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 תקציר מנהלים

ARC – שותפות קבוצת ראות והליגה נגד השמצה 

במטרה ( וקבוצת ראות השיקו שותפות  Anti-Defamation League (ADL))הליגה נגד השמצה  2016ינואר ב
-ADLשיתוף פעולה זה נקרא . על הלגיטימציה הבסיסית של מדינת ישראללקרוא תיגר על תופעת המתקפה 

Reut Collaboration – " להלןARC". 

ARC  נובעת ממקורותישראל של מדינת לגיטימציה -דההלפיה  ארגונים,להושק תחת הנחת המוצא המשותפת 
וזאת בניגוד , זכות האוניברסלית להגדרה עצמית של העם היהודילגורף באופן  תמתכחששהיא ן וכיו יםאנטישמי

שלומם וביטחונם  ת. שיתוף הפעולה בין הארגונים נובע גם מהמחויבות המשותפת שלהם להבטחעמים אחריםל
 של מדינת ישראל והעם היהודי. 

, חוסר סובלנותבואפליה בבאנטישמיות, המאבק את הליגה נגד השמצה מובילה , 1913מאז הקמתה בשנת 
מדינת תמיכה במחויבות זו כוללת . דמוקרטית ויהודית משגשגתכמדינה למדינת ישראל  המחויבתנוסף על 

הליגה נגד  ה שלשתי מדינות לשני עמים. מחויבותעיקרון בסיס על פלסטינים עם ה לשלוםישראל וחתירה 
לגילויי פלטפורמה רבת עצמה התופעה מהווה כיום שההבנה מלגיטימציה נובעת -בדהלמאבק השמצה 

 שלום. הסכם לעתידית תחת אפשרות וחותרת אנטישמיות 

 2010-ב. 2008של מדינת ישראל מאז  לגיטימציהמתקפה על המאבק בהמחקר ב מובילה אתקבוצת ראות 
מסמך  .יצירת חומת אש מדינית" –לגיטימציה של ישראל  –"אתגר הדה  את המסגרת התפיסתית פרסמה ראות 

 יהישראלית שמינפה את יתרונות-זרז ליצירת רשת פרוכ ,עולםבוגופים יהודיים  ,ממשלת ישראל אתזה שימש 
 . חודש של העם היהודי סביב ישראללגיטימציה וסייעה באיחוד מ-כנגד אתגר הדה

כיווני ההתפתחות  את ,אתגרהמציגה את ה, ית זוטגילפניכם במסגרת אסטר מוצג ARC בסיס השותפות של 
והארגונים שים נהאשרת את הקהילה המקצועית של ל ייעוד המסמך הואעקרונות למענה. רטטת שומשלו 

מדינת ישראל. תקוותנו היא שמסמך זה ישלים לגיטימציה הבסיסית של -הדהתופעת הפועלים למגר את 
 מצליחות ויעודד יוזמות חדשות. וויחזק יוזמות קיימות 

-ככלל מחקר זה . בצפון אמריקה ואירופה מקיףשטח מחקר  מבוססת על ARCשל  האסטרטגיתהמסגרת 
בוסטון, ביו יורק, בישראל ובארצות הברית, בייחוד בנ אזרחיים מיםראיונות עם בכירי ממשל וגורופגישות  150

ארגונים ופעילים באירופה. הליגה נגד  מחקר פגישות עםנוסף על אלו, נכללו ב. שינגטוןוובסן פרנסיסקו וב
 .לטובת הצלחת המחקר מזמנם ומרצם תרמוכל אלו של מודיםראות מכון השמצה ו

י"ה  המסמך ושאלת  היקף  "20-פִּ

-בדהבמאבק בעמדות סמכות, השפעה ומנהיגות  פועליםשים וארגונים הננועדה לשרת אזו אסטרטגית מסגרת 
, מכל קצוות הקשת הפוליטיתמגיעים פזורים ברחבי העולם, אנשים וארגונים אלו ישראל. מדינת לגיטימציה של 

ישראלית, משום שוהא -עבור הרשת הפרובולט  מהווה יתרון זהמגוון . מגוון של נקודות מבט וגישותמייצגים ו
 לגיטימציה. -הדהאתגר ישראלית בהתמודדות עם -של הרשת הפרויכולות הנכסים והלים, הכמציע עושר בסל 

בעולם ו פנושההמשאבים בשש השנים האחרונות, ש: כיצד ייתכן מסמךהבמוקד עומדת  "20-יפִּ "שאלת ה  
פי על ? במאבק מכריעותתוצאות לא הושגו , אולם 20י גדלו פ לגיטימציה-דהאתגר ה עםהתמודדות להיהודי 

-בדהבמאבק יותר משאבים  20הקהילה היהודית בארצות הברית לבדה פי השקיעה  2016הערכות גסות, בשנת 
 BDS-הלגיטימציה, המתבטא בין היתר בקמפיין -אתגר הדהעם זאת, יחד . 2010שנת ל לגיטימציה בהשוואה

 עולם.במגמת עלייה ב נמצא ,ובאירועים אנטישמיים

המוכרת בהתמודדות מול  נקודת המבט והגישהבין מרכזיים  פערים עלמך מצביע המסלענות על שאלה זו, כדי ב
ענה לממנחים  פעולה וקוים עקרונותהמסמך מציע . כמו כן, לוהתגובה הנדרשת לבין לגיטימציה -הדה אתגר

 .אפקטיבי יותר

המצב תיאור את  ת, הכולללגיטימציה-הדה של אתגר" תמונת "המאקרומטרת מסמך זה היא להציג את 
לדיון ממוקד ומקצועי סביב מטרתו לייצר תשתית . והמלצות לפעולה עתידיותהמגמות הערכות בדבר ה הנוכחי,

http://reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/20100217%20-%20final%20delegitimacy.pdf


 3 
 2017ינואר 

 ע"זטבת תש

 www.reut-institute.org|  כל הזכויות שמורות למכון ראות ©
 

, נושאים משיקיםמגוון ב המסמך אינו עוסק או מעמיק, בהתאם לכך. המערכהמרחב רטוט שתוך  הסוגיה
 לרבות:

  ת ומגמות מקומיות במדינות ינאמיקואו ד במקומות שונים בעולםלגיטימציה  -קמפיין הדה כללי של מיפוי
 ; ספציפיות

 לגיטמציה וביטוייה כיום-יף של תופעת הדההקשר היסטורי מק; 

 של הסכסוךו הנוכחי פלסטיני, תהליכים פוליטיים או מצב-ניתוח מעמיק של הסכסוך הישראלי; 

  הסטטוס של קהילות לא יהודיות בישראל ובעיקר המיעוט הערביבחינת; 

 למבקריה של ישראל או הציונות לקטואליאינט הצעת מענה; 

  לגיטימציה-בהובלת מאמץ הדהבהפצת האנטישמיות ובחינה מעמיקה של תפקידה של איראן 

 האתגרים הרחבים של התמודדות עם קיצוניות אלימה 

 האסטרטגיים של ישראל וארה"ב בהתמודדות עם טרור אתגרים ה 

. עם זאת, המסמך לא מציג י עבור כלל השחקנים במערכההרלוונט ברור ורחב מסמך זה מציע כיוון אסטרטגי
מתכננת להשיק בעתיד. כמו כן, מסמך  ARCתיאור מפורט של היוזמות, התוכניות והצעדים האופרטיביים אשר 

 . ניות ומיזמים שונים הפועלים בזירהזה אינו מבצע הערכה של מידת ההשפעה והאפקטיביות של תוכ

  לות והתייעלותאתגרי הסתגממצאים מרכזיים: 

שימשה אירוע המשט לעזה, ובמיוחד לנוכח שנה זו, לגיטימציה.  -דהבמאבק בהייתה שנת מפנה  2010שנת 
קהילות יהודיות ברחבי העולם. הדבר התבטא במאמץ עולמי משותף למדינת ישראל ולמה ככקריאת הש

על לגיטימציה -הדה קפתמת . עם זאת,לטובת האתגר משאבים חדשיםוהזרמת , לגיטימציה-דהלוחמה בל
. מתוחכמים ומורכבים יותרלוהופכים  ,ה להתקיים והגופים המקדמים אותה מתייעליםישראל ממשיכמדינת 

ישראל. הדינמיקות הללו עבור מדינת  פחות נוחהלהופכת (  / Zeitgeistצייטגייסטהתקופה )רוח , ובהתאם לכך
 ."20-יּפ"השאלת  עומדות בבסיס בחינת

על הרשת ישראלית. -של הרשת הפרו ההסתגלותיכולת  לשפר אתהצורך הוא  זית של מסמך זההמסקנה המרכ
לגיטימציה  - , יתרונה על פני רשת הדהוככזולות גבוהה, רשת בעלת יכולת הסתגכ היערךישראלית ל-הפרו

קידום משולחן הדיונים.  "ישראלמדינת הלגיטימציה של  תשאלכדי הורדת "לעד יאפשר לה לצבור הישגים, 
כרוך בסדרת תמריצים מבניים, שדרוג של חלק  המטרה

 – הקיים  מהעקרונות המנחים ופיתוח ידע חדש ביחס לאתגר
 .במסמך זהשינותחו 

 מבנימענה 

  ארבע המלצות מבניות מודגשות במסמך זה:

  בנייתל ותרגומ ,המודיעיןאיסוף את דרכי יש לשדרג 
בית לרמה האופרטי ווהנחלתאסטרטגיה, ולעדכון ה

על מנת ליישם מענה זה, יש צורך במעגל היזון בשטח. 
יסוף הכולל א (effective feedback loop) חוזר אפקטיבי 

 ;ומשוב ביצוע, ניתוח, בניית אסטרטגיהמחקר ומידע, 

 מידע ניטור, בכל הקשור ללגיטימציה-דההסייבר חשיבות עליונה בניהול המערכה מול אתגר ה למרחב 
 ; משאבים ותשומת לב לאור צמיחתו המהירה, השפעתו ומורכבותוודורש , מותויזפעולות ול

  למקד את מאמציהם באותם וישראלית להתמקצע -על השחקנים ברשת הפרו –התמקצעות מבנית
 התחומים שבהם יש להם ערך ייחודי מוסף;

אסטרטגיה 
תעדוף -

ותפקידים

-מודיעין 
-מחקר ו
data 

mining

-אופרציה 

פעולות  
בשטח 
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  יות ולתעל ל מנת לתמוך בקהילות מקומשכפול ומדידות ע-ברותנגישות, בכלים ובפלטפורמות יש להשקיע
 , ניהול פרויקטים, שיתופי פעולה ולמידה. ולדוגמה, בתחומי איסוף מידע וניתוח, מאמצים ממוקדים

 לפעולהונות עקר

 ישראלית:-הרשת הפרולהיות משולבים במענה צריכים אופרטיביים מספר עקרונות 

 לשינוי רוח התקופהחתירה : ת העלמטרשל  הגדרה מדוייקת ,Zeitgeist. של הרשת  ,ולותמכלול הפע
 (BDS -לגיטימציה ובביטויו השונים )כגון ה-א רק להילחם בעצירת קמפיין הדהל נדרשות ,ישראלית-הפרו

לגיטימציה -קמפיין הדה יהשבעטיהדתית והאתית,  ,האווירה החברתית, התרבותיתלשינוי לחתור  אלא –
ללא מטרת במערב.  ת הפוליטיתיכה הולכת וגוברת של גופים משולי השמאל של הקששל ישראל זוכה לתמ

 ; טווח הקצר בלבדלומשמעות טקטית  ילהיות בעל יםעלול לגיטימציה –נגד הדה "הניצחונות" כל כזו,  על

  :"השונות המשפיעות קבוצותהמסייע להבחין בין המוצג במסמך מודל הזנב הארוך מענה ל"זנב הארוך 
-הדה' – ת הקבוצותמארבעלכל אחת ת גישה ייחודי ומציע לגיטימציה-ומושפעות מקמפיין הדה

 ;'הניטרליהרוב 'ו 'המבקרים הרכים', 'המבקרים הקשים', 'מטוריםילגיט

 לכונן ישראלית -ברור להגביר את היכולת של הרשת הפרוצורך קיים  – תגובה מאוחדת, לא אחידה
חרף חילוקי הדעות  ביעילותביכולתן לפעול אשר , לגיטימציה-הדה סביב אתגרימגוונות הוק -קואליציות אד

 לגיטימציה–דהה הצר את משמעות הגדרתישראלית ל–על הרשת הפרו, כדי שזה יתאפשר. של חבריה
 מדיניות ממשלת ישראל. יש להם ביקורת נוקבת על אשר גם כ תופעהב באלו הנאבקיםלהכיר ו

  מובילות במנהיגות אינטלקטואלית(Thought Leadership) – נת את משנתה מעגלגיטימציה -תנועת הדה
 . לכן, יש חשיבות למנהיגות המונעתהמאתגרים את יסודות הציונותאינטלקטואלים ומשפטיים נימוקים ב

, עדכון והפצת המסר המוסרי עליו השיסייעו בתגוב עמוקים יסודות אינטלקטואלייםב מערכים ומעוגנת
 .בנוי המפעל הציוני

 המתהוויםהאתגרים 

מגמות מתהוות  מתמיד. לכן, יש לקחת בחשבון מספרבהתחדשות וגיוון תאפיין לגיטימציה מ-הדהקמפיין 
לאומי -, ולהשפיע על סוגיית מעמדה הביןלהבשיל במלוא עוצמתן בתקופה הקרובה אשר להערכתנו עלולות

, ולמידה נוספים מחקרדורשות הן מגמות אלו, אולם  צוינוזה י במסמך. לגיטימציה-קמפיין הדהעל ו ישראלשל 
 ישראלית:-תורת ההפעלה של הרשת הפרואת  לעדכן ניתן יהיה ןבסיסעל 

  ישראל לפתרון שתי המדינות והמשנה מדינת של  הרשמית מחויבותה –ערעור פתרון שתי המדינות
לגיטימציה לממש -לגיטימטורים מובילים השוללים פיתרון זה, מנעו מקמפיין הדה-האידיאולוגית של דה

המבוי הסתום המדיני  זרמים הפוליטיים המרכזיים במערב. אולם,את מלוא הפוטנציאל שלו לחדור ל
והתפיסה ההולכת ורווחת שישראל אינה מחויבת עוד לסיום השליטה על הפלסטינים, היוו כר פורה 

לגיטימציה בשנתיים האחרונות. אתגר זה מתעצם לנוכח התעוררות השיח הציבורי -להתרחבות הדה
של הממשלה לספק אופק מדיני מהימן בנוגע לסכסוך עם  ושישטחים. הקהבישראל בסוגיית סיפוח 

 לגיטימטורים להפיץ את משנתם. -הפלסטינים  מהווה רוח גבית לדה

 ברשות הפלסטינית, אשר ראתה עד לא מכבר בתנועת ה –לאומית -האסטרטגיה הפלסטינית בזירה הבין- 
BDS  טרמינולוגיה שימוש בופעולה דפוסי ל תהליך אימוץ הדרגתי שבשנתיים האחרונות איום פוליטי, החל

מתריסה לאומית -ביןלגיטימציה, אשר שיאו צפוי להתרחש השנה בדמות דיפלומטיה -של קמפיין הדה
שנה לתכנית  בה מציינים מאה שנה להצהרת בלפור, שבעים – 2017. הסמליות של שנת נגד ישראל ולעומתית

עד כה,  זו לאתגר הדיפלומטי המרכזי של ישראל. עלולה להפוך מגמה -ים לכיבוש החלוקה וחמישים שנ
לגיטימציה במערב. -לקמפיין הדהפן יחסי, מעט מאוד גופים או דמויות פלסטיניות היו שותפות באו

לגיטימציה עלול להוות הפתעה -לאומית עם קמפיין הדה-הסינכרון בפועל של פעולות הרשות בזירה הבין
 בסיסית לישראל.
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  בשיח על ישראל בקרב  גוברההולך ו הקיטוב – והפילוג סביבה בעולם היהודישחיקת התמיכה בישראל
דורי -הוא פוגע בלכידות הקהילות ויוצר קרע ביןעולם הגיע בכמה מקומות לרמות בהן קהילות יהודיות ב

ישראל והחברה הישראלית לבין ת וצר בין מדינהיא ביטוי לפער הרגשי והזהותי שנ ביחס לישראל. מגמה זו
 עולם.קהילות שונות ברחבי ההיהודי הצעיר ב הדור

 ( היווצרותן של בריתות מיעוטיםIntersectionalityהמקדמות )  התנועת   - ישראליעויין סדר יום- BDS 
המאבק הפלסטיני נגד ישראל כחלק מסגור  על ידי בה להרחיב את בסיס הפעילות והתמיכההצליחה 
בין  "האסטרטגי"יותר היא שיתוף הפעולה וגמה הבולטת בהד .של מיעוטיםממסדי -גלובלי אנטיממאבק 

ישראליות -לבין קבוצות אנטי ”Black Lives Matter“))אחת התנועות המובילות של שחורים בארה"ב 
  BDS.תומכות 

 באחרונה כדי לכלול גם  הרחבזו, השוללת כל נרמול ביחסים עם ישראל, הו גישה –נורמליזציה -אנטי
התפתחה ש ,גישה זוקידום שלום ודיאלוג. התומכים ב , לרבות אלואל באשר הםתומכי ישרוישראלים 

 באקדמיה ובקמפוסים. גם למערב ומתבטאת בעיקר בפעילות  ותהאחרונ יםבמדינות ערב זולגת בשנ

  באמצעות ניצול  –של מדינת ישראל כמדינה פלורליסטית, שוחרת שלום ודמוקרטית הנשחק דימוייה
בכמה הצליחה פעלה באפקטיביות ולגיטימציה -יטוב בשיח הפוליטי, רשת הדהמגמה הגלובלית של קה

המפעל הציוני כולו כדי לטעון שהבלמנף ביקורת לגיטימית ועניינית על מדיניות ממשלת ישראל, מקומות 
( 1לגיטימטורים שישראל איננה באמת: -, טוענים הדהלדוגמה כךמוסרי מיסודו ולכן לא לגיטימי.  אינו

, בעיקר ע"י הצבעה על יוזמות החקיקה בשנים האחרונות של גורמי ימין נגד ארגוני זכויות אדם תדמוקרטי
)ר' לעיל ערעור פתרון שתי  שוחרת שלום( 2אפליה ממנה סובלים הערבים אזרחי ישראל; ההדגשת ו

שאינם יהודים זרמים כלפי , באמצעות הטענה שישראל אינה סובלנית פלורליסטית( 3המדינות(; 
 ; והתנהלותו סביב משבר הכותל ורתודוקסיים, כפי שמוכיח מעמד הרבנותא

  סוגיה זו שקיבלה רוח גבית . בגדה המערבית ובעיקר בהתנחלויותהממוקד התגברות מאמצי החרם
גם מהחלטת מועצת ו 2016במהלך על ידי האיחוד האירופאי מהגדה המערבית סימון מוצרים ההחלטה על מ

ים מאמצאת אשר רואים  בקרב ישראלים וציוניים ליברלייםלתמיכה  הזוכה שונה,מאותה  ,2334הביטחון 
-רשת הפרוהאתגר עבור האת עתידה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. עשויים להבטיח אלו דווקא כ

וביניהן. קיטוב  בקרב קהילות יהודיות בעולם, ,בישראלת שסוגיה זו יוצרישראלית נובע מהקיטוב הפנימי 
 . BDS -קהילתית הנחוצה למלחמה בהלכידות ה חיזוקמקשה על זה 

  שיוזם הלחרם הפומביות יוזמות המוחלט של ה ןבזמן שרוב –החרם השקט-BDS  ,קיים חשש נחסמות
ארגונים, פומביות של לא או החלטות לא מוצהרות שמשמעותו  –תופעת החרם השקט מהתרחבות סביר 

 להימנע ממאבק מהרצוןלרוב הנובע   –שיש להם קשר לישראל פים עם גומעסקים חברות ויחידים להימנע 
, קרי השקפות עולם רווחות רוח התקופההוא תוצאה של במוניטין. חרם מסוג זה אפשרית פגיעה מאו 

  וקושרות אותה למורכבויות אתיות.שמאירות את ישראל באור שלילי 

 חקיקה נגד ה-BDS –  נגד הה החקיקבשנים האחרונות, התגברו מאמצי-BDS  .בעיקר בארצות הברית
עם בפני קמפיין החרמות נגד ישראל.  אכן יוצרים מכשול משמעותיבמבט ראשון, נראה שמאמצים אלה 

זוכה לביקורת של ארגונים , שכן היא לטווח הארוך מסוג זהחקיקה המוקדם להעריך את יעילות זאת, 
 חופש הביטוי. פרוגרסיביים הטוענים שהיא מפרה את 

 תוצאות הבחירות בארצות הברית עשויות להוביל למספר  –בעידן טראמפ ארצות הברית  –סי ישראל יח
נראה שמערכת היחסים בין וושינגטון לגיטימציה. בטווח הקצר, -תוצאות פרדוקסליות הנוגעות לדה

הביקורת . עם זאת, לאומית עשוי להתחזק מכך-לירושלים מתחממת ושמעמדה של ישראל בזירה הבין
אנשים מקרב גוברת מצד חוגים ליברלים ופרוגרסיביים בעולם על ממשל טראמפ עלולה להרחיק יותר ה
  ציבור זה מישראל, ובכלל זה יהודים רבים.מ
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 לסיכום 

 -בהתמודדותה מול אתגרי הדהמרשימות ת וישראלית הציגה יכול-הפרוהרשת בשש השנים האחרונות, 
הכניסה אסטרטגיים, לעניינים המשרד בהובלת , הממשלהספק כי . אין והגיעה להישגים רבים לגיטימציה

ישראלית. -הפרורשת השהעצימו מאוד את היכולות של תחכום ויצירתיות  ה חדשה שלרמבעת האחרונה 
מחזקת את כיווני  ,כפי שאנו מבינים אותה ,של המשרד לעניינים אסטרטגייםהמתהווה , הגישה יתירה מכך

 אנו מצביעים במסמך זה.  הפעולה והאסטרטגיה עליהם

מכה עד כדי מתן  ישראלית-ותיה של הרשת הפרויכוללשדרג את לקחת צעד אחד נוסף והעת והבשלות  ההגיע
 . נגד ישראל לגיטימציה-דהלקמפיין הניצחת 
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 תודות 

בהובלת המנכ"ל ג'ונתן גרינבלט וקבוצת ראות, בהובלת הינו תוצר של שותפות בין הליגה נגד השמצה,  מסמך זה
 . 2016גידי גרינשטיין. שותפות זו הושקה בינואר  המייסד והנשיא

מכל קצוות הקשת הפוליטית בקהילה היהודית בישראל, מומחים, אקדמאיים, פעילים ושותפים  150-למעלה מ
בנוסף . זו אסטרטגיתניסיונם לבניית מסגרת מתובנותיהם ותרמו מבעולם  מקומות נוספיםבוארצות הברית ב

את רשימת השותפים המלאה ניתן למצוא בנספח למסמך  .סרטוניםשכלל ניתוח מאמרים ומחקר מעמיק בוצע 
 זה. 

מש כזרוע מנהלת מכון ראות, המשלשעבר , טליה גורודוס גב'הובילה העבודה על המסגרת האסטרטגית את 
מר גידי המחקר והאסטרטגיה של קבוצת ראות. חברים נוספים מקבוצת ראות אשר לקחו חלק במחקר זה, 

בהיותו  עוד מנכ"ל קבוצת ראות, אשר שימש כיועץ לפרויקט, מר ערן שישון; ת, מייסד קבוצת ראוגרינשטיין
לגיטימציה במכון -נושא דה, ראש צוות המחקר בגב' קלרטה טרגרבתל אביב;  APCO Worldwideסמנכ"ל 

גד לגיטימציה נ-, הפלטפורמה האינטרנטית של ראות ללוחמה בדהFirewall Israel, ראש מר יגאל רםראות; 
מנהל אמריטוס של מועצת קהילת ן, הקא לסדאג הרב ליועץ המיוחד שלהתודה  הרישראל. קבוצת ראות מוקי

חוקרי הרשת שלנו:  ;וודני וגנר וראובן ברמןחקר שלנו, המלעוזרי מודים גם . אנו (JCRCיהודי סן פרנסיסקו )
לקרן ליסה ומייקל ובייחוד ידידי ראות בארצות הברית . לבסוף אנו מודים לזורוב-רן בולדור, וג'ניפר פוליאקוב

ג'ו וטינה ול, )קליפורניה( פרויקט רוז במחוז אורנג'לקרן מרגוליס ולקרן הפילנתרופיה של משפחת רודן, ללפל, 
 ף. וול
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 של ישראל לגיטימציהרקע: המתקפה על ה

י "פִּ   ? טרם הוכרעויותר משאבים התוצאות  20איך למרות שהושקעו פי : "20-שאלת ה 

לדאגה מרכזית הן עבור ממשלת ישראל הפכה של ישראל  לגיטימציה, המתקפה על ה2010מאז שנת  .1
 .כימי הציונות עצמהוימיה  ציונות אינה תופעה חדשה-נטיאוהן עבור הקהילות היהודיות ברחבי העולם. 

 'וועידה העולמית נגד גזענותה'( וכינוסה של 2000אולם סמוך לקריסת התהליך המדיני עם הפלסטינים )
מרכז הכובד של התופעה  .התעצבה והשתנתהציונות -האנטיתופעת ( I", 2001ועידת דרבן ")הידועה בתור 

אליטות ליברליות וחוגים פרוגרסיביים. במשך קרוב לעשור, עד בקרב בייחוד וץ נפחברות מערביות ונדד ל
חלה עם זאת, בשנים האחרונות . כסיכוןזו לא הוערכה חומרת תופעה , 2010משט לעזה במאי אירועי הל

עוד בקרב קהילות יהודיות ברחבי העולם )עוד לפני כן, ו ,בארץהתעוררות והפנמה של חומרת האתגר גם 
-אתגר הדהראות: המסגרת התפיסתית של מכון מסמך את ראו , קשר ההיסטורי של התופעהעל הה

 (. 2010יצירת חומת אש מדינית, ינואר  -לגיטימציה של ישראל 

נוצר והתחזק שיתוף פעולה האתגר, למדו להעריך את חומרת והיקף בריתה  נותמדינת ישראל ובככל ש .2
לגיטימציה  - תגר הדהעל מנת להתמודד עם אישראליים -גופים פרולבין גלובלי ומתואם בין ישראל 

ועד לקמפוסים באוניברסיטאות. עשרות יוזמות וארגונים לאומיים -מפורומים ביןהחל במספר חזיתות, 
ממשלת  .םפעילותם בתחוהיקף את  גופים קיימים הרחיבוכן ו ,עצומהמיכה כספית בת ,חדשים הושקו

מאמצים אלו השפיעו על  המאבק בתופעה.לתכלל את ישראל, הטילה על המשרד לעניינים אסטרטגיים 
  .ישראלית ועל יכולותיה-מבנה התנועה הפרו

מצוי נוכח ו לגיטימציה-תגר הדה, אהשקעות בנושאהריבוי כך שעל אף נותרו מודאגים מ רביםעם זאת,  .3
 ץלמעשה, מוסכם כי מאמ. ישראללטובת אינה  Zeitgeist)) "תקופההרוח "ובמגמת התפתחות, 

או  ,לגיטימציה-הדהקמפיין טרם הצליח להכריע את  ,מדינת ישראלשל והקהילות היהודיות בעולם 
 לחילופין, לעגן את הלגיטימציה הבסיסית של מדינת ישראל. 

 :BDS-לגיטימציה של ישראל ואתגר ה -האתגר הד

4.  

 

 

 

ללאומיות היהודית, קמפיין זה ייחודית רק התכחשות לגיטימציה היא -משום שמשמעותה של הדה .5
. עם זאת, ניתן להצביע לא פעם על מוטיבים אנטישמיים בקמפיין ואכן,מייצג סוג של אנטישמיות, 

 . גם מגורמים נוספים, המונע אחד של הקמפייןמאפיין רק אנטישמיות מהווה 

הן על ו לאתגר ביעילותלהגיב  הן על מנתהכרחית לגיטימציה הינה -דהה לקמפיין הגדרה כפי שהוצגה .6
תיים של הציונות, העם יהאמלהתמקד באויבים  הגדרה צרה מאפשרתמנת להצליח להתמודד עמו. 

של  מדי הגדרה רחבה, דשל מבקרי המדיניות הישראלית. מנגרחב ההיהודי ומדינת ישראל ולא במגוון 
בקרב הרשת שהיא גורמת לחילוקי דעות פנימיים משום , המאבקהצלחת בסיכויי מהות התופעה פוגעת 

 " ללא צורך את מחנה היריב.רחיבהישראלית "ומ-הפרו

לגיטימציה מוגדרת כשלילת זכות קיומה של מדינת ישראל כביטוי לזכותו  -דהבמסמך זה, : הגדרה
היא מתקפה על המודל הפוליטי,  המשמעות שלהשל העם היהודי להגדרה עצמית לאומית. 

קמפיין זה מושפע מהצעדים טחוני והכלכלי של מדינת ישראל במטרה להביא לקריסתה. הבי
 שהובילו לקריסת משטר האפרטהייד בדרום אפריקה. 

 

http://reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/20100217%20-%20final%20delegitimacy.pdf
http://reut-institute.org/Data/Uploads/PDFVer/20100217%20-%20final%20delegitimacy.pdf
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 רגונים בינלאומיים;אב; בתקשורתלגיטימציה נגד ישראל מתרחש בחמש זירות שונות: -קמפיין הדה .7
רך ( ודlawfare -לאומי )ידוע כ-; במשפט הביןבפוליטיקה מקומית

נוספת  זירה. (חרמות, משיכת השקעות וסנקציות) BDS -קמפיין ה
מטסים( אשר הופסקו )דוגמת משטים ו"פיגועים תודעתיים"  הינה

 . 2012שנת כמעט לחלוטין מ

-מרכזי של התנועה האנטיפעולה ככלי משמש  BDS -ה .8
מדינת נגד וארגונים לפעולה להניע אנשים מטרתה היא ישראלית. 

ולקדם את ההשוואה בין מדינת ישראל לשלטון  ישראל
שולית עד אפסית, ההשפעה הכלכלית על ישראל עד כה הייתה למרות ש. האפרטהייד בדרום אפריקה

 ליברלים ופרוגרסביייםקהלים השיח השלילי על ישראל והשפעה על  קיבוענגרם הינו הנזק העיקרי ש
 לגיטימציה. -אקטים של דהלק בלי משים חליטול מב רחבים

להתפתח  ימשיך לגיטימציה כלפי ישראל -הדהאתגר , ייעצר BDS-אם קמפיין הלציין שגם חשוב  .9
לגיטימציה משתכללת ומשנה את אופן פעולתה בהתאם  –כפי שצוין קודם לכן, רשת הדה בצורות נוספות. 

בפעולות  BDS-האחרונות במאבק ה הצלחותה, ישראלית. בהתאם לכך –לתגובות הרשת הפרו 
 .אתגרים מתהווים חדשים בשנתיים האחרונותהובילו דווקא לצמיחה של  ,שהתרחשו בארצות הברית

 רשת ותנועה חברתית בעלת 'זנב ארוך':

שת מאורגנים בר BDS-של ישראל ותנועת ה לגיטימציה-הדהקמפיין  .10
או  פיקוד שרשרת, ים''אחרא ועלת כתנועה חברתית 'שטוחה', ללאהפ

מקומיות בהגיון פעולה של מות וזיהן  הפעולות. מרבית מרכזי מטה
בתחום הרשתות ממליץ  המחקר(. bottom – upלמעלה' )-'מלמטה

אשר על הישיגה  ש"צריך רשת כדי להתמודד מול רשת",במקרה כזה 
 היות מוגדרים דרך אוסף של ניצחונות מקומיים. ל

אלו כוללות, . במקביל ירותהקמפיין נגד ישראל מתרחש במספר ז .11
לא  לאומיים-ארגונים רבקהילת  ,תקשורתקמפוסים ואקדמיה, מרחב הסייבר, ארגוני עובדים, כנסיות, 

הפעולה שכל אחת מזירות למרות שאחת המסקנות המרכזיות של מחברי מסמך זה היא . ועוד ממשלתיים
האסטרטגיות הייחודיות המתאימות  מצריכה טיפול ייחודי ונפרד, קצרה היריעה במסמך זה להכיל את

 לכל סוגיה.

ארבע , והוא מבחין בין לגיטימציה-קמפיין הדהמסביר היטב את הדינמיקה של 'מודל הזנב הארוך'  .12
 קבוצות:

 הראש' מורכב מקבוצה קטנה של דה'-
הקוראים באופן ברור או , 'קשים'לגיטימטורים 

שלילת קיומה של מדינת ישראל ושלילת טקטי ל
'הראש' של העם היהודי להגדרה עצמית.  זכותו

המסיתים  כולל את 
-המרכזיים של תנועת הדה

בדרך  נמניםה, לגיטימציה
תופעה חברתית עם  כלל

-הקרויה "הברית האדומה
שיתוף פעולה הולך  –ירוקה" 

וגובר בין גופי שמאל רדיקלי 
 , בעל לאסלאם פוליטי

-אנטי ,מערבית-אג'נדה אנטי
 .ציונית-קפיטליסטית ואנטי-אמריקאית, אנטי-קולוניאליסטית, אנטי
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  .'הפועלים או ארגונים  שיםנאלו בעיקר א'הגוף', מורכב מקבוצה גדולה יותר של 'מבקרים קשים
ת משמיעים ביקור, הארגונים לא ממשלתייםבאו  1ארגונים בינלאומייםבבתקשורת,  באקדמיה,

ציוניים, רבים מהם אדישים -אינם אנטיגם אם ת על מדיניותה והתנהלותה של מדינת ישראל. קבנו
עבודתם עשויה לשרת כלי לגיטימי ליצירת לחץ על ישראל.  BDS -רואים בולגורלו של המפעל הציוני 

 לגיטימציה, ומעבר לכך, את המוביליזציה של 'הזנב הארוך'. -את תביעותיהם של אנשי הדה

 חלק אלו מאמצים  שראל.'הזנב הארוך' מורכב בעיקר מיחידים המבקרים את מדיניות י
ביקורתם  לגיטימציה, ובעזרתו מבטאים את-אנשי הדה עולם המושגים המשמש אתומהטרמינולוגיה 

מרביתם אינם חולקים את  ,השימוש בטרמינולוגיה ובמושגים למרות. ישראלממשלת על מדיניות 
 לילת זכותשיגים מלפעול לומסתילגיטימטורים, -השקפת העולם של הקבוצה הקיצונית של הדה

 של מדינת ישראל.  הקיום

  ה שטרם עיצבו דע ,'צופים מהצד'דמויות ניטרליות, של ביותר גדולה הקבוצה מבחין גם בהמודל
 לגיטימציה. -קמפיין הדה מופנהאליו  קהל היעדב חלק מגובשת על ישראל והם מהווים

מוצלחת עם כל  דותהתמוד. ישראלית-הפרוהרשת של  התהכרחית להצלח קבוצות אלוהבחנה בין ה .13
עבור קבוצה מסוימת הולמת נקיטת גישה לא , שכן. יעודייםשימוש בכלים וגישה שונה דורשת קבוצה 

הן  העלול ,'לגיטימטורים-דה'כ 'הזנב הארוךקבוצת 'חברים בשל  שגויתיוג  :, לדוגמהעלולה לגרום נזק
שים נאלגיטימטורים -הדהוף לזרועות לדחהן ישראלי ו-המסר הפרו ישל נושא ימנותםמהמלגרוע 

  וארגונים בעלי ביקורת לגיטימית על מדיניות ישראל.

 -קמפיין הדה: Zeitgeist)רוח התקופה )ל 'זנב הארוך'בין ה (feedback loop)היזון חוזר קיים  .14
אינטלקטואלים את המחזקת  אווירה זו,שאינה לטובת ישראל.  תקופהרז לרוח לגיטימציה משמש כז

ה תוקף לדבריהם ולמעשיהם, נמשמעניקה הקשים של ישראל ומבקריה מנים עם הנדעה הומובילי 
לגיטימטורים -הדה באופן זה, .פרוגרסיביים וליברליים לרבות קהלים ;הציבור את גישתמעצבים ה

 . מצליחים ליצור השפעה לא פרופורציונאלית לגודלם היחסי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
עריכת הראיונות, שש עשרה זירות שונות זוהו, כאשר הבולטות שבהן הן:  אקדמיה וקמפוסים, מרחב הסייבר, מדיה חברתית,  בעת 1

אמצעי תקשורת מסורתיים דוגמת טלוויזיה, עיתונים ורדיו, כמו גם תאגידים בתחום המסחר; בנושאי אמנות, תרבות וספורט; איגודי 
, דרך דיפלומטיה, פוליטיקאים ומדיניות רשמית; מוסדות בינלאומיים, בייחוד האו"ם וכן תחום עובדים, כנסיות, מוסדות דתיים

 המשפט. 
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 :סתגלותיותיכולות הלמידה ותחרות 

לגיטימציה -ישראלית וגם רשת הדה-נראה שגם הרשת הפרו, 2016 – 2010שנים ה לעבמבט לאחור  .15
לאורך  .לא הגיע "להכרעה"חרף זאת שאף אחד מהצדדים , להתפאר בהישגים לא מבוטלים יכולות
 תוך הסתגלות לאתגרים שהעמיד למולם הצד היריב. שני הצדדים שיפרו את יכולותיהם השנים

לשפר הוא ישראלית -הניצב בפני הרשת הפרומשמעותי גר ההאתיא שקנה מרכזית במסמך זה הסמ .16
כאשר  לגיטימציה.-רשת הדהמול לאסטרטגית עליונות  במטרה ליצור השל ההסתגלותת ואת יכול

גת מטרותיה, אז להשעלים ופוכן כלים ומשאבים היכולת הסתגלות גבוהה ישראלית תהיה -הפרורשת ל
תעניק לרשת  לאורך זמן, מגמה כזו,לגיטימציה.  –שר רשת הדה תהיה יעילה ורלוונטית יותר מאהיא 
 לגיטימציה.-בעימותים מול רשת הדה משמעותיים להגיע להישגים ישראלית, יכולת-הפרו

 לגיטימציה: -רשת הדה צמיחת

, שהתקיימה בדרום אפריקה בשנת 'ועידת דרבן' העולמית נגד גזענות, הידועה בכינויהאו"ם  תועיד .17
האות  ןיתנ אירוע זהבלגיטימציה. -הדהתנועת של  הבהיווצרותאסטרטגית נקודת מפנה כ נחשבת, 2001

בעיקר , רדיקליות שמאלידי קבוצות  המובלת על ,ישראלית מסוג חדש-לדינמיקה חברתית אנטי
 עם האידיאולוגיה של האחים המוסלמים. המזוהות לרוב  ידי קבוצות אסלאמיות-לוע, אירופאיות

  מבוססת על מספר הנחות אסטרטגיות: לגיטימציה-ההד תנועהצמיחת  .18

 ציונות בין הקושר יבי נרטיב אלטרנטהפצת  באמצעות זאת הציונות אינטלקטואלי למולר הצבת אתג
ישראלי -והאנטי נרטיב זה ממסגר את המאבק הפלסטיניקולוניאליזם ואימפריאליזם גלובלי. לבין 

לגיטימציה תחת -חותרת תנועת הדהבכך,  .וכאיםקבוצות מיעוטים מדשל הגלובלי  ןכחלק ממאבק
לבת כתנועה הלאומית של העם היהודי המש וסריים של התנועה הציונית הרואה עצמהיסודותיה המ

זכותו של העם דוחה את  טענתם. יחד את החיבור של הלאום היהודי לטריטוריה של ארץ ישראל
   .עצמיתלאומית היהודי להגדרה 

 קרי מדינה המושתתת על נת אפרטהייד, מדיטענה שישראל היא ה
שפעלה בדרום זו ל , בדומהמיסודהממשל גזענית ולא מוסרית מערכת 

של מדינת ישראל כמדינה את המודל  שוללתנקודה זו אפריקה. 
 נגד הפלסטינים בתוך וטוענת לאפליה מבניתיהודית ודמוקרטית 

 מדינת ישראל. 

 דהראל לבין ביקורת כלפי ישבין  של הגבול טשטוש מכוון-
 גלים רחבים של קבוצות ואנשים בעלילרתום מעלגיטימטורים -לדה מאפשרישראל של לגיטימציה 

, כמו קמפיין החרמות לגיטימציה-אקטים של דהתמיכה והשתתפות בביקורת על מדיניות ישראל, ל
 . (BDS)נגד ישראל 

  טרמינולוגיה ליברלית באמצעות אימוץ של התנועה  אידיאולוגיות-הפוליטיותטשטוש מטרותיה
הפועלת עבור השכנת צדק חברתי, שלום, זכויות אדם ומשפט בינלאומי ובאמצעות הטלת האשמה 

 . ישראל בלבד ה של מדינתעל הקיפאון המדיני על כתפי

  לשלילת פעילות צבאית  , במקביללמתקפות על האוכלוסייה האזרחית בישראל לגיטימציהמתן
 מת חיזבאללה וחמאס.נגד ארגוני הטרור דוגהגנתית 

הכוללת  רשת זו )התנגדות(,' מהווקאומ'הלבין רשת במערב דה לגיטימציה קמפיין הבין  קיים היזון חוזר .19
 התיכוןהפועלים ברחבי המזרח  ובני בריתם,האחים המוסלמים , חיזבאללה, את איראן, חמאס

ישראל מדינת של  מיותיטילגאת השוללת ה'מוקאוומה' , 2בעבר ראותשהודגם במסמכי כפי  .ובאירופה

                                                           
 . 2010 מרץ", אלישר כלפי הלגיטימציה דה נגד מדינית אש חומת בניית" המסמך את לראות יש 2

http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20100310%20Delegitimacy%20Eng.pdf
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עימה, מתוך שאיפה שהשילוב בין פעילות והתשה צבאית של ישראל,  נורמליזציהוחותרת תחת תהליכי 
עליונותה לאגף את זוהי דרכה של ה'מוקאוומה' . לאומי יביא בסופו של דבר לקריסתה-לבידודה הבין

לנוכח ההתפתחויות חרונות אותגרה בשנים הא ה'מוקאוומה' רשת ת של ישראל בשדה הקרב.הצבאי
-תפקיד חשוב בהבנה של דינמיקת הדהממלאות שהמגמות הבאות עדיין אך נראה האזוריות, 
  3:לגיטימציה

  ,תפקידה של איראן במערכה להכחשת  ,בחסות איראנית והכחשת שואה ציונות - אנטיאנטישמיות
 4.ך זהמסמ עבורמדי רחב זה נושא , אך מרכזי של מדינת ישראל לגיטימציהה

  על בסיס  שתי מדינות לשני עמים פלסטיני ודחיית עיקרון-הישראליהתהליך המדיני חתירה תחת
הישראלית על האוכלוסייה  השליטה ,באופן פרדוקסלילכן, . זכותה של מדינת ישראל להתקייםת דחיי

ם יני המוקאוומה משובע כנכס אסטרטגי, פוליטי ודיפלומטינתפסת בית ית בגדה המערהפלסטינ
 . את המודל הפוליטי של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטיתתערער  שלאורך זמן היא

 .שלילת הלגיטימציה  לישראל אין לגיטימציה לעשות שימוש בכוח צבאי במטרה להגן על אזרחיה
הבסיסית של ישראל הופכת כל אחד מאזרחי מדינת ישראל למטרה לגיטימית לתקיפה של ארגוני 

ישראליות -, הובילה להפגנות אנטי2006בשנת  פרוץ מלחמת לבנון השנייהבהקשר זה  התנגדות.
     הגבילו את טווח הפעולה של מדינת ישראל.   לאומית והשפיעו על דעת הקהל הבינבאירופה. הפגנות אלו 

החלה מחלחלת מערב אירופה ובהדרגה בלגיטימציה  -רשת הדההתרחבה במשך קרוב לעשור,  לסיכום  .20
וניתן להצביע על הזנה הדדית של רעיונות  רשת ה'מוקאוומה'רשת זו פועלת לצד . תריגם לארצות הב

התופעה , 2010עד לשנת לגיטימציה, -אם זאת, על אף התרחבות רשת הדה ופרקטיקות בין הרשתות.
 ממשלת ישראל. של  התשומת לבאת משכה לא 

 ישראלית: עקומת למידה תלולה והצלחות משמעותיות -הרשת הפרו

 יברחבקריאת השכמה לישראל ולקהילות היהודיות  תההיוו 2010בשנת  שהתרחשואירועים רת סד .21
אשר המשט לעזה,  בלטו בהם האירועים בעקבות .לגיטימציה –הדה ופעת העולם, עת התפשטה ת

קהילות וישראל עבור מדינת  כאיום אסטרטגילגיטימציה להיתפס -הדהתופעת החלה בעקבותיהם 
 יהודיות בעולם. 

כמו כן,  . התופעהכדי להתמודד עם ב כוח אדםשל משמעותיות תשומות ו רבים , הושקעו משאביםמאז .22
  The Year We Punched :2011מסמך ראות :ראו פותחו בנושא )מגוון ארגונים, כלים ומתודולוגיות 

Back on the Assault on Israel's legitimacy .) 

                                                           
מדינתיים  -סוריה והתערבות חיזבאללה בלחימה, המתח הגובר בין הסונים לשיעים, עליית המדינה האסלאמית ושחקנים א קריסת 3

כל  –אחרים, הגירה המונית לאירופה, תיאום בין ישראל למצרים, האינטרסים המשותפים של ישראל, ערב הסעודית ומדינות המפרץ 
, המתח הקיים בין למעשה'מקאומה'. ה רשת חברי של העדיפויותחלק מהשינויים האזוריים אשר שינו את סדרי אלו מהווים רק 

 חיזבאללה לבין פטרונו הקודם, איראן, מעלה שאלות הנוגעות לרלוונטיות של רשת זו. 
 לבלתי הישראליים עבור החיים את להפוך שמטרתה, נמוכה בעצימות ארוכה למערכה חומייני אייתוללה קורא"פלסטין",  בספרו 4

" בקרב הקהילה הבינלאומית. Israeli Fatigue" זאת מכנה חומייני. היא באשר המדינות שתי פתרון ושלילת אפשרית
-america-of-destruction-the-on-book-new-khameinis-of-translation-first-://irantruth.org/exclusivehttp

israel/ 
 

http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20120101%25252520ReViews%25252520-%25252520Deleg%25252520in%252525202011%25252520-%25252520issue%2525252017_1.pdf
http://reut-institute.org/data/uploads/PDFVer/20120101%25252520ReViews%25252520-%25252520Deleg%25252520in%252525202011%25252520-%25252520issue%2525252017_1.pdf
http://irantruth.org/exclusive-first-translation-of-khameinis-new-book-on-the-destruction-of-america-israel/
http://irantruth.org/exclusive-first-translation-of-khameinis-new-book-on-the-destruction-of-america-israel/
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 וביל למספר הצלחות, ביניהן:הדה לגיטימציה, התופעת נגד לאומי שהחל מתגבש -שיתוף הפעולה הבין .23

  מוכוונת ה, ית עולמיתישראל–רשת פרו היווצרותה של
של מדינת  ציהלגיטימהמתקפה על ה להתמודד עם

 ישראל. 

  דוגמת המשט לעזה 'פיגועי התודעה'ירידה במספר :
נבלמו אירועים נוספים   ,2010מאי במאז המשט לעזה 

 .2012נזנח מאז שנת לות כמעט ויעפוסוג זה של דומים, 

 נטרול צעדים משפטיים שהוביל קמפיין הדה- 
לא הוגשו  ,נכון להיום, חרף מאמציהםציה: לגיטימ

או אנשי צבא. כמו כן, תביעות  דימים משפטיים כנגד בכירים בשלטוןתביעות פליליות או נרשמו תק
יתירה  וקדמים של ההליך המשפטי.המ יםוגורמיה הרשמיים נפסלו בשלבאזרחיות נגד מדינת ישראל 

את ניצול  ונעותערכו רפורמות משפטיות שמה( )דוגמת אנגליה, ספרד ובלגיימות מסו, מדינות מכך
מערכות . עויניםגורמים נגד ישראל ע"י  (Universal Jurisdiction)לאומית -הביןהשיפוט סמכות 

הזירה מערכת המשפט הישראלית. עם זאת, ובהוגנות בעצמאות לאומיות מכירות -משפט בין
 תקדימים. אל לייצר פוטנציאל נפיץ מבחינת ישר פטית עדיין "רוחשת" ובעלתהמש

  נגד המהלכים משפטיים-:BDS ניסו גורמים עוינים לישראל לתקוף את  ןשבה לאחר מספר שנים
 שראלית מספר יוזמות משפטיותי-הרשת הפרונקטה ת, לרוב ללא הצלחה, יישראל בזירה המשפט

 שינואלו  יוזמות 5.לגיטמטורים למגננה-הדהאת , אשר הכניסו , בעיקר בארצות הברית וספרדמשלה
 6תבחן לאורך זמן. יין נגד ישראל, אולם יעילותןאת 'הזירה המשפטית' בהקשר של הקמפ

 בארצות הברית, נכשלו מרבית הניסיונות לקידום ה-BDS . 

  דוגמת ', הזנב הארוך'להפיץ את המסרים של ישראל בקרב כלים אפקטיביים פותחו על מנת מגוון
 וכניות חינוך. פלטפורמות ות ביקורים לישראל, שיווק

  בעיקר במדיה , מסריםאת לפתח ולהפיץ שיפרה באופן ניכר את יכולתה הישראלית -הפרוהקהילה
 החברתית. 

 : וחוסןלגיטימציה: עקומת למידה תלולה -רשת הדה

תנועת  ,, ולעיתים אף בגינה2010ישראלית החל משנת -המאורגנת של הרשת הפרו התגובה על אף  .24
 מסתגלתכזו ההתגלתה כלגיטימציה  - רשת הדה. יותר מקצועית ומאורגנתלגיטימציה נהייתה -הדה

להלן חלק יוזמות חדשות. שמירה על גיוון וקידום תוך  ,בצמיחהמתמידה ומציאות המשתנה תדיר ל
 : שעברה הרשת מהשינויים המרכזיים

                                                           
 : זה בהקשר בולטות דוגמאות שתי 5
, BDS -נגד ה חקיקת של(, גל 1/2014) BDS-ה נגד חקיקה שקידם הראשון לגוף נהיה יורק ניו במדינת שהסנאט מאז: הברית ארצות •

, אילינוי, יה'ורג'ג, פלורידה, קולורדו, קליפורניה, אריזונה, אלבמהחוקים ) חוקקו מדינות 14, כה עד. הברית ארצות את יףהצ
 לעשות לא המושל מטעם נשיאותי צו תחת נמצאת יורק ניו ומדינת( קרוליינה דרום, איילנד רוד, פנסילבניה, רזי'ג ניו, איווה, אינדיאנה

 לחרם על ישראל כחלק משיחות הסחר עם האיחוד האירופאי.  אובמה(, וכן  התנגדותו של הנשיא בחרם ותהמצדד חברותעם  עסקים
עיריות מקומיות שחוקקו חוקים נגד התנועה, יותר מאשר כל  50, לרבות BDS-ה נגד מאמצים האחרונות בשנים ריכזה ספרד: ספרד •

תויגו  BDS-ישראלי ללא מטרות רווח, הוביל לכך שה –, ארגון פרו ACOMמדינה אירופאית אחרת. כמו כן, מאבק משפטי שהוביל 
 משפטיות דעת חוות, דין פסקי 24-ב זכו ישראלים-פרו פעילים, האחרונה השנהכמפלים במספר הפסדים משפטיים. כמו כן, במהלך 

 .ספרדיות עיריות בתריסר הודחו BDSבספרד, וכתוצאה מכך, תנועות  BDS-ה נגד משפטיים וצווים
 החרם תקנות עלבארצות הברית, בעיקר ברמת המדינה. יוזמות וחקיקות אלו מבוססות  BDS-ה נגד חקיקה של ערה תנועה קיימת 6

 Boycott Regulations Definition | Investopedia-Antiבחיזוק התמיכה בעסקים ישראליים.  בעיקר העוסקות, הפדרליות

http://www.investopedia.com/terms/a/anti-boycott-regulations.asp#ixzz4EBLxYGKI
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 בכלים שימוש רחב יותר  ותכוללהוהתרחבות לזירות חדשות,  התמקצעות, תהליך התמסדות
 בכדי וניסיון לנצל את החשיבות העולה של אחריות תאגידית (Palestine Legal הדוגמלמשפטיים )

 . (Who Profitsלקדם חרמות על ישראל מצד תאגידים )דוגמת פעילותו של ארגון 

 לגיטימציה כלפי ישראל במוסדות -קמפיין הדהש בעוד –לאומיים -ביןארגונים פעילות גוברת ב
-ביןמוסדות ב דומה ישראלית-טינגוברת פעילות ארונות, , בשנים האחשנים רבהאו"ם מהווה אתגר 

(, ארגון זכויות האדם של האו"ם FIFAלאומית לכדורגל )-הפדרציה הביןכגון נוספים לאומיים 
(UNHRCבית הדין הבין )-( לאומי בהאגICJובית הדין הפלילי הבין ,)-( לאומיICC). 

  המתבטא בביקורת  רחבי העולםב קהילות יהודיותישראל לבין ת מדינביצירת חיץ בין  מאמץמיקוד
חשדות ניית פחד ויצירת בהבאף , ובמקרים מסוימים לישראל םיהודיעל הקשר בין ומאשימה נוקבת 

  . של היהודים סוגיית הנאמנות הכפולה סביב

 : ניהן, בי2016חות משמעותיות בשנת צלהשיגה הלגיטימציה  - רשת הדהש לקבועניתן לפיכך,  .25

  רוח תקופההתפתחות, ''Zeitgeist  במערב מרכזיםעוינת לישראל במספר . 

 רעיונות ה- BDS  רעיונות ה צמחו בניגוד לדעה הרווחת, –לחברה הפלסטינית  מחלחלים-BDS 
בגדה המערבית  BDS -קמפיין ה בהתאם לכך,התקבללא בקרב הפלסטינים. ותחילה באירופה 

-הראתה בפעילי יתרה מזאת, הרשות הפלסטינית  7.דחיה לאנטגוניזםתגובות מעורבות, שנעו בין ב
BDS  ,צביעים על כך . עם זאת, סקרים אחרונים מפעילי התנועהמ בעבר חלק ואף עצרהמפרי חוק

 גיבוש השפיע גם על BDS-ונדמה כי ה 8,בקרב פלסטינים יותר מבעבר כיום נפוצים BDS-רעיונות הש
 הרשות הפלסטינית.  שלהנוכחית טת הפעולה שי ,ה"אינתיפאדה הדיפלומטית"

 היוזמות החרמות של מרבית  הגם שעדיין-BDS החרם "תופעת  ראשונים שלישנם סימנים , נכשלות
 . ישראלים אמנים וספורטאיםאנשי אקדמיה ,  ,מוצריםעל  "השקט

  יא הו, במקומות נוספים בעולםפועלת ישראלית  - הרשת האנטישהתחילה באירופה, כיום הגם
בשנים . ברחבי העולםהמתקיימים 'שבוע האפרטהייד' אירועי לדוגמה  'מותגים' גלובליים בעלת

  עירוניים בארצות הברית. במרחביםהתנועה קנתה לה אחיזה בקמפוסים והאחרונות 

 קר בצפון אמריקהיבע ,יהודיםשל נו מספר קטן יש, 
במקביל  ,BDS-תנועת הלוקחים חלק בהובלת אשר 

חלקים בה  בקרב יהודי התפוצות מגמה ניתן לזהות
אינם ששים לתמוך בישראל  יותר ביחס לעבר, נרחבים

 בשל המחיר החברתי הכרוך בכך.

  הצליחה בכמה מקרים לנצל  לגיטימציה - הדהתנועת
 תאגידית האחריות ה תחוםאת החשיבות העולה של 

(CRS)9  והשקעות עם אחריות חברתית(SRI)10  ביןתאגידים ולמתג  נגד ישראל,ככדי לפעול-
בזירה  תפועלהדה לגיטימציה תנועת כ"מרווחים מהאפרטהייד". לאומיים שעושים עסקים עם ישראל 

                                                           
עשרות תומכים ברשות הפלסטינית, הלכה למעשה, מרבית הארגונים בחברה האזרחית  ולו גגמציג עצמו כארגון  BDS-שה אף על 7

 , מהווים חלק שולי מכלל הארגונים. BDSהפלסטינית הרשומים כארגוני 
מהפלסטינים בגדה המערבית  %86, עלה כי 2015( בשנת PCPSR) ומחקר סקרים, למדיניות הפלסטיני מכוןה ידי על שנערך בסקר 8

 וברצועת עזה תומכים בחרם על ישראל. 
9 CSR  -  תאגידים ניצבים כיום בפני הציפייה להרחיב את מידת פועלם בתחום האחריות החברתית. מגמה זו צמחה במהרה, לאור

 . 2010ם במסמך זה נכתבו אחרי שנת העובדה כי כלל הממצאי
10 SRI –  .זה הולך ורווח  תחוםאחריות חברתית בהשקעות של גופים מוסדיים: גישה זו מבקשת להשיג טוב חברתי לצד החזר כלכלי

 בגישה האסטרטגית של תאגידים רבים. 
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סברה פעילות ה ,אקטיביזם מטעם בעלי המניותלאומיים, -: קמפיינים נגד תאגידים רבזו באמצעות
 בממשלות. אתיקה ולובי לוועדות המכוונת למשקיעים ולמנהלים 

 שמאל -ל המרכזשל המפה הפוליטית למיינסטרים ש משולי השמאל לגיטימציה זלג - דהקמפיין ה
 אנגליה ושוודיה. ב לדוגמהבאירופה,  הפוליטי בכמה ארצות

 :המתהוויםהאתגרים 

מדינת מתקפה על הלגיטימיות של האל מול ההתמודדות עם בעלי חשיבות כזוהו הבאים גרים האת .26
אשר בו  –במסמך זה  מפורטיותר מה עמוקהלמידה והבנה ך הבאים מצרי יםנושאהאחד מכל ישראל. 

 התמודדות עימם.דרכי בנוגע למספר תובנות והעולות מהם הדילמות הבסיסיות  בקצרהיוצגו 

 :Intersectionality)) מיעוטיםהברית עליית 

השיוך  המדגישה את, "הזהויותמגמת "פוליטיקת  מתחזקתבשנים האחרונות,  מיעוטים:הברית  .27
 מיעוטיםבין ולגילויי סולידריות  לשיתוף פעולה גוברמובילה פוליטיקת הזהויות . של יחידים צתיהקבו

שבהם המכנה גם במקרים  – בסדר הקייםלהילחם מטרה ב, גורלשותפות ת תפיסה של מבטאו, מדוכאים
  . המשותף צר למדי

 ,האחרונות בשנים ,הולך ותופסהפלסטיני הנושא  .28
ת הזהויות והופך לנושא מקום של כבוד בפוליטיק

לגיטימי על סדר היום של קבוצות מיעוטים 
המעמד של היהודים בד בבד, בארצות הברית. 

 שבעבר גורמיםבארצות הברית השתנה: בעוד 
שיתפו פעולה עם קבוצות מיעוט  בקהילה היהודית

אחרות בארצות הברית, כיום, בהכללה, הקהילה 
 קבוצהכמיעוטים אחרים  על ידיהיהודית נתפסת 

 "הסדר הקיים"ולעיתים אף כחלק מ פריווילגיית
   המנציח את דיכוי המיעוטים. 

ישראלית מסגרה את המאבק -האנטיהרשת  .29
כן אמריקאים, לטינים ו-אפרודוגמת מאבקם של מיעוטים מוחלשים, הפלסטיני נגד ישראל כחלק מ

 .הלהט"ב קהילת

  כוללים: אלו המוצעים לצורך מענה על אתגרים  חלק מהעקרונות .30

  רפורמות  דוגמת, שותפיםמואינטרסים על ערכים  פעולה עם קהילות מיעוטים שתתבססשיתוף
סולידריות פעולה המונעת מתוך ופשעי שנאה.  נגד גזענותהמאבק זכויות הגירה או משפט, במערכת ה
. תת לקהילות מיעוטים אחרולשיתוף פעולה אסטרטגי בין הקהילה היהודילהוביל  תוכלאותנטית 

 חיזוקשיתופי פעולה חדשים, צירת מהוות הזדמנות לי בארצות הברית תוצאות הבחירות האחרונות
 . היחסים שבין הקהילותהערכה מחודשת של  יימים וכןקה

 של הקהילה היהודית  שוב ושוב הוכח שהדרך הטובה ביותריחסים ואמון מחודש: -גישה מבוססת
פעילים עם המנהיגים והמערכות יחסים אישיות של מבוססת על  שונות קהילות ליצור גשרים עם

 הן של הקהילה היהודית לשאוף לכונןשל מדינת ישראל והן משותף לכן, זהו אינטרס  .עמיתיהם
 מכנה משותףמתוך מחויבות וחתירה לביסוס , בין מיעוטיםהדדי על כבוד ושתתים קשרים חזקים המ

 . ערכי

  ופאיתובנות מהניסיון האיר קהילה המוסלמית:ה

 מוסלמיים:-ליחסי יהודייםבנוגע מספר שיעורים חשובים  ניתן ללמודהאירופאי ניסיון מ .31
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  במדינות  , לו שנולדו להורים מוסלמים באירופהגם אכמו שהיגרו לאירופה של מוסלמים גדול מספר
בהשוואה ישראליות  -אנטי  יהודיות ו/או - גישות אנטילאמץ  נוטיםשאינן בעימות עם ישראל, 

  קהילות לא מוסלמיות. ל

  עם  המזוההשיצר האסלאם הרדיקלי באירופה ההסתה נגד ישראל מונעת במידה רבה מהתשתית
מאמים יע"י אבעיקר , הזרמים האידאולוגיים של האחים המוסלמים, הווהאבים או הסלפים

 ארגונים לא ממשלתיים. של מגוון ב( ו'מדרסות'בתי ספר )בבמסגדים, רדיקליים 

לכן, חשוב שהקהילה היהודית בארצות הברית תעקוב אחר התפתחות האסלאם הקיצוני בארצות  .32
בהתבסס על , המוסלמית האמריקאיתקהילה מערכות יחסים עם הום רקפעל לובמקביל תהברית, 

  11 ובאסלאמופוביה. האלימים םילהילחם בקיצוניהמחויבות ההדדית 

  :נורמליזציה-אנטי

קשר הינו מושג המגיע מהעולם הערבי, הקורא לדחייה של כל , )تطبيع יעתטבנורמליזציה, )-אנטי .33
מערכת היחסים או  שלייצר נורמליזציה לפוליטי, חברתי, תרבותי או חינוכי עם ישראל, אשר עלול 

השקפות מתונות בעולם הערבי, דוגמת אלו  12.ישראל במזרח התיכוןמדינת אינטגרציה של הלקדם את 
כדי לנסות ולפתור אשר ניתן להיעזר בו  כ"גזר" בנורמליזציה ותום הערבית, רואהמתבטאות ביוזמת השל

חזון כל  דוחים, , דוגמת חברים ברשת ה'מקואמה'עמדות האחרים. פלסטיני-הסכסוך הישראליאת 
א חוסר הנכונות של ספורטאים ינורמליזציה ה-. דוגמה בולטת של אנטילנורמליזציה עם ישראלשיוביל 

 דוגמת המשחקים האולימפיים. ,ים בתחרויות בינלאומיותישראלים להתחרות נגד מוסלמים וערב
בודדים ואפילו כהחרמת ישראלים  ליזציה היא לעיתים רחבה וכוללתנורמ-לאנטיוהפרקטיקה הפרשנות 

  קבוצות לקידום שלום ודיאלוג.  

אותה באירופה ובארצות  ( ומקדם2007)נורמליזציה  - את גישת האנטילגיטימציה אימץ  - קמפיין הדה .34
 תחת כל ניסיון החותר, Students for Justice in Palestine-כמו ה גישה זו אומצה עבור ארגונים –הברית 

קבוצות הפועלות לשם כך,  להחרים לפועבמקביל בין ישראלים לפלסטינים ו גשריםלבנות לקדם דיאלוג ו
  IPCRI.או  'קול אחד'דוגמת 

נחלתה של זו בעבר, הייתה ישראלית. -פוליטיקה הערביתמחלחלת גם לה נורמליזצי - גישת האנטי .35
-מקיימים שיתופי פעולה גם עם תנועת הדה שחבריה, (בל"ד) המפלגה הלאומית הערבית בישראל

התנהלות במספר פעמים כאשר נקטה  הרשימה המשותפתגם  הצטרפה . לאחרונהBDS -לגיטימציה וה
 עםעודפים הסכם דחיית האפשרות לחתום על ב יזציה, לדוגמהנורמל-נטיכגישת הא שיכולה להתפרש

   13.מרצמפלגת 

 קמפיין הדהנורמליזציה של -האנטיבגישת  מובנהאלית להדגיש את הפרדוקס הישר-הפרועל הרשת  .36
-של שיתוף פעולה ישראלי לגיטימציהשולל את ה לגיטימציה -קמפיין הדה  ,גיסא מחד – לגיטימציה -

וחתירה למשא  הדדילא שיתוף פעולה , לגיסא מאידךים הכיבוש הישראלי בשטחים. קיעוד כל פלסטיני, 
 –שקמפיין הדה זוהי עוד אינדיקציה לכך ומתן בין הצדדים, לא יהיה ניתן לסיים את המצב הקיים. 

 שלהם. בניגוד לאינטרס לגורל הפלסטינים ולעיתים אף פועללמעשה  לגיטימציה אגנוסטי

                                                           
Semitism: A Pillar of Islamic -nti“Aכהקצנה של רדיקליות. ניתן לקרוא במסמך הבא:  לגיטימציה-בדה לראות ניתן, אכן 11

Extremist Ideology” Anti-Defamation League Center on Extremism. 2015. 
http://www.adl.org/assets/pdf/combating-hate/Anti-Semitism-A-Pillar-of-Islamic-Extremist-

Ideology.pdf 
 

 " ,Palestinian Peace-Normalization Discourse in the Context of Israeli-The AntiWalid Salem-: לראות יש 12
Israel Journal, Vol 12, no.1 2005.-", PalestineBuilding 

 
שאיפה להעלות את מתוך  2015ערבית, הוקמה בשנת  –המורכבת משלוש מפלגות ערביות וממפלגה יהודית  המשותפת הרשימה 13

 ומציגה עצמה כמייצגת את רוב האזרחים הערבים בישראל.  2015אחוז החסימה בבחירות שהתקיימו בשנת 

http://www.pij.org/details.php?id=334
http://www.pij.org/details.php?id=334
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שיתופי הפעולה בין ארגונים לא ממשלתיים יהודיים וערביים בישראל,  גביר ולהרחיב אתיש לה .37
מצד  נורמליזציה-משקל נגדי למאמצי האנטי בכך יתהווהולהעצים את החשיפה הבינלאומית שלהם. 

בישראל זוכים לתמיכתם  המקום לציין כי ארגונים בחברה הערביתכאן  .BDS-ים המזוהים עם ה מגור
  ות ארצות הברית. שים ביהדנשל ארגונים וא

 קריסת פתרון שתי המדינות:

שאת רשת  אףזאת על  .קרדום לחפור בוכלגיטימציה -בידי רשת הדההקיפאון בתהליך המדיני משמש  .38
לתמיכה  לרתום את הזנב הארוך לגיטימציה מניעה התנגדות לקיומה של ישראל. יכולתה של הרשת-הדה

 התמדיניומ כתוצאהשחיקת רעיון שתי המדינות הוא קשורה לתפיסה שהקיפאון המדיני ו ,פעולותיהב
 ממשלת ישראל. של 

 -לסכסוך הישראלי 'אחתהמדינה הפתרון לא תמך באופן מפורש ב' לגיטימציה - שקמפיין הדהעל אף  .39
מהלך שמימושו  .שיבה של פליטים פלסטיניםזכות המימוש התנועה באופן רשמי לקוראת פלסטיני, 

דוגלים  מובילי התנועהבפועל, רבים מאל, ואכן די והדמוקרטי של מדינת ישראת הצביון היהובטל צפוי ל
הלכה למעשה תחת פתרון שתי המדינות  חותרתכ התנועה עמדה זו ממקמת את .מדינה אחתפתרון ב
 (. "לגיטימציה נגד ישראל-מקדמת דה BDS-"תנועת האת מסמך ראות, ראו )

הנחת על  הושתתהלגיטימציה -למלחמה בדהישראלית -הפרוהאסטרטגיה של הרשת זאת בעוד ש .40
 שליטהלסיום ההפומבית של ישראל מחויבותה לפתרון שתי המדינות. העבודה שמדינת ישראל מחויבת 

עד כה  תההיווש, לפתרון שתי המדינותנסמכת על ההסכמה הרחבה בעולם  יה הפלסטיניתהאוכלוסעל 
לגיטימציה מצד ארגונים -הדהתופעת האסטרטגיה למיגור  הנחות העבודה המרכזיות בבסיסאחת מאת 

  . , ראו להלן(Broad Tent'האוהל הרחב' ) הבסיס לנקיטה בגישתואת  ,יהודיים

, העצימו שתי המדינות מחויבותה של ישראל לקידום פתרוןי והספקות בנוגע להתהליך המדינ שחיקת .41
ב חוגים ליברלים חלשות התמיכה בישראל בקרה. לגיטימציה –את תנועת הדה הלכה למעשה 

גדה שטחי הב ,ישראלמדינה  שנוקטת מהביקורת הגוברת בנוגע למדיניותמושפעת  ופרוגרסיביים
ממשלת ישראל חוסר היכולת של ההתנחלויות. קידום והמשך ק מדיני אופהיעדר ובהם , ובעזה המערבית

 יה לרתום את קבוצתלגיטימצ-את יכולתה של תנועת הדהעבור הסכסוך, מגבירה מדיני אופק  להציג
 . לגיטימציה-אקטים של דהתמיכה בהשתתפות או ל 'זנב הארוך'ה

  הדימוי של ישראל כשוחרת שלום, פלורליסטית ודמוקרטית:שחיקת 

שוחרת  התפיסה של מדינת ישראל כמדינהנשחקת במיוחד בקרב קהלים ליברלים, בשנים האחרונות,  .42
דה בלהיכלל בשיח הנוגע למאבק  ותחייבזה ת דימוי שחיקהשלכות של . לורליסטית ודמוקרטיתשלום, פ

  לגיטימציה. 

גם בישראל, ונדמה  ההחריפה על רקע המגמה העולמית של קיטוב השיח הפוליטי, אשר חלזו דינמיקה  .43
בזמן שממשלת הימין שני צדי המפה הפוליטית. בחדשים בשנים האחרונות, שיאים ל הכי הגיע

הישראלית מוצגת לעיתים כ'פשיסטית' ו'גזענית' על ידי יריביה הפוליטיים, הצד השמאלי של המפה זוכה 
לצבוע את כל יכולה טימציה לגי - תנועת הדההפוליטי הנוכחי, 'חתרנים'. באקלים לקריאות 'בוגדים' ו

 :של הרשת הן הטענות המרכזיותהמודל הפוליטי הישראלי כמושחת מיסודו. 

 לגיטימציה ממסגרת את  - תנועת הדה –, אזרחיה הערבים טיפול לקוי באוכלוסיית המיעוט בישראל
מדיניות אזרחי ישראל הערבים כמיעוט משולל זכויות, הנדחק לשוליים באמצעות חקיקה, 

קשור באופן טבעי לעליית קרנה של מגמת ברית שיח ציבורי. מסגור זה מכוונת ו תית ממשל
 (.Intersectionalityהמיעוטים )

http://www.reut-institute.org/data/uploads/Articles%20and%20Reports%20from%20other%20organizations/reut-review.pdf
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  ממוסגרות  14,מספר הצעות חוק, דוגמת חוק העמותות –גיטימיות של קולות שונים להשבירת
 . ישראלכמתקפה מאורגנת על האופי הדמוקרטי של 

 –קשר הייחודי של קמפיין הדה הישראל, המדינת ל ננו ייחודיקיטוב השיח הפוליטי אישעל אף  .44
 לגיטימציה עלול להיות בעל השלכות דרמטיות לישראל. 

כי מחויבות עקבית וברורה לפלורליזם, חתירה לשלום וחיזוק אופן בהיר זה מבקש להדגיש ב מסמך .45
ות מוסריות, אלא גם חובאינם רק לצד שוויון לאזרחי ישראל, חופש הביטוי ושמירת החוק הדמוקרטיה 

 לגיטימציה.  -הדה קמפיין  חבריטיעוניהם של את  יערערו

 דיפלומטיית העימות של הפלסטינים:

 ישראל הינהמדינת של  לגיטימציהמתקפה על הישראלית היא שה –התפיסה המקובלת בקהילה הפרו  .46
ת הפעולה מטעם נענו לקריא BDS-לפיה מובילי ה צהרותה. מתוחכם תוצאה של קמפיין פלסטיני

 שגויה זו. התפיסה השוב ושוב את ת והחברה הפלסטינית, מאשש

 ה, שמתאפיינת רובBDS-קומץ מנהיגים פלסטינים פעילים בתנועת ה רק עם זאת, הלכה למעשה, .47
ישראל להתקיים נפוצה מדינת שלילת הזכות של הקריאה לש הגם. מערבית לה כתופעה אירופאיתוככ

הפרקטיקה והאג'נדה האסטרטגיה, דרך הפעולה, לרבות עצמו, לכש BDS-הבקרב פלסטינים, קמפיין 
 הפוליטית שלו, זרים לפלסטינים בגדה המערבית ובעזה. 

מדינתי, מחויבות הרשות הפלסטינית או הארגון לשחרור  –כפי שניתן לצפות ממדינה או משחקן סמי  .48
זכות של ישראל במוסרית )הכרה  מחויבותלפתרון שתי המדינות מעולם לא היווה סוגיה של פלסטין 

לסטינית הפנימה בצורה טובה יותר נדמה כי הרשות הפלהתקיים(, אלא מחויבות פרגמטית. למעשה, 
ביחס למחויבות לפתרון שתי המדינות, זוכה לנקודות זכות פוליטיות  תהישראל כי הצהראשר מ

 .ברחבי העולם ודיפלומטיות

לקראת כינון מדינה, טין והרשות הפלסטינית גון לשחרור פלסעל ידי האר מקודמותבזמן שפעולות אלו  .49
 תראומכון  פרסםמסמך שראו  להרחבה על כךלגיטימטורים ) –כדה  להחשיבםגם אם חד צדדית, אין 

נוטשים אינם  שכן הם( 'ההצהרה של המדינה הפלסטינית: הזדמנות פוליטית שאיננה מקבילה?' בשם
 משא ומתן. הבמהלך את גישת העימות בנוגע לישראל, גם 

עם איום, "מפלרטטת"  BDS-בראתה הרשות הפלסטינית, אשר באופן מסורתי  יוםכלעומת זאת,  .50
מטרתה של גישה זו היא במישור הדיפלומטי. המופעלת גישת עימות מתריסה פיתוח התנועה דרך 
 של ישראל.  לגיטימציהלחתור תחת ה

הפופולריות של חמאס בגדה התחזקות סטיני, פל –הסכסוך הישראלי  בו מצוילאור המבוי הסתום  .51
תריסה על ידי הרשות אימוץ גישה מ –המערבית ושחיקת האינטרס הפלסטיני האזורי והבינלאומי 

 בראש ובראשונה למטרת התחזקות פוליטית. הייתה  ניתלסטיהפ

 50-ותוכנית החלוקה לשנים  70 15,הצהרת בלפורשנים ל ימלאו מאה 2017שנת במהלך , כךיתרה מ .52
תאריכים המיוצגים על (. 1967השם הערבי להפסד במלחמת ששת הימים בשנת "הנכבה" )שנים מאז 

 פוליטית העגומה –או המציאות הגהמשקפות את  טיות וסימבוליותהפלסטינים כנקודות ציון פוליידי 
 .בו מצוי כיום הסכסוך מבחינתם

                                                           
, מחייב עמותות וארגונים המקבלים את מרבית מימונם מממשלות זרות להציג את מקורות המימון 2016, שעבר בכנסת ביולי החוק 14

 שלהם. 
 בה ,1917 משנת בלפור להצהרת בנוגע בריטניה נגד משפטי תיק לבניית מאמצים על הודיעה הפלסטינית הרשות ,לאחרונה רק 15

 :לראות ניתן .ישראל מדינת הקמת לקראת הקרקע את שהכשיר הקדמון כחטא מכירים הפלסטינים
-Balfour-over-Britain-sue-to-seeking-Conflict/Palestinians-Israeli-http://www.jpost.com/Arab
 462379-Declaration 
 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinians-seeking-to-sue-Britain-over-Balfour-Declaration-462379
http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinians-seeking-to-sue-Britain-over-Balfour-Declaration-462379
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 לגיטימציה: –רטוט" עם קמפיין הדה ימתבטא "הפל ןזירות בהקיימות מספר  .53

 גישת עימות דיפלומטית בוקטת הרשות הפלסטינית נגישת עימות דיפלומטית ומשפטית: נקיטה ב
ארגונים עם מוסדות ובריתות כריתת עליית מדרגה בב תמתבטאהומשפטית כלפי ישראל. 

 לתקוף את ישראל.  מתוך מטרה ,בית המשפט הבינלאומי ואונסק"ו לדוגמהבינלאומיים, 

 מת להחר 2008ההחלטה שהתקבלה ברשות הפלסטינית בשנת  מאז –חב על ישראל קריאה לחרם ר
חברות להחרמת  ,הקריאה הפלסטיניתהתרחבה הגדה המערבית, שמקורם בשטחי סחורות ושירותים 

 16ישראל.שטחי הקו הירוק בתוך מישראליות הפועלות 

ובמתקפה על  יטימציהלג-ן הדהקודת מפנה בקמפייהוות נעשויה ל עימותהגישת  מדיניותמכאן,  .54
לגיטימציה היה נחלתם  - קמפיין הדה ,אחרונהכפי שהוצג לעיל, עד ל –אל מדינת ישר של מיותלגיטיה

עם זאת, הברית העולה בין הרשות הפלסטינית לרשת . מובהק של ארגונים מערביים, ללא גיבוי פלסטיני
עשויה לשנות את חוקי , הדיפלומטית בזירה שונות גישה לכוחות ולרשויותסללה אשר  ,לגיטימציה -הדה 

אתגר זה לא יזכה למענה הולם, גישת העימות של הדיפלומטיה במידה ו המשחק עבור ישראל.
ולהוות הפתעה אסטרטגית הדה לגיטימציה הפלסטינית עשויה להשלים היבטים רבים של קמפיין 

 בעלת השלכות משמעותיות לישראל. 

 :החרם השקט

מבקשת  BDS-על אף שתנועת העונש מחאתי. באו חרם פומבי במתבטאים  BDS-ה מאמצירק לעיתים  .55
 מגמה גוברת של חרם שקט.  מתפתחתבמקביל להפגין ניצחונות פומביים, 

 שיםנאבין חברות ובארגונים, המתקבלות בהחלטות שאינן מוצהרות מתייחס ל 'שקטהחרם ה'מושג ה .56
עם שיתופי פעולה וקשרים קיימים להפסיק מבקשים  לחילופיןמקיום עסקים עם ישראל או הנמנעים 

חשש האתי שעשוי . פעולות לא מוצהרות אלו, נובעות מהקשרים עם ישראל תובעלישויות ישראליות או 
 לחסוך ביקורת ועימות שלא לצורך. הנקיטה בהן נועדה ישראל ומדינת קיום קשרים עם מלעלות 

 'החרם השקט' כוללים:להתמודדות עם  עיקרי התגובה  .57

 פיתוח נדרש  –החרם השקט תופעת עומק והיקף להעריך את שמטרתה יתוח מתודולוגיה פ
של  למידת ההשפעה של החרם השקט, המבטא השפעה עקיפהות להשיג אינדיקציבכדי  המתודולוגי

על רוח יש למצוא מה הם המדדים המרכזיים המשפיעים  . בנוסף,על עסקיםלגיטימציה  -קמפיין הדה
 . BDS-הקמפיין האתגרים העתידיים של אזהרה מול  כתמרורי שמשויש זו במטרה ,התקופה

  ת פעולה ושתקדם טקטיקופיתוח אסטרטגיה החרם השקט קיים מתמוקדים בהם הזיהוי
  סוג חרם זה. התמודדות עם ל

 ?BDS-נגד ה הניתן ללכת עם חקיקעד כמה רחוק 

עבור . BDS-ה פעילינגד כברית, בייחוד בארצות הבשנים האחרונות, חלה עליה במאמצי החקיקה,  .58
 אתגר מרכזי שמהווהאסטרטגיה אפקטיבית,  היאישראלית  –, המתקפה המשפטית הפרו BDS-התומכי 

 17בארצות הברית. BDS-תנועת ה לפעילותה של

מספר מדינות שהובילו יוזמות חקיקה, עלו חששות בנוגע להפרות ב ?חופש ביטוי לעומת פעילות מפלה .59
יש לשקול את נוסח ההצעה בכדי בנושא הביטוי. לאור זאת, בכל חקיקה עתידית אפשריות של חופש 

 להימנע מגיבוש קואלציות המונות חוגים ליברליים ופרוגרסיביים שיתנגדו לה.

                                                           
 ישראליות: מזון חברות מחמש סחורות להחרים שאפה הפלסטינית שהרשות לכך דוגמה לראות ניתן 16

 companies/-israeli-5-from-imports-bans-http://www.timesofisrael.com/pa 
    לצפות בדוח הבא של אל ג'זירהניתן  17

http://www.timesofisrael.com/pa-bans-imports-from-5-israeli-companies/
http://www.aljazeera.com/indepth/features/2016/07/bds-movement-facing-challenges-160717125349715.html
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 : ((Targeted Boycott ממוקדהחרם השל אתגר ה

ר מומנטום. נגד נוכחותה של ישראל בגדה המערבית ובייחוד בהתנחלויות, צוב מוקדמאמצי החרם המ .60
על ידי קואליציות זוכה לאימוץ סימון מוצרים על ידי האיחוד האירופאי, הוא  קרישביטויו העימאמץ זה, 

מאמץ יהודיות ציוניות הממסגרות את פעילותן כקבוצות כן ו ,התומכות בישראלשונות ישראליות 
שפעה למגמה זו ההירוק. להבטיח את עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית בגבולות הקו 

 מוסדות יהודיים רבים. הולכת וגוברת על 

  :שתי קטגוריות נפרדותב הכך שהוא פרקטיקה המופיעאתגר זה נובע מייחודו של  .61

 בחרםלעיתים רואים  ,, אלו התומכים בהלאלגיטימציה קוראת לחרם מ - בזמן שתנועת הדה 
-מנהיגי ה ."הזנב הארוך" מקבוצתה כהזדמנות להכתים את ישראל ובכך להשיג תמיכ מוקדהמ

BDS חרם על ובלת , ניתן להחרים את ישראל באופן חלקי. הםלשם מימוש מטרתכי פומבי ב הצהירו
 צעד, המהווה רחבה תמיכה להשגתכדרך הקלה ביותר ם יהבעינ נתפסתיות מההתנחלו יםמוצר

 לגיטימציההמתקפה על האת  חזקל צפויים בפועלאכן, חרמות חלקיים ו. כולללקראת חרם קדימה 
 של מדינת ישראל. 

 החרמת ,טענתםל .ציונית ממחויבותמצד ישראלים ויהודים מונעת  מוקדהקריאה לחרם מ 
אף תסייע  ההתנחלויות תסייע בשמירה על עתידה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ו

בעולם  תוצגגדה המערבית, מובנוסף לסימון מוצרים מה החרמת ההתנחלויות וביל לסיום הכיבוש.לה
  ןשמטרתנגד המדיניות הישראלית לא אלימות כוונות טובות והמבוססות על ות לגיטימיות כמחא

 "להציל" את ישראל מעצמה.

לגיטימיים,  כלא"המחרימים החלקיים" נטיית הממשל הישראלי להכליל את והרחבת ההתנחלויות  .62
 רון שתי המדינות. מרמזת על כך שישראל איננה מחויבת בכנות לפת

קמפיין להילחם ב, ההכרחי רת הקוד האתיהבהבמדגיש את הצורך  ממוקדבנוגע לחרם הקיטוב הדעות  .63
בכדי אחרות למצוא ולאכוף אלטרנטיבות ראוי קואליציות מגוונות.  כינון לגיטימציה תוך עידוד - דהה

  להילחם בחרם. 

 ?הקהילה היהודיתבלכידות החלשות האם ישנה 

 :ישראל ככוח מאחדמעמד מדינת ב הכרסום

מספר הולך וגדל של , (2014) בעזה 'צוק איתן'מאז מבצע  .64
יותר.  ובחומרה רבהאת ישראל בתדירות  מבקריםיהודים 

מדינה ת ישראל כהכרסום בתפיס מבליטה אתגמה זו מ
 שלום ודמוקרטית.  פלורליסטית, שוחרת

 תחושות תסכול בקרב יהדותבעקבות  התחזקהתפיסה זו  .65
בין הממשל בישראל צינון היחסים ארצות הברית מתהליך 

וממשל אובמה, אשר הוביל למחלוקת סביב שיחות הגרעין 
. נושאים אלו הובילו ונושאי מדיניות נוספים האיראני

ועד לקריאות  ,כלפי ישראל אדישותמות מגוונות שנעו לתגוב
בין יותר קרובים ופן פרדוקסלי, יחסים באלגיטימציה.  - דההתומכות בקמפיין המרומזות ואף מפורשות 

 ,שיהודים רביםדווקא להעצים את האתגר הנוכחי, משום עלולים ממשלת ישראל, טראמפ ובין ממשל 
   רואים בעין יפה את הממשל הנוכחי. לא  ,פרוגרסיבייםואמריקאים ליברליים וכן 

שראל ליהדות התפוצות נגרם לקשר שבין ישהמשני את הנזק  אמודממשלת ישראל איננה יודעת ל .66
שחיקת העמדות של ממשלת ישראל נגרם בעקבות שישראל. הנזק  לגבי המשינוי התפיס כתוצאה ובעהנ

של הקהילות  ןומחויבותה לדמוקרטיה, לשלום ולפלורליזם, הינם בעלי השלכות מכריעות על תמיכת
  . בתפוצות שונות ת יהודיותהפנימי בין קהילובמדינת ישראל ואף מרחיבות את הפילוג  בעולם תוהיהודי



 23 
 2017ינואר 

 ע"זטבת תש

 www.reut-institute.org|  כל הזכויות שמורות למכון ראות ©
 

 ה שלה היהודית ובעליית הקיטוב ביחסלשל הקהילכידות הר וערעמגמות אלו מתבטאת בהתוצאה של  .67
בעוצמת הקהילה גם פגיעה מתרחשת  כתוצאה מכך,אמריקאית למדינת ישראל.  –הקהילה היהודית 

ולכן תכונה זו קריטית  לכידות הקהילה היהודית מאפשרת לה להתקיים כרשת. היהודית האמריקאית
 לגיטימציה.  - לניהול המערכה המתמשכת נגד קמפיין הדה

 :מפלג בין יהודי ארצות הברית וישראלבתחום הדת כפער 

 אתגר שנובע ממספר סיבות ושינויים. בנוסף לכך, ,עמוקמשבר זהות ב מצויהיהדות ארצות הברית  .68
נעשה  ,זהות היהודיתהעיצוב סיוע לב זי, שהיה בעבר גורם מרכישראלמדינת תפקידה של מקומה ו

של  ועוצמתוקיומו מאפיינים הקשורים זה לזה. אחד מהם הוא  ממספרקונפליקט זה נובע . מעורפל
   הממסד הדתי במדינת ישראל. 

מגוונות כלפי הדת, מדות ומסגלת לעצמה ערב תרבותי  מתפתחת באופןבזמן שיהדות ארצות הברית  .69
ות נשל הרב רכזיותהמכלפי היהדות. ואורתודוקסית נוקשה גונית, חד מקדמת גישה  ישראלמדינת 

זרמים המאפיין את הלבין מגוון הננקטת בארץ הגישה את הפער בין  המרחיבבמדינת ישראל הראשית 
גת להש ןמאבקסביב נושא נשות הכותל והשורר את המתח  מזינות יהדות ארצות הברית. דינמיקות אלו

, עת 2017מתחים אלו הגיעו לשיאם בקיץ כותל המערבי. רחבת התפלל יחד בלהחברתית ומשפטית הכרה 
בין ישראל ליהדות ארצות מכשול אמיתי נוצר מעבר לניכור הרגשי העולה מפער זה, בוטל מתווה הכותל. 

מיהודי ארצות  85%-כוללים למעלה מהשאינם אורתודוקסיים,  יהודים הרבנות דחיית בשל הברית, 
 הברית. 

הזרמים האורתודוקסיים, נמנים על ארצות הברית, בייחוד אלו שאינם מרבית מיהודי ת, לאור זא .70
ת ריחוק זו מובילה לאדישות מגמ מהמדינה היהודית.חשים ניכור רב יותר מזוהים פחות עם ישראל ו

לקהילה היהודית או  תייכיםהמש BDS-פעילי רשת הללצד גילויי סבלנות זאת  ,כלפי מדינת ישראל
  במרחבים משותפים עמה.  פועליםה

שקיים סיכוי נמוך לשינוי בעמדות הקהילה היהודית ביחס למדינת ישראל כיום מגמות אלו הובילו לכך  .71
אקטיביזם של חלק מהקהילה היהודית ובפעילותה כמו כן, חלה ירידה במידת הממה שהיה ניתן לצפות. 

  למען מדינת ישראל. 

 : בניית יכולות הסתגלות מענהה

  מבני ואופרטיבי: מענה 

ישראלית, כדי -הפרוהצורך בהאצת עקומת הלמידה של הרשת הוא  '20-הפי שאלת'מעולה ש אתגרה .72
בנוסף, יש לקדם את מרבית המאמצים לטובת שיפור יכולות לגיטימציה.  - שזו תוכל לגבור על רשת הדה

את הגמישות אל מדינת ישרלוקהילה היהודית הן שיעניקו ליכולות אלו  ההסתגלות של הרשת.
  . זה במסמך הוצגותמודד מול האתגרים שהיערך ולהכדי לוהמסוגלות 

-מסגרת אסטרטגית זו מדגישה את המסר לפיו התייעלות הרשת הפרו :לשפר ולמקדאלא , להוסיףלא  .73
ישראלית צריכה להיעשות דרך שימוש נכון ואסטרטגי במשאבים קיימים על פני הקצאת משאבים 

 יותר 'איכותי' מאשר 'כמותי'.אתגר השינוי הנדרש לשיפור הרשת הוא חרות, במילים אנוספים. 

  לגיטימציה. - בכדי להילחם בתנועת הדה הכרחייםופרטיביים מספר עקרונות א יוצגו, מקבילב .74

 2.0 יתישראל –: רשת פרו מבנית ההשקע

 יכולות המודיעין והאסטרטגיה:שדרוג 

, בניית ומידע, ניתוחהאפקטיבי בין איסוף  היזון חוזרכל מבצע מוצלח במערכת דינאמית, מצריך  .75
 ניתוחה תמידע ועבודהמשוב מעגלי זה מתרחש כאשר איסוף אסטרטגיה, מחקר, פיתוח, ניסוי ופעולה. 
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יש לתעדף את הובלת הפעולות אסטרטגיה ותכנון עתידי.  בניית טובתת הן לפעולות בשטח והן לומסייע
 בי בין הזרוע האסטרטגית וקבוצות איסוף המידע. השונות בכדי לתרום למשוב אפקטי

מומלץ איננה קיימת. ישראלית ולעיתים אף -ביחס לרשת הפרו לוקה בחסרערכת ההיזון החוזר מכרגע  .76
  . יצירה של מענה אפקטיבי עבור אתגר זהלפעול בדחיפות ב

 מרכיבים הקשורים זה בזה:צריך לכלול  מענהמבנה ה .77

 לכל המשתמשים הפוטנציאליים.  מופץה, ואיסוף מידע וניתוח 

  ,בשטח הצלחותלזכות בבעיצוב עקרונות מנחים על מנת התמקדות עבודת תכנון ואסטרטגיה 
 מטרת העבודה האסטרטגית היא יידוע והכוונת הפעילות לשחקנים מגוונים. המבוססות על מחקר. 

 הערכה, תכנון יניבו יכולות לו אתוצאות  מידע שנאסף.להיות מושתתת על היה על – שטח ילותפע
  פעילות זו תזין את המחקר והאסטרטגיה בהיזון חוזר.  מיטבי ושיפור יכולות איסוף המידע.

 חיזוק הנוכחות במרחב הסייבר:

לגיטימציה נגד  - זירה מרכזית למאמצי הדה זירת הסייבר הינה .78
זהו שטח מורכב משום שהוא מצריך איזון בין חופש הביטוי . ישראל

-הרשת הפרו כבר כיום בהיבט זה,לצד שמירת זכויות המשתמשים. 
ישנם מספר כיוונים הסייבר, עם זאת, ישראלית פעילה בתוך עולם 

 שעבודה רבה יכולה להיעשות בהם: 

  פלטפורמות בשירותים ובמשפטיים שימוש במדדי אכיפה
תמריצי הפעולות נגד יהודים או על מנת להגביל את  חברתיות

גוון תאגידים דוגמת גוגל, פייסבוק של מ קבועהסוגיה זו כוללת גם רתימת מעורבות ישראליים. 
 תחת המלצות התחום הטכנולוגי של הליגה נגד השמצה. וטוויטר 

  ומלבים אלימות ארגונים מסיתים לקבוע מתי ואם בכדי  וקביעת מדדים מאמצים מכווניםדרושים
 חוק.ה ם אתמפרילחילופין, במדיה החברתית או , ברשת

  מאמצים( 'מכוונים 'מלמטה למעלהBottom-Up) המגיעים מתוך משתמשים רבים ברשת הפרו-
 . של הרשתיכולות ההסתגלות להעשיר את ישראלית בכדי 

 מומחיות: מיקוד ו

ם בעלי נכסים ייחודיי הינםישראלית  –ארגונים רבים מהרשת הפרו מומחיות וחלוקת העבודה:  .79
ארגונים . למשל, BDS-לגיטימציה ותנועת ה - למאבק נגד הדהותי ביכולתם לתרום באופן משמעו

. חלק הייחודי לאופיו ולתחום פעילותו נכס אחרארגון מביא עמו כל המתמחים בפעילות בקמפוסים. 
חלק באופן דומה, בזמן ש. נטלקטואליהאיבמישור וד שאחרים שדה המשפטי, בעמהארגונים מתמחים ב

בעלי רשת  הם אחריםקהילות יהודיות בעולם, רק עם מספר קטן של  מהארגונים מקיימים קשרים עם
 של עשרות משרדים ברחבי ארצות הברית. 

 שלהםהערך המוסף הייחודי ישראלית לזהות את  –שחקנים ברשת הפרו העל מסיק כי לכן, דוח זה  .80
ה תהיה זו רשת יעיל. ומאמצים שונים שיתופי פעולהולתעל אותו דרך  התמחות בו,ל, לחזקו ובמאבק

שמורכבת ממגוון של ארגונים, בעלי מומחיות גבוהה בתחומים מגוונים, שיש בידם לתת מענה גמיש 
  . התמודדות משותפת למול האתגריםלאתגרים מתהווים תוך 

 :בתחומי נישהתמיכה בקהילות קטנות ומאמצים 

זירות ובנות וגדולות המתרחש בקהילות קטמבוזר, אתגר הינה ישראל נגד לגיטימציה  -דה קמפיין ה .81
לגיטימציה באיגודי עובדים בדרום אפריקה או בקרב תאגידים ביוון.  - הפעולות ד, דוגמהרחבות. ל
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לגיטימציה נגד ישראל  - מעשים של דהחברתיות, הות תנועה, לאור המבנה המרושת ומאפייני למעשה
טורה המבוזרת של תנועת הארכיטקבהתאם לכך,  מגוון זירות פעולה.יכולים להתרחש בכל מקום וב

 מבוזר.  להעניק מענהישראלית -הפרומהרשת לגיטימציה מצריכה  - הדה

רוב בערים ל. הניש תחומיישראלית בקהילות קטנות וב-לחזק את הרשת הפרויש כפועל יוצא,  .82
אנו עדים לתגובות בואנוס איירס, בפריז או במלבורן, בארצות הברית, ערים בדוגמה בלגדולות, ה

המאורגנות היטב  גדולות לגיטימציה בידי קהילות יהודיות -יות למעשי אנטישמיות ודה משמעות
-במרבית מהקמפוסים בארצות הברית, הקהילה הפרודוגמה נוספת היא שובעלות משאבים כלכליים. 

ישראלית. עם זאת, בקהילות קטנות  –רחבה יותר מהרשת האנטי ישראלית מאורגנת וממומנת בצורה 
פועלים מבוססת לרוב על קומץ פעילים ה במרכז תשומת הלב היהודית, התגובהאינם זורים שיותר או בא

מבוססת על כדי שתהיה . תמיכה בעבודתם, , כך לדוגמה במדינות מזרח אירופהבתקציב דל מאד
 העקרונות הבאים:

 ענייני למשל, הוועידה היהודית ל בכדי לגייס ולתאם רשת של קשרים, יםישראל-חיזוק ארגונים פרו
אשר לו ( בארצות הברית; הלל, JCRCsהיהודית לקשרי קהילה ) צה( והרשת של המועJCPAחוץ )

( IANרשת הפעולה הישראלית ) ;מאות מוקדים בארצות הברית ומחוצה לה-נציגים בכמעט חמש
קהילות ( המייצג עשרות WJCפדרציות בארצות הברית, או הקונגרס היהודי ) 160-לכ תהמקושר
 ברחבי העולם.יהודיות 

 לצד פיתוח כלים ומשאבים לאיסוף מידע, ניהול  פיתוח פלטפורמות פשוטות, גמישות ומדידות
 . ובתחומי נישה פרויקטים, שיתופי פעולה ולמידה, הניתנים לשימוש על ידי פעילים בקהילות קטנות

 : תפעולייםעקרונות 

 איננה לטובת ישראל: יום כלגיטימציה תתבטא בשינוי רוח התקופה ש - הצלחה במאבק בדה

המענה המרכזי למתקפה על הלגיטימציה של מדינת ישראל יושג כאשר רוח התקופה  כלפי ישראל  .83
 . תוצאה זו תושג באמצעות מאמץ מדיד לאורך זמן.  תשתנה

השגת מטרה זו תתקיים כאשר הלגיטימציה הבסיסית של מדינת ישראל לא תאותגר בזירת  .84
 לגיטימציה תיחשב לתופעה שולית ואף לא נאותה מבחינה חברתית.  -ה , ותופעת הד'המיינסטרים'

בה פועלת  אופן המבוזרלאור שינוי רוח התקופה הוא מטרה חמקמקה, בה השלם גדול מסך חלקיו.  .85
בכדי לשנות את רוח התקופה.  וניצחונות טקטיים לגיטימציה, אין להסתפק במספר הצלחות - הדה רשת

להעצים  דווקא עלול , המצביע על "ניצחונות"על פרופיל תקשורתי וחברתי גבוהבאופן פרדוקסלי, מאבק ב
 לגיטימציה.  - קמפיין הדהכוחו של את 

לכל קבוצת אנשים  וייעודי מענה שונהפיתוח שינוי רוח התקופה מצריך למעשה, מסמך זה טוען כי  .86
 הנמצאת על מודל 'הזנב הארוך':

 נב הארוך':מענה שונה ונבדל לכל קבוצה במודל ה'ז

-לגיטימציה מצריכה מענה ואסטרטגיה ייחודית מצד הרשת הפרו -התמודדות מול תופעת הדה  .87
לגיטימטורים, המבקרים הקשים,  -ישראלית עבור כל חלק של מודל 'הזנב הארוך': כלפי הדה 

 ה'צופים מהצד': עבורהמבקרים ה'רכים' וכמו כן 

  בצורה ציבורית  –הקבוצות ולנהוג בהם ללא פשרות  לגיטימטורים' מיתר –יש לבדל את קבוצת ה'דה
 או חשאית באופן נאות. 

  .את המבקרים הקשים יש לאתגר אינטלקטואלית 
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 באמצעות  יש להתמודד –'רכים' המייצגים את הפלח הגדול ביותר בזנב הארוך המבקרים עם ה
 .חכמותאסטרטגיות מת

  ישראלית. –תעמולה אנטי  מצריכת אותם נתקיש 'לזכות בלבם', או לכל הפחות, ל –צופים מהצד 

. שתי קבוצות אלו 'הצופים מהצד'ו 'מבקרים הרכים'מול הל ההינ משמעותית ביותרהקרב הזירת  .88
בידודם מתוך מודל 'הזנב הארוך' תותיר את רשת  לגיטימציה. –מהוות את חלק הארי של תנועת הדה 

אחרות, הצלחה בשינוי רוח התקופה תלויה בין לגיטימציה קטנה, שולית ולא אפקטיבית. במילים  - הדה
היתר ביצירת חיץ בין המבקרים הרכים והצופים 

 הקשים.  'לגיטימטורים –דה 'מהצד לבין ה

התעלמות ממודל 'הזנב הארוך' והיעדר הבנה  .89
בצורך לפתרון ייחודי לכל קבוצה במודל, עלולה 
להוביל לא רק לבזבוז משאבים אלא גם לחוסר 

לדוגמה, ישראלית. -ת הפרויעילות של הרש
נקיטת גישה נוקשה כלפי מבקרים רכים עשויה 

-דווקא להבריח קבוצה זו אל עבר המחנה האנטי 
 ישראלי, מאשר לקרב אותם לישראל.  

כלים אופרציונליים כלליים: צמצום ההגדרה ו'הרחבת 
 (:Broad tentהאוהל' )

 - לצמצם את ההגדרה של תופעת הדה תרשבמודל ה'זנב הארוך' דו קבוצההענקת מענה ייחודי לכל  .90
לגיטימציה הנה שלילת זכות  - לפיה דה כפי שכבר הוצגה, הגדרה מצומצמת וממוקדת,לגיטימציה. 

-הקיום של מדינת ישראל וההגדרה העצמית של העם היהודי, הכרחית למען הצלחת הרשת הפרו
לגיטימטורים  –ן יוצרת חיץ בין הדה ישראלית וכ-ישראלית. הגדרה זו, מייצרת בסיס מאוחד ברשת הפרו

 העומדים בראש מודל 'הזנב הארוך' ליתר הקבוצות במודל.

ישראלית מגוונת הכרחית בכדי להתמודד עם מגוון התומכים -רשת פרו ה שלביסוס –'הרחבת האוהל'  .91
ות למעשה, הדבר מצריך ביסוס קשר עם מגוון רחב של השקפות עולם, גישלגיטימציה.  - בקמפיין הדה

ישראלית. למשל, רתימת קבוצות ליברליות ופרוגרסיביות פרו ישראליות  –וכלים ברשת הפרו 
עם מבקרים 'רכים' של ישראל, החולקים לא פעם השקפות עולם דומות, הן האפקטיביות להתמודדות 

ישראלית צריכה להתאחד -לגיטימציה. לכן, בעוד שהקהילה הפרו - ביותר להתמודדות מול רשת הדה
אחידה. למעשה, מגוון הדעות וחוסר  הישראלית תהי-, אין הכוונה שהרשת הפרוהאבק משותף זמל

ה'זנב הארוך'  ה מוצלחת שלישראלית מעשירה אותה והכרחית לרתימ-ההסכמה הקיימת ברשת הפרו
 כדי להצליח במאבק. 

מים בנוגע לשיח חשיבות לביסוס קווים אדו ישנהגבולות, ולכן  נם'אוהל רחב' יש לגישת עם זאת, גם .92
 על ישראל:  

 משמאל, קווים אדומים צריכים להיות משורטטים בין ביקורת לגיטימית לבין אקטים של דה - 
יכול להיווצר בלבול כאשר הביקורת כלפי מדינת ישראל נאמרת באופן חד צדדי, ללא  –לגיטימציה 

ל המצב הפוליטי של עוהאחריות הקשר וללא ניואנסים. לדוגמה, כאשר מטילים את כל האשמה 
הסכסוך על כתפיה של ישראל בלבד. נושא זה רגיש במיוחד משום שביקורת כזאת יכולה בקלות 

 לגיטימציה. -להיהפך לאקט של דה 

 מימין, הקווים האדומים צריכים להיות משורטטים בין ביקורת לגיטימית לבין אקטים של דה - 
לגיטימציה ולכן,  - גת כאקט של דהשלהיות ממו במקרה זה, ביקורת לגיטימית עשויה –לגיטימציה 

להעמיק את הקיטוב בקרב מה שעשוי  'לגיטימטורים –דה 'כל המבקרים עלולים להיות מתויגים כ
, ארגונים ציוניים ליברליים ופרוגרסיביים הם האפקטיביים כאשר בפועלישראלית.  –הקהילה הפרו 

רב חוגים הדומים להם בהשקפותיהם. יתרה לגיטימציה בק–ביותר בהתמודדות מול תופעת הדה 
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מוסלמיות העלולות להוביל  -לגיטימציה יכשלו אם ילוו באמירות אנטי  - מזאת, מאמצי המאבק בדה
 את קבוצת 'המבקרים הרכים' לכיוון 'הדה לגיטימטורים'.  

 לגיטימציה ומדירה קבוצות - בניגוד לכך, גישת 'האוהל הצר', אשר מרחיבה את הגדרת הדה .93
ישראליות מרחיבות את ההגדרה של הדה  –חלק מהקבוצות הפרו פרוגרסיביות, איננה פרודוקטיבית. 

מדינת וממשלת ישראל.  כתוצאה מכך, קבוצות אלו  של לגיטימים לגיטימציה וכוללות בה גם מבקרים -
 ישראלית.   –מדירות שחקנים מרכזיים מהצד הליברלי והפרוגרסיבי של הרשת הפרו 

גישת  ברשת כאשר אומצה הלגיטימציה התרחש -שפריצת הדרך של קמפיין הדה מוד מכך ניתן לל .94
מובילי התנועה היו מוכנים להתעלות מעל לחילוקי הדעות האידיאולוגיים ביניהם ה'אוהל הרחב'. 

 ולשתף פעולה באופן טקטי נגד ישראל.

ר' תוביל להפסדו של המחנה מיזוג גישת ה'אוהל הפתוח' מצד הדה לגיטימטורים עם גישת ה'אוהל הצ .95
 הישראלי. 

לבסוף, התפקיד הייחודי של הארגונים היהודיים מושתת על הצורך במענה לכלל הקהילה היהודית:  .96
, הוקמו על הבסיס JCC-ו JCRCחלק מהארגונים בקהילה היהודית, בייחוד פדרציות, מרכזים של הלל, 

 - בור ארגוני גג, הגדרה צרה של תופעת הדהשל פעילות למען הקהילה היהודית המגוונת. בייחוד ע
לגיטימציה, ששמה דגש על חלקם של 'הדה לגיטימטורים' בלבד, הנה הכרחית עבור יכולתם לשרת את 

 המאבק באופן מיטבי.  

 חיזוק הלגיטימציה של מדינת ישראל:

 -דהלצד המאמצים להקיף את רוחב היריעה של תנועת החיזוק הלגיטימציה של מדינת ישראל:  .97
מבקש לחזק את הלגיטימיות של מדינת ישראל. הדבר האקטיבי וחיובי -קמפיין פרודרוש לגיטימציה, 

 חיוני לשינוי רוח התקופה, לרבות:

 יש למסגר מחדש את ההקשר של ישראל עם 'ערכים חיוביים', דוגמת  – מחודש חיובי ומיתוג גורמס
 חדשנות, יצירתיות ותרומתה לאנושות. 

 המתקפה על הלגיטימיות של מדינת ישראל יצרה הזדמנויות  –ות למדינת ישראל תוכניות המחבר
 לחיבור מחודש בין הקהילה היהודית למדינת ישראל. 

  מעבר לערך לאנושות, פרויקטים של צדק חברתי התורמים לאנושות  –פרויקטים של תיקון עולם
'צופים ן עם הוה 'הזנב הארוך'עם הן ישראלית ולקשריה  -יכולים להיות חיוניים לקידום הרשת הפרו

 מהצד'.

 מיקוד מאמצים באירופה או בנקודות חשובות אחרות: 

לגיטימציה על ישראל  -שאתגר הדהארצות הברית, חשוב להתייחס לכך מתמקד בשמסמך זה  עודב .98
במקביל, בשנים האחרונות מרבית פה ובדרום אפריקה. ובולט ומשמעותי הרבה יותר ברחבי איר

ישראלית הוקדשו לארצות הברית בכלל ולקמפוסים -מצד הרשת הפרושנוספו התשומות המשאבים ו
 . ולא לזירות נוספות בפרט

ישראלית תמקד מאמציה -מומלץ כי הרשת הפרולא נידונה בהרחבה במסמך זה, זו שסוגיה הגם  .99
 לגיטימציה גם במקומות אחרים, בייחוד באירופה, דרום אפריקה ואמריקה -במתקפה נגד הדה

עומד מאחורי המלצה זו נסוב סביב שלושה מובנים: ראשית, במקומות אלו קיימות שההיגיון הלטינית. 

בטורונטו, מוקד הפעולה של הפדרציה המקומית עד כה נגע בהגדלת הכמות והאיכות של חיבור  
וכנית חלוצית המבוססת על גישת  ת ובשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית, פיתח IEC-לישראל. ה

"חיבוק לצד היאבקות". "חיבוק", הכוונה בחגיגת הישגיה של ישראל ו"היאבקות" עם פגמיה.  אנשי  
 חינוך רבים טענו כי הפרדת החינוך מפעולות הסברה זוכה לאהדה מצעירים יהודיים.



 28 
 2017ינואר 

 ע"זטבת תש

 www.reut-institute.org|  כל הזכויות שמורות למכון ראות ©
 

 בעלות חשיבות אסטרטגית במגוון מישוריםקהילות יהודיות יציבות הזקוקות להגנה. שנית, מדינות אלו 
ן שהמאבק חזק עבור מדינת ישראל ולבסוף, במדינות אלו קיימות הזדמנויות ללמידה משמעותיות, היכ

 -יש להחיל גישה בעלת היגיון דומה בזירות בהן הקמפיין הדהיותר בהשוואה לארצות הברית. 
 -למשל, למצוא את האיזון בין אזורים בהם מתקיימת פעילות ענפה מדי . חזק ומוצלח לגיטימציה

מגמות שם מתהוות  , כנסיות ואיגודי עובדיםSRI-קמפוסים בארצות הברית למשל, לבין תחום ה
 . משמעותיות אך בעלות חתימה ציבורית נמוכה

 לגיטימטורים והמסיתים:  - של הדה השפעתםצמצום 

 -של קבוצת הדה פנים האמיתיות יש לחשוף את ה .100
לבין יתר הקבוצות במודל 'הזנב  בינםלגיטימטורים וליצור חיץ 

חלק ממבקריה של מדינת ישראל מתויגים, לעיתים הארוך': 
ציוניים ונמנים באופן שגוי לצדם של דה  -ן, כאנטי באופן לא מכוו

לגיטימציה  -לגיטימטורים. אולם, כאשר מוגדרת תנועת הדה
באופן צר, ומודגש העיקרון של שלילית זכותו של העם היהודי 

מבקריה הקשים ביותר של מדינת ישראל מ חלקלהתקיים, 
 .  BDS-לגיטימטורים ותומכי ה -התנערו משיוך לקבוצת הדה 

ישראלית עשויים להיות בעוכריה של -הרשת הפרומענים בעלי פרופיל גבוה מצד שימוש בבמקביל,  .101
ישראלית ולהגביר את הצלחתה. לא פעם, מענה  -ואף לשרת את הרשת האנטי ישראלית,  –הרשת הפרו 

וצת ישראליות זוכה לסיקור תקשורתי רחב כתגובה על אירוע שבוצע בידי קב-אגרסיבי מצד קבוצות פרו
BDS לגיטימציה-ובכך משבש את ייעודו להקטין את החשיפה לתכני רשת הדה שולית . 

במקרים מסוימים, קבוצות פעילים מקמפיין  –זיהוי מקדים ו"זכות ראשונים" על פעולות ניסיוניות  .102
ישראלית להיות ערנית אל  –לגיטימציה בוחנות שיטות פעולה ותחומים חדשים. על הרשת הפרו  -הדה
פעולות חדשות, לפני שאלו ישוכפלו. מענה עבור פעולות ניסיוניות אלו יכול להיות אפקטיבי יותר מול 

 לגיטימציה.   -מאשר התמודדות עם דרכי פעולה קיימות מצד רשת הדה

 ומחקר ממוקד:   אינטלקטואליתמבקרים קשים: ניצחון ב'קרב הרעיונות' בעזרת מנהיגות 

עיצוב  –  18לגיטימציה -מאשר זו של תנועת הדה מידה טובה יותרהמשימה: השגת יכולת הסתגלות ול .103
ישראלית לכדי ישות בעלת יכולות הסתגלות אשר עם הזמן, תוכל להבטיח יכולות למידה -הרשת הפרו

-לגיטימציה. באמצעות תיעול כלים ומשאבים לטובת מטרות הרשת הפרו -טובות יותר מאשר רשת הדה
לגיטימציה. למטרה זו חשיבות אסטרטגית, לאור  -כולות רשת הדהלגבור על י היא תוכל ישראלית,

 המגמות והשינויים בזירה הבינלאומית.  

לגיטימציה נוסדה על בסיס טיעונים אינטלקטואליים המאתגרים את הנחות  -משום שתנועת הדה .104
אל  כםחהיסוד של הציונות, יש להתאים את הרעיונות העומדים בבסיס התנועה באופן אינטלקטואלי ו

חשיבות מכרעת, בייחוד בקרב   חזית הרעיונית,לכן, למוסדות המתמחים ומתמקדים במול המצב הקיים. 
לעומק  החוגים הליברליים והפרוגרסיביים. על מוסדות אלו לפתח יכולות מומחיות ייחודיות בכדי להבין

ים את משנתם במדיה לגיטימציה וכן מומחים המציג –טיעונים שמשמיעה תנועת הדה ל ומשם לתת מענה
 ובגופים נישתיים דוגמת איגודי עובדים, ארגונים מקצועיים או כנסיות. 

 לגיטימציה טמון ב'זנב הארוך' וב'צופים מהצד':  -מאבק בתנועת הדההצלחת ההכובד ב כזמר

 שדה הקרב בין ישראל ובנות בריתה לבין הדה לגיטימטורים סובב סביב המבקרים ה'רכים'.  .105

 לגיטימציה דורשת מענה ייחודי בר ביצוע.  -אלו נגד תנועת הדה הנעת קבוצות .106

                                                           
18 institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=1404-http://reut –  יש לראות את מסמך ראות בנושא עליונות

 אסטרטגית בביטחון הלאומי 

חשיפת הגוונים האמיתיים של 
לסדרת   ההוביל BDS-ה

חשיפה   מהלומות עבור התנועה.
זו הובילה את נורמן  

פינקלשטיין ונועם חומסקי,  
-המצוטטים לא פעם על ידי ה

BDS   לגנות בפומבי את
 טקטיקת ויעדי התנועה.

http://reut-institute.org/en/Publication.aspx?PublicationId=1404
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ישראלית פיתחה -הרשת הפרו –בניית קשרים אישיים  .107
ארגז כלים וייסדה ארגונים ייעודיים על מנת לחבור ל'זנב 
הארוך', לרבות אקדמאים, ארגוני סטודנטים, עיתונאים 

ים. הסוגיה עוצבה דרך מגוון תוכניות יאו מנהיגים דת
דוגמת ביקורים בישראל, יוזמות חינוכיות, פעולות שיווק, 
הדגשת הפן ההומניסטי בישראל וכן עידוד קשרים 
פוליטיים אלטרנטיביים )השקעה לעומת משיכת 

 השקעות(. יש לשאוף להרחבת וייעול אסטרטגיות אלו.  

פיתוח פלטפורמות ותוכניות חדשות לטובת קשר יציב  .108
 - דרך גישת האנטי  BDS-יכול לחבור לרשת ה הפרטוהקלות שבה הזמינות עם ה'זנב הארוך'. 

-נורמליזציה המשולבת עם גישת 'האוהל הפתוח' של התנועה, הובילה לצמיחה מרשימה של תנועת ה
BDS .ניצב מול שהאתגר לנוכח זאת,  19בארצות הברית, בעיקר בקרב חוגים ליברליים ופרוגרסיביים

וכניות אלטרנטיביות לפעולות פוליטיות ביחס לסוגיות בסכסוך ישראלית הינו יצירת ת-הרשת הפרו
 פלסטיני וכן קידום יוזמות המבטאות דו קיום ושיתוף פעולה חברתי. –הישראלי 

עבור אלו שטרם גיבשו את דעתם  –יש להשקיע ב'צופים מהצד' ולשאוף להרחיב את מעגלי השיח    .109
גשרים חדשים חשיבות רבה, במקום עיצוב השיח  ביחס לישראל, לדוגמאות חיוביות המסייעות בבניית

 רק בצל הסכסוך. 

 המסקנה: הענקת תשומות רחבות יותר לטובת יכולות ההסתגלות

ישראלית: -מסגרת אסטרטגית שתיטיב לשרת את כל הרשת הפרו הציבמטרת מסמך זה היא ל .110
משורטטים במסגרת יוכלו להיעזר בקווים המנחים ה ארגונים הצלחת המסמך תקבע על פי ההיקף שבו

 ישראלית. -הרשת הפרוכלל אסטרטגית זו ומידת הערך שלה עבור 

עם זאת, מרכיבים אסטרטגיה.  עיצובזה מבוסס על חודשים ארוכים של מחקר ו מסמךכפי שצוין,  .111
דרוש מחקר  ךוהאתגרים הטמונים בה לא נחקרו לעומק ולכ BDS-הלגיטימציה, ה -מרכזיים ברשת הדה

 צד נושאים רחבים וזירות הזקוקות לעבודת חקר ממוקדת. ובדיקה נוספת, ל

אכן מתסכלת. אולם, קיים בה היבט אחד מעודד: בשש השנים האחרונות הקהילה  20 -שאלת הפי .112
 -שהיא התייצבה מול אתגרי הדה בכךישראלית הוכיחה יכולת צמיחה ומוביליזציה רחבה  –הפרו 

שעד אז זכתה להתייחסות שולית מכזו התופעה, את  מחדשלגיטימציה על ישראל. תהליך זה עיצב את 
 לתופעה הניצבת בחזית תשומת לבם של ארגונים ולה מוקצים משאבים רבים.  

הגברת המאמץ לכדי רמה גלובלית שבכוחה להשיג את הינו איכותי ולא כמותי:  מרכזי כיוםהאתגר ה .113
 לגיטימציה בשנים הבאות. -המטרה הרצויה: צמצום תופעת הדה
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מגוון והמוסרי של ההאופי היצירתי,  הדגשתחזק עבור רוב האמריקנים. המחקר הראה כי המפתח הוא  מהדהדתשל העם הישראלי 
 הישראלים.

, רשתות הסופרים בשכונת  2012בשנת 
פארק סלופ בברוקלין, הצביעו נגד  

האסטרטגיה   . BDS-משאל להצטרף ל
ישראליות מקומיות  -של קבוצות פרו

הייתה באמצעות  להילחם במשאל  
קבוצות ליברליות יהודיות ואישים  

מקומיים מוכרים לפעול יחד ולגנות את  
 .BDS-ה


