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בגישות סותרות  תתמקדנה ההרצאות. שש הרצאות בליווי דיון פתוח כוללת הכנס תכנית

יתקיים  ןשבהשאלות רקע  ביטחון הלאומי.ב האסטרטגיה ם בתחו ודאות ו-ומשלימות לניהול אי

 ן.להן כדלה ביום העיון דיון 

 ?וודאות אסטרטגית בביטחון לאומי-מה זה אי

 נפוליאון ,אלכסנדרמפקדים כגון האם  בנושא זה?ודאות אסטרטגית? מה חדש ו-מהי אי .1

 ?לנו כיום תא מוכרישהדאות אסטרטגית במובן וו-עמדו בפני אי או רומל

או שהיא נובעת רק מאיומים קטנות צבא ודאות אסטרטגית נובעת מיחידות ו-האם אי .2

-? בעידן זה של מידע גלובלי מיידי וכלי נשק רבי עוצמה, האם אימשמעותייםצבאיים 

 טקטית? הבעיקרדאות אסטרטגית היא וו

 ודאות אסטרטגית?ו-צבאיים של אי-פוליטיים או הלא-מהם הממדים הגיאו .3

? לביטחון לאומי ממשלתית וודאות האסטרטגית על מדיניותה-איכיצד משפיעה הערכת  .4

 ?הרצויה השפעהה מה

קונבנציונלית? האם יש  מלחמהמהם האיומים האסטרטגיים כיום? טרור, התקוממות,  .5

 הבדלים אזוריים: אירופה, המזרח התיכון, צפון אמריקה וכו'?

 וודאות אסטרטגית?-אימה לעשות בקשר ל

חדשה? אם  (דוקטרינהתורה )דאות אסטרטגית. האם יש צורך בוו-לאיתורתיות תגובות  .1

 להיות? כהצריהיא  כן, מה

ודאות ו-יש להעמיד על מנת להתמודד עם אי ות מזויניםכוחכוח. איזה סוג של בניין ה .2

, או מיוחדות יחידותמשולבות של פעולות על הוא  הרצוי? האם הדגש שקיימת כיום

 ימית(? ,כוחות קונבנציונליים בעלי יכולת רחבה )קרקע, אווירעל  דווקא

 יש צורך לשים דגש האם דאות אסטרטגית? וו-מהו תפקיד הערכת המודיעין בניהול אי .3

 ?תעל התרעה מוקדמת, או על מודעות מצבית והבנה הקשרי

לו הם צריכים? אי ומיומנויות כישורים לואידאות אסטרטגית? וו-לזיהוי אי םחראימי א .4

את מנהלים ? האם הם צריכים להיות מרוכזים או מפוזרים? כיצד צריכים הםת יוסמכו

 בין גורמים צבאיים ואזרחיים? הקשרים

מבנים  לודאות אסטרטגית? איוו-ההשלכות הארגוניות של אי ןתגובות ארגוניות. מה .5

לעודד הדרכים  ןבקרה מתאימים? מהו פיקוד, תקשורת,דרכי  זהארגוניים נדרשים? אי

 למידה הארגוני? ולשפר

. דאייםומאד לא ו בעצמם הםודאות האסטרטגית הו-איתגובות מתודולוגיות. מקורות  .6

 אינםעדיין שלדוגמה, סייבר הוא איום אסטרטגי חדש. העתיד מסתיר חידושים אחרים )

 ידועים( בעלי השלכות אסטרטגיות. מהן המתודולוגיות לניהול העתיד הלא ידוע?
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