בשת  2008הגישה לממשלה ועדה ציבורית בראשות אלי הורביץ תוכית אסטרטגית
רחבת היקף ששמה לה למטרה להפוך את מדית ישראל בתוך  20שים לאחת מ15-
המדיות המובילות בעולם ברמת החיים ובאיכות החיים .התוכית הציבה לעצמה יעד
מאתגר ביותר – צמיחה של  4.7%בתוצר לפש על פי שי עשורים .מטבע הדברים,
בחלוף עשור השתו אחדים מהאתגרים שהמדיה קראת להתמודד עימם ואף וספו
אתגרים חדשים .לפיכך האסטרטגיה יכולה ,וחייבת ,להשתות בהתאם ,שכן גמישות
היא תאי מפתח לאסטרטגיה בְּ עולם משתה.
השאלה החשובה בהקשר זה היא אפוא אילו תאים צריכים להתקיים כדי שהממשלה
כולה תתהג אסטרטגית.
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פחות מזה – שיתוף פעולה בין משרדי הממשלה עצמם – כל אלו הם תאים הכרחיים
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קדימה .כל המדיות בעולם פועלות בסביבה תחרותית הולכת וגוברת ,ולכן מדית
ישראל איה יכולה להרשות לעצמה שגיאות שגרמות בגלל היעדר אסטרטגיה.
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