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האם ישראל גונבת מים מהפלסטינים?
ישראל עומדת בחזית החדשנות בנושא קיימות ניהול משק המים 

ונמנית עם המובילות בחיפוש פתרונות אזוריים מקיפים לניהול 
משאב חיוני ונדיר זה. ישראל חולקת מים, היא אינה גונבת אותם. 

היא נותנת לפלסטינים ממימיה בכמויות גדולות בהרבה מהכמויות 
שמחוייבת לתת במסגרת הסכמי אוסלו )40 אחוזים יותר, בכל אחת 

מהשנים 2008 - 2012(. עוד יצוין, כי ישראל אינה משתמשת במי הגדה 
המערבית. היא משתמשת כיום באותם מקורות מים שבהם השתמשה 

לפני 1967, ואספקת המים להתנחלויות נעשית ממערכת המים 
הארצית של ישראל. יתרה מכך, ישראל סייעה לפלסטינים לעדכן את 

תשתיות המים שלהם לאחר 1967, ובכך הגדילה את אספקת המים 
המתוקים ב-275 אחוזים והרחיבה את מספר הערים הפלסטיניות 

המחוברות למים זורמים מ-4 ל-309. מספר קהילות פלסטיניות אכן 
מתמודדות עם מחסור במים, אך מחסור זה אינו נובע ממדיניות 

ישראלית אלא הוא מכישלונם של המנהיגים הפלסטינים לתחזק 
כראוי את תשתיות המים שלהם. 



האם ישראל מפנה פלסטינים מבתיהם במזרח 
ירושלים?

אסור שאדם יפונה שלא בצדק מביתו. בישראל, שהינה מדינת חוק, 
פינויים מתרחשים רק אם דיירים אינם משלמים שכר דירה או אם 
בתים נבנים שלא כחוק, והחוקים חלים באופן שווה על ערבים ועל 

יהודים. במקרה של צווי פינוי בלתי הוגנים, הדיירים יכולים לערער 
למערכת בתי המשפט הישראלים, שזוכה לכבוד בזכות עצמאותה 

ונכונותה לקרוא תיגר על מדיניות הממשלה. תושבים ערביים במזרח 
ירושלים יכולים לשכור או לקנות בתים בכל העיר. עיריית ירושלים 

הקצתה כמות מספקת של קרקעות כדי לתת מענה לצורכי הדיור 
שלהם עד שנת 2030.



האם ישראל אינה צריכה לחלק את ירושלים 
כדי שלפלסטינים תהיה בירה משלהם במזרח 

ירושלים?
ישראל הציעה זאת בשנת 2000 ובשנת 2008, אך המנהיגים 

הפלסטינים דחו את ההצעה. חלוקת ירושלים אינה תהליך פשוט. 
העם היהודי קשור בעבותות לעיר, שהינה בירתו הרוחנית והפיזית 

במשך 3,000 שנה. ירושלים מעולם לא הייתה בירתם של עם או אומה 
אחרים. יתרה מכך, לפני למעלה מ-150 שנה שבו היהודים והפכו 
לרוב באוכלוסייתה של העיר. יהודים חיו במזרח ירושלים מאות 

שנים, למעט בין 1948 - 1967, שנים שבהן ירדן שלטה באזור באופן 
בלתי חוקי, גירשה את היהודים וחיללה את האתרים הקדושים 

ליהדות. רק ישראל הגנה על חופש הדת ועל האתרים הקדושים לכל 
הדתות. לבסוף, לפי ממצאי סקר שנערך ב-2011, 30 אחוזים בלבד 

מתושביה הערביים של ירושלים מעוניינים להפוך לאזרחיה של 
מדינה פלסטינית עתידית. לסוגיות מורכבות אלה נדרשים פתרונות 

יצירתיים שיוכלו להימצא רק במשאים ומתנים ישירים.



האם ארה"ב צריכה להמשיך לתת לישראל כסף 
כאשר יש לה בעיות כלכליות חמורות מבית?

ארה"ב מסייעת לישראל כי ישראל היא נכס אסטרטגי וכלכלי קריטי, 
ובת בריתה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. ישראל וארה"ב 

חולקות ערכים בסיסיים, והקשר מספק לשני הצדדים שפע יתרונות 
במסחר, באינטרסים אסטרטגיים, במחקר רפואי וטכנולוגי מתקדם 

ובתחומים אחרים. הסיוע המוענק לישראל הוא ברכה לכלכלה 
האמריקאית. הוא מסייע להגן על עסקים ישראלים, שיצרו אינספור 

משרות באמריקה מאז שנת 2000 על ידי השקעה של למעלה מ-60 
מיליארד דולר בכלכלה האמריקאית. ישראל נדרשת לממש 75 

אחוזים מהסיוע שהיא מקבלת בארה"ב, ועל ידי כך מספקת חוזים 
בערך של מיליארדי דולרים ומשרות לעשרות אלפי אמריקנים ב-47 

מדינות. ארה"ב מקצה מאות מיליארדים לאזורים אחרים וממשלות 
אחרות בכל רחבי העולם - ממצרים ועד לרשות הפלסטינית, מאירופה 

ועד לדרום קוריאה - ומעניקה להם סיוע כלכלי, סיוע צבאי והגנה.



האו"ם שב וגינה את פעולות ישראל. מדוע ארה"ב 
ממשיכה להגן על ישראל באו"ם?

האו"ם צריך לגנות את חמאס, קבוצות טרור אחרות ומשטרים 
דיקטטוריים, לא את ישראל. חמאס מונע מאנשיו בעזה חירות 

אישית, רצח או כלא מאות ממתנגדיו הפוליטיים כדי להקים מדינה 
איסלמית פונדמנטליסטית, הוא רודף להט"בים ונוצרים, ופעם אחר 

פעם בוחר באלימות נגד ישראל, ומאלץ את ישראל להשתמש בצבאה 
כדי להגן על אזרחיה. האו"ם צריך לגנות את החמאס ולפעול לפרק 

אותו מנשקו כדי להגן על הפלסטינים ועל הישראלים. למרבה הצער, 
מדינות רבות החברות באו"ם שנוהגות דרך קבע לגנות את ישראל, 
תומכות בפועל בארגונים דוגמת החמאס, שפוגעים בזכויות אדם. 

כשלעצמה, ארה"ב מתנגדת בקביעות להחלטות נגד ישראל כדי להגן 
על החוק הבינלאומי ועל זכויות האדם.



האם אין לפלסטינים זכות לבקש מהאו"ם להקים 
מדינה פלסטינית עצמאית?

הכרזתם החד-צדדית של הפלסטינים באו"ם על מדינה הייתה ניסיון 
לעקוף את המשא ומתן עם ישראל ולהימנע מהפשרות הכואבות 
הנחוצות להשגת שלום, ביניהן הכרה בזכויות היהודים להגדרה 

עצמית. בצעד החד-צדדי שבחרו יש גם כדי להפר את כל האמנות 
הבינלאומיות שעליהן חתמו הארגון לשחרור פלסטין )אש"ף( וישראל 

וכן את החלטות האו"ם 242 ו-338, שקוראות לקיים משא ומתן על 
גבולות הקבע. המסלול היחיד למדינה פלסטינית הוא הסכם שלום 
שיושג במשא ומתן עם ישראל, שיכיר בזכויות שני העמים למדינה 

עצמאית ולהגדרה עצמית.



האם אין היהודים בישראל קולוניאליסטים 
אירופאים לבנים?

העם היהודי הוא עם ילידי של ישראל, מקום לידתה של זהותם 
ותרבותם הייחודית. נוכחות יהודית מתועדת בישראל למעלה מ-3000 

שנה. מחצית מהיהודים החיים בישראל המודרנית שבו הביתה 
לישראל מהמזרח התיכון, אפריקה ואסיה. יהודים שהגיעו מאירופה 
לא היו קולוניאליסטים. הם לא ייצגו מעצמה זרה וסירבו להזדהות 

עם האומות האירופאיות. הם היו אידאליסטים שחיפשו להשיב 
ולשמר את מורשתם הייחודית ולחמו להשיג לעצמם את אותן זכויות 
שמוענקות לכל העמים: הגדרה עצמית ועצמאות במולדת אבותיהם. 

לפני למעלה מ-150 שנה, החלו היהודים לשוב לישראל במספרים 
הולכים וגדלים, בשנות ה-60 של המאה ה-19 שבו והפכו לרוב 

בירושלים וב-1909 הקימו את תל אביב. ב-1920, הכירה הקהילה 
הבינלאומית באופן רשמי בזכותו הילידית של העם היהודי ותמכה 

בשיקום המולדת היהודית. 



האם בהקמתה של ישראל לא נגרם אי-צדק 
משווע לפלסטינים?

בפעולת צדק היסטורי, הקהילה הבינלאומית הכירה בכך שאחרי 
אלפי שנות רדיפות וגירושים, גם לעם היהודי מגיעה זכות להגדרה 

עצמית במולדת אבותיו, כמו שמגיעה לכל הקבוצות הלאומיות 
הייחודיות האחרות. העם היהודי קיבל את העובדה שגם אחרים 

חיים עכשיו על אדמתו ותמך בהמלצת האו"ם משנת 1947 לחלק את 
המולדת היהודית על מנת שהערבים הפלסטינים יוכלו להקים את 

המדינה הפלסטינית הראשונה בהיסטוריה, וישראל העניקה זכויות 
שוות לכל הערבים שחיים בגבולותיה. למרבה הצער, מנהיגים ערביים 
סירבו לקבל מדינה יהודית, קטנה ככל שתהיה, ודחו פשרות שיאפשרו 

ליהודים ולערבים הפלסטינים להגשים את שאיפותיהם להגדרה 
עצמית. במקום זאת, הם פתחו במלחמה כושלת בניסיון לכבוש את 

כל השטח, והמיטו אסון על מרבית הפלסטינים. הדחייה האלימה 
מצדם של מנהיגים פלסטינים וערבים הייתה, ומוסיפה להיות, אי 

צדק לישראלים ולפלסטינים כאחד. 



האין זה נכון שעקשנותה של ישראל היא המכשול 
העיקרי בפני פתרון של שתי מדינות?

פתרון של שתי מדינות דורש הכרה הדדית וכבוד הדדי. ב-80 השנים 
האחרונות, ישראל הביעה פעם אחר פעם את נכונותה לפשרות 

מרחיקות לכת ולקבלת פתרון של שתי מדינות. היא קיבלה את הצעות 
החלוקה לשתי מדינות ב-1937 וב-1947, והציעה לפלסטינים שטחים 
תמורת שלום ב-2000 וב-2008. למרבה הצער, המנהיגים הפלסטינים 
והערבים דחו את כל תכניות השלום האלה וסירבו להסכים לקיומה 
של מדינה יהודית בשטח כלשהו. ישראל משתוקקת להשקיע בשלום 
כל עוד תובטח שהמנהיגים הפלסטינים ישלטו בארגוני טרור דוגמת 

חמאס, ישימו קץ להסתה לשנאה ואלימות, ויכבדו הסכם אמיתי 
ומתמשך. כאשר המנהיגים הפלסטינים יסכימו לשלום אמיתי 

המבוסס על הכרה וכבוד הדדיים, שאיפותיהם של שני העמים למדינה 
ולהגדרה עצמית יוכלו להתגשם. 



למה שישראל לא תעזוב פשוט את הגדה 
המערבית?

ישראל הציעה פעם אחר פעם פשרות טריטוריאליות, אך המנהיגים 
הפלסטינים והערבים שבו וסירבו להקמת המדינה הפלסטינית 

 הראשונה בהיסטוריה. הם סירבו ב-1937, ב-1947, ב-2000 
וב-2008 מאחר שאם היו מסכימים לכך, היו נדרשים להכיר בזכותם 

של היהודים להגדרה עצמית. ישראל נמצאת בגדה המערבית כי 
המנהיגים הפלסטינים סירבו להסדיר שלום, מחבלים מהאזור 

ממשיכים לסכן את חייהם של אזרחים ישראלים, ולישראל אין 
ביטחון במסוגלות של הרשות הפלסטינית לשמור על חוק וסדר. 
בנוסף, לישראל יש תביעות לגיטימיות על השטח, שממוקם בלב 

מולדת אבותיו של העם היהודי. כאשר הקמת מדינה פלסטינית תקבל 
עדיפות גבוהה יותר מהשמדת ישראל בקרב המנהיגים הפלסטינים, 

אז יתאפשרו פשרות שיובילו לדו-קיום בשלום.



האין ישראל מבינה שנוכחותה בגדה המערבית 
אינה חוקית?

נוכחותה אינה לא חוקית. ישראל נכנסה לגדה המערבית רק לאחר 
שהותקפה על ידי ירדן ב-1967. בהתאם לחוק המנהגי ולאמנות האג, 

ישראל הייתה חייבת לנהל את האזור עד להשגת שלום. החלטת 
האו"ם 242 )1967( הניחה כי ישראל תנהל את השטחים עד שמדינות 
ערב יהיו מוכנות לשאת ולתת על גבולות חדשים ובטוחים יותר, כפי 
שעשו מצרים ב-1979 וירדן ב-1994. יתרה מכך, לישראל יש תביעות 
היסטוריות, חוקיות וביטחוניות על הגדה המערבית, ולכן זהו שטח 

שנוי במחלוקת. למרבה הצער, המנהיגים הפלסטינים דחו את כל 
ההצעות הישראליות לשלום ולפשרה טריטוריאלית ועיכבו את המשך 

המשא ומתן לקביעת הגבולות. בינתיים, מחבלים הפועלים באזור 
ממשיכים לאיים על אזרחים ישראלים, ומאלצים את ישראל להמשיך 

לעסוק בפעילות ביטחונית כפי שהוסכם בהסכמי אוסלו. נוכחות של 
ישראל כבר לא תהיה נחוצה כאשר המנהיגים הפלסטינים יקדמו את 

השלום.

החלטת האו"ם



האם ההתנחלויות של ישראל בגדה המערבית 
חוקיות?

ההתנחלויות שנויות במחלוקת מבחינה פוליטית הן בישראל והן 
מחוצה לה, אך לדעתם של אנשי אקדמיה רבים העוסקים במשפט, 

הן חוקיות. לישראל יש תביעות חוקיות, היסטוריות וביטחוניות על 
הגדה המערבית, ערש ההיסטוריה היהודית, שאותה הפלסטינים 

מבקשים לעצמם כדי להקים בה בעתיד את מדינתם. גורמים אלה 
והרקע המשפטי של האזור הובילו אנשי אקדמיה רבים, וביניהם 

יוג'ין רוסטוב, דיקן לשעבר של בית הספר למשפטים של ייל, 
לראות בהתנחלויות נקודות התיישבות חוקיות לחלוטין, ובגדה 

המערבית כשטח שנוי במחלוקת ולא שטח כבוש. ההתנחלויות אינן 
מפרות את החלטת האו"ם 242 או הסכמים פלסטינים - ישראלים 
שנחתמו במסגרת הסכמי אוסלו. יחד עם זאת, ישראל לא אישרה 

הקמת התנחלויות חדשות מאז הסכמי אוסלו ב-1993, ובמהלך 
המשא ומתן ב-2010 גם הסכימה להקפיא את הבנייה בהתנחלויות 
הקיימות. ההתנחלויות, המשתרעות על פני פחות מ-1.7% משטחי 

הגדה המערבית, הן אחד מהנושאים הרבים שיש לפתור בשיחות 
השלום. הצעות השלום של ישראל משקפות את הכרתה בשאיפות 

הפלסטיניות למדינה. ביום שהמנהיגים הפלסטינים יכירו גם בזכותו 
של העם היהודי למדינה, אפשר יהיה לפתור את הסכסוך.



האם אין ההתנחלויות בגדה המערבית המכשול 
העיקרי לשלום?

ההתנחלויות הן התופעה, הן אינן הגורם לסכסוך. לא היו התנחלויות 
כאשר המנהיגים הפלסטינים החלו את האלימות נגד יהודים ב-1920 
או כאשר המנהיגים הערבים והפלסטינים פתחו במלחמה ובטרור נגד 

ישראל בין השנים 1948 - 1967. ישראל רצתה פשרה טריטוריאלית 
ושלום ב-2005 כאשר פינתה את כל ההתנחלויות בעזה וארבע 

התנחלויות גדולות בגדה המערבית, אך במקום זאת פעולות הטרור 
והאיבה רק התגברו. ישראל הציעה לפרק התנחלויות רבות בגדה 

המערבית בתמורה לשלום ב-2000 וב-2008, אך ההנהגה הפלסטינית 
דחתה את הצעתה. ביום שבו יחזרו המנהיגים הפלסטינים לשולחן 
המשא ומתן בתום לב, אפשר יהיה לפתור את בעיית ההתנחלויות, 

שתופסות פחות מ-2 אחוזים משטחי הגדה המערבית, ובעיות אחרות 
שטרם נמצא להן פתרון. 



מדוע ישראל ממשיכה את הסגר הלא חוקי שלה 
על עזה ומטילה עונשים קולקטיביים על האזרחים 

בעזה?
חמאס, ארגון הטרור הפלסטיני השולט בעזה, מפר את החוק 
הבינלאומי ומטיל ענישה קולקטיבית על אזרחים פלסטינים 

וישראלים. העובדה היא שחמאס )שהתקנון שלו קורא לרצח יהודים 
 ו"להשמדה" של ישראל( נמצא במלחמה נגד ישראל כשמטרתו
רצח עם, וירה למעלה מ-17,000 טילים ומרגמות נגד אזרחים 

ישראלים מאז שישראל נסוגה לחלוטין מהאזור ב-2005. דו"ח פלמר 
שפרסם האו"ם אישר כי הסגר שמטילה ישראל במטרה למנוע העברת 

כלי נשק הוא חוקי והולם על פי החוק הבינלאומי. הצלב האדום 
וארגון הבריאות העולמי WHO דיווחו כי אין משבר הומניטרי בעזה, 

 בחלקו משום שישראל מעבירה מדי שבוע אלפי טונות של סיוע.
הסגר דורש רק פיקוח ישראלי על המשלוחים כדי לוודא שארגוני 

הטרור אינם מייבאים כלי נשק. בשנים קודמות נרשמה בעזה צמיחה 
כלכלית ניכרת למרות הסגר, אך הפלסטינים יוכלו לממש את מלוא 

פוטנציאל השגשוג רק כאשר חמאס ישים קץ למלחמתו בישראל.



כיצד יכולה ישראל לטעון כי כבר אינה נמצאת 
בעזה אם היא שולטת בתחום האווירי של עזה, 

במימיה ובגבולותיה?
אין נוכחות ישראלית בעזה מאז 2005. עזה נשלטת אך ורק על ידי 
פלסטינים וגם חולקת גבול עם מצרים, שבה אין לישראל שליטה. 

חמאס, השולט בעזה, נמצא במצב מלחמה עם ישראל, ויורה 
טילים באופן מתמשך לעבר ישראלים חפים מפשע. ישראל שולטת 

בגבולותיה עם עזה, בתחום האווירי ובקו החוף של עזה, כדי להגן על 
אזרחיה ולמנוע מהחמאס ומארגונים המסונפים לו לייבא כלי נשק 
למטרות טרור. ביום שהממשלה בעזה תפסיק להיות במלחמה עם 

ישראל, אמצעים אלה שבהם נוקטת ישראל יהיו מיותרים, ורצועת 
עזה, שממוקמת לאורך קו חוף ים-תיכוני יפהפה שלאורכו ממוקמת 

גם תל אביב, תוכל לשגשג ולפרוח.



מתי תסיר ישראל את נקודות הביקורת, שגורמות 
אי-נוחות לעם הפלסטיני?

נקודות הביקורת מצילות חיים. הן היו תגובה ישירה לגל האלימות 
האכזרי שבו פתחו המחבלים נגד ישראל באינתיפאדה השנייה. ככל 
שהלך ופחת הטרור בשנים האחרונות, כך הוסרו נקודות הביקורת. 
ב-2012 נותרו 10 נקודות ביקורת בלבד, והעמותה להגנה על זכויות 
אדם "בצלם" דיווחה כי הפלסטינים יכולים לנוע בחופשיות יחסית 

בגדה המערבית. נקודות הביקורת שעדיין קיימות, חיוניות לשמירה 
על בטיחותם של אזרחים ישראלים מאחר שעדיין יש ניסיונות לתקוף 

ישראלים ולהבריח נשק לתוך ישראל לעיתים קרובות. ישראל איננה 
מעוניינת לאלץ פלסטינים חפים מפשע לעבור דרך נקודות הביקורת, 

כפי שארה"ב איננה מעוניינת להטריד נוסעים בנמלי תעופה, אך כל 
עוד המחבלים מסתתרים בקרב האוכלוסייה האזרחית, אין לישראל 
ברירה אלא לשמור על כנם את אמצעי הזהירות שבהם נקטה. ביום 

שיסתיים הטרור ושלום אמיתי ישרור בין ישראלים ופלסטינים 
לא יהיה עוד צורך בנקודות ביקורת. משום כך שיחות שלום הן כה 

הכרחיות.



מדוע ישראל מאמינה שיש לה זכות להחזיק בנשק 
גרעיני אך איראן משוללת זכות כזו?

ישראל היא המדינה היחידה בעולם שמאז הקמתה מחדש ב-1948 
שכנותיה מאיימות במפורש להשמידה. דיון על הנשק הגרעיני של 
ישראל צריך להתחיל רק לאחר שהאזור יכיר בקיומה של ישראל. 

במידה ונשק גרעיני קיים לישראל, הוא ישמש אותה רק כמוצא 
אחרון כדי להתגונן מפני איום מיידי להישרדותה. לעומת זאת, 
המשטר באיראן מאיים במפורש כבר שנים להשמיד את ישראל 

ומבטיח להעשיר מספיק אורניום כדי לעשות זאת. יש הבדל. ישראל 
אינה מאיימת על שכנותיה ברצח עם. איראן עושה זאת.



האם ישראל משתמשת בעוצמת כוח לא מידתית 
במהלך המבצעים הצבאיים שלה?

המונח המשפטי "עוצמת כוח לא מידתית" אינו מתייחס לשוויון 
במספר הנפגעים או בכלי נשק אלא לפעולות צבאיות שגורמות 

יותר נזק אזרחי מזה שמצדיקים הנצחונות הצבאיים. מתוך ידיעה 
שאזרחים סובלים תמיד ממלחמות, ישראל נהגה באיפוק למרות 

המתקפות חסרות הרחמים של החמאס נגד אזרחים ישראלים, בעת 
שרוב מדינות העולם לא היו סובלות אפילו מתקפת טילים אחת. 

ישראל זכתה לשבחים רבים על נסיונותיה למזער את הנזק שנגרם 
לאזרחים הפלסטינים במהלך מבצעים צבאיים. היא הזהירה מפני 

התקפות שעומדות להתרחש, ביטלה פעולות אם אזרחים היו באזורי 
המטרה, והבטיחה אספקה של סחורות הומניטריות. מדיניותה של 

ישראל הניעה את הקולונל הבריטי )במיל'( ריצ'רד קמפ, מומחה 
צבאי, להעיד כי "ישראל עושה יותר כדי להגן על זכויות האזרחים 

באזור מלחמה מכל צבא אחר בהיסטורית המלחמה." לעומת 
זאת, המחבלים משתמשים בפלסטינים כמגנים אנושיים, נלחמים 

ממרכזים אזרחיים ויורים לעבר אזרחים ישראלים, ובכך מגדילים 
באופן טרגי את מספר הנפגעים האזרחים. 



האין החומה הישראלית בלתי חוקית לפי בית 
הדין הבינלאומי לצדק )ICJ( והפרה של זכויות 

אדם?
החלטתו של בית הדין הבינלאומי לצדק היתה חוות דעת מייעצת אך 
לא מחייבת, והיא נטולת השפעה מעשית על החוק הבינלאומי. יתרה 

מכך, הלגיטימיות של החלטה זו הינה שנויה מאד במחלוקת מאחר 
שישראל לא סיפקה עדויות לגבי הצד שלה אודות הסוגיה וכמעט כל 

המדינות הדמוקרטיות הליברליות התנגדו לכך שבית הדין הבינלאומי 
לצדק אפילו ידון בה. הקונגרס האמריקאי לדוגמה, הצהיר כי מנצלים 

את בית הדין הבינלאומי לצדק כדי לקדם אג'נדה פוליטית אנטי-
ישראלית צרה. גדר הביטחון הוקמה רק כדי להבטיח זכויות אדם 

של ישראלים בני כל הדתות והקבוצות האתניות וליצור הפרדה בין 
המחבלים ובין הקורבנות המיועדים שלהם. משום כך, מומחים לחוק 

בינלאומי טענו כי הגדר היא למעשה אמצעי חוקי להגנה עצמית. 
מדינות רבות אחרות, ובכללן דרום קוריאה, הודו, קפריסין, כוויית, 
וצפון אירלנד, משתמשות במחסומים דומים כדי להגן על אזרחיהן. 

גדר הביטחון של הודו בקשמיר.



אם "חומת האפרטהייד" קיימת רק כדי להגן 
על אזרחים ישראלים, מדוע היא חוצה ערים 

פלסטיניות ומספחת שטחים פלסטיניים?
הגדר הוקמה בעקבות מסע טרור אכזרי שבו פתחו מחבלים פלסטינים 
בשנת 2000. מסע הטרור כוון נגד ישראלים חפים מפשע בני כל הדתות 

והקבוצות האתניות בבתי ספר, אוטובוסים, מסעדות ומועדונים. ישראל 
נאלצה לפעול כדי להגן עליהם. הגדר הפחיתה את מספר נפגעי הטרור 
בקרוב ל-100 אחוזים, ומחבלים פלסטינים הודו כי היא מנעה פעולות 

התאבדות. הגדר נכנסת לתוך הגדה המערבית רק כדי להגן על קהילות 
ישראליות, ולא כדי לספח שטחים. כאשר חלקים ממנה ממוקמים על 

קרקע שבבעלות פרטית של פלסטינים, המדינה מציעה להם פיצוי והם 
יכולים להגיש תביעות משפטיות כדי לשנות את תוואי הגדר, ורבים 

עשו זאת בהצלחה. הגדר פוגעת בפלסטינים חפים מפשע, תוצאה 
שישראל לא רצתה, אך כל עוד הטרור נמשך ולא הושג הסכם שלום, אין 

לישראל דרך אחרת להבטיח את ביטחון אזרחיה. לאחר שיושג הסכם 
שלום, אפשר יהיה לתקן את תוואי הגדר כדי להתאימו להסדרי הגבול 

החדשים.



האם ישראל היא מדינת אפרטהייד?
ישראל היא ההפך ממדינת אפרטהייד. היא דמוקרטיה רב תרבותית 
והמדינה החופשית היחידה במזרח התיכון, ולפי ארגון זכויות האדם 

Freedom House, היא ההפך ממדינת אפרטהייד. לומר שישראל 
מפעילה "אפרטהייד" מעליב בצדק את הישראלים וקורבנות רבים 

של משטרי אפרטהייד אמיתיים. החוק הישראלי מבטיח שוויון 
זכויות לכל האזרחים, והמיעוטים מהווים שותפים מלאים בחיים 

הציבוריים. בעוד ישראל נאבקת בפגיעה במיעוטים, כמו דמוקרטיות 
רב-תרבותיות אחרות, חוקיה מנסים לעקר את אי-השוויון. ישראל 

גם אינה אפרטהייד בגדה המערבית ובעזה. הפלסטינים אינם אזרחים 
של המדינה היהודית, ורובם הגדול גם לא רוצה להיות. הם נשלטים 

על ידי המנהיגים שלהם - חמאס והרשות הפלסטינית - ורוצים הגדרה 
עצמית במדינה משלהם. האמצעים בהם נוקטת ישראל, דוגמת 

נקודות ביקורת וגדר הביטחון, אינם קיימים כדי להפריד בין עמים 
בהתבסס על דת או שייכות אתנית אלא נועדו כדי להגן על כל אזרחי 
ישראל, יהיה מוצאם ככל שיהיה, מפני מחבלים. ביום שבו ההנהגה 

הפלסטינית תגיש ידה לשלום, אמצעים אלה לא יהיו עוד נחוצים.



האין המדינה היהודית, על פי הגדרה, גזענית ולא 
דמוקרטית?

יהודים, חילוניים ודתיים כאחד, הם עם שיש לו זכות להגדרה עצמית. 
גזעני הוא למנוע מהיהודים זכות שהוענקה לכל העמים האחרים, 

שמאוחדים סביב זהות ומורשת משותפים. העם היהודי ביסס ממשל 
דמוקרטי למדינתו ב-1948. כאשר האו"ם המליץ ב-1947 על הקמת 

מדינה יהודית וקיבל את ישראל כחברה ב-1949, הוא לא ראה סתירה 
בזהותה היהודית והדמוקרטית של ישראל. ישראל מעניקה לאנשים 
עם מורשת יהודית מסלול מהיר לאזרחות, בדיוק כמו פולין, פינלנד, 
יוון ומדינות אחרות שמעניקות אזרחות בהתבסס על שייכות אתנית. 

ישראל, שהינה הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, היא אחת 
המדינות המגוונות והמתקדמות ביותר בעולם. לישראלים שאינם 

יהודים, המהווים 24 אחוזים מהאוכלוסייה, זכויות שוות המעוגנות 
בחוק. המדינה מכירה רשמית בלמעלה מ-15 דתות, נשים ולהט"בים 
מוגנים בחוק מפני אפליה. תכניות העדפה מתקנת קיימות כדי לעזור 

למיעוטים להתגבר על חסרונות שעמם הם מתמודדים. 



מדוע יש לישראל מדיניות גזענית כלפי מהגרים 
אפריקאים?

גזע אינו הסוגיה העיקרית כשמדובר ב-55,000 מהגרים אפריקאים 
בישראל. ישראל היא אולי המדינה היחידה בהיסטוריה שהוציאה 
אפריקאים מאפריקה כדי שיחיו כאזרחים שווי זכויות. )בין שנות 

ה-70 ל-2014 הביאה כמעט 100,000 יהודים אתיופים לישראל 
וקיבלה פליטים סודאנים למרות שסודאן הכריזה על עצמה כאויבת 
של מדינת ישראל(. הבעיה העיקרית היא הגירה בלתי חוקית, שהינה 

תופעה גלובלית שבה נאבקות ישראל ודמוקרטיות ליברליות רבות 
אחרות. האתגר הניצב בפני ישראל הוא לקבוע מי נכנס למדינה באופן 

בלתי חוקי מסיבות כלכליות ומי הוא פליט שראוי למקלט מדיני, 
תוך כדי אכיפת חוקי ההגירה שלה והתייחסות לחששותיהם של 

אזרחיה החוקיים. קווי המדיניות של ישראל, אף כי אינם מושלמים, 
הם הומניים יותר מאלה של דמוקרטיות ליברליות דוגמת ארה"ב, 

בריטניה, אוסטרליה, צרפת, איטליה, ושווייץ, ועוד. 



האין זה נכון שישראל עיקרה נשים אתיופיות 
לאור גזענות נגד שחורים?

ישראל מעולם לא עיקרה נשים אתיופיות. השמצה זו נובעת 
משערורייה שבה ארגון לא ממשלתי ישראלי נתן לעולות אתיופיות 

ספורות זריקות למניעת הריון זמנית מבלי להסביר כראוי את 
ההשפעות שלהן. אף כי אפשר שהיה זה מקרה של התנהגות רפואית 
לא ראויה, זה בוודאי לא היה "עיקור" או הוכחה לגזענות ממוסדת 

בישראל. כשנשאלה על כך, אחת הנשים האתיופיות שהתלוננו במקור 
הצהירה במפורש כי איש לא מנע ממנה להביא עוד ילדים בישראל.



מדוע ישראל מחזיקה אסירים פוליטיים 
פלסטינים, לרבות ילדים, בתנאים משפילים?

בישראל הדמוקרטית אין אסירים פוליטיים. היא כולאת רק את 
מי שמעורבים באלימות נגד ישראלים לאחר שהרשיעה אותם בבית 

משפט. למרבה הצער, קבוצות מחבלים מגייסות ילדים פלסטינים 
ומשלמות להם לעסוק באלימות, מצב המאלץ לעיתים את ישראל 

לכלוא קטינים. עם זאת, ישראל אינה כולאת קטינים מתחת 
לגיל 14 ומחזיקה מעט מאד מתחת לגיל 16. על פי דיווחים רבים, 

תנאי הכליאה בישראל זהים או אף טובים מהתנאים השוררים 
בדמוקרטיות ליברליות אחרות. במהלך העימות עם חמאס בעזה 

ביולי 2014, העבירה ישראל אסירים פלסטינים ממתקן בדרום כדי 
להגן עליהם מירי הטילים.



האם קידום החרם, ביטול ההשקעות והסנקציות 
נגד ישראל )BDS( היא הדרך הטובה יותר לקדם 

שלום, צדק וזכויות אדם בישראל/פלסטין?
תנועת BDS משתמשת ברטוריקה של צדק חברתי כדי לקדם מה 

שיהיה אי-צדק משווע: השמדת ישראל והפרת זכויות היהודים 
להגדרה עצמית. BDS הוא מסע פרופגנדה גלובלי המשתמש 

בהשמצות ובמסירת מידע כוזב כדי לבודד ולהביא לדה-לגיטימציה 
 BDS של ישראל, והכל במסווה של זכויות אדם. דרישה עיקרית של
היא "זכות השיבה" של הפליטים הפלסטינים לישראל, דבר שלדברי 
הנשיא ברק אובמה, "יביא להשמדתה של ישראל כמדינה יהודית". 

ואמנם, המייסד השותף של BDS עומר ברגותי הצהיר "אנו מתנגדים 
למדינה יהודית בחלק כלשהו של פלסטין." אנשים בעלי מצפון 

צריכים להכיר בכך שהפלסטינים יכולים ליהנות מזכויות אדם וצדק 
מבלי להפוך את היהודים לעם חסר מדינה פעם נוספת. 



נוכח העובדה שישראל הרבה יותר חזקה 
מהפלסטינים, האם אין לה אחריות ראשונית 

לסיום הקונפליקט?
היום יש לישראל כוח רב יותר מאשר לפלסטינים, אך האחריות 
לסיום הקונפליקט מוטלת על שני הצדדים. כוח יחסי אינו קובע 

מוסריות או אחריות, במיוחד כאשר מנהיגים של הצד החלש יותר 
לכאורה, דוחים את השלום ומקדמים טרור. גם כשהייתה חלשה 

וגם לאחר שנעשתה חזקה, ישראל תמיד הציעה לוותר על שטחים 
לטובת הפלסטינים, כדי שיממשו את השאיפות הלאומיות שלהם. 
למרבה הצער, מנהיגים פלסטינים שזכו לתמיכה של רשת גלובלית 

סירבו לכל ההצעות ולרוב ענו עליהן באלימות. היהודים, שהיו בעבר 
מיעוט מדוכא, שחררו את עצמם כדי להגן על עמם, על זכויותיהם 
ועל האומה שהקימו מחדש. הם השתמשו בכוח באיפוק, והתמידו 

בשאיפתם לשלום. את ההעצמה שלהם יש לחגוג, אין להשתמש בה 
כנשק פוליטי. ישראל צריכה להיות חזקה בגלל שרבות משכנותיה, 

ובמיוחד המשטר האיראני וקבוצות הטרור הגזעניות שנהנות 
מחסותו, מלבים את הקונפליקט ומאיימים בגלוי להשמיד את 

המדינה היהודית. על ידי עיוות העובדות האלה והגנה על המנהיגים 
הפלסטינים מפני מתן דין וחשבון, רטוריקת "דינמיקת הכוח" 

מנציחה את הקונפליקט. 



גודל: ישראל קטנה ממדינת ניו ג'רזי. שטחה 1/800 משטח העולם הערבי.

שורשים: על פי עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות, יהודים הם תושביה הילידים 
של ישראל ושמרו בה על נוכחות יהודית רצופה למעלה מ-3,000 שנה.

ציונות: ציונות היא תנועת השחרור הלאומית של בני העם היהודי, שביקשו 
להשיב לעצמם את חירותם ואת עצמאותם במולדת אבותיהם.

מספר ארצות לפי רוב דתי: 67 קתוליות, 49 איסלמיות, 49 פרוטסטנטיות, 14 
נוצרים אורתודוקסים, 3 הינדיות ו-1 יהודית.

תל אביב נוסדה ב-1909: תל אביב בת יותר מ-100 שנה. עובדה פשוטה זו מוכיחה 
שהעם היהודי עסק בבניית אומה הרבה לפני הקמתה מחדש של ישראל ב-1948.

איומים ביטחוניים: מנהיגי איראן נמצאים במירוץ לבניית נשק גרעיני תוך 
שהם קוראים "למחוק את ישראל מהמפה". חמאס וחיזבאללה הם ארגוני טרור 

שזוכים לתמיכה של איראן, קטאר וטורקיה. איראן נחשבת למדינה המובילה 
בעולם בתמיכה בטרור הגלובלי. קיצוניות אלימה, מדאע"ש ועד אל קאעידה, 

מערערת את יציבות האזור. 

קהילות פלסטיניות בגדה המערבית: למעלה מ-95 אחוזים מהאוכלוסייה 
הפלסטינית חיה על 40 אחוזים משטחי הגדה המערבית, כך שלמעשה יותר מ-50 

אחוזים מהשטח ריק. 

קהילות ישראליות בגדה המערבית: השטחים הבנויים של ההתנחלויות 
הישראליות מכסים כיום פחות מ-1.7 אחוזים משטחי הגדה המערבית. חמישה 

עד שמונה אחוזים משטחי הגדה המערבית נמצאים בצד המערבי או "הצד 
הישראלי" של גדר הביטחון. 

פליטים יהודים משטחי מדינות ערב/מוסלמיות: אחרי מלחמת העצמאות, 
למעלה מ-850,000 יהודים נמלטו וגורשו מארצות ערביות ומוסלמיות. בשנת 

2000, נותרו שם רק 50,000. ישראל קיבלה בברכה ויישבה מחדש 600,000 
פליטים יהודים. 

הידעת



 

תומכים בישראל ברחבי העולם
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עזרו לנו לשלוח את הפרסום 
הזה בשפות שונות לסטודנטים 
ולמנהיגי קהילה ברחבי העולם.

EVELYN &
DR. SHMUEL

KATZ

 לתמיכה ב-
StandWithUs

נא תירמו באמצעות האתר:
www.standwithus.co.il/donate

ניתן לשלוח תרומתכם הנדיבה לכתובת:
StandWithUs

כתר דוד, רח’ המלך דוד 26
ירושלים, 9410150

israel@standwithus.com
02-636-0200

 הזמינו חוברת זו או חוברות אחרות בכתובת:
www.standwithus.com


