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 הקדמה
אבינועם בר-יוסף

מסמך אינטגרטיבי זה המתאר ומגדיר מדיניות אסטרטגית מבוסס על פרויקט מקיף 
של המכון למדיניות העם היהודי, שנמשך כשבע שנים, בנושא המערכה הבינלאומית 
לדה-לגיטימציה של ישראל. יוזמה זו נוהלה על ידי תא”ל )מיל’( מיכאל הרצוג, עמית 

בכיר במכון החתום על המסמך.

המכון למדיניות העם היהודי היה חלוץ בזיהוי איום זה ובמאבק בו באמצעות תכנון 
מדיניות מבוססת-פעולה. תא”ל )מיל’( הרצוג תרם את ניסיונו הרחב כמי שהיה ראש 
וכיהן כראש המטה המדיני-ביטחוני לארבעה שרי ביטחון.  התכנון האסטרטגי בצה”ל 
הרצוג מתייחס למערכת הדה-לגיטימציה נגד ישראל כאל איום חמור וארוך-טווח על 
מדינת ישראל ועל העם היהודי. המכון למדיניות העם היהודי מאמין כי ניתן להילחם 
באיום זה בצורה יעילה על ידי גיבוש אסטרטגיה קוהרנטית ושימוש באמצעים הולמים, 

כמותווה במסמך זה.

בסקירה הכללית שבפתח המסמך, השגריר דניס רוס, יו”ר-שותף של מועצת המנהלים 
היסטורית,  מפרספקטיבה  הנושא  את  בוחן  המכון,  של  המנחה  המקצועית  והמועצה 
מאז  ישראל  נגד  שהופנו  השקעות  ולמשיכת  לחרם  הרבות  היוזמות  את  לנו  ומזכיר 
של  הלגיטימיות  למען  הנוכחית  המלחמה  של  ייחודה  את  מדגיש  הוא  הקמתה. 
ישראל. השגריר רוס תורם למאמץ זה את הידע הרחב שלו כאחד ממתכנני המדיניות 
כאחד  רכש  הניסיון שאותו  בעשורים האחרונים.  הגיאופוליטית  בהיסטוריה  הבולטים 
האישים המוכרים ביותר בתחום, המופיע תכופות בתקשורת הבינלאומית, מרצה בפני 
סטודנטים ומשוחח עם פרופסורים בקולג’ים ובאוניברסיטאות, משתקף גם הוא היטב 
בניתוח שלו. עצתו והערכותיו מבוקשות באופן קבוע ע”י פוליטיקאים, מנהיגים, מנהלי 

ארגונים, מקבלי החלטות ומובילי דעת קהל.

לבין  לגיטימית  ביקורת  בין  לאבחנה  הקריטריונים  בקביעת  זו  עבודה  החל  המכון   
המקיף  הפרויקט  ודמוקרטית.  יהודית  כמדינה  להתקיים  ישראל  של  זכותה  הכחשת 
ביטחון,  ובהם:  תחומים  של  רחב  במגוון  המטפלים  ניירות  ל-20  מקרוב  מורכב 
חברתיות,  ורשתות  אינטרנט  תקשורת,  בינלאומי,  משפט  דת,  כלכלה,  דיפלומטיה, 
האנטי- התופעה  כערש  אירופה  ופילוסופיים,  אינטלקטואליים  בסיסים  קמפוסים, 
הדה-לגיטימציה  בפעילות  יהודיים  וארגונים  יהודים  של  השתתפותם  ישראלית, 

ובלחימה בה, ועוד.
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היהודי  העם  למדיניות  המכון  הציג   2013 ביוני  ב-23  ישראל  ממשלת  של  בישיבתה 
לראש הממשלה נתניהו ולשרי הממשלה את המלצת המדיניות לפיה יש לעשות מאמץ 
בתופעת  למאבק  אסטרטגיים,  לעניינים  המשרד  של  הנהגתו  תחת  ומתואם,  מאוחד 
נתן  זה סיפק השותף הבכיר במכון  הדה-לגיטימציה הנוכחית. את ההשראה למאמץ 
)נייתי( קירש, המגלם באישיותו מחויבות מוחלטת לעם היהודי ואשר השקיע משאבים 
כנדבן. קירש הבין מלכתחילה שריכוז המאמץ  והן  הן כאיש-עסקים  גדולים בישראל, 

ללוחמה בדה-לגיטימציה תחת קורת גג אחת הוא קריטי להצלחה. 

מיד  הממשלה  מזכיר  ע”י  שפורסמה  הממשלה  בהודעת  ויושמה.  אומצה  ההמלצה 
לאחר הצגת ההמלצה ע”י המכון צוטט ראש הממשלה כדלהלן:

והעם  ישראל  נגד  הסתה  של  רשת  זוהי  מאוד.  חמורה  תופעה  היא  דה-לגיטימציה 
היהודי, שמגמתה לפגוע בקיומה של ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ובזכותה 
זמן  זה  האחרונות.  בשנים  שהתעצם  גל  זהו  לצערנו,  אויביה.  מפני  עצמה  על  להגן 
לעולם  מסביב  והן  בישראל  וארגונים  ישראל  ממשלת  ע”י  הן  מאמצים,  שנעשים  רב 
להיאבק בתופעה זו. ואולם, על מנת להשיג תוצאה אופטימלית, יש לשפר את התיאום 

בין הגופים הפעילים השונים באמצעות תוכנית פעולה מקיפה.

ברצוני להודות למכון למדיניות העם היהודי ולראשיו, סטיוארט אייזנסטט, דניס רוס 
ואבינועם בר-יוסף, על תרומתם המסועפת והברוכה בנושא זה. לאור הנתונים שהוצגו 

על ידם:

דה- נגד  למאבק  הכוללת  האחריות  את  אסטרטגיים  לעניינים  המשרד  על  הטלתי 
לטיפול  העולם  וברחבי  בישראל  ארגונים  עם  המאמצים  תיאום  כולל  לגיטימציה, 
בתופעה זו המכוונת נגד מדינת ישראל ונגד העם היהודי. במסגרת אחריותו, המשרד 
לכך  נדאג  אנו  דה-לגיטימציה.  נגד  למאבק  מקצועי  סגל  יתאם  אסטרטגיים  לעניינים 
זו.  חשובה  שליחות  לביצוע  הנחוצים  והכלים  הסמכויות  יעמדו  המשרד  שלרשות 
המשרד לעניינים אסטרטגיים יהיה אחראי לפיתוח אסטרטגיה ודרכים ללחימה בדה-

לגיטימציה ויפעל ליישומם. 

כגוף  היהודי  העם  למדיניות  המכון  של  השפעתו  את  מבליטה  זו  ממשלה  החלטת 
חשיבה )"think tank"( מקצועי הממוקם בין האקדמיה לבין מקבלי ההחלטות. 

יושבי-הראש של חבר הנאמנים של המכון, דניס רוס וסטיוארט  ברצוני להודות לשני 
אייזנסטט, על הובלתם והנחייתם; לחבר מועצת המנהלים פרופ' ארווין קוטלר שהיה 
של  הראשון  ההתרעה  נייר  את  חיבר  ואשר  האיום,  משמעות  את  להבין  מהראשונים 
כנקודת  שימש  זה  נייר  ניכרת,  במידה  החדשה".  "האנטישמיות  הכותרת  תחת  המכון 
ניהול הפרויקט המורכב;  על  נתונות למיכאל הרצוג  מוצא לפרויקט. תודות מיוחדות 
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על  מימון  דב  לד"ר  היהודית,  הזירה  על  הפרקים  את  שכתב  פישר  שלמה  לד"ר  וכן 
מחקרו בנושא התופעה האירופית, לאל"מ )מיל.( עו"ד דניאל רייזנר ולאריאל קנדל, על 

תרומתם בתחום המשפטי. כן ברצוני להודות לדן פפרמן על סיועו במאמץ זה.

בישראל  המתמשך,  המאוחד  למאבק  והנחיה  מידע  יספק  זה  מסמך  כי  משוכנע  אני 
ובתפוצות, נגד תומכי ה-BDS, החותרים לפגוע במדינה היהודית, להטיל דופי במשטרה 

הדמוקרטי התוסס ולהחליש את הקשרים הסינרגטיים בינה לבין יהודי התפוצות. 
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מסמך זה הינו מבט-על אינטגרטיבי בנושא מסע הדה-לגיטימציה 
שלילית  דינמיקה  מזהה  המסמך  ישראל.  מדינת  נגד  הבינלאומי 
בממשק שבין הפגיעה בדימויה הכללי של ישראל עד כדי השחרתה, 
לבין שלילת הלגיטימיות שלה כמדינת הלאום של העם היהודי. חרף 
הקירבה בין מעגלים אלה, אין הם זהים, ומכאן נובע הצורך להפריד 
ככל הניתן ביניהם ולפתח לכל אחד מהם אסטרטגיה וכלים ייחודיים 

אל מול קהלי יעד שונים.

אסטרטגי  אפקט  ליצור  הצליח  לא  הדה-לגיטימציה  מסע  כי  אף 
על ישראל והעם היהודי, הוא גרם להרעלת האווירה סביב ישראל 
זה  מסמך  נטויה.  ידו  ועוד  לו,  ומעבר  במערב  מסוימים  במחוזות 
ממליץ להתייחס אליו כאל איום אסטרטגי ארוך טווח, בעיקר במצב 
של היעדר פתרון לסכסוך הישראלי-פלסטיני – הדלק המזין העיקרי 
של מסע זה – ולהיערך בהתאם במסגרת אסטרטגיה סדורה. המסמך 
מציע לממשלת ישראל ולארגונים היהודיים בתפוצות קווים מנחים 

לאסטרטגיה כזו. 

הערה לקורא
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 מבט על
 דניס רוס

דה-לגיטימציה הינה שלילת הלגיטימיות של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם 
היהודי. זוהי מתקפה מכוונת על מדינת ישראל ועל הקשר בינה לבין העם היהודי. היא 
והדימויים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני, מתבססת  נובעת ממרחב הרעיונות 
עליו ושואבת ממנו, ושואפת לפתח אמצעים לתרגומו לכלל פגיעה מעשית וממשית 

בישראל.    

הולדת התופעה המודרנית 
וערעור הלגיטימיות של מדינת  זכותו של הקולקטיב היהודי להגדרה עצמית  שלילת 
ומדינת  היהודי  העם  ועיקר.  כלל  חדשות  תופעות  אינן  היהודי  העם  כמדינת  ישראל 
דומה  אולם  שונים.  מסוגים  חרמות  מעט  לא  שלהם  בהיסטוריה  חוו  כבר  ישראל 
פחות  לא  מאיימות  חדשות,  פנים  לבשו  אלה  תופעות  האלפיים  שנות  שמראשית 

מקודמותיהן, ואולי יותר.

הסכר נפרץ באירוע המכונן של ועידת דרבן )דרום אפריקה( בספטמבר 2001, בה קראו 
נגד  לוועידה  האו”ם  כנפי  תחת  שהתכנסו   )NGO’s( לא-ממשלתיים  ארגונים  כ-1,500 
ומוחלט” על ישראל כ”מדינת אפרטהייד”, לכפות עליה  “בידוד מלא  הגזענות, להטיל 
סנקציות ולנתק עימה קשרים. אירוע זה יצר רקע ומצע למסע דה-לגיטימציה בינלאומי 
 )Boycott, Divestment,  Sanctions)  BDS–ה תנועת   )2005( הוקמה  שבמסגרתו  רחב 
ארגונים פרו-פלסטינים במטרה לקדם  כ-170  איגדה עם הקמתה  הבינלאומית, אשר 
ברחבי  וקמפוסים  בערים  שנתי   ”Israel Apartheid Week“ והושק  ישראל,  נגד  חרמות 

העולם. 

עיקרי התופעה 
בצביונה המודרני, תופעת הדה-לגיטימציה הינה מסע בינלאומי הפושה בחוגים רבים 
)כולל תחת כנפי האו”ם(, מחלחל לשיח  גורמי חברה אזרחית  ידי  במערב, מקּוָדם על 
הציבורי המרכזי, מתפשט ברשתות החברתיות ומורגש במגוון רחב מאוד של תחומים. 
מניעים אותו בעיקר גורמים מוסלמים, פלסטינים וגורמי שמאל עמוק מערביים, ואף כי 
הוא מבוזר בעיקרו, מתקיימים בו מידה לא מבוטלת של רשתיּות וירטואלית ושיתופי 

פעולה מקומיים. 
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הדה-לגיטימציה הפכה למערכה תודעתית חובקת עולם נגד מדינת ישראל ונגד מרכיב 
מרכזי בזהות יהודי התפוצות, ואף הצמיחה כלים מעשיים לפגיעה בישראל, בין היתר 
ומנודה  “מצורעת”  למדינה  ישראל  את  להפוך   - והמשפט. תכליתה  הכלכלה  בתחומי 
של  הלגיטימיות  את  ממנה  לשלול  האפרטהייד,  משטר  תחת  אפריקה  דרום  דוגמת 
זכותה להגן על עצמה, על צביונה הייחודי ועל שמה הטוב, ומכאן, בתהליך היסטורי, 

להחליש אותה משמעותית עד כדי קריסתה.  

מחקר התופעה 
פרויקט  האחרונות  השנים  שבע  במהלך  קיים   )JPPI( היהודי  העם  למדיניות  המכון 
עומק מוכוון-מדיניות בנושא מסע הדה-לגיטימציה נגד מדינת ישראל והקשר בין העם 
היהודי לבין ישראל. הפרויקט נולד מתוך תחושת צורך, בישראל ובתפוצות, להבין את 
התופעה ולהתמודד איתה, לאחר שזו התפתחה למה שנתפס כאיום אסטרטגי, ובשלב 

מסוים אף הוצגה כך על ידי ראש ממשלת ישראל.  

על מנת להבין את התופעה לעומקה ולהציע כלים להתמודדות איתה הוקמו במסגרת 
וכיסו  ביסודיות  התופעה  את  ניתחו  אשר  עבודה  קבוצות  של  שורה  המכון  פרויקט 
לעומקם את התחומים המרכזיים בהם היא באה לידי ביטוי משמעותי: האינטלקטואלי, 
המדיני, הביטחוני, המשפטי, הכלכלי, התקשורתי, הקיברנטי, הקמפוסים, אירופה כלב 
התפוצות  יהדות  על  השפעה   - שלה  היהודי  המימד  את  ועוד;  התופעה  של  הפועם 
ההיסטוריים,  העומק  שורשי  מימד  ואת  נגדה,  במאבק  והן  בתופעה  הן  ומעורבותה 
הדתיים והתרבותיים שלה. מסמך זה שאב רבות מניתוחי עומק אלה, אולם הוא אינו 
צולל לעומקו של כל מימד אלא מביט על התופעה כולה ממעוף הציפור, במגמה לזהות 

ולהציג תמונה כוללת עדכנית ועימה קווי מתאר לאסטרטגיית מענה כוללת. 

השתנות הסביבה 
עם צאת פרויקט זה לדרך היה מסע הדה-לגיטימציה בתנופה, בעוד שרמת המודעות 
לו וההתארגנות מולו בישראל ובתפוצות היתה נמוכה. מאז התפתחה מודעות גבוהה 
גורמים  ריבוי  נוצר  זאת,  עם  יחד  פירות.  נשאו  אשר  חשובים  התארגנות  צעדי  ונעשו 
הדה- מחוללי  גם  באלה.  אלה  של  להתחככות  לעיתים  שגרם  בתופעה  העוסקים 
לשינויי  מתוחכם  באופן  מתקפתם  את  והתאימו  השמרים  על  שקטו  לא  לגיטימציה 

הנסיבות, כפי שיתואר להלן. 

הסביבה האסטרטגית, האזורית והבינלאומית גם היא השתנתה מאוד בשנים האחרונות. 
העולמי  הֵסֶדר  בבסיס  הניצבות  היסוד  אבני  של  היחלשות  ניכרת  הבינלאומית  בזירה 
כולל ערעור הדומיננטיות של  מאז תום המלחמה הקרה והתפרקות ברית המועצות, 
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של  הכלכלית  עוצמתה  עליית  כוחני,  ואזורי  גלובלי  כשחקן  רוסיה  התייצבות  ארה”ב, 
סין, והיחלשות אירופה עד כדי סימן שאלה על עתידה וזהותה הקולקטיבית. במציאות 
הבינלאומית המתהווה אנו עדים להתחזקות מגמות של לאומיות ופופוליזם על חשבון 
הסדר  את  ריסקו  אשר  דרמטיות  תהפוכות  חווה  התיכון  המזרח  הקוסמופוליטיות. 
הישן ופתחו מרחב לכוחות אסלאמיסטים קיצוניים ואלה, ביחד עם היחלשות התפקיד 
להתקרבות  תרמו  ישראל,  של  והכלכלית  הצבאית  עוצמתה  ועם  באזור  האמריקאי 
)בעיקר, אך לא רק, במימד  בין ישראל לבין חלק משכנותיה הערביות  חסרת תקדים 
הביטחוני(. כלל שינויים אלה, אף שהם טומנים בחובם לא מעט אתגרים לישראל, גם 
מעניקים לה לעת הזו יתרונות חשובים בהתמודדות עם מסע הדה-לגיטימציה, כולל 
באפריקה  סין(,  )הודו,  הרחוק  במזרח  באזורנו,   – ובריתות  קשרים  של  רשת  פיתוח 

ובזירות נוספות – הלוחמת במגמה לבודד ולהחליש אותה. 

איום אסטרטגי? 
על  איום אסטרטגי ממשי  עד כמה מסע הדה-לגיטימציה מהווה  ויכוח בשאלה  קיים 
 – ממשי  אסטרטגי  אפקט  להשיג  כה  עד  הצליח  לא  הוא  גיסא,  מחד  ישראל.  מדינת 
גרמה  השנים,  במרוצת  התרחבה  פעילותו  גיסא,  מאידך  ועוד.  מדיני,  משפטי,  כלכלי, 
וחלקים  אירופה  )מערב  במערב  מסוימים  במחוזות  ישראל  סביב  האווירה  להרעלת 
מארה”ב( ומעבר להם, והשפיעה לרעה על דימויה הבינלאומי של ישראל באופן המצייר 
אותה כמדינה בעייתית מבחינת זכויות אדם וחוק בינלאומי. הוא מכוון לנקודות תורפה 
לראות  אין  כה  עד  האסטרטגית  הצלחתו  חוסר  ואת  הישראלי-יהודי,  במארג  רגישות 

כנתון קבוע, תמידי.  

מסקנתנו היא כי יש לראות בדה-לגיטימציה איום אסטרטגי ארוך טווח ולהיערך 

קווים  ונציע  התופעה,  של  ניתוח  נציג  להלן  סדורה.  אסטרטגיה  במסגרת  מולו 

מנחים לאסטרטגיה להתמודדות עימה וכלים מעשיים למימושה.         
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מהי דה-לגיטימציה ומה בינה 
לבין ביקורת?

האפשר  ככל  ברורה  הגדרה  כל  קודם  נדרשת  הדה-לגיטימציה  בסוגיית  טיפול  לצורך 
של המושג. המדובר בכלי עבודה בסיסי אשר נועד לסייע לעוסקים במשימה לבור את 
המוץ מן התבן, קרי – להבחין בין דה-לגיטימציה לבין ביקורת עניינית ולגיטימית על 

ישראל, להתמקד בלב התופעה ולגבש אסטרטגיה נכונה ואפקטיבית. 

הנדון  בנושא  השיח  מאוד  רֹוֵוח  לה,  מחוצה  גם  אך  בישראל  בעיקר  הציבורי,  במרחב 
ולא מעט גופי מחקר וחשיבה נדרשו אליו בשנים האחרונות, אך רק מעטים ירדו לעובי 
שונים  וגופים  אנשים  עניינית.  ביקורת  לבין  בינו  והתיחום  הגדרתו  אתגר  של  הקורה 
מדברים על דה-לגיטימציה, אך מכוונים לתופעות שונות תחת אותה כותרת, וגם בתוך 

ממשלת ישראל מצאנו הגדרות שונות לתופעה. 

זכותו  שלילת  הינה  במהותה  אשר  כתופעה  דה-לגיטימציה  להגדיר  מקובל 

משלו  ריבונית  מדינת-לאום  במסגרת  עצמית  להגדרה  היהודי  הקולקטיב  של 

בארץ ישראל, חבל מורשתו ההיסטורית. כשמגרדים את הציפוי החיצוני של מסרי 

תנועת ה–BDS ודומותיה – זה מה שמגלים.1 הציונות מושתתת על כמה הנחות יסוד: 
עצמו  יגדיר  היהודי  שהעם  וצודק  שראוי  לאום,  גם  אלא  דת  רק  לא  היא  היהדות  כי 
זו קשורה לחבל ארץ מסוים  במסגרת ישות מדינית ריבונית משלו, ושהגדרה עצמית 
)מבלי להיכנס לוויכוח הפוליטי על עתיד יהודה ושומרון(. לכן, שלילת כל אחת מהפנים 
הללו היא במהותה שלילת הרעיון הציוני, קרי -  של מדינת ישראל כמדינת-הלאום של 

העם היהודי. 

אף שלכאורה הגדרת היסוד ברורה וכמעט מובנת מאליה, היא מעוררת לא מעט שאלות 
דה-לגיטימציה  בין  והאבחנה  תחולתה  קביעת  לצורך  מספקת  איננה  מקרה  ובכל 
“דה- במונח  השימוש  עצם  כי  הטוענים  יש  חריפה.  אם  גם  לגיטימית,  ביקורת  לבין 
לגיטימציה” יוצר מעין לגיטימציה משתמעת לתופעה ולדיון שאינם לגיטימיים, ולפיכך 
לאפיון התופעה,  לה שמות אחרים  ומחוצה  הוצעו במערכת הממשלתית הישראלית 
או   )The assault on Israel’s legitimacy( ישראל”  הלגיטימיות של  על  “המתקפה  כגון 

“הניסיון לפגוע בלגיטימציה של ישראל.” אלה, מכל מקום, לא נקלטו.

נכון להכליל בסל אחד, תחת כותרת הדה- הגדרת היסוד מעלה את השאלה האמנם 
וישראלים השוללים מנימוקים אידיאולוגיים או דתיים אותנטיים  יהודים  לגיטימציה, 
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גורמי אסלאם קיצוני  יחד עם   - יהודית במדינת לאום  את הרעיון של הגדרה עצמית 
או עם אנטישמים, המתאפיינים בשנאת יהודים וישראל. בתוך העם היהודי לדורותיו 
תמיד היו זרמים דתיים, רוחניים ואינטלקטואליים אשר שללו את הרעיון של הגדרה 
כל  ששללו  חרדים  אלה  היו  אם  בין  מדינתית,  ישות  באמצעות  היהודים  של  עצמית 
הוגים  או  דו-לאומית  במדינה  ודוגלים  שדגלו  שמאל  גורמי  לאומית-חילונית,  הגדרה 

כאחד-העם שדגלו במימוש יהודי רוחני ולא מדיני. 

צורת  אולם  דה-לגיטימטורים,  אלה  גם  אלה  ההגדרה  שמבחינת  היא  מסקנתנו 
ההתייחסות אליהם וההתמודדות מולם במקרים רבים תהיה שונה, בעיקר בשל השוני 
בנקודת המוצא והכוונה שלהם. לא נכון להתייחס באותה צורה למי שהם דורשי רעתו 
גם אם לדעתנו בטעות, שזו לא  ולמי שרוצים בטובתו אך מאמינים,  של העם היהודי 
על  לשמירה  הרגישות  את  בחשבון  להביא  גם  יש  זה  בהקשר  לאום.  במדינת  תושג 
אושיות  תחת  בחתירה  המדובר  אין  עוד  כל  ישראל  מדינת  של  הדמוקרטי  המרקם 

המדינה. 

שאלה נוספת היא האם שלילת הפתרון של מדינת-לאום ייחודית לעם היהודי וקריאה 
לפתרון של מדינה דו-לאומית או מדינה רב-לאומית בשטח ארץ ישראל תיחשב לסוג 
של דה-לגיטימציה? מבחינה תיאורטית המחזיקים בעמדות אלה )להבדיל מהקוראים 
למדינת כל אזרחיה( יכול שיקבלו את זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי במסגרת 
ישות מדינית ריבונית בארץ ישראל, אך לא בישות ייחודית ונפרדת. יחד עם זאת, מבט 
רובם של המחזיקים בעמדות כאלה מכוונים לדה-לגיטימציה של  רוב  כי  יגלה  עמוק 
ישראל כהגדרתה על ידינו. עמדות כאלה עשויות להוות דווקא אינדיקטור חשוב לדה-
לגיטימציה ולפיכך חיוני לחקור ולהבין, ככל שניתן הדבר, את נקודת המוצא, הכוונה 

והיעד של גורמים אלה.   

של  האפור  גווני  מול  אל  מספקת  אינה  הנ”ל  הליבה  הגדרת  מכל,  וחשוב  כן,  על  יתר 
ממשלת  ראש  נכונה  שציין  כפי  תוצאתית.  או  מוסווית  מרומזת,  דה-לגיטימציה 
בשלילת  שעניינם  יכחישו  בישראל  המשתלחים  רוב  בלייר,  טוני  לשעבר,  בריטניה 
עצם הלגיטימיות שלה. ואכן, רק מיעוט מתופעת הדה-לגיטימציה מבוטא באופן של 
שלילה מפורשת של זכות הקיום של ישראל כמדינת-הלאום של העם היהודי. מרבית 
ההתקפות על הלגיטימיות של ישראל נעשות מתוך מרחב לגיטימי או לגיטימי-לכאורה 
של ביקורת עליה בהקשר של הסכסוך המתמשך עם הפלסטינים, אך הן נעשות באופן 
על  בדגש  ידינו,  על  כהגדרתה  דה-לגיטימציה,  עבר  אל  מוגדר  ולא  סמוי  קו  החוצה 
שדה- בכך  מקורה  זה  באופן  הדה-לגיטימציה  להסוואת  הסיבה  כי  נדמה  דמוניזציה. 
לגיטימציה מפורשת של ישראל עדיין איננה בגדר politically correct במערב, אולם אין 

בכך כדי לשכך את חומרת התופעה ואת סכנותיה הפוטנציאליות. 
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לביקורת אנטי-ישראלית חריפה, רצופה וחוזרת ונשנית מסוג זה, רובה המכריע 
בהקשר הפלסטיני, יש הד ואפקט מצטבר של הצבת סימן שאלה, ולו במשתמע, 
לשמה  ביקורת  שבין  אפור”  “מרחב  באותו  ואכן,  ישראל.  של  הלגיטימיות  על 
עבר  אל  הביקורת  מן  סחף  של  סמויה  דינמיקה  מצאנו  דה-לגיטימציה  לבין 
הדה-לגיטימציה, לא פעם בלי מּודעות של הנסחפים, ואין המדובר רק בשוליים 

קיצוניים או סהרוריים.   

ניתן לשרטט את הדינמיקה האמורה כשני מעגלים שביניהם מתקיימת חפיפה 
חלקית אך לא מלאה. המעגל האחד עניינו דה-לגיטימציה של ישראל )המעגל 
האדום בשרטוט שלהלן(. המעגל השני עניינו דימויה הכללי של ישראל )המעגל 
כך  המעגלים  בין  מירבית  לחפיפה  דוחפים  שהדה-לגיטימטורים  בעוד  הכחול(. 
שביקורת חריפה על ישראל, שלא לומר השחרת דמותה, תערער את הלגיטימיות 
שלה, האינטרס של ישראל והעם היהודי הוא להפריד בין המעגלים, ככל שניתן, 
הדה-לגיטימציה  לבין  ישראל  דימויה של  הדינמיקה שבין השחרת  ולעצור את 
בדה-לגיטימציה  המאבק  שבמסגרת  היא  זה  מניתוח  המרכזית  המסקנה  שלה. 
שומה על ישראל בעת ובעונה אחת, לנסות למתוח קו מפריד בין ביקורת לבין 
הדה-לגיטימציה  במעגל  התופעה  מחוללי  את  ישירות  לתקוף  דה-לגיטימציה, 

ולפעול לשיפור דימויה הכללי של ישראל ולמניעת סחף בין המעגלים. 

דה-לגיטימציה

דימוי ישראל
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בשל קיומו של אותו מרחב ביניים אפור בממשק שבין המעגלים, רבים מבלבלים 

של  ביטוי  לכל  הדה-לגיטימציה  הגדרת  תחולת  את  להרחיב  ונוטים  שניהם  בין 

ביקורת חריפה כלפי ישראל או קריאה לצעדי ענישה נגדה. עניין זה טעון ליבון 

שכן הגדרות שונות מכתיבות המלצות שונות לפעולה. אף כי יש בין המעגלים 

מול  אל  ייחודיים  וכלים  אסטרטגיה  דורש  מהם  אחד  כל  משותפים,  אלמנטים 

קהלי יעד שונים.

לטעמנו, לא נכון לבחור בתחולה מצמצמת מאוד או מרחיבה מאוד של הגדרת הדה-
לגיטימציה. מחד גיסא, תחולה מצמצמת מאוד תמקד את המבט רק באויבים מוצהרים 
של  מאוד  רבות  פנים  תחמיץ  אך  לחיסולה,  מפורשות  הקוראים  ישראל  של  ובוטים 
התופעה שהינן פחות מפורשות אך לא פחות מסוכנות. בכך תהפוך את הטיפול בנושא 
הרחבת  גיסא,  מאידך  וגוונים.  ורבת  מורכבת  רחבה,  מציאות  מול  אל  ביותר  לחסר 
בלתי-ישים,  לאתגר  התופעה  עם  ההתמודדות  את  להפוך  עלולה  היריעה  של  יתר 
שוללי  עם  תמימים  מבקרים  יחדיו  הכורך  ִמַּדי  רחב  התמודדות  מרחב  שתאפיין  בכך 
קיום זדוניים, תפגע במיקוד ובקשב הנדרשים לאימוץ או תיקוני מדיניות, תגרור את 
ישראל  בתוך  ובראשונה  בראש  במחלוקת,  ושנוי  רגיש  פוליטי  למרחב  ההתמודדות 
עצמה, ותחליש את סיכויי ההצלחה של המאבק בקרב קהלים חשובים. אבחנה נכונה 
בין מבקרים ענייניים של ישראל לבין דה-לגיטימטורים שלה חשובה לצורך התמודדות 
אפקטיבית עם התופעה, שכן לכל קטגוריה מענה משלה, וכריכתן יחדיו עלולה לפגוע 
בקשב ובקבילּות מסרי המאבק נגד התופעה בקרב קבוצת הרוב שאינה רואה עצמה 
כשוללת קיומה של ישראל. על ישראל גם להיזהר מלהצטייר כחסרת סובלנות לביקורת 

וכסותמת פיות.  

על  להצבעה  אינדיקטורים  של  ופיתוח  מחיפוש  מנוס  אין  כי  ברור  לעיל  האמור  מכל 
דה-לגיטימציה אפשרית, ושל כלים אשר יאפשרו לנו להבחין בין מי שמכוונים לדה-
נעימה  ולא  קשה  אם  גם  עניינית,  ביקורת  שמשמיעים  מי  לבין  אמיתית  לגיטימציה 
בעליל, או מאמינים באמת ובתמים שחרם וסנקציה הם כלי לחץ לגיטימי להשפעה על 
מדיניות ישראל – מבלי לכוון להשמדתה. זהו אתגר ממשי, גם משום ש”המרחב האפור” 
הוא מטבעו רחב למדי וחסר קווי תיחום ברורים, וגם משום שניסיון לבחון כוונות הוא 
בעייתי מיסודו, ובמקרים מסוימים המציאות איננה מספקת תשובה ברורה. בהשאלה 
ליום במעבר  לילה  בין  להבחין  )המתאר את הקושי  “בין השמשות”  למושג התלמודי 
ביניהם(  ניתן לומר כי יש מקרים בהם הדה-לגיטימציה מדברת בעד עצמה, יש מקרים 
רבים בהם המציאות אינה מספקת אינדיקציה מפורשת לכוונות התוקפים את ישראל 
אך היא קיימת מתחת לפני השטח ויש לחפש, למצוא ולחשוף אותה בצורה שתחסל או 
תצמצם עד למינימום כל ספק בכוונות התוקפים. ויש גם להכיר בכך שיהיו מקרים בהם 
העמימות הניסוחית תשאיר אותנו במצב של אי-ודאות בהעדר יכולת לפוגג אותה. בכל 

מקרה, חשוב לפתח אינדיקטורים וקווי תיחום משלנו שיעזרו לנו בפירוש המציאות. 
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 כיצד, אם כן, נבחין בין 
דה-לגיטימציה לבין ביקורת?

להלן פירוט האינדיקטורים והכלים המוצעים לזיהוי ביטוי או פעולה אנטי-ישראליים 
וההקשר  הכוונה  המוצא,  לנקודת  בהתייחס  ולבירורם  בדה-לגיטימציה  כחשודים 

שלהם.

מהותניות )Essentialization( - מקרים שבהם הביקורת על ישראל איננה מצטמצמת 
רק למדיניות או להתנהגות כזו או אחרת של ישראל, הניתנות לשינוי, אלא היא ביקורת 
המדינה.  של  והעמוקה  היסודית  מהותה  לשורש  במשתמע,  או  במפורש  היורדת, 
ביקורת כזו יכולה להשתמש גם בכלים מדיניים כמו החלטות או”ם )כדוגמת החלטת 
ישראל  את  מציגה  היא  לגזענות(.  הציונות  את  שהשוותה   1975 מ-  האו”ם  עצרת 
מעולמות  )בהשאלה  קדמון”  “חטא  בבחינת  עמוק,  מוסרי  פגם  על  המיוסדת  כמדינה 
)כמו  דמוקרטיים  בכלים  לא  אפילו  לתיקון,  ניתן  איננו  במשתמע  אשר  אחרים(  תוכן 
מדיניות  כלי  או  מדיני(  הסדר  )כמו  פוליטיים  חופשית(,  עיתונות  או  משפט  מערכת 
אחרים. המשתמע מהצגתה של ישראל כישות חסרת תקנה מבחינת מוסריותה ומכאן 
יסוד קולקטיביות ופרטיות של  ולזכויות  גם מבחינת יחסה הבסיסי לחוק הבינלאומי 
מסוג  לביקורת  תתלווה  כלל  בדרך  במחיקתה.  אלא  פתרונה  שאין  הוא  פלסטינים, 
היא  זו  התנגדות  עמים.  לשני  מדינות  שתי  של  לפתרון  במשתמע,  ולו  התנגדות,  זה 
אינדיקטור חשוב לסיווגה של ביקורת כזו כחשודה בדה-לגיטימציה. הצגה כזו מציבה 
כמעט בהכרח סימן שאלה על הלגיטימיות של ישראל, אם לא סימן קריאה על הנחת 

אי-הלגיטימיות שלה.   

בשיח  כבר  מצוי  בדה-לגיטימציה”  ה”חשוד  למתחם  השיוך   – מושגית  שפה 
השפה  ישראל.  את  לתקוף  משתמשים  בה  אשר  המושגית  בשפה  קרי   ,)Discourse(
וזו  מהותנית,  ביקורת  בעצם  מבטאת  הדה-לגיטימציה  מחוללי  שפיתחו  המושגית 
אותה  המפיצים  את  גם  אלא  דה-לגיטימציה  מחוללי  רק  לא  ומשמשת  התפשטה 
ותורמים לה מבלי דעת ומחוסר הבנה. לפנינו תופעה ידועה ממדעי החברה בה שפה 
מושגית מתפתחת מכילה הנחות ומשמעויות משתמעות, והיא מנחילה אותם לציבור 
רחב המשתמש בה דרך שגרה גם מבלי להבין או לחלוק את הכוונה שמאחוריה. במיפוי 
הישראלי- מההקשר  לקוחים  )שכולם  ביטויים  כאמור  בולטים  שפה  אותה  ביטויי 
כדרום-אפריקה  ישראל  את  לצייר  מובהק  )ניסיון  אפרטהייד  מדינת  כמו:  פלסטיני( 
שנייה(, מדינה נאצית )השוואת ישראל לנאציזם וסמליו רווחת מאוד(, מדינה גזענית, 
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)להבדיל  מלחמה”  “פושעת  אתני”,  “טיהור  מבצעת   ,)Genocide( עם”  “רצח  מבצעת 
ועוד. בסופו של דבר,  נגד האנושות  מהתייחסות למקרה ספציפי(, אחראית לפשעים 
הביקורת  ממסגרת  בעליל  החורגים  ביטויים  אותם  הם  מה  לעצמנו  להגדיר  חשוב 
החשופים  )ולאלה  אלה  במושגים  למשתמשים  ולהבהיר  והלגיטימית  העניינית 

לשימושים הללו( כי הם עושים שימוש בכלים של דה-לגיטימציה.

רקורד של התבטאויות או עשיה המאופיינים כבעלי מובהקות של 
כוונות  לגבי  ותהיות  ספקות  לפזר  היכול  משמעותי  כלי  הוא   – דה-לגיטימציה 
התוקפים את ישראל. במקרים רבים, למבקרים את ישראל מתוך מרחב של ביקורת 
לגיטימית או לגיטימית-לכאורה, יש גם רקורד מובהק של דה-לגיטימציה ברורה ולא 
משתמעת לשתי פנים. רקורד זה צריך לחפש באמצעים שונים, למצוא ולחשוף. זהו כלי 

חשוב בחשיפת דה-לגיטימציה מוסווית ובמאבק נגד מחולליה. 

הגדרת  על  אוטומטי  ובאופן  בהכרח  עונה  אינו  הכפול  – הסטנדרט  כפול  סטנדרט 
של  שונים  סוגים  ישנם  ופרשנות.  ֶהְקשר  תלוי  הוא  גם  הדה-לגיטימציה.  של  הליבה 
“ליהנות  לזכותה  הנוגע  כפול  סטנדרט  גם  ויש  ישראל  לשיפוט  בנוגע  כפול  סטנדרט 
ראוי  לטעמנו  מקום,  מכל  עמדתה.  להשמעת  ושווה  הוגנת  להזדמנות  או  הספק”,  מן 
להחשיבו כמבטא דה-לגיטימציה או כתורם לה במקרים מובהקים של סטנדרט כפול 
לאינדיקטורים  המתחבר  כזה  או  וברור,  מובהק  שקר  על  המבוסס  כזה  או  קיצוני, 

האחרים שקבענו.

האינדיקטורים המילוליים-רעיוניים שהוצגו עד כה הינם אינדיקטורים לדה-לגיטימציה 
דה-לגיטימציה  קרי  מעשיים,  אינדיקטורים  להוסיף  יש  עליהם  התודעה.  במימד 

ישראלית  תוצרת  על  או  ישראל  על  חרם  הוא  שבהם  ראשון  האופרטיבי.  במימד 

הינו  ותוצרתה  ישראל  על  חרם  אחר.  או  אקדמי  תרבותי,  כלכלי,  חרם  כולל   –  )BDS(

נשק מסוכן בפוטנציה, והוא מעביר את המאבק בישראל לפסים עממיים, בהם כל אחד 
יכול להשתתף באופן אקטיבי. אינדיקטור זה אינו מובן מאליו, והוא טעון דיון והסבר. 
בויכוח האינטלקטואלי יש הטוענים  שחרם הינו כלי מדיניות לגיטימי שהעולם השתמש 
ישות  של  לדה-לגיטימציה  בהכרח  קשורים  שאינם  בהקשרים  פעם  לא  בו  ומשתמש 
מדינית )להבדיל אולי מהמשטר שלה(, ושגם יהודים השתמשו בכלי זה בעבר. בהקשר 
על  ללחוץ  לגיטימי  כלי  הינו  זאת לטענה שחרם  יש המתרגמים  ישראל  הספציפי של 
ישראל “לסיים את הכיבוש”, וככזה אין הוא בהכרח נשק של דה-לגיטימציה כהגדרתה 
על ידינו, אפילו אם הוא תורם לה -  ללא קשר לרצון ולצורך של ישראל להילחם בכל 
דינו להחשב ברוב המקרים  ישראל  נגדה. לטעמנו, מכל מקום, חרם על  סוג של חרם 
כסימן מובהק של דה-לגיטימציה -- משום שישראל היא הישות היחידה בעולם שעל 
הלגיטימיות שלה מוצב סימן שאלה, ומשום שרוב רובן של החרמות על ישראל נובעות 
מתוך אסטרטגיית דה-לגיטימציה מובהקת ומחוללות על-ידי דה-לגיטימטורים ידועים 
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החותרים לנידוי, בידוד והחלשה שלה עד כדי קמילתה או קריסתה, מפלות את ישראל 
בסטנדרט כפול ומופעלות נגד גופים ואנשים רק בשל שיוכם הלאומי )שלא לדבר על 
נורמן  האמריקאי  האקדמיה  איש  למשל,  כך  האקדמי(.  בחופש  הפוגע  אקדמי  חרם 
פינקלסטיין, ממבקריה החריפים של ישראל מזה שנים ומי שתמך בחרם כלכלי עליה, 
 BDS-ה ממחוללי  שרבים  גילה  כי  ברבים  הודה  כאשר  שנים  מספר  לפני  סערה  חולל 
מסווים את כוונתם האמיתית שהיא התנגדות לעצם קיומה של ישראל, וטען כי ראוי 

שיאמרו את האמת ויחשפו אותה. 

סוגיית החרם על תוצרת ישראלית ב”שטחים”, הטעונה מאוד מבחינה פוליטית, איננה 
נופלת אוטומטית במתחם הדה-לגיטימציה אך במקרים בולטים היא צריכה להיחשב 
ה”שטחים”  לתוצרת  החרם  סיוג  גיסא,  מחד  בדיקה.  הטעון  פוטנציאלי  כאינדיקטור 
משדר במשתמע לגיטימיות לישראל שבתחומי הקו הירוק. מאידך גיסא, יש מקרים של 
“השטחים”  בכוונה לתוצרת  ופרו-פלסטינים שהוגבל  גופים פלסטינים  כזה מצד  חרם 
מטעמי נוחות פוליטית גרידא, אלא שמאחוריו מסתתרת כוונת דה-לגיטימציה לישראל 
באמצעות יצירת “מדרון חלקלק” אשר יחצה קווים ויכה בסופו של דבר בתוככי ישראל 
פירושה  אין  הדה-לגיטימציה  למתחם  מחוץ  כזה  חרם  הגדרת  כי  יובהר  להלן(.  )ראה 
בו, אלא שאז תידרש לכלים שבחלקם שונים הם מכלי הלחימה  שישראל לא תילחם 

בדה-לגיטימציה מובהקת.          

-  (Lawfare) משפטית  לוחמה  הינו  וחשוב  נוסף  מעשי   אינדיקטור 
כוונת  מאחוריה  אנטי-ישראלי.  כנשק  האחרונות  בשנים  ויותר  יותר  רווחת  זו  תופעה 
בה באמצעות  להילחם  כישות פושעת שיש  – הצגתה  ישראל, קרי  קרימינליזציה של 
מדינת  נגד  אם  בין  מופעלת  המשפטית  הלוחמה  פושע.  בכל  שנלחמים  כפי  החוק 
ישראל, בפורומים משפטיים בינלאומיים )כשעל הפרק מהלך של הרשות הפלסטינית 
להפללת ישראל בבית המשפט הפלילי הבינלאומי – ICC – בגין פשעי מלחמה(, ובין אם 
נגד אזרחים ישראלים )בעיקר פקידי ממשלה, קציני צבא ואנשי מערכת הביטחון בהווה 
ובעבר(. ברי כי לא כל תביעה משפטית עונה בהכרח על הגדרת הדה-לגיטימציה אולם 
חלק ניכר מן התביעות אכן עונות עליה, בעיקר בתקיפה השיטתית של זכות ההגנה על 
ביטחונה של ישראל ובתביעות שדה-לגיטימטורים מובהקים עומדים מאחוריהן. בשל 
אינדיקטור  כאל  המשפטית  ללוחמה  להתייחס  חשוב  זה,  איום  של  חומרתו  ובשל  כך 

פוטנציאלי מרכזי הדורש מענה מערכתי.        
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המניעים העיקריים לתופעת 
הדה-לגיטימציה

כמה גורמים מרכזיים עומדים מאחורי מסע הדה-לגיטימציה ומשמשים לו מניע ודלק 
מזין. 

מרכיב מרכזי ביותר בתופעת הדה-לגיטימציה והתחמושת העיקרית בידי מחולליה הינו 
הסכסוך הנמשך בין ישראל לבין הפלסטינים. סכסוך זה מעניק לדה-לגיטימטורים 

שהוא  מאחר  שלה,  הלגיטימיות  על  ולערער  ישראל  את  לתקוף  ועילֹות  נוח  מרחב 
החלש,  מול  החזק  בעמדת  הרחבה  הבינלאומית  הקהל  דעת  בעיני  ישראל  את  מציב 
מאפשר  הסכסוך  פתרון.  להיעדר  האחריות  בעיקר  שנושא  ומי  הנכבש,  מול  הכובש 
לדה-לגיטימטורים להציג את זכות ההגדרה העצמית של הקולקטיב היהודי כסותרת 
את זכות ההגדרה העצמית של העם הפלסטיני ולהשחיר את פניה של ישראל כישות 
זכויות  השוללת  ורצחנית,  מדכאת  שלום,  סרבנית  גזענית,  קולוניאליסטית-מתנחלת, 
אדם ומתאפיינת בהפרה סדרתית של החוק הבינלאומי, בפשעי מלחמה ובפשעים נגד 

האנושות )ראה דו”ח גולדסטון כמשל(. 

עבור הצד הפלסטיני, השחרת פניה של ישראל ודמוניזציה שלה היו והינם כלי חשוב 
במאבק לאומי-פוליטי. לא מקרה הוא שמייסדי תנועת ה–BDS הם פלסטינים השוללים 
את פתרון שתי המדינות. הרשות הפלסטינית עצמה מתאפיינת בדואליּות בנושא הדה-
לגיטימציה, כולל ביחסה לתנועת ה - BDS. מחד גיסא, היא מחוייבת פוליטית לפתרון 
שתי המדינות ולהכרה בזכותה של ישראל להתקיים, ומקיימת איתה מזה שנים שת”פ 
ביטחוני וכלכלי. מאידך גיסא, מתוך תפיסת סכסוך היסטורי על אותה כברת ארץ היא 
מסרבת להכיר בישראל כמדינת הלאום של העם היהודי ובהיעדר הסדר - לפתח יחסי 
נורמליזציה בין הישויות והעמים. הגם שהרש”פ איננה מאמצת את תנועת ה–BDS אל 
חיקה באופן רשמי, רבות מפעולותיה מאופיינות בהיגיון של תנועה זו, כולל ההשחרה 
הפלילי.  הבינלאומי  הדין  לבית  ופנייה  בינלאומיים  בפורומים  ישראל  של  השיטתית 
ותכופות  בוטה  אנטי-ישראלי  הינו  רשמי,  והלא  הרשמי  הפלסטיני,  הציבורי  השיח 

שזורות בו נימות אנטישמיות.

כזו או אחרת,  אנטישמיות, ברמה  לבין  בין דה-לגיטימציה  כי קיים ממשק  אין ספק 
והאחרונה אחראית לחלק חשוב מתופעת הדה-לגיטימציה. הרי עסקינן בשלילה מהעם 
היהודי של זכות הנתונה לכל עם. ואם היסטורית ביטאה עצמה האנטישמיות בשלילת 
היהודי כפרט, הרי שהיום שוללת היא אותו כקולקטיב לאומי. יו”ר הסוכנות היהודית, 
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נתן שרנסקי, הציע בשעתו לקבוע כי אנטי-ציונות הופכת לאנטישמיות משמתקיימים 
הלגיטימיות  על  מובהק  ערעור  של  במובן   De-legitimization :D–ה משלושת  מי  בה 
Demonization  ו–Double standard.2 גם בזירה הבינלאומית ניתן למצוא  של ישראל, 
)2015(, מזכ”ל  כך, למשל, האפיפיור פרנציסקוס  ביטויים של הכרה בממשק האמור. 
האו”ם החדש אנטוניו גוטרש ונשיא צרפת עמנואל מקרון )2017( צוטטו  כאומרים שמי 
הארגון  באנטישמיות.  נגוע  הציונות  את  או  להתקיים  ישראל  של  זכותה   את  ששולל 
הבינלאומי International Holocaust Remembrance Alliance) IHRA( קבע בשנת 2016 
הגדרה לתופעת האנטישמיות שאותה החליטו ממשלת בריטניה והפרלמנט האירופי 
היהודי  העם  של  זכותו  “שלילת  את  היתר  בין  כלל  התופעה  מרכיבי  ובפירוט  לאמץ, 
להגדרה עצמית, למשל על-ידי הטענה שקיום מדינת ישראל הוא ‘מפעל פאשיסטי’”. 
משרד החוץ האמריקאי אימץ החל משנת 2010 הגדרה של האנטישמיות )המבוססת 
ציין  לה  וכאחת הדוגמאות  זרים(  ושנאת  גזענות  לניטור  על הגדרת המרכז האירופאי 
“דה-לגיטימציה במובן שלילת זכות העם היהודי להגדרה עצמית ושלילת זכות ישראל 

להתקיים”. 

כי תופעת הדה-לגיטימציה פותחת מרחב  ובעובדה  יחד עם ההכרה בממשק האמור 
לביטויי אנטישמיות ולהיפך,3 חשוב לזכור כי אין חפיפה מלאה בין שתי התופעות, ויש 
להיזהר מאוד – במיוחד מול דעת הקהל המערבית במאבק על הדימוי - מאיפיון נמהר 

של יריבים או מבקרים כאנטישמים, שנזקו עלול להיות רב מתועלתו.  

אינטלקטואליות,  בתפיסות  שמקורם  גורמים  להוסיף  יש  אלה  ראשיים  לגורמים 
אירופה  במערב  בעיקר  האחרונים,  בעשורים  במערב  פשו  אשר  ותרבותיות  פוליטיות 
פוסט- פוסט-לאומיות,  פוסט-מודרניסטיות,  תפיסות  ובהן  העולם,  מלחמת  שאחרי 
ופוסט-ציוניות.  אירופיות(  אשמה  בתחושות  )שזורות  פוסט-קולוניאליסטיות  דתיות, 
קולוניאליסטית  ישות  בישראל  רואות  אתנו-דתית,  לאום  מדינת  שוללות  אלה 
מלאכותית ומעלות על נס שיח של זכויות אדם, ליברליזם ופציפיזם )כאנטיתזה לשיח 
וירטואלים(, המציג את ישראל באור  ו/או  ביטחוני המתבצר מאחורי גבולות מעשיים 
בקמפוסים  בעיקר  התנחלו  וה-70,  ה-60  בשנות  לארה”ב  היגרו  אלה  תפיסות  אפל. 
ושימשו בסיס לשמאל האמריקאי החדש. יצוין כי חלקן לובו בעבר באופן ציני על ידי 
ברית המועצות במסגרת המאבק במערב וההתמודדות עם התעוררות יהודי ברה”מ – 
זהו הרקע העמוק להחלטת עצרת האו”ם משנת 1975 אשר שללה את הלגיטימיות של 

הציונות בהגדירה אותה כצורה של גזענות – באופן שהותיר חותם לשנים רבות.    

עיקריים  ומעטפת  מזין  דלק  מצע,  מהווה  כאמור,  הישראלי-פלסטיני,  הסכסוך 
הדה-לגיטימטורי  ולשיח  האנטישמיות  לנימות  ובכללו  הדה-לגיטימציה,  למסע 
“צובע” את  ישראל,  רוב מרחב השיח אודות  האינטלקטואלי-תפיסתי. הוא תופס את 
הדה- על  מקל  הבינלאומית,  הקהל  בדעת  בעליל  בלתי-מחמיאים  בצבעים  ישראל 
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לגיטימטורים “לשבות” קהלים חסרי ידע או תמימים, ויוצר את הסחף השלילי לכיוון 
הדה-לגיטימציה. זאת בפרט שרוב העולם מאמץ את השיח הפלסטיני ולפיו שטחי יו”ש 
)occupied, בניגוד לעמדת ישראל המגדירה שטחים  שנכבשו ב-1967 הם שטח כבוש 
הן למצער מכשול לשלום, אם  ושההתנחלויות   ,)disputed  - כנתונים במחלוקת  אלה 
לא בלתי-חוקיות ו”קולוניאליסטיות”. ברי, אפוא, כי הגם שתנועה ממשית או פריצת 
היום את תופעת הדה-לגיטימציה, שהרי  יסירו מסדר  לא  לכיוון פתרון הסכסוך  דרך 
עניינה הוא שלילת ישראל גם בתנאים של הסדר ובכל גבול, אל נכון יהיה בכוחם לשלול 

מהדה-לגיטימטורים תחמושת חשובה במאבק זה.    
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 מערכת הדה-לגיטימציה – 
עיקרי המאפיינים, דרכי הפעולה 

והאפקטים 

מסע הדה-לגיטימציה נגד ישראל הינו גל נוסף בשרשרת של מסעי התקפה על מדינת 
ישראל מאז קמה, במגמה להחליש אותה עד להכחדתה בתהליך היסטורי. קדמה לו 
פוליטיות/ מערכות  הערבי,  החרם  צבאיות,  מערכות   - נכשלו  שכולן  מערכות  סדרת 
הדה-לגיטימציה,  מחוללי  בעיני  טרור.  ומערכת  ציונות=גזענות(  )כגון  דיפלומטיות 
מערכה זו מכוונת ל”בטן הרכה” של ישראל כישות ייחודית לא מובנת מאליה, המגדירה 
עצמה בממשק שבין דת ולאום ושרויה בסכסוך היסטורי עם תנועה לאומית אחרת על 

אותה כברת ארץ – מתוך עמדה של עליונות מעשית על תנועה זו. 

זוהי מערכה תודעתית בעיקרה, המוצגת כ”מוסרית”. כנגזרת מהשלילה האידיאולוגית 
של לגיטימיות ישראל, פועלים העומדים מאחוריה לשלול מיניה וביה את הלגיטימיות 
ובכלל  אותה,  ולחזק  ישראל  על  להגן  שתכליתה  ישראלית  ריבונית  פעילות  כל  של 
עם  המיוחד  והכלכלה, הקשר  החוץ  פיתוח קשרי  ההגנה העצמית,  זכויות  מימוש  זה 
התפוצות )כולל “חוק השבות”( וההגנה על שמה הטוב של המדינה. במערכה גלובלית 

זו, כל העולם נתפס כחזית וכל אזרח העולם - כחייל פוטנציאלי.      

ה-2000,  שנות  בראשית  דווקא  והדהד  פרץ  זה  תודעתי  שגל  הוא  מקרה  שלא  נדמה 
ובעיקר במערב אירופה. המדובר בתקופה אליה התנקזו התרחקות מתודעת השואה 
נגד מדינת ישראל,  וִמזיקה לתנ”ך, פיתוח דפוסים של אנטישמיות מודרנית המכוונת 
והקוסמופוליטיות  הגלובליזציה  התפשטות  לעיל,  שצוין  ה”פוסט...”  שיח  אימוץ 
אל  אדם  זכויות  שיח  עליית  אתנו-דתית,  לאומיות  של  לביטויים  הסובלנות  והקטנת 
מול השיח הקלאסי של ביטחון לאומי, עליית כוחם היחסי של שחקנים לא-מדינתיים 
)האזרח הבודד, ארגונים לא-ממשלתיים וגורמי חברה אזרחית בכלל( ועליית משקלם 
המדיה  צמיחת  של  התקופה  זוהי  באירופה.  המוסלמים  של  והפוליטי  הדמוגרפי 
החברתית ושל מהפכת הרישות החברתי-קיברנטי בכלים המאפשרים הפצה המונית 
ואמפליפיקציה של מסרים בלא צורך לעבור דרך מסננת של כללי אתיקה ומשפט. לכל 
זאת יש להוסיף כגורם מרכזי את השפל בסכסוך הישראלי-פלסטיני עם כישלון תהליך 
קמפ-דייויד, ניפוץ התקוות של שנות ה-90 ופרוץ האינתיפאדה השנייה. כמוזכר לעיל, 
של  מחדש  העלייה  )למשל,  האחרונות  בשנים  תמורה  חלה  אלה  ממרכיבים  בחלק 

הלאומיות( אולם עדיין לא ברורה השפעתם העדכנית.        
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מאחורי מערכת הדה-לגיטימציה חברו יחדיו גורמים עוינים לישראל, ובראשם גורמים 
מוסלמים )כולל עדויות למימון מצד גורמי אסלאם פוליטי(, פלסטינים וגורמי שמאל 
עמוק מערביים. ואף כי המדובר בתופעה מבוזרת הכוללת גופים רבים, שונים ומשונים, 
פעולה  ושיתופי  סניפים  וירטואלית,  ִרְשִּתיּות  של  מתגבר  מאפיין  בה  לזהות  ניתן 
מקומיים.4 ודאי נכון הדבר בהתייחס לארגוני הדה-לגיטימציה והחרם המובילים כגון  
 PSC (Palestine Solidarity Campaign) או ה–   SJP (Students for Justice in Palestine),

BNC (BDS National Committee) שהינו הארגון המוביל בפעילות  כך, לדוגמא, ארגון 
דה-לגיטימציה בקמפוסים וצמח כארגון שורשי (grassroots(, מצטייר יותר ויותר כמי 
 )American Muslims for Palestine )כמו  חיצוניים  ובגופים  ִרשתיּות  בקשרי  שקשור 
מכמה  יותר  לא  במערב  מזהים  אנו  הכל  בסך  מקצועי.  וייעוץ  במימון  לו  המסייעים 
)ומאחוריהם  הדה-לגיטימציה  למסע  עצמם  המקדישים  ראשיים  גופים  של  עשרות 
נגדית מולם, כפי שיוצג  “זנבות”(, מה שמאפשר מיקוד מערכה  שובל ארוך מאוד של 

להלן. 

במבט-על, המסע האמור בדרך כלל מסווה את כוונותיו האמתיות באופן מתוחכם, תוך 
ביקורת מהותנית על ישראל כאחראית לסכסוך הישראלי-פלסטיני ולנובע ממנו, ותוך 
וסקטורים  מיעוטים  אדם,  זכויות  שלילת  של  יותר  רחבים  להקשרים  הסכסוך  חיבור 
וחלקים  אירופה  במערב  )בעיקר  במערב  לאתר  ניתן  מוקדיו  את  ומדוכאים.  חלשים 
)ארגונים לא-ממשלתיים, קמפוסים, איגודי  גורמי החברה האזרחית  מארה”ב(, בקרב 
עובדים, המגזר העסקי, כנסיות, תקשורת(, ברשתות החברתיות ובקרב בני נוער. בכלל 

זה:

את  במשתמע  השולל  באופן  הנרטיב  לעיצוב  אינטלקטואלי  מצע  הנחת  א. 
הלגיטימיות של ישראל ושל פעולותיה.

חברה  קהלי  בקרב  המסר  להפצת  חברתיים  בכלים  שימוש   - זה  בסיס  על  ב. 
הדור  על  דגש  ושימת  חברתית  במדיה  מסיבי  שימוש  כולל  נרחבים,  אזרחית 
בכלים דמוקרטיים  ושימוש  ויזואליים/רגשיים  הצעיר, שימוש תכוף באפקטים 
ונוהליים לשם חדירה למוסדות חברה אזרחית )בפרט באקדמיה( והשפעה על 

החלטותיהם.  

ובלתי  לחץ מתמיד  יצירת  תוך  אנטי-ישראליים מעשיים,  לכלים  תרגום המסר  ג. 
)Lawfare(, מתקפה  פוסק, כולל התקפות משפטיות על ישראל ועל ישראלים 
כלכלית על המסחר עם ישראל והשקעות בה )BDS(, ומאמץ לחרמות אקדמיים, 
תרבותיים, ספורטיביים ותקשורתיים המלווה בקמפיין רעשני ומעורר הדים.    

ועוסק  אלים,  בלתי  ליברלי,  כפרוגרסיבי,  שיופיע  “לגיטימי”  קמפיין  עיצוב  ד. 
בזכויות אדם ובהגנה על מיעוט מופלה ומדוכא אל מול מה שמוצג כקולוניאליזם, 
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“מיסגור”  זה,  בכלל  הבינלאומי.  החוק  של  שיטתית  והפרה  אלימות  גזענות, 
בינלאומיים  אדם  זכויות  ולארגוני  ליברלים  לגורמים  התחברות  משפטי,5 
מובילים )כמו אמנסטי  ו–HRW(, שילוב יהודים וישראלים למען הענקת תווית 
רֹוֵוַח  ושימוש  אנטישמיות,  בדבר  כלפיו  האשמות  ודחיית  לקמפיין  “הכשר” 

באו”ם כ”מטריה” מדינית-משפטית-מוסרית.

על  דגש  מושם  האחרונות  בשנים  הליברלי,  הנרטיב  מ”מחטף”  כחלק  ה. 
בישראל בתוך ההקשר הרחב של  – על מיקום המאבק  Intersectionality, קרי 
מאבק בכל צורות הדיכוי והאפליה. מסע זה, הנפוץ במיוחד בקמפוסים בצפון 
אמריקה, יוצר דימוי מלאכותי של “סולידריות” בין מאבקים שונים של קבוצות 
 – כגון  והמפלה,  הפריבילגיות  בעל  החזק,  הרוב  נגד  חלשות  מיעוט/קבוצות 
שחורים )ראה ניסיון החיבור ל–Black Lives Matter(, נשים, להט”בים ועוד. ככזה, 
הוא “ממסגר” את הסכסוך הישראלי-פלסטיני כנרטיב פשטני, “שחור-לבן”, של 
תוקפן )ישראל( מול קורבן )הפלסטינים(, להבדיל מנרטיב של סכסוך סבוך בין 

שתי תנועות לאומיות. 

את  לנצל  הנסיון  הינה  ומתפתחת  ההולכת  “ליברלי”  קמפיין  של  אחרת  צורה  ו. 
הכנסת   - קרי   ,  SRI (Socially Responsible Investing) של  המתפתח  הזרם 
שיקולים של “social good” לשיקולי ההשקעה של גופים כלכליים לצד שיקולי 

רווח והפסד, על מנת להטמיע בו אג’נדה אנטי-ישראלית. 

ברוח כל הנ”ל - יצירת לקסיקון שגור בעל חזות לגיטימית לשם השחרת ישראל  ז. 
טיהור  גזענות,  אפרטהייד,  מדינת   - שלה  הלגיטימיות  על  שאלה  סימן  והצבת 

אתני, קולוניאליזם, פשעים נגד האנושות, אפליה, תוקפנות ועוד.           

לצד ההמשכיות וההתמדה בהפצת המסר - ניצול כל התפתחות או התפרצות  ח. 
בהיבטים  התמקדות  תוך  הקמפיין,  להעצמת  הישראלי-פלסטיני  בסכסוך 
סוגיית  תיוג  זה,  בכלל  שליליים.  הדים  לעורר  המועדים  ישראל  בהתנהגות 
קולוניאליזם  של  כסוג  רחבה(  בינלאומית  ביקורת  )המעוררת  ההתנחלויות 
משברים  סביב  המוניות  מחאה  פעולות  וארגון  בכלל  ישראל  את  המאפיין 
“צוק איתן”  )ראה הגל האנטי-ישראלי העכור באירופה סביב מבצע  ביטחוניים 

בעזה בקיץ 2014(. 

דבריה  להשמעת  ולגיטימיות  חופשיות  במות  מישראל  לשלול  מכוון  מאמץ  ט. 
ולהגנה על שמה, כביכול המדובר בישות “נגועה”, שכל הנוגע בה איננו לגיטימי. 
בקמפוסים  ונואמים  למרצים  אלימה,  לעיתים  מכוונת,  הפרעה   - זה  בכלל 

.)Anti-Normalization( ובפורומים אחרים

ניהול מערכה דינמית המתאימה את דרכי הפעולה ללקחים המוסקים ונלמדים  י. 
באופן שוטף. 
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אפקט מסע הדה-לגיטימציה - בפרספקטיבה של למעלה מעשור ניתן לומר 
להשיג  הצליח  לא  ישראל  מדינת  נגד  הבינלאומי  הדה-לגיטימציה  מסע  כי  בבירור 
מקרו- אפקט  רשם  לא  הוא  ראשית,  יוזמיו.  וחתרו  שקיוו  כפי  אסטרטגי  אפקט 

ביצוא,  עליה  יציבה,  כלכלית  צמיחה  בישראל  נרשמו  זו  בתקופה  אדרבא,  כלכלי. 
ה–  פעילות  מוקד  אירופה,  עם  בסחר  וגידול  בישראל  החיצוניות  ההשקעות  שילוש 
BDS.6 שנית, הוא לא פגע בהיקף קשרי החוץ של ישראל ואלה אף הורחבו והתפתחו 

אף  של  לדין  להעמדתו  להביא  הצליח  לא  הוא  שלישית,  האחרונות.  בשנים  מאוד 
“פשעי  של  בעילֹות  )כגון  ישראל/צה”ל  ממשלת  בשירות  פעילותו  בגין  ישראלי  אזרח 
מלחמה” נגד פלסטינים(. רביעית, הוא רשם הישגים מוגבלים בשדות החרם התרבותי 
שיא  כשנת  מצטיירת   2017 )שנת  לישראל  התיירות  לבלום  בניסיונו  ונכשל  והאקדמי 
נחל רק הצלחות מוגבלות בהחלטות אנטי-ישראליות  של כל הזמנים(. חמישית, הוא 
  divestment על  החליט  לא  בארה”ב  קמפוס  )אף  אחרים  ציבור  ומוסדות  בקמפוסים 
מישראל, להבדיל מארגוני סטודנטים( ובחרמות תרבותיים ואקדמיים )בעשור שעקב 
בין  האקדמי  הפעולה  שיתוף  שיעור  בהיקף  עלייה  נרשמה   BDS ה-  תנועת  להקמת 
החברה  בתחומי  שלו  האפקט  לבסוף,  ל-50%(.  המתקרב  הברית  לארצות  ישראל 
המערכות  החלטות  על  משאיפותיו,  הרחק  מאוד,  חלקית  להשפעה  תורגם  האזרחית 

הפוליטיות-מדינתיות. 

 ,BDS לחוסר הצלחה זה גורמים רבים. מלכתחילה, מתקפה כלכלית על מדינה, דוגמת
חזית  לצידה  לגייס  מצליחה  אינה  אם  מקרו-כלכלי  אפקט  לחולל  ביכולתה  מוגבלת 
בינלאומית של ממשלות. במקרה של ישראל, לצד עובדה מכרעת זו הוגבל פוטנציאל 
הגדולה  – שותפת הסחר  לאירופה  הישראלי  היצוא  יותר משום שרוב  עוד  המתקפה 
ביותר של ישראל – הינו תשומות לייצור ומרכיבי ביניים המוטמעים במוצרים ומיוצאים 
בינלאומיים  שווקים  מפתחת  שישראל  משום  וכן  בינלאומי,  מימד  עם  חברות  ידי  על 
נוספים, בדגש על אסיה, ועומדים לרשותה מנגנוני הגנה מפני חרמות כלכליים מתוקף 

חברותה במוסדות כלכליים בינלאומיים.7

בישראל  שחלה  ההתארגנות  הוא  הנ”ל  ההצלחה  בחוסר  מבוטל  בלתי  גורם  כי  נדמה 
הגברת  זה  ובכלל  המתקפה  עם  להתמודדות  האחרון  העשור  במהלך  ובתפוצות 
היערכות  בשטח,  נוכחות  למערכה,  רבים  גופים  והצטרפות  הממשלתי  המיקוד 
מקדימה ומתקפות-נגד. ראויה לציון במיוחד היערכותה של ישראל אל מול המתקפה 

המשפטית עליה. 

בנוסף, בכמה וכמה מקרים גורמי הדה-לגיטימציה עצמם תרמו לכישלונם בכך שאימצו 
גורמים מסוימים מלהצטרף  והרתיע  כוונותיהם האמיתיות  קיצוני אשר חשף את  קו 

אליהם ולתמוך ביוזמותיהם.          



המכון למדיניות העם היהודי30

ועם כל זאת, אין להתעלם מהאפקט שבכל זאת רשם מסע הדה-לגיטימציה ואין לבטל 
בחוגים  לישראל  הקשור  בכל  האווירה  הרעלת  על  השפיע  הוא  מכל  יותר  אותו. 
ובני  סטודנטים  שמעידים  כפי  חברתית,  ובמדיה  בקמפוסים  כגון  במערב,  מסוימים 

דימוי  בעקביות  משקפים  קהל  דעת  סקרי  ככלל,  מהתקשורת.  ובחלק  רבים,  נוער 
המתאר  ממושג  הפך  “ציונות”  המושג  הבינלאומית.  הקהל  בדעת  לישראל  בעייתי 
בארה”ב,  גם  המערבי.  בשיח  במחלוקת  שנוי  טעון,  למושג  לגיטימית  לאומית  תנועה 
מראים  קהל  דעת  סקרי  גבוהה,  רמה  על  שומרת  בישראל  הציבורית  התמיכה  בה 
שחיקה מדאיגה בתמיכה בישראל  בקרב הדור הצעיר והיותר ליברלי, בעיקר בהקשר 
יש  ישירה של מסע הדה-לגיטימציה,  אין מלוא השחיקה תוצאה  וגם אם  הפלסטיני. 

להניח שהוא תרם לכך.     

רשם  הוא  המקרו,  ברמת   ,BDS–ה ובתוכו  הדה-לגיטימציה,  מסע  של  כישלונו  חרף 
ודרכה  המערבית  הליברלית  לאליטה  חילחל  הוא  המיקרו.  ברמת  מסוימת  השפעה 
מתדפק על דלתות השיח המיינסטרימי. הוא נוכח, מורגש ומתרחב בקמפוסים בצפון 
אמריקה )אף כי עד כה חדר משמעותית רק לכ-10% מהם(, בשת”פ האקדמי המערבי 
ומועקה ללא מעט בתי עסק  והספורט. הוא הפך מטרד  ובעולם התרבות  ישראל  עם 
וישויות כלכליות מערביות המשקיעות בישראל, שחלקן )כמו קרנות פנסיה אירופיות 
השוק  עם  מגע  לנתק  או  לצמצם  בגינו  החליטו  אורנג’(  כמו Veolia או  חברות  או 
איגודים  של  כלכלית  מבחינה  הרגישה  בחזית  מסוימת  השפעה  רשם  והוא  הישראלי, 

מקצועיים. 

תוצרת  על  במכסים(  החמרה  או  מוצרים  סימון  )כמו  מגבלות  או  חרם  של  התופעה 
ישראלית המיוצרת מעבר ל”קו הירוק” או על חברות ישראליות החונות ופועלות מעבר 
צברה  האחרונות  ובשנים   ,)Israel proper( ישראל-גופא  על  מחרם  יותר  נפוצה  לקו, 
תאוצה באירופה. כאמור לעיל, קיים ויכוח האם המדובר בדה-לגיטימציה או בכלי לחץ 
בו(, שהרי  ישראל תילחם  )שבכל מקרה  ישראל בהקשר הפלסטיני  פוליטי על מדיניות 
ומכאן  “ישראל-גופא”   לבין  כבוש”  כ”שטח  מגדירה  שהיא  מה  בין  מבחינה  זו  תופעה 
שהיא מכירה במשתמע בעצם הלגיטימיות של ישראל. כך או כך, אף שהיקף התוצרת 
הישראלית מעבר לקו הירוק הינו זניח )פחות מ – 1% מכלל היצוא הישראלי( יש לשים 
לב לפוטנציאל “המדרון החלקלק”, קרי – לסכנה שהחרמות או ההגבלות יורחבו בהדרגה 
המקיימות  אך  בישראל-גופא,  פעילותן  שעיקר   - בנקים  כולל   – ישראליות  לישויות 
ב”רשימה השחורה” של  נוכחת, למשל,  זו  ושומרון. סכנה  ביהודה  או פעילויות  סניפים 

.)UNHRC( חברות המורכבת בעת הזו לדרישת המועצה לזכויות אדם של האו"ם

הציבור  של  לישראל  בזיקה  פגיעה  הינה  הדה-לגיטימציה  מערכת  של  חשובה  מטרה 
תופעת  ישראל.  למדינת  כוח”  “מכפיל  בו  בראותה  הנוער,  בני  בעיקר  במערב,  היהודי 
וסקרי  ומוכרת,  קיימת  בארה”ב  יהודי  נוער  בקרב   )distancing( מישראל  ההתרחקות 
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Pew מראים כי שיעור התמיכה בישראל בקרבם נמוך משיעור התמיכה של המבוגרים. 

אלא  הדה-לגיטימציה  במסע  דווקא  נעוצה  איננה  זו  לתופעה  העיקרית  הסיבה 
זאת,  עם  יחד  ועוד.  תערובת  נישואי  עצמה,  היהודית  הקהילה  בקרב  בהתפתחויות 
בצד הפוליטי יש למסע הדה-לגיטימציה השפעה מסוימת. בהכללה ניתן לומר כי הוא 
וזניח מן הקהילה היהודית להפוך לדה-לגיטימטורים  משפיע רק על חלק קטן מאוד 
ביקורתיות  מן הקהילה מאמץ עמדות  יותר  גדול  לכך שחלק  תורם  הוא  אך  בעצמם, 
לישראל(  הזיקה  לבין  הליברלים  ערכיו  בין  לבחור  צורך  תחושת  )מתוך  ישראל  כלפי 
וחלק גדול עוד יותר פשוט מתרחק מישראל ומכל הקשור אליה, מפני שהיא נתפסת 

כנושא טעון ובעייתי.         

בשורה התחתונה, אל לישראל ולעם היהודי להתייחס בשוויון נפש למסע המתנהל נגד 
המדינה ונגד הקשר בינה לבין התפוצות. עליהם לזהות נכונה את מוקדיו של מסע זה 

ואת נקודות התורפה אליהן הוא עלול לכוון - ולהיערך בהתאם.  

האחרונות.  בשנים  הישראלי-יהודי  בצד  חשובות  התפתחויות  חלו  אכן  לעיל,  כמצוין 
באה  המודעות  בעקבות  האסטרטגי.  לאתגר  המּודעות  התפתחות  היא  בהן  ראשונה 
ההיערכות. לא מעט מכוני מחקר וארגונים נחלצו להקדיש משאבים למחקר התופעה 
הסמיכה  ישראל  ממשלת  היהודי,  העם  למדיניות  המכון  ביוזמת  מדיניּות.  ולהצעות 
- לרכז את הטיפול בנושא והקצתה  - המשרד לעניינים אסטרטגיים  משרד ממשלתי 
לו תקציב ייעודי לשם כך, ומשרד זה אכן עשה כברת דרך ממשית וראויה לציון בגיבוש 
למעקב  פונקציות  הקימו  בישראל  המודיעין  גופי  מעשית;  ובהיערכות  אסטרטגיה 
אזרחיות  יוזמות  מעט  לא  צצו  למולה;  נערכו  בחו”ל  יהודיים  ארגונים  התופעה;  אחר 
בארץ ובחו”ל למלחמה בדה-לגיטימציה - כולל בקמפוסים, בהסברה ובמלחמה ברשת 
האינטרנט; הוקמו חיבורים ורשתיות בין חלק מהגופים המטפלים בנושא בארץ ובחו”ל; 
ולמול “שבוע האפרטהייד” השנתי(; הוצאו  בוצעה פריסה בשטח )למשל, בקמפוסים 

אל הפועל יוזמות חקיקה נגד פעולות דה-לגיטימציוניות ועוד. 

בתפוצות,  ובעקבותיה  בישראל,  והוטמעה  הושלמה  לא  שעדיין  נדמה  זאת,  כל  ועם 
אסטרטגיה ארוכת טווח כוללת ומתוקצבת כראוי למלחמה בתופעה, וניכרים ליקויים 
המשאבים  ובגיוס  בתיאום,  בהתרשתות,  בהתארגנות,  במיקוד,  השתפרות  המחייבים 

האנושיים הנדרשים.         
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קווי מתאר לאסטרטגיית מלחמה 
 בדה-לגיטימציה ותרגומה 

לכלים מעשיים  

כמו בכל מערכה, גם במאבק נגד הדה-לגיטימציה נדרשים אסטרטגיה כוללת, מודיעין 
מאמץ  מיקוד  והתקפים,  הגנתיים  אלמנטים  המשלבת  מבצעית  תוכנית  ממוקד, 
איננו  הנדון  המאבק  כי  עולה  דלעיל  מהניתוח  לאסטרטגיה.  המשאבים  והתאמת 
בו כלי מדיניּות, וחשוב לרכז אותו במוקדי  יש לשלב  גרידא, אלא  מצטמצם בהסברה 
לכל  להתפשט  במקום  הרשתי,  והמרחב  האזרחית  החברה  ובגורמי  במערב  התופעה 

ביטוי בכל מקום שריח דה-לגיטימציה נודף ממנו. 

המובילים  היהודיים  הארגונים  ובעקבותיה  ישראל  שממשלת  חשוב  דבר,  ראשית 
בתפוצות יאמצו לתופעת הדה-לגיטימציה הגדרה אחידה אשר תכוון את פעולותיהם, 
ואת האינדיקטורים והכלים המוצעים להבחנה בינה לבין ביקורת. בהתאם לכך, יש 
לכוון את התגובה לתופעה באופן שיפריד ויַנֵּכר ככל הניתן בין הדה-לגיטימטורים לבין 

גורמים ליברליים שאינם כאלה.     

שנית, מתוקף ההבחנה בין מעגל הדה-לגיטימציה לבין מעגל דימויה הכללי של ישראל 
יעד  קהלי  ארבעה  לפחות  לאפיין  יש  כאלה,  שאינם  מי  לבין  דה-לגיטימטורים  ובין 
אחד  כל  מול  אל  ייחודית  אסטרטגיה  ולפתח  הדה-לגיטימציה  נגד  למאבק  שונים 

מהם:

החותרים  או  כייעודם  המציבים  ואנשים  גופים   – מובהקים  דה-לגיטימטורים  א. 
בכוונת מכוון לחולל, לפתח ולהפיץ דה-לגיטימציה של ישראל )כפי שהגדרנוה 
בליבת  היא  אלה  נגד  המערכה  העיקריים.  האקטיביים  ותומכיהם  לעיל( 
 – התקפית  אסטרטגיה  דורשת  והיא  הדה-לגיטימציה  בתופעת  המלחמה 
חשיפת כוונותיהם האמיתיות, name and shame ומערכה תקשורתית ליצירת 
דה-לגיטימציה להם תוך הצגתם כגורמים קיצוניים וחשוכים, מלחמה אקטיבית 
להלן(,  )ראה  לגיטימית  לבלתי  פעילותם  שתהפוך  חקיקה  ייזום  ברשת,  נגדם 
חשיפת  בחזית(,  תעמוד  לא  ישראל  )בהן  שונות  בעילות  משפטיות  תביעות 
חרמות-נגד   ,BDS חשבונות  לסגור  בנקים  על  לחץ  שלהם,  המימון  מקורות 
)יש  במערב  מובילים  גופים  בעשרות  כאמור, המדובר  ועוד.  במקרים מסוימים 
מיקוד  אלפים, מה שמאפשר  או  במאות  ולא  ב”זנבות”(  ולא  במובילים  לעסוק 
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במקביל,  למגננה.  ממתקפה  הדה-לגיטימטורים  את  שיסיג  אפקטיבי  מאמץ 
נוכחות  ולהפגין  שלהם  חופשית  לפעולה  פתוח  ריק  שדה  להותיר  שלא  חשוב 
פעילה ובולטת מול פעילותם בקמפוסים, ב”שבוע אפרטהייד ישראל”, בהפגנות 

משמעותיות וכו’. 

דה- כוונת  מתוך  שלא  הדה-לגיטימציה  למסע  ותורמים  המסייעים  גורמים  ב. 
הדה- תופעת  את  שיאיר  אקטיבי  שיח  לקיים  יש  אלה  מול   – לגיטימציה 
לגיטימית,  ביקורת  לבין  בינה  ויבהיר את הקווים המפרידים  יחדד  לגיטימציה, 
כולל מטבעות הלשון המאפיינות את השיח הדה-לגיטימטורי )ראה אפרטהייד( 
שחשוב לא להשלים עימן. כך, למשל, ניתן להניח שהשופט גולדסטון לא כיוון 
בדו”ח הידוע שלו לחולל דה-לגיטימציה של ישראל, אך אין ספק שהדו”ח עצמו 
כמדיניּות,  אזרחים  הרג  ביצעה  שישראל  כשקבע  משמעותית  תרומה  לה  תרם 
ומכאן שביצעה “פשעי מלחמה” והיא חשודה ב”פשעים נגד האנושות”. במקרה 
י  דנן גולדסטון חזר בו מהאשמות אלה בעקבות שיח כנ”ל, אך היה זה מעט ִמדַּ
קבוצות  לכלול  היהודיים  והארגונים  ישראל  על  זה  יעד  בקהל  מדי.  ומאוחר 
מיעוט וסקטורים חלשים אשר נשבו במקסם ה-Intersectionality, לפנות אליהם 
הפלסטינית  לסוגיה  שלהם  היעדים   בין  הקשר  כי  לשכנועם  ולפעול  ביוזמתם 

הוא מלאכותי ומופרך.   

הישראלי- בסכסוך  עניין  או  ידע  חסרת  שרובה  הבינלאומית,  הקהל  דעת  ג. 
קהל  מול  הפעולה   - ישראל  נגד  שיטתית  מוח  לשטיפת  הנתונה  אך  פלסטיני, 
יעד זה מצויה בעיקרה במעגל הדימוי של ישראל, ומגמתה צריכה להיות בראש 
נדרש  זה  קהל  מול  הדה-לגיטימציה.  מעגל  אל  ממנו  סחף  למנוע  ובראשונה 
ניתוב השיח אודות  זה  ובכלל  חיזוק משמעותי של מאמץ ההסברה הישראלי8 
ישראל מחוץ לפריזמה של הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואל מחוזות הממתגים 
במרחב  ייחודית  )דמוקרטיה  דמוקרטית  דינמית,  צעירה,  כמדינה  ישראל  את 
לרווחת  ותורמת  שלום  שוחרת  סובלנית,  ליברלית,  בעליל(,  דמוקרטי  בלתי 
העולם. במאמץ זה חשוב שייעשה שימוש לא רק בכלים של ידע והיגיון אלא גם 

בכלים שתכליתם ללכוד את הדמיון והרגש של קהל היעד.

לעודדם  לחפשם,  חשוב   – בדה-לגיטימציה  למאבק  פוטנציאליים  שותפים  ד. 
זו  במסגרת  )להלן(.  בדה-לגיטימציה  הנלחמים  וירטואלית של  לרשת  ולקשרם 
יהודים  ולא  )יהודים  וליברלים  יהודים  לא  שותפים  במציאת  מאמץ  למקד  יש 
הדה-לגיטימציה  במרכזי  תומכים   grassroots וחיזוק  לפיתוח  לפעול  כאחד(, 
העיקריים ולהרחיב את ה”אוהל” שתחתיו אמורים להסתופף שותפים אלה ככל 
שניתן - לכל מי שנכון להילחם בתופעת הדה-לגיטימציה, גם אם הינו ביקורתי 

כלפי פן זה או אחר במדיניות ישראל.    
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ישראל  על  האחרונים  הקהלים  מול  אל  ההצלחה  סיכויי  את  להגביר  מנת  על  כי  ברי 
להיות ערה ומודעת לכך שעל יוזמות ואמירות במרחב הציבורי שלה פנימה לעלות ככל 
הניתן בקנה אחד עם הדרך שבה היא מציגה עצמה כלפי חוץ או תוקפת את אויביה. 
במיוחד נכון הדבר לגבי פעולות )כולל יוזמות חקיקה( או אמירות הסותרות או עלולות 
לסתור את המיתוג של ישראל כשוחרת שלום וליברלית אל מול אויביה החשוכים. כך, 
למשל, נראה כי החקיקה החדשה האוסרת כניסה לישראל של פעילים אנטי-ישראליים 
לסייע  היכולים  ליברלים  גורמים  שתרחיק  בכך  מתועלתה,  מרובה  להיות  עלול  נזקה 
במאבק )ובאופן מעשי אין בה צורך, הואיל והסמכות לאיסור הכניסה לישראל נתונה 

ממילא בידי שר הפנים(.9 

הסכסוך  במרחב  מצוי  הדה-לגיטימציה  מדורת  על  העיקרי  הדלק  שכאמור  מאחר 
הישראלי-פלסטיני, ומאחר ששלילת פתרון של פשרה מדינית היוצרת הפרדה פוליטית 
בין שתי ישויות לאומיות לגיטימיות מאפיין את הדה-לגיטימטורים ומהווה נייר לקמוס 
לכוונותיהם – חשוב שישראל בעצמה תעמוד במבחן לקמוס זה, בבואה לתקוף אותם 
ולשלול מהם תחמושת. אמירות ויוזמות בשיח הישראלי השוללות באופן עקרוני פתרון 
של היפרדות מדינית )להבדיל מניתוח סיכויי ההצלחה המעשיים של פתרון כזה בזמן 
הרחבת ההתנחלויות מחוץ  על  )בדגש  בפניו  הדלת  את  כסוגרות  הנתפסות  או  נתון(, 
לפלסטינים  בסיסיות  אזרח  זכויות  מתן  כשוללות  או  המרכזיים(  ההתיישבות  לגושי 
שבין  במרחב  רגישים  יעד  קהלי  מול  אל  ישראל  של  המאבק  באפקטיביות  פוגעות   -
מן  כאמור, בשלילת תחמושת  שנית: המדובר,  ודוק  והדה-לגיטימציה.  הדימוי  מעגלי 

הדה-לגיטימטורים ולא בהורדת מסע הדה-לגיטימציה מן הפרק.  

זו ואף זו: גם בעידן של פופוליזם ולאומיות גוברים, חשוב שישראל והממסד היהודי 
יותירו את שיח הערכים ההומניים  ולא  יזנחו את השיח הליברלי  לא  בתפוצות 

האוניברסליים בידי תוקפי ישראל הנושאים את שמם לשווא. שיח זה הוא כלי חשוב 

הדה-לגיטימציה,  נגד  הליבה  טענת  את  משרת  והוא  המוסרית  העליונות  על  במאבק 
צודק  ולא  ניתן  לא  ולפיכך  אוניברסליות,  הן  מהותן  מעצם  לאומיות  זכויות  שלפיה 
לשלול אותן מהעם היהודי. בהקשר זה נכון לקיים הידברות פתוחה עם ארגוני זכויות 
אדם בינלאומיים שאינם פועלים מתוך אג’נדה והטיה אנטי-ישראליים מובהקים, ויש 
להיזהר מלהתפתות להיצמדות לגורמים אנטי-ליברלים במערב )כדוגמת מפלגות ימין 
עמוק באירופה הנגועות בגזענות ושנאת זרים(, גם אם אלה ידידותיים לישראל.                            

בראיה גלובלית, על ישראל לכוון )מה שהיא עושה ממילא( לקהל יעד נוסף על הנ”ל 
– זה של קהילות מדיניות וחברתיות גדולות וחשובות כמו סין והודו למשל, הפתוחות 
הדה- בשיח  או  הקלאסית  האירופית  באנטישמיות  נגועות  ואינן  ישראל  עם  למגע 
לגיטימטורי המערבי. באסטרטגיה של גישה עקיפה יכולה פעילות כזו לתרום תרומה 
המאמינים  יש  הדה-לגיטימטורים.  מצד  וההחלשה  הבידוד  כוונות  לסיכול  חשובה 



35 המכון למדיניות העם היהודי

גם  מה  הדה-לגיטימציה,  אתגר  מול  אל  ישראל  של  המאמץ  עיקר  להיות  צריך  זה  כי 
שלטעמם אירופה ממילא “אבודה” – נגועה באנטישמיות או נמצאת בשקיעה. לטעמנו, 
זוהי גישה שגויה. אין לזלזל במשקלה של אירופה )שותפת הסחר המרכזית של ישראל 
וערש היסטוריה יהודית ייחודית( ובהשפעה ארוכת הטווח של זרמים אינטלקטואלים 
ובמחוזות  בארה”ב  האליטות  על  באירופה  אינקובציה  ועוברים  הנולדים  ותרבותיים 
גלי  לנוכח  כי  נדמה  אדרבא,  אבוד.”  “מקרה  כאל  לאירופה  להתייחס  אין  גם  אחרים. 
הפליטים והטרור המגיעים מאזורנו ומכים בה )כשברקע מתחים קיימים עקב עליית 
משקלם של המוסלמים ביבשת( – גברה הבשלות והפתיחות באירופה להאזין לנרטיב 

הישראלי.   

הניסיון המצטבר מראה כי כלי חשוב מאוד אל מול הקהלים שאינם דה-לגיטימטורים 
שלה,  הדילמות  מורכבותה,  מציאותה,   – לישראל  אמצעית  הבלתי  החשיפה  הינו 
הפסיפס האנושי והמרקם הדמוקרטי שלה. חשיפה זו מסייעת במקרים רבים להפריך 
יהודי  קהל  מול  גם  חשובה  היא  הדה-לגיטימציה.  מערכת  את  המשרתים  מיתוסים 
דרך  )כגון  הישראלית  המציאות  והבאת  ישראלים  עם  מגע  בישראל,  ביקורים  צעיר. 
שליחים ומשלחות( לידי מגע בלתי-אמצעי עם מוקדי דה-לגיטימציה )כמו קמפוסים, 
איגודי עובדים, חברות בינלאומיות ועוד( יכולים להיות אפקטיביים לא פחות ואף יותר 
מפעולות ואמצעים אחרים. אפקטיבי במיוחד כשובר סטיגמות יכול להיות השילוב של 
גורמים מהמגזרים הערבי והאתיופי בישראל בחשיפה היזומה של ישראל לקהלי היעד 

בחו”ל.  

מן הבחינה הארגונית, מסקנתנו היא כי נכון ליצור שלושה מרכזי כובד לטיפול 

באתגר הדה-לגיטימציה, שסביב כל אחד מהם יפעלו שלל הגופים העוסקים בנושא: 

מרכז כובד ממשלתי, מרכז כובד אזרחי ומרכז כובד יהודי:



המכון למדיניות העם היהודי36

   

לעניין זה:

כפי שצויין, קיימים היום הרבה מאוד גופים העוסקים בנושא, אך במקרים רבים  א. 
בלא תיאום ושקיפות מספקת ועם חוסרים משמעותיים בארגז הכלים שלהם. 
יביא לידי ביטוי את היתרונות  חשוב לפיכך ליצור מרכזי כובד שכל אחד מהם 
ויוזמות,  פעילויות  לרכז  מנת  על  דיו  משמעותי  ויהיה  בו  הגלומים  היחסיים 

לתאם בין גופים שונים במרחבו, לסייע להם ולהשיג אפקטים מערכתיים.

להתגייס  חייבת   – הדה-לגיטימציה  מתקפת  של  המרכזי  המושא   – ישראל  ב. 
ולהוביל את המאמץ, ולהפעיל לשם כך כלים מדינתיים חיוניים הנמצאים בידיה 
מדינתיים  ויתרונות  ביצוע  מנגנוני  גלובלית,  פריסה  משאבים,  מודיעין,  )כמו 
אחרים(. אמנם ממשלת ישראל הגדירה גורם ממשלתי אחד כאחראי על הטיפול 
לו  שיש  החוץ,  משרד  )גם  לחיזוק  זקוק  עדיין  הוא  להתרשמותנו  אולם  בנושא 

כושר תפעול ופריסה גלובלית, נחלש מאוד בשנים האחרונות(. 

לא-ממשלתי.  אזרחי  כובד  מרכז  שיתקיים  חשוב  הממשלתי  הכובד  מרכז  לצד  ג. 
ראשית, מאחר שעיקר האתגר הינו בתחומי החברה האזרחית יש במקרים רבים 
יתרון לגורמי חברה אזרחית לא ממשלתיים בהתמודדות עימו, כולל אי-הצורך 
כגורם  להופיע  היכולת  לצד  ממשלה,  על  החלים  ומגבלות  לכללים  להיצמד 

חברה אזרחית

ממשלת ישראל

העם היהודי
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למרכז  יש  הקיימת,  במציאות  ממשלתית.  תעמולה  שופר  שאינו  בלתי-תלוי 
ועולמות המשפט  בעיקר בתחומי המלחמה ברשת  פוטנציאליים  יתרונות  כזה 
)חלקן  כזה  כובד  יוזמות להקמת מרכז  וכמה  וההסברה. בפועל, נתקלנו בכמה 
בעידוד ממשלתי סמוי( אך עד כה הוא טרם קם ובחלל מרחפים הרבה לוויינים 

קטנים ומוגבלים ביכולותיהם.

המשאב  ובעיקר  היהודי,  העולם  משאבי  את  לגייס  אמור  היהודי  הכובד  מרכז  ד. 
והארגונים  קיים,  אינו  הוא  גם  לעכשיו  נכון  אך  האמורה,  למערכה  האנושי 
היהודיים השונים פועלים בנפרד זה מזה, ועם תיאום ושקיפות חלקיים בלבד. 
אחד הרעיונות שעלו בהקשר זה היה ליצור עבור נוער התפוצות תכנית של מעין 
יתממש  אשר  בדה-לגיטימציה,  המלחמה  בתחום  היהודי  לעם  לאומי”  “שירות 
- רצוי בחפיפה עם מרכז הכובד  ובין בתפוצות  לתקופה מוגדרת, בין בישראל 
“שירות  כחלק ממנו.  או  בישראל(  הנוער  כישרונות  )שינצל את משאב  האזרחי 

לאומי” כזה יכול להיות מושך במיוחד בעיקר בתחומי המלחמה ברשת.

בין שלושת מרכזי הכובד חייב לפעול גוף ְמַמֵּשק מרכזי שיעצב את האסטרטגיה,  ה. 
מדיניות,  )מסיבות  עדיף  מה  להחליט  ויאפשר  המאמצים  חלוקת  את  ינחה 
עדיף  ומה  הממשלה  שתעשה  אחרות(  או  משאביות  תקשורתיות,  משפטיות, 
להפקיד בידי הגופים הלא-ממשלתיים. בכלל זה ראוי לפתח ִמְמָשק אפקטיבי 
של העברת מידע דו-סטרית, מה שיחייב מנגנון לשחרור מידע ממשלתי לא גלוי 
לידי גורמים אזרחיים. להתרשמותנו, הִממשק הקיים לקוי וחסר יכולת סינרגיה, 
מה שפוגם בעיקר במיצוי פוטנציאל ההתמודדות של גורמים אזרחיים, ובפרט 

חברות כלכליות הנמצאות תחת איומי הדה-לגיטימציה. 

יתר על כן, יש מקום לפיתוח ִרשתיּות אלו העוסקים במאבק בדה-לגיטימציה  ו. 
)“הרשת הכחולה”( הרבה מעבר לקיים, בוודאי לא פחות )ורצוי יותר( מהרשתיּות 

שמקיימים מחוללי הדה-לגיטימציה )“הרשת האדומה”(.

ביוזמת  במקצת.  שונה  בדרך  אך  זה,  כללי  בכיוון  צועדת  החלה  אכן  ישראל  ממשלת 
משותף  מיזם  להשיק  החלטה  לאחרונה  אימצה  היא  אסטרטגיים  לעניינים  המשרד 
לממשלה וליהדות התפוצות להקמת גוף ממשלתי-אזרחי למלחמה בדה-לגיטימציה. 
הפלטפורמה ליוזמה זו הינה חברה לתועלת הציבור, “קלע שלמה”, שמימונה )כ- 256 
מיליון ₪ בשלב זה( וועדת ההיגוי שלה יתחלקו באופן שווה בין הממשלה והתורמים 
ו”מסע”. בעוד שזהו צעד חיובי מאוד  – במודל תכניות כמו “תגלית”  מהעולם היהודי 
בהיבטי  כולל  מידי,  גבוה  ממשלתי  פרופיל  מגלם  הוא  שלטעמנו  הרי  הנכון  בכיוון 
הנראות הממשלתית והמגבלות הרגולטיביות הממשלתיות החלות עליו, ואינו ממקסם 

את יתרונות המודל המוצע לעיל.           



המכון למדיניות העם היהודי38

הדה- בתופעת  למלחמה  ויוזמות  רעיונות  ספור  אין  צצו  האחרונות  השנים  במהלך 
זו. לטעמנו, תפקידם  כוונת עבודה  זו  ואין  לגיטימציה. יקצר המצע מלסקור את כולן 
בראי  אותם  ולבחון  אלה  ויוזמות  רעיונות  אליהם  למשוך  הוא  הנ”ל  הכובד  מרכזי  של 

אסטרטגיה כוללת ועל בסיס השאלות מה חשוב, מה חסר ומה אפקטיבי. 

מנקודת מבט זו, בחרנו לסקור ולהדגיש להלן סדרה של רעיונות ויוזמות אשר עונים על 
שלוש השאלות הנ”ל:  

ראשית, אנו רואים מקום חשוב ליצירת מצע אינטלקטואלי אשר יעצב באופן עדכני 
העם  של  העצמית  ההגדרה  של  הרעיונית-מוסרית  וההצדקה  הציוני  הנרטיב  את 
כך,  לשם  הדה-לגיטימציה.  מצע  מול  אל  חסר  זה  מצע  שלו.  הלאום  במדינת  היהודי 
יש לגייס אינטלקטואלים בעלי משקל בינלאומי כבד, כולל לא יהודים, שיכתבו ויפיצו 
אותו. הנרטיב האמור, שיכלול שיח זכויות אדם וזכויות קולקטיביות, אמור בין השאר 
ייחודיות  לבין  להן  זכאים  שהיהודים  האוניברסליות  הזכויות  שבין  במתח  להתעצב 
ג’ונתן סקס,  הרב  כפי שציין  או,  כלאום  והן  כדת  הן  היהדות  )הגדרת  היהודי  הסיפור 
העובדה שרק היהודים כוננו מדינת לאום בארץ-ישראל לאחר שהם, ורק הם, מעולם 

לא נעדרו ממנה במרוצת ההיסטוריה(.   

שנית, במסגרת המלחמה נגד מחוללי הדה-לגיטימציה )קהל היעד הראשון דלעיל(:

אדמיניסטרטיביות,  ולצידו החלטות  כלי החקיקה  לחשיבותו של  לב  לשים  יש  א. 
בשנים  ישראל.  על  ההתקפה  של  והלגיטימיות  הפעולה  מרחב  בשלילת 
האחרונות אלה התפתחו מאוד הן בצפון אמריקה )בארה”ב אימצו כבר למעלה 
מ-20 מדינות יוזמות חקיקה נגד ה–BDS ועוד היד נטויה, לצד חקיקה פדררלית 
)בצרפת  אירופה  במערב  והן  זה(  בכיוון  צעדים  ננקטו  בקנדה  וגם  מתגבשת,10 
קיים חוק נגד חרמות/אפליה עוד משנת 2003 אשר עמד במבחן בית המשפט 
של  חוקית  חסימה  על  ב-2017  הודיעה  בריטניה  ממשלת  לערעורים;  העליון 
אימצה  בגרמניה  השלטון  מפלגת  מקומיות;  מועצות  מצד  ישראל  נגד  חרמות 
ב-2017 החלטה המגנה את החרם על ישראל ומספר עיריות מרכזיות במדינה 
BDS ולאסור על קיומה במקומות  זו החליטו למנוע תמיכה ציבורית מפעילות 
שום  תממן  לא  המדינה  כי   2017 במרץ  החליט  השוויצרי  הפרלמנט  ציבוריים; 
ידי  על   BDS–נגד ה נתקבלו החלטות   ;BDS–ו בגזענות, אנטישמיות  גוף התומך 
שניתן  ככל  לעודד  יש  ועוד(.  בספרד  השלטון  ומפלגת  העליון  המשפט  בית 
יוזמות אלה ולהרחיבן, בשאיפה ליצירת מעין קוד בינלאומי מחייב אשר יהפוך 
את קמפיין הדה-לגיטימציה לבלתי לגיטימי )מעבר לוויכוחים על צדק ומוסר( 

ויסייע במתיחת הקו המפריד בין ביקורת לבין דה-לגיטימציה.
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ביוזמות תביעה  כלים אופנסיביים חדשים. במיוחד אמורים הדברים  יש לפתח  ב. 
בהגנה,  רק  להסתפק  אין   - שונות  בעילות  דה-לגיטימטורים  נגד  משפטיות 
ישראל  ממשלת  לא  זה  מסוג  שבפעולות  מאוד  חשוב  שתהיה.  ככל  מוצלחת 
תעמוד בחזית אלא גורמים אזרחיים. הוא הדין גם לגבי יוזמות לסגירת חשבונות 

בנק של גורמי BDS, שאף הן החלו רושמות הישגים.11 

מנוצלים  )שכרגע  ברשת  הפעילות  שמקנה  היתרונות  את  תום  עד  לנצל  יש  ג. 
מאוד על ידי הדה-לגיטימטורים( במסגרת תכנית סייבר סדורה, ולגייס לכך את 

כישרונות הנוער הישראלי והיהודי למלחמה משולבת ברשת.   

האזרחית  החברה  של  העיקריים  המוקדים  מול  הנדרש  המאמץ  במסגרת  שלישית, 
במערב:

סדורה,   אסטרטגית  מתכנית  כחלק  הקתולית,  הכנסיה  מול  ביוזמה  לצאת  יש  א. 
במגמה לחלץ מראשיה הכרה – לפחות משתמעת - בזכות העם היהודי למדינת 
פרויקט מקיף  ערך  היהודי  למדיניות העם  לאום במולדתו ההיסטורית. המכון 
המדיניות  קובעי  בפני  יוצגו  אשר  אופרטיביות  המלצות  וגיבש  זה  בעניין 
הרלוונטיים. מטעמים שלא יפורטו בעבודה זו אנו רואים הזדמנות לכך )עם כל 
של   הנוכחיים  ראשיה  את  לגייס  אפשרי  בלתי  שלא  וסבורים  שבדבר(  הקושי 
הכנסייה – לה השפעה לפחות מוסרית על 1.2 מיליארד מאמינים – כשותפים 

סמויים במאבק בדה-לגיטימציה.  

)הנישא  הנוכחי  מזה  ומקצועי  מקיף  רחב,  יותר  הרבה  מאמץ  להשקיע  יש  ב. 
בעיקר על ידי ההסתדרות(, בתמיכה ממשלתית ישראלית פעילה, אל מול מגזר 

האיגודים המקצועיים.

למענה  האחרונות  בשנים  זוכה  בקמפוסים  הדה-לגיטימציה  קמפיין  אמנם  ג. 
מוגבר בשטח, אולם משום חשיבות הנושא בעיצוב תודעת האליטה המערבית 
קהלי  מול  ישירות  לנעשה  מעבר  מאמץ,  תוספת  מתבקשת  העתידית, 
הסטודנטים והמרצים, בעיקר מול הנהלות האוניברסיטאות, במגמה להנחיל גם 
זולג מעבר לגבול ההסתה והאפליה,  כאן קוד מחייב של חופש אקדמי, שאינו 

המגולמים ברבות מפעילויות הדה-לגיטימציה.

רביעית, יש לגבש תכנית מקיפה אל מול האו”ם כמטריה מרכזית לתופעת הדה-
לגיטימציה. בכלל זה, חשיפת האפליה המבנית הקיימת בו נגד ישראל )במבנה האו”ם 

ובאג’נדה של הדיונים( ושעריו הפתוחים לדה-לגיטימטורים מובהקים וחתירה לשנות 
לדה-לגיטימציה  בגלוי  או”ם חדש המתנגד  מזכ”ל  זו. המציאות הקיימת של  מציאות 

ושל ממשל אמריקני הפתוח לשיח ישראלי זה מספקת הזדמנות לפעולה כזו.
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לחברות  הגנה  מטריית  לספק  יותר  טוב  להיערך  ישראל  ממשלת  על  חמישית, 
כלכליות, ישראליות ובינלאומיות, הנחשפות למתקפת ה–BDS. הניסיון המצטבר מלמד 

לבין  בינה  והחיבור   Corporate De-legitimization  – ה  לאתגר  הממשלה  מּודעות  כי 
החברות האלה לוקים בחסר. במערך הממשלתי עצמו יש מקום להגדיר בעבודת מטה 
שקטה את נקודות התורפה הרגישות למתקפה כלכלית על ישראל ואת האינדיקטורים 

)בבחינת “אורות אדומים”( שהופעתם עלולה לחייב היערכות מיוחדת.  

במענה  הנדון.  במאבק  המשפטי  המימד  לחשיבות  לב  לשים  ישראל  על  שישית, 
למאמצי ה”מסגור” המשפטי של הדה-לגיטימציה כבר צוינו חשיבות יוזמות החקיקה 
הנגדית והתביעות המשפטיות.  לאלה יש להוסיף פעלתנות להתאמת פרשנות המשפט 
המערב  מדינות  גם  )וכמוה  ישראל  ניצבת  בפניהם  הביטחוניים  לאתגרים  הבינלאומי 
לסביבה  ומכוונים  אזרחית  מסביבה  הנובעים  וגרילה  טרור  לאיומי  כיום  החשופות 
המשפט  מערכת  ומקצועיות  שעצמאות  לכך  ישראל  של  מתמדת  ומּודעות  אזרחית( 

שלה, וההכרה בכך מצד העולם, הינן מגן חיוני בפני יוזמות הפללה בינלאומיות.

לבסוף, נדרשת תשומת לב מיוחדת למימד העולם היהודי הניצב בתווך שבין הדה-
ונוגעת  זה  זה דורש הרחבה החורגת מתחום מסמך  לגיטימטורים לבין ישראל. מימד 
בדה- למאבק  קשר  ובלי  לפני  אליהם  להידרש  שיש  יהודית  זהות  ענייני  בשורת 
לגיטימציה, בדגש על חינוך יהודי וחיזוק הזיקה לישראל. בשורה התחתונה, על ישראל 
כן  ועל  ידי אותה התופעה  ליהודי התפוצות כאל מי שמותקפים איתה על  להתייחס 
שותפים טבעיים למאבק בה, אך תוך מודעות לאתגרים ולקשיים הייחודיים העומדים 
בפניהם בהקשר זה, ולכך שתודעת חלק מן העם היהודי הושפעה ממנו לרעה. לדעתנו, 
על תהליכי קבלת ההחלטות בישראל בנושאים הנוגעים לביטחון הלאומי לכלול שקלול 
כן,  כמו  הדה-לגיטימציה.  בסוגיית  שיידרש, כמו  ככל  היהודי  העם  מימד  של  מובנה 
לחבר  חשוב  לעיל,  כמומלץ  בדה-לגיטימציה,  למלחמה  יהודי  כובד  מרכז  הקמת  לצד 
וגיוס  הזדהות  שיוכל לשמש מקור  ציוני מעודכן  לנרטיב  היהודי בתפוצות  הנוער  את 

למלחמה זו, ולהתחבר לארגונים יהודיים לא ממסדיים כחלק ממנה.                
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מסקנות

בפרוס מאה שנה להצהרת בלפור, כשבעים שנה להחלטת האו”ם בדבר חלוקת ארץ 
לגיטימיות   – הימים  ששת  למלחמת  שנה  וחמישים  ישראל  מדינת  והקמת  ישראל 
הרעיון הציוני עודנה נתונה להתקפה קשה, ובמיוחד בהקשר של הסכסוך הלא פתור 
עם הפלסטינים. על ישראל והעם היהודי לראות התקפה זו  כאיום אסטרטגי ארוך טווח 
ולהתייצב מול איום זה עם אסטרטגיה סדורה ועם כלים הולמים, כפי שעשו, והצליחו,  
הצבאיים, הטרוריסטיים,   – הציוני  הרעיון  על התגלמות  גלי ההתקפה הקודמים  מול 

הכלכליים, הפוליטיים והתרבותיים.   
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אודות המכון למדיניות העם היהודי

המכון למדיניות העם היהודי )מיסודה של הסוכנות היהודית לא"י( בע"מ )חל"צ( פועל 
במתכונת של  צוות חשיבה )Think-Tank( ומאוגד כחברה ללא מטרות רווח. באמצעות 
לשגשוגם  לתרום  מאמציו  את  המכון  ממקד  טווח,  ארוך  ותכנון  אסטרטגית  חשיבה 
של העם היהודי ושל הציביליזציה היהודית. המכון יושב בירושלים, אך מתייחס לכל 

הקהילות היהודיות ברחבי העולם בראייה גלובאלית.

הפעילות של המכון למדיניות העם היהודי מכוונת מעשה, מדגישה במיוחד את זיהוי 
וסדר  מדיניות  המלצות  והצגת  העתיד,  על  השפעתן  של  ניתוח  הזמינות,  החלופות 
קדימויות אופרטיבי.  לשם כך, מפתח המכון היבטי מדיניות מקצועיים ואסטרטגיים, 
תוך בחינת הגורמים המרכזיים שמהווים אתגר לעתידו של העם היהודי.  במסגרת זו 

מציג המכון למדיניות העם היהודי בפני מקבלי החלטות ומנהיגים:

• סקירות וניתוחים של מצבים מרכזיים ושל תהליכים דינאמיים;	

• "התרעות" בדבר איומים והזדמנויות; 	

• הערכות על התרחשויות עכשוויות והתפתחויות צפויות;	

• חלופות פעולה אסטרטגיות חדשניות;	

• ניתוח חלופות לקביעת מדיניות; 	

• המלצות מדיניות, קביעת סדר יום, ועיצוב תכניות עבודה.	

הנוגעים  עיקריים  תחומים  לשישה  מתייחסים  יהודי  עם  למדיניות  המכון  פרסומי 
גיאופוליטיות  התפתחויות  בפניו:  הניצבים  ולאתגרים  היהודי  העם  של  לשגשוגו 
משאבים  דמוגרפיה;  והזדהות;  זהות  קהילה;  קשרי  העולם;  יהדות  על  המשפיעות 
חומריים; הישגים אינטלקטואליים ותרבותיים. את כל הפרסומים העיקריים של המכון 

 WWW.JPPI.ORG.IL :ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו, שכתובתו

המכון למדיניות העם היהודי נהנה מעצמאות מקצועית מוחלטת. הוא פועל בהנחיית 
ניסיון  בעלי  מחברים  רק  והמורכבת  מנהלים  כמועצת  המאוגדת  מקצועית  מועצה 
בעלי  לשעבר  רוס,  ודניס  אייזנשטאט  סטוארט  השגרירים  בראשות  מדיניות,  בתכנון 

תפקידים בכירים ביותר בממשל האמריקאי וליאוניד נבזלין מישראל. 




