  

 יעד הצדדי אינ) דות%ומ)שאהגעה להסדר של שתי מדינות במ, פי כמה גישות)על

  :מציאותי

)נפרד ממלחמת)פלסטיני הוא חלק בלתי)יש הסבורי� כי הסכסו� הישראלי �

אפשר )וכי אי, ומהעימות הכולל של האסלא� הרדיקלי ע� המערבתרבויות 

אפשר )ואי,  לנצח במערכה הכוללת נגד האסלא� הרדיקליבלילפתור אותו 

גיו% בחיפוש פתרונות י אי% ה,לפיכ�.  להכריע את אירא%בלילהכריע את חמאס 

  .ליצדדיות רק ישחקו לידי כוחות האסלא� הרדיק)ונסיגות חד, צדדיי�)דו

של רו% המוצא הישראלית שהפלסטיני� רוצי� בפת)יש הטועני� כי הנחת �

אי% הנהגה פלסטינית המסוגלת לממש את חזו% שתי :  נכונההשתי מדינות אינ

 אלא ,ומתחזקי� הכוחות הפלסטיניי� שאינ� רוצי� בשתי מדינות, המדינות

אינ� רוצי� בסיו� כוחות אלה  .אסלאמית פלסטינית אחתבמדינה ערבית

.  ישראלקריסתה שלידי כי להערכת� הימשכותו תביא ל,  הישראליהכיבוש

על ישראל לדאוג לכ� , ה הפלסטיניתיכדי להגיע לסיו� שליטתה באוכלוסי

כלומר גו/ שיכול לקבל החלטות , "כתובת" תהיה לסטיניתפות השהרש

 עד כדי לסטיניתפות השדרוג במעמדה של הרשידי ולהביא ל, ולבצע%

,  לאומית פלסטיניתא� תקו� ממשלת אחדות, לכ�)אי. הפיכתה למדינה

, החלטות קשותשל  הולחייבה לקבל שור, צריכה לאפשר לה לפעולישראל 

שבה% תצטר� להכריע בי% האידיאולוגיה של שלילת ישראל לבי% הצור� לשרת 

חלופה לסיו� 
שליטת ישראל על 

האוכלוסייה 
 להביא –ינית הפלסט

לידי כ� שהרשות 
הפלסטינית תהיה 

ולשדרג , "כתובת"
את מעמדה עד כדי 
  הפיכתה למדינה

על ישראל ויהדות 
העול� לקד� את 

בידודה המדיני של 
אירא� וכ� סנקציות 

 כלכליות נגדה

ספק א� הפתרו� של 
שתי מדינות לשני 
 עמי� עודנו אפשרי

הרואי� בסכסו�  יש
פלסטיני הישראלי

חלק מהעימות הכולל 
של האסלא� 

 הרדיקלי ע� המערב
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ות  הרשה שלסדרה של הסכמי� בשטח תשדרג את מעמד. את האוכלוסייה

 .עצמאותהאת  ולסטיניתפה

שלילת גישה שמהותה היא כיו� ערביי ישראל מבטאת של ת מנהיג0ה �

 יהותביעה לחסל את אופי, של מפעלו הלאומי של הע� היהודי הלגיטימיות

 שמשמעה יצירת ,"דמוקרטיה הסכמית"היהודי של ישראל ולהנהיג בה 

  .לאומיתמדינה דו

משטר יש מי שסבור כי במצב הקיי� הפתרו% האפשרי היחיד הוא כינו%  �

שכ% , האיחוד האירופיידי )אשר ינוהל וימומ% על,  בשטחי�לאומיבי�נאמנות 

 . לא תרצה לעסוק בכ�ריתהב)צותאר

 

הממשל מצד בלבד לב מעטה )תשומתכיו� בזוכה " תהלי� השלו�", אכ%

. יהיה ג� בשנתיי� הקרובותכ� צפוי שו, מתמקד בעיראקאשר , האמריקאי

, א� היא מאבדת את הדומיננטיות שלה באזור, השפעה) עודנה רבתריתהב)צותאר

ומדיניות הממשל ש� , ות להצלחה ולניצחו% בכל הנוגע לעיראקג� שאי% לצפ)מה

 ישראל. בשנתיי� הקרובות תתמקד בצמצו� נזקי� יותר מאשר בצבירת הישגי�

א� עליה להיער� לאפשרות , ריתהב)צות נושא למחלוקת פוליטית בארהעדיי% אינ

 על  לאחרונה החל ויכוח, אכ%.2008 למוקד בוויכוח לקראת בחירות �הפיתהיא ש

  .ריתהב)צותישראלית של אר)הפרובאוריינטציה הגלומה החוכמה מידת 

  

)צותובראש� אר, רקמת קשריה של ישראל ע� שותפי� אסטרטגיי� בעול�

בהקשר זה . טחונהיובבהיא רכיב מרכזי בחוסנה הלאומי ,  ואירופהריתהב

מסתמני� מגמות ותהליכי� שליליי� העלולי� להחליש את עוצמת� של קשרי� 

גוברת במערב , לצד הגידול באנטישמיות. ולכ% ג� את חוסנה של ישראל, האל

האנטימגמת �העול� הנאור .  הכפירה בזכות קיומה של ישראל,דהיינו, תישראלי

 בשנת היה מוכ% לחיות בלי יהודי�שיו� לעול� בלי ישראל א/ יותר מכפי כמוכ% 

העול� יהיה  "וא "היעל�ישראל היא ניסוי שנכשל ועליה ל"ואמירות כגו% , 1938

  .הפכו ללגיטימיותנ "ב יותר בלעדיהטו

  

, אוונגלית) נחלשת התמיכה בישראל בציבור הרחב ובאליטה הלאריתהבצותבאר

לגיטימציה של ישראל )מגמת הדה. וגובר הערעור על זכות היהודי� לתמו� בה

כמוה ו, עוברת משוליה הקיצוניי� של הקהילה הפוליטית האמריקאית אל מרכזה

יותר ויותר מועלות : ריתהב)צותאיו� על ארמהווה  תהיהודישהשדולה ג� הטענה 

 ה למדיניות חו- שאינריתהב)צות את ארפת דוחתהיהודישהשדולה טענות על כ� 

על ישראל להיער� יש הסבורי� כי .  לכיוו% מלחמה נגד אירא%, למשל– בטובתה

  .שני� הקרובות במהל� הלאובד� הסיוע המדיני והכלכלי האמריקאי

  

  

לגיטימציה מגמת הדה
של ישראל ושל 

השדולה היהודית 
עוברת משולי החברה 

 האמריקאית אל מרכזה
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 ע� שדרוג קשריה האסטרטגיי�ידי מאמציה להביא לאת לכ% על ישראל להגביר 

 יספקשדרוג זה . ו"האיחוד האירופי ונאט, ריתהב)צות אר–שותפיה במערב 

נגד למאמצי� לבודד את ישראל ולהפו� את שלילת קיומה לעמדה )משקל

שדרוג מהותי של ישראל מתקשה ע� זאת להחליט על . מקובלת ג� במערבש

 ריתהב)צות ונרתעת מבניית שותפות אסטרטגית רחבה ע� אר,ו"נאטקשריה ע� 

יש הסבורי� כי שותפות כזו תצמצ� את חופש הפעולה האסטרטגי . וע� אירופה

ו " א� אחרי� סבורי� כי על ישראל לפעול לקידו� קשריה ע� נאט,של ישראל

וא/ לשאו/ , % הקהילה האטלנטית בינה לביצדדיי�בבניית יחסי� רבבניי% )כאב%

אותה בהנחה שיממש את הטרנספורמציה הפוליטית והצבאית ש, ת בארגו%לחבר0

  .הציב לעצמו כיעד

  

היא בה שבתקופה  יהדות המערבמתקפת האנטישמיות שהוזכרה לעיל פוקדת את 

  :שביטוייו הבולטי� ה�,  עמוקבמשברשרויה 

  .התמעטות דמוגרפית של הע� היהודי �

 .ה בזיקה לתרבות היהודית ובאוריינות היהודיתיריד �

תחושת ההשתייכות התעמעמות של היחלשות הקשר בי% ישראל לתפוצות ו �

 .במיוחד בקרב הדור הצעיר, לע� היהודי

 .להתמודדות ע� המשברעדר חזו% ותוכנית והת חולשת המנהיג0 �

 .לישראלבמספר העולי� ירידה נמשכת  �

  

 חיזוק מודעותו ,קרי, ע� היהודי בתפוצותה" שדרוג" נדרש מאמ- ל,לפיכ�

צעד . הגברת לכידותו והידוק קשריו ע� ישראל, העצמית וזיקתו לתרבות היהודית

ת מנהיג0של  מפגש – "הפורו� היהודי העולמי"חשוב בכיוו% זה יהיה כינונו של 

גיבוש אסטרטגיה כוללת ומשותפת ש� הע� היהודי באר- ובתפוצות ל

במיוחד ,  לישראל"יורדי�"לפעול להחזרת יש כ% . רלהתמודדות ע� המשב

נוער יהודי לישראל באמצעות של  ההבאההיק/ את ולהגדיל , ריתהב)צותמאר

  ".תגלית"דוגמת מפעלי� 

 

)בי% היתר על, ל"חידושו והעצמתו של צהמענה נוס/ לאתגרי� האסטרטגיי� הוא 

 רו� האיכותיהיתטיפוח� של ;  וזמינותו בכל הרמותהמודיעי�ידי חיזוק 

ובמיוחד , והגברת האימוני� של כל הכוחות הלוחמי�; והטכנולוגיה המתקדמת

בלב השינוי . תו� פיתוח יכולות לחימה בסביבות שונות, של מער� המילואי�

אמירת אמת , ובכלל זה תחושת השותפות, מרק� הערכי�הנדרש מצוי חידוש 

 .אמו% הדדיו

  

תה נשע% על ניהול עקבי של מדיניות  שישראל נהנית ממנו עהחוס� הפיננסי

רגולטיבית , טכנולוגית, ועל שימור של תשתית אנושית, כלכלית נכונה וברורה

במשמעת  מצויי�ביטויי� מובהקי� לכ� . ומשפטית המעודדת פיתוח עסקי�

 

שדרוג קשריה של 
ישראל ע� שותפיה 

האסטרטגיי� 
במערב הוא מענה 

למתקפת הדה
 לגיטימציה שלה
  ולאתגר הרדיקלי

יש לחזק את זיקתו 
של הע� היהודי 
בתפוצות לתרבות 

היהודית ולהדק את 
 קשריו ע� ישראל 

החוס� הפיננסי נשע� 
על מדיניות כלכלית 

יש להמשי� . נכונה
א� ג� לטפל , בה

, בעוני היחסי
  ששיעורו גבוה
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 ,סי�ימה בהפחתת ,)שתרמה להקטנה ניכרת של החוב הישראלי (ליתאפיסקה

 בתחרות ,)עלייה מתונה בעוני היחסיכרוכה בשהייתה (המוחלט בירידה בעוני 

הצעדי� העיקריי� .  בהפרטות וברפורמות, בעידוד היציאה לעבודה,גבוההה

צמיחה  יצירתהמש� תנופת הצמיחה ו ה� ות החוס% וא/ להגברהנחוצי� לשימור

הגברת ; תמריצי� ליציאה לעבודההגברת ; מס הכנסה שליליהנהגת ; קיימאבת

  .רו מכבלי� ביורוקרטיי�ו% ושחר"לשוק הנדתיחת פ; התחרות הבנקאית

  

 של ישראל ולהבטיח את המש� השתלבותה בכלכלה כושר התחרותכדי לשפר את 

יש לשפר את הסביבה , נוכח האיומי� על מנועי הצמיחה שלהל ליתהגלוב

 כ� שלא יהיו נחותי� בהשוואה ,הרגולטורית והחקיקתית ואת מער� המיסוי

ההו% לצאת מישראל באותה יכול , א יינקטו צעדי� אלהא� ל .למדינות אחרות

  .מהירות שבה נכנס אליה

  

ממוצע משוקלל :  גבוהעוני יחסיבוה הצמיחה בישראל מל0, לצד החוס% הפיננסי

. OECD במדינות 13.5%) בהשוואה ל,)ובכלל זה שליש מהילדי� (20.6%של 

 מכלל 16%–15%) ו,הבית ה� עניי�) ממשקי50%)בקרב הערבי� והחרדי� יותר מ

  .האוכלוסייה בגיל העבודה אינ� עובדי�

  

 , צמצו� מספר העובדי� הזרי�,הגדלת ההשקעה בחינו�: בי% הפתרונות המוצעי�

לא רק ו( הכנסה כוללת יפ)ל מעבר למדידת העוני ע,הרחבת רשת הביטחו% החברתי

  .% התייחסות דיפרנציאלית לבעיית העוני והעצמת תוכנית ויסקונסי,)כספית

  

 נמצאי� בנסיגההישגיה המדידי� .  בישראל נמש�מערכת החינו�במשבר ה

לאומיי� הול� )בי%ומקומ� של התלמידי� הישראלי� במבחני� , משמעותית

מערכת החינו� מספקת כי המורי� והמנהלי� סבורי� , רוב ההורי�. ומידרדר

 ואינה מטפלת כראוי ה%,  התלמידי� הממוצעי� בלבדה� שלמענה לצורכי

 ה� של ה� תופסי� את הישגי.בתלמידי� המצטייני� וה% בתלמידי� המתקשי�

חושבי� שהמערכת , כלל התלמידי� במערכת החינו� כנמוכי� עד נמוכי� מאוד

וסבורי� כי קיי�  ,נכשלת בהקניית כלי� ומיומנויות הדרושי� בעול� המודרני

  .� דוחק בטיפוח תלמידי� מצטייני�צור

  

של � ודיקג� אלא , תקציב החינו�הגדלה של לא רק  מחייב שיקו� מערכת החינו�

, תהחתירה למצוינ�יש לפתח את . ת הלאומייוהחינו� לפסגת סדר העדיפו

העלאת הסטנדרטי� וכלה בגיל הר� לחינו� ב החל ,ולממשה באמצעות רפורמות

 ,גישה שוויוניתביש לעשות זאת . לאומיי� של המוסדות האקדמיי�)הבי%

של הכלכלי )החברתילרבות ניתוק הקשר בי% המצב  (יו� הזדמנויותשוושפירושה 

 יהולא מתו� חתירה להשוו ,)פניה�לבי% האפשרויות הפתוחות להתלמידי� 

  ).נמנע הוא השלטת הבינוניות)שפירושה הבלתי(

  

יש להציב את החינו� 
בראש סדר 

העדיפויות הלאומי 
ולפתח את החתירה 
למצוינ�ת לכל אור� 

 המסלול החינוכי
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  מגמות אסטרטגיות גלובליותמגמות אסטרטגיות גלובליות

  

  מאפייני� כלליי�

  ,  את עיראקריתבהצותארארבע שני� אחרי שכבשה , כיו�ההערכה הנפוצה 

            ועניינה ויכולתה לשאת , להיחלשממשיכה מנהיגותה הגלובלית היא כי 

                מהאת מקוכי יש הצופי� . פוחתי�הולכי� ו "תיקו% העול�"של בנטל 

 conservative ("בדלנות שמרנית "2008תתפוס בבחירות " השמרנות החדשה"של 

isolationism( . �צותאירופה וארהכרסו� ביכולת% של ג� נמש לשת/ ריתהב

רבי� באירופה אינ� מביעי� אמו% : עיראקבעניי% המחלוקת למ% בעיקר , פעולה

)צותפעולה ע� אר)ואינ� מעונייני� בשיתו/, באליטה הפוליטית האמריקאית

)צותומספר המדינות ביבשת הרואות בחיוב את הדומיננטיות של אר; ריתהב

  .תיייני העול� ירד באורח דרמ בניהול ענריתהב

  

לתו� " קואליציה של ממתיני�"כ ואירופה ריתהב)צותיש המתארי� את אר

)לשק� את האמו% ושיתו/אפשר יהיה  בהנחה שאחר כ�, ממשל בוששל  וכהונת

לא , רפובליקאי או דמוקרטי, שכ% כל ממשל חדש, אול� עמדה זו מוטעית. הפעולה

  וכחי בסוגיות כגו% הפעלת כוח ביחסי� יהיה רחוק בתפיסותיו מהממשל הנ

 – ה% גרמניה, ע� זאת. שהאירופי� מתנגדי� לה ברמה העקרונית, לאומיי�)בי%

 וה% מדינות נוספות מייחסות חשיבות – הנשיאה הנוכחית של האיחוד האירופי

יכול שאמצעי אפשרי . ריתהב)צותהפעולה בי% האיחוד לאר)רבה להידוק שיתו/

הפעולה הוא אמנה כלכלית אטלנטית או הסכ� סחר חופשי )ו/לסייע בהידוק שית

 .ריתהב)צותבי% האיחוד לבי% אר

 

 בזירה ריתהבצותהישגיה של ארבכירי הממשל האמריקאי מדגישי� דווקא את 

 ההתקדמות בקשריה , שיצרה ע� הודוליתה� השותפות הגלוביניב, לאומית)הבי%

 ,שבמדינות אמריקה הלטינית מעורבותה הגוברת באפריקה והעובדה ,ע� סי%

כלכלת ב �תומכיה יש תנועה לכיוו% ממשלי� דמוקרטיי� ,ילה'ברזיל וצדוגמת 

 ריתהב)צותאות� בכירי� רואי� את השותפות האסטרטגית בי% אר. שוק

ומצביעי� על כ� שלחציה הגוברי� של , פע�)יו� משהייתה איכלאירופה כחזקה 

  .קפה למגננהאירא% ממתמעבר של  גרמו לריתהב)צותאר

  

 והפערי� שנותרו בינה לבי% ריתהב)צות נראה כי מגבלות כוחה של אר,מכל מקו�

אירופה מחלישי� את יכולתו של המערב להתמודד ע� הסכנות הגוברות לסדר 

מגופי� ו,  המשיגות נשק להשמדה המוניתמדינות סוררותהעולמי הנשקפות מ

המערב  .חזבאללהדוגמת , תיכולות צבאיות מתקדמוהמחזיקי� ב שאינ� מדינות

בי% בינו ל ליע� היבטיו השוני� של העימות הגלובמתקשה כיו� להתמודד 

והכוח , קאעדה)בהנהגת אל, והאבי)שבמסגרתו הכוח הסוני, האסלא� הקיצוני

היחלשות מנהיגותה 
הגלובלית של 

הברית ארצות
�והכרסו� בשיתו
הפעולה שלה ע� 
אירופה מחלישי� 
את יכולת המערב 

להתמודד ע� 
הסכנות הגוברות 

 לסדר העולמי
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)צותלגבור על המערב הנוצרי בהנהגת ארמנסי� , בהנהגתה של אירא%, השיעי

ר שא, 1978למ% שנת השני , ני חדשאירא� עוברת גל מהפכ כאשר ,זאת. ריתהב

בנשק המחריפה את האיו� הגלו� , עול� משיחית)אחד ממאפייניו הוא תפיסת

  .האיראניקונוונציונלי )הלא

  

 ע� המערב מצויי� לא רק הזע� של האסלא� הרדיקליביסוד העימות של 

)צותהשבת המזרח התיכו% מידי ארבדבר  חזו� אידיאולוגיאלא ג� , המוסלמי�

 שוא/ להגיע והאסלא� הרדיקלי אינ.  וישראל לידי האסלא� והערבי�תריהב

ולכ% א� אשליה היא להניח שחזבאללה , להכריע� אלא ,להסדרי� ע� אויביו

שאירא% תוותר על תוכנית הגרעי% שלה ; ייכנע א� ישראל תוותר על חוות שבעא

. ר בואו שחמאס יכיר בישראל א� ישראל תכי; לאומיות)הבי%בלח- הסנקציות 

 בכ� ,המאבק האכזרי הניטש כיו� בי% סוני� לשיעי� אולי מקל על המערב

א� יש במאבק זה ג� משו� אזהרה ,  יוצר חזית אחתושהאסלא� הרדיקלי אינ

א� מוסלמי� מסוגלי� לעולל זה לזה את אשר ה� מעוללי� מדי יו� : למערב

  .סלא�ו למי שה� תופסי� כאויבי האצא ולמד מה יעולל, ביומו בעיראק

  

  :ה העולמיילמשק האנרגילעימות הגלובלי הזה יש זיקות 

הוא החריג הגדול , מרכזי ביותר בחברת הגלובליזציה האנושיתאלמנט , הנפט �

, מכשיר של מדיניות חו%משו� שהוא משמש ג� , ביותר לכללי הסדר הגלובלי

יציב )המזרח התיכו% הלא. אפס)סכו� הוא משחקאליו וכל מה שקשור 

 . הידועות מעתודות הנפט63%מחזיק 

, טרוריסטיות ורדיקליות משמשי� לתמיכה בקבוצות דולרי�פטרו �

ולסעודי� להפי- את , ומסייעי� לאירא% לתמו� בגורמי� שיעיי� באזור

 .פי שיטת�)האסלא� על

, המלחמה הקרהלמ% שעודדה את הפוליטיזציה של הנפט , ריתהב)צותאר �

 והיא ג� צרכנית נפט ,יניות חו-לצורכי מדבנפט  בעצמה להשתמש רבהמ

 נובעת במידה 1990למ% שנת העלייה הגדולה במחירי הנפט ; עתירת תיאבו%

 .עלייה בצריכה האמריקאיתהרבה מ

ק אינה ערוכה כיאות לקליטה של סי% " ואופOECDהמערכת של ארצות  �

כלפי " לעומתית" שתי שחקניות גלובליות מרכזיות הנוטות לגישה – ורוסיה

 .ובמצב זה טמו% פוטנציאל לזעזועי�, ריתהב)צותאר

  

ה% : צמיחת% המסחררתבשל ה יד על משק האנרגיומשפיעות מא, הודווכמוה , סי�

בעוד העול� המתועש צומח ,  בהתאמה, בשנה7%) ו10%–9%צומחות בקצב של 

 25%) ו50% בסי% ובהודו ה� שיעורי החיסכו�.  בלבד2.8%בשיעור ממוצע של 

)צותלאר. ריתהב)צות בלבד באר10% לעומת שיעור של , בהתאמה,מהתוצר

, כמשק חוס�, ואילו לסי%,  במאז% התשלומי�ייש גירעו% ענק, כמשק צור�, ריתהב

, עשיר ומתקד�אוכלוסייה בסי% ובהודו מתהווה פלח . יש רזרבות גדולות של הו%

האסלא� הרדיקלי 
אינו שוא� להגיע 

להסדרי� ע� 
אלא , המערב
  להכריעו

תלותו של המערב 
גייה שמקורה באנר

במזרח התיכו� 
מפחיתה את יכולתו 
להתמודד ע� האתגר 

  האסלאמי
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. הואז יתחרה ב,  ולכוח הקנייה שלהריתהב)צותשיגיע לממדי אוכלוסייתה של אר

, את סי% בעשור שני� בתחומי הטכנולוגיה והצבאמקדימה  ריתהב)צותכיו� אר

 במובני� מסוימי� עקב עלולה לפגר אחרי סי�היא בעוד חמש שני� א� 

  . המהירותההתפתחויות הטכנולוגיות

  

  יכו�התרח  במזריתהבצותמדיניות של ארהכיווני 

בגלל מחיר נוכחותה , � הסתיייכו�התרח העיד� האמריקאי במזיש הסבורי� כי 

בגלל התלות בנפט ובגלל  ,מחיר הגלובליזציהבגלל  , בעיראקריתהב)צותשל אר

הבחירות כבר בשלבי� הראשוני� של הרפורמות  עניי%בהמוטעית ההתמקדות 

על  השפעההברית )לארצותאי% פירוש הדבר שלא תהיה עוד . יכו%התרח במז

 מצוי יכו%התרח המזר שכאוזאת ,  בותדומיננטילא תהיה עוד היא אבל , אזורה

רח אחרי� טועני� כי העיד% האמריקאי במז. יציבות)בעיד% ממוש� של בעיות ואי

והערבי� ,  היא הכוח הפעיל ביותר באזורריתהב)צותאר: לא הסתיי� יכו%הת

השאלה היא כיצד . פניה שלא תעזוב את עיראק ושלא תרפה מאירא%למתחנני� 

  .ה זה את כוחריתהב)צותתפעיל אר

  

 בישורת יכו�התרח  במזריתהבצותמדיניות של ארהמאפייני מה יהיו א� כ% 

)בחירותמצוי למ% ר שאכאשר מולו פועל קונגרס , האחרונה של ממשל בוש

 יהיו המאפייני� האל מסתמ% כי ?הדמוקרטי�בשליטת  2006הביניי� בנובמבר 

  :העיקריי�

סברי� בנוגע למדיניות הממשל ה% הקונגרס יגלה מחדש את כוחו לדרוש מ �

 .החו- שלו

)סדרקיימי� ספקות רבי� באשר להגדלת . עיראקהיו� תעמוד )בראש סדר �

, מאלכי)להישענות על ממשלת אלביחס האמריקאי הלוח� ש� והכוחות 

שני צידי המתרס הפוליטי .  ולא לאומית, כבעלת אוריינטציה עדתיתסתהנתפ

החותר להגדלת ,  הנשיאהזהב בי% גישת)בוושינגטו% מחפשי� את שביל

רבי� : הדוגלי� בהקטנתה, לבי% זו של הדמוקרטי�, המעורבות בעיראק

מהקוראי� לצמצו� המעורבות הצבאית תומכי� בהגברת המעורבות באימו% 

ומדיניות הממשל , אי% לצפות להצלחה ולניצחו%. ממשלת עיראקשל כוחות ה

.  במה שנית% להשיגבשנתיי� הקרובות תתמקד במה שנית% למנוע יותר מאשר

 לשנות את החקיקה כדי והקונגרס לא יצליח, הנשיא לא יסתלק מעיראק

 .לצאת ממנה

א� אי% לכ� עדיי% ביטוי , פע� בעבר)שהייתה אימ חשובה אירא�סוגיית  �

 או  לפוליטית בשנה�הפיהסוגיה עשויה ל. ריתהב)צותויכוח הפוליטי בארוב

. כנית הגרעי% שלהו הזירה ע� תואירא% תתפוס את מרכז, שנתיי� הקרובותב

א� זו פחותה משהייתה מ% ,  ע� אירא%ת%ומ)שאיש תמיכה מסוימת במ

על סוגיית ההתמודדות ע� ההתגרענות (אד 'לא תופעת אחמדינגאלמהסת� 

 ).בהמש�ראו  של אירא%

הברית עודנה ארצות
הכוח הפעיל והמשפיע 
, ביותר במזרח התיכו�

א� אינה דומיננטית בו 
  כבעבר

הברית לא ארצות
תסתלק מעיראק 

, בשנתיי� הקרובות
א� תחתור למזעור 
נזקי� יותר מאשר 

  להישגי�
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א� עליה להיער� ,  נושא למחלוקת פוליטיתה עדיי% אינישראלג� , כמו אירא% �

לאחרונה החל : 2008מוקד בוויכוח לקראת בחירות ל �פהיתהיא לאפשרות ש

)צותישראלית של אר)הפרובאוריינטציה הגלומה החוכמה מידת ויכוח על 

הלב )תשומת, ע� זאת. ותמיכת הציבור הרחב בישראל נחלשת, ריתהב

 או ההתעניינות בה תעלה במעט בשנה. עטהו עודנה מהפלסטיניתסוגיה ל

 .דר�)כדי פריצתא� לא עד , שנתיי� הקרובותב

היו� של ממשל בוש )שעמדו במקו� גבוה בסדר, יכו%התרח  במזהרפורמות �

מ% , מחדששה% ייבחנו ונראה  ,י�צברו מוניטי% שלילי, בכהונתו הראשונה

יש לשאול מה הרצ/ ומה הקצב הנכוני� של . ידי הממשל הבא)כבר עלהסת� 

העובדה . הא בז וכיוצ,צריכות להשתלב במהלכ%הבחירות היכ% , הרפורמות

 בענייני� ריתהב)צותשמצרי� וערב הסעודית הגבירו את תמיכת% באר

ה% מעריכות שנושא הרפורמות ירד מעידה כי הקשורי� לעיראק ולאירא% 

 .בחשיבותו מבחינת הממשל

שוי לשוב ולעלות והוא ע, א� ג� לא נקבר,  מיוש�ו אינהמילטו� בייקרחדו �

 .על הפרק

  

ו את מדיניות החו- הניצית של הממשל להשפעת� של לציי% כי רבי� ייחסיש 

א� עובדה היא כי הנשיא הקשיח את מדיניותו כלפי עיראק , "השמרני� החדשי�"

גלס ודוולפובי- , רמספלדכגו%  ,אחרי שנציגי� מובהקי� שלה�דווקא ואירא% 

  . עזבו את משרד ההגנה,'פיית

  

  ?סדר גרעיני עולמי חדש

 והמערב ריתהב)צותארשידיי� והקשי� ביותר יאחד האתגרי� העולמיי� המ

שרבות מה% מתמקדות , התמורות בסדר הגרעיני העולמיהוא פניה� לעומדי� 

ע� התמורות . לאומית לארגנו מחדש)הבי%מחייבות את הקהילה ו יכו%התרח במז

  :הללו נמני�

 . הצפוניתהניסוי הגרעיני של קוריאה �

 .תפוצה גוברת של טכנולוגיה גרעינית �

ובעקבותיה התפשטות צפויה של נשק ,  אירא% גרעיניתה שלת הופעתסכנ �

 .גרעיני למדינות הסמוכות לה

והאפשרות שיסתייעו במדינות בעלות ,  בגרעי%גורמי טרורשל התעניינות  �

גורמי הטרור מוסיפי� אתגר (  הצפונית או קוריאה%פקיסט,  כאירא%,יכולת

ה� אינ� ,  בסדר הגרעיני היש%שכ% בניגוד למדינות הגרעיניות, אסטרטגי חדש

וני� להקרבה  בהיות� מכ0,מוטרדי� מהתגובה על שימוש בנשק גרעיני

 .)עצמית

עימות כלל  ואפשרות הסלמתו ל ההודיתיבשתבתתהתמשכותו של הסכסו�  �

 .היציבות הבסיסית)נמשכת איבפקיסט% עצמה שבשעה , גרעיני

הסדר הגרעיני העולמי 
ויש , היש� התערער

  ליצור סדר חדש

ישראל עדיי� אינה 
נושא למחלוקת 
פוליטית בארצות

א� היא , הברית
עלולה ליהפ� לנושא 
  כזה לקראת בחירות

 2008  
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 בלי ,הי במשק האנרגיה הגרעינית כחלופה זמינהיהופעתה מחדש של האנרגי �

 .סכנות גרעיניותליצירת שיתלוו לכ� סידורי בקרה שימנעו את ניצולה 

  

 ,לא נוצר משבר:  לא גר� להרעה במצבה הצפוניתקוריאההניסוי הגרעיני של 

 גבולותיה פתוחי� והנסיבות הופכות אותה לפגיעה פחות לשימוש ,הסחר שלה גדל

המערכת שלונה של יכאת הצפונית יאה כ� הוכיח הניסיו% של קור. בכוח נגדה

סביר להניח שג� אירא% . לאומית במניעת התגרענות של מדינות סוררותהבי�

יהיה חומר בקיע בכמות כזו הצפונית בידי קוריאה , יתר על כ%. הבחינה בזאת

 �הפי עלולה ליפ�. את משאביה האחרי�בעבר ייצאה כש� ש, שהיא עלולה לייצאו

יש לפעול . ריתהב)צותתחוש שאי% באפשרותה לסמו� על ארלמדינה גרעינית א� 

יש כ% .  הצפוניתידי קוריאה) עלחומרי� וידע גרעיניי�של  הלמניעת מכירעתה 

) שיחות השש(צדדית )תחת מטרייה רב –ולנהל , להמשי� במאמצי� הדיפלומטיי�

  . הצפוניתקוריאהל ריתהב)צותצדדי בי% אר)דו ת%ומ)שאמ –

  

הימנעות . הפעלת כוחואולי א/ הסתכנות ב, מחייב התייחסות הכרסו� בהרתעה

יש ג� לחשוב מחדש . מכ� עלולה במקרי� מסוימי� להולי� להתמוטטות ההרתעה

פירוק של תחו� המלהבדיל , פכת למיושנתנהאשר , בקרת הנשקשל משמעות העל 

)צדדית על אי) להכריז חדריתהב)צותקיימת דעה שעל אר. רלוונטישעודנו , הנשק

שימוש שני הבהרה כי תו� , יהיוהנסיבות אשר יהיו , שימוש ראשו% בנשק גרעיני

 תפעיל נשק גרעיני מכל סוג ומכל מניע אמדינה שהיכל א� . ייעשה ג� ייעשה

יש הטועני� כי . שימוש ראשו%) את התחייבותה לאיריתהב)צותארתשעה , שהוא

יש לבחו% מחדש . ית הצפונקוריאהולמהל� כזה תהיה השפעה מפכחת על אירא% 

בריתה ) ובעלותריתהב)צותפינה בהגנת אר)שהיא אב%, ג� את ההגנה נגד טילי�

  .ואירא%הצפונית מפני קוריאה 

  

 ריתהב)צות מוצע כי אר,כ�. גורמי� שוני� ממליצי� על מסלולי� שוני� נוספי�

כמויות ה ובהסכמי� חדשי� על צמצו� בביטחו� ובבטיחות גרעיניי�ורוסיה ידונו 

 צעדי� נוספי�להל% .  תחת פיקוח אפקטיבי,ראשי הקרב ואמצעי השיגורשל 

  :שמוצעי�

 .הגברת יציבות� של כוחות צבאיי� גרעיניי� �

 שתובמיוחד צמצו� או א/ ביטול מוחלט של פרי, שהקטנת כמות הנשק הפרו �

 .י� טקטיי� גרעיניימהלחצעי אמ

 .�הסרת ראשי הקרב מאמצעי השיגור כאשר מצב הכוננות נמו �

של אמצעי � מהבטחת שליטה מלאה במיקו, ני� ישימהלחצעי השמדת אמ �

 . של חומרי� גרעיניי� ושיפור שיטות האחסו%,י�הגרעיניהלחימה 

  

  

הניסוי הגרעיני של 
קוריאה הצפונית 
מעיד על כישלו� 
הסדר הגרעיני 

  העולמי

הכרסו� בהרתעה 
, מחייב התייחסות

 ואולי א� הפעלת כוח
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ספקת כל לה לאומיבי�משטר דלק גרעיני יש ג� הממליצי� על פעולה לכינו% 

ה לכ� יתלוו. ולמשיכתו ואחסונו של דלק לאחר שימוש, הדלק הגרעיני האזרחי

שיסגור את הפרצה המאפשרת כיו� למדינות שאינ% , NPT)שינוי באמנת ה

כ% יש .  של פלוטוניו�)reprocessing(תהליכי השבה גרעיניות לעסוק בהעשרה וב

, )CTBT(של האמנה הכוללת לאיסור ניסויי� ויישומה אשרורה ידי להביא ל

-Cut"(ק  על האמנה להפסקת ייצור חומר בקיע לנשת%ומ)שאהמולהשלי� את 

Off" – FMCT(.  

  

ש לפעול לכינו� י
משטר דלק גרעיני 

  לאומיבי�
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  אתגרי� אסטרטגיי� ומדיניי� לישראלאתגרי� אסטרטגיי� ומדיניי� לישראל

  

   מהות האיו� וכיצד יש לפעול נגדו–הגרעי� האיראני 

, הגיעה ליכולת העשרהכי אירא% טוענת ?  אירא% ליכולת גרעיניתעד כמה קרובה

מוצלחת של )ה% התקנה לאיניב, בעיות טכניותנתקלת בהיא א� נראה ש

ברמה . ידע להערי� את יכולותיה הנוכחיות של אירא%אי% די מ. צנטריפוגות

תו� בהיא תוכל להגיע ליכולת גרעינית , א� היא תבנה מפעל מרכזי, העקרונית

  .ספורותשני� 

  

והדבר עלול לקצר את , קיימת אפשרות שאירא% מפעילה מתקני גרעי% חשאיי�

רעינית כנית גוהאסטרטגיה שלה היא לפתח נשק תחת מסווה של ת. הזמני�)לוח

קיי� הסיכו% , א� ג� א� כיו� אי% לאירא% מתקני ייצור חשאיי�. לצורכי שלו�

היא תנסה להקי� מתקני� , תשתלט על טכנולוגיית הצנטריפוגותהיא שברגע ש

  .כאלה בעזרת רכיבי� למתקני� גלויי�

  

א� תנסה לפתח את , אירא% לא תייצר נשק גרעיני בשני� הקרובותכי יש הסבורי� 

אחרי� מעריכי� . קנו לה את האופציה לייצר נשק גרעיני בהמש�וגיות שַיהטכנול

  .גרעיני תו� שנתיי� עד שלוש שני�אירא% תייצר נשק כי 

  

  : באירא% נתו% במאבקי כוח בי% שני מחנותהמשטר

המתבססי� על הברית בי% מוקד הכוח , מנהיגי הדור הראשו% של המהפכה �

תחת מנהיגותו של , י של הבזארהכוח הכלכללבי% מוקד � הדתי של ק0

רואי� בעדיפות ו, שואפי� לשמר את כוח� והשפעת�הללו  – אמנהאי'ח

 .ת המשטרריד0עליונה את 6

משמרות "כלכלית של מנהיגי ה) האליטה הצבאית–הדור השני של המהפכה  �

בתפיסות המתאפיינת , )1988–1980(עיראק –בוגרי מלחמת אירא%, "המהפכה

סיכוני� בקבלת ולנטילת בולטת להליכה על הס/  ובנטייה משיחיות

  .החלטותה

  

)את מרכז כבושל פועלי� ,אד'תחת הנהגתו של הנשיא אחמדינג, בני הדור השני

אלה החלו . אמנהאי והכוחות התומכי� בו'הכובד של השלטו% מידי המנהיג ח

 ובאופ% בולט ג� בנושא, ותהליכי קבלת ההחלטות באירא%, נגד)לאחרונה במתקפת

עצמו את אד רואה 'אחמדינג. משקפי� את מאבקי הכוח בי% שני המחנות, הגרעי%

הדי% שבו ישוב האימא� )ושוא/ לזרז את בוא יו�, כנציגו של האימא� הנסתר

  . שלטו% האסלא� עלי אדמות,הווה אומר, ליויכונ% את עיד% הצדק הגלוב

  

  

אירא� תוכל להגיע 
ליכולת גרעינית 

. בתו� שני� ספורות
השאלה שנותרת 

פתוחה היא א� היא 
תעבור מייד לייצור 
נשק או תישאר על 

�  הס

תהליכי קבלת 
ההחלטות באירא� 

בנושא הגרעי� 
משקפי� את מאבקי 

הכוח בי� שני המחנות 
  באליטה השלטונית
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לסוגיית  ת בנוגעהטענה שאפשר לחיות ע� אירא� גרעינית מעלה בעיות מורכבו

תפעל אירא% , תר לה להיכנס למועדו% הגרעי%יש הטועני� כי כאשר י0. ההרתעה

 שנלמדו במלחמה הקרה עקרונות ההרתעהאול� לא ברור א� . בצורה אחראית

  :המועצות בזמנה)יפעלו על אירא% כמדינה גרעינית כפי שפעלו על ברית

וודאי לא באותה ב, ועלי� אינ� פועצותהמ)יתפעלו על ברשעקרונות ההרתעה  �

 מכל .מרטירולוגי חזק)על אליטה שלטונית שיש בה רכיב התאבדותי, מידה

 .יה% צפויות התנהלויות שונות במאפיינ,הבסיס התרבותי שונהשהיות , מקו�

רח נ% של מדינות נוספות במזרע0לִגנה של אירא% יוביל רע0שִגקיימת סכנה  �

 .ואות ההרתעה בעול� כולור את משודבר שיסב� עוד יות, יכו%הת

או לידי , חזבאללהדוגמת , אירא% עלולה להעביר נשק גרעיני לידי צד שלישי �

 .גורמי טרור אחרי�

  

  :לכת על המזרח התיכו% והעול�)השלכות מרחיקותיהיו לנשק גרעיני בידי אירא% 

,  צבאיתהניסיו% להכריעבעד כה עמדה ישראל מול עול� ערבי שלא התלכד  �

הגרעי� .  שיש לישראל עליונות צבאית שלא תאפשר להכריעהעקב ההנחה

ותחת מטרייתו ,  כמנטרל את העליונות הישראליתסהאיראני עלול להיתפ

הסיוע האיראני לטרור . עלולה להיווצר קואליציה שתאיי� על ישראל

חשיפת היכולות שאירא% העבירה , ידעבאמצעי לחימה וב, הפלסטיני בכספי�

 כל אלה ממחישי� את –חזבאללה לחמאס שהעניק סיוע הו, לחזבאללה

 .חומרת האיו� האיראני

 ות התקפות טרור1ַגְלתחת הגנת הנשק הגרעיני שלה תחוש אירא% חופשית  �

  .ה כאויבייד) עלסנגד כל מי שייתפ

, �ערב הסעודית ומצריכגו% , אות% מדינות ערב החרדות מפני האיו� האיראני �

 .עלולות להחליט להתגרע% א/ ה%

  

, האיו� האיראני יוצר כבר עתה מכנה משות� בי� ישראל לבי� ערב הסעודית

הוא ג� יוצר אינטרס משות/ לפעול להחלשת גרורותיה של אירא% . מצרי� וירד�

שה� המחנה הפלסטיני בראשות מחמוד עבאס , ה גרורות אלה% שלולחיזוק יריבי

 .והמחנה התומ� בממשלת סניורה בלבנו%

  

יות עומדות לרשות המערב כדי למנוע את השלמת התגרענותה  עיקרחלופותארבע 

  :של אירא%

 לאירא% ריתהב)צות בי% ארת%ומ)שאמ – )"engagement"(" הידברות" �

 .פיתויי� דיפלומטיי� וכלכליי�של  הוחביל, צדדית)צדדית או רב)במסגרת דו

 לשינויי� לביוכדי ליצור בה סדקי� ולה, הגברת הלחצי� על אירא% �

  .ה הגרעיניתבמדיניות

 .ואולי ג� נגד מוקדי המשטר, תקיפות צבאיות נגד מתקני גרעי% �

 . הפעלה של אמצעי� גלויי� וחשאיי�דיי)לשינוי המשטר ע �

חינת עקרונות מב
אי� גזרה , ההרתעה

שווה בי� אירא� לבי� 
  המועצות בזמנהברית

הימצאות נשק 
גרעיני באירא� עלולה 

לעודד קואליציה 
צבאית שתאיי� על 

  ישראל
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  : של חלופות אלה ה� כלהל%יתרונותיה� וחסרונותיה�

מתרכזת בשילוב ומת% ) חלופת המשא– )"engagement"(" הידברות" �

ידות בנשק גרעיני לכדאית יותר ההצטי)אירא% במהלכי� שיהפכו את אי

חלופה , פי פרשנות אחת)על. מבחינתה מאשר המש� המאמצי� להצטייד בו

)צותכאשר קרנה של אר, 2003לו מומשה באמצע איזו הייתה יכולה לפעול 

 .ואירא% חששה כי היא הבאה בתור,  עלתה עקב הניצחו% בעיראקריתהב

נרגייה אלאומית ל)י%בת הוכנוסה לאחר ש,אירא% במגננהבאותה עת הייתה 

 ע� ריתהב)צותויחסי אר,  רבות של רמייה איראניתותגמ חשפה ד0טומיתא

 אירא% ,בנחיתות בגלל עיראקמצויה  ריתהב)צותאר, כיו�. רוסיה היו טובי�

 ומנהיגיה אינ� חשי� לח- ,מעריכה שרוסיה תג% עליה מפני סנקציות נוקשות

 .לוותר על תוכנית ההעשרה

אירא% צברה ביטחו% ביכולתה להמשי� את העשרת  – �הגברת הלחצי �

ידי וחלופה זו שואפת להביא את אירא% ל,  לשל� מחיר של ממשבליהאורניו� 

ידי הפעלת ) בעיקר על,זאת. חשיבה מחודשת על מאז% הרווח וההפסד שלה

תו� דרבו% ,  במטרה לבודד את אירא%ריתהב)צותעוצמתה הכלכלית של אר

)ועל, מהיפיננסיי� באירופה וביפ% לחדול מכל פעילות עממשלות ומוסדות של 

יש סימני� לכ� שהחשיבה . ידי הגברת הנוכחות הצבאית האמריקאית באזור

 שר הנפט שלו מתקשה ,אד פוחתת'התמיכה באחמדינג: מחדש כבר החלה

מבקרי� איראני�  ואנשי עסקי� ושמרני� ,לגייס בעול� מימו% לפרויקטי�

 .ו הפרובוקטיבית בנושא הגרעיניאת הנשיא על התנהלות

 :נהנית משני יתרונות ברורי� החלופה הצבאית – תוצבאיתקיפות  �

חשוב א� המטרה היא למנוע זה יתרו% . נית% לממשה בטווח הזמ% הקרוב  .א

זה יתרו% , זויתרה מ. ת ההעשרה בצנטריפוגותימאירא% שליטה בטכנולוגי

 . קיי� בחלופות האחרותואינ

כי מפעל , לות צבאית אכ% תשבש את מאמ- ההעשרהקרוב לוודאי שפעי  .ב

 . חשו/ לפגיעה– חוליה מרכזית בפעילות ההעשרה –ההעשרה בנתנז 

ש ודי� הדרוש ולחוקי לא ברור מהו מש� הזמ% שיידרש לאיראני� לש,ע� זאת

שיישארו , א� אי% לה� מתקני העשרה חלופיי� ג� שלא ברור)מה, הפעילות

: מהלכי תגמולכי אירא% תנקוט עת נית% לצפות ב)בה. ביד� ג� אחרי התקיפה

אמריקאי חמור בעיראק וברחבי ) טרור אנטי,פגיעה בישראל בדרכי� שונות

ייצוא הנפט מדרו� עיראק של שיט במפר- ושיבוש ) פגיעות בכלי,העול�

 .לכ% אי% חלופה זו יכולה להיות הראשונה). שהיקפו כמיליו% חביות ביו�(

הרצו% הנרחבת של הציבור האיראני )שביעות)ילמרות א – שינוי המשטר �

והביקורת הנמתחת על הנשיא , אחיזת המשטר הדוקה, הדברי�)ממצב

 לל מבשילה לכהידי שמרני� ורפורמיסטי� כאחד אינ)אד על'אחמדינג

יש לסייע לאופוזיציה באירא% , לפי דעה אחת. תיגר על המשטר עצמו)קריאת

א� , כי שינוי המשטר בוא יבוארבי� סבורי� אול�  ,להחלי/ את המשטר

תקיפות צבאיות ישהו 
, את פרויקט הגרעי�

א� לא ברור א� מש� 
את ההשהיה יצדיק 

 המחיר שתגבה אירא�
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, קרובהלא יתרחש במועד הוא כי ו,  ולא עקב התערבות חיצונית,מבפני�

 . לפני שאירא� תשיג נשק גרעיני,דהיינו

  

יש להמשי� . המועדפת לעת עתההאפשרות  כי הגברת הלחצי� היא , אפוא,נראה

 –א% פיתוי וא/ להציב לאיר, לאומית להגברת הלחצי�)בי%לבנות קואליציה , בה

א� תהיה  – ותכלכלישל הטבות  המה וחבילי עריתהב)צות ארה שלנרמול יחסי

מוכנה לנטוש באמת את תוכנית הגרעי% ואת הרכיבי� האחרי� של התנהלותה 

 יש ,ע� זאת. בעת יש להותיר את החלופה הצבאית על השולח%)בה. קבילה)הבלתי

י� של האליטה הוותיקה סנקציות כלכליות יפגעו באינטרסלהביא בחשבו% כי 

לפני , לכ%.  מה%א/ עשוי לצאת מחוזקש, "הדור השני"יותר מאשר באלה של 

הוא עלול , אד'לאומי לחצי� עממיי� על אחמדינג)הבי%המצור הכלכלי שיעורר 

  .דווקא לחזקו במאבקי הכוח הפנימיי�

  

עמדת ממשלת ?  במאבק נגד האיו� האיראנימקומה של ישראלמה צרי� להיות 

דיפלומטי לסוגיה האיראנית הוא עדיי% הפתרו% )ישראל היא כי פתרו% מדיני

שאי% לה דבר נגד הע� האיראני ואי% לה עניי% בסכסו� ע� , וכי ישראל, המועד/

ישראל נמצאת בחזית המאבק להעלאת .  במאבק זה ראש ח%האינ, אירא%

 ראוי א�, הקהל בעול�)יומ� של מנהיגי העול� ושל דעת)ה על סדריהסוגי

ידי מדינות )ידי המעצמות הגדולות ועל)בראש ובראשונה עלינוהל עצמו שהמאבק 

כיו� מגלה ישראל שהאיפוק והאחריות % אי% להסיק מ, ע� זאת. מרכזיות נוספות

  .יהיה צור� בכ�א� , יוניי� שלהלא תפעל בנחישות להג% על האינטרסי� החכי 

  

, � ברצח הע� היהודי בישראליש הסבורי� כי כאשר מדובר באיו, לעומת זאת

לאומית )בי% החובה להנהיג מסע לבניית חזית ישראל ויהדות העול�מוטלת על 

על ממשלת ישראל לפעול יחד ע� יהדות העול� כדי לרתו� את כל . נגד איו� זה

, לאומית של אירא%)בי%לגיטימציה )דהשל הגורמי� האפשריי� ליצירת נחשול 

הפסקת תוכנית הגרעי% ידי יי� כבדי� כדי להביא לוא/ להפעיל עליה לחצי� כלכל

 האפשרות ,למשל, נשקלת לגיטימציה)הדהשל בהיבט . שלה או ערעור המשטר

  .אד למשפט העמי� על הסתה לרצח ע�'להעמיד את אחמדינג

  

הוא פגיע מבחינה . המשטר באירא% נושא בחובו את זרעי הכישלו% שלו עצמו

ומונע את דרגות , לרווחת עמומספיקי� בי� אינו מפנה משאהוא מפני שכלכלית 

נית% להעצי� את הלח- הכלכלי על אירא% . החופש בכלכלה שמייצרות צמיחה

. אד מפי- בעול� כולו נגד המשטר שלו עצמו'ולהשתמש בתנופת השנאה שאחמדינג

וכ� , קביל בקהילת העמי�)בלתילמשטר זה למנודה ולהפיכת צרי� לפעול 

)מסע גובר של דה. עד כדי ערעור קיומו, רית וכלכליתמוס, להחלישו פוליטית

ללא צור� בפעולה , עצירת תוכנית ההתחמשות האיראניתיולי� ללגיטימציה 

  .לאומית לקראת פעולה כזאת)הבי%הקהל )או להכשרת דעת, צבאית

  

ישראל אינה ראש ח% 
במאבק בגרעי� 

אשר ראוי , האיראני
ידי כי ינוהל על

, המעצמות הגדולות
א� על ישראל ויהדות 

ול לדההעול� לפע
לגיטימציה של אירא� 
ולגייס מדינות אחרות 

להפעלת לחצי� 
  כלכליי� עליה

החלופה של הגברת 
הלחצי� היא המעשית 

אול� סנקציות , ביותר
כלכליות עלולות לפגוע 

דווקא באליטה 
הוותיקה ולשחק לידי 

  אד'אחמדינג אנשי
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בקירוב  משקיעות בשבעי� חברות ריתהב)צותמאה קרנות הפנסיה הגדולות באר

החברות % משיכת האחזקות הללו מ.  או מושקעות בהסוחרות ע� אירא%אשר 

 ריתהב)צותעל אר. הפועלות באירא% היא מנו/ לח- אדיר על המשטר האיראני

ידי פתיחה במערכה של משיכת השקעות )להפריט את מאמצי הסנקציות על

)divestment( , , של יחידי�ושכנוע �את קרנות פנסיה ומוסדות פיננסיי� למשו

ויכוח ומערכה כזו תגביר את ה. ות המנהלות עסקי� ע� אירא%השקעותיה� מחבר

בתו� אירא% בשאלה א� מדיניותה הנוכחית משרתת את האינטרסי� של הע� 

  .האיראני או רק של אליטה שמוליכה שולל

  

� ימשי� לגרור את רגליו בהידרשו להטיל סנקציות על אירא% פע� "א� האו

להטיל שיסכימו ה של מדינות  להנהיג קבוצריתהבצותארתצטר� , נוספת

.  מיובאבנזי%ל, למשל,  אירא% זקוקה.�"צדדיות מחו- למסגרת האו)סנקציות רב

,  לפיתוח שדות גזותאשחתמו ע� אירא% על עסק, סי% ומלזיהכיש להבהיר לארצות 

                כי קשריה% ע� אירא% ימלאו תפקיד , המוכרת לה נשק, לרוסיהכ% ו

             בהיבט .  כלפי כל אחת מה%ריתהב)צות אר שלהמרכזי במדיניות

   אלה ע� אירא% מהוות הפרה של ותאיש לחקור א� עסק האמריקאי

  .2006 משנת "Iran Freedom Support Act")ה

  

  ?מהי הפרדיגמה הנכונה: פלסטיניהסכסו� הישראלי

 ת מדינ–ממשלת ישראל ממשיכה לדבוק בפתרו% של שתי מדינות לשני עמי� 

והמדינה הפלסטינית כפתרו% השל� והיחיד , ישראל כביתו של הע� היהודי

)היא רואה את עצמה מחויבת למנוע הקמת מדינת. לבעיית הפליטי� הפלסטיני�

המקומות שבה� קיי� רוב של אזרחי רוב להשאיר בידיה את ו ,טרור לצד ישראל

 בכ� שהפרתו כל הסכ� מותנה, ישראל מעדיפה הסכ� על חלופות אחרות. ישראל

 על הפלסטיני� מוטל לממש את מחויבות� .טחונה של ישראלישמירת בלא תפגע ב

כדי לחזקה , א� על ישראל להידבר ע� הנהגת� המתונה כבר עתה, להילח� בטרור

 . החמאס מולי� את הפלסטיני�מה חלופה מתונה לדר� שבהיוליצור יחד ע

 

לה למהלכי� ממשיי� לקראת הבעיה היא כיצד נית% לתרג� עקרונות כלליי� א

" מפת הדרכי�. " חסו�– "מפת הדרכי� "– הסדר כאשר המסלול המוסכ� לכ�

 יכולה לפעול האינה ניתנת למימוש כעת לנוכח העובדה שהרשות הפלסטינית אינ

 רוצה במדינה בגבולות הואינ, "מפה"הנדרש בשלב הראשו% של ה, לחיסול הטרור

הקבע יעמוד )הסדר לע ת%ומ)שא ישיר לממעבר. הנכללת בשלב השני, זמניי�

שבו הצלחת כל שלב מוליכה , המבוסס על תהלי� הדרגתי, בניגוד להגיו% המפה

  .לשלב הבא אחריו

  

  

יש להפעיל נגד אירא� 
מערכה של משיכת 

  השקעות

מעבר ישיר למשא
ומת� על הסדר
הקבע נוגד את 

ההיגיו� שבבסיס 
  "מפת הדרכי�"
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, קבע של שתי מדינות)שלבית חדשה להסדר)נוכח מצב זה מוצעת תוכנית תלתל

ידי פסגת הליגה )ע� היוזמה הסעודית שאומצה על" מפת הדרכי�"הממזגת את 

יתרונות התוכנית ה� האופק המדיני , פי יוזמיה)על. 2002בית בביירות במרס הער

את  המאפשר לבחו% ,והמתווה ההדרגתי שלה, הריאלי שהיא מציבה לפלסטיני�

  :שלבי התוכנית ה�. תוצאות בכל שלבה

במסגרת זאת . טחונית וכלכלית חדשה במש� שישה חודשי�יבעיצוב מציאות  �

אסירי� וישוחררו החייל החטו/ גלעד שליט חזר יו; אש מלאה)הפסקתתוכרז 

 .הפעילות הכלכליתותוא- ; חוקיי�)מאחזי� בלתייורדו ; �פלסטיני

 הרשות הפלסטינית ולשפר את אשר)שבהמהלכי� דלעיל אמורי� לחזק את יו �

א/ הוא יימש� ש, בשלב זה. יכולתו לטפל בפירוק תשתיות הטרור בשלב השני

) Aאזורי כ(הפלסטינית לשליטה מלאה יימסרו לרשות ,  חודשי�שישה

התעופה בעזה ומעבר מבוקר )וייפתחו שדה, Bשטחי� המוגדרי� כיו� אזורי 

 תקבל מאפייני� של לסטיניתפות ה הרש, כלומר.בי% עזה לגדה המערבית

 . שתיקרא בש� זהבלימדינה פלסטינית בגבולות זמניי� 

) על הסדרת%ומ)שאשהוא מ, כל אלה יכשירו את הקרקע לשלב השלישי �

 .הקבע

  

פי שלוש גישות )על? הא� העמדות והתוכניות הללו עולות בקנה אחד ע� המציאות

פלסטיני הוא חלק )הסכסו� הישראלי, גישה אחתלפי . התשובה שלילית, שונות

האחי� (" הסוני ומהעימות הכולל של האסלא� הרדיקליתרבויות )ממלחמת

חמאס . ע� המערב) באללהאירא% וחז(והשיעי ) קאעדה)ואל" המוסלמי�

משקפי� היטב , על זיקת� לאירא% ולחזבאללה, "האד האסלאמי הפלסטיני'הג"ו

 לנצח במערכה בלילפתור את הבעיה הפלסטינית אפשר )אילכ% . מציאות זו

צדדיי� ) אי% היגיו% בחיפוש פתרונות דו,�כלפי. ליהכוללת נגד האסלא� הרדיק

טיני אי% הנהגה אפקטיבית המסוגלת לממש ג� שבצד הפלס)מה, ידיי� לבעיה זוימ

שכ% , צדדיות)וודאי אי% לבחור בחלופות של נסיגות חדב .את חזו% שתי המדינות

הטועני� אלה טועי� , פי גישה זו)על. מיסטיתאאת החזית האסליחזקו רק הללו 

וכי פתרונה יפתח , היציבות במזרח התיכו�כי הבעיה הפלסטינית היא שורש אי

  .תרו� כל מוקדי הסכסו� האחרי� באזוראת הדר� לפ

  

שתי מדינות הוא של המוצא הישראלית שפתרו% )הנחת, גישה שנייהפי )על

והמש� האמונה בה מבטא בעיה ,  נכונהההפתרו% שהפלסטיני� רוצי� בו אינ

לא . הרלוונטיות של תפיסת הביטחו% הלאומי של ישראל והיא חוסר, רחבה יותר

אלא , אי% הנהגה המסוגלת לממש את חזו% שתי המדינותזו בלבד שבצד הפלסטיני 

 אלא ,שאינ� רוצי� בשתי מדינותמתחזקי� הכוחות הולכי� ושבאותו צד 

מעונייני� דווקא כוחות אלה  .אסלאמית פלסטינית אחתבמדינה ערבית

של פתרו% הכי להערכת� הוא יסתו� את הגולל על ,  הישראליבהימשכות הכיבוש

, ידי אירא%)המונהג על" מער� ההתנגדות" המהווה חוליה ב,חמאס. שתי מדינות

יש הסבורי� כי אי
אפשר לפתור את 

הבעיה הפלסטינית 
בלי להכריע קוד� 

א� את האסל
  הרדיקלי

חלק מהפלסטיני� 
אינ� יכולי� לעשות 

את הנדרש כדי להגיע 
לפתרו� של שתי 

חלק אחר אינו . מדינות
רוצה בפתרו� זה 
שכ� , ובסיו� הכיבוש

הימשכותו , להערכתו
תולי� לקריסתה של 

  ישראל
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תו� , לגיטימציה לקיומה)ידי יצירת דה)קריסתה של ישראל עלידי פועל להביא ל

ה יהפעלת טרור שיבטיח את המש� הכיבוש והשליטה הישראלית באוכלוסי

לאומית לאמ- את הפתרו% של )הבי%הוא א/ מנסה לגרו� לקהילה . הפלסטינית

של פתרו% הבמקו� , "קול אחד – אד� אחד"על יסוד העיקרו% של , חתמדינה א

מחרי/ את , ת%ומ)שאיוצר מבוי סתו� בהליכי המהוא לש� כ� . שתי מדינות

  . הפלסטיני� וחותר לפירוק הרשות הפלסטיניתמשבר הייצוג של

  

להתמודד ע� האסטרטגיה צריכה גישה זו היא כיצד ישראל לנוכח השאלה העולה 

לדאוג לכ� על ישראל . ידי המש� הכיבוש)קריסתה עלידי להביא לשנועדה 

;  גו/ שיכול לקבל החלטות ולבצע%,כלומר, "כתובת" תהיה ניתילסטפות השהרש

; פוליטיי� ודמוקרטיי�, לעג% את ההפרדה בינה לבי% הפלסטיני� בכלי� אזרחיי�

. דינה עד כדי הפיכתה למלסטיניתפות השדרוג במעמדה של הרשידי ולהביא ל

  .ה הפלסטיניתי את שליטתה באוכלוסיללא כל אלה לא תוכל ישראל לסיי�

  

ות לשדרג את הרש פלסטינית ו"כתובת"ליצור קיימות שלוש חלופות המנסות 

  : למעמד של מדינהלסטיניתפה

ובמרכזה , כיו�פיה )עלזו החלופה שישראל פועלת  – החסימהחלופת  �

 מפורש של ההסכמי� שנחתמו אשרורל, הדרישות להכרה מפורשת בישראל

, לאומי)בי% חר� בגיבוי הלוות מהדרישות אלל. הפסקת הטרורלבעבר ו

 לגרו� בלילנפילת החמאס או לפחות לשינוי בעמדותיו להולי� במטרה 

 משנה ו נופל ואינוהחמאס אינ: חלופה זו נכשלה. לסטיניתפות הלקריסת הרש

 .ה לקרוס היא שנוטלסטיניתפות הואילו הרש, את עמדותיו

תהיה ישימה א� תוק� ממשלת אחדות לאומית חלופה זו  – החשיפהחלופת  �

ותחייב ,  לפעוללסטיניתפות הישראל תאפשר אז לממשלת הרש. פלסטינית

שבה% תצטר� ממשלה זו להתייחס , החלטות קשותשל  האותה לקבל שור

  ולהכריע אגב כ� בי% האידיאולוגיה,למערכת ההסכמי� הקיימי� ע� ישראל

, למשל,  אפשריהיה. של שלילת ישראל לבי% הצור� לשרת את האוכלוסייה

 א� היא מעוניינת להמשי� את הסדרי לסטיניתפות הלשאול את ממשלת הרש

)הסכ�ב �נספחיהתהיה בכ� משו� קבלה של אחד , א� תענה בחיוב: המכס

פקטו של ההסכמי� הקיימי� בי% ) מהל� של אשרור דה,דהיינו, הביניי�

יהיה בכ� משו� שדרוג , א� תענה בשלילה;  לישראללסטיניתפהות הרש

 . העובדה שישראל אינה שולטת בה וחידודלסטיניתפות העצמאותה של הרש

ח "ידי ארגו% פת)בהנחה שההכרה בישראל כבר נעשתה על – העימותחלופת  �

אחרי שינצח , ח"סיו� השליטה בפלסטיני� יתממש בשיתו/ ע� פת, /"ואש

על יהיה , אזרחי�)מכא% נגזר שא� תפרו- מלחמת. במאבק ע� החמאס

להגיע אפשר מו יפכו לגור� שעווכ� לה, ח"ניצחו% של הפתידי ישראל להביא ל

 .מדינהמעמד של להרשות הפלסטינית ג ולשדרולסיו� הכיבוש 

  

מנת לסיי� את על
הכיבוש יש לשדרג 

את הרשות 
הפלסטינית למעמד 
של מדינה ולחזק את 

  עצמאותהסממני 
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סיו� השליטה הישראלית בפלסטיני� שיאפשרו את בחינת החלופות , לפי גישה זו

להתאמת תפיסת הביטחו� של � נדרש רחב יותר היא רק חלק אחד של מהל

 .ג� מעבר למכלול הפלסטיני, ישראל למציאות הנוכחית

  

לא הפלסטיני� ולא ישראל מסוגלי� לכונ% סמכות שלטונית , גישה שלישיתפי )על

א� ה� ג� אינ� יכולי� להמשי� להמתי% עד , פלסטינית שתהיה שותפה להסכ�

לאומי )בי% משטר נאמנותצור� בכינו% לכ% יש . אשר תיווצר סמכות כזאת

יעזור בבניית מוסדות השלטו% , שיסייע בהשתלטות על ארגוני הטרור, בשטחי�

מי . תיויזרי� כספי� לשטח כדי לשפר את איכות החיי� באורח דרמ, הפלסטיניי�

א� כי יש המסתייגי� (שיכול וראוי להתמודד ע� משימה זו הוא האיחוד האירופי 

שקוע מפני שהוא מעורבות כה כבדה קיי�  מסוגל לווד אינוסבורי� שהאיח

  ).בבעיותיו הפנימיות

  

 ובשלו� פלסטיני� המעונייני� בפתרו� של שתי מדינותהמבט של אות� )מנקודת

פסגת נכשלה תקופה שחלפה מאז ב ,דהיינו(בשש השני� האחרונות , ע� ישראל

בהיבט רק בסכסו� הטיפול התמקד ) אקצא)אינתיפאדת אלופרצה וויד ידי)קמפ

עדר המהקשר ההדוק בי% התעלמות תו� , הישראלי�טחונ� של יבקרי , הביטחו%

אי% מדובר , לטענת�. עדר החירות של הפלסטיני�ההביטחו% של הישראלי� לבי% 

השלכות שיש לו אלא בסכסו� פוליטי , טחוני שיש לו השלכות פוליטיותיבבסכסו� 

 הבי% הצדדי� בתקופה זו לא עסקו בסוגיכל המגעי� שנערכו אול�  .טחוניותיב

יש לטפל בבעיות המיידיות של הישראלי� .  סיו� הכיבוש,קרי, יתהמהות

שעל , הקבע)א� יש לעשות זאת תו� ראייה ברורה של מתווה הסדר, והפלסטיני�

  .צדדיי�)ביניי� או מהלכי� חד)ולא לשו� הסדרי, הצדדי� לחתור רק אליו

  

)פועלי� לשיפור התנאי� ליישוב הסכסו� הישראלימנהיגי� בקהילה העסקית 

כי ו,  מסוימי�כל סכסו� לאומי ניזו� מתנאי� כלכליי� שסהפלסטיני על בסיס תפי

ת הכלכלית כדי לסלק את  גיוס כוחות השוק והיזמ0דיי)ללקד� את יישובו עאפשר 

, אירלנד)תהלי� השלו� בצפו%של ניסיו% ה זו נסמכת על סהתפי. התנאי� האלה

בהשראת . וקידמו את שיחות השלו� את האלימות מהלכי� כלכליי�� מיתנו ש

 זו לקד� את פיתוח התשתית הכלכלית כדי ליצור סהניסיו% זה שואפי� בעלי תפי

לרבות בפרויקטי� משותפי� לה� , סכו% והו% אצל הפלסטיני�יח, שיכו%, תעסוקה

  .ולישראלי� כאחד

  

   בקרב אזרחי ישראל הערבי�לגיטימציה של המדינהעלייה במידת הדה

נית% להבחי% , ניצבת בפניה� ישראלשמכלול האתגרי� האסטרטגיי� נוס/ על 

יש .  ג� בקרב ערביי ישראלישראל לגיטימציה של מדינת)בעלייה במידת הדה

עדר מהאופי המדינה נובע נוגע לבציבור הערבי בהמתנהל הטועני� כי הדיו% 

 יש הסבורי� כי עיקר �נגדכ .יהיה בו צור� לא –וכי א� יהיה שוויו% , שוויו%

בערעור על עצ�  אלא , בי% יהודי� וערבי� בשאלת השוויו�ואינויכוח וה

יש דעה כי אי� מנוס 
מכינו� משטר 

לאומי נאמנות בי�
בשטחי� בניהול 

  אירופי

שיפור התנאי� 
הכלכליי� עשוי 
לתרו� ליישוב 

  הסכסו�
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, פערי�הלצמצו� לפעול ולכ� ג� א� תמשי� המדינה , הלגיטימיות של המדינה

" החזו� העתידי לערבי� הפלסטיני� בישראל"מסמ� . היא לא תזכה בלגיטימיות

. פלסטיני–הישראליבסכסו� ההתפתחויות בעשור הנוכחי משק/ מבחינה זו את 

ברור כי בתקופה זו העריכו שני הצדדי� נכונה את משמעות דבקותו של היריב 

את נחרצותה של ישראל לבצר  – המיעוט הערבי :היסוד הלאומיות שלו)בעמדות

טחוניי� יבג� במחיר סיכוני� , הלאו� היהודית)את הרוב היהודי במדינת

את התייצבות האוכלוסייה הערבית  –הרוב היהודי ואילו ; חמורי�ומדיניי� 

חשבו% המאבק )הלאו� היהודית על)הנאבקת נגד מדינת, ת לאומיתמאחורי מנהיג0

 .למע% השתלבות כלכלית וחברתית

 

ברור ג� כי ההכרה בנחרצותו של היריב העמיקה בקרב כל אחד מ% הצדדי� את 

 עד ,מוק וחוסר אמו% בי% ערבי� ליהודי� בישראלויצרה קרע ע, דבקותו בדרכו שלו

 31%) מהיהודי� ו8%בקרב ( כלפי אזרחי� זיתת להשלמה ע� אלימות פיכדי נכונ0

א/ שטילי חזבאללה לא ,  בעת מלחמת לבנו% השנייההקרע העמיק). מהערבי�

  .הבדילו בי% יהודי� לערבי�

  

 עולה קולוניאליתישראל היא תולדה של פ"נקבע כי " החזו% העתידי"בפתח 

בסיוע מדינות  הוקמה, ציוניות באירופה ובמערב)שאותה יזמו האליטות היהודיות

של מפעלו  שלילת הלגיטימיותהמשמעות הברורה היא ". קולוניאליסטיות

יש . לתק% את המעוות באופ% שרק חיסולו יוכל, הלאומי של הע� היהודי מעיקרו

והתעלמות גמורה מכל , ע� עבר�במסמ� האמור דרישה מ% היהודי� להתמודד 

כ% יש בו תביעה . המאמצי� הפלסטיניי� והערביי� לחסל את היישוב היהודי

 במגמה ,"דמוקרטיה הסכמית" היהודי של ישראל ולהנהיג בה יהלחסל את אופי

... הפלסטינית והיהודית, שתי קבוצות לאו� במדינה את קיומ% של"לחזק 

שאבי� ובתהליכי קבלת ההחלטות לשתי במ, בשלטו% שותפות אמת] ולהבטיח[

ליתר . לאומיתמדינה דו כוונה ליצור תמשתמעמדברי� אלה . "קבוצות הלאו�

הערבי� הפלסטיני� ה� בעלי האר- " תוק/ יש הדגשה חוזרת ונשנית כי

  ".המקוריי�

  

שלו% הניסיו% להגדיר את יחסי הרוב והמיעוט במדינה ואת יבכהמסמ� משתלב 

צעות אמנה משותפת לאינטלקטואלי� יהודי� וערבי� זיקת� ההדדית באמ

של , המתקיי� ממילא,  ובלי שו� קשר לתהלי� המוא-– בשלב הנוכחי. בישראל

 נראה כי שני הצדדי� יודעי� שאי% באופק – צמצו� הפערי� בי% יהודי� לערבי�

 בקרת הנזקי� תתנהלכיצד אפשר רק לבחו% כי  ו,הקרוב פתרו% המקובל על שניה�

  .מציאות הקיימתשל ה

" החזו� העתידי"
משק� את החרפת 

המאבק סביב קיומה 
הלאו� של מדינת
  היהודית

מלחמת לבנו� 
השנייה העמיקה את 

הקרע בי� ערבי� 
  ליהודי� בישראל
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החמרת האנטי� � שלשלכותיה על מעמד וה,ת והאנטישמיות במערבישראלי

  ישראל והיהודי�

בפסגתו נמצאת . דמותה של ישראל ויוקרתה בעול� מידרדרות במדרו% חלקלק

 ,מה את השיח הישראלי הפנימי)משקפת בחלקה במידתר שאביקורת על ישראל 

ת ישראלי0)יסוד האנטי: לכי� ומתגברי�הואשר א� בתחתיתו יש שני יסודות 

אנטי. ויסוד האנטישמיות� . היא כפירה בזכותה של ישראל להתקיי�תישראלי

הכפירה יכולה . נפרדת ממנההיא  ולעיתי� ,צמודה לאנטישמיותהיא לעיתי� 

 או קביעה כי , שישראל לא הייתה צריכה לקו� כללסהכלומר תפי, להיות עקרונית

ת מסוג ישראלי0)אנטי. ישראל והתנהגותה אי% לה זכות קיו�לנוכח מעשיה של 

, מידה שאינ% נדרשות ממדינות אחרות)אחר מתגלה כאשר כופי� על ישראל אמות

ויכוח ו כחברה רבגונית הנתונה ב,וכאשר אי% עושי� הבחנה בי% החברה הישראלית

  . לבי% ישראל ממשלתית ומונוליתית,דמוקרטי מתמיד

  

ת הוא מכלול אמצעי התקשורת של הזר� המרכזי ישראלי0)גור� שתור� לאנטי

)mainstream(הישראליבה הצורה המוטה ש.  במערב �ה� מציגי� את הסכסו–

ישראל והיהודי� ושוללת את זכות� של , ערבי משרתת את התעמולה האסלאמית

  .להג% על עצמ�

  

יו� לעול� כ העול� הנאור מוכ�א� , יש הסבורי� כי שואה שנייה לא תיתכ% בימינו

אמירות כגו% . 1938שנת היה מוכ% לחיות בלי יהודי� בש א/ יותר מכפי בלי ישראל

 "העול� יהיה טוב יותר בלעדיה "וא "על�יישראל היא ניסוי שנכשל ועליה לה"

 פלילית בחלק ממדינות רהבעוד הכחשת השואה היא עֵב, כ�. הפכו ללגיטימיותנ

 וא/ מזכה את המכחישי� , כזוהאינהכחשת זכות קיומה של ישראל , המערב

  .ביתרונות

  

) די הצור� למאבק באנטיאינ� מתגייסי�ישראל והע� היהודי , למרות זאת

 האשימו Human Rights Watch)ו Amnesty Internationalכאשר . תישראלי0

א/  (2006מלחמה בעקבות פגיעה באזרחי� בלבנו% בקי- )את ישראל בפשעי

להגיב בזמ% אמיתי ישראל לא השכילה , )ל חזבאללהשנעשתה ש� מניפולציה ש

  .לגיטימית)לא� תווית של מדינה ונותרה ע, ובאורח אפקטיבי

 

 ,המחישה את האתגר המוצב למעמדה של ישראל בעול�השנייה מלחמת לבנו% 

ה אזרחית ללא ימש� שבועות חימוש קטלני על אוכלוסיבחזבאללה המטיר ר שכא

לאדישות שבה הוא הדי% בנוגע . זדעזעוהל העול�  שאמות הסיפי� שבליהבחנה 

אירופי� רבי� מוטרדי� . מתקבלי� איומי אירא� על עצ� קיומה של ישראל

בהתמודדות ההסברתית ע� . ממצב זכויות האד� באירא% יותר מאשר מאיומיה

את מהות האיו� , ובמיוחד את אירופה, אתגר זה על ישראל ללמד את המערב

סברתי באירא% חייב לכלול יצירת דיכוטומיה בי% הגורמי� הטיפול הה. האיראני

הכפירה בזכותה של 
ישראל להתקיי� 

עוברת משולי 
רה המערבית אל החב

  וזוכה, מרכזה
   בלגיטימיות גוברת

האדישות בעול� 
לאיומי אירא� 

ולפגיעת חזבאללה 
באוכלוסייה 

האזרחית בישראל 
  ממחישה את האתגר
  למעמדה של ישראל
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ולהקפיד למק� את ישראל , הרדיקליי� המסכני� את שלו� העול� לבי% המתוני�

  .בצד המתו% והחיובי

  

החמרה באנטיבעת האחרונה ניכרת �צותת ובאנטישמיות דווקא בארישראלי

  :בי% הביטויי� לכ�. ריתהב

שתיאר את יחסה של ישראל ,  קרטרימי'ספרו של הנשיא גפרסו�  �

המי� ה% בנוגע ליחסי ישראל ע� )זהו קו פרשת. לפלסטיני� כאפרטהייד

)קרטר העלה באוב את סיפור. ריתהב)צותהברית וה% בנוגע ליהודי אר)ארצות

 המונעת סיקור תקשורתי הוג% ,הבדי� היש% על שליטת היהודי� בתקשורת

המצוקה % מ, לטענת קרטר, החמורר שא, ומאוז% של מצוקת הפלסטיני�

קרטר טוע% . אפריקה בעת האפרטהייד) השחורי� בדרו�� שלשהייתה נחלת

אינה מאפשרת מעורבות� של היהודי� בפוליטיקה האמריקאית כי 

, פלסטיני–פוליטיקאי� אמריקאי� להביא לידי שינוי בסכסו� הישראליל

ורות הקשות קרטר תולה את הביק. AIPACומציג כדוגמה לכ� את כוחה של 

הוא אמר ג� כי . על ספרו בקשר שרקמו נגדו היהודי� באמצעי התקשורת

, "מפת הדרכי�"הטרור הפלסטיני צרי� להיפסק רק כאשר ישראל תקבל את 

המי� כי )זהו קו פרשת. וסירב לגנות ירי רקטות נגד אזרחי� כמעשי טרור

לגיטימציה של ישראל במרכז הקהילה דההוא מקנה לגיטימיות ל

השוליי� הקיצוניי� זו מ% לגיטימציה )דהעד כה לא חרגה לאחר ש, הפוליטית

 .בימי% ובשמאל

אשר נת% , John Mearsheimer) וStephen Waltפרסו� המסמ� של  �

. קרטר בציבור הרחבהכשיר לגיטימציה בחוגי� האקדמיי� לתפיסה ש

הביא לזר� זה של האקדמיה , קדמי המרכזיהזר� הא% המגיע מ, מירשיימר

לדברי� . ריתהב)צותאיו� על ארמהווה  תהיהודיהשדולה שאת התפיסה 

שה� מנהיגיה , י�השפעה רבה על אקדמאי� ועל סטודנטכיו�  נודעת האל

 .ריתהב)צותלעתיד של אר

חזבאללה וחמאס מצאו את הדר� להצלחה במלחמה התקשורתית נגד ישראל  �

 אות� אזרחי� שחזבאללה וחמאס חושפי� –הורגת אזרחי� כידי הצגתה )על

ידי כ� שה� לוחמי� מתו� אתרי� מאוכלסי� )לסכנה בכוונה תחילה על

 .באזרחי�

 למדיניות חו- ריתהב)צות את ארפת דוחתהיהודישהשדולה מועלות טענות  �

 . לכיוו% מלחמה נגד אירא%, למשל–  בטובתההשאינ

 

 של המודל הבריטיווה בשני� הקרובות את  תחריתהב)צותיש המעריכי� כי אר

 לאהשוליי� % עוברת מאשר , אנטישמיות גוברת בקמפוסי� ובארגוני� חברתיי�

 מאשר  של היו� נופלי� קורב% לתקיפה פי שבעהריתהב)צותבאריהודי� . מרכזה

  .מוסלמי�

  

ספרו של קרטר 
והוויכוח סביבו 

העבירו את מתקפת 
ישראלי�ת האנטי

והאנטישמיות 
מהאקדמיה אל 
 הציבור הרחב
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ופוחתת ג� התמיכה , ניכר שהתמיכה בישראל בציבור האמריקאי הרחב נחלשת

 אילו פורס� ;את ספרו של קרטר תקפו רק יהודי�. אוונגלית)טה הלאבה באלי

קוראי� את , פוליטיי� ואקדמיי�, יהודי�)לאבכירי� היו ג� אישי� , לפני עשור

 על ישראל להיער� לאובד� הסיוע המדיני והכלכלי האמריקאי. קרטר לסדר

 .במהל� השני� הקרובות

  

כה נחלשת התמי
קרב בישראל ב

ציבור האמריקאי ה
הרחב ובאליטה 

  אוונגליתהלא
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 של  של מעני� לאתגרי� האסטרטגיי� והמדיניי�מעני� לאתגרי� האסטרטגיי� והמדיניי�
  ישראלישראל

  

  ?כיצד נחדש ונעצי� את הצבא

 כגור� ל"כשלי� בהפעלת צה חשפה שורה של ,2006בקי- , השנייהמלחמת לבנו% 

חלק� נזק/ . הקרב במלחמות כפויות)המופקד על יצירת הרתעה ועל הכרעה בשדה

קיבל החלטות מוטעות או שגה ר שא,  בעבר ובהווהל"הדרג הממונה על צהלחובת 

בכל הנוגע לשיתוק החיי� בצפו% , למשל(יבוש האסטרטגיה בהערכת האיומי� ובג

).  העור/ לקראת תרחיש כזהו שלולמוכנות" הטווח)קצרות"בשל ירי הרקטות 

ניהול המלחמה ברמות ל ונקשרו בעיקר ,ל עצמו"צהכשלי� אחרי� היו של 

בצמוד להתמודדות (הכנת כוחות היבשה ל, טיפול במער� המילואי�ל, שונותה

חלוקה וניצול ל, הכשרת מפקדי�ל, )ה� ע� האינתיפאדה החמושההמיומנת של

 .יתר על הטכנולוגיה)הישענותל ויש אומרי� שג� ,של המשאבי�

  

. כל הכשלי� הללו אינ� מעיבי� על גילויי הגבורה והמסירות של הלוחמי� עצמ�

וג� , לית"כדי לטשטש את הפוטנציאל האדיר הטמו% במערכת הצהג� אי% בה� 

שנערכו באה לידי ביטוי בתחקירי� המקיפי� ר שא(לתה להפיק לקחי� לא את יכו

וצריכה להיעשות בראש , אבל הפקת הלקחי� נדרשת בדחיפות). לאחר המלחמה

 .איומי� הצפויי� בעתידלובראשונה מתו� התייחסות לעימותי� ו

  

בדרג המדיני נדרשת רוויזיה יסודית בהליכי� של קבלת ההחלטות ובעבודת 

כלל זה בתפקודה ובמעמדה של המועצה לביטחו% לאומי וביכולת בו (המטה

שנתי )וכ% בעיצוב תקציב ביטחו% רב, )הפיקוח הפרלמנטרי של ועדת חו- וביטחו%

המדיני בד בבד על הדרג . ובמדיניות הטיפול בעור/) שיאפשר תכנו% לטווח ארו�(

 להיות צבא ל יוסי/"שצהבידיעה , לנצח על מהפכה חברתית לחידוש האמו% בצבא

  . ולא ארגו% מקצועי מובדל מהע�,הע�

  

  :עצמו נדרשות רפורמות מקיפות בתחומי� הבאי�ל "בצה

, התרעה שוטפתכ% התרעה על תפניות ולספק  כדי שיוכל המודיעי�חיזוק  �

 מ% הקברניט ועד –בכל הרמות זמינותו ו המודיעי% שלשיפור יכולת האיסו/ 

  .לשטח

 . והטכנולוגיה המתקדמתיכותיהיתרו� האשל שימור וטיפוח  �

 של התמרו% והדגשת מרכזיות,  שוני�שיפור יכולת המעבר בי% מצבי לוחמה �

  לרבות בעימותי� (פיתוח יכולות לחימה בסביבות שונות ו, היבשתי

 .)סימטריי�)א

 שמקנה לתדמית עדיפות ליותביעור הפוליטיקה משורות הצבא וסילוק המנט �

  .מהותהעל 

 

נדרשת מהפכה 
חברתית לחידוש 

  אמו� הציבור בצבא

לקח מרכזי של מלחמת 
לבנו� השנייה הוא 

הצור� בשיפור יסודי 
של הליכי קבלת 

עבודת של החלטות וה
המטה של הדרג 

  המדיני
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 .ובמיוחד של מער� המילואי�, ל כל הכוחות הלוחמי�הגברת האימוני� ש �

ובכלל זה קביעת צמתי� מחייבי� , פיתוח מסלולי הקידו� של דרגי הפיקוד �

תרגילי� ואימוני� והדגשת , יצירת תיאו� בי% לימודי�, בהכשרה

 .ההתמקצעות

 .שיפור התרבות הניהולית והנהגת מדידה שוטפת של היכולת האופרטיבית �

צבאיות מכתפי )חו- והורדת משימות לא)רת השימוש במיקורהגב, התייעלות �

 .ל"צה

אמירת אמת , ובכלל זה תחושת השותפות,  חידוש מרק� הערכי�– מעל לכל �

 .אמו% הדדי בכל שורות הצבאו

  

  דרוג הקשרי� האסטרטגיי� של ישראלש

הציר "או " מער� ההתנגדות"מענה חשוב לאתגרי� שמציבי� לישראל ה% 

ת במערב הוא שדרוג ישראלי0)ח התיכו% וה% התעצמות האנטיבמזר" הרדיקלי

האיחוד , ריתהב)צות אר–קשריה האסטרטגיי� של ישראל ע� שותפיה במערב 

נגד למאמצי� לבודד את ישראל ולהפו� )שדרוג זה יספק משקל. ו"האירופי ונאט

  .את שלילת קיומה לעמדה מקובלת ג� במערב

  

שדרוג : טחונייהב הוא התחו� אסטרטגישדרוג לבצע יש התחו� הראשו% שבו 

הוא רכיב , להכריעה צבאיתאפשר כ� שלא יהיה , יתרונה האיכותי של ישראל

טחונית היא רק רכיב אחד של יהבא� העוצמה . ריתהב)צותמרכזי בקשרי� ע� אר

ידי הסכ� )עוצמתה הכלכלית של ישראל שודרגה על: החוס% הלאומי

ידי )את עוצמתה המדינית נית% לשדרג עלו,  ע� האיחוד האירופיציאציההאסו

)מגמת הדה לשיצור היפו� אשר י, לאומיי�)בי%שילובה בקבוצות ובארגוני� 

אשר  שדרוג הגורמי� בציר הערבי המתו�, כ� לענוס/ . לגיטימציה של ישראל

 אשר)שביוכגו% , "מער� ההתנגדות"ידי )עלבשל כ� מותקפי� ומקבלי� את ישראל 

ישדרג , חמוד עבאס וראש ממשלת לבנו% פואד סניורה מלסטיניתפות ההרש

  .ויוכיח כי הניסיו% לשלול את קיומה מולי� לתוצאה הפוכה, בעקיפי% את ישראל

  

ונלוות אליו מגבלות , לשדרוג עלולי� להיות חסרונות, פי תפיסה אחת)על

כי יש , לעיתי� ג� אי% טע� לבצע שדרוג פורמלי. המצמצמות את חופש הפעולה

ברית כריתת )אי. לי מבוסס על שדרוג פורמופעולה שאינ)ות גדולי� בשיתו/יתרונ

 מספקת דוגמה למקרה שבו אי% טע� בשדרוג ריתהבצותלאר בי% ישראל הגנה

זו מעניקה ברית הגנה שיו� משלל היתרונות כישראל נהנית : פורמלי של היחסי�

 סתפי תפי)לע ,יתר על כ%.  לשל� את המחיר שכרו� בתהלי� הפורמליזציהבלי

אשר ב.  להגנתהריתהב)צות נוטה להסתמ� על ארהישראל אינ, הביטחו% שלה

עול� הערבי ע� הכריתת ברית הגנה ע� ישראל תפגע בקשריה , ריתהב)צותלאר

הפעולה שיתו�כגו% יש לעודד שדרוג בתחומי� , ע� זאת. ובמעמדה כמתוו� אזורי

זור כיו� אינ� עולי� בקנה  באאירופההאינטרסי� של מדינות ג� . הטכנולוגי

הגברת שילובה של 
ישראל בגופי� 

לאומיי� בי�
נגד תיצור משקל

למגמת הכפירה 
  בזכות קיומה

בצבא נדרשות 
א� , רפורמות רבות

מעל לכל יש לחדש 
, ת מרק� הערכי�א

ובכלל זה את תחושת 
את , השותפות

אמירת האמת ואת 
האמו� הדדי 

  בשורותיו
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מצב זה יכול להשתנות א� .  של יחסי� בתחו� הביטחו%ליאחד ע� שדרוג פורמ

  .קיימא ביחסי ישראל ע� הערבי�)בתתהיה התפתחות חיובית משמעותית ו

  

ישראל היא דמוקרטיה .  התהדקו בשני� האחרונותו"נאט ישראל ע� ה שלקשרי

ו ולמדינות "והיא שותפה לנאט, שסביבתה הטבעית היא הקהילה האטלנטית

ו "התרחבות נאטבעקבות . עול�)ובתפיסותהחברות בו בערכי� אסטרטגיי� 

מדינות המגלות אהדה רבה לישראל של גוש עתה למזרח אירופה נכלל בו 

. לסייע בבניית יחסי� חדשי� בי% ישראל לארגו%יוכלו וה% , כדמוקרטיה תחת איו�

אטלנטית שחתמה על הסכ� ) לקהילה האירוישראל היא המדינה הראשונה מחו-

תחומי� בעשרי� ושבעה התוכנית עוסקת . )ICP(" פעולה יחידני)תוכנית שיתו/"

הגנה מפני איומי� ; חילופי מודיעי%; תגובה על טרור: כגו%, פעולה)של שיתו/

היא ג� . ת למצבי חירו�דוקטרינות צבאיות ומוכנ0; כימיי� וביולוגיי�, גרעיניי�

  .הפעולה)רת להגדיל את מרחב שיתו/מסגרת המאפשיוצרת 

  

ישראל . ו"אלא שישראל מתקשה להחליט על שדרוג מהותי של קשריה ע� נאט

סיונה יונ, צדדיעל בסיס דונוהגת באורח מסורתי לנהל את יחסי החו- שלה 

יש בישראל הטועני� כי . צדדי הוא מוגבל)בניהול מדיניות ודיפלומטיה באופ% רב

ג� הניסיו% . יכולת תמרו% וחופש פעולהשל תר וימידה רבה ת מבטיחה צדדיו)דו

הצלחתה של ישראל להשמיע כראוי את דברה : ההיסטורי משפיע בכיוו% זה

חלק . צדדיות)צדדיות הייתה פחותה בהרבה מאשר במסגרות דו)במסגרות רב

מממסד יחסי החו- הישראלי כופר בצור� לנסות לבנות שותפות אסטרטגית 

, לדידו.  וה% ע� אירופהריתהב)צותה% ע� אר, שלא לומר ברית פורמלית, רחבה

  . חופש הפעולה האסטרטגי של ישראלויצמצ� את, מועיל)מעשי ובלתי)הדבר בלתי

  

 עומדת ה וה% ע� אירופה אינריתהב)צותאבל השאיפה לשותפות מקיפה ה% ע� אר

, מעבר לכ�. ריתהב)צותבניגוד לברית האסטרטגית החיונית בי% ישראל לאר

הוא הזירה העיקרית שבה באה לידי ביטוי דווקא " המזרח התיכו% הרחב"

וזאת משו� שאזור זה הוא ,  לאירופה באחרונהריתהב)צותההתקרבות בי% אר

 אסלא� –  עומדת בפניה�הקהילה האטלנטיתהעיקריי� שמקור� של האיומי� 

וני� מכ0אלה יומי� א. חוקית)נשק להשמדה המונית והגירה בלתי, טרור, לירדיק

. אטלנטי)ולכ% הופכי� אותה לשות/ הטבעי של המחנה האירו, ג� נגד ישראל

על .  א/ רואה בחיוב מעורבות אירופית רבה מבעבר במזרח התיכו%ריתהב)צותאר

 צדדיי�בבניית יחסי� רבבניי% )ו כאב%"ישראל לפעול לקידו� קשריה ע� נאט

, ת בארגו%גלי� בכ� שתשא/ ג� לחבר0ויש הדו, בינה לבי% הקהילה האטלנטית

בהנחה שיממש את הטרנספורמציה הפוליטית והצבאית שאותה הציב לעצמו 

  .כיעד

  

  

הקהילה האטלנטית 
היא ביתה הטבעי של 

הדמוקרטיה 
  הישראלית

ישראל אינה צריכה 
לחשוש מניהול יחסי 

  % שלה במסגרותהחו
  עליה. צדדיות רב

   להחליט על שדרוג
  מהותי של קשריה 

  ו"  ע� נאט
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.  של ישראלתגביל את חופש הפעולהו "ת בנאטחוזרת ונשנית השאלה א� חבר0

בריטניה יצאה בשעתה  –ולראיה , התשובה היא שלילית, פי דעה אחת)על

פי דעה )על. ו"שו� מגבלות שנבעו מחברותה בנאטלמלחמה באיי פוקלנד בלי 

לאומית כרוכה בדילמה של )בי%ת בברית כל חבר0: התשובה היא חיובית, אחרת

בריתו ללחו� לצידו ) כל צד מעוניי% למשו� את בעלי–" נפילה בפח"ו" הפלה בפח"

ו "לכ% נאט. ללחו� את מלחמותיה�אינו רוצה שה� יגררו אותו א� , בשעת הצור�

ת רק בתמורה לפיקוח הדוק על פעולותיה יק לישראל את זכות החבר0יענ

וחלק% אוהדות את , זכות וטויש חברות הארגו% מעשרי� ושש לכל אחת . הצבאיות

ואי% לה% עניי% להיגרר למלחמותיה של , מדינות ערב יותר מאשר את ישראל

צאה יתרו% ההרתעה שישראל תזכה בו כתו, לפי המחזיקי� בדעה זו. ישראל

הכרו� בכ� שמדינות מרכזיות , ואולי למחיר,  שקול לסיכו%ות בארגו% אינמהחבר0

  .בארגו% אינ% שותפות לעמדתה בסכסו� שלה ע� מדינות ערב

  

אי% לצפות שתזכה ,  שישראל ראויה לשדרוגפי)על)כי א/, על רקע זה יש הסבורי�

ואי% זה , ו"ר/ לנאטהוזמנה להצטטר� ישראל .  צריכה לרצות בוהוהיא א/ אינ, בו

, ת מלאהא� ג� ללא חבר0. פלסטיני)סביר שתוזמ% לפני שייפתר הסכסו� הישראלי

לש� . ו מעבר לקשרי� הקיימי�"ישראל יכולה עדיי% לשדרג את קשריה ע� נאט

לו יחסי� ע� יובא, כ� על ישראל להחליט עד כמה הידוק הקשרי� חשוב לה

, טווח) מקיפה וארוכתאטלנטית אירואסטרטגיהעליה לגבש . הארגו% היא חפצה

המתוכנ% לאפריל , ו"וחשוב שתעשה זאת עוד לפני מפגש הפסגה הבא של נאט

2008.  

  

,  במונחי התוצר הלאומי הגולמי שלהאיחוד האירופית בישראל מתאימה לחבר0

  :א� היא לא תתקבל כחברה בו מהסיבות הבאות

 .תורכיה את ישראל בעודו דוחה את האיחוד לא יוכל לקבל �

א� הפלסטיני� אינ� ,  לצר/ את הפלסטיני�בלילצר/ את ישראל אפשר )אי �

 .המידה הכלכליות והפוליטיות של האיחוד)עומדי� באמות

לצירו/ ישראל מחשש לקשריה% החברות באיחוד יתנגדו ערביות )מדינות פרו �

 .ע� מדינות ערב

, רופי המשות/ישראל בשוק האישל  אפשר להגיע להסכ� על שותפות ,לעומת זאת

  .ת באיחוד האירופי שותפות כלכלית ללא חבר0,כלומר

  

על ישראל לגבש 
אסטרטגיה אירו

אטלנטית מקיפה 
טווח לקראת וארוכת

 ו באביב"פסגת נאט
2008    
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  חברהחברהההכלכלה וכלכלה והה, , ממשלממשלהה  � בתחומי� בתחומיאתגריאתגרי

  

  משבר הממשל

אשר  , עמוקשהממשל בישראל נתו% במשבר אסטרטגיתחושה וגוברת ההולכת 

טחו% ייוצר חוסר בו, של מערכות השלטו%לקוי תפקוד בת ומנהיג0העדר מתבטא ב

 מתווה דר� ה מגדירה יעדי� ואינהאינ, נעדרת חזו�ת מנהיג0ה. ודאות)ואי

בעת )בה. היא אינה מעוררת את האמו% הנדרש למימוש מטרותיה. ואסטרטגיה

אינ% שראוי לקבל%  החלטות רבות – פוחתתהאפקטיביות של מערכות הממשל 

לתכנ% , הממשלות מתקשות למשול. מיושמותהתקבלו אינ% שהחלטות ו ,מתקבלות

ישראל להתמודד כראוי בשני� תשכיל  ספק א� ,ללא שינוי מהיר ועמוק. ולבצע

  .ת ע� האיומי� החיצוניי� הגוברי�הקרובו

  

  : מהגורמי� הבאי�משלית נובעתירידת האפקטיביות הִמ

 בשני� האחרונות כהונת הכנסת והממשלה תמה – עדר יציבות שלטוניתה �

נות את השיטה ולכ% יש לש, הרבה לפני גמר הקדנציה הקבועה בחוק

 .ית באופ% שיבטיח יציבות שלטוניתהפוליט

מודל קבלת ההחלטות ברמה  – עדר כלי� לתכנו� ולקבלת החלטותה �

 והמועצה לביטחו% לאומי ,ל באיומי�ופי אי% שיטה ברורה לט,לקויהלאומית 

יש צור� מיידי בבניית מערכת ראויה לקבלת החלטות .  באה לידי ביטויהאינ

 .ברמה הלאומית

 המבצעת ,המחוקקת – מערכת האיזוני� בי� זרועות השלטו�תערערות ה �

 .באופ% שמסכל תפקוד מוצלח של השלטו% –והשופטת 

  

עדר האיזו% בהתפתחות% האת משק/ יש מי שסבור כי בראייה היסטורית המשבר 

האליטות ; ראויה)הייתה ירודה ובלתינהאליטה הפוליטית :  בישראלהאליטותשל 

והאליטה ; ת מיטביתת והתקשורתית לא סיפקו מנהיג0המשפטי, האקדמית

הצליח היטב מבחינה כלכלית א� יצר ר שא, הכלכלית ניצחה על תהלי� ההפרטה

נוצר .  מתפקדוציבורי שאינ)ומבנה מדיני, משבר מושגי ונורמטיבי, צדק חברתי)אי

הע� בריא א� האליטות ,  מתפקדתההמדינה אינא� הכלכלה חזקה מצב שבו 

 נחוצי� כיו� מהפ� מיידי במבנה האליטות בישראל ,פי ראייה זו)לע. פגומות

  .טיבי חדש שייגזר ממנוומער� נורמ

  

)קיו%ינהחוס% הלאומי תלוי בבירור בסדרי ממשל תקיני� ובנורמות ציבוריות של 

למלחמה , לכ% יש חשיבות עצומה למאבק על טוהר המידות. כפיי� ושקיפות

לות האפקטיבית של מערכות הביקורת הממלכתיות לפעי, נלאית בשחיתות)הבלתי

מהו האיזו� הנכו� בי� א� יש ויכוח בשאלה . התקשורת)ולערנות הדרוכה של כלי

אווירה ציבורית . קורת ומאבק בשחיתות לבי� יכולת השלטו� לתפקדיב

 עלולה לגרו� , מהציבור כי המדינה מושחתת87%בסברה של , למשל, תהמתבטא

 ההגזמה וההיסחפות
בביקורת הציבורית 

והמשפטית נגד 
השחיתות עלולות 

  לפגוע בחוס� הלאומי
 

משבר הממשל מחייב 
שינוי השיטה 

הפוליטית ובניית 
מערכת קבלת החלטות 

 ברמה הלאומית
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הגברת הניכור כלפי המוסדות זה ובכלל , ס% הלאומיפגיעות ממשיות בחו

; סיכול עבודת� של נבחרי ציבור ועובדי ציבור נאמני�; הדמוקרטיי� הנבחרי�

אחת עד כדי שיתוק של הזרוע )שעלולה להגיע לא, זריעת פחד מפני קבלת החלטות

גורמי אכיפת החוק של והתמקדות ; אר-ל)-הרתעת משקיעי� מחו; המבצעת

כ% יש ". קטנה"חשבו% תפקוד תקי% במלחמה בפשיעה )תוקשרות עלבחקירות מ

  .לא מעט פרשיות הסתיימו בקול ענות חלושההתעלמות מכ� ש

  

על הפרדה , לצד ההכרה בחשיבות הביקורת מתחייבת שמירה על ריבונות הכנסת

אלה . של פקידי� ממוני� ועל חזקת החפותעל הגבלת הסמכויות  ,בי% הרשויות

ולא ( תו� בחינה עניינית ,רפורמות בסדרי הממשלבאמצעות , יתרבי% ה ,יושגו

  . של הצור� במוסדות ממלכתיי� דוגמת הנשיאות)פרסונלית

 

יגבירו אשר דורש להעמיד לרשות הביקורת כלי� שאינ� ברשותה כיו� שמי יש 

דוחות המבקר ונקיטת סנקציות על יישו� של וידוא : כגו%, את האפקטיביות שלה

מבוקרי� במקרי� של ופרסו� שמות ;  כולל העמדה לדי% משמעתי,יישומ�)אי

צעד המוצג כאמצעי הרתעתי חשוב מאוד במאבק נגד השחיתות (החמורי� ביותר 

  ).הציבורית

  

תפקוד נכו� של מערכות הדר� הנכונה להילח� בשחיתות היא , פרט לביקורת

ו- ג� לטפל נח.  ובראש% משטרה יעילה ומתוחכמת וענישה חמורה יותר,האכיפה

  .כגו% שחיתות בוועדות בנייה, "הקשר בי% הו% קט% ושלטו% קט%"במה שכונה 

  

  ?ד השפיעה המלחמה על החוס� הלאומיכיצ

של החוס% " הליבה)מדדי" באופ% משמעותי על מלחמת לבנו� השנייה לא השפיעה

"). מדדי חיפה("כ� עולה מאומד% הרכיב החברתי של החוס% הלאומי . הלאומי

, בהשתתפות אלפי נשאלי�, קהל)סקרי דעתעשר )משלושה% זה שאוב אומד

נועדו לעמוד הסקרי�  .2000אקצא בספטמבר )אינתיפאדת אלפרצה שנערכו מאז 

, המיליטנטיות, הפחד מאיומי�: על חמישה משתני� בציבור הישראלי

בעקבות מלחמת לבנו% . האופטימיות והאמו% במוסדות הציבור, הפטריוטיות

ונבדקה ג� , וספו לסקר האחרו% שאלות בעניי% הפחד והמיליטנטיותהשנייה נ

מניתוח התשובות . ישראל המוסרית של מדינת" צדקת הדר�"מידת האמונה ב

  :עולות המסקנות הבאות

,  ביחס לטרור2003למ% שנת  נמצאת בירידה מתמדת רמת הפחד מאיומי� �

ר טילי� בעיק( ביחס לאיומי� חיצוניי� 2006שנת אבל עלתה מאוד ב

רמתה גבוהה במיוחד בקרב המיעוטי� ובקרב עולי� חדשי� שהיו ). ורקטות

  .בטווח הטילי� בימי המלחמה

) ת הציבור לתגובות קיצוניות על איומי� חיצוניי�נכונ0 (רמת המיליטנטיות �

ואינו , ממשלה לצאת למלחמהבהציבור בכללותו לא דחק . שמרה על יציבותה

הציבור הישראלי מאמי� 
בצדקת הדר� ובחוסנה 
  של החברה הישראלית
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לאחר עלייה במיליטנטיות של הנוצרי� . הרתעהדורש סיבוב נוס/ לשיקו� ה

תגלתה ירידה בהקשר זה בקרב הנוצרי� ועלייה ה, 2002למ% שנת והדרוזי� 

 .תלולה בקרב הדרוזי�

 בציבור היהודי שמרה על יציבותה למרות הכישלו% היחסי רמת הפטריוטיות �

 ושבה, מעבר לולבי% אלה שבלא הבדל בי% הנמצאי� בטווח הטילי� , במלחמה

רמת הפטריוטיות ). לאחר שירדה בגי% ההתנתקות(לעלות בקרב המתנחלי� 

 .בי% היהודי� שב לגדוללוהפער בינ� , חדאופ% בקרב המיעוטי� ירדה ב

בלי קשר למידת ההימצאות ( ירדה קלות בקרב היהודי� רמת האופטימיות �

י� נמצא פער גדול בי% נוצר. חד בקרב המיעוטי�אופ% וירדה ב) בטווח הטילי�

, מתו% יותרא� כי , ופער מקביל, שהיו בטווח הטילי� לבי% שאר הנוצרי�

 .בקרב מוסלמי� ודרוזי�

בקרב .  מוסיפה לרדת בקרב כלל הציבוררמת האמו� במוסדות הציבור �

,  וירידה משמעותית,המשפט העליו%)היהודי� יש שפל חדש באמו% בבית

ה יש ירידה מתונה בציבור ז. ל"באמו% בצה, במיוחד בקרב עולי� חדשי�

 .שמתחדדת עוד יותר בקרב המיעוטי�, באמו% בתקשורת

 

 אזרחי יה� של יציבות יחסית בתשתית העמוקה של אמונות,פוא א,מסתמנת

)שבעהוא , הציבור היהודי מציג רמות גבוהות של אמונה בצדקת הדר�. ישראל

כות ת והמערבי% המנהיג0ל ומבחי% בבירור בינה ,רצו% מחוסנה של החברה

 .לא עמדו בציפיותיו המוקדמותר שא ,טחוניותיהב

 

  מגמות בפטריוטיות הישראלית

ההזדהות והמחויבות , ייכותתהשה, פטריוטיות היא ש� כולל לתחושות הזיקה

 אות% –לאמור מולדת� הטבעית או המאומצת , שיש לאזרחי� כלפי מדינת�

הלאומי ולגונ% עליו ת לפעול למע% הקולקטיב תחושות המעוררות בה� את הנכונ0

נוכח ההכרה במעמדו המרכזי של רגש זה ל. במחיר הקרבהאפילו , בעת הצור�

 הרגש הפטריוטי ו של נבחנת התפתחות,ביצירתו ובקיומו של החוס% הלאומי

ידי המכו% )הנער� על(ידי הסקר השנתי של הפטריוטיות הישראלית )בישראל על

  ).למדיניות ואסטרטגיה

  

, ת להקרבההנכונ0(ממדי� הקבועי� של הזיקה הפטריוטית ה השנה נבדקו לא רק

 אלא ג� ההשפעות הספציפיות על הפטריוטיות ,)תהגאווה והסמלי0, תהשורשי0

והבעיות הכרוכות השנייה  מלחמת לבנו% – 2006שנת למאורע המרכזי של שהיו 

צדדית ) תוצאות ההתנתקות החדכגו%,  ולשורה של התפתחויות נוספות–בה 

ל " השימוש בצה,מערב ישראל) ירי הקסאמי� שלא פסק בדרו�,עזה)צועתמר

 הסימני� המתרבי� לשחיתות ,ישובי� יהודיי�יצבאית של פינוי )למטרה חו-

 התעצמות המאבקי� הפלסטיניי� הפנימיי� בי% חמאס ,במערכת הממשלתית

  .ח והסלמת האיו� האיראני"ופת

בציבור כולו יורדת 
רמת האמו� 

ובקרב , במוסדות
היהודי� יש ירידה 
משמעותית באמו� 

  בצבא
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היחלשותה של איהוא ) 2006בר שנער� בדצמ(העיקרי העולה מ% הסקר הממצא 

בקרב הציבור היהודי , אדרבה. 2005 הגבוהה שנמצאה בשלהי רמת הפטריוטיות

, נמצאה התחזקות מסוימת של הזיקה הרגשית למדינה כקולקטיב של האזרחי�

, לממשלה ולכנסתרוחשי� להבדיל משחיקה ברורה באמו% ובהערכה שהאזרחי� 

הציבור היהודי . מערכת הביטחו%לערכת� בה –מתונה יותר  א� כי –ומירידה 

קו ברור בי% החוס% והיכולת של החברה והפרטי� בתוכה א� כ% בישראל מותח 

ל "החודשי� האחרוני� הנחיל צהעשר )בשמונה.  של ההנהגה המדיניתהבי% כשליל

אבל ג� בשל , אכזבה לקבוצות שונות באוכלוסייה היהודית בשל ביצועיו במלחמה

שנתפסה בעיני רבי� כחורגת (עזה )י המתיישבי� מרצועתמעורבותו בפינו

  ).דמוקרטית) ואפילו כלא–י� הגנה מפני אויב –מתפקידו 

  

 :ממצאי� עיקריי� נוספי�

המתבטאת בהעדפת האזרחות הישראלית על , השורשיותלא חל שינוי במידת  �

לעודד את הדור הבא לחיות ) 87%של (ת ובנכונ0) 89%אצל (אחרות אזרחויות 

נרשמו ירידות בשיעור ההעדפה המוחלטת של האזרחות , ע� זאת. ישראלב

ובשיעור המחויבות המוחלטת לעידוד ההישארות ) 64%) ל71%)מ(הישראלית 

 ביטאו שאיפה להישאר 77%). 63%) ל69%)מ(בישראל של הדור הבא 

המניעי� העיקריי� למחשבה על הגירה . ת להגרנכונ0)בישראל לצמיתות ואי

) 11%(שחיתות ממשלתית , )26%(טחוני יהבהמצב , )32%(הכלכלי ה� המצב 

 ).10%(ושאיפה להתפתחות אישית 

הערכה של הציבור היהודי ב ובזיקה הרגשית למדינהעלייה מסוימת נרשמה  �

ת ליציאה למלחמה וכ% הנכונ0, מגמה זו. לחוסנה של האוכלוסייה האזרחית

שהיו בטווח הטילי� ( והצפו% בולטות יותר בקרב תושבי חיפה, במידת הצור�

 .ל"קבוצה זו ג� מתונה יותר בביקורתה על צה). זבאללהחשל 

. צעירי�רמת הפטריוטיות בכל הממדי� ממשיכה להיות נמוכה יותר בקרב  �

 ביחס לשנה 55%) ל59%)שיעור נכונות� להתגייס ללחימה ירד מ, בתו� כ�

 ,53%) ל50%) מ אבל שיעור ההעדפה של האזרחות הישראלית עלה,הקודמת

 .56%) ל49%)ת לעידוד הדור הבא להישאר באר- עלה מושיעור הנכונ0

, דתיי�רמת הפטריוטיות הגבוהה ביותר נמצאה בקרב , הקודמתבשנה מו כ �

 .נרשמה בקרב חרדי�) 2006נמוכה מזו של ראשית (והרמה הנמוכה ביותר 

הפער א� , השמאל נותרה גבוהה מזו של הימי�רמת הפטריוטיות של מחנה  �

בשל ירידה בפטריוטיות וה% בשל עלייה בפטריוטיות משמאל  ה% –הצטמצ� 

בהקשר זה בלטה במיוחד הירידה בהעדפת האזרחות הישראלית בחוגי (מימי% 

 ).הימי%

עצמ� כפטריוטי� את  נוטי� יותר מאחרי� להגדיר בעלי השכלה גבוהה �

שחיקה ניכרת  ,ע� זאת.  פחתהתמיכת� בסרבנותומידת , נכוני� להילח�כו

ת ירידה בנכונ0נרשמה , כ� .שורשיות�ובעוצמת נכונות� להילח� במידת 

בהעדפת האזרחות , )64%) ל70%)מ(מוחלטת להתגייס בשעת חירו� ה

המלחמה לא 
ואולי א� , הקטינה

הגבירה במידה 
את , מסוימת

הפטריוטיות של 
א� , הציבור היהודי

חלה שחיקה ברורה 
  באמונו בממשל

בקרב צעירי� רמת 
  הפטריוטיות נמוכה יותר
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ת לעודד את הישארות הדור הבא באר- ובנכונ0) 54%) ל64%)מ(הישראלית 

 ).52%) ל68%)מ(

טי� פחות מאחרי� ה� נו.  נמשכתמעוטי ההכנסהמגמת הניכור בקרב  �

ה� גאי� , נכונות� להקרבה מהוססת יותר, עצמ� כפטריוטי�את להגדיר 

 . וזיקת� לסמלי המדינה חלשה יותר,פחות מאחרי� בהיות� ישראלי�

, )1990למ% שנת שהגיעו לאר-  (חדשי�העולי� היש ירידה בפטריוטיות של  �

  .ווהלמעט מדד הגא, כל מדדי הפטריוטיותבוה� נופלי� מהוותיקי� 

גאוותו של הציבור הישראלי היא בראש ובראשונה על ההישגי� המדעיי�  �

הספרותיי� והספורטיביי� של החברה , מנותיי�והא, והטכנולוגיי�

. ממשלתיי�מעשי יחידי� בגופי� לאשעיקר� על הישגי� , קרי ,הישראלית

 ונופלת בבירור מזו ,הנמוכה ביותר היא הכנסת והממשלהגאוותו על 

  ). השנייהעל רקע מלחמת לבנו%בי% היתר  (הקודמתשנה בשנרשמה 

 

  : בולטות המגמות הבאותהערביבקרב הציבור 

 ;כפטריוטי� פלסטיני� – 52% ;עצמ� כפטריוטי� ערבי�את  רואי� 85% �

  .כפטריוטי� ישראלי� – 32%ורק 

ברוב הממדי� ניכרת שחיקה ברמת הפטריוטיות הישראלית לעומת השנה  �

 ושיעור ,44%) ל50%)ת ירד מיעור הגאווה בישראלי0ש, למשל. הקודמת

 .45%) ל58%)ת לעודד את הדור הבא להישאר בישראל ירד מהנכונ0

ורובו , המלחמה החלישה את הזיקה הרגשית של הציבור הערבי למדינה �

ממצא זה הפו� מזה . ממעיט בהערכת חוסנה של האוכלוסייה האזרחית

 .שהתגלה בציבור היהודי

ת הזיקה וחלשיההוא שבציבור היהודי  הפו� מזה שהתגלה ,ממצא נוס/ �

ערבי� חיפה והצפו% יותר מאשר בקרב ערביי הרגשית למדינה בולטת בקרב 

כ� ג� ביחס להערכת חוסנה של ). 33% לעומת 43%(תושבי אזורי� אחרי� 

,  מערביי חיפה והצפו% מדרגי� אותו כחלש מאוד26% :האוכלוסייה האזרחית

 .ת�ידעי� א) האזורי� האחרי� תמימי מערביי9%ורק 

 

  ?ר את החוס� הפיננסי של ישראל נשֵמכיצד

טק )הגלובליזציה המואצת וחדירת ההיי, בזכות איכותה האנושית של ישראל

. פניה אופקי� נרחבי� והזדמנויות מסעירותלכמעט לכל תחומי החיי� פתחו 

, אית האמריקהעובדה שהטכנולוגיה הישראלית מתקדמת בקצב של הטכנולוגיה

מאפשרת לחברות ישראליות לייצר את , מהיר בהרבה מזה של סי% והודושהוא 

  .עבור שני השווקי� העצומי� האלהבהדור הבא 

  

  

  

חלה ירידה 
בפטריוטיות של 
  העולי� החדשי�

המלחמה החלישה 
את הזיקה הרגשית 
של הציבור הערבי 

 למדינה



 36 

 שנשע% על ניהול עקבי של מדיניות כלכלית נכונה ישראל נהנית עתה מחוס� פיננסי

ית רגולטיבית ומשפט, טכנולוגית,  ועל שימור של תשתית אנושית,וברורה

 ליתאפיסקהבמשמעת  יי�מצוביטויי� מובהקי� לכ� . המעודדת פיתוח עסקי�

 בירידה בעוני ,סי�ימה בהפחתת ,)שתרמה להקטנה ניכרת של החוב הישראלי(

יציאה ה בעידוד ,גבוההה בתחרות ,)עלייה מתונה בעוני היחסישנכרכה ב(המוחלט 

  . בהפרטות וברפורמות,לעבודה

  

מעוצבות ומתנהלות אשר ,  למעשה על שלוש רפורמותהמדיניות הכלכלית נשענת

בפתיחת רפורמה  ,במיסוי השקעות פיננסיותרפורמה : במקביל זו השנה השנייה

החוב )גרותיולאבכל הנוגע לקרנות הפנסיה רפורמה  ו,אר-ל)-שוקי ההו% בחו

בסביבה שהתחוללו רפורמות אלה התחוללו במקביל לשינויי� . המיועדות

המאיצות זרימת הו% (ת בעול� כלכלית והגדלת הנזיל0הששות התאוה: הכלכלית

; שינויי� בגיוס ההו% של המדינהה; )לישראל לצור� השקעות לטווח ארו�

 שלוש יה% שלמטרות. פעילההנפקות השוק ותיסופי� ה, נמוכההאינפלציה ה

הרפורמות היו יצירת כלי� שיאפשרו שוק משני לאשראי ופיזור הסיכוני� ג� 

 הקטנת הריכוזיות ,ניגודי אינטרסי�של  הבעיה פתרו% ,בנקאיי�)חו-לגופי� 

  .בשוק ההו% והקטנת הריכוזיות במגזר הבנקאי עצמו

  

מחלת ראש ,  דוגמת ההתנתקות–סדרה ארוכה של אירועי� בעייתיי� חר/ 

צחו% חמאס בבחירות ברשות הפלסטינית ומלחמה עתירת ינ, הממשלה שרו%

עלייה של  ( בסימ� של צמיחה2006תמה שנת  – מהמשק 25%ת ששיתקה יועלו

הסתמנה ; ואושר במועדמאוז% ו 2007שנת ממשלתי להתקציב ה; )ג" בתמ5%

כל אלה התקיימו בלי בריחת . ירידה באבטלהחלה ו; עלייה בהשקעות הזרות

המערכת מתפקדת יש יסוד לומר כי . דולרי� ובלי פגיעה בשער החליפי% של השקל

 חר/ ,סי�יגביית המב �שיאי נרשמו 2007בינואר , ולראיה ( אכולת שחיתותהואינ

  ).סי�י ברשות המתיותהחקירות המשטרתיות הדרמ

  

הגיעו משקיעי� אסטרטגיי� טר� .  הרפורמות הושגו במלוא%יה% שללא כל מטרות

אבל האזהרות . ויש מקו� לשיפורי� בפיקוח ובבקרה בשוק האשראי, זרי�

יציבותו . במגזר הפיננסי התבדו כול% הרפורמות צפויה שלשנשמעו ביחס לפגיעה 

אפילו הבנקי� הגדולי� מכירי� בהצלחת% הכללית . ואפילו חל בו גידול, נשמרה

המתקיימת א� כי ה� מעלי� השגות ביחס לפעילות הרגולטורית (של הרפורמות 

  ).להגבלת הפעילות שלה� עצמ� בענייני הפנסיהביחס בעקבותיה% ו

  

  : בהקשר של החוס% הפיננסי ה�האתגרי� המסתמני�

 .קיימא)שימור תנופת הצמיחה ויצירת צמיחה בת �

 .הנהגה נאותה ויעילה של מס הכנסה שלילי �

 .הגברת תמריצי� ליציאה לעבודה �

שוק ההו� הרפורמות ב
, תרמו לצמיחה

שהייתה גבוהה בשנת 
  למרות המלחמה2006

התבדו האזהרות ביחס 
לפגיעת הרפורמות 

 במגזר הפיננסי
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, )באמצעות ועדת שוחט(רפורמה במימו% של מערכות ההשכלה הגבוהה  �

 .עלתה מאודשתשואת% 

 .הגברת התחרות הבנקאית לטובת הצרכ% �

 .% ושחרורו מאילוצי� ביורוקרטיי�"וק הנדלפיתוח ש �

 .בחינה מחודשת של תהלי� התקצוב במשרדי הממשלה וברשויות המקומיות �

  

ל ישראל ולהבטיח את המש� השתלבותה בכלכלה כושר התחרות שכדי לשפר את 

יש לשפר את הסביבה , נוכח האיומי� על מנועי הצמיחה שלהל ליתהגלוב

 כ� שלא יהיו נחותי� בהשוואה ,ער� המיסוירית והחקיקתית ואת מוהרגולט

ל באותה מהירות שבה נכנס שהרי ההו% יכול לצאת מישרא. למדינות אחרות

  .אליה

 

  צמיחה כלכלית וצמצו� העוני

, )לרוב לצורכי ניגוח פוליטי(נלאה במושגי העוני )השיח הציבורי כולל שימוש בלתי

אש ובראשונה מתבקשות תשובות בר. ודל בדיו% ענייני במכלול הבעיות הרלוונטיות

  :על השאלות הבאות

א� ? עצמובהא� הקיטוב והגידול בעוני היחסי ה� בעיות שהשוק לא יפתור  �

 ?מה האסטרטגיה המועדפת לטיפול בבעיות העוני, לא

 ?רסלית או די בהתערבות פרטניתאוניווהא� נדרשת התערבות  �

ש� הארו� לווח בטהבינוני ובטווח ,  הצעדי� הנדרשי� בטווח הקצר�מה �

הא� המשק יכול לעמוד ? הבאתה של החברה הישראלית לתוואי נורמלי

  ?בעלות שלה�

  

בעקבות השבר דאז . 8%–5%הכיפורי� עמדה על )צמיחת המשק עד מלחמת יו�

 שנתכ% החלו ב. ורק לפני שלוש שני� חל שינוי ממשי במצב, 2%)ירד השיעור ל

שינוי במדיניות לשנקשרו ג� (ודה  מגמות של ירידה בהשתתפות בכוח העב1973

 50%וכיו� מתממשי� רק , )ניתוק קצבאות הילדי� מעבודהלובעיקר , הקצבאות

לימי� הצטרפה לכ� ).  באירופה60%לעומת (מהפוטנציאל של כוח העבודה 

שנת בשלוש מאות אל/ (החדירה הנרחבת של עובדי� זרי� למשק הישראלי 

כל . וג� פגעה בהגברת המיכו% והפריו%שדחקה ישראלי� משוק העבודה , )1999

במיוחד בשני�  (2004–1998התרחב בשני� ר שא, אלה תרמו לגידול בשיעור העוני

  .א� נותר גדול, 2004אמצע בהתייצב החל , )2004–2001

  

בישראל מדובר אילו ו, 13.5% הוא OECDהממוצע המשוקלל של העוני במדינות 

יותר (העוני בולט יותר בקרב ערבי� וחרדי� ). ובכלל זה שליש מהילדי� (20.6%)ב

–15%.  מהעניי� ה� בגיל העבודה70%). הבית של מגזרי� אלה) ממשקי50%)מ

  . מהאוכלוסייה בגיל העבודה אינ� עובדי�16%

  

שיעור העוני גבוה 
במיוחד בקרב  

 –הערבי� והחרדי� 
  הבית ממשקי50%
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  :בי% הפתרונות המוצעי�

 .זוסשלגביה יש קונסנ, הגדלת ההשקעה בחינו� �

שונות של הצעדי� בהדגשות , העובדי� הזרי� משמעותי של מספר צמצו� �

כגו% הגדלת המיסוי על מעסיקיה� לעומת שינויי� בסדרי , כ�ש� הנדרשי� ל

 .החקלאות הישראלית

לגבש ; להרחיב את רשת הביטחו� החברתיפי המוסד לביטוח לאומי יש )על �

שנתית המשקפת סדרי עדיפויות ולהתחייב לגיוס המשאבי� )תוכנית רב

 ;קדות באוכלוסיות מקופחותלפתח תוכניות התערבות ממו; הדרושי�

 .ולהגדיל את קצבאות הילדי� לכל הזכאי�

  

  :גורמי� אחרי� תובעי�

 .)לא רק כספית( הכנסה כוללת יפ)למעבר למדידת העוני ע �

 הכנסה תהשלמ, לדוגמה, ובכלל זה(התייחסות דיפרנציאלית לבעיית העוני  �

 .)העוני למי שיצאו ממעגל העבודה מטעמי גיל)עד מעל לקופרטנית 

 . במיסוי פרוגרסיבייו� לימודי� ארו�הנהגת  �

באמצעות מפעל הזנה , למשל(הפניית קצבאות הילדי� לידי הילדי� במישרי%  �

 .)נרחב במוסדות החינו�

  . ובראש ובראשונה הגברת הפריו%,העצמת תוכנית ויסקונסי% �

  

מפעלי� להקי� ובכלל זה , כ% מודגש הצור� להגדיל את אפשרויות התעסוקה

 ולחתור לשדרוג של ,רק לייצא ידע וחברות ֶהזנק ולא ,י� מתקדמי�בתחומ

  ).mind oriented technology (motech) לlow-tech)התעשיות המסורתיות מ

  

  המגזר הערבי והתמורות הכלכליות

 מכלל 18.3%(נפש וארבע מאות אל/ האוכלוסייה הערבית מונה מיליו% 

 49%.  דרוזי�8%)נוצרי� ו 9%,  מוסלמי�82%ובכלל זה , )האוכלוסייה

א� כי יש ירידה בריבוי  (עשרה)שמונהצעירי� מתחת לגיל ה� מאוכלוסייה זו 

.  מהנשי� עובדות20% ורק ,המשפחות גדולות מהמשפחות היהודיות, )הטבעי

נתוני� אלה חוברי� לקשיי ההסתגלות לשינויי� התעסוקתיי� שחלו במשק 

 14%(היא שיעור אבטלה גבוה והתוצאה , הישראלי על רקע הגלובליזציה

לעומת , העוני) מהמשפחות מתחת לקו49%(ורמת חיי� ממוצעת נמוכה ) מהגברי�

בעיקר במרכז ,  ניכרי� תהליכי התמערבות,ע� זאת).  מהמשפחות היהודיות16%

בפתיחותה של , למשל( ואחרי� הנתקלי� בחסמי� כאלה� שא/ , האר- ובצפונה

  ).טק לעובדי� ערבי�)תעשיית ההיי

  

  

  

  

כדי לצמצ� את העוני 
יש להגדיל את 

, ההשקעה בחינו�
להקטי� את מספר 
העובדי� הזרי� 

את רשת ולהרחיב 
 הביטחו� החברתי
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  :הממשלה נערכת עתה לארבע יוזמות לשינוי המצב הקיי�

שילוב המגזר הערבי בתוכנית לחיזוק חיפה ואזור הצפו% בעקבות מלחמת  �

מיליארד שקל מתקציב המדינה ארבעה בה יושקעו ש , השנייהלבנו%

שליש במגזר ,  שליש במגזר היהודי– אר-ל)-חומיהודי� של ומתרומות 

  .הערבי ושליש בתשתיות

המיועדת , נוער בסיכו%)בניילדי� ובטיפול לשילוב המגזר הערבי בתוכנית  �

 .ששליש מה� ערבי�, מטופלי�לשלוש מאות ושלושי� אל/ 

שתכליתה המוצהרת לבנות , מגזר הערבי הלשהקמת רשות לפיתוח כלכלי  �

להתאי� כלי� פיננסיי� ולקד� תעסוקה של אקדמאי� , "עוקפי חסמי�"

 .ונשי�

שתסייע לא , ו% עצמי להשקעות בעסקי� קטני� במגזר הערביפתיחת קר% ה �

 . אלא ג� בשיווק,רק בכס/

  

ישובי� יתעסוקה משותפי� ל/הצעות אחרות מתמקדות בפיתוח אזורי תעשייה

; בהסבה מקצועית של אקדמאי�; במיוחד בגליל, ערביי�ליישובי� יהודיי� ו

בכלל זה ו(% המגזרי� ובפרויקטי� משותפי� לגישור חברתי בי; בעידוד תיירות

  ).בעזרת הסוכנות היהודיתשיבוצעו פרויקטי� 

  

  היבעיות ואתגרי� בתחו� האנרגי

  :עקבהיתר בי% , ה העולמי עומד בפני שינויי� מפליגי�ימשק האנרגי

לארבעי� וחמש המספיקות לפי ההערכות הנוכחיות (הידלדלות עתודות הנפט  �

לשימוש בנפט בעיקר ונפט תגרו� לעליות נוספות במחירי הר שא, )שני�

  . ולא כחומר דלק,גל�)כחומר

עליית משקלו של הגור� האקולוגי וההכרה בתרומת הנפט לזיהו� ולייצור  �

 .חממה)גזי

וג� בשל הגידול באוכלוסייה , בעיקר בתחבורה(ה יאנרגיההגידול בצריכת  �

 ).העולמית

  

צעות הגברת ברחבי העול� ניכרי� מאמצי� להתמודד ע� התמורות הצפויות באמ

 המופק ,אתנולכגו% (הפקה וניצול של דלקי� ביולוגיי� , המעבר לשימוש בגז טבעי

על ישראל . והתאמה טכנולוגית מתחייבת של אמצעי התחבורה) מצמחי�

 ,בכלל זה ברזילו(העול� הגדול % ידי לימוד לקחי� מ) עללהשתלב במגמה זו

) בחינת ההקמה של תחנות,היעידוד החיסכו% באנרגי, )שמרבה להשתמש באתנול

, למשל(ה חלופית יאנרגישל ייצור תחו� ה ביתוחפהוחקר קידו� המ, כוח גרעיניות

הגברת , ספקה של גז טבעי מכמה מקורותה ובמיוחד הבטחת ,)ה סולריתיאנרגי

  .השימוש בו ודאגה לניזולו

  

על ישראל להשתלב 
במגמה העולמית של 

מעבר למקורות 
  אנרגייה חלופיי�
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היק/ החוזי� לנוכח . קרוב וזול יחסית לגז טבעי, מצרי� היא מקור חשוב

נראה שיש לה אינטרס ברור לא להפסיק , )מיליארד דולר לשנה(אליי� איתה הישר

  .ספקה ג� בעת משברההאת 

  

היבט ישראלי נוס/ של התמורות בעסקי הנפט הוא השימוש ביכולת השינוע של קו 

)לרבות בהזרמת נפט שמגיע עתה לי� התיכו% מארצות חבר(אשקלו% –אילת

  ).צמיחה באסיה)המדינות לצור� שיווקו באזורי� מהירי

  

  חוס� לאומיבי� מה בי� אדמה ואקולוגיה ל

. השיבה לאדמה ולטבע הייתה מ% הרכיבי� הבסיסיי� ביותר של האתוס הציוני

הייתה מעוגנת " שאלת היהודי�"התוכנית לחידוש הריבונות היהודית כפתרו% ל

טריטוריאליות של היהדות )כאנטיתזה לאקס, ישראל) של אר-זיתבישות הפי

של עיסוקי " הפירמידה ההפוכה"כהתרסה כלפי וכ% קרוב לאלפיי� שנה � במש

מכא% נגזר מכלול ). כגור� מרכזי לשנאת יהודי�, עצמהכשל, שנתפסה(היהודי� 

פחות )לא, שיקולי� אלה". הפרחת השממה"ו" גאולת האדמה"כגו%  ,של מושגי�

קלאות לא רק  המקור למרכזיותה של החוהי, כלכליי� וחברתיי�)מאילוצי� גיאו

ביטוי .  אלא ג� בחלוקת המשאבי� הציוניי� המצומצמי�,ברטוריקה הציונית

)טע% כי עבודתר שא, ד גורדו%"בכתביו של א, למשל, מצוימובהק לגישה זאת 

הגמול על התקשרות זאת נית% בדמות זהות כי ו, אדמה קושרת את האד� לטבע

  .חדשה שמבססת את זכות הע� לארצו

  

ההתיישבות העירונית בנקל את ההתיישבות ני� הכריעה אול� ברבות הש

הלב שיוחדה )ומידת תשומת, החקלאות נותרה בשולי המשק הלאומי, הכפרית

  .הייתה מועטה עד אפסיתנלערכי� ולשיקולי� סביבתיי� 

  

החשיבות לנוכח (וזאת מטעמי� של חוס% לאומי , כיו� ברור הצור� בשינוי כיוו%

איכות חיי� מטעמי� של  ,)של זהות לאומיתשיש לטריטוריה בגיבושה 

האר- בגלל ) ההתחממות המסוכנת של כדור:טעמי� תכליתיי�מוא/  ,ואסתטיקה

 –דלדול המשאבי� והמי� והקרקע , הזיהו� החמור של האוויר, "תופעת החממה"

כל אלה מחדדי� את המודעות לחשיבותה של האקולוגיה ומדגישי� את הצור� 

  .בהתכוונות לסביבה

  

מכא% מתחייב גיבוש של פרדיגמות חדשות בתחומי� שוני� של המדיניות 

ונגזר הצור� בחדשנות ) טבע)יצירת שמורות, ביוב, כגו% תעבורה(הציבורית 

רכב )כלי, ריותכוח סול)תחנות, רוח)טורבינות, למשל(כלכלית וטכנולוגית 

תגרי� ומימושו הוא מ% הא, הפוטנציאל הישראלי בהקשר הזה נכבד"). נקיי�"

  .החשובי� ביותר של השני� הקרובות

  

  

 טיפוח ערכי� 
סביבתיי� הוא מרכיב 

  בחוס� הלאומי
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  צויהמצוי והר:  מערכת החינו� לחוס� הלאומיה שלתרומת

 –  הוא אחד המשאבי� החשובי� ביותרההו� האנושי, בעיד% המידע והטכנולוגיה

קל וחומר .  העומדי� לרשות קהילות וחברות לאומיות– א� לא החשוב מכול�

פוליטי יחיד )מצויה במצב גיאוש ,י� קיומיי�ניצבת מול אתגרש, במדינה כישראל

שואפת אשר  ו, ובנתוני� האקלימיי� שלהזיי�מוגבלת באוצרותיה הפיש ,במינו

מעמדה המחייבי� שמירה על , ת חברתיתלקיי� רמת חיי� גבוהה יחד ע� לכיד0

 , אפוא,ה�וטיפוחו  של ההו% האנושי מוקידו. האית% בשוק העולמי התחרותי

, וביתר תוק/ בישראל, הבטחת הרווחה והחוס% הלאומי בכל מקו�יסוד ב)רכיבי

זו חייבת לדעת לשלב בי% חתירה . נתונה בידי מערכת החינו�לכ� והאחריות 

נלאית להתמודד ע� )למיצוי הפוטנציאל של כל אחד מתלמידיה לבי% נחישות בלתי

יה את להציב מול עינעליה  ;להסתפק בבינוניותאל לה . בעיותיה� ומצוקותיה�

�  .מתפשר להנהיג אתוס זה) ואת הצור� הבלתיתהאתוס של המצוינ

  

שבה% , ת הנחה את הקולקטיב היהודי בתפוצותיו במש� מאות שני�ער� המצוינ0

מערכת החינו� באר- פעלה ג� . דמות המשכיל הלמד% הייתה מודל חיקוי קבוע

 תפקיד מרכזי  שבה% מילאה,לרבות בשנות העליות הגדולות, היא בעבר ברוח זו

 ההישגי�. חלו שיבושי� קשי� בפעילותהכי אבל זה כמה שני� נראה . בקליטה

ומקומ� של התלמידי� ,  משמעותיתנמצאי� בתהלי� של נסיגההנמדדי� שלה 

  .לאומיי� הול� ומידרדר)בי%הישראלי� במבחני� 

  

 ,דפינלנכגו%  ,מדינות מערביות מפותחותלהנסיגה וההידרדרות בולטות בהשוואה 

)קטנות ב) ביחס לתוצר לנפש(יסודי )השקעותיה בחינו� היסודי ובחינו� העלר שא

מסתמנות ג� אלה מגמות . ההשקעות הישראליות%  מ, בהתאמה,12%) וב37%

 –ומה שחמור עוד יותר ; רומניה ותאילנד, מלזיהכגו%  ,תוצר)ביחס למדינות דלות

 בכל הנוגע לתפוקתה ענק)ההולכת ומתקרבת אלינו בצעדי, ג� ביחס לאירא%

עשר )השבעה זכו נציגיה במקו� 2003שנת ב, היתרבי% , כ�. החינוכית

 ואילו הנציגי� הישראלי� הסתפקו ,לאומית למתמטיקה)הבי%באולימפיאדה 

לעומת התשיעי  עמד פער זה על המקו� 2004שנת בו; העשרי� ואחדבמקו� 

  .עשר)החמישההמקו� 

  

נתו% זה מבשר . המקובל במערב% ו� בהרבה משכר המורי� בישראל נמ, בתו� כ�

רעות לגבי יעילותה של המערכת ולגבי האטרקטיביות של מקצוע ההוראה ורמתו 

, לאומיי�)בי%ממצאי מבחני� לבהתאמה , מלמדי� בבירורשוני� סקרי� . בעתיד

מערכת החינו� מספקת מענה המורי� והמנהלי� סבורי� ש, כי רוב ההורי�

 ואינה מטפלת כראוי לא בתלמידי� ,מוצעי� בלבדלצורכי התלמידי� המ

, כ% אפשר ללמוד מהסקרי� שרוב ההורי�. המצטייני� ולא בתלמידי� המתקשי�

 כלל התלמידי� במערכת החינו� ה� של את הישגיסי�המנהלי� והמורי� תופ

חושבי� שהמערכת נכשלת בהקניית כלי� ומיומנויות ; כנמוכי� עד נמוכי� מאוד

. ומוצאי� צור� דוחק בטיפוח תלמידי� מצטייני�;  המודרניהדרושי� בעול�

ההו� האנושי הוא 
יסוד בחוס� רכיב

א� הישגי , הלאומי
מערכת החינו� נמצאי� 

  בנסיגה

מערכת החינו� אינה 
מטפלת כראוי 
במצטייני� 
  ובמתקשי�
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וממילא בעיני רוב ההורי� ,  מההורי�78%מאוד בעיני נתפס כחשוב צור� זה 

  .מצטייני�שילדיה� אינ� תלמידי� 

  

 אלא בראש , לא רק להגדיל את תקציב החינו�, אפוא,הנסיבות מחייבות

לקידו� החינו�  ולפעול ת הלאומייוובראשונה לקדמו לפסגת סדר העדיפו

�יש לפתח . קטר זה ימשו� בתנופה את הרכבת כולהשעל יסוד ההערכה , תלמצוינ

)ביתב החל ,ת ולהציבה בי% המטרות המוצהרות של המערכתאת החתירה למצוינ0

יש לעשות זאת . הספר התיכו% ועד להשכלה הגבוהה)דר� בית, הספר היסודי

)הבי%העלאת הסטנדרטי� וכלה ב הר� גיללחינו� החל בבאמצעות רפורמות 

 שפירושה ,יש לעשות זאת בגישה שוויונית. לאומיי� של המוסדות האקדמיי�

של התלמידי� הכלכלי )החברתילרבות ניתוק הקשר בי% המצב  (שוויו� הזדמנויות

שפירושה  (יהחתירה להשוומתו� ולא  ,)פניה�לבי% האפשרויות הפתוחות ל

  ).נוניותנמנע הוא השלטת הבי)הבלתי

  

מכא% מתחייבת השקעה דיפרנציאלית של משאבי מערכת החינו� והגדלת הנתח 

, לאוכלוסיית התלמידי� המצטייני� –בתוכניות הולמות ובמימו%  –המוקצה 

החוקרי� והיזמי� הבכירי� של , המדעני�, שמתוכה אמורי� לצמוח היוצרי�

 מכלל 10%)הנאמדת ב,  אוכלוסייה זאתה שלבהמש� לאיתור. העתיד הנראה לעי%

יש למשו� למערכת כוח, התלמידי� בכל מוסדות החינו� ובכל היישובי� במדינה

אגב , ויציבו (אד� משובח ולהכשיר מורי� מצויני� שילמדו את העשירו� האמור

)כ% יש לגייס גורמי� מקצועיי� חו-). סטנדרטי� גבוהי� יותר למערכת כולה, כ�

פניה� לשתלבו בטיפוח המצטייני� ויציבו שי, ממסדיי� מכל המגזרי� בחברה

יש לעודד את המצטייני� לחשיבה . אופקי� ולמעורבות חברתית)מודלי� לרוחב

  .למחויבות ערכית ולקבלת אחריות, ביקורתית

  

  :כ� יש לפעול כלהל% לענוס/ 

 חייב להקי� ועדת היגוי אשר תתמיד בעיצוב המדיניות משרד החינו� �

)אב רב)תנצח על גיבושה של תוכנית, מצויני�הלאומית לקידו� תלמידי� 

ת להפעלת תוכניות ספציפיות לטיפוח המצוינ0מידה )אמותתקבע , שנתית

תערי� את טיב היישו� של התוכניות הללו ותסייע למסגרות , הספר)בבתי

 .תחינוכיות שונות להשתלב במאמ- לקידו� המצוינ0

ת יות לקידו� המצוינ0 חייבת לפתח תוכניות יישובהשלטו� המקומימערכת  �

 יפעלו הועדות אל. באמצעות ועדות מקומיות בהנהגת ראשי הרשויות

יגייסו לעזרת% גורמי� קהילתיי� , מאפייני היישובי� השוני�לבהתאמה 

 של התלמידי� המצויני� � ויגבירו את מעורבות,ומפעלי� כלכליי� מקומיי�

 .בסביבה המקומית

ספר כדי שיוכלו לשאת בעיקר )בתייש לפעול להכשרה נאותה של מנהלי  �

לגבש צוותי מורי� מיומני� ומסורי� , תהשדה של קידו� המצוינ0)עבודת

 .ספר אחרי�)ע� בתימיטבי  ולעבוד בשיתו/ ,לעבודת�

יש לפעול לקידו� 
  החינו� למצוינ�ת

ת היגוי יש להקי� ועד
לאומית למדיניות של 
 עידוד המצוינ�ת בחינו�
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לקביעת מחויבות לחינו� ;  בחינו�תקר� לאומית למצוינ�יש לפעול להקמת  �

שויות המקומיות הספר ומהר)ס/ של משרד החינו� מבתי)ת כדרישתלמצוינ0

ספר )בתיאות� בגרות ב)ולפיתוח חלופות לציוני תעודת; המפעילות אות�

 .שהמוסדות להשכלה גבוהה יכירו באיכות� הייחודית

ערכות חינו� על מערכת החינו� ללמוד ולהטמיע לקחי� חינוכיי� שהופקו במ �

שו� ילד לא יישאר "תוכנית ה של הלקחיאת ובכלל זה ,  בעול� הגדולאחרות

  .הברית זה חמש שני� בהצלחה מרשימה)מופעלת בארצותר שא ,"מאחור

  

נפרד )ואולי כחלק בלתי, ת בחינו�במקביל לפיתוח התוכניות לקידו� המצוינ0

 המיועדת להתגבר על אחד רפורמה יסודיתיש להקדיש עיו% מעמיק להצעת , מה%

יות מערכת החינו� של חברות מערב .האילוצי� הכבדי� של המצב הישראלי

מודרניות מתוקנות מציבה את בוגריה על אדני הזינוק למרו- החיי� בהיות� בני 

שנות לימודי� רצופות עשרה )ששבגיל זה יש מאחוריה� . בממוצעעשרי� ושתיי� 

שני� במכללה ארבע הספר היסודי והתיכו% ועוד )בביתעשרה )שתי� –

מיומנת במשק ה� כשירי� להשתלבות  ו–") בוגר"שמתבטאות בתואר האקדמי (

בני  המכריע של �אבל בגיל הזה רוב. או לפתיחה בהתמחות אקדמית מתקדמת

לאחר שהתנתקו מספסל ,  הישראלי� רק מתחילי� את הכשרת� האקדמיתגיל�

, אחת מאומ-)ולא, התנסו בשירות צבאי ממוש�ו עשרה)שמונההלימודי� בגיל 

מערכת החינו� המבנה הנוכחי של ". שחרור לח-"כלל ג� בשנה של )ובדר�

באיחור , קרי, בקירובעשרי� וחמש  ליציאה לדר� בגיל , אפוא,הישראלית מותא�

, ובמשולב ע� שורה של תקלות קשות אחרות, אולי קריטיות, של שלוש שני�

  .העולות שוב ושוב לדיו% ציבורי

  

עשרה עד )לארבעמת% אפשרות המצב הוא תיקו% צור� הצעד המרכזי הנדרש ל

  :צעד זה. ארבעגיל בהחל , ספריות)ת לימוד רצופות במסגרות ביתשנועשרה )חמש

עד עשרה חמשבגיל ) תעודה מקבילהאו ב (בגרותבתעודתלזכייה דר� יפתח  �

בגיל ) �מקביליתארי� או (תואר אקדמי ראשו% לרכישת  ו,עשרהשש

 .עשרה)תשעעד עשרה )שמונה

שיכולות הלמידה אוכלוסייה ב� של רבדי� וקבוצות הרכיוייטיב לענות על צ �

 .שלה� אינ% מ% המשובחות ביותר

חברתית רצינית או )יאפשר לצעירי� ישראלי� להשתלב בפעילות כלכלית �

 לטובת� ,בלימודי� מתקדמי� בגיל המקובל במערב הנאור והמתקד�

תרומה חשובה לשמירה על יתרונה האיכותי היחסי זו תהיה . ולטובת הכלל

החברה , המדע,  בתחומי הכלכלהשל המדינה ועל יכולת התחרות שלה

 .והביטחו%

  

יש לבחו� רפורמה 
שתאפשר ארבע
עשרה עשרה עד חמש

שנות לימוד רצופות 
  החל בגיל ארבע
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שהקשר הארגוני ביניה% פתוח , המבנה המוצע מורכב מארבע חטיבות גיליות

כלכליי� , לאור שיקולי� חברתיי�, למידות שונות של הידוק ורפיפות

 :וגיאוגרפיי�

 .ארבע עד שמונהיסודית לגילאי )חטיבה קד� �

 .עשרה)שמונה עד שתי�חטיבה יסודית לגילאי  �

 .עשרה)עשרה עד שש)שתי�חטיבה תיכונית לגילאי  �

עשרה עד )חמשאו ( עשרה)עשרה עד תשע)ששתיכונית לגילאי )חטיבה על �

 ).כמוסבר להל%, עשרה)שמונה

  

שלוש החטיבות הראשונות מיועדות להשיג את התפוקות החינוכיות , ככלל

ליונה הביניי� והחטיבה הע)חטיבת, הספר היסודי)בית, המצופות מלימודי הג%

 יש. עשרה)ארבעבמקו� עשרה שני� )שתי�ולהגיע לכ� בתו� , במבנה הנוכחי

 כשירי� רבי� שתלמידי� בהנחה, מקוצר מסלול �ג ברפורמה לכלול הממליצי�

 .שני� 11)ב המצופות לתפוקות ולהגיע החדישות ההוראה טכניקות את לנצל

במסגרת , %החטיבה הרביעית תכלול מסלול אקדמי של לימודי� לתואר ראשו

במסלול . לכל מי שאינ� ערוכי� לכ�נוס/ ומסלול , המוסדות להשכלה גבוהה

מכינות , שנתיי�)לימודי מקצועות דו, הנדסאי�/השני ייכללו לימודי טכנאי�

שלישית להשגת הזדמנות הזדמנות שנייה ו, צבאיות למקצועות טכנולוגיי�)קד�

  .ה� וכיוצא ב,בגרות או מקבילתה)תעודת

  

ומ% המימו%  (עשרה)שמונהחובה עד גיל )לא תתפרק מ% התפיסה של חינו�המדינה 

 תו� שימוש מיטבי במסגרות ציבוריות ,)עשרה)תשעעד גיל , במידת הצור�, שלו

  .החובה)המצויות כיו� מחו- למערכת של חינו�

  

  : הבאי�היתרונות , בי% היתר,ברפורמה האמורה בכללותה טמוני�

  .צויה עתה במשבר חמור המ,הפחת רוח חדשה במערכת �

 -מחולבי% זה שהאד� באר- )תרומה משמעותית לסגירת פערי� בי% מיטב כוח �

 .לה

ת תקציבית שאינה שונה בהרבה מזו של אפשרות לחולל מהפכה חינוכית בעל0 �

 .המערכת הקיימת

אפשרויות טובות , הכשרתי לכל בני הדור הצעיר)מת% רשת ביטחו% השכלתי �

ת שנייה יווהזדמנו, ישית של התלמידי� המשובחי�יותר למיצוי היכולת הא

 .ושלישית לתלמידי� ששערי האקדמיה נחסמו בפניה�

מקוטעת עד לרמת ההשכלה הבסיסית )ופת לימודי� לאלתקמת% אפשרות  �

 .כניסה מושכלת לחברה המתקדמת והנאורהצור� הנדרשת כיו� ל

האד� שלו ) בהשבחת כוח–  שכבר תומ� ביוזמה– ל"סיוע לצה �

 .�אופטימיזציה של הכשרת החיילי� והמפקדי� בטר� גיוסוב

  

ברפורמה המוצעת 
גלומה מהפכה 

חינוכית בלי תוספת 
  תקציב משמעותית
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  מצבו של הע� היהודי ועתידומצבו של הע� היהודי ועתידו

  

  משבר הע� היהודי בישראל ובתפוצות

ת והאנטישמיות שתוארה לעיל פוקדת את הע� היהודי ישראלי0)מתקפת האנטי

  :ביטויי� בולטי� של משבר זה ה�. הוא שרוי במשבר עמוקבה שבתקופה 

 מחו- לתחומי ישראל הע� היהודי –  של הע� היהודיהתמעטות דמוגרפית �

, רוסיהב, ריתהב)צותהתערובת באר)שואיישיעור נ: הול� ומתמעט

שיעור נמו� מקצב הילודה , ככלל; 50%)הונגריה גבוה מבאוקראינה וב

  .הטווח מנבאות העמקה של מגמות אלה)והתחזיות ארוכות; התחלופה

 .נות היהודית ובאורייירידה בזיקה לתרבות היהודית �

: במיוחד בקרב הדור הצעיר היהודי, היחלשות הקשר בי� ישראל לתפוצות �

הישראלי ;  לא ביקרו בישראל מעול�ריתהב)צותשני שלישי� מיהודי אר

ושניה� אינ� חדורי� די הצור� תחושת ;  מכיר את ב% התפוצותוהמצוי אינ

 .השתייכות לע� היהודי

נוכח ל, ות ע� ביטויי משבר אלהת בכל הקשור להתמודדחולשת המנהיג0 �

 להתמודדות ע� עדר חזו� ותוכנית אסטרטגיתוהריבוי ארגוני� יהודיי� 

 .המשבר על היבטיו השוני�

  

זו של הישראלי בישראל וזו של  – שאלת הזהותמרכיב מרכזי במשבר זה הוא 

  .הזיקה בי� זהויות אלה והבעייתיות של – ותהיהודי בתפוצ

  

הוא חי . / זה כמה שני� לתהליכי� עמוקי� של שינוי נחשהישראלי של היו�

בעקבות הצלחה מרשימה במיזוג .  יותריוניסקסית,  הרבה יותרבחברה פמיניסטית

)-הוא גלובלי יותר ופתוח יותר לחו.  הרבה יותרמזרחי) הוא אשכ,עדתי)הבי%

.  יותרטקית)הייונהנתנית , קפיטליסטית, האוריינטציה שלו קרייריסטית. אר-ל

הצנעת , הדחקת רגשות, תשהדגיש קשיח0 – מאתוס קולקטיביסטיוא עבר ה

הוא .  הרבה יותרלאתוס אינדיווידואליסטי – ת לחזו% הציוניהאינטימי ומסיר0

עדיי� מזדהה מאוד ע� הוא , ע� זאת. היתו� לפלורליז� תרבותי)חווה מעבר מכור

. לשבט מובחרב% מו ורואה את עצ, שלונות ובהצלחותיבכמעורב חברתית , המדינה

יאפי )אלא ישראלי,  ישראלי בלבדו הוא אינ– "ממוקפת"כמעט תמיד יש לו זהות 

של הוא נתו% בתו� מגוו% . הסניק וכיוצא בז"ש)חרדי או ישראלי)או ישראלי

  .חיי�)סגנונות)תרבויות ותת) תת,תרבויות

  

" שנהרועדת . "אלא שזהותו היהודית של הישראלי החילוני טעונה טיפוח נרחב

הירידה בלימודי להתמודד ע� , 1994שנת כבר ב, הטילה על מערכת החינו�

הדעות )חילוקילנוכח  לנוכח מצב החינו� ההומניסטי בחברה הטכנולוגית והיהדות

והדגישה את הצור� בכ� שהתלמידי� יכירו את , מפלגי� את החברה הישראליתה

הנזקי� שניי� מ% . דרשלא יוש� כנהוועדה  חדואול�  .הזרמי� השוני� ביהדות

יהדות העול� שרויה 
במשבר דמוגרפי 

וזיקתה , ותרבותי
  לישראל נחלשת

הרבה מ� המשות� אי� 
בי� זהותו של היהודי 
החילוני בישראל לבי� 

זהותו של היהודי 
  האמריקאי
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,  הצעירי� הישראלי� מאחיה� שמעבר לי�� שלהתנתקותה� הנובעי� מכ� 

והירידה המתמשכת ; העלולה להולי� להיווצרות של שתי תרבויות ושני עמי�

גדל הול� והגורמת למחסור , ותבמספר הסטודנטי� למדעי היהדות באוניברסיט

  .במורי� מתאימי� למערכת החינו� הממלכתית

  

כי ה� לא השכילו , יש תחושה,  למשלריתהב)צותבקרב יהודי אר, לתפוצותאשר ב

רק  .דור צעיר זה שונה מקודמיו. את היחס המיוחד לישראללדור הצעיר להנחיל 

שטיפח את חינו� יהודי קיבלו אשר מקרב בני העשרי� עד שלושי�  14%–12%

 עניקוישאו ליהודי ויינ, קשורי� לקהילה, גאי� ביהדות�, לישראלהזיקה שלה� 

שליש מה� . קיבלועצמ� התנסויות יהודיות שה� אות%  חינו� וולילדיה� אות

כחמישית .  להיות� יהודי� אי% שו� משמעות בעיניה�–יהדות מבחינת האבודי� 

יהודי� . ואחת היא לה� א� ה% יהודיות או בודהיסטיות, מחפשי� חוויות רוחניות

ישראל מרכזית וחשובה ליהדות�  ות מדינתצעירי� רבי� בעול� מתעלמי� מהי

 , מתביישי� ביהדות�ריתהבצותברחבי אררבי�  �צעירי� יהודי. או לעתיד�

ה� נחשפי� לדיו% בישראל ר שאואינ� חשי� קשר לישראל או לפוליטיקה שלה כ

  .בתקשורת

  

ירידה במספר ב יהדות התפוצות לישראל באה לידי ביטוי ג� ה שלהיחלשות זיקת

בשנות , לשעבר)המועצות)גל העלייה הגדול של יהודי בריתלמ% :  לישראלהעולי�

מאגרי העלייה מחמת מצוקה . ירידה מתמשכת בעלייה לאר-נרשמה , התשעי�

והעלייה  ,רווחה דמוקרטיות ליברליות)רוב הע� היהודי חי בארצות. יבשו למעשה

. תה ברורהסביבה יהודית שזהובנעשית מתו� בחירה המיוסדת על רצו� לחיות 

נראה שפוטנציאל העלייה גדול יחסית בקרב מה שמוגדר כקהילה היהודית 

משבע מאות המורכבת , ריתהב)צותאחרי ישראל ואר, השלישית בגודלה בעול�

  .בשנה בלבדשמונת אלפי� מספר החוזרי� עומד עתה על אול� ". יורדי�"אל/ 

  

  ?מה צרי� לעשות

 חיזוק מודעותו העצמית וזיקתו –צות הע� היהודי בתפו" שדרוג"נדרש מאמ- ל

ידי )עלבי% היתר  – הגברת לכידותו והידוק קשריו ע� ישראל, לתרבות היהודית

הפורו� היהודי "צעד חשוב בכיוו% זה יהיה כינונו של ". תגלית"דוגמת פרויקטי� 

גיבוש ש� ת הע� היהודי באר- ובתפוצות למנהיג0של  מפגש – "העולמי

אשר יתכנס לראשונה , שותפת להתמודדות ע� המשבראסטרטגיה כוללת ומ

חיזוק ; כללי� הרחבתו ושיפורו של החינו� היהודינבי% יעדי הפורו� . 2008באביב 

 �נוער יהודי)בניהעמקת הקשר בי% ; ייכות לע� אחדתשהת ותחושת ההלכיד0

  .והגדלת האוכלוסייה היהודית; ראלבתפוצות וביש

  

  

  

יש לחזק את הזהות 
היהודית של הע� 

היהודי בתפוצות ואת 
  לישראלזיקתו

רק שביעית מהדור 
הצעיר של יהודי 

הברית קיבלו ארצות
 שטיפח חינו� יהודי

   לישראל ת�זיקאת 

נמשכת הירידה במספר 
  העולי� לישראל
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גיבוש זהות יהודית שתהיה משותפת כלל פעולה לבמסגרת מאמ- זה צריכה להי

במה , בישראל.  לנוכח השוני בזהות כיו�,זאת. ותלישראלי� וליהודי התפוצ

) במונחי� קולקטיביי�סתהזהות היהודית נתפ, "המרחב החילוני"שמכונה 

המהפכות הצרפתית והאמריקאית וכחלק למ% , לעומת זאת, בתפוצות. לאומיי�

הפ� נ השיקול הסובייקטיבי .וחה הפוליטי של הקהילההתפורר כ, מהמודרנה

, רכיבי� דתיי� ואישיי�המושתתת בעיקר על , מרכזי בקביעת הזהות היהודיתל

כדי . וכל יהודי רשאי לבחור א� להשתת/ בקהילה ולבטא את זהותו היהודית

 בזהות היהודית רכיבי� למזג יש ותליצור גשר אית% בי% היהודי� בישראל ובתפוצ

. רכיבי� לאומיי� ע� רכיבי� רוחניי�, הקולקטיב ע� אלה של היחידשל 

להחזיר את המודעות הקבוצתית  למצוא דרכי� ותעל יהדות התפוצ, במקביל

כלפי ג�  וכתוצאה מכ� מה את רגש האחריות כלפי ע� ישראליוע, לזהות היהודית

  .ישראל מדינת

  

ריות בי% הפזורה וישראל הצור� בחיזוק הזהות היהודית בפזורה ובטיפוח הסוליד

תוכנית הבמסגרת ". מסע"ו" תגלית"מוצא ביטוי זה כמה שני� בתוכניות דוגמת 

עשרה עד )שמונהאל/ צעירי� יהודי� בני מאה ועשרי� הגיעו עד היו� " תגלית"

של חמישה עד  ייהשאחד מרכיביו החשובי� הוא שה, לביקור באר-עשרי� ושש 

שני ל משותפת זו התגלתה כחוויה מעשירה היישה. ל"ימי� ע� חיילי צהעשרה 

מתמקדת בהבאת צעירי� , 2003שנת שנפתחה ב, "מסע"תוכנית ה. הצדדי�

 של סמסטר עד שנה ייההפזורה לשה% מעשרה עד שלושי� )שמונהיהודי� בני 

עומד כיו� על התוכנית  /היק. בתמיכתה הכספית של ממשלת ישראל, באר-

 .בשנהמשתתפי� לעשרי� אל/ ר להגיע  ואמו,משתתפי� בשנהתשעת אלפי� 

  

במיוחד יש למצות . וצריכה להפעיל מאמ- לאומי לעידודה, עלייהישראל זקוקה ל

 לאר- ידי עידוד חזרת�)על, "יורדי�"את פוטנציאל העלייה בקרב קהילת ה

  .זאתוהסרת חסמי� המקשי� 

  

ת ביוזמ, גורמי� שוני� בקהילת העסקי� הישראלית פועלי� זה כמה שני�

ה� עושי� זאת במסגרת כמה . לקד� את קליטת העלייה, הסוכנות היהודית

 המגייס אלפי ישראלי� ותיקי� לליווי ,"בבית ביחד"פרויקט דוגמת ה, פרויקטי�

ופרויקטי� חברתיי� אחרי� של , פרויקטי� אלה. פרטני של עולי� חדשי�

י� יהודי� עסק מבוצעי� בשיתו/ ע� קהילות יהודיות ואנשי, הקהילה העסקית

  .לחוס% הלאומיוג� בעובדה זו יש משו� תרומה  ,בפזורה

  

כדי ליצור גשר בי� 
היהודי� בישראל 

יש למזג , ובתפוצות
בזהות היהודית 

מרכיבי� לאומיי� 
ע� מרכיבי� 

  אישיי�רוחניי�

יש למצות את 
פוטנציאל העלייה 

  "יורדי�"בקרב ה
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  סדר היו� של הכנססדר היו� של הכנס
  
  

  

  זז""בשבט תשסבשבט תשס' ' בב,  ,  21.1.0721.1.07, , יו� ראשויו� ראשו
  
  
    מושבי הבוקר8:30

  פתיחה מושב 

 המרכז הבינתחומי , ראש המכו� למדיניות ואסטרטגיה; ר הכנס"יו, עוזי ארד' פרופ

 המרכז הבינתחומי , נשיא; חת� פרס ישראל, אמנו רובינשטיי' פרופ

  ראש עיריית הרצליה , יעל גרמ
  

  

 היבטי� למאז החוס והביטחו הלאומי
  הבינלאומי, ל"סמנכ, ו'בויאנג! מיכל עבאדיד"עו: ר"יו

   חיפה'אונ, ראש המרכז לחקר הביטחו� הלאומי, דור!גבריאל ב' פרופ

Dr. Ian Bremmer, President, Eurasia Group   

 ר טבע תעשיות פרמצבטיות "יו, אלי הורבי"

  בנק הפועלי!, ירקטוריו�ר הד"יו, שלמה נחמה

  מעריב, ד מרגלית
  

  

  מדיניות לאומית לקידו� המצוינות בחינו#

  ראש צוות עבודה , ד מרידורד "עו :ר ודובר"יו

  חיפה 'אונ, החוג לחינו"; כלת פרס ישראל, פר"!מרי� ב' פרופ

   העמותה למצוינות בחינו", ל"מנכ, חזקי אריאלי
  

Robert H. Asher, Chairman, The Society for Excellence through Education 
Margaret Spellings, US Secretary of Education   

  שרת החינו" , יולי תמיר' פרופ

 birthright israel #" תגלית" ,ל"מנכ ,שמשו שושניר "ד
  

  

  

   מושב ארוחת הצהריי!12:30

 מ לשעבר "רה; ת הליכודראש האופוזיציה וראש תנוע, בנימי נתניהוכ "ח
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    מושבי אחר הצהריי!14:00

 אסטרטגיות בזירה הגלובלית !תמורות גיאו

  לשעבר נגיד בנק ישראל ; American International Group (AIG), ר"סג� יו, יעקב פרנקל' פרופ: ר"יו

Torkel L. Patterson, President, Raytheon                                                             

Dr. Horst Teltschik, Former National Security Advisor to the German Chancellor  

Stanley Roth, Vice President, Boeing  
  
  

 כיווני� להתחדשות ולהתעצמות הצבא

  המכו� למדיניות ואסטרטגיה, הוועד המנהל, איל ביר.) מיל(אלו' : ר"יו

  ב "ר ועחו"יו, צחי הנגבי כ"ח

                    חוש� אליאב הנדסת מערכות, ל"נשיא ומנכ, גדעו חוש.) מיל(מ "אל

    חיפה ' אונ, החוג לפסיכולוגיה, מיכה פופר' פרופ

  ל"צה, ת"אג, אודי דקלל "תא

  ב "ועחו, מת וילנאי.) מיל(כ אלו' "ח

 ב "ועחו, אפי אית�.) מיל(ל "כ תא"ח

  המכו� הישראלי לתכנו� כלכלי ; מודלי! כלכליי!, ל"מנכ,  יעקב שייניר"ד
  

  

  ישראלי  !רענו הדיאלוג האסטרטגי האמריקאי

Amb. Richard H. Jones, US Ambassador to Israel                                                       ר"יו:  

Amb. Nicholas Burns, US Under Secretary of State for Political Affairs  

  שר התחבורה מ ו"רה ג�ס, שאול מופז .)מיל( ל"רא
  

  

 משמעויות אסטרטגיות של הסדר הגרעיני העולמי המתפתח

 המרכז הבינתחומי , המכו� למדיניות ואסטרטגיה,  עודד ברושר"ד: ר"יו

  ל הוועדה לאנרגיה אטומית"למנכמשנה , לויטה) אלי( אריאל ר"ד

Amb. Thomas R. Pickering, Former US Under Secretary of State  

Prof. Paul Bracken, Yale University  

  משרד הביטחו�, ביטחוני#ראש האג' המדיני, עמוס גלעד.) מיל(אלו' 
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  חלופות למניעה והרתעה–ההתמודדות ע� אירא מתגרענת 

  עוזי ארד' פרופ: ר ודובר"יו

Dr. Gary Samore, Director of Studies, Council on Foreign Relations  

Dr. Robert Einhorn, Center for Strategic and International Studies   

Richard Perle, American Enterprise Institute 

 ב אבי# תל'אונ, ראש התכנית ללימודי ביטחו�, ישראל!יצחק ב' פרופ.) מיל(אלו' 

  ב לשעבר"ר ועחו"יו,  יובל שטייני"ר"כ ד"ח

  
  

  ערבהארוחת   מושב 20:30

הוועד היהודי האמריקאי , ת"מנהל משרד ישראל והמזה, ער לרמר "ד: ר"יו  

Gordon England, US Deputy Secretary of Defense  

 

  

  

  

  

 

  

  זז""בשבט תשסבשבט תשס' ' גג,  ,  22.1.0722.1.07,,יו� שנייו� שני
  

 

  מושבי הבוקר  8:30

  אצל היריב קבלת החלטות –ויב דע את הא

 המרכז הבינתחומי , דיפלומטיה ואסטרטגיה, ס לאודר לממשל"בי, אלכס מינ"' פרופ: ר"יו

Prof. Margaret Hermann, Syracuse University   

 מכו� וושינגטו� ומרכז של! , מרטי קרמר' פרופ

  המרכז הבינתחומי, המכו� למדיניות ואסטרטגיה, שמואל ברר "ד
  

  

 ישראלי!מלחמת לבנו השנייה ושינוי הפרדיגמה של הסכסו# הפלסטיני, אירא
  
   נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, דורי גולדר "השגריר ד:  ר ודובר"יו

  ל לשעבר"רמטכ; מרכז של!, משה יעלו.) מיל(ל "רא

Prof. Bernard Lewis, Princeton University   

James Woolsey, Former Director, CIA 
 

 ר מפלגת העבודה"יו, שר הביטחו�, עמיר פר"
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  ערביי ישראל והמדינה היהודית

   י"גזבר הסוכנות היהודית לא,  חגי מירו�ד"עו: ר ודובר"יו

  כ לשעבר"ח, אתי לבניד "עו

  חיפה'  אונ, הלאומי�הביטחו המרכז לחקר ראש מ"מ, ד שיפטר "ד

  הציבור הערבי בישראל המעקב העליונה של ועדת, ימאעאידה תומא סל
  

  

    מושב ארוחת הצהריי!13:00

Jack Rosen, Chairman, American Jewish Congress                                                     ר"יו:         

  מ לשעבר "רה; מ"המשנה לרה, שמעו פרס

  

 
  

  !מושבי אחר הצהריי  14:00

  נאטו והאיחוד האירופי , ב"שדרוג הקשרי� האסטרטגיי� ע� ארה

  משרד החו+ , ל"מנכ, 'אהרו אברמובי"ד "עו: ר ודובר"יו

General the Lord Charles Guthrie of Craigiebank, Former Chief of the UK Defense 
Staff  

Craig Kennedy, President, German Marshall Fund of the US  

Dr. Marvin C. Feuer, Director of Policy and Government Affairs, AIPAC  

Dr. Josef Joffe, Die Zeit  

 ל"לשעבר ראש המל; בואינג ישראל, נשיאדוד עברי .) מיל(אלו' 

Bruce P. Jackson, President, Project on Transitional Democracies  
  

� Prof. Alan M. Dershowitz, Harvard Law School                       � באמצעות לווי

 

President José María Aznar, President, FAES; Former Prime Minister, Spain 

  

 
 מדיניות האיחוד האירופי תחת הנשיאות הגרמנית 

Hermann Bünz, Director, Friedrich Ebert Stiftung, Israel Office                             ר"יו:    

Ana Palacio, Former Minister of Foreign Affairs, Spain  

Prof. Gert Weisskirchen, MdB, Bundestag Foreign Affairs Committee 

Christian Leffler, Director for Middle East and Southern Mediterranean, DG 
External Relations, European Commission  
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Dr. Rolf Mützenich, MdB, Bundestag Foreign Affairs Committee 

Prof. Karl Kaiser, Harvard University; Former Head of German Council on Foreign 
Relations  

  המרכז הבינתחומי, המרכז ללימודי אירופה, אבי פרימורהשגריר 
 

Moshe Ronen, Chairman, Canada-Israel Committee                                      : ר" יו  

Peter MacKay, Minister of Foreign Affairs, Canada  
  

  

 ב לאחר הבחירות "מדיניות ארה

לשעבר שגריר ישראל ; המכו� למדיניות ואסטרטגיה, ר הוועד המנהל"יו, זלמ שובלהשגריר : ר ודובר"יו
  ב "בארה

Dr. Robert Satloff, Executive Director, Washington Institute for Near East Policy 

Amb. Dr. Robert Hunter, President of the Atlantic Treaty Association; RAND 
Corporation  

Stephen E. Herbits, Secretary-General, World Jewish Congress  

Amb. Dr. Richard N. Haass, President, Council on Foreign Relations  
  

  

  ערבהארוחת   מושב 20:00
 

  מבט מישראל ומאירופה–אתגרי מדיניות חו" 

 Poju Zabludowicz, Chairman & CEO, Tamares Group                                                  :   ר"יו

 מ ושרת החו+ והמשפטי! "מ רה"מ, לבני ציפי

Alexandr Vondra, Deputy Prime Minister, Czech Republic  

 

�  באמצעות לווי

 Shula Bahat, Associate Executive Director, American Jewish:                        ר"יו
Committee                                            

� Senator John Edwards, Head, One America Committee; Candidate for the 2008 
Democratic Presidential Nomination  
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  זז""בשבט תשסבשבט תשס' ' דד,  ,  23.1.0723.1.07,,יו� שלישייו� שלישי
  
  
  מושבי הבוקר  8:30

  השלכות מדיניות של מגמות כלכליות באזור  

Dr. Edward L. Morse, Chief Energy Economist, Lehman Brothers  

Sir Ronald Cohen, Chairman, Portland Capital & Portland Trust  

  ועדת הכספי! של הכנסת, אבישי ברוורמ' כ פרופ"ח
  

  

  לקחי� והשלכות   – החוס הפיננסי של ישראל בעקבות הרפורמה

 המרכז הבינתחומי  , ס אריסו� למינהל עסקי!"דיק� מייסד בי, אמיר ברנע' פרופ:  ר"יו

 מנהל רשות המסי! ישראל , יוסי בכרר "ד

 ופק בית השקעות א#ל פסגות"לשעבר מנכ, גבי רביד

 ל בנק הפועלי! "מנכ, צבי זיו

  נגיד בנק ישראל , סטנלי פישר' פרופ

  

  

 ביטחו אספקת אנרגיה

  המכו� הישראלי לנפט ולאנרגיה , ר"יו, עמיר מקוב:  ר"יו

 א "קצא, ר ונשיא קבוצת החברות"יו, אור שחור.) מיל(אלו' 

  נשיא חברת מרחב, יוסי מימ

Dr. Sass Somekh, President, Novellus Systems 
 

 שר התשתיות הלאומיות , אליעזר!בנימי ב

  

  

  אתגרי� להנהגה הצעירה–הדור הבא 

 birthright israel #" תגלית" ,ל"מנכ, שמשו שושניר "ד: ר"יו

  חיפה 'אונ, י"החוג ללימודי א, עוז אלמוג' פרופ

  ל "צה, ה"ממד, יפעת גרינוולד� "רס

  ל"צה, לשעבר חיל המודיעי�, יאיר כה.) למי(ל "תא

Dr. Jeffrey R. Solomon, President, Andrea and Charles Bronfman Philanthropies  

Matthew Bronfman, Chair,  Budget and Finance Commission, World Jewish 
Congress 
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    מושב ארוחת הצהריי!14:00

Dr. Charles Murray, American Enterprise Institute  

 
  מושבי אחר הצהריי!  15:00

Amb. Ronald S. Lauder, Founder, Lauder School of Government,              ר"יו:      
Diplomacy and Strategy, IDC 

Governor Mitt Romney, Former Governor of Massachusetts  

�  באמצעות לווי

� Newt Gingrich,  Former US Speaker of the House of Representatives        

  

 

 
 זהות יהודית כחוס לאומי

   מנהל קר� שוסטרמ� בישראל,  דוד גפל:ר"יו

Rabbi Prof. David Ellenson, President, Hebrew Union College  

 נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל , עליזה שנהר' פרופ

  האוניברסיטה העברית, לקה לפילוסופיההמח,  מאיר בוזגלור"ד

  Hebrew Union College, דיק� המרכז הישראלי,  מיכאל מרמורר"הרב ד

  

  

  אסטרטגיות להתמודדות ע� גילויי אנטישמיות

Malcolm Hoenlein, Executive Vice Chairman, The Conference of Presidents of Major 
American Jewish Organizations  

Dr. Stanley Greenberg, The Israel Project 
 

  

  השר לקליטת עלייה , זאב בוי�

  

  

  שותפות גלובלית של הע� היהודי ע� מדינת ישראל–ישראל והתפוצות  

 י "ר ההסתדרות הציונית והסוכנות היהודית לא"יו, זאב בילסקי: ר ודובר"יו

   יתעל#קבוצת שטראוס, ר מועצת המנהלי!"יו, עפרה שטראוס

  HPמייסד אינדיגו מערכות , בני לנדא

   מזכיר הממשלה,  ישראל מימוד "עו
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   מושב ארוחת הערב20:30

 לגיטימציה כלפי המדינה היהודית וניצחו בקרב על דעת הקהל!המאבק בדה

  חיפה 'אונ, הפקולטה למשפטי!, זלצברגר!פניה עוזר "ד: ר ודוברת"יו

MP Prof. Irwin Cotler, Former Justice Minister, Canada    

� באמצעות לווי

� Senator John McCain, Arizona                                             

 מרכז של! , ר המכו� ללימודי! אסטרטגיי!"יו, נת שרנסקי

Dr. Richard Landes, Boston University; Director & Co-Founder, Center for Millennial 
Studies 

  

  

  

  זז""בשבט תשסבשבט תשס' ' הה,  ,  24.1.0724.1.07, , יו� רביעייו� רביעי

  

  מושבי הבוקר  8:30

  ערבית !מדינאות ומדיניות בגזרה הישראלית

עוזי ארדר "ד: ר"יו  

Dr. Salam Fayyad, Former Minister of Finance, Palestinian Authority 

ב"ועחו, סילב שלו�כ "ח  

  מכו� ראות , ל ומייסד"מנכ, גידי גרינשטיי

  ב "ועחו, שלמה ברזני"' כ פרופ"ח

David Makovsky, Washington Institute for Near East Policy    
  
  

  משרד החו+ , ראש מחלקת קהילות יהודיות, עקיבא תור

 
  צמיחה וצמצו� העוני–עתיד כלכלת ישראל 

 המכו� הישראלי לתכנו� כלכלי , ל"מנכ, דרור שטרו�ד  "עו: ר"יו

  יעקב שייני ר"ד

 המוסד לביטוח לאומי , ל"סמנכ, לאה אחדות

המרכז הבינתחומי, דיפלומטיה ואסטרטגיה, ס לאודר לממשל"דיק� בי, רפי מלניק' פרופ  

  האר+ , עור" בכיר לכלכלה, נחמיה שטרסלר
  

   מושב ארוחת הצהריי!12:00

 שר האוצר , אברה� הירשזו
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    מושבי אחר הצהריי!13:00

 כחוס לאומי " חומה ירוקה"דמה א

 ל "קק, ר"יו, אפי שטנצלר: ר ודובר"יו

  אביב#תל' אונ, החוג לגיאוגרפיה,  יצחק שנל'פרופ

  אלטשולר שח!, יסדת הקר� הירוקה ומנהלת המחקרימ, ח אלטשולר

  ר ועדת חוקה חוק ומשפט "יו, ששו!מנח� ב' כ פרופ"ח
 
  

 רבי של הגליל לאחר מלחמת לבנוע!פיתוח יהודי: שותפות בגליל

   חבר הנהלת יזמות קר� אברה!;אביב#תל' אונ, החוג ללימודי עבודה, רמזי חלביר "ד:  ר ודובר"יו

  ל משרד האוצר"לשעבר מנכ; לובנטל#סד�, ל משות'"מנכ, עזרא סד' פרופ

 מ "ל משרד רה"מנכ, רענ דינור
  

  

 ממשל וחוס לאומי, חוק

 מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור , סמיכה לינדנשטראו

  שר התיירות , יצחק הרצוג

  גלובס, עור" ראשי, חגי גול
  
  

  2007סקר הפטריוטיות   – פטריוטיות וחוס לאומי בישראל אחרי מלחמת לבנו

   אמנו רובינשטיי 'פרופ:  ר ודובר"יו

 אביב #ל ת'אונ, ראש תוכנית אוונס ליישוב סכסוכי!, אפרי� יער' פרופ

  חיפה ' נשיא אונ, זאב!אהרו ב' פרופ

  האר+ , ארי שביט

 �  הענקת פרס לצילו! בנושא פטריוטיות במלחמת לבנו

 
  

  " נאו� הרצליה "!  מושב נעילה 19:30

  ארוחת ערב

   אמנו רובינשטיי 'פרופ: ר"יו

Amb. Ronald S. Lauder, Founder, Lauder School of Government, Diplomacy and 
Strategy, IDC Herzliya 

  ראש הממשלה , אהוד אולמרט

  העברית בירושלי! 'האונ,  המרכז לחקר הרציונאליות;חת� פרס נובל,  ישראל אומ'פרופ

  אהרו ידלי

  גאולה כה

   עוזי ארד' פרופ
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  המרכז הבינתחומי הרצליההמרכז הבינתחומי הרצליה

הפועל על פי מודל אוניברסיטאות , וונת רווחללא כ, המרכז הבינתחומי הרצליה הוא מוסד אקדמי פרטי

בשל בחירתו שלא . המשמש כנשיאו, אוריאל רייכמ' פרופי " ע1994המרכז נוסד בשנת . ב"העילית בארה

נהנה המרכז הבינתחומי מחרות , לקבל סבסוד ממערכת התקצוב הממשלתית של ההשכלה הגבוהה

, יר את מנהיגות העתיד של מדינת ישראלמטרת המרכז הבינתחומי להכש. אקדמית ומנהלית מלאה

המשלבת לימוד תיאורטי מעמיק ע! הכשרה מעשית וע! , באמצעות הקניית השכלה בינתחומית ייחודית

  . סגל המרכז כולל את טובי המרצי! מהאוניברסיטאות המובילות בעול! ובישראל. פעילות בקהילה

, לימודי! מתקיימי! בבית ספר רדזינר למשפטי!ה.  סטודנטי! לומדי! כיו! לתארי! ראשו� ושני#3,600כ

, בבית ספר לאודר לממשל, בבית ספר אפי ארזי למדעי המחשב, בבית ספר אריסו� למינהל עסקי!

. ש רפאל רקנאטי"בבית ספר סמי עופר לתקשורת ובבית הספר הבינלאומי ע, דיפלומטיה ואסטרטגיה

 . וראה מכוני מחקר ומרכזי ה10 #במרכז פועלי! ג! קרוב ל

  

  דיפלומטיה ואסטרטגיהדיפלומטיה ואסטרטגיה, , בית ספר לאודר לממשלבית ספר לאודר לממשל

ובראשות הדיק� המייסד , לאודר. השגריר רונאלד ס בתמיכתו של #1999בית ספר לאודר לממשל הוק! ב

, בית הספר הוק! על פי המודל של בתי הספר לממשל המובילי! בעול!. ל"אהוד שפרינצק ז' פרופ

מטרת בית הספר להכשיר את .  והמשק הפרטי בעיד� המודרניהמינהל , ובהתבסס על הכרת צרכי הממשל

מציידת את , רפי מלניק' פרופ, בראשות הדיק�, ס לאודר"תכנית הלימודי! בבי. מנהיגות העתיד לישראל

ומכשירה , המינהלתי והחברתי, הסטודנטי! בכלי! הדרושי! לעיצוב המערכת השלטונית בצידה הפוליטי

פועלי! , לצד הפעילות המחקרית של הסגל. ! בממשל על כל מערכותיואות! למילוי תפקידי! בכירי

בבית הספר תכנית בינלאומית המתמקדת בלימודי ביטחו� . ס לאודר לממשל ג! מכוני מחקר"במסגרת בי

�אנשי אקדמיה ומעשה ואשר לומדי! בה עשרות , אשר בה מלמדי! טובי המומחי! באר+, ומזרח תיכו

  .  סטודנטי! מכל רחבי העול!

  

  המכו למדיניות ואסטרטגיה

 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+ ;התחו! האסטרטגי: בדגש על,  של ישראללאומית בנושאי! בעלי חשיבות לביטחו� הלאומי

הוא משמש , כמכו� מכוו� מדיניות.  מודיעי� וממשל וסוגיות הנוגעות לע! היהודי;והקשרי! הבינלאומיי!

, העדפת המבט לעתיד, ושיטת עבודתו היא על דר" הגישה הבינתחומית ה לדעות ולרעיונות מגווני!יאכסנ

 פועל באמצעות מער" קשרי העבודה מכו�ה. בי! והבאת! לכלל אינטגרציהבהקשרי! רח בחינת נושאי!

, המכו� מכנס קבוצות וצוותי חשיבה.  במגזרי! אקדמיי! ובקרב ממשלות–ל "הענפי! שלו באר+ ובחו

�" סדרת כנסי הרצליה"החשוב באירועי! אלה הוא . ודיוני! מזמ� מפגשי מומחי! ובכירי! ועור" ימי עיו

במסגרת! נועדי! בכירי המדינה לדיו� בנושאי! . � החוס� והביטחו� הלאומי של ישראלהשנתיי! על מאז

מר חבריו ה! . זלמ� שובלר הוועד המנהל של המכו� הוא השגריר "יו. המרכזיי! שעל סדר יומה הלאומי

.) מיל(אלו' , מר יוסי הולנדר, אמיר ברנע' פרופ, משה ברניב' פרופ, איל� ביר�.) מיל(אלו' , אברה! ביגר

  . אוריאל רייכמ�' ר מרדכי סגל ופרופ"ד, רפי מלניק' פרופ, שלמה ינאי
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  20072007מנהלת כנס הרצליה השביעי מנהלת כנס הרצליה השביעי 

  
  
  
  

ראש המכו , ר הכנס"יו

 למדיניות ואסטרטגיה

 י ארד עוז'פרופ

  צוקרמ! מירו מנורמר  :מנהל הכנס

  :סגל המכו

 

                                     , אילאיל אטד'גב ,  יניב אופקד"עו,  מיכאל אבנימר 

     ,  שמואל בכרמר,  מיקי אלתר.)מיל(מ "אל, אלטמ!  ישראל אלעדר"ד

        ,  עודד ברושר"ד,  שמואל ברר"ד,  יונת בקר מר, טוב! רונית ב'גב

              , .)מיל( מ "אל ,  נירית גיל'גב,  רונה גוצלב'גב,  בני בריסקימר

             ,  יוס- דרזניר"ד,  רחל דורו' גב,  אית גלזרמר, רענ גיסיר "ד

    , גרינפלד!הילה זנגי'  גב,  שירלי זלצמ' גב, מיכל וינר'בג, יעל הדר' גב

     , אודליה כרמו' גב,   מוריה כה' גב,  אפרת כדורי'גב,   אילנה טל'גב

, סקיי מונטגומרי'  גב, אורית ליפשי"' גב,   עמוס כרמלמר,  אלי כרמור"ד

            ,  רחל מכטיגר'גב,  יעל מיולר'גב,  ליבי מזלסקי' גב, מרב מור'גב

,  ורד סקל'גב,   אורי סלוני� מר,  שיימ! סול  מרסלד"עו,  עמנואל נבור"ד

,  רונ צחור מר,  ב פרת מר,  אפרת פלג'גב,   עינת פורת'גב,   יואב פורתמר

      , אריאל רודל' גב,  ענבל רובס ' גב,  אלה קנדל' גב, אלי קורנבליטמר 

                         ,  מאיה שיאו'גב,   טומי שטיינרמר,   רוזנבאו�טלי 'גב

  עפר תמירמר,   שמעו שפיראר"ד

,        גיא טרוטיאקמר,  בלהה הוכמ'גב, פאני גלפרי' גב, מגי גוטמ' גב  :סגל הבינתחומי

   אורלי שקד 'גב,  דורו קרנימר,  אליס מזכרת'גב

                 ,  רמי רוד' גמר,  זיו בורשטיי'גב,  עדי באריל' גב :דוברות הכנס

   ח ענבל'גב,  שירי אבצוק'גב

  ארד תקשורת  :יעו" תקשורתי
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  רשימת המשתתפי� בכנסרשימת המשתתפי� בכנס

 

  יוזמות קר� אברה!, מנהל תוכניות ומיזמי!, בכר!חוסא� אבומר 

 ל משרד החינו""מנכ, שמואל אבואבמר 

המרכז הבינתחומי , יה ואסטרטגיהדיפלומט, בית ספר לאודר לממשל, מתאמת פרויקטי! מיוחדי!, איר אבידר' גב
  הרצליה

 מנהלת קר� קרב, נט אביעד'ג' גב

 מ"טחו� בעי מגל מערכות ב,ר מועצת המנהלי!"יו, עזרא!יעקב אבמר 

 ל משרד החו+"מנכ, אהרו אברמובי"ד ''עו

 ראש מכו� פישר למחקר אסטרטגי אויר וחלל, אס- אגמו.) מיל(ל "תא

  אוניברסיטת תל אביב,החוג לפילוסופיה, ייוס- אגס )אמריטוס(' פרופ

 מ" אדאטו יועצי! בע,ל"בעלי! ומנכ, אורית אדאטו )בדימוס(רב גונדר 

 "שערי צדק" מרכז רפואי ,ל רפואה"סמנכ, לוי!רחל אדטור ''ד

 מכו� מנדל למנהיגות, חבר סגל, חיי� אדלר' פרופ

 נות היהודית לאר+ ישראלהסוכ, עדה לישראלוהו, ר עמית"יו, פאולה אדלשטיי' גב

 ' חיי! אהרו� ושות,ד ונוטריו�"עו, חיי� אהרוד ''עו

 ה.ל.ע.ל מ"מנכ, טליה אהרוני' גב

 ליברמ� אהרוני יחסי ציבור, מיכל אהרוני' גב

  משרד החו+,יוע+ תקשורת לשרת החו+, עידו אהרונימר 

 הרצליההמרכז הבינתחומי , מנהלת מרכז היזמות, ליאת אהרונסוד ''עו

 מ"ר סימנס ישראל בע"ל ויו"מנכ, אור אהרונסומר 

 ל כנס שדרות לחברה"מנכ, עידו אוחיוד ''עו

 ראש הממשלה, וד אולמרטאהמר 

  האוניברסיטה העברית בירושלי!, המרכז לחקר הרציונאליות; לכלכלהחת� פרס נובל, ישראל אומ' פרופ

  משרד הביטחו�,טחו�יסג� מבקר מערכת הב, אורי אור ''ד

  הליגה נגד השמצה בישראל,דוברות ויחסי ציבור, אריה אוסוליבמר 

 אברה� אופקר ''ד

 המסחר והתעסוקה, יהימשרד התעש, המדע� הראשי, אלי אופרר ''ד

 ל משרד מבקר המדינה''משנה למנכ, אור) מנדי(יעקב .) מיל(אלו' 

 ר רשות הטבע והגני!"יו, אורי אור.) מיל( אלו'

 מ"ל יובל חינו" בע"מנכ, שוש אור' גב

 רייתאו�, יוע+, רוני אורמר 

 ל אינטרגאמא"מנכ, תנחו� אורמר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, סגנית נשיא למינהל, פינס!אהובה אור' גב

 Canada-Israel Committee Israel Officeמתא! פעולות , פרנק אזולאימר 

 חברי!כל ישראל , נעמה אזולאי' גב

 המוסד לביטוח לאומי, ל מחקר ותכנו�"סמנכ, לאה אחדות' גב

  אוניברסיטת תל אביב,� לחקר האינטרנט'ראש מכו� נטוויז, ניב אחיטוב' פרופ

 "האומה"עור" רבעו� , יוסי אחימאירמר 

 ) AIDRG(ישראל #ב" דמוגרפי ארה צוות מחקר, יור� אטינגרמר 

 ת שירותי אשפוזל כלל בריאו"מנכ, רמי איגראמר 
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  מכו� טכנולוגי לישראל– הטכניו� ,משנה לנשיא למחקר, יזנברגימשה א' פרופ

 המרכז הבינתחומי הרצליה, בית ספר סמי עופר לתקשורת, מנהל פיתוח תוכ� ומיזמי!, גיא איטינגומר 

 משרד ראש הממשלה, יועצת לתקשורת חו+ וקשרי חו+, מירי אייז.) מיל(מ "אל

 "כיווני! חדשי!"עור" , יילאלי אמר 

  משטרת ישראל,ראש אג' התנועה, שחר איילוניצב 

  לשעבר ראש המועצה לביטחו� לאומי;חבר הנהלת המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, גיורא איילנד.) מיל(אלו' 

 ל משרד התיירות"מנכ, נחו� איצקובי"מר 

 רקטור בית מורשה בירושלי!, שלו�!בנימי איש' פרופ

 כנסת ישראל, ביטחו�החו+ והועדת , אפרי� אית�כ "ח.) מיל(ל "את

 ר האגודה למע� החייל"יו, יצחק אית.) מיל(אלו' 

 מ" שרותי תכנו� עסקי בע– ל פולט אית�"מנכ, פולט אית' גב

 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, מנהל מחלקת אירופה, פרדי איתהשגריר 

 משרד ראש הממשלה, יני גמלאי!שר לעני, רפי אית מר

 2000מצוינות , מרכזת אזורית, שה�!כראיענת ' גב

 מ"ל אלמדיה בע"מנכ, גליה אלבי' גב

  משרד הביטחו�,מדיני#האג' הביטחוני, רו אלדדימ ''אל

  המרכז הבינתחומי הרצליה,למנהל עסקי!אריסו� בית ספר , רפי אלדור' פרופ

 משרד החו+, סראש הטק, יצחק אלדהשגריר 

  מלו� דניאל,בעלי!, ראוב אלהמר 

 מכו� ויצמ� למדע, המחלקה להוראת המדעי!, שבע אלו!בת' פרופ

 מכללת סמינר הקיבוצי!, ראש המכו� למחשבה חינוכית, נמרוד אלוניר ''ד

 ל רשות השידור"מנכ, יאיר אלונימר 

 טחו�ימשרד הב, סג� חשב אג' הכספי!, דוד אלחולימר 

 הקר� הירוקה אלטשולר שח! מייסדת ומנהלת , מחקרהראש מחלקת , ח אלטשולר' גב

  משרד הביטחו�,מידענות ובקרה,  יחידת התקשרויותאשר, שאול!איריס אליה' גב

 ת"נעמ, תאו! ומרחבי!, ר אג' ארגו�"יו, יהודית אלימל#ר ''ד

 "נקודה"עור" ירחו� , אורי אליצורמר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, לקידו! השלו!טרומ� . ס ש הרי"למחקר עו� מכה, גיורא אלירזר ''ד

 רענ אלירזמר 

  לשעבר אלו' פיקוד דרו!;"עלי נגב"ר הכפר השיקומי "יו, דורו אלמוג.) מיל(אלו' 

 אוניברסיטת חיפה, החוג ללימודי אר+ ישראל, עוז אלמוג' פרופ

 Bitterlemons, יוסי אלפרמר 

 מ"ל החברה לפיתוח הרצליה בע"מנכ, לקלעישרגא אמר 

  אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב,ראש המחלקה לעבודה סוציאלית, עליא אלקרינאוי' פרופ

 רוני אלשי#מר 

  מכו� טכנולוגי לישראל–הטכניו� , הפקולטה לארכיטקטורה, רחל אלתרמ' פרופ

 "קשת החדשה", עור" ראשי, אהר אמירמר 

 מ" רשות פיתוח אמצעי לחימה בע– ל"רפא, תינורית אמיד ''עו

 ל ארוד� מערכות משולבות"מנכ, חיי� אסאמר 

  משרד הפני!,מנהל מינהל התכנו� ,שמאי אסי-מר 
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 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, אפרי� אסכולאיר ''ד

 ר התנועה הדרוזית להבנה ושלו!"יו, אסעד אסעד.) מיל(מ ''אל

 birthright israel #" תגלית" ,מנהל כספי!, אהוד אפקח "רו

 העמותה למצוינות בחינו", ל"ראש תחו! קשרי חו, דבי אפרי�' גב

  ר הליכוד" ליויוע+ תקשורת, אופיר אקוניסמר 

 )ש"תע (מ"ה הצבאית לישראל בעיהתעשי, מנהלת יחסי הציבור, רונית אקשטיי' גב

 מ''בעבנק לאומי לישראל , בקר סיכוני! ראשי, רות ארדר ''ד

 ב"לשעבר שגריר ישראל בארה, משה ארדהשגריר 

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה, עוזר בכיר למדיניות, ר� ארזמר 

 ל משרד האוצר"מנכ, ירו� אריאבמר 

 ת"רשת אמי, ראש תחו! בתי ספר יסודיי!, בתיה אריאלי' גב

 ל העמותה למצוינות בחינו""מנכ, חזקי אריאלימר 

  סיעת הליכודל"מנכ, גדי אריאלימר 

 אוניברסיטת חיפה, למדעי המדינהבית הספר , אשר אריא' פרופ

 אנרגיהלל המכו� הישראלי לנפט ו"מנכ, יוסי אריהמר 

 " כתב העת לענייני מודיעי� וביטחו�–מ "ט מל"מב", רכזת מערכת, יוכי ארלי#' גב

 מ" מל#מנהל המרכז למורשת המודיעי� , נאמ!ראוב ארלי#ר "ד.) מיל(מ "אל

 Kolnoa-VC, מנהל שות', אבי ארמוזהמר 

 משרד ראש הממשלה,  ארמוני אשלמר 

 מלו� דניאל , דירקטור, בני ארנוד "עו

 לשעבר שר הביטחו�, משה ארנסמר 

 מ"לשעבר משרד רוה, אל באומגרטמר 

  ישראל– יוזמות קר� אברה!ל "כמנ, סוליציאנו!אמנו בארימר 

 הר+ ישראלר "יו, יוס- בהטמר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, חוג לפילוסופיהה, מאיר בוזגלור "ד

 ראש עיריית מעלות תרשיחא, שלמה בוחבוטמר 

 השר לקליטת העלייה , זאב בוי�מר 

  ישראל. אי. אמ. פי.ל סי"מנכ, שי בזקמר 

 "מעריב", וסג� עור"מלא מקו! מ, אבי בטלהיי�מר 

 אוניברסיטת תל אביב,  לגיאוגרפיה וסביבת האד!החוג, גדעו ביגר' פרופ

 ל" צה,�"אמ,  מחקרט"רח, יוסי ביד"ל "תא

 ת"נעמ, קיו!#ר לדו"סג� יו, אורלי ביטיד "עו

 המכו� הגיאולוגי, מיכאל בייט )אמריטוס(' פרופ

 משרד הביטחו�, מבקר מערכת הביטחו�, יוסי ביינהור.) מיל(ל "תא

 לת הסוכנות היהודית לאר+ ישראל וההסתדרות הציונית העולמיתהנהר "יו, זאב בילסקימר 

 birthright israel #" תגלית" ,מנהלת מחלקת מפגשי!, אופירה בינו' גב

 רד הביטחו�ל מש"לשעבר מנכ, איל ביר.) מיל(אלו' 

 ל משרד החו+ "מנכלשעבר , ביר יואב השגריר

 מ"נשיא כור סחר בע, דני בירמר 

 מנהל רשות המיסי! בישראל, בכריוסי ר ''ד
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 "מעריב", עור" חדשות חו+, אריק בכרמר 

 נעמי בלומנטל' גב

 ל"צה, הצנזורה, אבי בלומשטימר 

 מאוריציו בלטרהרב 

 מנהל בלס תכנו� וייעו+ חינוכי, נחו� בלסמר 

 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, עור" ראשי של האתר בעברית, שלמה בלסמר 

 ל הרשות הארצית למדידה והערכה"מנכ, מיכל בלר' פרופ

 "האר+", אלו- במר 

 לשעבר מפקד חיל האויר; נשיא סנטרי טכנולוגי גרופ, אליהו!אית ב.) מיל(אלו' 

  , דיפלומטיה ואסטרטגיה, ס לאודר לממשל"בי, פוליטית#אש התמחות תקשורת שיווקיתר, אליעזר!יריב בר ''ד
  הרצליההמרכז הבינתחומי

 שר התשתיות הלאומיות , אליעזר!ב) פואד(בנימי  .)מיל(ל "תא

 מפקד חיל הי!, ט"בעש!דוד באלו' 

 מטריקס, דוד!דרור במר 

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדיניות ציבורית, דוד!ד בר ''ד

 The Israel Project, דירקטור, דוד!כלב במר 

 אמנויותלל בית הספר למדעי! ומנה, דוד!ב) מישקה(משה ר ''ד

 ל" קק,דירקטוריו�, דוד!אית במר 

  אוניברסיטת חיפה,בית הספר למדעי המדינהראש , דור!גבריאל ב' פרופ

 )ח"מט(ת חינוכיהמרכז לטכנולוגיה ל "מנכ, הר!גילה ב' גב

 משרד החו+, אג' צפו� אמריקהל "סמנכ, זאב!יור� בהשגריר 

 נשיא אוניברסיטת חיפה, זאב!אהרו ב' פרופ

 SIXTקבוצת שלמה , יוס-!ל ביאימר 

 וראש התכנית ללימודי ש הרולד הרטו"" ולמדיניות עראש בית הספר לממשלסג� , ישראל!יצחק ב.) מיל(אלו' ' פרופ
� אוניברסיטת תל אביב, ביטחו

 'ליפא מאיר ושות, מאיר!יהודה בר "ד ד"עו

 )ירושלי! (תרבותכ המכללה ליהדות #ר "ל מית"מנכ, מורה!מרטי במר 

 רשות השידור, מנהל קול ישראל, מנח�!יוני במר 

 הערו+ הראשו�, ויזיה הישראליתוהטל, סימו!נפתלי במר 

 המכללה האקדמית גליל מערבי, דיקא� הסטודנטי!, סימו!יהודה בר ''ד

 ל המועצה הציונית בישראל"מנכ, עטר!משה במר 

 יאיר.ב,  ומכירות ל שיווק"סמנכ, עמי!חיי� במר 

 פר"!משה בד ''עו

  אוניברסיטת חיפה,פקולטה לחינו" ה;כלת פרס ישראל לחינו" ,פר"!מרי� ב )אמריטוס(' פרופ

 יוע+ חינוכי, צבי!חגי במר 

  מכללת הדסה ירושלי!תנשיא, צבי!נאוה ב' פרופ

 ל"צה, לשעבר מפקד המכללות, ראוב!אייל באלו' 

 מ"ל פולאר תקשורת בע"מנכ, שאול!רימו במר 

 אביב לפיתוח#ל קר� תל"מנכ, שוש!אברה� ב.) מיל(אלו' 

 אמנויותלבית הספר למדעי! ו, מרכז מגמת אמנות, שטרית!חיי� במר 

 משרד החו+, ראש חטיבת תפוצות ודתות, שמואל!שמואל במר 
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  כנסת ישראל, ומשפטועדת חוקה חוק ר "יו, ששו!מנח� ב' כ פרופ"ח

 כ"לשעבר ראש השב, אברה� בנדורמר 

 מכבי שירותי בריאות, מנהלת מרכז אישורי התרופות, לאה בנושר "ד

 ל"מפקד גלי צה, אבי בניהומ ''אל

 ל"צה,  הראשימפקדת הפרקליט הצבאי,  הדי� הבינלאומילקת מח,ח"ראש ענ' ביטחו� וקש, דוד בנימיל "סא

 מ''בנק לאומי לישראל בע, ל ופרטית" חטיבת בנקאות בינ#ראש אג' ניהול סיכוני! , יעל בנימיניר ''ד

 אוניברסיטת תל אביב, למדעי המתמטיקהת הספר בי, יואב בנימיני' פרופ

 חזי בצלאלמר 

 אמנויותלבית הספר למדעי! ו, מרכז מדעי הרוח, יור� בקמר 

  אביב אוניברסיטת תל,החוג למדע המדינה, אבי בקרר ''ד

 משרד החו+, יוע+ מדיני לשר החו+, טל בקרר ''ד

 עדה לאנרגיה אטומיתוהו, מנהל בכיר לתכנו� ומחקר מדיניות אסטרטגית, מיכה ברר ''ד

  ירושלי!בצלאל אקדמיה לאמנות ועיצוב, משנה לנשיא לענייני! אקדמיי!, או!יערה ברר ''ד

 ל"צה, �"אמ,  חטיבת המחקר,יוע+ מדעי, אור!רמי ברר ''ד

 ר שדולת הנשי! בישראל"יו, טל!רינה בר' גב

 אוניברסיטת חיפה, בית הספר למדעי המדינה, המחלקה ליחסי! בינלאומיי!, יוס-!אורי בר' פרופ

 כנסת ישראל, עדת החו+ והביטחו�ומנהל , יוס-!אבריאל בר.) מיל(ל "תא

 יל המכו� לתכנו� מדיניות ע! יהוד"מנכ, יוס-!אבינוע� ברמר 

 משטרת ישראל, מפקד המחוז הדרומי, לב!אורי ברניצב 

 מנהל קר� קימת לישראל, לביא!ב ציו ברר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה, משנה לנשיא לענייני! אקדמיי! ופיתוח, ניב!משה בר' פרופ

 "רוזל! פוסט'ג"ל "נשיא ומנכ, צבי!משה ברמר 

 ני! פיננסיי!חברת חיסו, כלכל� ראשי, שביט!פתחיה ברמר 

  קר� השקעות#אייפקס , שות' עצמאי, בוכריס!פינחס בראל.) מיל(ל "תא

 "ידיעות אחרונות", רונ ברגממר 

 עורכי די�' ברגמ� ושות,  וקסלר,שות' בכיר ומנהל, אורי ברגמר "ד ד"עו

 2000מנהל מצוינות , ב'מויש ברדיצמר 

 אלו�, משרדי קפל�, רד ברדנשטיי'ריצד ''עו

 birthright israel #" תגלית" ,הערכה ובקרת איכות, מנהל פיתוח תוכניות, מולי ברוגמר 

  כנסת ישראל,  ועדת הכספי!,אבישי ברוורמ' כ פרופ"ח

 מרכז של!, מנהלת תקשורת, קר ברונווסר' גב

 יוע+ צבאי , שי ברוש.) מיל(ל "תא

  התרבות והספורט,ל משרד המדע"מנכ, אית ברושימר 

  משרד הביטחו�,עוזר ליוע+ שר הביטחו�, יצחק ברזילימר 

  אוניברסיטת בר איל�,המחלקה לכלכלה, אליס ברזיסר ''ד

 ל"צה, נציב קבילות החיילי!, אבנר ברזני.) מיל(תת אלו' 

 כנסת ישראל, טחו�יועדת החו+ והב, שלמה ברזני"'  פרופכ"ח

 נחמה ברי' גב

 אוניברסיטת בר איל�, מנהלהועד וה חברת ;קר� וול', עלר בפו"יו, דינה ברינקרר ''ד

  אוקראינה#ל מרכז לשיתו' פעולה ישראל "מנכ, בריסקי) בני(יבגני מר 
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 המכללה האקדמית עמק יזרעאל, עד המנהלור הו"יו, יצחק בריק.) מיל(אלו' 

 ההמרכז הבינתחומי הרצלי, למדעי המחשבת ספר אפי ארזי בי, בר!ענת ברמלרר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה,  לממשללאודרת ספר בי, רכזת אנגלית, איזבל ברמר ''ד

 הוועד היהודי האמריקני, משנה למנהל ורכזת משלחות, ציפי ברנע' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה, אריסו� למינהל עסקי!ת ספר  בי,דיק� מייסד, אמיר ברנע' פרופ

 משרד ראש הממשלה, יועצת משפטית, פרגו! ברנעשלומיתד ''עו

 מ" קמור בע,דירקטורית, אורנה ברנר' גב

 ל דלתא מערכות"מנכ, רוני ברנר.) מיל(מ "אל

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, לאומיי!� המחלקה ליחסי! בי, אית ברקר ''ד

  הבינתחומי הרצליההמרכז,  (ICT)ר המכו� הבינלאומי למדיניות נגד טרו, ענת ברקור ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה, אריסו� למנהל עסקי!ת ספר בי, אלעזר ברקובי"' פרופ

 משרד החו+, מחקר מדיניהמרכז לראש , נמרוד ברקמר 

 לטכנולוגיה וחברה. מ.ר.ר מכו� ב"יו, אלונה ברקת' גב

 קפיטל. מ.ר. מנהל ב#שות', אלי ברקתמר 

 יריית ירושלי!ע, חבר המועצה, ניר ברקתמר 

  מרכז של!,ל משאבי אנוש"סמנכ, ייקובס'מריו גר ''ד

  יניברתחב, מדידה והערכה, מנהלת אסטרטגיה, משי'חיה גר ''ד

 )א"קצא(מ "חברת קו צינור אילת אשקלו� בע, יוע+ בכיר, צבי גבאיהשגריר 

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די.אי, ל פיתוח"ר וסמנכ"עוזר יו, חיי� גבריאלימר 

 בית תפילה ישראלי, אסטב גודפרידמר 

 נשיא המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, דורי גולדר "השגריר ד

 משרד הביטחו�, ת"פ מפא"ראש מו, דניאל גולדר " ד ל"תא

 משרד הביטחו�,  למחקר ותשתיות טכנולוגיותידהראש היח, משה גולדברגר ''ד

 מרכז של!, רטגיי!טמכו� ללימודי! אסה ,בור וקשרי חו+מנהלת יחסי צי, ורה גולובנסקי' גב

 אחיאב גול.) מיל(מ ''אל

 "גלובס", עור" ראשי, חגי גולמר 

 משרד הביטחו�, ראש תחו! כלכלה, יוסי גורמר 

 ל משרד מבקר המדינה"מנכ, שלמה גורמר 

 משרד הביטחו�, לביא!עודד גורמ "אל

 ל"צה, סעדיה גורודצקימר 

 ל הפורו! הישראלי הצעיר לשיתו' פעולה"מנכ,  גורנמרודמר 

 דנקנרוצת קב, דירקטור, שמואל גורמר 

 הסוכנות היהודית לאר+ ישראל, הנאמני!#חבר ההנהלה הציונית וחבר חבר, עדי גיאמר 

 המכו� לתכנו� מדיניות ע! יהודי, עמית בכיר, אבי גילהשגריר 

 ACC, נאור גילאומר 

  מיקאל,איילת גילת' גב

  מיקאל, תמנע גילת' גב

 ר קבוצת סולת!"יו, מיקו גילתמר 

 ישראלב קר� פרידרי" אברט, מנהלת כספי!, רינת גימפלר ''ד

 סג� נשיא מכללת נתניה, יוס- גינת' פרופ
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 אברה� גיסרכבוד הרב 

 המשרד לקליטת עלייהל "לשעבר מנכ, מירלה גל' גב

 אנרגטיקה, דורו גלר ''ד

 מייסד מכו� כרמל למחקרי! חברתיי!, ב גלראור ''ד

  משרד החו+,ל"המשנה למנכ, יוסי גלמר 

 משטרת ישראל, ראש אג' משאבי אנוש, גבי גלניצב 

 ל"ל נט"מנכ, אורלי גל' גב

 משרד הביטחו�, יוע+ לענייני מודיעי�, עמוס גלבוע.) מיל(ל "תא

 ל ניו קופל "מנכ, ניר גלילימר 

 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה לניהול, אמירה גלי' פרופ

 "רוזל! פוסט'ג", קרולי גליק' גב

 משרד הביטחו�, טחונייב#מדיניראש האג' ה, עמוס גלעד.) מיל(אלו' 

 עד האולימפי הבינלאומיוחבר הו, אלכס גלעדימר 

 ל פורטלנד טרסט"מנכ, עיבל גלעדי.) מיל(ל "תא

 רשות החברות הממשלתיות, ר הועדה המייעצת"יו, אלו גלרטד "עו

 משרד הביטחו�, ראש החטיבה לרכש מוצרי שירות, חנה גנאור' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה, (ICT)  המכו� הבינלאומי למדיניות נגד טרורל"מנכ, בועז גנורר ''ד

 Traceguard  ל"מנכ, אהוד גנניר ''ד

  בישראלל קר� שוסטרמ�"מנכ, דוד גפלמר 

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה, א"השגרירה לשעבר לסבא, פני גריאלהגב ר"ד

 birthright israel #" תגלית", יחסי ציבור, תהילה גפני' גב

 אוניברסיטת תל אביב, מרכז דיי� ללימודי המזרח התיכו� ואפריקה, עמית מחקר בכיר, גדעו גרא' פרופ

 ל הליגה נגד השמצה בישראל"מנכ, פיליס גרבלי' גב

 ל" במילי ההייטק"ר פורו! מנכ"יו, רדמשלמה גמר 

 לשעבר היועצת המשפטית של שר הביטחו�, צביה גרוסד ''עו

 'גרוס קליינהנדלר ושות, מנהל שות', יוס- גרוס' פרופ

 )ישראל(ל הקונגרס היהודי האמריקאי "מנכ, דני גרוסממר 

 גבוהההמועצה להשכלה , ועדה לתכנו� ותקצובור ה"יו, שלמה גרוסמ' פרופ

 מ"ר גרופמ� החזקות בע"יו, שלמה גרופממר 

 ל"צה, ה" ממד, אג' משאבי אנוש,ד פיתוח ארגוני"רמ, יפעת גרינוולד� "רס

  מכו� ראות,מייסדול "מנכ, גידי גרינשטיימר 

 ראש עיריית הרצליה, יעל גרמ' גב

  לשכת נשיא המדינה,יוע+ מדיני, אבי גרנותמר 

 ר הנהלת המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה"יו, דמנפרד גרסטנפל' פרופ

 ל דבי תקשורת"מנכ, משה דבימר 

 ר ביונדווקס"יו, דבש) איציק(יצחק מר 

 לשעבר משרד ראש הממשלה, אבי דגמר 

 משרד החו+, מרכז למחקר מדיני #ת"ט מז"רח, בני דגמר 

  ראש צוות מכו� ראות, עמרי דגמר 

 המרכז הבינתחומי, ברת הועד המנהלח, אוולי דואק' גב
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 משרד הביטחו�, ת"מפא, ט"ראש קש, סטפ דויטשר ''ד

 מ"ל אקסלנס נשואה בע"מנכ, גיל דויטשמר 

 אד! משרד עורכי די�, שותפה, רחל דולבד "עו.) מיל(ל "תא

 U.M.S  מנהל, אמנו דורמר 

 מ"ל דוראו� ייעו+ בע"מנכ, או!עמי דורמר 

 מנהל המרכז הישראלי לקידו! חברתי וכלכלי, דניאל דורומר 

  חמי דורומר 

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדע המדינה, גדעו דורו' פרופ

 מ''דורי בע.ל א"מנכ, אורי דורימר 

 מנהלת קר� שטיינהרט, טובה דורפמ' גב

 כנסת ישראל, טחו�יבהועדת החו+ ו, עמירה דות.) מיל(ל "תאכ "ח

  משרד החו+, ב"ל מש"סמנכ, חיי� דיבומר 

 ל"צה, ש"לשעבר רמחב, יואב דייגי.) מיל(מ "אל

 המרכז הבינתחומי הרצליה, שיא לקשרי חו+סג� נוש רפאל רקנאטי "לאומי ענראש בית הספר הבי, ונת דייויס'גמר 

 משרד החו+, פרויקטור לנושא סוריה, יקי דיימר 

 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה, Institute for Contemporary Affairs (ICA)מנהל , ד דייקרמר 

  ראש עמותת סיכוי, שולי דיכטרמר 

 מ"דילייני בע, אריאלה דילייני' גב

 ל משרד ראש הממשלה"מנכ, רענ דינורמר 

 מפעל הפיס, מנהלת מועצת הפיס לתרבות ולאמנות, אסתי דינור' גב

  YES #פו� וחבר דירקטוריו� פלא, אמנו דיקמר 

 קר� קימת לישראל, מנהל החטיבה לגיוס משאבי!, אבי דיקשטיימר 

 ר פרויקטי! משולבי!"יו, בלומברג!שייקה דליותמר 

 משרד הביטחו�, מזכיר צבאי לשר הביטחו�, אית דנגוטל "תא

  ל בנק ישראל"מנכ, יעקב דנומר 

  השניערו+ השל  החדשות רתחב, פרש� וכתב לענייני צבא, רוני דניאלמר 

 מראיי�  ועיתונאי, אית דנציגמר 

 ל"צה, ת" אג,אסטרטגית החטיבה הראש , אודי דקלל "תא

 10ערו+ , רביב דרוקרמר 

 הוצאת ע! עובד, "אלפיי!"עורכת כתב העת , פרמ!ניצה דרורי' גב

 ישראלב קר� פרידרי" אברט, מנהל פרויקטי!, מיקי דרילמר 

 נהלת היוזמה למחקר יישומי בחינו"מ, אביטל דרמור ''ד

 אינטרוטק, ל פיתוח עסקי"סמנכ, יוסי דשתימר 

 מזכיר הכנסת , אריה האמר 

 משרד החו+, ת ותהלי" השלו!"ל מזה"סמנכ, הנדלמ!יעקב הדסהשגריר 

  מוצרי צריכה#תדירא� , מוטי הודמר 

 "הו� סיכו�" גיזה ,ר מייסד''יו, זאב הולצממר 

 מ''ר טבע תעשיות פרמצבטיות בע"יו, בי"אלי הורמר 

 "רוזל! פוסט'ג", עור" ראשי, דוד הורובי"מר 

 משרד ראש הממשלה, משטרת ישראל במועצה לביטחו� לאומינציג , שייקה הורובי"תת ניצב 
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 אריאל היימר "ד.) מיל(ל "תא

 הוד לחינו" מיוחדת ספר בי, דרורה הייק' גב

  הסוכנות היהודית לאר+ ישראל,הפועלועד הור "יו, אשר הירשהרב 

 שר האוצר, אברה� הירשזומר 

 ל"צה, מפקד המכללה לביטחו� לאומי, גרשו הכהאלו' 

 ל"צהדובר   יחידת,זהר הלוימר 

 מ''איפטיק בע' ל חב"מנכ, ד הלפרימר 

 אוניברסיטת חיפה, מרכז לחקר הביטחו� הלאומיה ,קטי!מתא! פרוי, עיר הלפרימר 

 מ''ל חברת טנר! השקעות בע"מנכ, אריאל הלפריר ''ד

 כנסת ישראל, החו+ והביטחו� ועדת ר"יו, צחי הנגביכ "ח

 ל מרכז של!"מנכ, ישי העצנימר 

עמית מחקר  ;המסחר והתעסוקה, עשייה משרד הת,פ"ימו מת,יוע+ בנושא פרויקט גלילאו, אב!אבי הר.) מיל(מ "אל
  אוניברסיטת בר איל�, למחקרי! אסטרטגיי!) א"בס(סאדאת #י�גבמרכז , בכיר

 משרד החינו", ראש המטה ליישו! התכנית הלאומית לחינו", נוי!שמואל הרמר 

 תמרס, פיתוח עסקי, יודפת הראל' גב

 רס' דלתא וונצ,שות' מנהל, ב הראלמר 

 ר מכללת אוהלו"יו, יהודה הראלמר 

 CNC Techniqueל "מנכ, ירי הראלמר 

 ראש המרכז לציונות דתית, ל הראלישראמר 

 מ" ישראליי! בע קווי תעופה#  ארקיע,ר ונשיא"יו, רפאל הרלב.) מיל(ל "תא

 אלי הר�מר 

 אוניברסיטת תל אביב,  שלו!יחקרמשטינמ+ לתמי מנהלת מרכז , תמר הרמ' פרופ

 ל המשרד לאיכות הסביבה"לשעבר מנכ, הר) מיקי(מרי� ר ''ד

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, המטה ללוחמה בטרור,  הרנו-אלקנה.) מיל(ל "תא

 המועצה לישראל יפה, נשיאה בינלאומית, אורה הרצוג' גב

 שר התיירות , יצחק הרצוגמר 

 ל מודלי! כלכליי!"סמנכ, ח הרצוגמר 

 טחו�ימשרד הב, טחו�יראש מטה שר הב, הרצוג) מייק(מיכאל ל "תא

 ל" צה, קצי� חינו" ראשי,איל הרריל "תא

 המרכז הבינתחומי הרצליה, (ICT) המכו� הבינלאומי למדיניות נגד טרור, שלו� הררי.) מיל(ל "תא

 אוניברסיטת בר איל� , למחקרי! אסטרטגיי!) א"בס(סאדאת #מרכז בגי�, צילה הרשקור ''ד

 ל המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה"מנכ, חיה הרשקובי"' גב

 ל" צה,צנזור ראשי, גיל!קניעסימה ומ ''אל

 )א"קצא(מ "חברת קו צינור אילת אשקלו� בעל "מנכ, יאיר וידהמר 

 ר המכללה האקדמית צפת"יו, נפתלי ויטמד ''עו

 Tamaresרשת מלונות ל "מנכ, רפי ויינרמר 

 ור ומדינההמרכז הירושלמי לענייני ציב, מנהלת מחלקת פרויקטי!, גבאי!עדנה ויינשטוקד ''עו

 כנסת ישראל, עדת החו+ והביטחו�ו, מת וילנאי) .מיל(כ אלו' "ח

 לשעבר יועצת מדינית של שמעו� פרס, עינת ויל-' גב

 מ"בע הלשו�  בידל"מנכ, ינברגידוד ומר 

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה, אלכסנדר ויסממר 
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  קר� נדב,מנהלת קשרי חו+ וממשל, לואיזה וליטסקי' גב

 משרד החינו" , מנהל מחוז צפו�, וסרמדוד מר 

 מ"ר החברה המרכזית למשקאות קלי! בע"יו, ורטהיי�) מוזי(משה מר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, לאומיי!� המחלקה ליחסי! בי, יעקב ורצברגר' פרופ

 מ"נשיא זאבי אחזקות בע, גד זאבימר 

 ל"צה, �"לשעבר ראש אמ, זאבי) פרקש(אהרו .) מיל(אלו' 

 מרכז אריאל למחקרי מדיניות, ר ההנהלה"יו, עזרה זהר' פרופ

 משרד החינו", ר המזכירות הפדגוגית"יו, ענת זהר' פרופ

 .Netacs (Security) Ltdל "מנכ, גדי זהר.) מיל(ל "תא

 Sixtקבוצת שלמה , קובי זוסממר 

 ת"הנהלת נעמ, ר האג' לזכויות האישה"יו, יהודית זוסמנובי"ר ''ד

 יוזמות קר� אברה!, חברת הנהלה, פאהו�!וופא זועביד ''עו

 משרד החו+, !יל האג' לענייני! אסטרטגי"סמנכ, מרי� זיו' גב

 ל בנק הפועלי!"מנכ, צבי זיומר 

 מ" דובק בע ל"מנכ, אריה זיי-מר 

 מכו� זיו, ורדה זילברברג' גב

 ר איל�אוניברסיטת ב, המחלקה לכלכלה, ב ציו זילברפרב' פרופ

 The American Israel Public Affairs Committee (AIPAC), וונדי זינגר' גב

 אוניברסיטת בר איל�, למחקרי! אסטרטגיי!) א"בס( סאדאת # מרכז בגי�,עמית מחקר בכיר, מקס זינגרר ''ד

  רואי חשבו�,'זינגר את זינגר ושות, דני זינגרמר 

 לל טרנסמדיה יוניטי"מנכ, מוטי זיסמר 

 H2Techקר� הו� סיכו� , שות', זנדברג) מודי(אליעזר ד "עו

 וינט ברוקדייל'ג#מנהל מכו� מאיירס, ק חביב'ג' פרופ

 ישראלב  קר� פרידרי" אברט,מנהלת פרויקט, אניטה חביב' גב

 מ"פישר רי' בע, אבי חודי.) מיל(מ "אל

 משרד הביטחו�, מ"ג' אמ אאשרמלא מקו! טחו� ומיעוזר שר הב, שאול חורב .)מיל(ל "תא

 ר אגודת דורשי הטכניו�"יו, עמוס חורב. אלו' במיל

 מ" חוש� אליאב הנדסת מערכות בע,ל"נשיא ומנכ, גדעו חוש.) מיל(מ ''אל

 מרכז של!, "תכלת", עור" ראשי, דוד חזונימר 

 עמותת סיכוי, מנהל שות', עלי חיידרד "עו

 מ"זמי! בעל טרנספל� י"מנכ, תמר חיימובסקי' גב

,  החוג ללימודי עבודה; חבר הנהלת יוזמות קר� אברה!;פא� לייעו+ כלכלי וארגוני#ל חברת אמיר"מנכ, רמזי חלביר ''ד
  אוניברסיטת תל אביב

 עלייההל המשרד לקליטת "מנכ, ארז חלפומר 

 'זליגמ� ושות. מ, דבורה חד ''עו

 אביבאוניברסיטת תל , בית הספר לחינו", דוד ח' פרופ

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די.אי ,ל"משנה למנכ, ליאור חנסמר 

 ועדת הכנסת, יואל חסוכ ''ח

  אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב,יוע+ לנשיא, נחמיה חסידמר 

 ל לענייני נשי!"לשעבר יועצת הרמטכ, דבורה חסיד.) מיל(ל "תא

 2000מצוינות , מרכזת אזורית, ענת חפי-' גב
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 קר� קימת לישראל, נהלת אג' משאבי אנושמ, רמה חפ"' גב

 קר� קימת לישראל, ל הימנותא"מנכ, אלכס חפ"מר 

 לשכת נשיא המדינה, מזכיר צבאי לנשיא המדינה, שמעו חפ"ל "תא

 מרידיא�' חב, אס- חפ") בדימוס(צ ''רנ

 מ"ל תדירא� קשר בע"מנכ, חזי חרמונימר 

 בוועדת הכנסת  חבר, שי חרמשכ ''ח

  חרשמאירמר 

 ל קבוצת סולת!"מנכ, משה חרשמר 

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, אמרי טובמר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי!,  דיוויסש לאונרד " ליחסי! בינלאומיי! עמכו�הראש , אלפרד טוביאס' פרופ

   ערו+ הכנסת;השניערו+ השות חד, מיכאל טוכפלדמר 

 אוניברסיטת תל אביב, היסטוריהראש בית הספר ל, אהוד טולידאנו' פרופ

 ל"גלי צה, עור" ראשי, יצחק טוניקמר 

 אוניברסיטת תל אביב, ש הרולד הרטו"" עבית הספר לממשל ולמדיניות, אפרי� טורגובניק' פרופ

 התנועה למע� איכות השלטו� בישראל, מפתח פרוייקטי!, דוד טטרסקיר ''ד

 מ"בעל תשתיות נפט ואנרגיה "מנכ, רפי טטרקהמר 

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, טייטלבאו�) וש'ג(יהושע ר ''ד

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, נחמ טלר ''ד

 מ" יעו+ וייזו! בע#ל טל קונטנט "מנכ, שמעו טלמר 

 ר המועצה להשכלה גבוהה"סג� יו, יחזקאל טלר' פרופ

 מ" רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע# ל"רפא, ראש דסק ישראל ופיתוח עסקי! בישראל, מיכה טמיר.) מיל(ל "תא

 מ" רשות לפיתוח אמצעי לחימה בע# ל"רפא, צבי טרופמר 

 ר קר� קימת לישראל"סג� יו, יגאל יאסינובמר 

 'ביר� ושות, יסטרוט, יגנס, שות', ר יגנסד ''עו

 ל"צה, �"ראש אמ, עמוס ידליאלו' 

 שר החינו"לשעבר , אהרו ידלימר 

 ראש עיריית חיפה, ה יהביונד ''עו

 ל מוסד ביאליק"מנכ, עמוס יובלמר 

 ל"ר נט"יו, רקנאטי!יהודית יובל' גב

  כוח נשי לישראל #� "ר כ"יו, מיכל יודי' גב

  בית ספר לעיתונות ותקשורת#כותרת , ר מועצת המנהלי!''יו, דב יודקובסקימר 

 מרכז הבינתחומי הרצליהה, אריסו� למנהל עסקי!ת ספר בי, אורלי יחזקאלר ''ד

 ר מרכז הירידי! והקונגרסי!"יו, צבי ימינימר 

 הדר" של" לתת#ל מת�"מנכ, אהובה ינאי.) מיל(מ ''אל

 ראש עיריית הרצליהמלא מקו! סג� ומ, יהונת יסעורמר 

  קר� קימת לישראל,קטוריו�רחברת די, שולמית יעישר ''ד

 ל לשעבר" רמטכ;מרכז של!, כירעמית ב, יעלו) בוגי(משה .) מיל(ל ''רא

 !"לשעבר שגריר ישראל באו; המרכז הבינתחומי הרצליה, גד יעקביהשגריר 

 � ל" צה,ת"אג, ד מערב אירופה"רמ, מירב יעקובסוסר

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, סטוריהיהחוג לה, אלכסנדר יעקובסור ''ד
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 משרד ראש הממשלה, טחו� לאומימשנה לראש המועצה לבי, איתמר יער.) מיל(מ ''אל

 אוניברסיטת תל אביב, הפקולטה למדעי החברה,  וגישורסכסוכי!ליישוב תוכנית הראש , אפרי� יער' פרופ

 משרד מבקר המדינה, לשעבר אחראי על מערכת הביטחו�, אביעזר יערי.) מיל(אלו' 

 )הערו+ השני(מ "חברת החדשות הישראלית בע, אהוד יערימר 

 ל הקר� החדשה לישראל"מנכ, זר יעריאליעמר 

  להתחדשות יהודית בישראל# ל פני!"מנכ, מאיר יפהמר 

 מ"ל משות' רמט בע"מנכ, עליזה יפו' גב

  האוניברסיטה העברית בירושלי!, ש מנדל" עהמכו� למדעי היהדות, שרה יפת )אמריטוס(' פרופ

 מ"שראלית לביטוח אשראי בעהחברה הי#בססח, דירקטור חיצוני, עמוס ירו.) מיל(אלו' 

 ' זיסמ� ושות, רוברטס, ישראלי,שבלת, שות' בכיר, יעקב ישראליד ''עו

 לשעבר ראש המוסד; כנסת ישראל, עדת החו+ והביטחו�ו, דני יתו�.) מיל(כ אלו' "ח

 מנהלת בית ספר אליאנס, ורדה כג' גב

 ר בית מורשת אורי צבי גרינברג"יו, גאולה כה' גב

 בית מורשת אורי צבי גרינברג, יזי כהדי' גב

 ראש הכנסת סג� יושב, אמנו כהכ ''ח

 )א"קצא(מ "חברת קו צינור אילת אשקלו� בע, ל הנדסה ופיתוח"ל וסמנכ"משנה למנכ, שלמה כהמר 

 ' שלמה כה� ושות;ר לשכת עורכי הדי�"יו, שלמה כהר "ד ד''עו

 IDBקבוצת , סג� נשיא אלרו�, יאיר כה.) מיל(ל "תא

� "רס ל"צה, ה"ממד, ל" מטכ,ראש מדור פיתוח ארגוני, רוזנברג!גליה כה

 לספרותכלת פרס ישראל , כרמו!עמליה כהנא' גב

 אוניברסיטת תל אביב, מיכאל כהנובמר 

 דני כסי-מר 

 אוניברסיטת בר איל� , בית הספר לחינו", יעקוב כ"מר 

 שרד הביטחו� מ,ת"מבקר מנהל מפא, יוס- כצנלסומר 

 נשיאת אוניברסיטת ב� גוריו� בנגב, רבקה כרמי' פרופ

 "ידיעות אחרונות", עמוס כרמלמר 

 הריאלי העברי בחיפהת הספר ל בי"מנכ, רו כתרי.) מיל( ל''תא

 מ''דלתא גליל תעשיות בע, מנהלי!הר מועצת ''יו, דב לאוטממר 

 דוברת רשות המיסי!, זכריה!עידית לב' גב

 איל�#אוניברסיטת בר, המחלקה למדעי המדינה, ליזה לביאער "ד

  ראש הממשלה ושרת החו+ קו!ממלאת מ ,ציפי לבני' גב

 )הערו+ השני(מ '' החדשות הישראלית בערתר חב"יו, יצחק לבנימר 

 כ"חלשעבר , אתי לבניד "עו

 ת"ר נעמ"יו, טליה לבניד ''עו

 קר� קרב, אהרו לבנתמר 

 ה החזקותלימ, עדי לבנתמר 

 מ"תעבורה אחזקות בע, מנהל פרויקטי!, עוזי לבצור.) מיל(ל "תא

 אביב יפו#לשעבר ראש עיריית תל, שלמה להט.) מיל(אלו' 

 ל אוניברסיטת בר איל�"מנכ, שבתאי לובלר ''ד

 מ''סד� לובנטל בע, ל משות'"מנכ, רות לובנטל' גב
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 משרד הביטחו�, טחו�ייוע+ שר הב, אורי לוברנימר 

 האוניברסיטה הפתוחה , למדע המדינה ולתקשורת, סוציולוגיההמחלקה ל, יגיל לויר ''ד

 משרד התשתיות הלאומיות, ראש האג' לקשרי חו+, גבי לוימר 

 משרד הביטחו�, ת"מפא, ח תוכ�"רמ, ראוב לוימ ''אל

 משרד החו+, ראש חטיבת תכנו� מדיני, יעקב לוימר 

 משרד עורכי די� ונוטריוני!', יובל לוי ושות' פרופ,  בכירשות', יובל לוי' ד פרופ"עו

 2000מצוינות , מרכזת אזורית, דפנה לוי' גב

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה, )מדיניות(ל "משנה למנכ, לויטה) אלי(אריאל ר ''ד

 מגדל, וראש תחו! השקעות ל"משנה למנכ, ענת לוי' גב

 בנק הבינלאומי הראשו�ה, ל שיווק אסטרטגי"סמנכ ,בועז לויתמר 

 כנסת ישראל, שמואל לטקו.) מיל(מ ''אל

 קר� קימת לישראל, ראש אג' תקשורת ויחסי ציבור, דר!צבי לימר 

 אי חשבו�רו' אורליצקי ושות, משרד ליאו�, שות' מנהל, משה ליאוח "רו

  ומדינהמרכז הירושלמי לענייני ציבורה ,ר ועדת הקשרי! ע! התפוצות"יו, איזי ליבלרמר 

 'יהודה רוה ושות, יונת ליבלרד ''עו

 מ''ר ליבנה יעו+ אסטרטגי בע"יו, זאב ליבנה.) מיל(אלו' 

 ליברמ� אהרוני יחסי ציבור, אמנו ליברממר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, למנהל עסקי!ת ספר אריסו� סג� דיק� בי, ורדה ליברמר ''ד

 ש מועצה אזורית שומרו�ע ורא"ר מועצת יש"יו, בנצי ליברממר 

 ר דירקטוריו� קר� קימת לישראל"סג� יו, מנח� לייבובי"מר 

  המרכז הבינתחומי הרצליה,סג� נשיא לכספי!, רוני ליכטנשטיימר 

 משרד הביטחו�, טחונית ופיקוח נשקייוע+ בכיר לתכנו� מדיניות ב, שמואל לימונה.) מיל(מ ''אל

 מדינה ונציב תלונות הציבור מבקר ה, מיכה לינדנשטראוסהשופט 

 משרד הביטחו�, ל" אג' תקציבי! והיוע+ הכספי לרמטכאשר, משה ליפלל "תא

 ל מוסד שמואל נאמ�"מנכ, נדב לירו' פרופ

 המרכז הבינתחומי הרצליה, לתקשורתת ספר סמי עופר דיק� בי, לטר!נע� למלשטרי#ר ''ד

 ל קבוצת דפי זהב"מנכ, ניר למפרט.) מיל(מ "אל

 מ"ל גל חיפושי! בע"מנכ, יוסי לנגוצקימר 

 HPמ " אינדיגו מערכות בע,מייסד ויוע+ אסטרטגי, בני לנדאמר 

 לשעבר השר לביטחו� פני!, עוזי לנדאור "ד

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, חוקרת בכירה, אמילי לנדאור ''ד

 "האר+", עור" ראשי, דוד לנדאומר 

 כל ישראל חברי!, ציג ליחסי! בינלאומיי!נ, יהודה לנקריר " ד השגריר

 ראש עיריית עכו, שמעו לנקרימר 

  פתרונות אסטרטגיי! ויזמות#ל אתגר "מנכ, אית לסרימר 

 המועצה לשלו! וביטחו�, עמוס לפידות.) מיל(אלו' 

  בירושלי!האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטי!, רות לפידות )אמריטוס(' פרופ

 רמשושנה ל' גב

 ועד היהודי האמריקניוה, ת"מנהל משרד ישראל והמזה, ער לרמר ''ד.) מיל(מ "אל

  המרכז הבינתחומי הרצליה,בית ספר רדזינר למשפטי!, נת לרנר' פרופ
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 משרד החו+, !"ל ואו"ל ארב"סמנכ, יער!אהרו לשנומר 

 מנהלת מכו� אספר, ריינ#!יל מארי'ג' גב

 משרד החו+, 4ת אירופה מנהל מחלק, עמיר� מגידמר 

 בית שמש, קיבו+ תמוז, ליאת מגיד' גב

 המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש מכו� אירואסיה, צבי מגמר 

 ' פרסקי ושות,מלכו.  י,שמרו�. ש.א, שות' מנהל, יצחק מלכוד ''עו

 רוסית#נשיא קונגרס העיתונאי! דוברי, אהרו מונבליטמר 

  נצרת,הבפטיסטי הספר תמנהל בי, אוסאמה מועל�ר ''ד

  משרד הביטחו�, אג' משפחות והנצחהאשר, אריה מועל�מר 

 יעו+ ופרויקטי! , שלמה מופז.) מיל(מ "אל

 סג� ראש הממשלה ושר התחבורה והבטיחות בדרכי! , שאול מופז.) מיל( ל"רא

  האוניברסיטה העברית בירושלי!,דיק� הפקולטה למדעי הרוח, גבי מוצקי' פרופ

 משרד החו+, אג' תכנו� לשעבר ראש, דניאל מוקדיגריר הש

 עיריית הרצליה, עדה לענייני ביקורתור הו"חברת מועצת עיריית הרצליה ויו, ורדה מור' גב

 משרד האוצר, אג' הבינלאומיה ,מנהל בכיר, אהרו מורמר 

  קר� קיסריה אדמונד בנימי� דה רוטשילד,דירקטור, אור מורד ''עו

 ל תוכנית קרב"מנכ,  מטלוניסי�מר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, ראש המחלקה למדע המדינה, - מייסי'גר ''ד

 עלייהה המשרד לקליטת ,מדענית ראשית, סוניה מיכאלי' פרופ

 )א"קצא(מ "חברת קו צינור אילת אשקלו� בע, מנהל שיווק ומסחר דלקי!, אפי מילוטימר 

 משרד ראש הממשלה, ממשלהמזכיר ה, ישראל מימוד ''עו

 נשיא חברת מרחב, יוסי מיממר 

 ל מורשה"מנכ, יהודה מימרמר 

 ל מרכז לחינו" לשיתו' פעולה ויישוב סכסוכי!"מנכ, מרי מינוסקי' גב

 מ" גזית גלוב בע,ר"ממלא מקו! יו, 'אריה מינטקבי"מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, אלכס מינ"' פרופ

 Tadsecל שיווק "סמנכ, עדי מינ"מר 

  ל"צה, הצנזורהאג' , שמואל מינ"מר 

 גזבר הסוכנות היהודית לאר+ ישראל, חגי מירו�ד ''עו

 ל"צה, � "לשעבר ראש אמ, עמוס מלכא.) מיל(אלו' 

 בטסי מלמד' גב

 מ" מי גול� אנרגיית רוח בע,בעלי!, אייל מלמדמר 

 חי#המכללה האקדמית תל, סג� נשיא לקשרי חו+, גיא מלמדשמר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה,  דיפלומטיה ואסטרטגיה,לאודר לממשלית ספר דיק� ב, רפי מלניק' פרופ

 )ירושלי! (תרבותכ המכללה ליהדות #ר " מית,חברת המועצה האקדמית, שרה מלצרר ''ד

 המרכז הבינתחומי הרצליה,  ואסטרטגיההמכו� למדיניות, עמית מחקר, יאיר מנזלימר 

 נשיא המכללה האקדמית אשקלו�, משה מני' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, רח התיכו�החוג להיסטוריה של המז, דוד מנשרי' פרופ

 מ''ל טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מנכלשעבר , ישראל מקובמר 

 ר המכו� הישראלי לנפט ולאנרגיה"יו, עמיר מקובמר 



 73 

 "מעריב",  מרגליתדמר 

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די.אי, דירקטור, רמי מרדורמר 

 מ"בע) 1992(מ .ט.א.ל ב"מנכ, צבי מרו�ר "ד

  משרד הביטחו�,ממונה ביטחו�, מילי מרו�מר 

 מ"ל איפטיק מנד� בע"מנכ, מרו) מנדי(מנח� .) מיל(אלו' 

 'ד חיי! צדוק ושות"משרד עו, ד מרידורד ''עו

 Hebrew Union College ,דיק� המרכז הישראלי, מיכאל מרמור ר"דהרב 

  משרד הביטחו�, ר"ל וראש מנה"סמנכ, אהרו מרמרושמר 

 משרד הביטחו�, טחו�ייועצת כלכלית למערכת הב, חמדה מרק' גב

 birthright israel #" תגלית" ,� לאומימנהל שיווק בי, גידי מרקמר 

  אוניברסיטת תל אביב, לוגיההחוג לפסיכו, אריאל מררי' פרופ

  מכו� טכנולוגי לישראל#הטכניו� , הפקולטה לפיסיקה, משה משה' פרופ

 ימיני!נאוה משיח' גב

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדע המדינה, שאול משעל' פרופ

 אוניברסיטת תל אביב, דוד נבו' פרופ

� לאומי ל הרשת העסקית לשיתו' בי"מנכ, עמנואל נבור ''ד 

 סיוע בטחוני. א.ג.ל נ"מנכ, אבנר נווה.) מיל(ל "תא

 ל קר� חיפה"מנכ, דני נויממר 

 העמותה למצוינות בחינו", ספרית#מרכזת מצוינות בית, אילנה נולמ' גב

   בנק הפועלי!,דירקטוריו�הר ''יו, שלמה נחמהמר 

 "YNET", ני העול! הערבי וערביי ישראליכתב לעני, רועי נחמיאסמר 

  יוזמות קר� אברה!,ל"נשיא ומנכ, עמי נחשו מר

 מ''הכשרת הישוב בישראל בע, נשיא כבוד, יעקב נמרודימר 

 ומעריב אחזקותמ "בישראל בעל  הכשרת הישוב "מנכ, עופר נמרודימר 

 משרד הביטחו�, ארגוני ביטחו� אירופיי!למתא! לנאטו ו, אורי נעמ.) מיל(מ ''אל

 עד�ר מי "יו, רוני נפתלימר 

 פ"פורו! לתשתיות לאומיות למו#מ"מרכז תל, מאיר נצרמר 

 עיתונאי, שלמה נקדימומר 

 ר ארגו� נכי ישראל"יו, נקוה) מומו(שלמה מר 

 עמיגור, ר מועצת המנהלי!"יו, משה נתיב.) מיל(אלו' 

 תעשיות תוכנה ומחשבי!. ל.ל.ר דירקטוריו� מ"יו, עוזי נתנאלמר 

 ר המכו� הישראלי למחקר כלכלי וחברתי''וי, רובי נתנזור ''ד

   ראש הממשלה לשעבר;ר תנועת הליכוד"יוראש האופוזיציה ו, בנימי נתניהוכ ''ח

 משרד התחבורה והבטיחות בדרכי!, לשכת סג� ראש הממשלה, יוע+ מקצועי לשר, ונת סבג'גמר 

 ברי סברסקיד ''עו

 מ''אנוניס בע, דליה סגל' גב

 מ''ל אנוניס בע"מנכ, סגל) דימו( מרדכי ר ''ד

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדיניות ציבורית, זאב סגל' פרופ

 מ''ל משות' סד� לובנטל בע"מנכ, עזרא סד' פרופ

 The Israel Project, יועצת בכירה למחקר ותקשורת, לאה סויבל' גב
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 הממשלהמשרד ראש ,  לענייני חברה ורווחהאש הממשלהיועצת ר, ורד סויד' גב

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די. אי, ל"משנה למנכ, אייל סולגניקר ''ד

  מרינה סולודקיר "כ ד"ח

 משרד האוצר, האג' הבינלאומי,  צפו� אמריקהלקתמנהל מח, איל סוסניצקימר 

 משרד החו+, ל מרכז אירופה וארואסיה"סמנכ, מרק סופרמר 

 קר ופיתוחל המועצה הלאומית למח"מנכ, פרידה סופר' גב

 רי!"ל מגזר ההתנדבות והמלכ"מנכ, ירו סוקולובר ''ד

 רסיטת חיפהב אוני,המרכז לחקר הביטחו� הלאומי, מאיר סיוור ''ד

 מ" אוליבקס בע,שותפה, רונית סילור ''ד

 תונות הממשלתיתימנהל לשכת הע, דניאל סיממר 

 מ"מנהל סימני אחזקות בע, רמי סימנימר 

 מ"ל מינולס בע"מנכ,  סלוני�שלו� אדווימר 

 גדי סליידמר 

 אילה סמואלס' גב

 אוניברסיטת חיפה, דיק� הפקולטה למדעי החברה, סמי סמוחה' פרופ

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה, ל"עוזר בכיר למנכ, ירו סמסומר 

 אוניברסיטת בר איל�, המחלקה למדעי המדינה, שמואל סנדלר' פרופ

 בית הספר למדעי! ואמנויות, מגמת מדעי!מרכז , ברנד סרינגמר 

 מ" הבנק הבינלאומי הראשו� בע,ל וראש אג' חשבות"סמנכ, ו'בויאנג!מיכל עבאדיח "ד ורו"עו

  רואא#מנהלת בית הספר היסודי אל, רחאב עבד אל חלי�' גב

 אוניברסיטת תל אביב, החוג למדע המדינה, יאיר עברו' פרופ

 משרד ראש הממשלהלשעבר  ; ראש המועצה לביטחו� לאומי;א בואינג ישראלנשי, דוד עברי.) מיל(אלו' 

 10ערו+ , מנהל חברת החדשות, גלעד עדימר 

  הערו+ הראשו�#ויזיה הישראלית ומנהל הטל, מוטי עדמר 

  אוניברסיטת חיפה,הפקולטה למשפטי!בית הספר להיסטוריה ו, זלצברגר!פניה עוזר ''ד

 מ"אחי! עופר השקעות בע, בעלי!, סמי עופרמר 

 אוניברסיטת חיפה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, פייסל עזאיזהר ''ד

 קפיטל. מ.ר.ב, שות', מנשה עזראמר 

 סג� נשיא מכו� לנדר, יעקב עמידרור.) מיל(אלו' 

 אוניברסיטת בר איל�, למחקרי! אסטרטגיי!) א"בס(בי� סאדאת מנהל מרכז , אפרי� ענבר' פרופ

 עיתונאי, פנחס ענברי מר

 מהות החיי!עמותת ל "מנכ, אירית עצמו.) מיל(מ "אל

 ר ביולייט וטיסרה"יו, עמוס ערמר 

  בריסל, שגרירות ישראל,איחוד האירופייד השגריר ישראל ל, עודד ערר ''השגריר ד

 Mindset Media and Strategy Groupל "מנכ, שופמ!רוברטה פאה' גב

 מ''ר מפעלי פדרמ� בע''יו, ממיכאל פדרמר 

 מ''יוגה בע, טניה פוגל' גב

 ל קבוצת אמפא"מנכ, שלומי פוגלמר 

 העמותה למצוינות בחינו", מנהל מחלקת פיתוח הדרכה, אבי פולגר ''ד

 נשיא מרכז של!, דניאל פוליסרר ''ד
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 ר תנועת דר" אחרת"יו, בלו#!מלי פולישוקד "עו

 של!ל מרכז "מנכ, עקיבא פולקמר 

  מרכז של!, "תכלת",  אנגלית–עור" משנה , נח פולקמר 

 ננסי פומגרי' גב

 יוזמות קר� אברה!, מתאמת תקשורת, מיה פופר' גב

 חיפהאוניברסיטת , החוג לפסיכולוגיה, מיכה פופר' פרופ

 משרד החו+, חטיבת תכנו� מדיני, משה פוקסמר 

 מ"ל ניאופר! בע"מנכ, דוד פוררמר 

 דובר מרכז של!, רתשי פומר 

 אוניברסיטת תל אביב, ש סטפ� רוט"ראש המכו� לחקר האנטישמיות והגזענות בימינו ע, דינה פורת' פרופ

 Technologies , Precedeשות', אורני פטרושקהמר 

 בית הספר למדעי! ואמנויות, מרכז מגמת המוסיקה, חנ פיינשטיימר 

 מ"רכבת ישראל בע, חברההמזכיר , פילבר) מומו(שלמה מר 

 ת" נעמ,הכשרה מקצועיתלאג' הר "יו, מלי פינטו' גב

  לקידו! השכלה גבוהה לסטודנטי! ע! לקויי למידהלש! ל עמותת"מנכ, גיא פינקלשטיימר 

 גבי פיקר.) מיל(ל "ר סא"ד

  מרכז של!,דוברת תקשורת זרה, סטפני פירסו' גב

 The Israel Project, רכזת אירועי! ומדיה, רחל פישמ' גב

  ראש המטה לנגיד בנק ישראל, גבי פישממר 

 מ"כלל תעשיות והשקעות בע, ל משות'"מנכ, אבי פישרמר 

 נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר' פרופ

 משרד הביטחו�, ט ביקורת מוכנות"סג� צבאי למבקר מערכת הביטחו� ורח, אריאל פלגל "תא

 Vintage Ventures, מייסד ושות' מנהל, אל פלדמר 

  מוצרי צריכה#ר תדירא� "יו, יוסי פלד.) מיל(אלו' 

 מ "טכנולוגיות ישראל בעאס . די. אננשיא , פלד) אייב(אברה� ר ''ד

 מ" העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בערההחב, ר מועצת המנהלי!"יו, חיי� פלדמר 

  )ש"תע (מ"ה הצבאית לישראל בעיל התעשי"מנכ, אבי פלדרמר 

 .Atera Networks Ltd  ר''יו, דב פקלמ' רופפ

 מ"אקווריה בע  ,ל"ר ומנכ"יו, פקר) רונ(ר .) מיל(ל "תא

 משרד ראש הממשלה, המועצה לביטחו� לאומי, ראש אג' תכנו� מדיניות, אהוד פראוורמר 

 דוברת בנק הפועלי!, עפרה פרוייס' גב

 ינו"משרד הח, מנהלת מחוז תל אביב, אורלי פרומ' גב

 משרד החו+, יוע+#ציר, אייל פרופרמר 

 מ''ר אס! בע"יו, ד פרופרמר 

 טפחות#ר בנק מזרחי"יו, יעקב פרימר 

 אוניברסיטת תל אביב, ש הרולד הרטו""בית הספר לממשל  ולמדיניות ע, אלי פרידר ''ד

  כנסת ישראל,עדת החו+ והביטחו�ועוזר מנהל , אס- פרידממר 

 המועדו� המסחרי והתעשייתי, נשיאת כבוד, חמו!מירה פרידמ' גב

  מ"ר שלדור בע"יו, סמי פרידרי#מר 

 המרכז הישראלי לחינו" מדעי וטכנולוגי, ר הוועד המנהל"יו, קנת פרייס' פרופ
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 המרכז הבינתחומי הרצליה, המרכז ללימודי אירופה, אבי פרימורהשגריר 

 קר� אברה!יוזמות , מנהל תוכניות ומיזמי!, לי פרלממר 

  משרד הביטחו�,סג� בכיר ליוע+ המשפטי, נחמה פרלמד ''עו

 הבנק הבינלאומי הראשו�, מנהלת שיווק ופרסו!, חגית פרנס' גב

 ועדה לאנרגיה אטומיתול ה"מנכ, גדעו פרנקמר 

 משטרת ישראל, ראש אג' קהילה ומשמר אזרחי, אהרו פרנקוניצב 

  נגיד בנק ישראל  לשעבר ; American International Group (AIG (ר"סג� יו, יעקב פרנקל' פרופ

   ראש הממשלה לשעבר;המשנה לראש הממשלה והשר לפיתוח הנגב והגליל, שמעו פרסמר 

 חברתית וזכויות חברתיות , יועצת למדיניות כלכלית, אתי פר".) מיל(מ ''אל

  בודהר מפלגת הע" יו;סג� ראש הממשלה ושר הביטחו�, עמיר פר"מר 

 )ש"תע (מ"יה הצבאית לישראל בעיהתעש, תוח עסקייפ ופ"ל למו"סמנכ, דני פר"ר "ד

 העמותה למצוינות בחינו", ל מינהל וכספי!"סמנכ, דניאל פרקמר 

 יוזמות קר� אברה!, יוע+ בכיר, ד פתירמר 

 ל קר� אתגר"מנכ, חנובר'יוס- צמר 

 מ"ול לב� בעטק ניהול תעשייתי כח#ל טו!"מנכ, אפרי� צוקמר 

  המרכז למורשת המודיעי�#מ .ל.ל מ"מנכ, דודו צור) .מיל(ל "תא

 מ "טכנולוגיות ישראל בעאס . די. אנ, סג� נשיא לאסטרטגיה וטכנולוגיה, יוסי צוריהמר 

 משרד עורכי די�, 'אית� צחור ושות, אית צחורד ''עו

 נשיא המכללה האקדמית ספיר, זאב צחור' פרופ

 ל האגודה הישראלית לתכנו� המשפחה"מנכ, ציגלראילנה ר ''ד

  מכו� טכנולוגי לישראל#הטכניו� , הפקולטה למתמטיקה, צבי ציגלר' פרופ

 משרד עורכי די� ,  צלנר,שגיא, שות', יובל צלנרד ''עו

 משרד עורכי די�', פילוסו' ושות, יריצלרמא, ירימיכאל צלרמאד ''עו

 צבי#צחק ב�ל מוסד יד י"מנכ, צבי צמרתר ''ד

 עדה לאנרגיה אטומיתו הו,�"מנהלת בק, מירב צפרי' גב

  Veritas Venture Partners, שות' מייסד, ידי קאופמד ''עו

  קדמי) יאשה(יעקב מר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, ראש מדור הספורט, איל קובלסקימר 

 ל"רפא, ב"מחצ, 'עמוס קוב"ר ''ד

  התשתיות הלאומיותל משרד"מנכ, חזי קוגלרד "עו

 נשיא אוניברסיטת בר איל�, משה קווה' פרופ

 אריאלה קוטלר' גב

  לאר+ ישראלהנאמני! של הסוכנות היהודית#חבר ההנהלה הציונית וחבר חבר, גד קומראמר 

  מלו� דניאל,דירקטור, אפרי� קונדהמר 

  בישראלמדיניות החברתיתהמנהל מרכז טאוב לחקר , יעקב קופ' פרופ

 ל" צה# אג' מודיעי�#ט מחקר"לשעבר רח, יוס- קופרווסרל "תא

 מ"מנהל אלוקור בע, אבי קורמר 

 משרד החו+, ל אירופה"סמנכ, ר קוריאלמר 

 איימי קורמ' גב

 עוזרת אישית לראש עיריית הרצליה, פנינה קור' גב
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 משרד הביטחו�, מדיני#טחוניי האג' הבאשעוזר ר, דנישי קורנבלוטמר 

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, חוקרת בכירה, ענת קור"ר ''ד

 .DSP Group Inc, מנהל כללי, ויקטור קורצקימר 

 אוניברסיטת בר איל�, למחקרי! אסטרטגיי!) א"בס( ומרכז בגי� סאדאת  לערביתמחלקהה, מרדכי קידרר ''ד

 משרד החו+, מנהל מחלקת תיאו! שיחות השלו!, יעקב קידרמר 

 משרד עורכי די�, קידר, נבו, כבירי, רי קידראוד ''עו

 המרכז הבינתחומי, חבר הועד המנהל, צביקה קיי�ר "דד "עו

 )א"קצא(מ "חברת קו צינור אילת אשקלו� בע ,עוזר נשיא, שמעו קינמר 

 רבקה קיסרי' גב

 העמותה למצוינות בחינו", מנהל המרכז לטיפוח המצוינות, מיקי קיסרימר 

 אוניברסיטת תל אביב, למדע המדינההחוג ,  קליימאהר' פרופ

 יוזמות חינו", נעמה קלמ' גב

 מ"ר פולאר השקעות בע"ל ויו"מנכ, אביגדור קלנרמר 

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי סג� ראש , אפרי� ק�ר ''ד

 משרד ראש הממשלה, סג� ראש נתיב, תור!צבי ק.) מיל(ל "תא

  אוניברסיטת חיפה,טחו� הלאומיי לחקר הבהמרכז, ניסי�!דפנה קנטיר "ד

 מ"ל איסטרוניקס בע"מנכ, מיכאל קנימר 

 מ "טכנולוגיות ישראל בע. אס. די. אנ ,ל"סג� נשיא ומנכ, רפי קסטמר 

 שרה קפל' גב

 התרבות והספורט, משרד המדע, מנהל סוכנות החלל הישראלית, צביקה קפלר ''ד

 המשרד לאיכות הסביבה, קטי!יוע+ ומרכז פרוי, אלכס קפלמר 

  משרד האוצר,אג' בינלאומי, קפל) איזי(ישראל מר 

  עמותה לפיתוח כלכלי#ל קרנות קורת ישראל "מנכ, קרל קפלמר 

  מ"וילהל! רוזנשטיי� בעל "מנכ, רוני קצימר 

 birthright israel #" תגלית", � לאומימנהל תפעול בי, מאיר קראוסמר 

 Nest Consulting ל "מנכ, סטלמוטי קריד ''עו

  ל"קק, חבר דירקטוריו�, יצחק קריצבסקימר 

,  מכו� אולי�;מכו� וושינגטו� למדיניות המזרח הקרוב, עמית מחקר ;מרכז של!, עמית בכיר, מרטי קרמר' פרופ
  אוניברסיטת הרווארד

  משרד הביטחו�,ת''ראש מפא, שמואל קר.) מיל(ל "תא

 מכו� ויצמ� למדע, ש המרכז לחקר האנרגיהרא, יעקב קרני' פרופ

 ל"צה, צנזור הראשימלא מקו! המ, רו קרניאליל "סא

 נשיא פוליסי, בוריס קרסנימר 

  Concord Ventures ,שות' מנהל, מתי קרפמר 

 משרד החו+, )א"א (3מנהל מחלקת אירופה , שמואל רבאלמר 

 birthright israel #" תגלית"  פרויקט, מנח� רביבימר 

 אופק בית השקעות#ל פסגות"מנכלשעבר , גבי רביד' גב

 יצחק רבידר ''ד

 מרכז יצחק רבי� לחקר ישראל, ועד המנהלור ה"יו, דליה רביד ''עו

 מנהלת להקת המחול ענבל פינטו, רוני רבינובי"' גב

 משרד החו+,  תקשורת ישראליתתמנהלת מחלק, יעל רביע' גב
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  קרית אונו,' החינו"מנהלת אג, אסתר רגב' גב

 ל "דוברת צה, מירי רגבל "תא

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, הפקולטה למשפטי!, ש אליאס ליברמ�"הקתדרה ע, פרנסיס רדאי' פרופ

 משרד הביטחו�,  בקרה ומנהל,ל וראש אג' ארגו�"סמנכ, צבי רובובי"מר 

 מ"ל רובינקו� בע"מנכ, עוזי רובימר 

 המרכז הבינתחומי הרצליה, "גלוריה"למחקר גלובאלי בי� לאומי מרכז ה אש ר,ברי רובי' פרופ

 המרכז הבינתחומי הרצליה, דיפלומטיה ואסטרטגיה, בית ספר לאודר לממשל, פלד!אליסה רוביר ''ד

   נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה;חת� פרס ישראל למשפטי!, אמנו רובינשטיי' פרופ

  ישראלLehman Brothersנשיא , ל רוזמר 

 משרד החינו", ל ומנהלת המינהל הפדגוגי"סמנכ, לאה רוזנברג' גב

  אלרז יזמות  ל"מנכ, חיי� רוזנברגמר 

 מ"בי חברה לפיתוח בע.די. אי;קונסול כבוד של סלובניה, עדי רוזנפלדמר 

 יטת תל אביבאוניברס, ש הרולד הרטו"" עבית הספר לממשל ולמדיניות, עמית מחקר, טירא רוטממר 

 תל השומר, שיבאש חיי! "על המרכז הרפואי "מנכ, זאב רוטשטיי' פרופ

 נשיא המועצה לשלו! וביטחו�, דני רוטשילד.) מיל(אלו' 

 איגוד נשי! אקדמאיות, ציפי רו' גב

 טל!יפתח רו.) מיל(אלו' 

 משטרת ישראל, מפקד המחוז הצפוני, ד רונניצב 

 המסחר והתעסוקה, יהימשרד התעש, מטה לקידו! השקעותמנהלת ה, רחל רועי' גב

'לילי רוצ' גב 

 עיתונאי, מנשה רזמר 

  .MTN Technology Ltd מנהל , רז) בוקי(ברו# ' פרופ

 משרד החו+, שכטר!אביבה רז' גב

 משרד החינו", מנהלת האג' למחונני! ומצטייני!, שלומית רחמל' גב

  ירד�ל גשר ה"מנכ, נחמיה רייבי� "רס

  המרכז הבינתחומי הרצליה, נשיא מייסד, אוריאל רייכמ' פרופ

 קר� קיימת לישראל, דירקטוריו�ה ר"יועצת אסטרטגית בכירה ליו, עמית רייכר' גב

  וובר שנדוויק/ל רימו� כה� "מנכ, רוני רימומר 

 ל הקיבו+ הדתי"מזכ, יאיר רינממר 

 משרד ראש הממשלה, צותיועצת לענייני תפו, ל ריסבי רז'רייצ' גב

  רשות פיתוח אמצעי לחימה#ל "רפא, מהנדס מחקר, אורי רכבמר 

 מ"נשיא רכטר ייזו! והשקעות בע, אלכסנדר רכטרמר 

 מרכז משה דיי� לחקר המזרח התיכו�, אלי רכס' פרופ

 לשעבר מפקד חיל הי!, מיכה ר�.) מיל(אלו' 

 מ"לתה בעל ציוד הנדסי ד"מנכ, גלעד רמות.) מיל(ל "תא

 מ"התעשייה האווירית לישראל בע, ל שיווק"סמנכ, יאיר רמתימר 

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה,  המדיניותידתיח, ליר רנרטמר 

 ועדה לאנרגיה אטומיתוה,  אג' ארגו�אשר, שמאי רפפורטמר 

 ל גלנרוק"מנכ, ליאו רקנאטימר 

 WUJS # ר התאחדות הסטודנטי! היהודית העולמית"יו, פלג רש-מר 
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 עדה לאנרגיה אטומיתוהו, רונ שאולמר 

 "האר+", ארי שביטמר 

 אנרי שבתמר 

 רחל שגב' גב

 שלו� שגבמר 

 כנסת ישראל, קצי� הכנסת, ר"יצחק שדמר 

 ל"צה, !"מפקד לוט, אופיר שה�ל "תא

 כנה שובל' גב

שגריר לשעבר  ;רכז הבינתחומי הרצליההמ, המכו� למדיניות ואסטרטגיה, ועד המנהלהור "יו, זלמ שובלהשגריר 
  ב "ישראל בארה

 )א"קצא(מ "חברת קו צינור אילת אשקלו� בעדובר , אבי שוברטמר 

 המכו� למחקרי ביטחו� לאומי, יור� שוויצרמר 

  אוניברסיטת חיפה, בית הספר למדעי המדינה,ליאור שוחטר ''ד

 לשעבר שר באוצר, שוחט) בייגה(אברה� מר 

 האוניברסיטה העברית בירושלי!, דיק� הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע, ונה שורקחרמ' פרופ

 birthright israel #" תגלית"  ל"מנכ, שמשו שושניר ''ד

 )א"צאק(חברת קו צינור אילת אשקלו�  ,ר מועצת המנהלי!" נשיא ויו,אור שחור.) מיל(אלו' 

 Calyonל "מנכ, עודד שחרמר 

  הראשו�ערו+ ה,  הדסק הכלכליעור", עודד שחרמר 

 אוניברסיטת בר איל�, ראש התכנית לישוב וניהול סכסוכי!, ראלד שטיינברג'ג' פרופ

 ב"ר ועחו"יולשעבר ; כנסת ישראל, עדת החו+ והביטחו�ו, יובל שטייני"ר "כ ד"ח

 מנהלת מכו� יעדי!, דליה שטנצלר' גב

 ר קר� קימת לישראל"יו, אפי שטנצלרמר 

 ר שדולת הנשי! בישראל"סגנית יו, שבע שטראוכלר!בת' גב

 מ''שטראוס עלית בעקבוצת , מועצת המנהלי!ר "יו, עפרה שטראוס' גב

 טחו�יחשב לשכת היוע+ הכלכלי למערכת הב, יוסי שטראוסמר 

 ל המכו� הישראלי לתכנו� כלכלי"מנכ, דרור שטרו�ד ''עו

 סיטה העברית בירושלי!האוניבר, הפקולטה למשפטי!, שמעו שטרית' פרופ

 ל"צה, ראש אג' משאבי אנוש, אלעזר שטראלו' 

 ודי שטר'ג' גב

  רוי שטרמר 

 "האר+", עור" בכיר לכלכלה, נחמיה שטרסלרמר 

 מ" בעחברת נמל אשדוד, הדירקטוריו�ר "יו, איריס שטרק' גב

 אוניברסיטת תל אביב, החוג להיסטוריה כללית, אהר שי' פרופ

 United Jewish Communities (UJC),  איחוד הקהילות היהודיות,ל"סג� נשיא בכיר ומנכ, נחמ שי.) ילמ(ל "תא

 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה,  Institute for Contemporary Affairs (ICA)מתא! פרויקט , אד� שימר 

 ל משרד הרווחה"מנכ, משה שיאומר 

 אוניברסיטת תל אביב, ש הרולד הרטו"" עפר לממשל ולמדיניותראש בית הס, יוסי שיי' פרופ

   המכו� הישראלי לתכנו� כלכלי;מ''ל מודלי! כלכליי! בע"מנכ, יעקב שייניר ''ד

 הסוכנות היהודית לאר+ ישראל, נציבת פניות הציבור, רחל שילה' גב

 משרד החינו" , מנהל החינו" ההתיישבותי, יחיאל שילהמר 
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 האוניברסיטה העברית בירושלי!, החוג ללימודי מזרח אסיה, י שילוניעמ!ב' פרופ

 'הזנפר+ ושות#שי', שות' בכיר, ראוב שי-ח "רו

 אוניברסיטת חיפה, ראש המרכז לחקר הביטחו� הלאומי, ד שיפטר ''ד

 ל"כלכלי של המלהלשעבר היוע+ , זלמ שיפרר "ד

 משה שיקלרמר 

 ה למצוינות בחינו"חבר הנהלת העמות, ער שירמר 

 2000מצוינות , מרכזת אזורית, קרני שירר ''ד

 משרד החו+, ל תקשורת והסברה"סמנכ, או!אביב שירמר 

 אורית שירי' גב

 קר� קימת לישראל, מנהל אג' תכנו� ואסטרטגיה, ישי שכטרמר 

 "אר+ אחרת"עורכת מגזי� , במבי שלג' גב

 כנסת ישראל, ינו"ר ועדת הח"לשעבר יו, איל שלגיד "עו

 ר הנהלת יד וש!"יו, אבנר שלו.) מיל(ל "תא

  Philanthropy in Israel (EPI)  Effective,בנימי שלומר 

 לשעבר סג� ראש הממשלה ושר החו+; כנסת ישראל, טחו�יבהחו+ והועדת , סילב שלו�כ ''ח

 ת ב� גוריו� בנגבאוניברסיט,  והציונותגוריו� לחקר ישראל#מכו� ב�, זכי שלו�' פרופ

 בואינג ישראל, רותי שלח' גב

  ישראל לוגיה ישראל#נציג קבוצת סב� , אלו שליומר 

 משרד החו+, ציר חטיבת תכנו�, מאיר שלמהמר 

 ל תעשיות אפקו�"ר ומנכ"יו, שלמה שמלצרמר 

 העמותה למצוינות בחינו", תחו! מתמטיקה, מרכז אקדמי, גלי שמעונימר 

 לתיקו� חברתי תרבותי" קהילה"ל עמותת "מנכ, תור!יהונעמי שמר' גב

 מ"ורדינו� בע. אדירקטור , יהודה שנהבר ''ד

 נשיאת המכללה האקדמית עמק יזרעאל, עליזה שנהר' פרופ

 מנהל לוקהיד מרטי� בישראל, שני) שיקי(יהושע .) מיל(ל "תא

 ל ביטוח ישיר השקעות פיננסיות"מנכ, דורו שניידממר 

 בני ברית, מרכז עולמימנהל , אל שניידר ד"עו

 אוניברסיטת תל אביב, החוג לגיאוגרפיה וסביבת האד!, יצחק שנל' פרופ

  מכו� טכנולוגי לישראל# הטכניו� ,דיק� ללימודי מוסמכי!, משה שפיטלני' פרופ

 מ'' טבע תעשיות פרמצבטיות בע,ר ועדת הביקורת"יו, דב שפיר.) מיל(מ "אל

 העמותה למצוינות בחינו", המרכז לטיפוח המצוינות,  דיאמנט!פירדורית ש' גב

 ל הוצאת מעריב"מנכ, שמעו שפירא.) מיל(ל "תא

 ע"ל מועצת יש"ממלא מקו! מנכ, מתניה שפיראמר 

 מ"אלביט מערכות בע, ל בכיר לתכנו� אסטרטגי ומדיניות"סמנכ, גדעו שפר.) מיל( אלו'

  ארגו� הגג של ארגוני הסביבה#יי! וסביבהל ח"מנכ, )קארו(אלונה שפר ' גב

 אוניברסיטת תל אביב, ש הרולד הרטו""ת הספר לממשל ולמדיניות עבי, ריקי שפרינצק' גב

 2000מצוינות , מרכז אזורי, שייקה שפרירמר 

 שמואל שקד.) מיל(מ ''אל

 ל רשות השידור"מנכ, שקלאר) מוטי(מרדכי מר 

  ל"צה,  מפקדת הפרקליט הצבאי הראשי,לאומי# הדי� הבי�ח"רמ, ברו#!פנינה שרביטמ ''אל
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 אנליסט מטריקס, משה שרביטמר 

 ל"צה, קצי� חינו" ראשי, אלי שרמייסטר ל"תא

 אוניברסיטת תל אביב,  והחוג למדע המדינההתוכנית ללימודי ביטחו�, מרטי שרמר ''ד

  ישראלכנסת, עדת החו+ והביטחו� ור"עוזר יו, דוד שר.) מיל(� "רס

 מרכז של!, ר המכו� ללימודי! אסטרטגיי!"יו, נת שרנסקימר 

 ל העמותה למצוינות בחינו""עוזרת מנכ, מרב שרעבי' גב

 רות שר-' גב

 מ'' הכשרת הישוב אינטרנשיונל בערתל חב"מנכ, אהרו שר-מר 

  משרד ראש הממשלה#נתיב ,  קשרי חו+,מנהלת תחו! בכירה, מלה תבוריר ''ד

 מ"שרידב השקעות בע, ב תדמורדמר 

 חברת ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל, עאידה תומא סלימא' גב

 משרד החו+, קהילות יהודיותאש מחלקת ר, עקיבא תורמר 

  רונית תירושכ "ח

 שרת החינו" , יולי תמיר' פרופ

 מ"תפי השקעות בע, תפוחי) איזי(ישראל מר 
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  הוקרותהוקרות
 

 תומכי� עיקריי�
 

 לאודר. השגריר רונאלד ס

לאודר הוא איש עסקי! ופילנטרופ ומכה� כנשיא קר� . השגריר רונאלד ס 

ר ועידת הנשיאי! של הארגוני! היהודיי! המרכזיי! "כיה� כיו. קימת לישראל

, די הנשיא רייג� לשגריר ארצות הברית באוסטריהמונה על י. בארצות הברית

ייסד ועמד בראש . ו"ושימש סג� עוזר מזכיר ההגנה לענייני! אירופיי! ולנאט

פעיל בתחומי! . שעיקר עיסוקה בקידו! החינו" היהודי" לאודר. קר� רונלד ס"

ר "מכה� כיו. נוספי! הקשורי! בחיי קהילות וארגוני! יהודיי! וישראליי!

ר התכנית "כגזבר הקונגרס היהודי העולמי וכיו, ודית הלאומיתהקר� היה

. לשימור המורשת היהודית במסגרת הקר� העולמית לשימור אתרי מורשת

סג� נשיא תאגיד אסתי . מעורב בתחומי המדיה ובתעשיית הטלקומוניקציה

ספר #בוגר בית. ר מעבדות קליניק"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"יו, לאודר

�השתל! .  באוניברסיטת פנסילבניה במנהל עסקי! בינלאומיוורטו

 .  באוניברסיטאות פריז ובריסל

 

 )FES(קר פרידרי# אברט 

 

ששורשיו נטועי! , היא מוסד ללא כוונת רווח) FES(קר� פרידרי" אברט 

נציגות הקר� בישראל תורמת . דמוקרטיה הגרמנית והבינלאומית#בסוציאל

כ� פועלת הנציגות #כמו. ל לבי� גרמניה ואירופהלקידו! היחסי! בי� ישרא

קיו! בשלו! בי� ישראל לבי� שכנותיה ולמע� חיזוק החברה האזרחית #למע� דו

  . בישראל

 www.fes.org.il: למידע נוס'

 

 משרדי ממשלה

  
  

 

 

 משרד הביטחו

 

 משרד החו"
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 קרנות 
 

 )ל"קק(קר קימת לישראל 

 

לפי הצעתו של ,  ביוזמתו של הרצל1901ת קר� קימת לישראל נוסדה בשנ

היא הוקמה . צבי הרמ� שפירא בקונגרס הציוני החמישי שהתקיי! בבאזל

באמצעות רכישת קרקעות  כקר� לאומית שנועדה להגשי! את הרעיו� הציוני

ייעוד זה מהווה ג! כיו! . וקידו! מפעל ההתיישבות היהודית באר+ ישראל

  .  ל"פעולותיה של הקקאת הבסיס האידיאולוגי למכלול 

כנאמנת הע! היהודי על אדמתו , ל"למעלה ממאה שנות פעילותה של קק

 מיליו� #2.6באות לידי ביטוי ב, באר+ ישראל וכארגו� הירוק הגדול במדינה

#ב ; היישובי! שקמו בעזרתה על אדמותיה#1,000ב ;דונ! הקרקע שרכשה

#ב ;יו� העצי! שנטעה מיל#229ב ;מיליו� דונ! אדמה שהכשירה ופיתחה 1.5

במאות  ;בעשרות נחלי! שהשיבה לה! חיי! ;מאגרי מי! שהקימה 180

בפעולותיה הנמרצות לדחיקת המדבר ובהנחלת , חניוני! ופארקי! שהקימה

  . מורשת וחינו" לאהבת האר+

ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת "פעולותיה של קק

לפתח ולטפח את , לבנות,  ליישבל במשימתה"בעתיד תמשי" קק. ישראל

:  למידע נוס'.ולהדק את הקשר של הע! היהודי ע! אדמתו, האר+

www.kkl.org.il 

 

   ישראל!קר שוסטרמ

 

לפני שנה היא הקימה את . משפחת שוסטרמ� פעילה בישראל למעלה מעשור

�הקר� פועלת לקידו! יוזמות לטובת ילדי! . ישראל בירושלי!#קר� שוסטרמ

, לקידו! היהדות הפלורליסטית, קורבנות להתעללות ולהזנחה חמורהשה! 

הקר� פעילה ג! במפעלי תרבות . ולהרחבת המשות' והייחודי בעול! היהודי

 www.schusterman.org: למידע נוס'. ואומנות בישראל

 
 קר פוז

 

פעילויות . קר� פוז� עוסקת בקידו! החינו" היהודי למגזר היהודי חילוני

�שיטות הוראה וספרי לימוד ,  נועדו לפיתוח תכניות לימודי!הקר

להכשרת! המקצועית של מורי! יהודי! חילוניי! להוראת היהדות ו

לימודי! שיזמה הקר� נלמדות עתה התכניות .  ספרהכתרבות בבתי 

הקר� ג! . שלושי! אוניברסיטאות ומכללות בארצות הברית ובישראלכב

�במחקרי! אקדמיי! , יקטי! ספרותיי!בפרו, תומכת בכתיבת ספרי עיו

ומעניקה מלגות מחקר לחוקרי! , בהיבטי! השוני! של הזהות היהודית

ל הקר� "ומנכ, הנשיא המייסד של הקר� הוא פליקס פוז�. בתחומי! אלה

� .הוא דניאל פוז

 
 קר ראסל ברי 

 

The Russell Berrie Foundation carries on the values and passions of 

the late Russell Berrie through promoting the continuity of Jewish 

communal life, fostering religious understanding and pluralism, 

supporting advances in diabetes and humanistic medical care, 

recognizing unsung heroes and elevating the profession of sales.  

For additional information: www.russellberriefoundation.org 
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 סליפקא ויוזמות קר אברה�. קר אלא ב

 

  , י! משותפי!יוזמות קר� אברה! הנו ארגו� לשינוי חברתי הפועל לקידו! חי

  . קיו! ושוויו� בי� יהודי! וערבי! אזרחי ישראל#דו

  www.abrahamfund.org: למידע נוס'

Joseph and Harvey Meyerhoff Family Charitable Funds 

 

The “Joseph and Harvey Meyerhoff Family Charitable Funds” is a 

group of Baltimore-based family foundations whose philanthropic 

contributions have had significant impact not only on the city of 

Baltimore, but nationally and internationally as well. 

Joseph Meyerhoff, a premier Baltimore businessman, philanthropist 

and fundraiser, most well known for his leadership of the Baltimore 

Symphony Orchestra and his work in the creation of the state of 

Israel, began the tradition of giving in his family that continues to be 

a legacy today through his children, grandchildren and great 

grandchildren.   

Joseph’s son, Harvey (Bud) Meyerhoff, was instrumental in the 

building of the United States Holocaust Memorial Museum in 

Washington, D.C. and the foundation’s gift still remains the single 

largest gift to the Museum.  Bud Meyerhoff is also a long standing 

supporter of the Johns Hopkins University, Johns Hopkins Hospital, 

and the Johns Hopkins Health System, where he was Chairman of 

the board and currently a Trustee emeritus. 

The Meyerhoff family funds have always recognized the value of 

higher education and have made contributions to nearly every 

university or college in the Baltimore Metropolitan area, and to every 

major university in Israel.  In addition, they are involved in 

supporting the cultural arts, health care, and community 

redevelopment.  In Israel, their funds have built projects from Kiryat 

Shemona to Eilat, including museums, youth enrichment centers, 

hospital emergency rooms, libraries, daycare centers, and currently, 

the Performing Arts Center in Beersheva. 

Bud Meyerhoff’s daughter, Terry Meyerhoff Rubenstein, is now the 

Executive Vice President of the family’s funds.  His other children 

and grandchildren serve as Trustees on several family foundation 

boards and his sister, Eleanor Meyerhoff Katz, and her children are 

all actively involved in family foundations, as well as in their own 

communities. 



 93 

 מוסדות   

 הוועד היהודי האמריקני 

 

לוח!  ;הוועד היהודי האמריקני מג� על זכויות היהודי! ברחבי העול!

הוועד פועל ג! למע� . בדעות קדומות ובאנטישמיות ומקד! זכויות אד! לכל

וועד ה .ביטחונה של ישראל ולהעמקת ההבנה בי� אמריקאי! לישראלי!

מקד! עמדות מדיניות ציבורית הנטועות בערכי הדמוקרטיה האמריקנית 

הוועד . ומעודד את החיוניות היצירתית של הע! היהודי ,ובמורשת היהודית

כארגו� חלוצי בתחו! יחסי האנוש  1906 היהודי האמריקני נוסד בשנת

וכמוביל בתחו! הפעילות המדינית היהודית ובדיפלומטיה , ב"בארה

 www.ajc.org: למידע נוס' .אומיתהבינל

 
 המרכז לחקר הביטחו הלאומי באוניברסיטת חיפה

 

, מדיניי! – המרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחו� הלאומי

בניסיו� לתרו! להבנת יחסי  – כלכליי! ואחרי!, חברתיי!, ביטחוניי!

העול! המרכז מאגד חוקרי! מישראל ומ. הגומלי� המורכבי! ביניה!

בניסיו� לשלב את , ממגוו� רחב של דיסציפלינות רלוונטיות, הרחב

דיסציפלינארית הכוללת של #האינטר מחקריה! הספציפיי! בתמונה

הדגש במחקריו של המרכז בשני! האחרונות הוש! על . הביטחו� הלאומי

תחומי האסטרטגיה המדינית של ישראל ושל הגורמי! האזוריי! 

על חקר הטרור ועל עמדותיה והתנהגותה של , ו�והעולמיי! במזרח התיכ

מאז ראשית העשור מנהל המרכז שורת מחקרי! רציפה . החברה הישראלית

 ושיטתית על מרכיביו השוני! של החוס� הלאומי של החברה הישראלית

  . בעימות המתמש" ע! גורמי! החותרי! לקעקע את החוס� הזה

 nssc.haifa.ac.il: למידע נוס'

 
  ישראל  יהודית לאר"הסוכנות ה

 בשליחות הע� באר" ובעול�

 

ובשותפות , הסוכנות היהודית היא ארגו� כלל עולמי הפועל מכספי תרומות

חינו" , הארגו� מתמקד בעידוד עלייה וסיוע בקליטה. ע! יהדות העול!

תו" התמקדות , יהודי ציוני  בקהילות העול! ובקידו! החברה הישראלית

  .  בנגב ובגלילבצמצו! פערי! ובהשקעה

 www.jewishagency.org:  למידע נוס'

 
  birthright israel ! "תגלית"

  
ACBP 

 120,000: פורצת דר" ביחסי ישראל והתפוצות birthright israel #" תגלית"

שהגיעו עד היו! לסיור חינוכי ראשו� ,  מדינות#50סטודנטי! מ, משתתפיה

! את זהות! היהודית מחזקי, פורשי! רשת תמיכה בישראל, באר+

 ינהה birthright israel #" תגלית". ומביאי! רוח חדשה לקהילות בתפוצות

יוזמה חדשנית של ממשלת ישראל בשיתו' ע! פילנתרופי! יהודי! מובילי! 

הסוכנות , איחוד הקהילות היהודיות(והקהילות היהודיות בתפוצות 

  www.birthrightisrael.com: למידע נוס'). קר� היסוד, היהודית
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 העמותה למצוינות בחינו#

 

,  במטרה לטפח מצוינות1987העמותה למצוינות בחינו" נוסדה בשנת 

תו" מת� , יצירתיות ומנהיגות חינוכית בקרב ילדי! ונוער במדינת ישראל

העמותה ייסדה ומפעילה את . הזדמנות שווה לכל שכבות האוכלוסייה

שלי! ותוכניות חינוכיות ייחודיות ס התיכו� למדעי! ולאמנויות בירו"ביה

פעילויות העמותה כוללות . ב"לתלמידי! מצויני! בכל רחבי האר+ ובארה

ייס להכשרת מורי! ולפיתוח ' מכו� צ;"2000מצוינות "ג! את תוכנית 

במסגרתו ,  והמרכז לטיפוח המצוינות;תוכניות לימוד לתלמידי! מצויני!

, ס כולו"ה� ברמת ביה,  בחינו"שואפת העמותה להנחיל את ערכי המצוינות

העמותה פועלת בשיתו' משרד החינו" . יישובי כולל#וה� כיעד קהילתי

  . אילינוי, שיקגו, המושב של מצוינות בחינו" בחסות קר� קרילו�. ובחסותו

 www.see.org.il: למידע נוס'

 
 המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה

 

מדינה הוא מוסד מחקר עצמאי ללא כוונת המרכז הירושלמי לענייני ציבור ו

המרכז הירושלמי מתמקד . ועוסק בחקר מדיניות 1976 הפעיל משנת, רווח

. בהעברת מידע ובניתוחי! אסטרטגיי! באמצעות ניירות עמדה וספרי!

קהל היעד של פרסומי המרכז הוא מעצבי דעת קהל ומקבלי החלטות באר+ 

, בי� היתר, ת האחרונה עסקומחקריו של המרכז הירושלמי בע. ל"ובחו

בטרור הגלובלי ובבחינת , בזכויותיה של ישראל על פי המשפט הבינלאומי

�המרכז הירושלמי ג! . רעיונות חדשי! לפתרונות אזוריי! במזרח התיכו

עור" תדרוכי! קבועי! בנושאי! מדיניי! וצבאיי! לבכירי הסגל הדיפלומטי 

ושלמי למעלה מעשור בפרויקט עוסק המרכז היר כמו כ�. והעיתונות הזרה

למידע . בנושא הפרטה וצמיחה כלכלית בסקטורי! שוני! במשק הישראלי

 www.jcpa.org.il: נוס'

 
 המכו הישראלי לנפט ולאנרגיה

 

במטרה לקד! ולהגביר את , 1964 #המכו� הישראלי לנפט ולאנרגיה הוק! ב

במכו� חברות כל . הידע הטכנולוגי והכלכלי בנושאי נפט ואנרגיה בישראל

פעילות המכו� כוללת . הכימיה והתשתית הגדולות במדינה, חברות האנרגיה

, קרקע ומי!, מעבדה כימית הבודקת דלק, מרכז מידע, ועדות מקצועיות

יחידה למניעת זיהו! מקורות מי! , מרכז לטיפול ברגולציה ונושאי סביבה

דלק , ושא אנרגיהעל ידי דלקי! ומרכז הדרכה העור" סמינרי! וקורסי! בנ

  . וסביבה

 www.energy.org.il: למידע נוס'

 
 אביב!תל, ב"שגרירות ארה

 Office of Public Affairs, United States Embassy, Tel Aviv 
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 תורמי�

 

  יוסי הולנדר

  ר הרטוג'רוג

  וולטר סטר

  ר מרדכי סגל "דליה וד

  ר ששו סומ#"אטה וד

  ברוס פזלו

  ניוטו בקר

  ואב שוה�י' פרופ

  'ונירה אברמובי"' קנת

  'ברקובי". הווארד פ

  סטיב פרייס

  דוד לוי

 שריל פישביי ופיליפ שאט
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 חסויות עיקריות
 

  בי.די.קבוצת אי

 

הפועלת בתחומי ההשקעות ואחת  בי הינה חברת אחזקות.די.אי קבוצת

 את החברות לקבוצה תיק השקעות מגוו� הכולל. החברות הגדולות בישראל

הקבוצה מרכזת את השקעותיה באמצעות   .המובילות במשק הישראלי

כלל תעשיות והשקעות , מ"דיסקונט השקעות בע: עיקריות ארבע חברות

באמצעות חברות . מ וכור תעשיות"ביטוח בע  כלל החזקות עסקי  ,מ"בע

, תקשורת בי במגוו� פעילויות בתחומי! שוני! ובה!.די.אי אלה משקיעה

 .מסחר ותיירות, תעשייה, �"נדל, טכנולוגיה#ביו,  טכנולוגיה,ביטוח ופיננסי!

 www.idb.co.il: למידע נוס'

 
 הבנק הבינלאומי

 

קבוצת הבנק . הבנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישראל

�, אשראי: הבינלאומי מספקת מבחר של מוצרי! ושירותי! פיננסיי! כגו

, מסחר בינלאומי, רות פיננסיותנגז, מטבע חו+, ניירות ער", פיקדונות

ליסינג , חותמות, ניהול תיקי!, קרנות נאמנות, קופות גמל, משכנתאות

 סניפי! ושלוחות בישראל כולל 140לקבוצת הבנק . ובנקאות בינלאומית

 בנק המתמקד בשירות #אוצר החייל : סניפי שלושת חברות הבת הבנקאיות

התמחות באוכלוסיית תו" , לקוחות מהמגזר הקמעונאי ובמשקי בית

� בנק מסחרי #) י"פאג(בנק פועלי אגודת ישראל   ;לקוחות מכוחות הביטחו

 בנק המתמחה #UBank;  דתית–המשרת בעיקר את האוכלוסייה  החרדית 

לאחרונה מוזגו הבנקי! . בפעילות בשוק ההו� ובבנקאות פרטית

חת והפכו ליחידה א) למשכנתאות ובנק עצמאות הבינלאומי(למשכנתאות 

  :ל"לבינלאומי שתי שלוחות בחו. בבנק הבינלאומי למשכנתאות

 )FIBI BANK (UK� FIBI BANK (SWITZERLAND( – ו בלונדו

 www.fibi.co.il: למידע נוס'. בצירי"

 
 בואינג

 

והיא מספקת ,  שנות תעופה100ליצרנית המטוסי! בואינג מסורת של 

בואינג היא .  מדינות ברחבי העול!#145מוצרי! ושירותי! ללקוחות ב

והיא ,  שנה#40בילה של מטוסי! אזרחיי! מזה למעלה מהיצרנית המו

טיסות חלל , טילי הגנה, לווייני!, המובילה העולמית במטוסי! צבאיי!

# הסתכמו ב2005הכנסות החברה בשנת . מאוישות ומערכות ושירותי שיגור

לבואינג וישראל קשר ייחודי הנובע מעבודה משותפת של .  מיליארד דולר55

בחרה בתעשיות הישראליות בשל התמחות� בטכנולוגיות בואינג .  שני!58

.  מיליארד דולר#1.9והסכמי רכש הגומלי� הסתכמו ב, ובייצור מוצרי תעופה

" שר'"י לונגבאו 'מסוקי האפאצ, F-15I#בואינג היא הספקית של מטוסי ה

בואינג היא הספק של , בנוס'. והפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי

" ארקיע", "על#אל "–חברות התעופה הישראליות מטוסי! אזרחיי! ל

 www.boeing.com: למידע נוס'". ישראייר"ו
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  רייתאו

 
. רייתאו� היא חברה מובילה בהיק' גלובלי בעול! התעשייה הביטחונית

ומספקת ללקוחותיה , היא מתמחה במת� פתרונות טכנולוגיי! מתקדמי!

ובילה בתחומי! של רייתאו� מ. מערכות משימה משולבות ומתקדמות

במת� שירותי , אספקת מוצרי אלקטרוניקה מתקדמי! לשוק הביטחוני

רייתאו� מעסיקה . טכנולוגיית מידע וביצור מטוסי מנהלי! ומטוסי משימה

 21.9 # הסתכמו ב2005ומכירותיה בשנת ,  עובדי!80,000 #למעלה מ

 תה#דל" חברת –לרייתאו� נציגות מרכזית בישראל . מיליארד דולר

.  המשמשת מוקד פניות עבור כל לקוחותיה של רייתאו� בישראל, "מערכות

  www.raytheon.com: למידע נוס'

 
 בנק הפועלי�

 

ד� "י חברת "ולאחרונה נבחר ע, בנק הפועלי! הוא הבנק המוביל בישראל

לבנק הפועלי! . 2007לחברה החזקה ביותר בישראל לשנת " אנד ברדסטריט

והוא מוביל ג! בטיפול בבנקאות העסקית , שראל סניפי! ברחבי י248

הבנק מספק ללקוחותיו שירותי! ומוצרי! בנקאיי! באיכות . בישראל

בנק הפועלי! השתלב בהצלחה בתהלי" . הגבוהה ביותר הקיימת בענ'

בנות #חברות,  סניפי!28לבנק . הגלובליזציה שעוברת הבנקאות העולמית

#ביניה! ניו, סיי! ברחבי העול!ומשרדי נציגות הפועלי! במרכזי! פיננ

בנק הפועלי! הוא ג! , בנוס'. סינגפור ועוד, הונג קונג, צירי", לונדו�, יורק

 2קבוצת בנק הפועלי! כוללת עוד . בעלי! של בנקי! בשווי+ ובטורקיה

.          העוסקות בתחומי! פיננסיי! אחרי!, בנות#בנקי! מסחריי! וכ� חברות

 www.bankhapoalim.co.il: למידע נוס'

 
 לוקהיד מרטי

 
, תכנו�, העוסקת במחקר, לוקהיד מרטי� היא חברה גלובלית מגוונת ביותר

מוצרי! ושירותי! בטכנולוגיה , שילוב ותמיכה של מערכות, ייצור, פיתוח

 והיק' המכירות שלה בשנת, עובדי! #140,000החברה מעסיקה כ. עילית

ולה , ללוקהיד מרטי� נציגות בישראל. מיליארד דולר #37.2עמד על כ 2005

טק והתעשייה #שני! של שיתופי פעולה ע! תעשיות ההיי#מערכת ענפה ורבת

  . הביטחונית באר+

 www.lockheedmartin.com: למידע נוס'

 

 חסויות
 

Tamares 

 

Tamares Hotels, Resorts and Spas is part of the Tamares  group 

which was founded nearly 60 years ago, and currently owned solely 

by Poju Zabludowicz. Tamares is a private investment group with 

significant interest in real estate, technology, manufacturing, leisure 

and media in many parts of the world. For additional information: 

www.tamareshotels.co.il.  
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"בז(מ "בתי זיקוק לנפט בע ( 

 

סיפקנו את האנרגיה . אנו מניעי! את הכלכלה הישראלית עוד מתחילתה

אשר מכסי! את , שנדרשה לשימו� גלגלי הקידמה באמצעות מגוו� מוצרי!

כיו! . שמני סיכה והמוצרי! הנלווי!, כל קשת הדלקי! מבוססי הנפט

מערכות וטכנולוגיות מ� השורה הראשונה . נמצאי! בקנה פיתוחי! חדשי!

זאת על מנת לשפר את תהליכי הייצור ולספק דלקי! , מיושמות ללא הר'

בתי הזיקוק ממשיכי! , במקביל לפיתוחי! אלו. בעלות נמוכה עוד יותר

על ידי , במאמציה! לנקוט בצעדי! החיוביי! להגנה על איכות הסביבה

 .ולוגיה מתקדמתהפחתת זיהו! אויר ומי! באמצעות טכנ

 
 )א"קצא(מ "אשקלו בע!חברת קו צינור אילת

 

אחסו� והולכה של נפט גולמי לשוק המקומי , א עוסקת בפריקה"קצא

אחסו� וניפוק של תזקיקי! , עוסקת החברה בקליטה, בנוס'. והבינלאומי

א מפעילה נמלי נפט וחוות אחסו� באילת ובאשקלו� ובבעלותה "קצא. מ"וגפ

 .הפרוסה לאורכה של מדינת ישראל, צינורתשתית קווי 

 
 סימנס

 
סימנס היא חברת ענק בתחו! הנדסת החשמל והאלקטרוניקה המעסיקה 

אשר נוסדה לפני , החברה.  מדינות ברחבי העול!190 # עובדי! ב461,000

מספקת טכנולוגיות חדשניות וידע מקי' ללקוחותיה בתחומי ,  שנה159

הרפואה , התחבורה, האנרגיה, הינעהבקרה וה, האבטחה, התקשורת

 #75.4הסתכמו מכירותיה של סימנס ב, 2005בשנת הכספי! . והתאורה

  . מיליארד יורו#2.248ורווחיה נטו הסתכמו ב, מיליארד יורו

  מ"חברת סימנס ישראל בע

ועיקר עיסוקה , סימנס ישראל הינה חברת בת של קונצר� סימנס העולמי

מערכות , בקרה והינע, מכשור,  אנרגיההוא בתחומי! של ייצור והולכת

משרדיה של חברת סימנס . רכבתיות ופתרונות לתחו! שירותי הבריאות

חברת . ממוקמי! בראש העי�, בניהולו של אור� אהרונסו�, מ"ישראל בע

 400כ מעסיקה סימנס מעל "בסה.  עובדי!#180כ סימנס ישראל מעסיקה

 www.siemens.co.il: למידע נוס' . עובדי! בישראל

 
 דיסקונט

 

עיקר . קבוצת דיסקונט היא הקבוצה הבנקאית השלישית בגודלה בישראל

המעניקי! ,  סניפי!124פעילותה באר+ מתבצעת באמצעות רשת של 

  . ללקוחות שירותי! בנקאיי! מקיפי! בכל תחומי הפעילות הפיננסית

, פהמסחרית ועסקית עני, פעילות בנקאית, 1935שהוק! בשנת , לדיסקונט

ובשני! האחרונות הוא שוא' להוביל את פלח הבנקאות הקמעונאית 

 בנק מרכנתיל ובנק –לבנק שתי חברות בנות בנקאיות בישראל  .בישראל

עיקר  . הבנק הבינלאומי הראשו�: וכ� חברה כלולה, דיסקונט למשכנתאות

 דיסקונט בנק, בי ניו יורק.די.ל מתבצעת באמצעות אי"פעילות הבנק בחו

)�המתמקד , )שווי+(בנק דיסקונט לישראל , הפועל באורגוואי)  אמריקהלטי

�בואנוס , ברלי�, לבנק נציגויות ג! בפריז. בבנקאות פרטית והסני' בלונדו

 www.discountbank.co.il: למידע נוס'. סנטיאגו וסאו פאולו, איירס
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 החברה המרכזית למשקאות קלי�

 
NEWS CORPORATION 

 
News Corporation is a diversified entertainment company with 

operations in eight industry segments: filmed entertainment; 

television; cable network programming; direct broadcast satellite 

television; magazines and inserts; newspapers; book publishing; and 

other. The activities of News Corporation are conducted principally 

in the United States, Continental Europe, the United Kingdom, 

Australia, Asia and the Pacific Basin.  

For additional information: www.newscorp.com 

 
 מ"טכנולוגיות ישראל בע. אס.די.אנ

 

היא ספקית , News Corp מקבוצת )NNDS:ק"נאסד ( NDSקבוצת

קצה למפעילי טלוויזיה דיגיטאלית בתשלו! #אל#מובילה של פתרונות קצה

�   .ולספקי תוכ

 www.nds.com :למידע נוס'

 
 Sixtקבוצת שלמה 

 

הינה קבוצת הרכב המובילה בתחומה בשוק הישראלי  Sixtקבוצת שלמה 

רותי השכרת רכב וליסינג וכ� החל בשי, ומספקת מגוו� רחב של שירותי רכב

 Sixtהקבוצה מייצגת את קבוצת . תיקוני! ושירותי דר", תחזוקה, במכירות

לקבוצה . שהינה אחת מחברות השכרת הרכב הגדולות בעול!, הבינלאומית

והיא כוללת מספר חברות המעניקות ,  אל' כלי רכב50 #צי משולב הכולל כ

 # השכרת רכב Sixtניה� שלמה בי, שורה ארוכה של שירותי! בתחו! הרכב

 #  ניו קופל החזקות;המציעה שירותי השכרת רכב מקיפי! באר+ ובעול!

אביב הכוללת את ניו #חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה בתל

 ניו ; מנתח שוק הליסינג בישראל30% # ליסינג תפעולי המחזיקה ב Sixtקופל

 כל רכבי ההשכרה והליסינג שהיא זרוע המכירה של,  מכירת רכבSixtקופל 

 בליסינג  חברה העוסקת#וניו קופל כאל, התפעולי של הקבוצה מיד ראשונה

 מרכז שירות #   שירותי רכבSixtכמו כ� כוללת הקבוצה את שלמה . פרטי

והחברה השנייה בגודלה בישראל , התיקוני! והפחחות הגדול ביותר במדינה

 www.shlomo.co.il: למידע נוס'. בתחו! שירותי הדר"
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 יאיר.ב 

 

בבעלות היזמי! יאיר ויוסי ,  חברה קבלנית לעבודות בנייה#יאיר . קבוצת ב

�ונחשבת לחברה הגדולה , ה הגדולות באר+ינמנית ע! חברות הבני, ביטו

, 1988החברה החלה את פעילותה העסקית בשנת . והמובילה בירושלי!

מבני , יה למגורי!י בנ–יי! נ"ועוסקת בייזו! ובבנייה של פרויקטי! נדל

לפני כשנתיי! . � מניב"מבני! מסחריי! ובהקמה והשכרה של נדל, ציבור

והיא בונה כיו! בערי! , הרחיבה החברה את פעילותה לכיוו� השפלה

�באחרונה רכשה הקבוצה מגרשי! . שמש ומודיעי�#בית, נתניה, לציו�#ראשו

הנסחרת , החברה. י!'טגעליה! היא מתעתדת לבנות שכונות קו, בעיר אילת

בענ'  BDI בדירוג #12דורגה אשתקד במקו! ה, אביב#בבורסה של תל

יזמות ותשתיות בדרוג ,  בענ' בנייה16 #קבלנות ובניי� בישראל ובמקו! ה

ל "ר דירקטוריו� החברה ומנכ"יו, יאיר ביטו�. של ד� אנד ברדסטריט

 וחבר הנשיאות ר ארגו� הקבלני! של ירושלי! והסביבה"מכה� כיו, משות'

 www.b-yair.co.il: למידע נוס'. של התאחדות הקבלני! הארצית

 קבוצת סולת� 

 

קבוצה תעשייתית ביטחונית העוסקת בפיתוח ובייצור מערכות לכוחות 

, ר משולבות"מערכות חי, ראיית לילה, הקרקע בתחו! הארטילריה

 .והסוואה, ב"שו, מ"השבחות רק

  קבוצת אמפא 

 

מת� :  פעילה כיו! במגוו� תחומי!, 1933אשר נוסדה בשנת , פאקבוצת אמ

, ייצור, וכ� פיתוח,  למוצרי הצריכה ושירותי! משלימי!–שירות לבתי אב 

 קשת – שירותי! פיננסיי! ;שיווק והפצה של מוצרי צריכה באר+ ובעול!

� " נדל;רחבה של פתרונות מימו� חו+ בנקאיי! למגזר העסקי ולמשקי הבית

 ייצור של – תעשייה ;שיווק וניהול פרויקטי!, השבחה, בינוי, פיתוח, ! ייזו–

�התרופות והכימיה באר+ , המשקאות, מוצרי אריזה לתעשיות המזו

 www.ampa.co.il: למידע נוס'. ובעול!

 

 נותני סיוע

 
 עיריית הרצליה

 
 מלו דניאל הרצליה 

 

י ובעל ניסיו� רב מלו� דניאל הינו מהמלונות המובילי! בתחו! העסק

בקומפלקס של מלו� דניאל נמצא מלו� ספא . באירוח ועידות וכנסי!

SHIZEN  חיי! באווירת המזרח הרחוק �  . שהינו מלו� ספא וסגנו

 יפתח מלו� 2007 בינואר #1 גאה להודיע שהחל מהTamaresקבוצת מלונות 

  ". דניאל י! המלח"שיקרא מלו�  , נוס' באזור י! המלח

  .www.tamareshotels.co.il: 'למידע נוס



 101 

 
 שידורי אינטרנט

 
 Streamingמ מתמחה בשידור וידאו ובפתרונות "חברת שידורי אינטרנט בע

Media . !רב בתחו! השידורי! החיי �ע! ) Video On Line(בעלת ניסיו

חברת שידורי אינטרנט . ביצוע שידורי! מורכבי! לאלפי ורבבות צופי!

מולטימדיה , וידאו: יכולות החדשות בהפקותמ שמחה להציג את ה"בע

לאחרונה פיתחנו מספר יכולות חדשניות .  Streaming Mediaופתרונות

י שידור מדיה "ובלעדיות המסייעות לקבלת חשיפה גבוהה ואיכותית ע

 www.webby-casting.net: למידע נוס'. באינטרנט

 
 צ"גל

 

  :ל"תדרי גלי צה

  FM 93.9באצבע הגליל 

   FM 102.3הסביבה ובבאר שבע והסביבה בחיפה ו

  FM   96.6בירושלי! והסביבה 

 �  FM  100.7במצפה רמו

 FM  104במרכז ובאילת 

 
 מ"יפעת המרכז למידע תקשורתי בע

 
 1947 החברה פועלת משנת. קבוצת יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישראל

בקבוצה . האיגוד הבינלאומי של חברות מידע ותקשורת, FIBEP #וחברה ב

והיא מכילה את החברות הבאות אשר ,  עובדי!280 #מועסקי! למעלה מ

יפעת , יפעת מידע תקשורתי :מספקות שירותי מידע וניתוח בתחומי! שוני!

יפעת , יפעת הו� דיסק, יפעת מחקרי מדיה מתקדמי!, בקרת פרסו!

 .יפעת מבזקי שלטו�, דקל יפעת, מכרזי!

  ניופא

 

�והיא החברה המובילה בישראל ,  שנה20 #ה לפני כנוסד, חברת ניופא

שירות של מוצרי אלקטרוניקה וחשמל ההפצה וה, שיווקה, בתחו! היבוא

ניופא� נבחרה על ידי יצרני! בינלאומיי! להיות היבואנית . ביתיי!

 ,Toshiba: ביניה!, והמפיצה הבלעדית של שורה ארוכה של מותגי!

Delonghi, Kitchenaid ועוד .  

הכולל עשרות ,  ניופא� מתגאה במער" שירות איכותי ומתקד!חברת

 לקוחות #2,500טכנאי! מיומני! ומקצועיי! ונציגי שירות הנותני! מענה ל

 . פרטיי! בכל יו!

 

  
 דולפי פרסו� ויחסי ציבור
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 מ"בע) אחזקות (פדרמ ובניו

 

ועוסקת  ,)מבעלי עלית לשעבר (מ�הקבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדר

בתחו! המזו� הקבוצה פועלת . חקלאות ומזו� #בשני תחומי! עיקריי! 

בשני! . יצרנית הקפה הוותיקה בישראל, "מ"קפה לנדוור בע "באמצעות

האחרונות שידרגה החברה את כל מערכי הייצור שלה והעמיקה את 

, בתי מלו�,  קפהבתי (ג! לשוק המוסדי, בנוס' לשוק הקמעונאי, חדירתה

החברה מנהלת ומשווקת , בנוס' לפעילותה היצרנית). וכדומה, קייטרינג

 פילטר, "אילי "#אספרסו :מותגי! בינלאומיי! ומקומיי! איכותיי! כמו

 ".דר" הקפה "#וטורקי" רומבוטס"

 סמרטנט 

 

smartnetהינה ספקית האינטרנט האלחוטי הראשונה והמובילה בישראל  .

 נקודות ברחבי #100ת שירותי אינטרנט אלחוטי בלמעלה מהחברה מספק

, כגו� מלו� דניאל, בי� לקוחותינו נמני! בתי מלו� מהמובילי! באר+. האר+

�מרכזי , רשת מלונות ישרוטל, רשת מלונות שרתו� מוריה, רשת מלונות ד

ג! מספקת שירות  smartnet. מרכזי! אקדמיי! ועוד, בתי קפה, כנסי!

 נקודות #100,000נט בינלאומי המאפשר גלישה בלמעלה ממנויי! לאינטר

  .חמות ברחבי העול! ומגוו� שירותי! משלימי!

מתגאה בסטנדרטי!  smartnetכמובילת שוק האינטרנט האלחוטי בישראל 

תכונות אלה מסייעות לה לתפעל . טכנולוגיה וחדשנות, גבוהי! של שירות

שת של עשרות אלפי ור, בהצלחה את הרשת האלחוטית הגדולה בישראל

 �נקודות חמות בעול! באמצעות הסכמי נדידה ע! מפעילי תקשורת בי

מדי  smartnetאלפי משתמשי! גולשי! ברשתות האלחוטיות של . לאומיי!

 למידע .smartnetיו! ונהני! מהמקצוענות ומרמת השירות הייחודיי! של 

  www.smart-net.co.il: נוס'

 אקספרס טורס 
 

 

החברה , יוניטורס#דיזנהויז אקספרס טורס הינה חלק מקבוצת חברת

.  לרחבי העול!  והתיירות בישראל המובילה בתחו! הנסיעות העסקיות

 # עמד על כ2006 עובדי! והיק' המכירות שלה בשנת #500כ החברה מעסיקה

החברה מעניקה מגוו� רחב של שירותי! בכל תחומי .  מיליו� דולר268

יתרונה .  ואירועי! מקומיי! ובינלאומיי! כנסי!, הנוסע העסקי, התיירות

, האמי�, בשרות המקצועי, של החברה הוא במבנה הארגוני היעיל שלה

 שעות ביממה ובכוח הקנייה והמיקוח שלה 24האדיב והאישי של עובדיה 

 . בפריסה עולמית

  

 


