
 

 

 החוץ של ישראל:-מדיניות
 בדרך לבידוד או לקראת השתלבות?

 

 סיכום כנס הבחירות של מכון מיתווים
 

 

יובל שטייניץ )הליכוד(, ח"כ עפר שלח )יש ד"ר ח"כ ציפי לבני )המחנה הציוני(, השר 
נשאו דברים בכנס הבחירות של עתיד(, ד"ר מייקל אורן )כולנו( ומוסי רז )מרצ( 

 בפברואר 25-ב"א , שהתקיים בתחוץ אזורית-המכון הישראלי למדיניות -מיתווים 

 .(2, בהנחיית ערד ניר )חדשות ערוץ 2015

 
 

 להלן עיקרי הדברים שנאמרו בכנס:
 

"נתניהו הורס את הברית עם ארה"ב בגלל צרכיו הפוליטיים. ח"כ ציפי לבני )המחנה הציוני(: 

עוברת דרך בחישה בפוליטיקה הפנימית, התרסה בוטה הדרך לגייס את ארה"ב בעניין איראן לא 
. המחנה הציוני ונאום. ההצעה להגברת הסנקציות על איראן בוטלה בין היתר בשל צעדיו של נתניהו

נים לנו מאמי .וישקם את היחסים של ישראל עם ארה"ב ועם אירופה יעצור את הצונאמי המדיני
לצפייה בדברים שנשאה ח"כ  שמעבר לגושים."לויות תנחלא נשקיע בה באזור ובעולם, ולנתניהו לא.

 ., לחץ/י כאן)וידאו( לבני

 
"יכול להיות שג'ון קרי לא יודע את כל מה שאנחנו יודעים  )הליכוד(: יובל שטייניץהשר ד"ר 

 שא ומתן.לנו תמונה מצוינת של המאנחנו יודעים כל מה שאנחנו צריכים לדעת, ויש  .בעניין איראן
ראש הממשלה נתניהו מילא תפקיד מרכזי בכך שהעולם בכלל התעורר בנושא הסקציות על איראן. 

 כך קרה גם סביב הבחירות הקודמות. אנחנו המשבר עם ארה"ב ייעלם חודש לאחר הבחירות.
השר  לצפייה בדברים שנשא אפשרי כרגע."-מעוניינים בשלום עם הפלסטינים, אבל זה בלתי

 ., לחץ/י כאן)וידאו( שטייניץ

 
סיוע אמריקאי ישראל צריכה לראות בעולם ידיד ולא אויב. דרוש לנו " "כ עפר שלח )יש עתיד(:ח

בסיטואציה  בעניין איראן, אך ראש הממשלה מונע זאת בכך שהוא מתערב בפוליטיקה האמריקאית.
הנוכחית במזה"ת האינטרס המשותף למדינות האזור ולישראל הוא גדול מתמיד בשל האיום של 

צריך לחדש את תהליך השלום דרך וא הנושא הפלסטיני. דאעש. כרטיס הכניסה לשותפות הזו ה
 שלח ח"כ לצפייה בדברים שנשא "לטראלי עם הפלסטינאים תקוע.-מתווה אזורי. המסלול הבי

 ., לחץ/י כאן)וידאו(
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המשבר  חוץ חזקה.-מדיניותלנו , לא תהיה וחברה חזקהלי כלכלה "ב: )כולנו( ד"ר מייקל אורן

הצדדים. אפשר יהיה לשקם את היחסים,  עם ארה"ב אינו אישי, ויש הבדלים אידיאולוגים ברורים בין
המונח 'הסכם  שב עמם לשולחן המו"מ, אךונ ט על העם הפלסטינילשלואך זה ייקח זמן. לא נמשיך 

חזק את ול שרון-שלום' אינו מתאים למזה"ת. צריך להגיע להבנות, ועד אז לפעול לפי מתווה בוש
 לצפייה בדברים שנשא ד"ר אורן "ם.ידי חיבור העיר רוואבי למי-למשל עהכלכלה הפלסטינית, ל

 ., לחץ/י כאן)וידאו(
 

ל, ישראל חייבת לפתור את הסכסוך עם "כדי להשתלב באזור ובקהילה הבינ"מוסי רז )מרצ(: 

הפלסטינים. זה לב העניין. עוד לא היה בישראל ראש ממשלה שהציע לפלסטינים הצעה קבילה 
, חלוקת ירושלים, וחילופי שטחים שווים. ישראל צריכה 1967לסיום הסכסוך, שמבוססת על גבולות 

יגביר רק במדינה הפלסטינית ולקבל את יוזמת השלום הערבית. המשך המדיניות הנוכחית  להכיר
 ., לחץ/י כאן)וידאו(לצפייה בדברים שנשא רז  "את בידוד ישראל בעולם.

 
 

 חוץ חדשה לישראל -לראשונה תפיסת מדיניותגם בכנס הוצגה 
 מכון מיתוויםצוות מומחים של שגיבש 

 
הדבר חוץ סדורה. -תפיסת מדיניות חסרהלישראל ד"ר נמרוד גורן )ראש מכון מיתווים(: "

את עצמה פעמים רבות כפופה לשיקולי ביטחון פוגע בהתנהלות הדיפלומטיה הישראלית, שמוצ
מנת לאפשר לישראל התחלה חדשה -. עלומרוכזת במאמצי הסברה, במקום לקדם מהלכים מדיניים

לעולם, מודרנית  אזורית, עם הפנים-שלום, רב-חוץ תומכת-מדיניותבמשפחת העמים, יש צורך ב
לצפייה סיכויים והזדמנויות." הדגשת וומכלילה, אשר נשענת על בניית יחסים, נקיטת יוזמה, 

 ., לחץ/י כאן)וידאו( בפתיחת הכנסגורן בדברים שנשא ד"ר 

 
"ישראל צריכה לנקוט מדיניות פרופ' אלי פודה )מכון מיתווים והאוניברסיטה העברית(: 

, וזה תורם לבידוד שלנו ת שלוםואקטיבית לקידום השלום. ממשלות ישראל מעולם לא הציעו תכני
שמהווה הזדמנות גדולה.  ,ביוזמת השלום הערביתבאזור. ישראל טועה בכך שהיא נמנעת מלדון 

כמעט כל המפלגות מסכימות כיום שהשינויים במזה"ת יוצרים הזדמנויות חדשות. זהו שיח שמכון 
 נויות אלו."הזדמ מיתווים פועל לקדם, אך מבלי התקדמות בערוץ הפלסטיני לא ניתן יהיה לממש

 .)וידאו(, לחץ/י כאן לצפייה בדברים שנשא פרופ' פודה בסיכום הכנס
 

 לחץ/י כאןתמונות מהכנס, אלבום הלצפייה ב
 

 וויםבריאן ריבס ממכון מית הכנסלקריאת מאמר דעה שפרסם בעקבות 
 (לחץ/י כאן)לגרסה בערבית,  לחץ/י כאן i24news-ב

 
 , לחץ/י כאן, nrg-מעריב נס באתרעל הכדיווח לקריאת 

 לחץ/י כאן ,TLV1רדיו ששודרה ב הולשמיעת כתב
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