
 

 

על לישראל" -נשיא המדינה קיבל לידיו את דו"ח "אסטרטגיית
  מידי פרופ' עוזי ארד ופרופ' זאב תדמור

 ג' סיון תשע"ז 28/05/2017

  

ל הפורום על לישראל", ש-נשיא המדינה, ראובן )רובי( ריבלין, קיבל לידיו את דו"ח "אסטרטגיית
 .על, מידי פרופ' עוזי ארד ופרופ' זאב תדמור, בבית הנשיא-לאסטרטגיית

 
הנשיא הודה על הדו"ח וציין את חשיבותו של הפורום שהוקם על ידי קבוצת אישים בשיעור 
קומה, בעלי ניסיון רב והישגים במחשבה ובמעש בתחומים מגוונים של החברה הישראלית. 

על מהווה אכסניה לחשיבה מושכלת לניתוח, דיון -הנשיא הדגיש ואמר: "הפורום לאסטרטגיית
ניסיונו העשיר והישגיו. נקודות המבט השונות שלכם לבחינת תנאי המצב ותכנון. לכל אחד מכם 

והתהליכים המתפתחים בהסתכלות הרחבה וארוכת הטווח חשובה ומהותית בניתוח המעמיק 
 "שבדו"ח ובכך חשיבותו, יישר כוח לכולכם

 
שנים לאחר שהגיש את הדו"ח לנשיא, אמר יו"ר הפורום עוזי ארד: "הפורום הוקם לפני כשלוש 

במטרה לכנס הרכב של אנשים בשיעור קומה מבחינת הניסיון והידע בתחומים העיקריים 
שנוגעים לקיומה של ישראל, על מנת להתחבט בשאלות הקריטיות שעומדות על סדר היום, 
וחשוב לא פחות על מנת לגבש מענים אפשריים שניתן יהיה להתיך אותם לאסטרטגיית על. 

ו, בכך שלא פילחו את המציאות הישראלית לתחומים, כלומר, זה ייחוד הרכב זה הוא בגישת
לא מהי בעיית הביטחון או החינוך או הכלכלה של ישראל, התלבטויות שכאלה יש לא מעט, 
ונעשו גם עבודות תכנוניות לגבי מגזרים קריטיים. אבל אני לא מכיר אפילו עבודה אחת שנגשה 
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מעלות סביב ומבינים שיש זיקות  360שרואים לנושא מנקודת ראותם של קברניטי המדינה, 
גומלין בין תחום לתחום. לכן, הסתכלות על כל תחום אחד חוטאת בראייה צרה משום 
שמשפיעים על זה דברים שקורים במגזרים סמוכים, ולכן בכוונה מלכתחילה הדרישה הייתה 

קיומה של לראות את הדברים בראיה כוללת של כל ההיבטים והמישורים שהם חיוניים ל
ישראל. כמו כן הרצון לתת את הדעת לקשר שבין הדברים, לחיבוריות ואני חושב שזאת היומרה 

 ".וזה גם מה שעשינו
 

למדינת ישראל ביוזמתם של פרופ׳ עוזי ארד ופרופ׳ זאב  65-ה הפורום הוקם ביום העצמאות 
רים העסקי, תדמור. על שורות הפורום נמנו כמאתיים מבכירי האקדמיה, הממשל, המגז
 .המשפטי והביטחוני, ומוסד נאמן של הטכניון והמכון לתכנון כלכלי עמדו מאחוריו

 
הדו"ח מסכם את תוצאות העבודה של הפורום בו נבחן תהליך לתכנון החלופות האסטרטגיות 

מיפוי אתגרים  -לתהליכים שונים. שלבי העבודה של הפורום בבחינת החלופות היו 
ני מדינת ישראל תוך כדי הערכה שיטתית של סיכויים וסיכונים, אפיון הניצבים בפ מרכזיים 

האתגרים עצמם במונחי הבעייתיות הגלומה בהן וההכרעות המשמעותיות הנדרשות לגביהן 
על אינטגרטיבית. כוונת הדו"ח להציב על סדר -ושיפוט בין החלופות והיתוכה של אסטרטגית
צע ותהליך של דיון אסטרטגי מושכל המזהה היום של הנהגת המדינה, ונבחרי הציבור מ

 .אתגרים ומציע מענים
 

פרופ' עוזי ארד, ד"ר אירית אידן,  -על שהשתתפו בפגישה -חברי הנהלת הפורום לאסטרטגיית
שושן, פרופ' ידין דודאי, ראש המוסד לשעבר -בסט, אלוף במיל. אברהם בן-פרופ' אברהם בן

"ר עודד מרגלית, פרופ' דב שורץ, עו"ד דרור שטרום אפרים הלוי, אל"מ במיל. איתמר יער, ד
 .ופרופ' זאב תדמור

 
  

 
 קרדיט צילום: מארק ניימן/ לע"מ
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