
בס"ד
 ח"כ אילטוב: "ישראל צריכה לעבור לשלב של רה- לגיטימציה" ; ח"כ

שקד: "חווה על בשרי עלילת דם"
היהודי") שקד ("הבית  איילת  וח"כ  ביתנו")  אילטוב ("ישראל  רוברט  ח"כ  אמרו  הדברים   את 
 מארגני כינוס "מדה לגיטימציה לרה לגיטימציה" לשינוי הנרטיב בבסיס החזית ההסברתית עמה

מתמודדת מדינת ישראל. 
 עוד השתתפו שר החקלאות יאיר שמיר, ח"כ שמעון אוחיון, וח"כ יוני שטבון; אנשי המשפט -

זל  מרק  ועו"ד  בל  אבי  פרופסור  קנטרוביץ,  יוג'ין  דאובהUפרופסור  ג'ף  ההסברה  ארגוני   נציגי 
קורשנר – " ישראל", לאה סובולZPOוארלין  בולשטיין – "הפנים של  אריאל  חוקי",     ובסיס 

Fuente  Latina-מרקוס שף מ ,Israel Projectדן דייקר מהמרכז הירושלמי לענייני ציבור ,   
, פרופ' אריה קידר ועוד. Media Centralומדינה, אמוץ אייל – תצפית, אריה גרין – 

 ראשית, אני רוצה להביע את תנחומיי למשפחות החללים והאזרחים" ח"כ רוברט אילטוב:
 שנפלו מאז שהתחלנו בלחימה. אני רוצה לשלוח ברכות החלמה מהירה לפצועים, ולחזק את העורף
 שמפגין התנהגות למופת. ולאחל לצבא החזק שלנו דרך צלחה בהמשך המבצע. עם ישראל כולו

". מאוחד מאחורי הלוחמים ומתפלל לשובם בשלום
 התכנסנו כאן על מנת לראות כיצד אנו מייעלים ומשפרים את דרכי הפעולה בחזית ההסברתית מול"

., המסה האדירה של פעולות הדה לגיטימציה שננקטות כנגדנו בני העם היהודי, הישראלים
 ישראל צריכה לעבור לשלב של רה- לגיטימציה ולהתחיל לפעול לשינוי הנרטיב הקיים לפיו אנו עם
 "כובש". העולם קורא לנו "כובשים" תוך אימוץ נרטיב שגוי, וזה מה שמעמיד היום בתפיסה של
 מדינות העולם את ההגנה העצמית של מדינת ישראל בסימן שאלה. אנו חייבים לשנות את השיח
לרבות והיסטורי  חוקי  בסיס  לנו  שיש  היסוד  את  ההסברתית  החזית  בבסיס  ולהעמיד   ההסברתי 

בשטחי יהודה ושומרון ולכן אין שאלה בכלל האם מדינת ישראל רשאית להגן על עצמה."
 אני ורוברט מקווים שמהכנס הזה נוכל לצאת בצעדים פרקטיים ואסטרטגיים: ח"כ איילת שקד

 למלחמה שאנחנו נמצאים בה -  מלחמה בשטח ובתודעה ההסברתית, המערכה הפוליטית מגויסת
לשמוע רוצה  אני  ההסברה.  בשדה  מלחמה  להשיב  וצריך  המהלך הזה  הדרך של  לצדקת   ונרתמת 

הצעות פרקטיות ואסטרטגיות.
 אני יכולה לומר שבאופן אישי אני חווה על בשרי עלילת דם. משתפים שקראתי לרצח עם, ארדואן
 עשה את שלו והשווה אותי להיטלר, מופצים פוסטרים שלי עם היטלר, זה דבר שאי אפשר לעצור

וזו רק דוגמא לאיך האנטישמיות מתפשטת כאש בשדה קוצים, כל יום במדינה אחרת. 
מוטרד מהדה לגיטימציה שיוצאת ממדינת ישראל ומהכנסת-    ח"כ שמעון אוחיון  "אני 

 ומארגונים מתוך העם היהודי. זה סיפור לא קל. חופש הביטוי הוא לא חופש השיסוי. אני מצפה
 שהשיח המתנהל ממדינת ישראל ובמיוחד מהאקדמיה והשיח החינוכי יתן את הלגיטימציה. בסרסל
ראשי לי  מספרים  הצרפתית.  בתקשורת  ביטוי  לידי  שבאה  דם  התרת  בגלל  כנסת  בית   שורפים 
אנטי כתבות  פרסמו  מהיכן  מונד"  "לה  של  העורכים  את  ששאלו  בצרפת  היהודית   הקהילה 
לחתור לנסות  לעצמנו  פונה  אני  מעיתון "הארץ".  מועתקות  שהן  נענו  והם  להיפגש   ישראליות 
 לאמנה שחתומים עליה פוליטיקאים, שופטים, אקדמאים אנחנו בעד חופש הביטוי, אבל יש לנו רק

ולא  אחת.  ומה22מדינה  לבקר  מותר  מה  יהודיים  מוסדות  גם  ונכונה  שיטתית  בצורה  חייבים   . 
. "המסגרת ואלו הגבולות ומשם אני יכול לצעוד ללגיטימציה

 "שטחי: פרופ' יוגין קנטרוביץ, משפטן באוניברסיטת נורת'ווסטרן בשיקגו
יועדו להקמת בית מדיני לעם היהודי בלבד. אשר  המנדטורית  ושומרון היו חלק מישראל   יהודה 

  ישראל נטלה שליטה בשטחי יהודה ושומרון מירדן שסיפחה אותם אליה בניגוד לחוק1967בשנת 
ובמקרה לשנותם  בינלאומית  לגיטימציה  איזושהי  יש  כן  אם  אלא  ממשיכים  גבולות   הבינלאומי. 
בשטחים השליטה  את  ישראל  נטלה  הימים  ששת  במלחמת  לכך.  לגיטימציה  הייתה  לא   עסקינן 
 שאינם חלק מכל ריבונות יהודית אחרת – שטחים נטולי ריבון – ואשר ממילא יועדו על ידי המנדט
משפטית. מבחינה  שם  כובשת  להיות  יכולה  לא  ישראל  היהודי. ממילא  לעם  לאומי  בית   להקמת 
 השטחים האלו אינם שטחים פלשתיניים, משום שהם מעולם לא היו כאלה. לא הייתה שם מדינה
זכותם בדבר  המתגוררים שם  ערבים  של  בלבד  טענה  טענה, וזו  רק  יש היום  מעולם.   פלשתינית 
 למדינה עצמאית וישראל אינה מחויבת לקבל אותה אפילו עם חלק ניכר מהעולם מזדהה איתה. לכן



 ההתנחלויות אינן לא חוקיות, כל האסורים המוטלים על מדינה כובשת אינם רלוונטים לאזורי יהודה
 ושומרון וטענות משפטיות בדבר כיבוש ישראלי הן לא יותר מאשר אימוץ נרטיב לאומי ערבי. הא

. "ותו לא
 TLVשלוש נקודות מעשיות – כל מי שטס לארץ על הכרטיס רשום לו " ד"ר מרדכי קידר:

 . הסיפור של ירושלים הוא חלק מהקעקוע פעולות הדה לגיטימציה. אנו במו ידינוJSMלמה זה לא 
נתקע את זה בתודעה הלאומית,JSM. אם נשנה את זה לTLVקוראים לסמל של מדינת ישראל    

הזה הסימול  את  נעשה  שלא  למה  רואה  לא  אני  זה.  את  הנושא  על  הולכים  לא  שאנחנו   חבל 
לנתב"ג." 

  שנים מהיום שנחנך בית2964. אנחנו צריכים לחגוג למדינת ישראל 66"דבר נוסף גיל המדינה – 
המקדש, זה יותר מעשי. "

 "ללא ספק התקשורת קובעת את התודעה, הפוליטיקה וגם את הצעדים הביטחוניים שאנו נוקטים.

 מי שמתנהל נגדנו זה אל ג'זירה שאני למען הגילוי הנאות עובד בו. הוא עושה גיהאד תקשורתי.
אין שום סיבה שהיחס אל אל ג'זירה יהיה שונה מאל מנאר של החיזבאללה." 

הולכים דולר  מיליארד  חצי  ישראל.  מדינת  של  הנורא  כשונא  האחרונות  בשנים  מופיעה   "קטאר 
חצי עוד  השאיר  קטאר  אמיר  ישראל.  למדינת  מחוץ  ירושלים  את  שיוציא  תקשורתי   לקמפיין 
מתכוון - מנהרות. הם קנו בכספים  מיליארד לתשתיות בעזה. תשתיות אם אתם יודעים למה אני 

הללו מלט מאיתנו כדי לתקוף אותנו." 
– "פרופ' אבי בל  יש איזושהי שגרה לגבי ישראל שעוד לפני שהיא נלחמת היא מוצאת את 

 עצמה לא רק מואשמת בפשעי מלחמה אלא כבר אחרי גזר הדין. אצלנו זה קרא עוד לפני שהלחימה
 החלה. הנציבה של האו"ם קבעה שהתגובה שלנו היא בלתי חוקית ובלתי מידתית עוד לפני שהגבנו
 ועוד תקפו אותנו עם הרקטות. יש את שלב הלחימה ואת מה שמכונה "שלב הגולדסטון" ומיד אחרי

ששפטו אותנו וגזרו עלינו את הדין חייבים להילחם על זכות שלנו לא להיכנס לכלא כי התגוננו." 
 "נוכל לדעתי להתמודד עם התופעה ברמה של להנחות את הגופים שמזמינים את הארגונים העוינים
ארגונים של  לנציגים  לפנות  ולא  ובעובדות  בדין  למומחים  לפנות  המציאות  את   שמעוותים 

שמשמיצים שדעתם ברורה. 
ישראל, מדינת  על  להגן  שרוצים  כאלה  אבל  מאויבים,  פחות  אמנם  בעולם,  ידידים  גם  לנו   "יש 
אפשר יהיה  צריכים  שהם  העובדות  להם  יהיו  אם  יותר –  קלה  מסוימת  במידה  שלהם   העבודה 
 להוכיח את זה. הבעיה שקשה להוציא את אותן עובדות מהגופים הרלוונטים. אני למשל נתקלתי
מדינת על  להגן  הכלים  את  לגורמים  לתת  צריך  חסיון.  עליו  שאין  מידע  כשביקשתי   בסירוב 

ישראל." 
בקשר למוצרי יו"ש אנו חושבים–  ג'ף דאובה  באשר לסנקציות  לאחרונה   "לאור ההצהרות 

 שזה בדיוק הזמן להכריז באופן אסרטיבי שיש לנו זכויות ובסיס חוקי. אנחנו צריכים להתחיל להפוך
 את השיח הבינלאומי, זה מתחיל בחדר פה. אני רוצה להוקיר ולברך את חיילי צה"ל אתם תמיד

 במחשבותינו ותפילותינו."
ישראל של  הפנים  בולשטיין,  -  אריאל  שנים  ומשהו  בעשרים  המגמות   "בעקבות 

צריך משהו.  צריכים להסתיר  אנחנו  כאילו  כאל גיבנת,  ושומרון   האחרונות מתייחסים אל יהודה 
להביא את האורחים ליהודה ושומרון כולם מעוניינים ללמוד על הזכויות המשפטיות שלנו. "

את להוציא  מקדימות  בפעולות  לנקוט  וצריך  הגולדסטון"  שיגיע "שלב  להיערך  חייבים   "אנו 
העוקץ. פעילות שצופה את פני הרעה בעקבות המבצע, מהאשמות שבוודאי יבואו. "

 "התקשורת רוצה לדעת על ישראל, צריך להביא את  לאה סוייבל – פואנטה לטינה –
 העיתונאים המימון קיים, צריך לשלוח אותם זה חלק מסיקור ישראל והם צריכים לראות מה קורא

פה באמת." 
תומכים צ'ילה  דה  סנטיאגו  ברחובות  יעבור.  מה  יודעים  לא  אנחנו  מחקר  עושים  שאנחנו   "עד 

בחמאס. אנחנו חייבים לבחון את המסרים."
"צריכים להביא לפה מפורסמים כמו סלינה גומז שצייצה לפני מיליונים "התפללו בשביל עזה"."

 - אנחנו נמצאים בפני מגמה קשה מאד ורקצבי מזאל, שגריר ישראל במצרים לשעבר
ה- יעזרו.  כלNGO'Sתקציבים  בתוך  טובעים  הם  אבל  מצוינת  עבודה  עושים  ישראלים  הפרו     

ואנחנו לא השקר הפלסטיני התקבל  הגבנו במשך שנים,  אנחנו לא  והפרופגנדה הנגדית.   ההסברה 



בשלוש חזיתות - מדיניות, שכל וכסף. ממשלת ישראל חייבת להיכנס  עשינו כלום. צריך לפעול 
לנושא. 

 התקשורת היא הכלי להתמודדות. סוכנות הידיעות מספקת את חומרי–  אמוץ אייל, תצפית
לרשות מעולם.  סוכנות  היה  לא  תצפית  עד  לישראל  האחרים.  התקשורת  לכלי  מהשטח   המידע 

 . האג'נדה מאוד ברורה נגד ישראל. צריך להתחיל להוציא את החומרים שלנו. אם9הפלשתינית יש 
ימים, והצד השני הוציא תגובה מידית, מי ירצה את התגובה3תגובה מדובר צה"ל תועבר אחרי    

 שלך אתה בדפנסיבה. צריך סוכנות ידיעות שתספק את המידע לכל כלי התקשורת בעולם. להתחיל
 לייצר חומרים, לספק.

 צריך לקדם את חוק סוכן חוץ של רוברט ואיילת במלוא הכוח. אני אציין–  אורן "אם תרצו"
 את חוק הילידים של האו"ם. אנחנו חייבים לקבל את האמנה של האו"ם ולהחיל אותה כמה שיותר

מהר.


