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מספר ארצות לפי
רוב דתי

67 קתוליות   •
49 מוסלמיות  •

49 פרוטסטנטיות  •
14 נוצריות אורתודוקסיות  •

3 הינדיות  •
1 יהודית  •

* איראן אינה מדינה ערבית, 
אך היא תאוקרטיה שנותנת 

חסות לטרור.

 מדינות הליגה
הערבית

 מדינות לא
ערביות

מפה

חוברת זו היא משאב שישמש אתכם כדי ללמד אחרים על ישראל המודרנית. החוברת מציגה סקירה של עובדות שאינן מוכרות למרבית הלא-ישראלים על 
ההיסטוריה, החברה והאתגרים שבפניהם ניצבת ישראל. העמודים הבאים מתארים איך העם היהודי השיב לעצמו את עצמאותו הלאומית במולדת אבותיו לאחר 
2,000 שנים בהם חי תחת שלטון של אחרים. מתואר בהם איך הצליחה המדינה הצעירה שהוקמה מחדש ליצור חברה וכלכלה תוססות ואיך היא מממשת את 

האידאלים המוסריים וההומניטריים של מורשתה העתיקה ושל העידן המודרני, על אף האתגרים הרציניים הניצבים בפניה.

החוברת מתארת גם את ההקשר הנרחב יותר, ומתעכבת על הטרור העולמי. לכמה מארגוני הטרור המתוארים בחוברת זו יש תאים בינלאומיים. ארגונים אלה
תקפו מדינות ברחבי העולם, החל בארה”ב וכלה בהודו. בגלל מיקומה וההיסטוריה שלה, ישראל נאלצה לעמוד בחזית המלחמה הגלובלית בטרור המאורגן.

2



.www.standwithus.com/footnotes.asp קישורים לכל המקורות המוזכרים בחוברת זו בכתובת
.www.standwithus.com/factsheets בכתובת StandWithUs למידע נוסף עיינו בדפי העובדות של

דתות בעולם
2 מיליארד איש נצרות: 
1.5 מיליארד איש אסלאם: 
900 מיליון איש הינדואיזם:  
360 מיליון איש בודהיזם:  
14 מיליון איש יהדות:  

גודלה של ישראל בהשוואה לעולם הערבי 

שטחה של ישראל הוא כ-1/625 )1/6 של 1%( משטח העולם הערבי.  •

5.9 מיליון ישראלים יהודים )2011(;  •
370 מיליון ערבים ומוסלמים במזרח התיכון   

אוכלוסייה נוצרית במזרח התיכון

ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון שבה האוכלוסייה הנוצרית 
פורחת ואינה נעלמת. בין השנים 2011-1948, גדלה האוכלוסייה הנוצרית 

בישראל פי ארבעה, מ- 34,000 ל-154,000 נפש.

ישראל משתרעת על פני שטח של 20,769 קמ”ר )8,019 מיילים רבועים(. 
כלומר היא קטנה מ...

אל סלבדור
21,038 קמ"ר

קליפורניה
410,000 קמ”ר

צרפת
547,028 קמ”ר

ניו ג'רזי
22,608 קמ"ר

טאיוואן
 35,563 קמ"ר

הממלכה המאוחדת
244,818 קמ”ר

אזורית
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התנועה הציונית “צריכה 
להפסיק” בגלל שהיא עלולה 

להוביל למלחמה, “אבל מי 
יכול לערער על זכויות היהודים 
בפלשתינה? אלוהים, מבחינה 
היסטורית זו באמת ארצכם.” 

יוסוף ד’יא אל-ח’אלידי, ראש 
עיריית ירושלים, 1899

“אכן, זו אינה לידתה של אומה, 
היות שלאורך מאות שנות 

דיכוי ושבי, הצליח העם היהודי 
לשמר את רגשי הלאומיות שלו 

כפי שעמים מעטים יכלו... זו 
לידה מחדש של אומה.” 

לורד רוברט ססיל, עורך דין 
בריטי, חבר פרלמנט ודיפלומט, 
 1918

“אנו הערבים, ובמיוחד 
המשכילים מבינינו, רוחשים 

סימפטיה עמוקה מאד לתנועה 
הציונית... נברך את היהודים 

בברכה לבבית של ברוכים 
השבים הביתה... שתי התנועות 

שלנו מחמיאות זו לזו.” 

אמיר פייסל, מנהיג בעולם 
הערבי, 1919

“נכון ללא כל ספק כי צריך 
שיהיה ליהודים הפזורים מרכז 

לאומי ובית לאומי וכי מגיע 
להם להתאחד, והיכן אם לא 
בפלשתינה, שבמשך 3,000 

שנה שמם נקשר בשמה באופן 
כה אינטימי ועמוק?” 

וינסטון צ’רצ’יל, 1921

מקורם של היהודים בישראל, שם נולדה זהותם, שפתם, דתם 
ותרבותם. ציון הוא שם עתיק לירושלים ולארץ ישראל.

תיאודור הרצל ייסד את התנועה הציונית המודרנית ב-1897, אך 
חלום ההקמה מחדש והשיבה היה תמיד בלב ליבם של היהדות 
ושל הזהות היהודית. במאה הראשונה, ניסתה האימפריה הרומית 

להשמיד את המדינה היהודית בת אלף השנים, אך להבדיל מאומות 
אחרות שנכבשו בעת העתיקה, היהודים שרדו ומעולם לא איבדו 

את החיבור העמוק שלהם לארץ מוצאם. יהודים חיו בארץ ישראל 
ברציפות במשך 3000 שנים. אלו שאולצו לצאת לגלות ביטאו את 
כמיהתם לשוב אליה בתפילותיהם ובפולחן הדתי היום-יומי. במשך 
2000 שנה, יהודים רבים שבו בגלי הגירה תקופתיים. בשלהי שנות 

ה-60 של המאה ה-19, יהודים שוב היו לרוב בירושלים.1

הציונים התאימו את החלום ההיסטורי הזה לנסיבות ולאידאלים 
פוליטיים מודרניים. הם שאבו השראה מתנועות שחרור לאומיות 

וקיוו להתגבר על 1,900 שנות דיכוי ואי-צדק שהיו מנת חלקם 
של היהודים שחיו ברחבי אירופה ובמזרח התיכון. הציונים האמינו 

שאם הפזורה היהודית תתאחד במולדתה ההיסטורית, ותצטרף אל 
היהודים שכבר חיים שם, הם יוכלו להשיב את חירותם, להשתחרר 

מדעות קדומות ולהמשיך לפתח את תרבותם הייחודית.

כשיהודים ממדינות שונות ובעלי אידאולוגיות שונות - דתיים וחילוניים, 
סוציאליסטים ושמרנים - חברו יחדיו, התעוררו בין הציונים מחלוקות. 

אך הם התאחדו סביב עקרונות מהותיים, ששילבו אידאליזם עם 
תכליתיות. הם ניסו להשיג תמיכה רשמית של ממשלות לאומיות 

אחרות. הם שבו באופן חוקי, רכשו את הקרקע ושיקמו אותה 
בעבודתם. הציונים קיוו לחיות בידידות עם התושבים הלא-יהודים 

והאמינו שכל האזור יוכל להפיק תועלת כשישקמו את הקרקע.

החלום הציוני הפך למציאות תוך 50 שנה. בריטניה הכירה בישובים 
המשגשגים שבנו היהודים, וב-1917 תמכה הצהרת בלפור ב”שאיפות 
הציוניות”. הקהילה הבינלאומית הפכה את המדיניות הבריטית לחוק 
בינלאומי בוועידת סן רמו ב-1920, וליגת האומות יצרה את המנדט 

בפלשתינה כבית לאומי לעם היהודי.

ב-14 במאי 1948, הוקמה ישראל מחדש כמדינה מודרנית וזכתה 
להכרה על ידי קהילת האומות. היה זה מימוש החלום הציוני. ישראל 

החלה להתקיים כמדינה מודרנית בעלת רוב יהודי, שרכש קרקעות 
והתיישב בהן, וכן העניקה זכויות אזרחיות, פוליטיות ותרבותיות מלאות 

לכל המיעוטים החיים בה, ובכללם לערבים, למוסלמים ולנוצרים.

היום, ציונים יהודים ולא-יהודים ברחבי העולם תומכים במדינת 
ישראל ומקווים לראות את התממשותו המלאה של החזון הציוני - 

ישראל בטוחה ומשגשגת שחיה בשלום עם שכנותיה.

נוכחות יהודית רצופה בישראל במשך למעלה מ-3,000 שנה

שרידי גמלא, עדות לעיר יהודית 
עתיקה ברמת הגולן, שבה 
בשנת 67 לספירה, יהודים 

נלחמו עד לאיש האחרון כנגד 
הצבא הרומי. אלפי תושבים 

נהרגו. אחרים קפצו אל מותם 
מצוקי גמלא כדי לא ליפול 

בשבי ולהשתעבד לרומים. העיר 
הוחרבה ומעולם לא שבה 

ונבנתה.

הכותל המערבי

הקיר התומך החיצוני הזה, שבצידו 
המערבי של הר הבית, הוא כל 

שנותר לאחר שהרומאים החריבו 
את בית המקדש השני בשנת 70 
לספירה. הוא הפך למקום הקדוש 
ביותר ליהדות, ובמשך מאות שנים, 
יהודים קיימו פולחן בכותל, והניחו 
את תפילותיהם, שכתבו על גבי 

פיסות נייר, בין חריציו.

בשנת 70 לספירה לאחר שהביסו 
את היהודים, הקימו הרומים את 

קשת טיטוס ברומא על מנת 
להנציח את ניצחונם. בפסל מתואר 
השלל שבזזו הרומים מבית המקדש 

השני בירושלים שאותו החריבו. 
המנצחים הרומים שינו את שם 

האזור היהודי שכבשו ל”פלשתינה”.2
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התרבות היהודית כבר הייתה בת 
למעלה מאלף שנה בעת שהרומאים 

כבשו את יהודה, אך היהודים שמרו על 
מורשתם הייחודית גם במרוצת אלפיים 
השנים הבאות. למרות שהרחיקו נדוד 

והתאקלמו בחברות שאירחו אותם, 
ולמרות רדיפות מהן סבלו, היהודים 

שמרו על זהותם.

היהודים, שהופיעו לראשונה כעם לפני 
למעלה מ-3500 שנים, יצרו את הדת 

היהודית. ספרי הקודש של היהדות 
הפכו את היהודים לקבוצה מאוחדת 

במשך אלפי שנים. בין שהם דתיים או 
חילונים, היהודים קשורים ביניהם בזכות 

המוסר והערכים שהיהדות מנחילה. 
הורים העבירו את המסורת לילדיהם, 
ואלה העבירו אותה בתורם לילדיהם, 

וכך הלאה במשך אלפי שנים. 

בכל מקום בעולם היהודים חוגגים את 
החגים באופן כמעט זהה ומשננים 

את הטקסים והתפילות שהיו נהוגים 
במשפחות יהודיות מאז ימיה של 

ישראל העתיקה.

טקסי מחזור החיים היהודיים משותפים 
לכל היהודים. כאשר עורכים ברית 

מילה לתינוק בן שמונה ימים או 
חוגגים בר או בת מצווה לבני נוער וכל 
הקהילה חוגגת, הם משמרים מסורות 

יהודיות עתיקות יומין. כאשר אדם 

העם היהודי הוא אחד העמים הבודדים ששרדו מהעת העתיקה עד לעידן המודרני.
היהדות היא אחת הדתות החיות העתיקות ביותר בעולם.

אהוב הולך לעולמו, התפילות ומנהגי 
האבלות היהודיים מנחמים את האבלים 
ומצביעים על הדרך הראויה בה הקהילה 

יכולה לתמוך באבלים ולנחם אותם.

החיים היהודים מתרכזים סביב הבית 
והמשפחה. המסורת היהודית מקדשת 

את הקשרים המשפחתיים. מסירות 
ההורים ותודעת האחריות שלהם 

בהנחלת הזהות היהודית לדור הבא 
מחברת את הדורות אל העבר וקושרת 

אותם אל העתיד.

היהודים מזוהים מאז ומתמיד עם ציון, 
המולדת היהודית. ציון נמצאת בלב 

ההיסטוריה היהודית, בטקסטים הדתיים 
ובזהות היהודית. רבים סבורים שהזכות 

לארץ מצויה בליבה של ההבטחה שנתן 
אלוהים לעם ישראל בתורה, לפני אלפי 

שנים. השפה העברית, התורה, חוקי 
התלמוד, לוח השנה העברי וחגי ישראל 
ומועדיו, מקורם בישראל של ימי קדם 

וכולם סובבים סביב עונות השנה, אורח 
החיים וההיסטוריה שלה. ציון וירושלים 

מוזכרות בתנ”ך 809 פעמים. כשהוקמה 
מדינת ישראל ב-1948, תמכו בה יהודים 

מכל קצוות תבל והכירו בה כמרכז 
החיים היהודיים וההמשכיות של העם. 

“היוונים והרומאים... כבר אינם; עמים אחרים הופיעו ונשאו ביד רמה את לפידיהם לזמן מה, עד שכבו... היהודים 
ראו את כל אלה ושרדו את כולם... הכל בר-חלוף חוץ מן היהודי; כל הכוחות האחרים נעלמו מן העולם ואילו הוא 

4
שורד. מה סודה של נצחיות זו?” - מארק טווין, 1898 

1Dore Gold, “Jerusalem in International Diplomacy: Demography,” Jerusalem Center for Public Affairs, October 27, 2006. 2Michael Grant, The Jews in the Roman 
World, 1973, p. 255; Elliott A Green, “What Did Rome Call the Land of Israel…,” Midstream, October 1995. 3R.P. Michael Naud, Voyage Nouveau de la Terre-
Sainte, Paris, 1702, pp. 58, 563. 4Mark Twain, “Concerning the Jews,” Harper’s Magazine, March 1898.

נער נושא ספר תורה בבר המצווה שלו בכותל המערבי.

קטע פסיפס
מהמאה השישית 

)התקופה הביזנטית( 
המתאר את דוד המלך 

פורט בנבל. הפסיפס 
התגלה בבית הכנסת 

העתיק בעזה.
- מוזיאון ישראל 

“היהודים מעדיפים להיות אסירים 
בירושלים מאשר ליהנות מחופש 
שהיו יכולים להשיג במקום אחר... 

אהבתם של היהודים לארץ 
הקודש...לא תאומן.”

- המטיף הישועי מייקל נאוד במסע צליינות 
3

בארץ הקודש, 1674 
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1Michael Grant, The Jews in the Roman World, 1973, p. 255; Elliott A Green, “What Did Rome Call the Land of Israel…,” Midstream, October 1995. 
2League of Nations, “An Interim Report on the Civil Administration of Palestine, during the period 1st July, 1920-30th June, 1921,” July 1921.

עלייתן ונפילתן של אימפריות
במאה הראשונה לספירה הביסה האימפריה הרומית את מדינת יהודה בת אלף 

השנים, החריבה את בית המקדש שלה בירושלים והגלתה מאות אלפי יהודים. כדי 
למחוק את זכר יהודה, שינתה רומא את שמה ל”פלשתינה”, על שם הפלישתים, 
אויביהם התנכיים של היהודים. הפלישתים היו עם מאזור הים האגאי שהתיישב 

בעבר לאורך החוף.1 לאחר מכן, התייחסו במערב אל ארץ הקודש היהודית-נוצרית 
כאל פלסטין. עמי ערב לא הרבו להשתמש בשם “פלסטינים” עד למאה ה-20. אף 

כי השם זוהה מאז ומתמיד עם היהודים, החל משנות ה-60 הוא נקשר לתנועה 
הלאומנית הערבית-פלסטינית.

במשך אלפיים שנה לאחר הכיבוש הרומי, לא הוקמה בפלשתינה אף מדינה אחרת 
ולא נוצרה בה אף קבוצה לאומית ייחודית. יתרה מכך, אף שליט משליטי הארץ לא 
בחר בירושלים כעיר בירתו. אימפריות ועמים שונים באו לארץ, התיישבו ושלטו בה, 
ולבסוף נעלמו. וחרף כל השינויים האלה, היהודים נשארו בה. מספרם גדל כאשר 

יהודים שהוגלו שבו אליה בגלי עליה תקופתיים. מספרם קטן כששליטי האזור רדפו 
אותם. 

בין השנים 1917-1517, הייתה פלשתינה החצר האחורית חסרת החשיבות של 
האימפריה העות’מנית רחבת הידיים, שבשיא פריחתה, ב-1683, השתרעה על פני 

חלקים נרחבים של המזרח התיכון, צפון אפריקה ומזרח אירופה. הארץ חולקה 
למספר תתי-מחוזות קטנים בתוך הפרובינציה הגדולה של סוריה )ומאוחר יותר 

ביירות(. אזור פלשתינה שיגשג תחילה תחת שלטון העות’מנים, אך במהלך שקיעתה 
של האימפריה, הייתה הארץ מיושבת בדלילות, והפכה ענייה ושוממה.2 

כאשר הובסה האימפריה העות’מנית במלחמת העולם הראשונה )1918-1914(, חולקו אדמותיה בין מדינות ההסכמה שניצחו במלחמה. כשם שמדינות 
אלה יצרו מדינות חדשות בשטחי האימפריות האירופיות המובסות, כך הן יצרו מדינות חדשות בשטחי האימפריה העות’מנית לשעבר. כך נוצרו מרבית 
מדינות המזרח התיכון המוכרות לנו כיום, ביניהן עיראק, לבנון וסוריה. מדינות ההסכמה קבעו גם את גבולותיה של פלשתינה והכירו בה רשמית כבית 

הלאומי היהודי.

המזרח התיכון: אזור של מדינות צעירות

התפתחות האזור

אדמות ממלכת יהודה לשעבר לא הפכו לישות "פלשתינית" יחידה במהלך 400 שנות 
השלטון העות'מני, אלא האימפריה העות'מנית חילקה אותן למחוזות שהיו כפופים 

לשליטים שונים.

1921-1916

לבנון

פלשתינה

מצרים

חיג‘אז
(1916(

סוריה

עיראק

כוויית

בחריין

קטאר

עומן

עומן
בחוק שביתת

הנשק

תימןעדן
(1918(

נאג'ד

מנדט בריטי

שטח חסות בריטי

מנדט צרפתי

חופשי משלטון זר
)תאריך העצמאות( 

חבר הלאומים שהוקם העניק "מנדטים" לצרפת 
ואנגליה על מנת לסייע למדינות החדשות להקים 

שלטון עצמי. הגבולות שנקבעו בסוף מלחמת 
העולם הראשונה שונו מספר פעמים בטרם נקבע 

התוואי הנוכחי.

2012-1922

לבנון
(1943(

ישראל
(1948(

ירדן
(1946(

מצרים
)1922 חלקי /
1952 מלא)

סוריה
(1946(

עיראק
(1932) כוויית

(1961(
בחריין
(1971(

קטאר
(1971(

איחוד האמירויות הערביות
(1971(

עומן
(1971(

תימן
(1971(

צפון תימן ודרום תימן
התאחדו ב-1990

חיג'אז ונאג'ד (1927)
הפכו לערב הסעודית ב-1932

ישראל )1948 עצמאות(

שטחים במחלוקת עם
הערבים הפלסטינים*

דה-קולוניזציה של
מדינות ערב )תאריך העצמאות(

עצמאותן של מרבית המדינות המודרניות 
במזרח התיכון חדשה יחסית, אף כי האזור 

היה ביתן של תרבויות עתיקות רבות. 
כמה מהמדינות הללו, כמו בחריין וכוויית, 

צעירות מישראל.

* ישראל נסוגה מעזה ב-2005.
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1Balfour Declaration, November 17, 1917. 2Treaty of Sevres, Section VII, Article 94, August 10, 1920. 3Council of the League of Nations, The Palestine Mandate, Article 6, July 24, 1922. 4Government of Israel, 
Land-for-Peace Principle, June 19, 1967. (Document reproduced in Itamar Rabinovich and Jehuda Reinharz’s Israel in the Middle East: Documents and Readings, 2008, pp. 238-9.)

1917-19221922-1947

הצעת החלוקה שנדחתה על ידי המנהיגים הערבים

ישראל המתחדשת
חבר הלאומים הכיר בקשרים העמוקים שקושרים את היהודים למולדתם ההיסטורית, התפעל מהקהילה המשגשגת 

שחידשו בה מאז שנות ה-80 של המאה ה-19 וקבע את המנדט בפלשתינה למולדת יהודית. סיפורה של ישראל 
המודרנית במפות.

בהצהרת בלפור ב-1917, הכירה בריטניה 
ב"שאיפות הציוניות" להקים בית לאומי יהודי 
בפלשתינה והבטיחה "לקדם" את המאמץ.1 
ב-1920, הצהרת בלפור שולבה בסעיף 22 

של אמנת חבר הלאומים, וקיבלה תוקף של 
חוק בינלאומי.2 ב-1922 חבר הלאומים הורה 

לרשויות המנדט הבריטיות "לקדם" עליה 
יהודית והתיישבות בפלשתינה.3 מנהיגים 

אירופיים וערביים רבים קיוו שהיהודים יפיחו 
חיים באזור הקטן, העני ודל האוכלוסין.

בתום מלחמת העצמאות, סיפחה ירדן את 
השטח ושינתה את שמו ל”גדה המערבית” 
ומצרים השתלטה על עזה. שני אזורים אלו 

נותרו חלקים בלתי מוקצים של המנדט 
הבריטי לשעבר. בקווי הפסקת אש אלה, 

רוחבה של ישראל במרכזה היה כ-15 
קילומטרים בלבד ומרכזי האוכלוסייה שלה 
נותרו חשופים להתקפות צבאיות ולפעולות 
טרור. בשנות ה-50 וה-60, הערבים התנגדו 
לקיומה של ישראל, ופעם אחר פעם תקפו 

אותה מסוריה, מהגדה המערבית ומעזה.

ב-1967, כאשר שכנותיה של ישראל גייסו 
כוחות במטרה לפלוש לשטחה וחסמו את 

נתיבי המים שלה, יצאה ישראל למלחמת מגן 
נגדן. במהלך ששת ימי הלחימה, השתלטה 

ישראל על אזורי חיץ חיוניים מבחינה 
אסטרטגית: רמת הגולן, חצי האי סיני, עזה, 

והגדה המערבית.

ישראל הציעה מיד לנהל משא ומתן עם ירדן, 
סוריה, ומצרים כדי לדון בהחלפת השטחים 
תמורת הסכם שלום. הממשלות הערביות 

סירבו לדבר או להכיר בישראל.4 ב-1973 
סוריה ומצרים פתחו ביום כיפור במתקפת 

פתע להשמדת ישראל והובסו פעם נוספת. 

בתקווה לשלום, במסגרת הסכם השלום של קמפ 
דייויד )1979(, ישראל החזירה למצרים את כל שטחי 

חצי האי סיני, שנכבשו ב-1967. ב-1994 חתמו ישראל 
וירדן על הסכם שלום.

על פי הדגם של “שטחים תמורת שלום”, ניסו 
ישראל והפלסטינים לדון על הקמת מדינה פלסטינית 
עתידית בגדה המערבית ובעזה. כאשר ערפאת החל 
את האינתיפאדה האלימה השנייה בשנת 2000, 98 

אחוזים מהפלסטינים כבר חיו תחת שלטונה של 
ממשלה פלסטינית אוטונומית.

כשנוכחה לדעת שאין לה שותף לשלום ובתקווה לעודד 
התקדמות, ישראל נסוגה באופן חד צדדי מלבנון בשנת 
2000 ומעזה וחלקים מהגדה המערבית ב-2005. ובכל 

זאת, בעקבות נסיגתה, הותקפה ישראל באופן מתמשך 
על ידי הפלסטינים מעזה ועל ידי חיזבאללה מלבנון.

ב-1922, בתגובה ללחץ ערבי, הפרה בריטניה 
את המנדט וקיצצה 77 אחוזים משטח 

פלשתינה. את השטח העניקה באופן בלעדי 
למשפחה ההאשמית, ואסרה על התיישבות 
יהודים במה שלימים הפכה להיות ירדן. כיום, 

למעלה מ-70 אחוזים מתושבי ירדן הם 
ערבים פלסטינים. ב-1923, שבה בריטניה 

והפרה את המנדט והעניקה את רמת הגולן 
למנדט הצרפתי, שברבות הימים הפכה 

לסוריה. בתקופת המנדט, המונח “פלסטיני” 
התייחס לתושביה של פלשתינה, יהודים 

וערבים כאחד. יהודים היוו רוב בירושלים מאז 
סוף שנות ה-60 של המאה ה-19.

1948-19671967-19791979-2014

1947: הצעת החלוקה של האו"ם
החלטת האו"ם 181 המליצה לחלק את מה שנותר 

מן המנדט הבריטי על פלשתינה בין הערבים ליהודים. 
בחלק היהודי היה רוב יהודי. המנהיגים היהודים 

קיבלו את ההחלטה למרות שהחלק שנותר להם 
כלל רק 13 אחוזים משטח המנדט המקורי ו-60 

אחוזים מחלק זה  היה מדבר הנגב הצחיח. המנהיגים 
הערבים דחו את ההצעה להקים עוד מדינה ערבית 

בשטחי המנדט ותחת זאת יצאו למלחמה כדי לכבוש 
את כל השטח ולחסל את ישראל. המנדט שנועד להקמת

הבית הלאומי היהודי

מדינה ערבית עצמאית

שטח חסות/מנדט

שטח מנדט שנותר להקמת
הבית הלאומי היהודי

מדינה ערבית עצמאית

שטח חסות/מנדט

שטח שהועבר ב-1923
מהמנדט הבריטי למנדט

הצרפתי והפך ברבות
הימים לשטח סורי

המדינה היהודיתבפלשתינה
על פי הצעת החלוקה של האו"ם

המדינה הערבית בפלשתינה על פי 
הצעת החלוקה של האו"ם

אזור בינלאומי )ירושלים(

גבולות ישראל )זכו 
להכרה בינלאומית(

שטחים בלתי מוקצים 
של המנדט בפלשתינה 
)בשליטת מצרים וירדן(

ישראל

שטחים שנתפסו על ידי ישראל 
במלחמת ששת הימים

)1967(

הוחזר למצרים
במסגרת הסכם השלום

אזור הביטחון
2000-1982

במחלוקת עם
הפלסטינים

נסיגה חד-צדדית
של ישראל )2005(

כוח משקיפי האו"ם
)מאז 1974(

נדחה
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חלוצים יהודים בפלשתינה

מהגרים יהודים יורדים מאוניה

חלוץ יהודי צעיר

תקומתה של המולדת היהודית

התקומה המודרנית מראשיתה - לפני מלחמת העולם הראשונה

יהודים הם התושבים הילידים של אזור פלשתינה וחיו שם ברציפות למעלה מ-3000 שנים. אפילו לאחר הכיבוש הרומי במאה הראשונה 
לספירה, נשארו בארץ קהילות יהודיות שלעיתים פרחו, ויהודים שהוגלו שבו בגלי עליה. אך היהודים הפכו למיעוט שסבל מדיכוי בארצו. 

מספר התושבים היהודים בארץ ידע עליות ומורדות באופן ישיר ליחס האוהד או המתנכר של השליטים שהתחלפו באזור. מיסים דרקוניים, 
אפליה, רדיפות ואסונות טבע גרמו במאה ה-18 ובראשית המאה ה-19 להתמעטות חסרת תקדים במספר היהודים שחיו בארץ.

באמצע המאה ה-19 אנרגיה חדשה אחזה בישוב היהודי בפלשתינה. 
בסיועם של נדבנים דוגמת סר משה מונטפיורי ותרומות מיהודים 

מרחבי העולם, עזבו יהודים את הערים והחלו לרכוש קרקעות ולבנות 
חוות חקלאיות, כפרים ובתי ספר. עולים נוספים הגיעו וב-1854, 

יהודים היוו את הקבוצה הדתית הגדולה ביותר בירושלים. ב-1870 הם 
שבו להיות הרוב באוכלוסיית העיר.1

בין השנים 1914-1882, הגיעו ארצה סוגים חדשים של עולים יהודים - 
“חובבי ציון” וסוגים אחרים של ציונים מן הדור הראשון - שהניחו את 

היסודות למדינה היהודית המודרנית. 

עולים אלה ביקשו להשתחרר מדיכוי ורדיפות שפגעו קשות ביהודים 
באירופה ובמזרח התיכון.

הם היו אידיאליסטים צעירים ונמרצים, חדורי עקרונות פוליטיים 
מערביים וחלומות השחרור הלאומי שסחפו אז את אירופה. 

רבים היו סוציאליסטים. הם האמינו שיוכלו לבנות מחדש את ארצם 
בכוח עבודתם הפיזית הקשה ודבקותם במשימה. הם קיוו להחיות את 

התרבות היהודית, לחזק את הגאווה הלאומית, לטפח את הביטחון 
העצמי ולהשיג עצמאות.

לעולים היהודים לא הייתה אפשרות להסתייע במדינות חזקות אחרות. 
לא היו בידם כלי נשק. לרוב הם היו חסרי כל.

הארץ הייתה מיושבת בדלילות, וצחיחה ברובה. היהודים רצו לחדש 
את רמת הפוריות שהארץ השתבחה בה בעבר ולבנות כפרים וקהילות 
במקומות שלא היה בהם דבר. האזור היה החצר האחורית הענייה של 

האימפריה העות’מנית. 

“הארץ הייתה... ועודנה, נחשלת ודלילת אוכלוסין... קיימים בה ... 
שטחים נרחבים הניתנים לעיבוד אך נותרים בשיממונם. פסגות ההרים 

ומדרונותיהם מתאימים מאד לגידול עצים, אך אין חורשות. איש אינו 
נוגע בקילומטרים רבים של דיונות חול שאפשר לגאול.” - מתוך דו”ח 

3
ביניים לחבר הלאומים על המנהל האזרחי בפלשתינה, יוני 1921 

ב-1880, מספר התושבים המשוער היה בין 250,000 ל-400,000, ביניהם 
רבים שהגיעו רק בעת האחרונה ולא הייתה להם תחושת אחדות או 

זהות אתנית או לאומית4. נאמנותם הייתה נתונה לאימפריה העות’מנית, 
לבני דתם, לשבט או לקהילה המקומית בה חיו. 

האזור כלל תערובת של קבוצות אתניות שונות שדיברו למעלה מ-50 
שפות שונות )ערך “פלשתינה”, אנציקלופדיה בריטניקה, מהדורה 11, 

1911, עמ’ 600(.

בין השנים 1906-1881, יהודים ברוסיה נרצחו, בתיהם ועיירותיהם 
נחרבו, ונשותיהם נאנסו. בקישינב, “את האספסוף הובילו כמרים, 

כשהקריאה ‘הרגו את היהודים’ מהדהדת בכל רחבי העיר. 
היהודים...נטבחו כמו צאן...תינוקות נקרעו לגזרים בידי האספסוף 

המשתולל וצמא הדם.” - ניו יורק טיימס, 28 באפריל 1903, עמ’ 6.

“כמו כלב אומלל ללא בעלים, הוא ]היהודי[ מקבל בעיטה מפני 
שהוא חולף על פני ]מוסלמי[, ומושם באזיקים משום שהוא מוחה 

על כך. הוא חושש להתלונן שמא יקרה לו גרוע מכך. הוא חושב 
שמוטב לסבול מאשר להמתין שינקמו בו בגלל תלונתו.” - ויליאם 

ט. יאנג, הקונסול הבריטי בירושלים, במכתב לקולונל פטריק 
2

קמפבל, 25 במאי 1839 

משפחה יהודית בטבריה, 1893
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תקומתה של המולדת היהודית

בכספי התרומות שקיבלו מקהילות יהודיות ברחבי העולם, רכשו 
היהודים באופן חוקי את האדמות שפיתחו, בעיקר מבעלי קרקעות 
שגרו בחוץ לארץ. מרבית השטחים הללו היו אדמות ביצה או דיונות 

חול שלא עובדו כלל.

“הם )היהודים( שילמו מחירים גבוהים תמורת הקרקעות, ובנוסף, 
הם שילמו לאנשים מסוימים שישבו על קרקעות אלה סכומי כסף 

נכבדים, שמבחינה חוקית הם לא היו חייבים לשלם.”
5

– דו”ח הופ סימפסון, 1930 

“מתוך 418,000 דונמים שרכשו היהודים בפלשתינה ]בין השנים 
1914-1878[, 58 אחוזים נמכרו על ידי בעלי קרקעות לא פלסטינים 

שגרו בחוץ לארץ ]ערבים[ ו-36 אחוזים על ידי בעלי קרקעות 
פלסטינים שגרו בחוץ לארץ. סך הכל 94 אחוזים מהאדמות.” 

- ראשיד חאלידי, היסטוריון פלסטיני-אמריקאי6

“טענות הערבים, לפיהן היהודים השיגו חלק גדול מדי של האדמות 
הטובות, חסרות כל שחר. חלק ניכר מן הקרקעות שעליהן גדלים 

כיום פרדסים היו, בזמן הרכישה, דיונות חול וביצות שלא עובדו.”
7

– דו”ח ועדת פיל, 1937 

בעבודה מפרכת ייבשו החלוצים הראשונים את הביצות הנגועות 
במלריה, ייערו את הגבעות ובנו ערים וכפרים.

“איש אינו יודע על כל הקשיים, המחלות והסכנות שעימם הם 
]הציונים הראשונים[ נאלצו להתמודד. אף משקיף המתבונן 
מרחוק אינו יכול להרגיש איך אפשר לחיות ללא טיפת מים 

במשך ימים, לשהות חודשים באוהלים צפופים שזוכים לביקורם 
של זוחלים שונים, או להבין מה עובר על נשותינו, ילדינו 

ואמהותינו...אף אחד המתבונן בבניין שהקמתו הושלמה אינו יכול 
להבין אילו קורבנות נדרשו לכך.” - מזכרונותיו של ציוני מראשוני 

8
המתיישבים, 1885 

“המושבות החקלאיות היהודיות....פיתחו את גידול התפוזים...הם 
ייבשו ביצות. הם נטעו עצי אקליפטוס. הם השתמשו בשיטות 

מודרניות בכל עבודות החקלאות... כל נוסע המבקר בפלשתינה... 
מתרשם מן...הרצועות היפות של שטחים מעובדים ופורחים.” – דו”ח 

9
ביניים לחבר הלאומים על המנהל האזרחי בפלשתינה, יוני 1921 

ייסוד העיר תל אביב, 1909

התפתחות המונח “פלשתינה”
מהמאה השנייה לספירה, כשרומא שינתה את שם המדינה היהודית ל”פלשתינה”, 
ועד למחצית המאה ה-20, השם “פלשתינה” נקשר ליהודים ולבית הלאומי היהודי.

יהודים באזור השתמשו בשם פלשתינה בשמם של התזמורות, העיתונים ומפעלים 
אחרים. למשל, העיתון פלשתין פוסט )לימים ג’רוזלם פוסט(, התזמורת הסימפונית 

של פלשתינה, חברת החשמל של פלשתינה, חברת האשלג של פלשתינה ועוד.

הערבים והיהודים שחיו תחת שלטון המנדט הבריטי בפלשתינה החזיקו בדרכונים 
של פלשתינה, אך התושבים הערבים נודעו כערבים, ולא כפלסטינים.

“פלשתינה הוא מונח שהמציאו הציונים!... ארצנו הייתה מאות בשנים חלק 
מסוריה.” - אעוני ביי עבדול-האדי, מנהיג ערבי מקומי בעדותו בפני ועדת פיל, 1937

לפני מלחמת העולם השנייה ואחריה, קראו האנטישמים באירופה ובארה”ב 
ליהודים לעזוב ו”לשוב הביתה לפלשתינה.”

אחרי 1948, כאשר המדינה היהודית החדשה אימצה את השם ישראל, המונח 
“פלשתינה” יצא מכלל שימוש כדי להתייחס לישראל.

ב-1964, קיבל השם משמעות חדשה כשמצרים עזרה בהקמתו של אש”ף, הארגון 
לשחרור פלסטין. מאז שנות ה-70 נקשר המונח עם הערבים ולא עם היהודים.

למעלה: מפה שהדפיס ב-1759 יצרן מפות גרמני, מראה את הגבולות 
הגאוגרפיים של 12 שבטי ישראל באזור הנודע כפלשתינה אחרי 

שנת 135 לספירה. באמצע: הכיתוב על שטר הכסף המוקדם ביותר 
מפלשתינה )1927( היה  בעברית ובערבית, השפות של היהודים ושל 

הערבים. למטה: בול של פלשתינה מתקופת המנדט הבריטי. שימו לב 
לכיתוב בעברית ובערבית. 
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תל אביב, 1930 

לאחר מלחמת העולם הראשונה

בריטניה וחבר הלאומים כוננו את המנדט בפלשתינה כבית הלאומי 
היהודי בשל הגידול במספר היהודים ובשל הישגיהם בתקופה שלפני 
מלחמת העולם הראשונה. בין השנים 1915-1890, גדלה האוכלוסייה 
10 היהודים בנו חוות משגשגות, הקימו 

היהודית מ-42,900 ל-83,000. 
כפרים, ערים ומוסדות חברתיים, הנהיגו חידושים דוגמת הקיבוצים, 

החיו את השפה העברית ויצרו תרבות עשירה.

“במרוצת שניים או שלושת הדורות האחרונים הקימו היהודים מחדש 
קהילה בפלשתינה... לקהילה זו ]יש[ אוכלוסייה עירונית וכפרית, יש לה 

ארגונים פוליטיים, דתיים וחברתיים, שפה, מנהגים וחיים משלה.”
11

- הספר הלבן של צ’רצ’יל )הספר הלבן הבריטי(, יוני 1922 

“הממשלה הבריטית התרשמה מן המציאות, העוצמה והאידיאליזם 
של תנועה ]ציונית[ זו. היא הכירה בערכה כממשיכה בפיתוחה העתידי 

של פלשתינה.” – דו”ח ביניים לחבר הלאומים על המנהל האזרחי 
12

בפלשתינה, 1921 

לכל אורכה של תקופת המנדט )1948-1920(, המשיכו חברי התנועה 
הציונית לפעול על פי קווי המדיניות שאימצו לפני המלחמה, רכשו 
קרקעות ועיבדו אותן, לרוב בשיטות חקלאיות חדשניות. עד 1935, 

נטעה הקרן הקיימת לישראל למעלה מ-1.7 מיליון עצים.13 

החלוצים הציונים פיתחו גם תעשייה, תחנות כוח, חיים עירוניים 
ומוסדות חברתיים, כגון הסתדרויות עובדים, מפלגות פוליטיות, בתי 
חולים, אוניברסיטאות ותזמורת לאומית. שלוש אוניברסיטאות נוסדו 

לפני 1948. האופרה העברית הופיעה לראשונה ב-1922. התזמורת של 
פלשתינה, לימים התזמורת הפילהרמונית הישראלית, נוסדה ב-1936.

המתיישבים הציונים קיוו לחיות בידידות ובשיתוף פעולה עם 
האוכלוסייה הערבית והאמינו ששיקום הקרקע יביא תועלת לכל.
ערבים רבים קיבלו בברכה את ההתפתחות, שמשכה לארץ גם 

מהגרים ערבים מארצות שכנות. על פי ההערכות, 37-25 אחוזים 
מהמהגרים לארץ לפני קום המדינה היו ערבים ולא יהודים. בין השנים 
1946-1922 בלבד, נכנסו לארץ כ-100,000 ערבים מן הארצות השכנות. 

באותה תקופה עלו לארץ כ-363,000 יהודים.14 

“אותם יהודים טובים הביאו...לפלשתינה פריחה כלכלית מבלי לגרום 
נזק לאיש ומבלי לקחת דבר בכוח.” - מכתבו של נכבד עלאווי סורי 

15
לראש הממשלה הצרפתי, יוני 1936 

“איש לא הטיל ספק בכך שהערבים יצאו נשכרים מן העלייה 
היהודית. מספרם כמעט והוכפל בין השנים 1940-1917, המשכורות 

עלו, ורמת החיים עלתה יותר מאשר בכל מקום אחר במזרח התיכון.” 
- ההיסטוריון וולטר לקר16

עד 1947, העימות בין שתי התנועות הלאומיות הסלים והוביל את 
האו”ם להמליץ על חלוקת המנדט למדינה יהודית לצד מדינה ערבית. 
בשטח שהקצה האו”ם למדינה היהודית היה רוב יהודי. היהודים מנו 

באותה העת 650,000 נפש והיוו שליש מכלל אוכלוסיית המנדט. 
למעלה מ-70 אחוזים מהאדמות שנועדו למדינה היהודית לא היו 

בבעלות פרטית, אלא היו אדמות מדינה בבעלות המנדט הבריטי.17 
277 הקהילות הכפריות היהודיות היו מפוזרות בכל האזור הכפרי.18 תל 

19
אביב גדלה מ-550 תושבים ב-1911 ל-230,000 ב-1948. 

ערבים מנהיגים  מספר 
עוינות פיתחו  בפלשתינה 

לקהילה וגוברת  הולכת 
הצטרפו רבים  היהודית. 

הנאצית המתחזקת, לתנועה 
וארגנו לאלימות  הטיפו 

נגד תקיפות של אספסוף 
יהודים ב-1920, 1921, 1929

השניֿם 1939-1936. ובין 

למחאות  בתגובה  המנדט  התחייבויות  את  הפרו  הבריטים 
רכישת  ואת  היהודית  העלייה  את  הגבילו  ושוב  שוב  הערבים. 
מדיניות  קווי  באירופה,  האנטישמיות  התגברות  עם  הקרקעות. 
לנמל  להגיע  יכולים  שהיו  יהודים  אלפי  מאות  למוות  דנו  אלה 

מקום  לשמש  כדי  היתר  בין  בפלשתינה, שהוקמה  מבטחים 
נרדפים. ליהודים  מקלט 

המנהיג הערבי הפלסטיני מופתי חאג’ אמין 
אל-חוסייני בפגישתו עם אדולף היטלר 
בגרמניה, 1941. אל-חוסייני גייס יחידת 
אס.אס. מוסלמית בוסנית עבור היטלר.
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מספרים / מניעיםתאריך
ארצות המוצא
של רוב העולים

העלייה
הראשונה

1903-1882

 25,000
סוציאליסטים קדם-ציונים ויהודים דתיים 

שרצו להימלט מרדיפות ו/או לבנות מחדש 
את הבית הלאומי שלהם.

רוסיה, רומניה, 
כורדיסטן ותימן

העלייה
השנייה

1914-1904

40,000
להימלט מפוגרומים ומרדיפות; חידוש 

הגאולה והכבוד הלאומי והגשמת אידיאלים 
סוציאליסטיים.

רוסיה ופולין

העלייה
השלישית
1923-1919

35,000
להימלט מרדיפות ומעוני; חידוש הגאולה 

והכבוד הלאומי והגשמת אידאלים 
סוציאליסטיים.

53% מרוסיה,
36% מפולין,

11% מליטא, רומניה 
ומערב ומרכז אירופה

העלייה
הרביעית

1928-1924

67,000
להימלט מרדיפות ומעוני.

פולין 

העלייה 
החמישית

1939-1929

250,000
להימלט מרדיפות ומעוני.

גרמניה, אוסטריה 
וארצות אחרות 

המונח המתאר הגירה לישראל הוא “עלייה”. לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה הגיעו 
ארצה חמישה גלי עלייה שונים, כשיהודים מכל העולם הצטרפו ליהודים שכבר חיו כאן.

הקיבוץ - קהילה 
סוציאליסטית אוטופית

בהשפעת הסוציאליזם, הציונות, האידיאלים 
החקלאיים וצורך השעה הקימו ציונים צעירים 

קהילות שיתופיות ייחודיות, שהתבססו על 
עיקרון השוויון ובעלות משותפת על כל הרכוש. 
חבריהן פעלו במשותף בקבלת החלטות, ייצור, 

צריכה, רווחה וחינוך. 

הקיבוץ הראשון שהוקם על ידי 12 חלוצים 
צעירים ב-1909 היה דגניה. תנועת הקיבוצים 
הייתה לאחת התנועות השיתופיות הגדולות 

ביותר בהיסטוריה.

יש כיום בישראל 270 קיבוצים, המונים 130,000 
נפש. הם אמנם פחות אוטופיים וחקלאיים 

מכפי שהיו במקור, אך הם עדיין משמרים חלק 
מהאידיאליזם של מייסדיהם.

חוגגים את יום העצמאות הרביעי של מדינת ישראל, 1952
קבוצת בילויים מן העלייה הראשונה, 1882

1Dore Gold, “Jerusalem in International Diplomacy: Demography,” Jerusalem Center for Public Affairs, October 27, 2006. 2Quoted in David Landes, “Palestine 
Before the Zionists,” Commentary, May 1976, p. 22. 3Arieh L. Avneri, The Claim of Dispossession, 4th ed., 2005, p. 12; Benny Morris, The Birth of the Palestinian 
Refugee Problem, 1947-1949, 1989, pp. 17-18; “Demography of Palestine & Israel, the West Bank and Gaza,” Jewish Virtual Library. 4League of Nations, “An 
Interim Report on the Civil Administration of Palestine,” July 1921. 5Sir John Hope Simpson, “Palestine: Report on Immigration, Land Settlement and Development,” 
1930, p. 5. 6Rashid Khalidi, Palestinian Identity, 1998, pp. 112-113. 7The Peel Commission Report, Chapter IX, July 1937. 8Benny Morris, Righteous Victims, 2001, 
p. 133. 9League of Nations, “Interim Report on Civil Administration…,” op. cit. 10“Demography of Palestine & Israel, the West Bank and Gaza,” Jewish Virtual 
Library. 11The Churchill White Paper, in Walter Laqueur and Barry Rubin (eds.), The Israel-Arab Reader: A Documentary History of the Middle East Conflict, 4th ed., 
1987, p. 45. 12League of Nations, “Interim Report on Civil Administration…,” op. cit. 13Jewish National Fund, “JNF Centennial Celebration,” JNF website. 14Howard 
Sachar, A History of Israel, 2000, pp. 156, 167; Yehoshua Porath, Palestinian Arab National Movement, Vol. 2, 1977, pp. 17-18, 39. 15Quoted in Daniel Pipes, Greater 
Syria, 1990, p. 179. 16Walter Laqueur, A History of Zionism, 1989, p. 510. 17Moshe Aumann, “Land Ownership in Palestine, 1880-1948,” in Michael Curtis et al, The 
Palestinians, 1975, p. 29. 18Naftali Greenwood, “Redeemers of the Land,” October 18, 1999. 19The Economist, “Tel Aviv,” The Economist: Cities Guide.

במאי 1948, נולדה מחדש מדינת ישראל היהודית והכמיהה היהודית "בת שנות 2000" לחידוש העצמאות הלאומית ולקיבוץ גלויות הפכה למציאות. 
אך עוד נכונו לה מאבקים קשים: בניית המדינה, קליטת גלי עלייה נוספים ופליטים )שרובם הגיעו מארצות ערב(, הגנה על המדינה הצעירה 
מפני מלחמות וטרור, חיפוש דרכים להשגת שלום באזור, שמירה על חיוניות המסורת האתית עתיקת היומין של היהדות גם לנוכח מציאות 

קשה ולא פעם מול עולם המגלה עוינות ושנאה. 
מדינת ישראל הצעירה עמלה קשות כדי להתמודד בהצלחה עם אתגרים אלה.
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ישראל-ערבים
 מלחמות ופעולות טרור:

1920-2014

מהומות ופעולות טרור ערביות בראשית תקופת המנדט1920-1921

המנהיג הפלסטיני חאג’ אמין אל חוסייני הסית שוב ושוב למהומות נגד היהודים. באירועי 1920, נהרגו שישה יהודים ו-200 נפצעו; ב-1921, נהרגו 
43 יהודים ו-147 נפצעו. בתגובה, ארגנו היהודים כוחות הגנה שלימים הפכו לארגון ההגנה, אשר הניח את היסודות לצבא ההגנה לישראל )צה”ל(.

מקרי טבח בעקבות הסתה על ידי חאג’ אמין אל-חוסייני1929

אספסוף תקף יהודים בירושלים, בצפת, ביפו ובכפר דרום, קיבוץ ברצועת עזה. קהילת חברון בת מאות השנים
הוחרבה ו-67 יהודים נטבחו. הרשויות הבריטיות דיווחו על מקרי אונס, עינויים, עריפת ראשי תינוקות והטלת מומים.

הנציב העליון הבריטי ג’ון צ’נסלור כתב “איני חושב שההיסטוריה תיעדה מקרי זוועה נוראים יותר במאות השנים
האחרונות.”1 בסך הכולל נהרגו 135 יהודים, ו-350 נפצעו או שהוטלו בהם מומים.

המרד הערבי הגדול1936-1939

בתמיכת גרמניה הנאצית, הנהיג חאג’ אמין אל-חוסייני מרד שנמשך שלוש שנים. המרד כוון נגד הבריטים, נגד היהודים ונגד מתנגדיו הפוליטיים, 
במטרה לשים קץ לעלייה היהודית ולרכישת הקרקעות. על פי ההערכות, במהלך המרד נהרגו 415 יהודים, 200 בריטים ו-5,000 ערבים.2

מלחמת העצמאות של ישראל1947-1949

לאחר ההצבעה באו”ם ב-29 בנובמבר 1947 על חלוקת המנדט, פתחו הערבים הפלסטינים, בעזרתן של מדינות ערב, במתקפה נגד היהודים 
בניסיון לכבוש את כל שטחי המנדט. ב-14 במאי 1948, ישראל הכריזה על עצמאותה ומיד פלשו לשטחה צבאותיהן של חמש מדינות ערב: 

מצרים, סוריה, עבר הירדן, לבנון ועיראק. צבא ההגנה לישראל, שזה עתה הוקם, הצליח לגבור על צבאות ערב לאחר 15 חודשי לחימה, 
שגבתה את חייהם של יותר מ-6,000 ישראלים, שהיו כ-1% מכלל האוכלוסייה.

התקפות הפדאיון1949-1956

מחבלים ערבים )פדאיון(, שאומנו וצוידו בידי מצרים ויצאו מבסיסים בלבנון, עזה וירדן, תקפו שוב ושוב 
אזרחים ישראלים. אלף שלוש מאות ישראלים נהרגו או נפצעו בהתקפות המחבלים.

מבצע קדש )מלחמת סיני/סואץ(1956

מצרים הגבירה את התקפות הפדאיון משטחה, מנעה תנועת אוניות ישראליות בתעלת סואץ והטילה מצור ימי על נמל אילת, תוך הפרת 
החוק הבינלאומי ואיום על יציבותה הכלכלית של ישראל. בתמיכת צרפת ובריטניה, השתלטה ישראל על חצי האי סיני ועל עזה. ישראל 

נסוגה מכל השטחים כעבור שישה חודשים, כשמצרים הבטיחה לישראל שייט חופשי וכוחות או”ם הוצבו בסיני.

התקפות הפת”ח1959

יאסר ערפאת, יליד מצרים, הקים את תנועת הפת”ח ב-1959 על מנת לפתוח במלחמת גרילה נגד ישראל. 
ב-1965 אימץ הפת”ח את “תיאורית הסיבוך”, שהניחה כי ההתקפות החוזרות ונשנות יאלצו את ישראל להגיב
באגרסיביות נגד מדינות ערב שנותנות מחסה ללוחמיו של ערפאת, ובכך יגרמו להסלמה בעוינות נגד ישראל

מצד שכנותיה הערביות.

הקמת הארגון לשחרור פלסטין )אש”ף(1964

אש”ף הוקם במצרים, בתמיכת הליגה הערבית, כארגון גג לקבוצות הלוחמות נגד ישראל. ב-1968, הצטרפה
תנועת הפת”ח של ערפאת לאש”ף ולבסוף השתלטה עליו. במרוצת עשרות שנים, ביצע אש”ף אלפי תקיפות 

נגד ישראלים ונגד רבים אחרים ברחבי העולם, ובכללן ביצע את חטיפת המטוס הראשונה. 

הטבח בחברון

פדאיון הציבו מארב לאוטובוס
ורצחו את האזרחים שנסעו בו.

בית שניזוק מן ההפגזות הקבועות של סוריה על הגליל לפני 1967.

מלחמות  פעולת טרור חמורה

“זאת תהיה מלחמת השמדה וטבח שתיזכר כמו מסע הרציחות המונגולי וכמו מסעי הצלב.” - עזאם פאשה, המזכיר הכללי 
של הליגה הערבית, ) , 15 במאי 1948(

“הגענו מארץ מיוסרת ודואבת...אנו בני עם... שלא ידע שנה אחת - אף לא חודש אחד - שבו לא ביכו אימהות את בניהן.”
- יצחק רבין, 1993

12



1Tom Segev, One Palestine Complete, 2000, p. 327. 2Benny Morris, Righteous Victims, 2001 p. 133; “The 1936 Riots,” The Jewish Virtual Library. 3Michael Oren, Six Days 
of War, 2002, p. 293. 4Palestinian Human Rights Monitoring Group (PHRMG), “‘Collaborators:’ New Impetus for an Old Witch Hunt,” PHRMG Monitor, February 2002.

מלחמת ששת הימים1967
ישראל נאלצה להגן על עצמה כשסוריה, מצרים, ירדן ועיראק הגבירו את מתקפות הטרור נגדה ומצרים חסמה באופן בלתי

חוקי את גישתה של ישראל למים הבינלאומיים וגירשה את משקיפי האו”ם. ארבע המדינות הערביות גייסו למעלה מ-250,000
חיילים שהוצבו על גבולות ישראל, מצוידים בטנקים ומטוסים רוסים, כהכנה לפלישה כוללת. שר הביטחון העיראקי ציווה על חייליו

“לפגוע ביישובים האזרחיים של האויב, להפוך אותם לאבק ולרצף את הכבישים הערביים בגולגולות של היהודים.”3 ישראל
“הקדימה תרופה למכה” ובפעולה שזכתה לתמיכת החוק הבינלאומי, יזמה מלחמת מגן והצליחה לתפוס את הגדה המערבית

מידי ירדן, את עזה וחצי האי סיני מידי מצרים, ואת רמת הגולן מידי סוריה.

מלחמת ההתשה1967-1970

זמן קצר אחרי הפסקת האש בתום מלחמת ששת הימים, הורה הנשיא המצרי גמאל עבד אל נאצר לתקוף ישראלים בסיני. במהלך עימות שנמשך 
שלוש שנים, נהרגו 1,424 חיילים ישראלים ולמעלה מ-100 אזרחים ישראלים.

הטבח במינכן1972

משנת 1967 ואילך, החלו מחבלים פלסטינים לתקוף ישראלים ברחבי העולם. במבצע הראוותני ביותר שלהם, קבוצת
“ספטמבר השחור” לקחה כבני ערובה ורצחה 11 מחברי המשלחת הישראלית למשחקים האולימפיים במינכן 1972. 

הדעה הרווחת היא כי המחבלים קיבלו הוראות מפלג הפת”ח של יאסר ערפאת באש”ף.

מלחמת יום הכיפורים1973

מצרים וסוריה פתחו במתקפת פתע על ישראל ביום הקדוש ביותר בשנה היהודית. צה”ל, שנתפס לא מוכן, הצליח בכל זאת להדוף את המתקפה, 
כשהוא מנתק את הכוחות המצריים לאורך תעלת סואץ ומאלץ את הכוחות הסוריים לסגת אל מעבר לרמת הגולן. על אף הניצחון הצבאי בו זכתה 

ישראל, המחיר האנושי היה כבד: 2,688 חיילים ישראלים נהרגו במהלך שלושת שבועות הלחימה. מצרים טענה כי השיבה לעצמה את כבודה בגין 
הצלחתה ב-48 שעות הלחימה הראשונות.

מלחמת לבנון1982-1985

לאחר שגורש מירדן ב-1970, התבצר אש”ף בדרום לבנון. במהלך מלחמת האזרחים בלבנון )1990-1975( שנבעה כתוצאה מכך, הגביר אש”ף את 
תקיפותיו בגבולה הצפוני של ישראל. ישראל נכנסה ללבנון ב-1982 כדי לעקור מהשורש את הארגון. בסופו של דבר נאלץ אש”ף להעתיק את מושבו 

לתוניס. ב-1985 נסוגה ישראל לרצועת ביטחון שעומקה כשישה קילומטרים לאורך הגבול, שממנה נסוגה באופן חד צדדי בשנת 2000. במהלך 
מלחמת האזרחים הקשה בלבנון נהרגו עד שנת 1982 95,000 בני אדם. במהלך מלחמה זו, נכנסו הפלנגות הנוצריות הלבנוניות למחנות הפליטים 

הפלסטינים סברה ושתילה וטבחו 460 עד 700 איש, ובכללם 200 לוחמי אש”ף. חרף העובדה שבטבח לא היו מעורבים ישראלים, בית משפט 
בישראל קבע כי ישראל והאלוף אריאל שרון נשאו באחריות עקיפה לטבח, מאחר שצה”ל לא מנע את כניסת לוחמי הפלנגות למחנות.

האינתיפאדה הראשונה1987-1991

אש”ף יזם את האינתיפאדה )“ניעור”( אחרי שנפוצו שמועות כוזבות על מעשי זוועה שביצעו ישראלים בשטחים הפלסטינים. הפלסטינים טוענים שזו 
הייתה התקוממות לא אלימה, אולם עד מהרה היא הפכה לאלימה. 27 ישראלים נהרגו ויותר מ-1,400 אזרחים ישראלים ו-1,700 חיילים ישראלים 

נפצעו. מחצית מהנפגעים הפלסטינים )1,000( נפגעו מפלסטינים אחרים ב”אינטראפאדה”, דהיינו קרבות בין פלגים פלסטינים יריבים.4

מלחמת המפרץ 1991

כשקואליציה בהנהגת ארצות הברית נלחמה בעד סילוקו של סדאם חוסיין מכוויית, ניסה השליט העיראקי לגרור את ישראל למלחמה באמצעות ירי 
39 טילי סקאד לעבר שטחה. כדי לא לפלג את הקואליציה בהנהגת ארה”ב, נמנעה ישראל מתגובה. 

פיגוע התאבדות ראשון בישראל1994

שמונה אזרחים נהרגו בפיגוע התאבדות באוטובוס במרכז ישראל. דרך פעולה זו תהפוך לנפוצה יותר ויותר בקרב קבוצות טרור אסלאמיות קיצוניות
בכל העולם. 

האינתיפאדה השנייה - אינתיפאדת “אל-אקצה”2000-2005

מסע פיגועי התאבדות ומתקפות טרור שהחל ב-29 בספטמבר 2000 ובתוך חמש שנים גבה את חייהם של 1,084
והביא לפציעתם של למעלה מ-7,000 ישראלים, 71 אחוזים מהם אזרחים. בעימות זה נהרגו כ-3,000 פלסטינים,

מרביתם לוחמים.

מלחמת לבנון השנייה2006

חיזבאללה, ארגון הטרור בחסות איראן שפעל בלבנון, תקף מעבר לגבול לבנון-ישראל ב-12 ביולי, הרג שמונה חיילים וחטף שניים, ובמקביל שיגר 
מטחי רקטות לעבר אזרחים בגבולה הצפוני של ישראל. ישראל הגיבה במבצע צבאי שנמשך 34 ימים.

 מלחמת הטילים של החמאס2005-2014

מאז נסיגתה המלאה של ישראל מעזה ב-2005, ארגון החמאס וארגוני טרור נוספים שיגרו למעלה מ-15,000 טילים ורקטות אל עבר אזרחים בדרום 
ישראל. ישראל יצאה לשלושה מבצעים צבאיים כדי להפסיק את ירי הטילים ולהגן על גברים, נשים וילדים ישראלים חפים מפשע: מבצע עופרת 

יצוקה ב-2009, מבצע עמוד ענן ב-2012 ומבצע צוק איתן ב-2014.

חיילי צה”ל משחררים את
העיר העתיקה בירושלים, 1967.

הטבח במינכן, 1972.

תוצאות פיגוע התאבדות, 
באינתיפאדה השנייה.
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מלחמות יוצרות פליטים. אילו קיבלו מנהיגי ערב את תוכנית החלוקה של האו”ם במקום לפתוח במלחמה בניסיון לכבוש את כל שטחי 
המנדט הבריטי, כיום הייתה כבר קיימת מדינה ערבית-פלסטינית עצמאית לצידה של מדינת ישראל. לא הייתה נוצרת בעיית הפליטים 

הפלסטינים ולא היה קיים המונח “נאכבה” )אסון(, המונח שבו משתמשים הערבים לתאר את מפלתם בשנת 1948. אילו לא היו מדינות 
ערב מגרשות את אזרחיהן היהודים, גם בעיית הפליטים היהודים ממדינות ערב הייתה נמנעת. 

בעיית הפליטים הפלסטינים היא תולדה של מלחמה, ולא של תכנון.” - ההיסטוריון בני מוריס1

פליטים יהודים ממדינות ערב/מוסלמיות

אלג’יריה
מצרים
איראן

עיראק 
לבנון

לוב
מרוקו
סוריה

תוניסיה
תימן

140,000
75,000
100,000
150,000
20,000

38,000
265,000
30,000
105,000
55,000

1,500
100

10,400
7
0

0
2,700
100

1,000
250

פליטים יהודים נמלטו ממדינות ערב6
19481948 20112011

פליטים יהודים 
נמלטו ממדינות ערב

בין 472,000 ל-750,000 ערבים פלסטינים 
נאלצו לעזוב בגלל מלחמת העצמאות. רובם 
נמלטו לשטחי עזה, הגדה המערבית, ומדינות 

ערב השכנות.

פליטים ערבים 
נמלטו מישראל 

ב-1948 למעלה מ-850,000 יהודים נמלטו או גורשו משטחים ערבים 
ומוסלמים אחרי 1948 )ראה טבלה להלן(.

ניו יורק טיימס, 16 במאי 1948: “תשע מאות אלף ]יהודים[ 
באפריקה ואסיה נתונים בסכנה בגלל זעמם של אויביהם.”

מחנות פליטים זמניים שכונו ‘מעברות’ הוקמו בישראל 
בשנותיה הראשונות כדי לקלוט פליטים יהודים.

תוצאות המלחמות:
פליטים ערבים ויהודים

למעלה מ-10,000 יהודים הפכו לפליטים ונאלצו להימלט מאזורים של המנדט בפלשתינה עליהם השתלטו צבאות ערב.2 בגדה המערבית 
ובעזה, החריבו צבאות ערב את הישובים היהודיים והרגו או גירשו את תושביהם. אחרי מלחמת העצמאות, לא הורשו היהודים לחיות 

בשטחים שבשליטת הערבים. ירדן השתלטה על הגדה המערבית וסירבה להגן על המקומות הקדושים ליהודים. במזרח ירושלים עצמה 
חוללו ונהרסו 57 בתי כנסת, ספריות ובתי מדרש, 

שרבים מהם בני מאות שנים, ואבניהם שימשו אחר
כך לבניית משתנות, מדרכות וכבישים.3

אחרי מלחמת העצמאות, למעלה מ-850,000 יהודים 
נמלטו משטחים ערבים ומוסלמים בעקבות התגברות 

הרדיפות והגירושים. בין השנים 1954-1949, יהודים 
אלה הפכו חסרי בית חרף העובדה שקהילותיהם היו, 
בחלקן, בנות 2000 שנה ויותר. בין השנים 2000-1948, 

קטנה האוכלוסייה היהודית במדינות המזרח התיכון 
4

וצפון אפריקה מ-900,000 לפחות מ-50,000. 

ישראל יישבה מחדש בשטחה קרוב ל-600,000 יהודים 
משטחים ערביים. המדינה הצעירה, שהשתקמה בקושי 

מן ההרס שהותירה מלחמת העצמאות ב-1948, 
נאבקה לקלוט את היהודים שהפכו לחסרי בית והגיעו 

ממדינות ערב ואת 300,000 הפליטים האירופים 
ששרדו את מלחמת העולם השנייה. אוכלוסיית ישראל, 

שמנתה 650,000 ב-1948, הכפילה את עצמה תוך 
שלוש שנים, בקיימה את שליחותה כמקום מקלט 

ליהודים נרדפים. "לא נראה עוד זרם אנושי כזה בעת 
המודרנית. הייתה זאת 'דלת פתוחה' שמדינות הרבה 

יותר ותיקות ועשירות היו נרתעות ממנה בפחד", דברי 
ההיסטוריון הווארד סאכר.5 עם זאת, למרות שהקהילה 
העולמית תמכה בלידתה מחדש של המדינה היהודית, 

אף סוכנות בינלאומית לא הגישה סיוע ליישובם מחדש 
של יהודים חסרי בית.

פליטים יהודים היום: הפליטים הראשונים האלה כבר אינם 
פליטים. בדומה לעשרות מיליוני פליטים אחרים במאה 

האחרונה, התיישבו היהודים בארצות אחרות. שני שלישים 
מהם בחרו לחיות בישראל. פליטים אלה מהמזרח התיכון 

וצאצאיהם הרכיבו יותר ממחצית אוכלוסיית ישראל היהודית 
עד לשלהי שנות ה-90 של המאה ה-20.
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ב-1948, 160,000 ערבים שחיו בגבולות ישראל נענו להזמנת ישראל 
לבחור בשלום ולהיות אזרחי ישראל. שלושה ערבים ישראלים נבחרו 
לכנסת הראשונה.7 לאחר שנפתרו הבעיות הקשות שהתעוררו בתום 

המלחמה בין הממשלה וביניהם, היו הערבים הישראליים חופשיים יותר, 
משכילים יותר ועשירים יותר מרוב האזרחים בכל מדינות ערב האחרות. 

אף כי ישנם ערבים ישראלים המזדהים עם הלאומנות הפלסטינית, 
סקר שנערך ב-2013 הראה כי יותר ממחצית הערבים הישראלים 

מכירים בזכותה של ישראל להיות מדינה עם רוב יהודי, ולמעלה מ-63 
אחוזים סבורים כי ישראל היא מקום טוב לחיות בו.8 

בין 472,000 ו-750,000 ערבים פלסטינים )קיימות דעות שונות בין 
החוקרים לגבי מספרים אלה( עזבו את ישראל מהסיבות הבאות:9

רובם נמלטו מאימת הקרבות שישראל לא יזמה או רצתה בהם.	 

העשירים ברחו כדי להימנע ממעורבות במלחמה. בהיעדר מנהיגות, 	 
התפרקה החברה האזרחית הפלסטינית, דבר שגרם לבריחה נוספת. 

רבים עזבו כי מנהיגיהם הערבים עודדו אותם לפנות את הדרך לצבאות 	 
ערב, בהבטיחם כי הניצחון יהיה מהיר וכי יוכלו לשוב במהרה. 

רבים עזבו בגלל התעמולה הערבית, שסיפוריה הכוזבים על מעשי 	 
זוועה המבוצעים על ידי ישראל גרמו לפאניקה ולבריחה המונית.10 

במקרים מסוימים, הצבא הישראלי אילץ את התושבים הערבים 	 
לעזוב את בתיהם באזורים אסטרטגיים רגישים שהיו חיוניים 

להישרדותה של מדינת ישראל הצעירה, כמו למשל רמלה - לוד 
והאזור שלאורך הגבול הצפוני.

במשך שנים האשימו הערבים הפלסטינים את מדינות ערב שעודדו 
אותם להימלט:

“צבאות ערב פלשו לפלסטין כדי להגן על הפלסטינים... אבל תחת 
זאת הפקירו אותם ואילצו אותם להגר ולעזוב.” - מחמוד עבאס, נשיא 

הרשות הפלסטינית, 1976 11

“אנו נהרוס את הארץ. על הערבים להוביל את נשותיהם ואת ילדיהם 
לאזורים בטוחים עד לסיום הקרבות.”

- נורי סעיד, ראש ממשלת עיראק, 1948 12 

“מאז 1948, דרשנו את חזרתם של הפליטים לבתיהם. אבל אנחנו 
בעצמנו עודדנו אותם לעזוב. חודשים ספורים בלבד הפרידו בין קריאתנו 

להם לעזוב לבין פנייתנו לאומות המאוחדות להחליט על שובם.”
- חאלד אל עזם, ראש ממשלת סוריה, 1948–1949 13

סיפורי הזוועות שהמצאנו אודות דיר יאסין “היו השגיאה החמורה 
ביותר שלנו...הפלסטינים נמלטו בפחד.” - חאזם נוסייבה, עורך 

14
החדשות הערביות ברשות השידור הפלסטינית ב-1948 

מצבם הייחודי של הפליטים הפלסטינים: עשרות מיליוני פליטים מאזורים 
שסועי מלחמה במקומות אחרים בעולם מאותה תקופה התיישבו 
מחדש בארצות אחרות, אך מדינות ערב השכנות, למעט ירדן, לא 
הסכימו לאפשר את התיישבותם של הערבים הפלסטינים, למרות 

ההיסטוריה, השפה והדת המשותפות שלהם. תחת זאת, ממשלות ערב 
תחמו אותם בשכונות פליטים, סירבו להעניק להם אזרחות, וניצלו את 

מצוקתם כנשק תעמולתי נגד ישראל. 

“מדינות ערב אינן רוצות לפתור את בעיית הפליטים. הן רוצות לשמר
 אותה כפצע פתוח, כעלבון לאו”ם וכנשק נגד ישראל.”

15
 - סר אלכסנדר גאלוויי, לשעבר נציג אונר”א בירדן, 1952 

“מאז 1948, השתמשו מנהיגים ערבים ...בעם הפלסטיני למטרות
16

פוליטיות אנוכיות. זהו...פשע.” - חוסיין מלך ירדן, 1960 

“כל מדינות ערב רוצות לשמר את הבעיה כדי שתיראה כפצע 
פתוח.” - אנה ליריה -פראנץ’, נציגה אזורית בקהיר מטעם הנציב 

 17
העליון של האו”ם לפליטים, 2003 

“זכות השיבה”: ממשלות ערב הבטיחו לפליטים שיוכלו לשוב לבתיהם. 
מנהיגי ערב הצהירו בגלוי שמטרתם היא לפרק את המדינה היהודית 

מבחינה דמוגרפית, על ידי הצפתה בערבים פלסטינים.

“אם הערבים ישובו לישראל - ישראל תחדל מלהתקיים.” - גמאל
 18

עבד אל-נאצר, נשיא מצרים, 1961 

“זכות השיבה...תשמיד את ישראל כמדינה יהודית, וזו אינה אופציה.”
19

ברק אובמה, נשיא ארצות הברית, 2008 

הפליטים היום: האו”ם העניק יחס מיוחד לפליטים הפלסטינים. ב-1949 
הוקמה סוכנות אונר”א )סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים(, המשרתת 
באופן בלעדי את הפליטים הפלסטינים. באתר האינטרנט של אונר”א 

נכתב כי הסוכנות “היא ייחודית במחויבותה רבת השנים לקבוצה אחת 
של פליטים...ולארבעה דורות של פליטים.” כל יתר הפליטים בעולם 
זוכים לעזרה מידי סוכנות אחת בלבד של או”ם, הנציבות העליונה 
של האו”ם לפליטים )UNHCR(, וצאצאיהם של הפליטים האחרים 

אינם נחשבים לפליטים. עד שנת 2011, טיפלה אונר”א ב-4.8 מיליון 
פלסטינים. מאז הקמתה, הרשות הפלסטינית שולטת על 38 אחוזים 

מהפליטים הפלסטינים אך אינה משתמשת במיליארדי הדולרים שהיא 
מקבלת כסיוע מחו”ל כדי לשפר את תנאי מחייתם או את סיכוייהם 

להשתלב בקהילה.

ישראל תרמה כספים 
לאונר”א אך אין לה שליטה 
על מדיניותה של הסוכנות. 

כאשר ניהלה ישראל את 
השטחים )1994-1967(, 

מאמציה לשפר את תנאי 
המגורים של הפליטים 
זכו לגינוי מצד אש”ף 

והאו”ם )החלטות העצרת 
הכללית של האו”ם 2792 
]1971[ וכן 41/69 ]1986[. 

הפליטים הפלסטינים 
המשיכו לשמש

ככלי משחק פוליטיים.

פליטים ערבים-פלסטינים

מחנות פליטים פלסטינים כגון זה 
הוקמו בשטחים ובמדינות ערב השכנות 
אחרי המלחמה בין הערבים והישראלים 

ב-1948. המחנות הם כעת ערים 
קטנות ומוזנחות שהשלטונות הערביים 
מעולם לא פיתחו. תושביהם וילדיהם 

עדיין נחשבים כפליטים. מרבית ארצות 
ערב מסרבות גם כיום לשלב אותם 

בקירבן ומשתמשות בהם ככלי משחק 
במלחמת התעמולה שלהן נגד ישראל.

1Benny Morris, Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, 1989, p. 286; David Meir-Levi, “The Origins of the Refugee Problem,” Jewish World, 2005. 2Anita Shapira, 
“The Past is not a Foreign Country,” New Republic, November 29, 1999. 3Gerald M. Steinberg, “Jerusalem – 1948, 1967, 2000: Setting the Record Straight,” Canadian Jewish 
News, August 24, 2000. 4John F. Burns, “In the Islamic Mideast, Scant Place for Jews,” Week in Review, New York Times, July 25, 1999. 5Howard Sachar, A History of Israel, 
2000, pp. 395-405. 6Statistics derived from Mitchell Bard, Myths and Facts: A Guide to the Arab-Israeli Conflict, 2001, pp. 192-198 and “Vital Statistics: Jewish Population of
the World: 1882-Present (2012),” Jewish Virtual Library. 7Knesset website. 8Abraham Rabinovich, “Arab Israelis Find Israel ‘Good Place to Live,’” Free Beacon, June 2, 2014.
9Benny Morris, Righteous Victims, 2001, pp. 252-258; Yoav Gelber, Palestine 1948, 2001, pp. 74-84. 10Sachar, op. cit., p. 333; “Israel and the Arabs: The 50 Year Conflict,” 
BBC documentary. Cited by CAMERA, “Pattern of Bias,” July 1999. 11Mahmoud Abbas, Falastin a-Thaura, March 1976, cited in “Palestine’s Pawns,” Wall Street Journal, June 
5, 2003. 12Quoted in Nimr el-Hawari, Sir An-Nakbah, 1952. 13The Memoirs of Haled al Azm, 1973, Part I, pp. 386-387. 14Hazem Nusseibeh interview in “Israel and the Arabs: 
The 50 Year Conflict,” BBC documentary. Cited by CAMERA, “Pattern of Bias,” July 1999. 15Alexander H. Joffe and Asaf Romirowsky, “A Tale of Two Galloways,” Middle 
Eastern Studies, September 2010. 16Quoted in Alan Dershowitz, The Case for Israel, 2003, pp. 87-88. 17Quoted in Paul Garwood and Maggie Michael, “Palestinian refugees: 
championed by Arab world yet treated like outcasts,” AP, December 30, 2003. 18Quoted in the Swiss Zibicher Woche, September 1, 1961. 19Barack Obama, “Obama: Opposes 
‘Right of Return’ Inside Israel,” YouTube, video interview, May 2, 2008. 20Self-description of UNRWA from UNRWA website. 21Statistics from UN/UNRWA website.
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ה”כיבוש” היה תוצאה ישירה של הסכסוך הערבי-ישראלי הכולל. לרוב 
משתמע מן המונח “כיבוש”, מאמץ אגרסיבי להשתלט על עם אחר 
ולשלוט בו, אבל השטחים עברו לשליטה ישראלית במהלך מלחמת 

המגן ב-1967. מדינות ערב והפלסטינים סירבו להכיר בזכות הקיום של 
המדינה היהודית והתגייסו נגדה שנית ב-1967 כדי להשמיד אותה )ראה 
עמוד 13(. בעודה מגנה על עצמה, ישראל הדפה את הכוחות הירדנים, 
המצריים והסוריים ותפסה את השטחים שנמצאו בצד הישראלי בעת 

הכרזה על קווי הפסקת האש.

הפלסטינים לא הציגו תביעות בקשר לשטחים, אלא רק לאחר שישראל 
תפסה אותם ממצרים ומירדן ב-1967. במהלך 19 השנים שבהן הפלסטינים 

חיו תחת כיבוש מצרי וירדני )1967-1948(, איש לא דרש להקים מדינה 
פלסטינית שתכלול את עזה ואת הגדה המערבית. תושבי הגדה המערבית 
היו לאזרחים ירדנים. האמנה המקורית של אש”ף )1964( הוציאה במפורש 

את השטחים מתיאור פלסטין, ותחת זאת קראה להשמדת ישראל 
ולהחלפתה בשלטון ערבי.1 ב-1967, תיקן אש”ף את אמנתו כך שתכלול 

תביעה לגבי השטחים, רק אחרי שישראל תפסה אותם.2 

אש”ף “אינו טוען לריבונות אזורית כלשהי על הגדה המערבית 
בממלכה ההאשמית הירדנית, ברצועת עזה או באזור ההימא.”

- סעיף 24, אמנת אש”ף, 1964 

ישראל ניסתה פעם אחר פעם לסיים את הכיבוש לאחר 1967. ישראל 
לא רצתה לשלוט על הפלסטינים. שבועיים אחרי תום המלחמה הציעה 

ישראל להחליף שטחים תמורת שלום. מנהיגי ערב דחו את ההצעה 
נחרצות, ופרסמו את “שלושת הלאווים” של ועידת חרטום.

“לא לשלום עם ישראל, לא להכרה בישראל, לא למשא ומתן עם 
3

ישראל.” - החלטת חרטום, 1 בספטמבר 1967 

מנהיגי ישראל ניסו לפתור בדרכי שלום את הסכסוך עם הפלסטינים, 
בין השנים 1969-1967 ושוב ב-1979 ומשנת 1991 ועד היום, במכתבים 

שצורפו בהסכם השלום הישראלי-מצרי, אך ניסיונותיהם נדחו שוב ושוב.4

מ-1967  המערבית  ובגדה  לשמר את נוכחותה  בעזה  נאלצה  ישראל 
שותפה  להיות  מוכנה  שהייתה  הנהגה  קמה  שלא  מאחר  ל-1993  ועד 

על פי המשפט הבינלאומי והמנהגי, ישראל נדרשת לנהל את  לשלום. 
השטחים עד שיושג, במשא ומתן, הסכם שלום. החלטת האו”ם 242 לא 
דרשה מישראל לסגת מכל השטחים שכבשה אלא דרשה מן הצדדים 

הלוחמים לשאת ולתת על הסכם שלום ועל גבולות חדשים שיזכו 
להכרה הדדית. בהתחלה, הניחה הקהילה הבינלאומית שישראל תישא 
ותיתן עם ירדן ומצרים, שהחזיקו בשטחים בין השנים 1967-1949, אך 

מצרים וירדן סירבו לשאת ולתת באותה העת. לאחר שמצרים וירדן ויתרו 
על תביעותיהן על רצועת עזה ושטחי הגדה המערבית ב- 1979 וב-1988, 
בהתאמה, נותרה ישראל אחראית להמשך ניהול השטחים. כאשר יאסר 
ערפאת ואש”ף הכריזו כי הם מכירים בקיומה של ישראל וידונו איתה על 

הסכם שלום, שמחה ישראל על ההזדמנות לפתור את הסכסוך.

בזמן שישראל ניהלה את השטחים, היא ניסתה לשפר את תנאי מחייתם 
של הפלסטינים. מחסומי צבא הוסרו, ולראשונה מאז מלחמת העצמאות 

ב-1948, יכלו ישראלים ופלסטינים לנוע בחופשיות בין השטחים לבין 
המדינה היהודית. ישראל הסירה גם את כל המחסומים הצבאיים 

הירדנים והישראלים שהפרידו בין שני חלקי העיר ירושלים בין 1948 
ו-1967. ישראל סייעה במודרניזציה של תשתיות המים הפלסטיניות 
ושל תשתיות אחרות, סייעה בהקמת למעלה מ-2000 מפעלי ייצור, 

הקימה שבע אוניברסיטאות, הרחיבה בתי ספר, לימדה חקלאות מודרנית, 
הפעילה תכניות בריאות ופתחה יותר מ-1000 מרפאות. ישראל קבעה 

חופש עיתונות, חופש התאחדות וחופש דת, ו”השיקה גוף חדש לחלוטין 
- המנהל הפלסטיני האמיתי הראשון שהכירו הערבים המקומיים אי 
פעם.”5 האבטלה פחתה, תוחלת החיים עלתה, והאוכלוסייה כמעט 

6
הוכפלה ב-26 השנים שבין 1967 ו-1993. 

“בשנות ה-70 של המאה ה-20, ניצבו הגדה המערבית ועזה במקום 
הרביעי בעולם בקצב הצמיחה הכלכלית - לפני ‘ניסים’ כמו סינגפור, 
הונג קונג וקוריאה, ולמעשה אף הקדימו את ישראל עצמה באופן 

משמעותי.” - ההיסטוריון אפרים קארש7

2007-1993: ישראל מסיימת בהדרגה את המינהל הצבאי שלה. על 
פי הסכמי אוסלו מ-1993, ישראל מסרה את השלטון האזרחי לידי 

הממשלה הפלסטינית הנבחרת, הרשות הפלסטינית, שהוקמה ב-1994. 
תכניתה של ישראל הייתה לסייע בהקמתה של מדינה פלסטינית 

עצמאית בכל שטחי עזה וברוב שטחי הגדה המערבית, שתכלול שטחים 
שבהם גרים 98 אחוזים מהפלסטינים. 

ב-1997 יצאו יחידות צה”ל מהעיירות והערים הפלסטיניות והעבירו  	 
את השליטה בהן לידי הרשות הפלסטינית. היו אלו אזורים שם גרו

98 אחוזים מהפלסטינים, שנהנו כעת משלטון עצמי במסגרת הרשות 
הפלסטינית.

תוצאות מלחמת ששת הימים
המונח “כיבוש” מתייחס לשליטה הצבאית של ישראל בגדה המערבית ובעזה, שנמשכה מסוף מלחמת ששת 

הימים )1967(  ועד להסכמי השלום באוסלו ב-1993. ישראל מסרה את הניהול האזרחי של מרבית השטחים 
המאוכלסים לרשות הפלסטינית החדשה והתכוונה לסיים בהדרגה את נוכחותה הצבאית בשטח. אולם, קבוצות 

פלסטיניות קיצוניות מתייחסות לכל שטח ישראל כאל “שטח כבוש”.

עובדות על המינהל הישראלי בשטחים
)1993-1967(

הצמיחה הכלכלית בשטחים הייתה הרביעית בגודלה בעולם  •
9

בשנות ה-70 של המאה ה-20.   
ההכנסה לנפש בגדה המערבית עלתה ב-80 אחוזים בין השנים  •

 10
 .1973-1967  

 11
האבטלה בעזה צנחה ל-2 אחוזים.   •

תמותת התינוקות ירדה מ-60 אחוזים ל-15 אחוזים לכל 1000  •
 12

לידות בין השנים 2000-1968.   
13

ישראל השקיעה מיליוני דולרים בשיפור מחנות הפליטים.   •
מספר התלמידים הפלסטינים בבתי ספר עלה ב-102 אחוזים,  •

 14
והבערות ירדה ל-14 אחוזים בקרב מבוגרים מעל גיל 15.   

עובדות שיש לדעת על כיבוש
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אחרי שיאסר ערפאת דחה את הצעות קמפ דייויד בשנת 2000 	 
ופרצה האינתיפאדה השנייה, נאלצה ישראל לפעול בתוך שטחי 
הרשות נגד מחבלים ונגד תשתיות טרור, משום שארגוני הטרור 

סירבו לשים קץ למעשי האיבה נגד המדינה היהודית.

למרות פעולות הטרור הבלתי פוסקות והתמוטטות המשא ומתן 	 
לשלום, המשיכה ישראל את נסיגתה. באוגוסט 2005, נסוגה 

ישראל מעזה ושטחים נוספים שבהם עדיין החזיקה בצפון הגדה 
המערבית, שגודלם פי שלושה מגודלה של עזה. בתהליך כואב, 

שיצר קרע בעם, עקרה ישראל יותר מ-8,500 יהודים שבנו קהילות 
משגשגות ב-30 השנים שקדמו לפינוי ובהן העסיקו למעלה 
מ-10,000 פלסטינים מהסביבה. ישראל השאירה בשלמותה 

את התשתית היקרה, לשימושם העתידי של הפלסטינים. בתום 
ההתנתקות של ישראל, לא נותרו בעזה ישראלים, יהודים או לא 

יהודים. אפילו בתי העלמין היהודיים הועתקו אל מחוץ לאזור.

סוגיות גבול והתיישבות

הישראלים בנו קהילות בעזה ובגדה המערבית אחרי 1967. קהילות 
אלה עוררו אמנם חילוקי דעות פוליטיים, אך נבנו באזורים לא 

מפותחים ולא מיושבים, והיו חוקיות לחלוטין לדעתם של חוקרי 
משפט רבים. הפלסטינים טוענים כי יש להם זכויות לריבונות על שטח 

זה. רבים מהם תושבי האזור שנים רבות הסבורים כי נשללו מהם 
זכויותיהם הפוליטיות וההגדרה העצמית. ישראל אינה רוצה להתערב 

בזכויותיהם הפוליטיות, אך עם זאת היא מערערת על תביעותיהם 
הטריטוריאליות. גם לישראל יש תביעות טריטוריאליות חזקות, 
ולפיכך, הגדה המערבית ועזה צריכות להיקרא שטחים שנויים 

במחלוקת.

תביעותיה של ישראל כוללות:

טענות משפטיות: המנדט הבריטי )1948-1920( היה הרשות החוקית 
הריבונית האחרונה ששלטה בשטחים. ירדן ומצרים החזיקו בשטחים 

באופן לא חוקי בין 1967-1948. לפי החוק הבינלאומי, השטחים 
נחשבים עדיין אזורים בלתי מיועדים של המנדט הבריטי מאחר שאף 
ממשלה לא החליפה את המנדט באופן חוקי. הנחיות המנדט קראו 

ליהודים ליישב את האזור.15
טענות היסטוריות: יהודה ושומרון )שירדן שינתה את שמם לגדה 

המערבית ב-1951( היו ערש התרבות היהודית והתקיימה בהם נוכחות 
יהודית רצופה במשך 3000 שנים עד למלחמת העצמאות ב-1948, 

שבמהלכה תושבים יהודים נהרגו וכ-10,000 מהם גורשו על ידי הירדנים.16

טענות הקשורות בביטחון: מדינות ערב השתמשו בנקודות אסטרטגיות 
בהרים של הגדה המערבית המשקיפים על מרכז ישראל להתקפות 

חוזרות ונשנות נגד ישראל. החלטת האו”ם 242 דרשה משא ומתן 
דו-צדדי שיעניק לישראל גבולות בטוחים יותר ויוביל ליציבות רבה יותר 

באזור. אם ארגוני הטרור הפלסטינים מעזה, שירו אלפי טילים לתוך 
דרום ישראל, יזכו לדריסת רגל בגדה המערבית, יהיה מרכז ישראל 

חשוף להתקפה. 

צרכי הביטחון של ישראל נותרים דחופים. כיום, ממשלה פלסטינית 
בראשות החמאס ממשיכה לקרוא להשמדת ישראל, וישראל 

מותקפת שוב ושוב משטחי הפלסטינים ומשטח לבנון. לחמאס 
קשרים הדוקים עם איראן, סוריה, וחיזבאללה וגם עם אל-קאעידה, 

וכולם קוראים להשמדתה של ישראל )ראה עמודים 27-24(.

סוגיות גבול בלתי פתורות:

קו הגבול שהיה קיים לפני 
1967 )הקו הירוק( אינו גבול 

בינלאומי מוכר. זהו קו הפסקת 
אש, המסמן את העמדות 
בהן החזיקו צה”ל וצבאות 

ערב כשהושג הסכם שביתת 
הנשק הסופי בתום מלחמת 

העצמאות ב-1948. הקו הירוק 
נותר קו הפסקת אש מאחר 

שמנהיגי ערב סירבו לקיים 
משא ומתן על קווי גבול 

סופיים. הסכמי אוסלו קראו, בין 
היתר, לישראלים ולפלסטינים 
לנהל משא ומתן על גבולות 
קבע בין מדינת ישראל ובין 
מדינה פלסטינית עתידית. 

המגעים שהתקיימו עד כה לא פתרו את הסוגיות הבלתי פתורות 
לשביעות רצונם של שני הצדדים.

עובדות על ההתנחלויות הישראליות בגדה 
המערבית:17

חוקיות אך שנויות במחלוקת פוליטית
1967-1979: ארבעים ושבע קהילות יהודיות הוקמו בשטחים על 	 

אדמות לא מעובדות. מרביתן נבנו כדי להבטיח בטחון, אך ישראלים 
אחדים, דוגמת ניצולי המצור על גוש עציון, שבו ובנו ישובים יהודיים 

שהכוחות הערבים תפסו והרסו במלחמת העצמאות.

אחרי 1977, הוקמו בשטחים 74 ישובים נוספים על אדמות שלא 	 
הוקצו ולא יושבו.

מאז 1995 לא הוקמו ישובים חדשים. ב-2012, ב-121 הישובים 	 
המורשים, חיים 350,000 ישראלים על 1.7 אחוזים משטח הגדה 

המערבית.

שמונים אחוזים מן המתנחלים חיים ביישובים סמוכים לקו הירוק, 	 
הכוללים כיום פרוורים של ירושלים ותל אביב.

זכותם של היהודים ליישב את האדמה היא “זכות חוקית המאוששת 
באמנה ומוגנת במפורש מכוח סעיף 80 של מגילת האו”ם ...הזכות 

היהודית להתיישב באזור שווה בכל מובן לזכותה של האוכלוסייה 
הפלסטינית הקיימת להתגורר שם.”

18
- יוג’ין רוסטוב, לשעבר תת-מזכיר המדינה של האו”ם, 1990 

1Article 24 of original Palestinian National Charter, 1964. 2The amended Palestinian National Charter passed by the 4th Palestinian National Council, 1968. 3Khartoum 
Resolutions, September 1967. 4Letters between President Sadat, Prime Minister Begin, and President Carter attached to the Treaty of Peace between the State of 
Israel and the Arab Republic of Egypt, March 26, 1979. 5Howard Sachar, History of Israel, 2000, pp. 678, 707. 6Efraim Karsh, “What Occupation?” Commentary, July 
2002; “Demography of Palestine & Israel, the West Bank and Gaza,” Jewish Virtual Library; Bennett Zimmerman et al, “The Million Person Gap: The Arab Population in 
the West Bank and Gaza,” February 2006, p. 12. 7Karsh, op. cit. 8Freedom House, “Freedom in the World: Palestinian Authority-Administered Territories [Israel] (2002).” 
9Karsh, op. cit. 10Sachar, op. cit. p. 688. 11Ibid. p. 687. 12Karsh, op. cit. 13Sachar, op. cit. p. 687. 14Karsh, op. cit. 15The Palestine Mandate, 1922. 16Anita Shapira, “The 
Past Is Not a Foreign Country: The Failure of Israel’s ‘New Historians’ To Explain War and Peace,” New Republic, November 29, 1999. 17Jeffrey Helmreich, “Diplomatic 
and Legal Aspects of the Settlement Issue,” Jerusalem Issue Brief, January 19, 2003; Tovah Lazaroff, “Frontlines: Is Settlement Growth Booming?” Jerusalem Post, 
December 30, 2010. 18Eugene W. Rostow, “Bricks and Stones: Settling for Leverage; Palestinian Autonomy,” New Republic, April 23, 1990.

חששותיה של ישראל בנושא הביטחוני נובעות 
מפגיעותה לתקיפות מהשטחים הסמוכים.

חיפה

נתניה

תל אביב

אשדוד

אשקלון

עזה

הגדה 
המערבית

ישראל

באר שבע

ירושלים

דן
יר

ה
ר 

ה
נ

9 מיל

15 ק“מ

11 מיל

18 ק“מ

7 מיל
11 ק“מ

9 מיל
15 ק“מ

35 ק“מ21 מיל

36 ק“מ22 מיל

21 מיל

מ
35 ק“

כון
תי

 ה
ים

ה

17



עם סיומה של מלחמת העולם הראשונה והיווצרותן של מדינות 
חדשות מתוך האימפריות הקולוניאליות הישנות, תמכה ארה”ב בהצהרת 
בלפור ובמנדט הבריטי על פלשתינה, שבישרו על הקמתה של מדינת 

ישראל המודרנית. 

למרות הערכים העמוקים המשותפים, ארה”ב מעולם לא העניקה 
לישראל עדיפות אוטומטית. המדינה הצעירה נאלצה להוכיח את עצמה 

ולהשתלב באינטרסים הגיאו-אסטרטגיים, הכלכליים והמדיניים של 
אמריקה. בהדרגה הפכה ישראל לבת ברית חשובה של ארה”ב ולשותפה 

רבת ערך בתחומי המסחר, התכניות ההומניטריות והמחקר המדעי. 
שותפות זו תרמה לשתי המדינות.

לצד מחויבותם לביטחונה של ישראל, תמכו קובעי המדיניות האמריקאים 
גם בארצות ערב, סייעו לפלסטינים, ושוב ושוב ביקשו לעזור בהשכנת 

שלום באזור.

ישראל הייתה מבודדת מבחינה פוליטית במזרח התיכון בגלל החרם 
הדיפלומטי מצד הליגה הערבית )שהוטל עליה ב-1948(. ישראל הייתה 

מבודדת גם על ידי הגוש הסובייטי והמדינות הבלתי מזדהות שניתקו את 
יחסיהן הדיפלומטיים עם ישראל באמצע שנות ה-50. כתחליף, ישראל 
פיתחה קשרים איתנים עם איראן )עד 1979(, טורקיה, ומדינות אחרות 

באירופה ובאמריקה הלטינית. כאשר התפרקה ברית המועצות )1989(, 
פיתחה ישראל עד מהרה יחסים דיפלומטיים, הסכמי סחר והסכמי שיתוף 

פעולה עם הודו ועם מדינות אחרות באסיה ובמזרח אירופה. עם זאת, 
ארה”ב מוסיפה להיות שותפתה ובת בריתה הנאמנה ביותר של ישראל. 

בישראל  מכירה  ארה”ב   :1948
של  בהקמתה  שהכירה  הראשונה  המדינה  הייתה  הברית  ארצות 

ישראל. מדינת 

1967-1950: אף כי הכירה בערכים המשותפים שיש לישראל ולארה”ב, 
ארה”ב תמכה במדינות ערב ובישראל 

הממשל האמריקאי האמין שהמדיניות הטובה ביותר למען השלום 
במזרח התיכון היתה מאזן כוחות צבאי בין כל מדינות האזור. צרפת 
וגרמניה היו שותפותיה העיקריות של ישראל בענייני נשק. גם הסיוע 
הכלכלי האמריקאי היה מאוזן. בין השנים 1971-1946, קיבלה ישראל 

בממוצע מדי שנה סיוע אמריקאי בסך 60 מיליון דולר. באותה תקופה, 
קיבלו מדינות ערב בממוצע 170 מליון דולר מדי שנה.3 ארה”ב גם מימנה 

כמעט שני שלישים מתקציב אונר”א, סוכנות האו”ם לסיוע לפליטים 
הפלסטינים.4 למרות זאת, ארה”ב הכירה בכך שישראל שותפה לערכיה.

ישראל “נושאת את דגל הדמוקרטיה, ומכבדת את חרב החירות.” 
- ג’ון פ. קנדי, נשיא ארה”ב 

“הישראלים הציגו ערכים שאמריקאים מזדהים איתם: אומץ, אהבת 
המולדת, אידאליזם, שאיפה לחירות.” - ריצ’רד מ. ניקסון, נשיא ארה”ב 

1968-1967: ארה”ב רואה בישראל בת ברית במזרח התיכון
ניצחונה המפתיע של ישראל במלחמת ששת הימים על מדינות ערב 
שזכו לתמיכה סובייטית שיכנע את ארה”ב שישראל יכולה לסייע לה 

במניעת ההתפשטות הסובייטית במזרח התיכון. ב-1968, בפעם הראשונה, 
הסכים הקונגרס למכור לישראל מטוסי פנטום אמריקאים. באותה עת, 
המשיכה ארה”ב לספק ציוד צבאי מתקדם לירדן, מרוקו, מצרים, ערב 

הסעודית ומדינות המפרץ.

1969: ישראל הוכיחה את חשיבותה האסטרטגית כשלכדה ציוד צבאי 
חדיש מתוצרת סובייטית

הסובייטים סיפקו לבני בריתם הערבים נשק וטכנולוגיה צבאית מתקדמת 
ביותר. בפעולה נועזת בדצמבר 1969, שכונתה “מבצע תרנגול 53”, לכדו 
צנחנים ישראלים את הרדאר הסובייטי החדיש ביותר שהוצב במצרים 

והעבירו את המידע הטכנולוגי לארה”ב.5

1970: ישראל הוכיחה את חשיבותה האסטרטגית כשסוריה איימה על ירדן
ארה”ב ביקשה מישראל לסייע לירדן בעת שטנקים סורים פלשו לשטחה. 
מטוסי ישראל לא תקפו. הם רק טסו נמוך מספיק כדי לאפשר למפקדי 

הטנקים הסורים לראות את סמלי מגן הדוד שעל כנפיהם. בעקבות 
פעולה זו, מיהרו הטנקים הסורים לסגת מירדן.

1980-1973: ארה”ב מכירה בישראל כשותפה אסטרטגית חיונית 
לאחר ניצחונה של ישראל במלחמת יום כיפורים ב-1973, למרות מתקפת 

הפתע הערבית, נוכחה ארה”ב לדעת שישראל מסוגלת להתמודד מול 
הטכנולוגיה ומערכות הנשק הסובייטיות. ארה”ב הבינה שישראל היא 

ידידתה הצבאית החזקה, היציבה והיחידה במזרח התיכון. ישראל קיבלה 

ג’ון אדמס, מן האבות המייסדים של ארה”ב, 
הכריז כי “על היהודים להיות שוב אומה 

עצמאית ביהודה” )1819(.1

האמריקאים והישראלים פיתחו קשרים עמוקים בשל הדמיון בתולדותיהם ובערכיהם. אף כי העם היהודי 
הקים מחדש את מדינתו, הרי ששתי המדינות נוסדו על ידי אנשים שביקשו ליצור חברה טובה יותר; 
שתיהן נבנו על ידי אנשים שעבודתם הפיזית הקשה הפכה את הקרקע לפרודוקטיבית; שתיהן קלטו 

מהגרים בזרועות פתוחות; ושתיהן מחוייבות לחירות ולדמוקרטיה.

התפתחות יחסי ארה”ב-ישראל

“מ-1948, נשיאי ארצות הברית ושני בתי 
הקונגרס, בתמיכת שתי המפלגות והעם 
האמריקאי, שבו וחזרו ואישרו את הקשר 

המיוחד שקיים בין ארצות הברית וישראל, 
המבוסס על ערכים משותפים ואינטרסים 

 2
משותפים.” - החלטת הקונגרס, מרץ 2012 
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התפתחות יחסי ארה”ב-ישראל

היתר למכור ציוד צבאי לארה”ב, ושתי המדינות החלו בפיתוח תכניות 
צבאיות משותפות אך מוגבלות.

“ישראל חזקה ובטוחה איננה רק אינטרס ישראלי, אלא גם אינטרס של 
ארה”ב ....ושל העולם החופשי כולו.” - ג’ימי קרטר, נשיא ארה”ב 

“מחויבותי לבטחונה של ישראל ולעתידה מבוססת על ערכי מוסר 
בסיסיים ועל אינטרס עצמי הגיוני.” - ג’רלד פורד, נשיא ארה”ב 

1981: הקשרים בין ארה”ב לישראל מתחזקים 
הנשיא רונלד רייגן האמין שישראל חיונית לאינטרסים האמריקאים 

במזרח התיכון. ארה”ב וישראל חתמו על “מזכר הבנות” לשיתוף פעולה 
צבאי ואסטרטגי.

“רק על ידי הבנה מלאה של התפקיד החיוני שמשחקת מדינת ישראל 
בחישובים האסטרטגיים שלנו נוכל לבנות את היסודות לסיכול התוכניות 
שזוממת מוסקבה לגבי שטחים ומשאבים החיוניים לביטחוננו ולרווחתנו 

הלאומית.” - רונלד רייגן, נשיא ארה”ב

שנות ה-80 - 2012: המענקים הצבאיים של אמריקה לישראל עזרו לא רק 
לישראל אלא גם לארה”ב ולמדינות אחרות

באחוז קטן מהעלות שארה”ב משקיעה כדי להגן על בנות בריתה ועל 
האינטרסים שלה באירופה, במזרח אסיה ובעיראק, ארה”ב מגינה על 

האינטרסים שלה במזרח התיכון באמצעות הסיוע הצבאי שהיא מעניקה 
לישראל. הסכום שארה”ב משקיעה מדי שנה כדי להגן על דרום קוריאה 
לבדה שווה לסכום שהיא מעניקה לישראל. עם זאת, ההוצאות על דרום 
קוריאה נכללות בתקציב ההגנה של ארה”ב, בעוד שהעלויות הישראליות 

נכללות בתקציב סיוע חוץ.6

שבעים וחמישה אחוזים מכספי הסיוע הצבאי שארה”ב מעניקה לישראל 
נועד לרכישת ציוד אמריקאי. הוצאה זו יוצרת רווחים ומשרות בארה”ב. 

“יותר מ-1000 חברות ב-47 מדינות, במחוז קולומביה ובפורטו ריקו חתמו 
על חוזים בשווי מיליארדי דולרים.”7

פיתוחים טכנולוגיים ישראלים חוסכים לארה”ב סכומי כסף נכבדים 
בהוצאות מחקר ופיתוח.

1985: ישראל הופכת לשותפה מסחרית בכירה של ארה”ב
ארה”ב וישראל חתמו על הסכם המעניק לסחורות האמריקאיות גישה 

חופשית לשווקים בישראל. היצוא האמריקאי לישראל, שגדל ב-437 
אחוזים עד שנת 2001, הניב רווחים לעסקים אמריקאים. קנדה היא 

המדינה היחידה המייבאת יותר מוצרים ממה שישראל מייבאת, בשיעור 
יחסי לנפש.

אף שאינה  על  חשובה  ברית  כבת  בישראל  מכירה  ארה”ב   :1987
בנאט”ו חברה 

שיתוף הפעולה האסטרטגי והצבאי בין ארה”ב וישראל הוסיף להתפתח. 
ב-1988, “החזיקה ארה”ב באופן קבוע ציוד צבאי בישראל, קיימה אימונים 
משותפים סדירים, החלה בפיתוח משותף של טיל ‘החץ’ )טיל נגד טילים 

בליסטיים( והייתה מעורבת במגוון מיזמים אחרים לשיתוף פעולה צבאי.”8

1991: ישראל פועלת בתיאום עם ארה”ב בזמן מלחמת המפרץ

עיראק שיגרה 39 טילי סקאד לעבר שטח ישראל במהלך מלחמת 
המפרץ הראשונה. לבקשת ארה”ב, ישראל לא הגיבה על התקפות אלה 

כדי להגן על הקואליציה בהנהגתה של ארה”ב. 

2012-1990: חוקרים ישראלים ואמריקאים משתפים פעולה בפריצות דרך 
בתחומי הטכנולוגיה והמחקר הביו-רפואי

ישראל ואמריקה עובדות יד ביד במחקר ובפיתוח של מוצרי טכנולוגיה 
עילית וביו-רפואית. 

לישראל יש יותר חברות שנסחרות בנאסד”ק מלכל מדינה אחרת מלבד 
ארה”ב וסין.9 חברות דוגמת מיקרוסופט, יב”מ, ואינטל הקימו מרכזי 

מחקר ופיתוח בישראל, בהם עובדים בשיתוף פעולה חוקרים ישראלים 
ואמריקאים. חוקרים ישראלים ואמריקאים זכו ביחד בפרס נובל לכלכלה 

10
ב-2002, לכימיה ב-2004, לכלכלה ב-2005, ולכימיה ב-2009. 

2012-1996: בנות ברית בקו החזית נגד הטרור
ארה”ב וישראל חתמו על הסכם לשיתוף פעולה במלחמה בטרור ב-30 

באפריל 1996 בו התחייבו לאחד כוחות במלחמה בטרור הבינלאומי 
ולהקים ארגון  משותף למלחמה בטרור. ב-1999 הן סיכמו “לחלוק 

הערכות מודיעיניות, ולפתח תכניות לשיתוף פעולה בפיתוח אמצעים 
טכנולוגיים למלחמה בטרור.”11 ישראל מעבירה לארה”ב מידע מודיעיני 

נרחב על ארגוני טרור. 

ארה”ב ממשיכה לסייע לממשלות במזרח התיכון
ארה”ב הייתה התומכת העיקרית בירדן, מרוקו, ערב הסעודית, מצרים 
ומדינות המפרץ. מאז 1979 העניקה 2 מיליארד דולר בשנה למצרים, 
ומכרה בקביעות ציוד צבאי מתקדם למצרים ולערב הסעודית. ארה”ב 
גם המשיכה להיות התומכת העיקרית בפליטים הפלסטינים וברשות 
הפלסטינית, הן באופן ישיר והן באמצעות האו”ם. כשתנועת החמאס 

זכתה בבחירות לפרלמנט ברשות הפלסטינית ב-2006, הפסיקה ארה”ב 
את הסיוע שלה כיוון שהממשל האמריקאי רואה בחמאס ארגון טרור. 
תנועת החמאס ממשיכה בתמיכתה בטרור ומסרבת להפוך לתנועה 

פוליטית שוחרת שלום.

1All presidents’ quotes in “U.S. Presidents on Israel,” Jewish Virtual Library. 2Resolution, “112th Congress 2nd Session H.R. 4133,” March 5, 2012. 3Mitchell Bard, “U.S. Aid to 
Israel,” Jewish Virtual Library. 4Mitchell Bard, “The United Nations and Israel,” Jewish Virtual Library; Mohammed Daraghmeh, “Palestinian Aid Groups Refuse U.S. Money,” AP, 
January 5, 2004. 5“Operation ‘Rooster,’” Jewish Virtual Library. 6Tamar Sternthal, “WSJ Columnist Overstates U.S. Aid to Israel by Almost $1 Trillion,” CAMERA, December 12, 
2003. 7Bard, “U.S. Aid to Israel,” op. cit. 8Mitchell Bard, “U.S.-Israel Relations: A Special Alliance,” Jewish Virtual Library. 9Leon Lazaroff, “China to capitalize on Nasdaq jump with 
Tech IPOs, BNY says,” Bloomberg News, May 7, 2012. 10Dr. E. E. Jaffe, “Israeli-American Nobel Prize Winner,” Jewish Federation of Delaware, 2002; Royal Swedish Academy of 
Sciences. “Press Release,” October 6, 2004; “The Nobel Prize in Chemistry 2004,” Royal Swedish Academy of Sciences, “Press Release,“ October 10, 2005; Thomas H. Maugh 
II, “2 Americans, Israeli, Share Nobel Prize in Chemistry,” Los Angeles Times, October 8, 2009. 11“Counterterrorism Cooperation Accord Between the Government of the State of 
Israel and the Government of the United States of America,” April 30, 1996; “Counterterrorism Group Formed,” October 1999, Jewish Virtual Library.

אריה ורשל ומייקל לויט, שני 
כימאים ישראלים אמריקאים, 
זכו ביחד בפרס נובל לכימיה 

לשנת 2013 על פיתוח 
מודלים רב-ממדיים למערכות 

כימיות מורכבות. 

ישראל משתתפת במשימת החלל הבינלאומית, 2003.
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1937: הציונים מקבלים את המלצות בריטניה לחלוקה, עם הסתייגויות 
מסוימות. בהתבסס על דו”ח ועדת פיל, ההצעה קראה להקמת מדינה 
יהודית על 4 אחוזים בלבד משטח המנדט הבריטי המקורי, שכלל את 

ירדן, וקונפדרציה של מדינה ערבית פלסטינית עם ירדן ב-96 אחוזי השטח 
הנותרים. המנהיגים הערבים דחו את התכנית.

1947: הציונים מקבלים את תכנית החלוקה של האו”ם, החלטה 181, 
שהמליצה על חלוקת 22 אחוזים שנותרו מהשטחים, שנועדו במקור 

להקמת הבית הלאומי היהודי, לפתרון של שתי מדינות. ארבעים וחמישה 
אחוזים מהשטח נועדו למדינה ערבית ו-55 אחוזים למדינה יהודית, אף כי 

60 אחוזים משטח המדינה היהודית המיועדת היו שטחי מדבר צחיחים 
בנגב. מדינות ערב דחו את הפשרה והמשיכו בפעולות איבה, בניסיון 

להשתלט על השטח כולו. האו”ם לא התערב כדי לכפות את המלצתו.

1949: הסכמי שביתת הנשק: אחרי מלחמת העצמאות )ראה עמוד 12(, 
הסכימו ישראל ומדינות ערב השכנות על קווי שביתת נשק, שהותירו את 
העיר העתיקה בירושלים והגדה המערבית תחת כיבוש ירדני ואת רצועת 

עזה תחת כיבוש מצרי. שיחות לוזאן שהתקיימו בחסות האו”ם היו אמורות 
להוביל להסכמי שלום קבועים, אך מדינות ערב סירבו לעשות שלום 

ועוינותם כלפי המדינה היהודית התעצמה. ב-1951, נרצח עבדאללה מלך 
ירדן משום שניסה לנהל משא ומתן לשלום עם ישראל.

“יש לנו נשק סודי...והוא הזמן. כל עוד לא נעשה שלום עם הציונים, לא 
תסתיים המלחמה; וכל עוד לא תסתיים המלחמה, אין מנצח ואין מפסיד.”

2
- עזאם פאשה, המזכיר הכללי של הליגה הערבית )1952-1945(, 1949 

1957: ישראל נסוגה מחצי האי סיני: ישראל תפסה את סיני במבצע קדש 
ב-1956 )ראה עמוד 12(. מצרים סירבה לעשות שלום. ובכל זאת, ישראל 

נסוגה לאחר שמצרים הסירה את המצור הימי הבלתי-חוקי שלה על אוניות 
ישראליות בתעלת סואץ ובמיצרי טיראן ולאחר שהאו”ם הציב כוחות של 

משקיפים לאורך גבול מצרים-ישראל.

1967: ישראל מקבלת את החלטת האו”ם 242 - נוסחת שטחים תמורת 
שלום: ההחלטה קראה לצדדים הלוחמים לעשות שלום, להכיר כל אחד 
בריבונותו של האחר, ולנהל משא ומתן על יצירת “גבולות בטוחים” יותר.3 
בתמורה, היה על ישראל לסגת מחלק מהשטחים שתפסה במלחמת 

ששת הימים ב-1967. בניגוד לטענות המנהיגים הערבים, ההחלטה שנוסחה 
בקפידה רבה לא קראה לישראל לסגת מכל השטחים. מדינות ערב דחו 

נוסחה זאת ונותרו מחויבים ל”שלושת הלאווים” שעליהם הכריזו בהחלטת 
חרטום - לא לשלום, לא למשא ומתן, לא להכרה במדינה היהודית.

1979: חוזה השלום עם מצרים: כשנשיא מצרים אנואר סאדאת הגיע 
לירושלים והציע שלום אמיתי, קיבלה אותו ישראל בברכה. למרות שנתגלו 

מאגרי נפט וגז בסיני, החזירה ישראל את כל חצי האי סיני למצרים )91 
אחוזים מכלל השטח שתפסה במלחמת ששת הימים( בהתאם להחלטה 

242, פירקה את כל הישובים היהודים שהוקמו, העבירה למצרים את תשתיות 
קידוח הנפט שלה בשלמותן, וויתרה על ההכנסות מהנפט שהפיקו הבארות. 
ב-1981, נרצח הנשיא סאדאת בידי קיצונים מצרים בעקבות חתימת הסכמי 

השלום עם ישראל. לא ברור אם “האביב הערבי” של 2011 ישפיע על הסכם זה.

שאיפתה של ישראל לשלום עם שכנותיה

1993: הסכמי השלום של אוסלו עם אש”ף: אחרי שאש”ף הסכים לעשות 
שלום, ישראל הסכימה לסגת ממרבית השטחים ולהעניק לפלסטינים ממשל 

עצמי. בתמורה, אמור היה אש”ף לחדול מהסתה, להפסיק את הטרור, 
ולהכיר בזכותה של ישראל להתקיים בשלום כמדינה יהודית במסגרת גבולות 

בטוחים. ב-1997, היו 98 אחוזים מהאוכלוסייה הפלסטינים תחת שלטון 
הרשות הפלסטינית.

1994: חוזה השלום עם ירדן: למלך חוסיין ולישראל היו הסדרים רבים של 
פעילות משותפת, אך בשל לחצים מצד מדינות ערב, נאלץ המלך חוסיין 

לשמור על חשאיותם. האווירה באזור השתנתה בעקבות הסכמי אוסלו משנת 
1993, שאיפשרו לירדן ולישראל ליישם באופן רשמי את יחסי השלום ביניהן. 

2006-2000: נסיגה חד-צדדית מדרום לבנון: למרות המשך מעשי האיבה 
והאיומים מצד חיזבאללה, ארגון הטרור הפועל בחסות איראנית וסורית, 

ולמרות העובדה שלבנון לא הגיעה לשלום עם ישראל, הסיגה ישראל את 
כוחותיה באופן חד-צדדי מרצועת הביטחון שיצרה בדרום לבנון, בתקוה לקדם 

את השלום. למרבה הצער, בין השנים 2000 ו-2006, חיזבאללה צבר בלבנון 
למעלה מ-12,000 טילים שכוונו לעבר ישראל, המשיך בהתקפות טילים נגד 

הגבול הצפוני של ישראל, וביצע פעולות איבה רבות באזור זה ובמקומות 
אחרים. ב-12 ביולי 2006, תקף חיזבאללה את ישראל, חטף שני חיילים והרג 

שמונה אחרים, ובמקביל ירה טילים לעבר ערים ישראליות.

2005: התנתקות חד-צדדית מעזה ומחלקים מהגדה המערבית: למרות 
שהרשות הפלסטינית לא עמדה בהתחייבויותיה, נסוגה ישראל מחלקים בצפון 

הגדה המערבית ומן השטחים שהיו עדיין בשליטתה בעזה ופינתה יותר מ-8500 
תושבים ישראלים, שנאלצו לעזוב את בתיהם ואת הישובים המשגשגים 

שהקימו. פעולות אלה ננקטו מתוך תקווה לצאת מן המבוך הסתום שאליו נקלע 
תהליך השלום וכדי להקל על פתרון הסכסוך באמצעות הקמת שתי מדינות 

עם גבולות מוגדרים. נכון למועד הדפסת מסמך זה, טרם התממשו ציפיות אלה. 

2008: ראש ממשלת ישראל אהוד אולמרט הציע פשרה מרחיקת לכת אך 
נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס לא הגיב ולא הציע הצעה נגדית.

כפשרה על דרישתם של הפלסטינים ל”זכות שיבה” לפליטיהם, הציע ראש 
הממשלה אולמרט למסור את כל עזה, 94 אחוזים מהגדה המערבית 

והחלפות שטחים השווים ל-6 האחוזים הנותרים, פינוי של 60,000 ישראלים 
מהגדה המערבית, בירה משותפת בירושלים עם פיקוח של גוף בינלאומי על 
האתרים הקדושים, ותכנית לאיחוד משפחות לכ-50,000 פליטים פלסטינים.4 

הנשיא עבאס לא הגיב.

2014-2009: ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ביקש שוב ושוב 
מנשיא הרשות הפלסטינית עבאס לשוב ולנהל משא ומתן ישיר על שתי 

5 המשא ומתן 
מדינות לשני עמים, אך עבאס נותר בסירובו עד ל-2013. 

נכשל והסתיים באופן רשמי באפריל 2014, המועד שבו הרשות הפלסטינית 
והחמאס הכריזו על הקמת ממשלת אחדות.

הישוב היהודי בארץ ישראל ומאוחר יותר מדינת ישראל, ניסו ליצור יחסי ידידות עם המדינות השכנות 
וראו לנגד עיניהם את התועלת ההדדית שתצמח לשני הצדדים מקשרי מסחר ומדע ומפרויקטים סביבתיים 

והומניטריים משותפים. לאחר מלחמת העולם הראשונה, מנהיגים ערבים רבים היו שותפים לחזון זה:
“אנחנו הערבים....רוחשים סימפטיה עמוקה לתנועה הציונית.... נאחל ליהודים בלבביות ברכת ברוכים הבאים...שתי 

תנועותינו משלימות זו את זו...אני חושב שאף אחת מהן אינה יכולה להשיג הצלחה אמיתית בלי חברתה.” 
1

- האמיר פייסל, מנהיג התנועה הלאומית הערבית, 3 במרץ, 1919 

אולם תוך זמן קצר, פיתחו מנהיגים ערבים רבים עוינות לציונות, שללו את זכותה של המדינה היהודית להתקיים כשכנתם, וניסו שוב ושוב להשמידה. 
למרות זאת, המשיכה ישראל לדבוק בחלום הדו-קיום בשלום. המדינה היהודית הקטנה חידשה את קיומה, שמרה על ביטחונה ובמקביל הושיטה יד 

בתקווה להשגת ידידות ופשרה. מדינת ישראל הראתה תמיד את נכונותה לעשות ויתורים כואבים בתמורה לשלום אמיתי. אולם למרבה הצער, רק שתיים 
מתוך 22 מדינות המזרח התיכון חתמו על הסכמי שלום עם ישראל: מצרים וירדן.

1Emir Feisal letter to Felix Frankfurter, March 3, 1919, reprinted in The Israel-Arab 
Reader, 1969, p. 21. 2Quoted in Howard M. Sachar, A History of Israel, 2000, p. 453. 
3Khartoum Resolutions, September 1967. 4 Richard Boudreaux, “Olmert’s Peace Offers 
Put Livni in Tight Spot,” Los Angeles Times, February 4, 2009. 5Tovah Lazaroff and 
Khaled Abu Toameh, “PM calls on Abbas to return to negotiating table,” Jerusalem Post, 
May 8, 2012.
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לאחר חתימת הסכמי אוסלו, נרקמו תקוות גדולות לעידן חדש של שלום. ההסכמים 
הבטיחו לשים קץ לעשרות שנות מלחמה ולהגשמת שאיפות הפלסטינים, תוך 

הבטחת ביטחונה של ישראל. 

מאז הקמתו ב-1964, אש”ף לא הסתיר את כוונתו להחליף את ישראל, ולא לחיות 
לצידה. בראשית שנות ה-90 נוצרו הזדמנויות חדשות, כשהסתיימה האינתיפאדה 

הראשונה ויו”ר אש”ף יאסר ערפאת הכריז כי הוא מקבל את החלטת האו”ם 242. 
נראה היה כי אויביה של ישראל מוכנים להניח את נשקיהם ולפנות לשלום. ישראל 
הייתה מוכנה לנצל את ההזדמנות. מרבית הישראלים והפלסטינים היו מלאי תקווה 

וחדורי אופטימיות.

ב-1992.  נורבגיה,  באוסלו,  חשאיים  במגעים  פתחו  אש”ף  ושל  ישראל  של  נציגים 
באלימות,  השימוש  על  מוותר  הוא  כי  הכריז  ישראל,  נגד  הטרור  אדריכל  ערפאת, 

פתרון  את  ומקבל  להתקיים,  ישראל  של  בזכותה  מכיר  ההסתה,  את  מפסיק 
של  הטרוריסטי  מעברו  התעלמו  הברית  וארצות  ישראל  בתמורה,  המדינות.  שתי 

לפלסטינים  להעניק  והסכימו  הפלסטיני,  העם  של  הרשמי  כנציגו  בו  הכירו  אש”ף, 
עצמאי.  שלטון 

תהליך אוסלו נתקל בקשיים. למרות שהרשות הפלסטינית שלטה ב-98 אחוז מהאוכלוסייה האזרחית שלה ב-1997, חלה הסלמה בהסתה ובמעשי 
הטרור הפלסטינים ובשל כך ישראל דחתה נסיגות נוספות. בשל עיכובים אלה, הטילו הפלסטינים ספק במחויבות הישראלית להסכמי אוסלו. מנגד, 

הקריאות לאלימות שהשמיעו כלי התקשורת הפלסטינים הרשמיים, סוכנויות, ומנהיגים דתיים ופוליטיים גרמו לישראלים רבים לפקפק בכנותו של 
ערפאת. במפגש קמפ דייויד ב-2000, דחה ערפאת את הצעת ישראל לפתרון באמצעות הקמתן של שתי מדינות, פתרון שזכה לתמיכת נשיא ארה”ב 

ביל קלינטון, ולא הציע פתרון אחר. כעבור חודשיים פרץ קמפיין טרור שנודע בכינויו האינתיפאדה השנייה )אל אקצה(. ב-2003, תמכו האו”ם, האיחוד 
האירופי, ארה”ב ורוסיה בתכנית חדשה, בשם “מפת הדרכים”, במטרה להחיות את תהליך השלום. משנכשל המשא ומתן שנחזה במפת הדרכים, נקטה 

ישראל במדיניות של נסיגות חד-צדדיות.

אירועים חשובים בתהליך השלום באוסלו
13 בספטמבר, 1993: ערפאת וראש ממשלת ישראל יצחק רבין לוחצים ידיים על 

מדשאת הבית הלבן וחותמים על “הצהרת העקרונות בדבר הסדרי ביניים לגבי 
שלטון עצמאי”. הצהרת העקרונות פירטה צעדים הדרגתיים לגבי נסיגות ישראליות. 

בתמורה, אש”ף נדרש להימנע מכל הסתה לאלימות, לפרק את ארגוני הטרור, 
ולבטל את סעיפי האמנה הקוראים להשמדת ישראל. הסוגיות הקשות ביותר - 

ירושלים, פליטים, גבולות קבע, התנחלויות ובטחון - היו אמורות לעלות לדיון כעבור 
חמש שנים, לאחר שישראל תהיה בטוחה שאויביה לשעבר ויתרו בכנות

על השימוש באלימות וזנחו את מטרתם להשמיד את המדינה היהודית.1 

4 במאי, 1994: כחלק מהסכם עזה-יריחו, הוקמה הרשות הפלסטינית שתשלוט 
על הפלסטינים. ישראל העבירה את המנהל האזרחי לידי הרשות הפלסטינית 

ונסוגה מיריחו ומרצועת עזה.

1 יולי, 1994: הסתיימה גלותו של ערפאת בתוניס והוא שב לרצועת עזה עם 
שותפיו באש”ף, ששהו עימו בתוניס. 

14 באוקטובר, 1994: פרס נובל לשלום מוענק לרבין, לשר החוץ הישראלי שמעון 
פרס לערפאת.

“אנו, הבאים מארץ שבה הורים מביאים לקבורה את ילדיהם... 
אומרים לכם היום בקול רם וצלול: די לדם ולדמעות. די.” 

- יצחק רבין, ראש ממשלת ישראל, נאום על מדשאת הבית הלבן, 1993.

הפגנה לקידום תהליך השלום בתל אביב, 1995.

המאמצים הישראלים-פלסטינים

להשגת שלום

לחיצת הידיים במדשאת הבית הלבן בעת חתימת הסכמי אוסלו. בתמונה 
משמאל לימין: ראש ממשלת ישראל יצחק רבין, נשיא ארה”ב ביל קלינטון, 

יו”ר אש”ף יאסר ערפאת.
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28 בספטמבר, 1995: במסגרת הסכם אוסלו ב’ או הסכם הביניים בין ישראל לפלסטינים, אמורה 
הייתה ישראל לסגת ממרכזי האוכלוסיה הפלסטינים ולהעביר את סמכויות השלטון לידי הרשות 
הפלסטינית. הגדה המערבית ועזה חולקו לאזורים B, A ו-C. שטחי A ו-B כללו מרכזי אוכלוסייה 

פלסטינים. ישראל השלימה את הנסיגה ממרכזי האוכלוסייה בדצמבר 1995. הסכם אוסלו ב’ 
קרא גם להקמת כוח שיטור פלסטיני של 30,000 שוטרים כדי לשמור על הסדר ולפקח על 

הפלגים המיליטנטיים. ישראל הסכימה לספק את כלי הנשק לכוח המשטרה החדש. אש”ף שב 
והסכים להפסיק את ההסתה, לתקן את אמנת אש”ף שהוסיפה לקרוא להשמדתה של ישראל, 

ולהבטיח כבוד לאתרים הקדושים ליהודים בשטחו.

4 בנובמבר, 1995: רבין נרצח בידי קיצוני ישראלי שהתנגד לוויתורים לפלסטינים. פרס מתמנה 
לראש הממשלה.

מרץ 1997: הפגנות אלימות פרצו בחברון ובבית לחם כשישראל התחילה לבנות את הר חומה, 
שכונה יהודית חדשה בדרום ירושלים. מבקרים פלסטינים טענו כי שטח השכונה החדשה 

עתיד להיכלל במדינה הפלסטינית.

23 באוקטובר, 1998: מזכר נהר וואי נוסח כדי להבהיר את ההתחייבויות השוטפות של 
הצדדים ולהתייחס להפרות הפלסטיניות של ההסכמים הקודמים להפסקת ההסתה, לתיקון 

אמנת אש”ף ולפירוק ארגוני הטרור. נסיגות נוספות של ישראל היו מותנות במילוי ההתחייבויות 
האלה בידי הפלסטינים.

25-11 ביולי, 2000: הנשיא קלינטון שימש כמתווך בשיחות המשא ומתן בקמפ דייויד שנועדו 
לפתור את סוגיות ההסכם הסופי. אהוד ברק, ראש ממשלת ישראל, הציע 95 אחוזים משטחי 
הגדה המערבית עם רציפות טריטוריאלית, 100 אחוזים מעזה, בירה פלסטינית במזרח ירושלים, 

עקירת ישובים יהודיים מאותם אזורים, ו-30 מיליארד דולר כדי לסייע ביישוב מחדש של פליטים 
פלסטינים. הפלסטינים לא הגיבו להצעה. נציגי אש”ף טענו מאוחר יותר כי הצעת ברק הייתה 

נותנת להם רק מובלעות מנותקות זו מזו. נציגי ישראל וארה”ב פקפקו בטענה זאת.

ההצעות האחרונות שהוגשו לפלסטינים “לא יכלו להיות בסיס למשא ומתן. הן לא היו התקרה. הן 
היו הגג... מי שאמרו שהיו קנטונים, זה ממש לא נכון. הייתה רציפות טריטוריאלית.” - דניס רוס, 

שליח ארה”ב ומנהל המשא ומתן3

30-28 בספטמבר, 2000: פורצים אירועים אלימים המציינים 
את תחילת האינתיפאדה השנייה )אל אקצה(. קמפיין טרור זה 
של הפלסטינים הביא למעשה לקיצו של תהליך אוסלו. למרות 

שהפלסטינים טענו בשעתו שביקורו של המועמד לראשות 
הממשלה אריאל שרון בהר הבית הצית את האלימות, מנהיגים 
פלסטינים )ובכללם שר התקשורת הפלסטיני עימד פאלוג’י( הודו 
מאוחר יותר בפומבי שהאינתיפאדה תוכננה מראש, מיד לאחר 

כישלון דיוני קמפ דייויד.4

28-22 בינואר, 2001: בוועידת טאבה, במהלכה הציע ראש 
הממשלה ברק הצעה נוספת, שכללה 97 אחוזים משטח הגדה 

המערבית, שוב לא הגיעו הצדדים להסדר. הצעתו של ברק נגנזה 
עם התקרבות מועד הבחירות בישראל, כשהחלה ההסלמה 

במתקפות הטרור נגד ישראל.  

4 ביוני, 2003: ראש ממשלת ישראל אריאל שרון, ראש הממשלה 
הפלסטיני מחמוד עבאס, המלך עבדאללה ה-2 מירדן, ונשיא ארה”ב 
ג’ורג’ בוש אישרו רשמית את מפת הדרכים בפסגה בעקבה. התכנית, 
שהייתה מבוססת על ביצועים, קראה לפלסטינים לשים קץ לטרור 

ולהסתה נגד ישראל.

הסכמי אוסלו, מפת הדרכים,
ההתנתקות מעזה: 2011-1993

מנהיגים פלסטינים טענו כי ההצעה להקמת מדינה פלסטינית שנדחתה בקמפ דייויד כללה שורה של 
קנטונים שאין להם קיום )משמאל(. דניס רוס, שליח ארה”ב למזרח התיכון ומנהל המשא ומתן, טען כי 

ההצעה הישראלית בקמפ דייויד כללה רציפות טריטוריאלית )מימין( והייתה מרחיקת לכת.
 ).Dennis Ross, The Missing Peace, 2004 המפות לקוחות מתוך ספרו של דניס רוס(

“אתם מבינים שאנחנו מתכננים 
להשמיד את מדינת ישראל ולהקים 
מדינה פלסטינית טהורה. נהפוך את 

חיי היהודים לבלתי נסבלים באמצעות 
לוחמה פסיכולוגית והתפוצצות 

אוכלוסין... אין לי צורך ביהודים; הם 
יהודים ויוסיפו להיות יהודים.”

- יאסר ערפאת בנאום שנשא בפני
קהל ערבי בשטוקהולם, שוודיה,

2
30 בינואר 1996 

ראש ממשלת ישראל אהוד ברק, נשיא ארה”ב ביל קלינטון, יו”ר 
אש”ף יאסר ערפאת בקמפ דייויד, 2000.

פלסטיניםישראלארה”בשנה

יו”ר אש”ף, יאסר ערפאת ראש הממשלה יצחק רבין, מפלגת העבודההנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1993

יו”ר אש”ף, יאסר ערפאת ראש הממשלה שמעון פרס, מפלגת העבודההנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1995

נשיא הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכודהנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1996

נשיא הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת ראש הממשלה אהוד ברק, מפלגת העבודההנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1999

נשיא הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת ראש הממשלה אריאל שרון, מפלגת הליכודהנשיא ג’ורג’ וו. בוש, השליח למזרח התיכון דניס רוס2001

יו”ר אש”ף, מחמוד עבאס ראש הממשלה אריאל שרון, מפלגת הליכודהנשיא ג’ורג’ וו. בוש2004

נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס ראש הממשלה אהוד אולמרט, מפלגת קדימההנשיא ג’ורג’ וו. בוש2006

2009-

2014
נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס; ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכודהנשיא ברק אובמה

מנהיג החמאס איסמעיל הנייה, עזה
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ישראל הייתה אמורה לסייע לפלסטינים לבנות את מוסדותיהם ולהקפיא את הבנייה בהתנחלויות. מפת 
הדרכים כללה חזון להקמת מדינה פלסטינית  עד 2005. “הקוורטט”, שכלל את האו”ם, האיחוד האירופי, 

ארה”ב, ורוסיה, היה אמור לפקח על התהליך.

11 בנובמבר, 2004: ערפאת מת בפריז. מחמוד עבאס )אבו מאזן(, עמיתו של ערפאת וראש ממשלת הרשות 
הפלסטינית, נבחר לתפקיד יו”ר אש”ף ומאוחר יותר לנשיא הרשות הפלסטינית.

אוגוסט 2005: ישראל נסוגה באופן חד-צדדי מ-20 האחוזים הנותרים של רצועת עזה שהיו עדיין תחת 
שלטונה ומצפון הגדה המערבית, תוך עקירת ישובים ישראלים )ובכלל זה העתקת קברים מבתי העלמין(.

ינואר 2006: אהוד אולמרט מתמנה לראש ממשלה זמני לאחר ששרון לוקה בשבץ מוחי. החמאס, ארגון טרור 
שהקדיש עצמו להשמדת ישראל בהתאם לאמנת היסוד שלו, זוכה בבחירות הפרלמנטריות לרשות הפלסטינית. 

2006: חמאס חטף את חייל צה”ל גלעד שליט. פורצת מלחמת לבנון השנייה.

יוני 2007: חמאס יוזם הפיכה אלימה שמביאה לחלוקת הרשות הפלסטינית לעזה בשליטת חמאס ולגדה המערבית בשליטת הרשות הפלסטינית.

2012-2009: נשיא הרשות הפלסטינית עבאס מסרב להמשיך לנהל משא ומתן ישיר עם ישראל.

2013-2014: שיחות המשא ומתן מתחדשות ונכשלות; פת”ח וחמאס מתכננים הסכם אחדות.

פלסטיניםישראלארה”בשנה

יו”ר אש”ף, יאסר ערפאת ראש הממשלה יצחק רבין, מפלגת העבודההנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1993

יו”ר אש”ף, יאסר ערפאת ראש הממשלה שמעון פרס, מפלגת העבודההנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1995

נשיא הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכודהנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1996

נשיא הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת ראש הממשלה אהוד ברק, מפלגת העבודההנשיא ביל קלינטון, השליח למזרח התיכון דניס רוס1999

נשיא הרשות הפלסטינית, יאסר ערפאת ראש הממשלה אריאל שרון, מפלגת הליכודהנשיא ג’ורג’ וו. בוש, השליח למזרח התיכון דניס רוס2001

יו”ר אש”ף, מחמוד עבאס ראש הממשלה אריאל שרון, מפלגת הליכודהנשיא ג’ורג’ וו. בוש2004

נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס ראש הממשלה אהוד אולמרט, מפלגת קדימההנשיא ג’ורג’ וו. בוש2006

2009-

2014
נשיא הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס; ראש הממשלה בנימין נתניהו, מפלגת הליכודהנשיא ברק אובמה

מנהיג החמאס איסמעיל הנייה, עזה

מפלגות פוליטיות שונות בתהליך השלום

שנה
מספר ישראלים שנרצחו 

בהתקפות טרור
26ספטמבר 1994-1993

199465
199529
199656
199741
199816
19998

200044 - תחילת האינתיפאדה השנייה
2001207
2002452
2003208
2004117
200556
200630
200713
200836
200915
201011
201122
201210
20136

במרוצת חמש השנים שלאחר חתימת הסכמי אוסלו, התנגדו 

ארגוני הטרור הפלסטינים לפתרון שתי המדינות והרגו 233 

ישראלים, יותר ממספר ההרוגים בכל 15 השנים שקדמו 

להסכמים )216(. למרות ההסלמה במעשי הטרור וההסתה, 

המשיכה ישראל לסגת מהשטחים עד ש-98% מהפלסטינים 

היו תחת שלטון הרשות הפלסטינית. במהלך האינתיפאדה 

השנייה, נכנסה ישראל לפרקים לאזורים אלה בהתאם לצורכי 

הביטחון שלה, במבצעים הגנתיים. המשך האלימות הפר את 

העיקרון המרכזי בהסכמי אוסלו, לפיו פתרון לחילוקי הדעות 

יימצא בדרכי שלום. כך התמוטט למעשה תהליך השלום 

שנולד באוסלו.

טרור מאז תחילת תהליך השלום של
הסכמי אוסלו5

1“Declaration of Principles on Interim Self-Government Arrangement,” September 13, 1993. 2Quoted in “Arafat in Stockholm,” Arutz-7, February 27, 1996. 3Interview with Dennis 
Ross on Fox News Sunday, April 21, 2002. 4Lamia Lahoud, “PA minister: Intifada planned since July,” Jerusalem Post, March 4, 2001. 5Statistics compiled from “Fatalities in 
Palestinian Terror Attacks (1967-2005),” Jewish Virtual Library; 2007 data from Intelligence and Terrorism Information Center, “Anti-Israel Terrorism in 2007 and its Trends in 2008: 
Overview,” June 5, 2008; Israel Security Agency, “2010 Summary: Data and Trends in Palestinian Terrorism”; Israel Security Agency, “2013 Annual Summary.”

נשיא ארה”ב ג’ורג’ בוש עם ראש הממשלה
אריאל שרון
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חמאס )תנועה ההתנגדות האיסלמית(5

1987 - בינואר 2006 זכתה בבחירות לפרלמנט הרשות הפלסטינית.שנת ייסוד:

שייח אחמד יאסין )1987 - 2004(; חאלד משעל )2004 ואילך(מנהיגים:

הגדה המערבית ועזה; מנהיגים גם בלבנון, קטאר, מצרים ואיראן.מיקום:

איסלמית, האחים המוסלמים. מתנגדת לאש”ף. “ישראל תוסיף להתקיים עד שהאיסלאם ימחק אידאולוגיה:
אותה. אין פתרון לבעיה הפלסטינית אלא באמצעות ג’יהאד )מלחמת קודש(.” - אמנת החמאס

פיגועי ירי, הפצצות, התקפות טילים, פיגועי התאבדות.פעולות:
773 מתקפות טרור רק בשנים 2003 ו-2004.

41 פיגועי התאבדות )2000-1993(.
58 פיגועי התאבדות )2005-2000(.

377 ישראלים הרוגים, 2,076 פצועים )4/04-9/00(.
29 מחבלים מתאבדים נלכדו ומשימתם סוכלה )2005(.

40% מכלל המחבלים המתאבדים )2005-2000(.
אלפי טילים נורו לעבר אזרחי ישראל )2013-2005(.

שחקן מרכזי במלחמת הטרור נגד ישראל. ביצע 40% מפיגועי ההתאבדות. שולט בעזה. שינה את הערות:
התכנית האסטרטגית שלו תוך כדי שימת דגש על מתקפות טילים ומרגמות. קשרים הדוקים עם 

איראן, לבנון וקטאר. ממומן על ידי קבוצות בערב הסעודית, מדינות המפרץ, מערב אירופה, חיזבאללה 
ואחרים. מופיע ברשימת ארגוני הטרור של משרד החוץ האמריקאי, של האיחוד האירופי, של קנדה, 

של יפן ושל ישראל.

28 בספטמבר 2007-2000: תהליך אוסלו הגיע לקיצו בספטמבר 2000, כשארגוני טרור פלסטינים 
רבים, שקיבלו גיבוי מיאסר ערפאת ומהרשות הפלסטינית, פתחו במלחמת טרור נגד ישראל שכונתה 

האינתיפאדה השנייה או מלחמת אוסלו. ארגונים אלה ניפצו למעשה את תקוות השלום של העם 
הפלסטיני ואילצו את ישראל להתמקד בהגנה עצמית. 

למרות שהיו פעולות טרור לכל אורכו של תהליך אוסלו, בתקופה זו נרשמה הסלמה משמעותית 
שהתבטאה במסע מאורגן ושיטתי שכלל הנחת מטעני צד, מארבים ופיגועי ירי. הטקטיקה האופיינית 
של האינתיפאדה היתה פיגועי ההתאבדות, שהיו קטלניים ביותר וגרמו ל-47 אחוזים מכלל הקורבנות 

הישראלים. פעולות הטרור כוונו אל אזרחים ישראלים. מחבלים מתאבדים התפוצצו במסעדות, 
במועדונים, בבתי כנסת, בחגיגות בר מצווה ובאוטובוסים ציבוריים. צלפים ירו בנוסעים בכבישים המהירים. 

מחבלים חדרו לבתים פרטיים ושיגרו רקטות לעבר חצרות בתי ספר. 

במהלך שיחות המשא ומתן באוסלו, התחייבו יאסר ערפאת, אש”ף, והרשות הפלסטינית לאסוף את 
כלי הנשק ולפרק את ארגוני הטרור. בפועל הם המשיכו לצייד את המחבלים בנשק, המשיכו בהסתה 

והושיטו סיוע כספי ואידאולוגי למחבלים, בתקווה לסחוט מישראל ויתורים נוספים.

הרשות הפלסטינית הוקירה באופן רשמי את המחבלים המתאבדים כ’שאהידים’ )קדושים( ואיפשרה את 
המשך ההסתה הגלויה נגד מדינת ישראל באמצעי התקשורת, בבתי הספר, ובמסגדים כדי לתקוף את 

ישראל ואת הישראלים. אנשי ביטחון רבים של הרשות הפלסטינית פעלו גם כמפעילי מחבלים. ב-2005, 
האמצעים שבהם השתמשה ישראל למלחמה בטרור הכניעו את האינתיפאדה השנייה.

בינואר 2006, הודיע ראש ממשלת הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, כי ימשיך במדיניות תשלומי 
הרווחה השנתיים למשפחות המחבלים המתאבדים.3 באותו חודש, תנועת החמאס האסלאמית 

הקיצונית זכתה ברוב בבחירות לרשות הפלסטינית, ובהפיכה אלימה ב-2007 השתלטה על רצועת עזה. 

טרור נגד ישראל 
2

28 ספטמבר 2000 - 31 בדצמבר 2005 

25,770 מתקפות טרור
147 פיגועי התאבדות

)שגרמו ל-48% מכלל מקרי המוות(

1,084 הרוגים

7,454 פצועים
71% מההרוגים והפצועים היו אזרחים

)2005-2000(

הטרור הפלסטיני: מי ומי במלחמת הטרור נגד ישראל

“מי שחושב שהאינתיפאדה פרצה 
בגלל ביקורו הבזוי של שרון במסגד 

אל-אקצה טועה. האינתיפאדה תוכננה 
מראש, מאז שב הנשיא ערפאת 

משיחות המשא ומתן בקמפ דייויד, 
שם הפך על פניו את השולחן לנוכח 

הנשיא קלינטון.” 

- עימד פאלוג’י, שר התקשורת של 
1

הרשות הפלסטינית, 3 במרץ 2001 

המחבלים שייכים לרשת נרחבת של קבוצות פלסטיניות חמושות. חלקם קשורים ישירות לאש”ף, אשר מוסיף להוות כוח משמעותי ברשות הפלסטינית. 
רוב בכירי הרשות הפלסטינית שייכים לאש”ף או לחמאס. קבוצות מסוימות, כמו החמאס, הן איסלמיות קיצוניות, בעוד שאחרות, כמו החזית העממית 

לשחרור פלסטין, הן חילוניות. מיד לאחר נסיגת ישראל מעזה בסתיו 2005, הקימו פעילים של אל קאעידה וחיזבאללה תאי טרור בעזה. על אף 
התחרות בין הארגונים, הם משתפים פעולה לעיתים קרובות. כולם מקבלים עידוד, סיוע כספי, נשק ובמקרים מסוימים, הנחיות ממדינות ערביות ואחרות, 

המעניקות להם גם מקלט בטוח. איראן למשל מעניקה לחמאס ולחיזבאללה מיליוני דולרים. מנהיג החמאס חאלד משעל חי בדמשק, סוריה. חמאס 
והחיזבאללה חתמו ב-2004 על הסכם להגברת המתקפות נגד ישראל.4

ארגוני טרור

פיגוע התאבדות במסעדת 

סבארו בירושלים.
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“אנו עלולים להפסיד או עשויים לנצח ]מבחינה טקטית[, אך נמשיך לשאת את עינינו ליעד האסטרטגי, כלומר, לפלסטין 
המשתרעת מן הנהר לים ]בלשון נקייה - ישראל כולה[. מה שנקבל עכשיו אינו יכול להשכיח מאיתנו את האמת 

העליונה הזאת.” 

 7
- פייסל חוסייני, נציג אש”ף בירושלים ושר ברשות הפלסטינית, אפריל 2001 

“המסר שלי ליהודים השנואים הוא שאין אלוהים מלבד אללה, אנו נרדוף אתכם בכל מקום! אנו אומה השותה דם, ואנו יודעים שאין דם טוב 
יותר מדמם של יהודים. לא נניח לכם עד שנרווה את צימאוננו ואת צימאון ילדינו בדמכם.” - שידורי החמאס, פברואר 2006 6

הארגון לשחרור פלסטין )אש”ף(8

התנועה לשחרור לאומי של פלסטין )פת”ח(9
תנועות צבאיות המסתעפות מהפת”ח: תנזים וגדודי חללי אל אקצה

1964שנת ייסוד:

אחמד שוקיירי, יליד מצרים. בחסות נשיא מצרים, גמאל עבד אל נאצר. יאסר ערפאת, יו”ר אש”ף: מייסד/מנהיגים:
2004-1969. מחמוד עבאס )אבו מאזן(, שותף בהקמת אש”ף, מכהן כיו”ר אש”ף, 2005 - ואילך.

לאומנות ערבית חילונית. “המאבק המזוין הוא הדרך היחידה לשחרור פלסטין. חלוקת פלסטין ב-1947 אידאולוגיה:
והקמת מדינת ישראל היא בלתי חוקית לחלוטין, למרות הזמן שחלף מאז. הטענות לקשרים היסטוריים 

או דתיים בין היהודים לפלסטין אינם מתיישבים עם העובדות ההיסטוריות.” - אמנת אש”ף, 1968

חטיפות מטוסים, לקיחת בני ערובה, הפצצות, רצח. 1982-1968: פעלו נגד יעדים אזרחיים ישראליים מבצעים:
ויהודים בכל העולם וביצעו פיגועים נגד לבנונים, ירדנים ואמריקנים. ניסו להפיל את משטרו של חוסיין 

מלך ירדן ונמחצו על ידי צבאו של חוסיין בספטמבר 1970.

נוסד כארגון גג לקבוצות פלסטיניות לאומניות לוחמות. הערות:
1974: האו”ם מכיר באש”ף כנציגו הבלעדי של העם הפלסטיני.

1993: אש”ף חותם על הסכמי השלום של אוסלו ואומר שהוא מכיר רשמית בישראל.
הופך למפלגה הפוליטית השלטת ברשות הפלסטינית.

1996: אש”ף מצביע בעד תיקון אמנתו במחיקת הסעיפים הקוראים להשמדת ישראל. נכון ל-2013, 
האמנה לא תוקנה בפרסומים רשמיים. הקהילה הבינלאומית מאשימה את הארגון בשחיתות נרחבת 

ובגניבת כספי הסיוע הבינלאומי בתקופת שלטונו ברשות הפלסטינית. 

1959שנת ייסוד:

יאסר ערפאת, יליד מצרים, ביחד עם מחמוד עבאס )אבו מאזן( ואחרים.המייסד:

תנועת שחרור לאומנית מהפכנית. השתלטה על אש”ף ב-1968 ומהווה את הסיעה הגדולהאידאולוגיה:
ביותר באש”ף.

תנזים: נוסד ב-1983, האגף הצבאי והמבצעי של פת”ח. מרוואן ברגותי, מנהיג התנזים בגדה תנועות בת:
המערבית, מרצה כיום בכלא הישראלי חמישה מאסרי עולם.

גדודי חללי אל אקצה: הוקמה בשנת 2000 אחרי פרוץ האינתיפאדה השנייה. מרבית פעילי הפתח 
פועלים במסגרת גדודי חללי אל אקצה. 

לוחמת גרילה, פיגועי ירי, הפצצות, טילים ופיגועי התאבדות. מבצעים:
214 מתקפות טרור רק בשנים 2003 ו-2004.

33 פיגועי התאבדות )2005-2000(.
פיגוע ראשון של מחבלת מתאבדת )27.01.02(.

שילוח 5 מחבלות מתאבדות )2005-2002(.
47 פיגועי התאבדות סוכלו )2005(.

לפת”ח מספר מיליציות, ביניהן כוח 17. בעיצומה של האינתיפאדה השנייה, החלו המיליציותהערות:
של פת”ח לשתף פעולה עם קבוצות טרור איסלמיות קיצוניות בביצוע פעולות טרור משותפות.

יאסר ערפאת

ישראלים ב-2004.התאבדות בו נהרגו ארבעה עם ילדה טרם יציאתה לפיגוע רים ריאשי בתמונה מצטלמת 
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ארגוני טרור
הג’יהאד האיסלמי הפלסטיני10

חיזבאללה )מפלגת האל(11

1979שנת ייסוד:

פתחי עבד אל עזיז אל שקאקי )1979 - 1995(, שייח עבד אל עזיז עודה, ד”ר רמדאן שאלח.מייסד/מנהיגים:

הגדה המערבית ועזה. נתמך כלכלית על ידי איראן וסוריה.מיקום:

לאומנית ומוסלמית רדיקלית. מוקדש ל”הקמת מדינה פלסטינית איסלמית ולהשמדת ישראל אידאולוגיה:
באמצעות מלחמת קודש.” מתנגד לממשלות פרו-מערביות וערביות. – דו”ח בי.בי.סי. 

פיגועי ירי, הפצצות, תקיפות טילים ופיגועי התאבדות.מבצעים:
1,000 פיגועי טרור )2004-2000(.

950 ישראלים פצועים, 150 הרוגים.
39 פיגועי התאבדות )2005-2000(.

קרב ג’נין, 2002. מרכז התנועה היה בג’נין, “בירת המתאבדים” של הטרור הפלסטיני. 
59 פיגועי התאבדות סוכלו והמחבלים נתפסו )2005(.

קבוצה קטנה אך הופכת לשחקנית מרכזית יותר ויותר. מגייסת תומכים במסגדים ובאוניברסיטאות. הערות:
מתנגדת להודנה )הפסקת אש( ולהפוגות בפעילות הטרור, כמו זו שהייתה בין פברואר 2005 ל-1 

בינואר 2006.

1982. המצע הרשמי פורסם ב-16 בפברואר 1985.שנת ייסוד:

משמרות המהפכה של איראן; האב הרוחני הוא השייח מוחמד חוסיין פאדלאללה; המזכיר הכללי מייסד/מנהיגים:
השייח עבאס אל מוסאווי, 1991 - 1992; השייח חסן נסראללה, 1992 ואילך.

דרום לבנון. נוסדה על ידי איראן.מיקום:

קבוצת טרור איסלמית פונדמנטליסטית שיעית / מפלגה פוליטית לבנונית.אידאולוגיה:

היעדים: הקמת מדינה איסלמית בשטחי העולם הערבי כולו, השמדת ישראל ומלחמה 
ב”אימפריאליזם המערבי”. 

פיגועי ירי, מתקפות טילים, פיצוצים, חטיפות, פיגועי התאבדות.מבצעים:
241 נחתים אמריקאים נהרגו בפיגוע התאבדות עם משאית תופת.

הפצצת בסיס אמריקאי של נחתים והשגרירות האמריקאית בביירות, 1983.
עריפת ראשו של ראש שירות הביון האמריקאי ויליאם באקלי, ביירות, 1985.

29 הרוגים בפיצוץ בשגרירות ישראל, בואנוס איירס, 1992.
96 הרוגים בפיצוץ במרכז התרבות הישראלי, בואנוס איירס, 1994.

813 מתקפות טרור, 1990–1995.
3 לוחמי משמר הגבול הישראלי נחטפו ונרצחו, 2000.

183 מתקפות טרור )מאי 2000 - מאי 2004(.
יזם את מלחמת לבנון השנייה, לאחר מתקפה שהביאה לחטיפתם של שני חיילים ישראלים, להריגת 

שמונה חיילים נוספים, ולירי טילים לעבר ישובים בצפון ישראל, 2006.
הריגת חמישה ישראלים ובולגרי אחד בהפגזת אוטובוס בבולגריה )2012(.

הארגון אינו פלסטיני אך תומך באופן נרחב בקבוצות טרור פלסטיניות. הקים תאי טרור בגדה הערות:
המערבית ובעזה. התקפות חוזרות ונשנות מעבר לגבול ישראל/לבנון. פעילים נמצאים בקריביים, 

ובמרכז, בצפון ובדרום אמריקה. נכלל ברשימת ארגוני הטרור של משרד החוץ האמריקאי.

פיגוע התאבדות באוטובוס אגד.

שיגור טילי קטיושה מדרום לבנון.
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ארגוני טרור
החזית העממית לשחרור פלסטין13

פלגים:
החזית העממית לשחרור פלסטין - המפקדה הכללית

החזית הדמוקרטית לשחרור פלסטין

1967שנת ייסוד:

ג’ורג’ חבש )2000-1971(; אחמד סאדאת )2001 ואילך(.מייסד/מנהיגים:

הגדה המערבית, עזה, סוריה ולבנון.מיקום:

לאומנית מהפכנית מרקסיסטית/לניניסטית, באמצעות התקוממות מזוינת. מסרב להכיר אידאולוגיה:
בישראל. התפצל מאש”ף ב-1974 בשל אי הסכמה על “אסטרטגית השלבים” )“שחרור” פלסטין 

בשלבים ולא באמצעות מלחמה רציפה( אולם בהמשך שב והצטרף לאש”ף. 

יזם בשנות ה-70 התקפות ראוותניות ומכוונות לתקשורת, כגון חטיפת מטוסים, פיגועי ירי, מבצעים:
הפצצות ופיגועי התאבדות. רצח שר התיירות הישראלי רחבעם זאבי, אוקטובר 2001.

8 פיגועי התאבדות )2005-2000(.
14 פיגועי התאבדות סוכלו והמחבלים נעצרו )2005(.

לחמו לצד המשטר הסורי במלחמתו האכזרית נגד בני עמו. נכון ל-2013 נהרגו בסוריה למעלה 
מ-100,000 איש, בכללם כ-1,500 פליטים פלסטינים.

שחקנים מרכזיים בשנות ה-70 ו-80, אולם החזית העממית וקבוצות הקשורות בה הן קטנות הערות:
ונחשבות היום לשחקני משנה.

מיטתו של ילד שנרצח בידי מחבל.

קבוצות טרור קטנות יותר

1Quoted by Lamia Lahoud, “PA Minister: Intifada planned since July,” Jerusalem Post, March 4, 2001. 2Intelligence and Terrorism Information Center, “Palestinian 
Terrorism in 2005,” December 31, 2005. 3Jonathan D. Halevi, “Abbas Approves PA Assistance to Families of Suicide Bombers,” News First Class, December 5, 2005. 
4Terrorist Group Profile for Hizballah, Country Reports on Terrorism, 2004; United States Department of State, April 2005; Intelligence and Terrorism Information 
Center, “Special Information Bulletin,” April 4, 2005. 5“Hamas,” Jewish Virtual Library; Intelligence and Terrorism Information Center, “Suicide Bombing terrorism 
during the current Israeli-Palestinian confrontation,” January 1, 2006; Israel Ministry of Foreign Affairs (MFA), “2005 Terrorism Review,” January 2, 2006. 6Itamar 
Marcus and Barbara Crook, “Hamas Video: We will drink the blood of the Jews,” Palestinian Media Watch Bulletin, February 14, 2006. 7Quoted in the Lebanese Al-
Safir, March 21, 2001. 8“PLO” at Jewish Virtual Library; CAMERA, “Yasir Arafat’s Timeline of Terror,” November 13, 2004; Barry Rubin and Judith Colp Rubin, Yasir 
Arafat: A Political Biography, 2003. 9“Fatah’s Political Program,” Jewish Virtual Library; Institute for Counter-Terrorism (ICT), “Fatah Tanzim,” ICT website; Intelligence 
and Terrorism Information Center, “Suicide Bombing,” op. cit.; MFA, “2005 Terrorism Review,” op. cit. 10“Palestinian Islamic Jihad,” Jewish Virtual Library; Intelligence 
and Terrorism Information Center, “Special Information Bulletin,” February 28, 2005; Intelligence and Terrorism Information Center, “Suicide Bombing,” op. cit.; MFA, 
“2005 Terrorism Review,” op. cit. 11ICT, “Hezbollah,” ICT website; Intelligence and Terrorism Information Center, “Background Information about Hezbollah…” July 
13, 2006; U.S. Department of State, “Background Information on Foreign Terrorist Organizations”; MFA, “Terrorism from Lebanon-Hezbollah,” January 29, 2004. 
12Mahmoud Muhammad Khadhr, “In Defense of Hitler,” Al-Akhbar, May 27, 2001. 13“PFLP,” Jewish Virtual Library; Institute for Counter-Terrorism (ICT), “Popular Front 
for the Liberation of Palestine,” ICT website; Intelligence and Terrorism Information Center, “Suicide Bombing,” op. cit.; MFA, “2005 Terrorism Review,” op. cit.

11

פיגוע התאבדות בתחנה המרכזית בתל אביב, 2006.פיגוע התאבדות באוטובוס אגד בחיפה, 5 במרץ 2003, 17 נרצחו, 53 נפצעו.

“איש אינו יכול לשאול מדוע העניש היטלר את היהודים... האם תקף היטלר את היהודים או שפשעם הצדיק אפילו עונש 
12

חמור יותר?” - עיתון הממשלה המצרית, 27 במאי 2001 

קיימות קבוצות טרור נוספות שאינן מוזכרות כאן המהוות גם הן איום משמעותי על אזרחי ישראל.

27



איומים פוטנציאליים מהחמאס

איומים פוטנציאליים מהחמאס

היקף, והגבילה את תגובתה לפעולות נקודתיות מעת לעת כדי להשמיד 
אתרים לשיגור טילים, מחסני תחמושת ומנהרות להברחת נשק. כאשר 

נרשמו הסלמות במתקפות הטילים, ישראל ניסתה להשיג הפסקות אש, 
אך חמאס דחה את ההצעות האלה ב-2008, 2012, ו-2014. למרות זאת, 
ישראל המשיכה להעביר אלפי טונות של סיוע הומניטרי, דלק ואספקה 

רפואית לאזרחי עזה במעברי הגבול היעודיים.

מטרתה של ישראל בכל אחד מהמבצעים הגדולים: לפגוע ביכולתו 
הצבאית של חמאס תוך הימנעות מפגיעה בעם הפלסטיני. 

“תושבי עזה... איננו נלחמים בכם. ארגון הטרור הזה ]חמאס[ המית אסון 
 6

על שני עמים.” - ראש הממשלה אהוד אולמרט, 27 בדצמבר, 2008. 

מטרותיה של ישראל היו 15,000 עד 20,000 הלוחמים החמושים שבהם 
התפאר חמאס, תשתיות הטרור, ומנהרות ההתקפה הקטלניות.7 

חמאס הפר זכויות אדם וביצע פשעי מלחמה שוב ושוב, תוך שהוא 
מסכן אזרחים ישראלים ופלסטינים בכוונה תחילה. חמאס ניסה לפגוע 

ללא אבחנה באזרחים ישראלים. הוא קרא לאזרחים פלסטינים להתאסף 
בבניינים שצה”ל סימן כמטרה ובשיטתיות השתמש בהם כמגנים אנושיים, 
הסתיר את מחסני התחמושת שלו ושיגר טילים מבתי ספר, מסגדים, בתי 

חולים, בתים, בנייני האו”ם, והפך את המבנים המוגנים האלה למטרות 
צבאיות לגיטימיות לפי כללי המלחמה הבינלאומיים. כך היה במקרה של 
8 חמאס 

בית הספר של אונר”א ובית החולים אל וואפא בעזה ב-2014. 
לכד את הפלסטינים וסיכן את חייהם בכוונה תחילה. 

המלחמות הקונבנציונליות נגד ישראל הסתיימו לאחר מלחמת 1973 והסכם 
השלום בין ישראל למצרים ב-1979. מאז, ישראל נאלצה להגן על עצמה מפני 

ארגוני טרור שזוכים לתמיכתן של מדינות כמו סוריה ואיראן. 

בת חסותה של איראן בלבנון, תנועת חיזבאללה, פתחה ב-2006 במלחמה נגד 
ישראל. מלחמה זו כונתה מלחמת לבנון השנייה או מלחמת חיזבאללה )ראה עמוד 

13(. ארגון חמאס השולט בעזה, הנהנה מתמיכת איראן, אילץ את ישראל לפתוח 
בשלושה מבצעים צבאיים להפסקת התקפות הטילים הבלתי פוסקות: מבצע עופרת 

יצוקה )דצמבר 2008(, מבצע עמוד ענן )נובמבר 2012( ומבצע צוק איתן )יולי 2014(.

מלחמות המחבלים
נגד ישראל

אפיק זהבי, בן 4, נרצח מפגיעת טיל בעת שהגיע לגן. 
אפיק היה בן יחיד, שנולד לאישה לאחר שנים של 

בעיות פוריות.

ב-2005, פינתה ישראל מעזה את כל חייליה ו-8,500 אזרחים בניסיון 
לקדם את השלום. ואולם, נסיגתה של ישראל הביאה להסלמת הטרור, 

ולא לשלום. ב-2006, זכה חמאס, הנהנה מתמיכת איראן, בבחירות 
לפרלמנט הפלסטיני וב-2007 השתלט באלימות על עזה. בין השנים 
2008-2005, שיגרו החמאס ופלגים אחרים למעלה מ-9,500 מרגמות 
וטילים לעבר ישובים בדרום ישראל, ואילצו את ישראל לצאת למבצע 

עופרת יצוקה. עלייה במקרי שיגור הטילים נרשמה שנית ב-2012, ואילצה 
את ישראל לצאת למבצע עמוד ענן. הפסקת האש נמשכה 20 חודשים 

והסתיימה כאשר אנשי חמאס חטפו ורצחו שלושה נערים ישראלים 
ופתחו שוב בירי טילים. אירועים אלה אילצו את ישראל לצאת למבצע 

צוק איתן ביולי 2014.

“אם מישהו יורה טילים לעבר ביתי, שבו ישנות בלילה שתי בנותיי, 
אעשה כל שביכולתי לעצור אותו. הייתי מצפה מהישראלים לעשות את 

1
אותו הדבר.” - המועמד לנשיאות ארה”ב ברק אובמה, יולי 2008. 

חמאס ניצל את הפסקות האש לצורך הברחת נשק ולשדרוג אמצעי 
הלחימה שלו למרות הסגר שהטילה ישראל, שנחשב חוקי על ידי דו”ח 
פלמר של האו”ם.2 ב-2014, כבר היו למחבלים בעזה טילים ארוכי טווח 

מתוצרת איראן שהציבו 80 אחוזים משטח ישראל בטווח הטילים ואיימו 
עליה. הם חפרו מנהרות תת-קרקעיות מתוחכמות ששימשו אותם 

להסתננות אל תוך ישובים ישראלים כדי לחטוף או להרוג ישראלים רבים, 
3

כפי שתכננו לעשות בראש השנה ב-2014. 

מטרת החמאס, כהגדרתה במסמך ההקמה וכפי שמכריזים עליה שוב 
ושוב מנהיגיו, היא רצח יהודים, “מחיקת” ישראל, והחלפתה בתיאוקרטיה 

מוסלמית על פי מודל הטאליבן )אמנת החמאס, 1988(. ארגון חמאס, 
הזוכה לתמיכת איראן, מתנגד לניהול משא ומתן ולפשרות ודוגל 

באידאולוגיה זהה לזו של איסלמיסטים קיצוניים שצצו באזור. 

הטראומה הפסיכולוגית שנגרמה לישראלים: הטילים והמרגמות 
של חמאס שפגעו ללא אבחנה בגני ילדים, בבתי חולים, בבתי ספר, 

בפעוטונים, בבתים ובקניונים. ב-2014, נחת טיל במרחק קילומטר וחצי 
מנמל התעופה בן גוריון.4 ישראלים חיים בפחד מפני אזעקות, שנותנות 

להם התראה של 15 עד 60 שניות כדי להגיע למקלטים. בשדרות, עיירה 
על גבול עזה, 94 אחוזים מהילדים סובלים מפוסט טראומה.5

תגובת ישראל: איפוק והמשך העברת סיוע הומניטרי לעזה, אך בסופו 
של דבר נאלצה לצאת למבצעים צבאיים רחבי היקף על מנת לעצור 

את ההתקפות. ישראל ניסתה להימנע מיציאה למבצעים צבאיים רחבי 
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ירי מרגמות וטילים מעזה לתוך שטח ישראל
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תחילת יולי

ישראל נעזרה בתקיפות כירורגיות ותחמושת מדויקת כדי להימנע 	 
מגרימת נזק למבנים סמוכים למטרות צבאיות ובאופן קבוע ביטלה 

פעולות אם היו בשטח אנשים תמימים.19

ישראל הבטיחה שהובלת הסחורות תתבצע כסדרה במהלך כל 	 
המבצעים הצבאיים שלה, והקפידה לקיים הפסקות אש חד-צדדיות כדי 

להבטיח אספקת סחורות, טיפלה באזרחים פצועים, ואף הקימה בית 
20

חולים שדה בעזה ב-2014. 

דו”ח גולדסטון שפרסם האו”ם מתח בהתחלה ביקורת על פעולת ישראל 	 
במהלך מבצע עופרת יצוקה, אך יו”ר הדו”ח, השופט ריצ’רד גולדסטון, 
חזר בו בהמשך מנקודות הביקורת העיקריות לאחר שהתקבלו ראיות 

חדשות, שאישרו כי “ישראל לא פגעה באזרחים במכוון מתוך מדיניות.”21 

“אפשר שישראל מעלה את הסטנדרטים המוסריים של הלוחמה.”
22

- וויל סיילטן, יולי 2014 

יש הטוענים כי ישראל הפעילה “עוצמת כוח לא מידתית” מאחר שמספר 
ההרוגים בקרב הפלסטינים היה גבוה ממספר ההרוגים הישראלים. חוק 

היחסיות אין פירושו שמספר ההרוגים או מידת התחכום של התחמושת 
צריכים להיות זהים. החוק אוסר על פעולות שבהן “הפגיעות המקריות 

באזרחים צפויות להיות מוגזמות בהשוואה ליתרון הצבאי שמצפים להשיג 
מן הפעולה”, כך על פי בית המשפט הפלילי הבינלאומי.23 תגובת ישראל 

הייתה פרופורציונלית לאיומים שהחמאס הציג. למרבה הצער, הרוגים בקרב 
האזרחים הם תוצר לוואי טרגי ומצער של המלחמה.

מספר ההרוגים בקרב הפלסטינים היה גבוה כי חמאס סיכן אזרחים במכוון, 
בעוד שהבונקרים התת-קרקעיים שלו הגנו על מנהיגי החמאס ועל הנשק 

שלו. מנגד, מערכת ההגנה האזרחית המתוחכמת של ישראל, שכוללת 
אזעקות ומקלטים ואת מערכת כיפת ברזל, שהפילה 90 אחוזים מהטילים 

שנורו לעברה ונועדו לפגוע במרכזים אזרחיים, הצילה אינספור חיים.

“כל טיל וטיל שנורה נגד ישראל הוא פשע נגד האנושות, בין שפגע ובין 
שפספס, מאחר שכוון אל מטרות אזרחיות.” - הנציג הפלסטיני למועצה 

 9
לזכויות אדם של האו”ם, 9 ביולי, 2014. 

חמאס ניסה שוב ושוב לשלוט באמצעי התקשורת והגזים במספר 
ההרוגים מבין האזרחים שעליהם דיווח כדי לזכות באהדת העולם 

במה שאחדים כינו “אסטרטגית מוות אזרחי”.10 רשת הבי.בי.סי. דיווחה 
שהתמונות המחרידות שעל פי טענות חמאס צולמו במהלך מבצע צוק 
איתן, צולמו למעשה ב-2009 או מוקדם יותר, או היו תמונות של אירועים 

מחרידים שאירעו בעיראק ובסוריה.11 חמאס הנחה את פעילי המדיה 
החברתית לכנות את כל הנפגעים “אזרחים תמימים”, אפילו אם היו 

לוחמים, ולעולם לא להציג ירי טילים ממרכזים אזרחיים.12 אחרי מבצע 
עופרת יצוקה, אנשי חמאס הודו כי רוב הנפגעים הפלסטינים, שמספרם 

המשוער נע בין 1166 ל- 1400, היו לוחמים13, כמו רוב רובם של 167 
ההרוגים במבצע עמוד ענן והרוב מבין 1,000 ההרוגים שנמנו במהלך 

מבצע צוק איתן.14

חמאס אימץ “... אסטרטגיה בוטה שנועדה לאלץ את ישראל להרוג את 
האזרחים ]הפלסטינים[ שלהם כדי שיתר העולם יגנה אותם ]ישראל[.” 

15
- ויליאם קלינטון, נשיא ארה”ב לשעבר, 17 ביולי, 2014 

בכל מבצע צבאי גדול, ישראל יצאה מגדרה והקפידה מעבר לנדרש בחוק 
הבינלאומי כדי להגן על האזרחים בעזה. ישראל התריעה על תקיפותיה 
באמצעות מאות אלפי שיחות אישיות לטלפונים פרטיים, מיליוני עלונים 

שהופצו ושידורי רדיו על מנת לאפשר לאזרחים לעבור לאזורים בטוחים.16 
למרבה הצער, מספר ההרוגים בקרב האזרחים היה בכל זאת גבוה מאחר 

שחמאס שיכנע את האזרחים לא לחפש אזורים בטוחים יותר.17

“השימוש שעשתה ישראל באזהרות אישיות וספציפיות בטלפון 
ובמסרונים הוא הרבה מעבר לדרישות החוק.” - פרופסור לורי בלאנק,

18
בית הספר למשפטים של אוניברסיטת אמורי, יולי 2014. 
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איום אזורי: איראן גרעינית

“ישראל היא גידול סרטני שיש להסירו.” 
1

- מנהיג איראן, האייתולה חמינאי, 2012 

“פצצה גרעינית לא תותיר דבר בישראל אך 
תגרום נזקים זניחים בעולם המוסלמי.”

2
- עלי רפסנג’ני, נשיא איראן לשעבר, 2001 

ב-1979, כשישראל חתמה על הסכם שלום עם מצרים, שהייתה האויבת החזקה ביותר שלה באזור, הופיע איום חדש. המהפכה האיסלמית 
באיראן בשנת 1979 העלתה לשלטון קבוצה של אייתולות קיצוניים אנטי-ישראלים. המשטר התיאוקרטי ניתק את קשרי הידידות ששררו בין 

3 המשטר האיראני החל להשתמש ברטוריקה של רצח עם, קרא להשמדת ישראל, ופתח במירוץ חימוש להשגת נשק 
ישראל ואיראן מאז 1950. 

גרעיני, תוך שהוא מפר שש החלטות של מועצת הביטחון של האו”ם.4 הקהילה הבינלאומית רואה באיראן גרעינית איום גלובלי.5 ישראל רואה 
בכך סכנה קיומית.

1Ayatollah Khamenei, “Friday prayer sermons in Tehran,” The Office of the Supreme Leader Sayyid Ali Khamenei, February 3, 2012. (Note: In the Farsi version Khamenei is quoted as using the word “Israel.” In the 
English translation of the speech, “Israel” is replaced with “The Zionist Regime.” This is either a mistake or an intentional mistranslation.) 2“Iran: We will help ‘cut out the cancer of Israel,’” The Telegraph, February 3, 
2012. 3Rachel Brandenburg, “Iran and the Palestinians,” U.S. Institute of Peace. 4AFP, “Iran Nuclear Plant Violates UN Resolutions: Envoys,” Channel NewsAsia, January 12, 2012. 5“World Leaders Oppose a Nuclear 
Iran,” Stop Iran’s Nukes website. 6Office of the Supreme Leader Sayyid Ali Khamenei, “IR Leader Receives Researchers on Mahdism,” July 9, 2011; “Iran’s Ahmadinejad: Sharon Dead and Others to Follow Suit,” 
Iran Focus, January 5, 2006. 7“Iran’s New Government Glorifies Martyrdom,” MEMRI, July 29, 2005, Global Security, “Intelligence,” n.d. 8Dave Siavashi, “Brainwashing Children: Basij militia to be established in 6,000 
elementary schools,” Iran News Now, November 12, 2009. 9Amnesty International, “Annual Report 2011,” 2011. 10Richard Beeston, “Six Arab States Join Rush to Go Nuclear,” London Sunday Times, November 4, 
2006. 11Greg Bruno, “State Sponsors,” Council on Foreign Relations, October 13, 2011. 12Richard Esposito and Brian Ross, “Iran ‘Directed’ Washington DC Terror Plot, U.S. Says,” ABC News, October 11, 2011. 13PBS, 
“Terrorist Attacks on Americans: 1979-1988,” Frontline. 14Philip Shenon, “23 U.S. Troops Die in Truck Bombing in Saudi Base,” New York Times, June 26, 1996. 15U.S. State Department Report on Terrorism, 2009, 
Chapter 3. 16“U.S. officials: Taliban fighters training in Iran,” CNN, March 23, 2010. 17“Iran’s Oil Industry: A House of Cards?,” Institute for the Analysis of Global Security, July 5, 2007. 18Daniel Byman, “Iran, Terrorism, 
and Weapons of Mass Destruction,” Studies in Conflict & Terrorism, 2008, AP; “Did Iran plot to kill Israelis in Azerbaijan?” CBS News, February 21, 2012; Herb Keinon, Gil Hoffman, and JPost Staff, “Netanyahu: Iran is 
behind attacks on Israeli embassies,” Jerusalem Post, February 13, 2012; Daniel Ten Kate and Suttinee Yuvejwattana, “Iranian Bombing Suspects ‘Targeted’ Israelis, Thai Police Say,” Bloomberg, February 15, 2012. 
19Ali Akbar Velayati, advisor to the Supreme Leader Khamenei, Al-Jazeera TV, July 25, 2009. 20“Palestinian Hamas Groups Admits that Its Fighters are Trained in Iran,” Times (UK), March 9, 2008. 21Elliot Abrams, “Israel 
and Iran: The Grounds for an Attack,” World Affairs Journal, May/June, 2012.

הסיכוי שמנהיגים איראנים ישתמשו בנשק גרעיני גדולים יותר מהסיכויים 
שכל מדינה אחרת בעלת נשק גרעיני תשתמש בו. מנהיגי המשטר, 

שהינם קיצונים דתיים המאמינים באידאולוגיית התפשטות אפוקליפטית, 
רוצים להפיץ את המהפכה האיסלאמית ברחבי העולם.6 הם עודדו את 

אזרחיהם לבצע פיגועי התאבדות,7 הקריבו עשרות אלפי ילדים איראנים,8 
והפרו הפרות חמורות של זכויות אדם בניסיון להשיג את יעדיהם.9 

איראן גרעינית תעורר מירוץ להשגת נשק גרעיני במזרח התיכון, שיערער 
עוד יותר את האזור הבלתי יציב. מדינות שכנות דוגמת ירדן, מצרים, 
וערב הסעודית10 כבר ציינו שגם הן מתכוונות להתחיל בתכניות גרעין.

הסכנה של טרור גרעיני, עם נשקים “מלוכלכים” בידיהם של מחבלים, 
תגרום להסלמה בישראל וברחבי העולם. כבר כיום איראן היא המובילה 

במתן חסות מדינית לטרור, וסיפקה חסות זו לטרור במזרח התיכון,11 
באירופה, ובמרכז אסיה.12 איראן ונציגיה גם הרגו אמריקאים: 241 נחתים 

14 איראן 
13 ו-23 חיילים בערב הסעודית ב-1996. 

אמריקאים בלבנון ב-1983 
העניקה תמיכה “קטלנית” להתקוממות בעיראק,15 לטאליבן באפגניסטן,16 

ולנשיא אסד במלחמת האזרחים האכזרית בסוריה. 

ביכולתה של איראן גרעינית לערער את יציבותה של כלכלת העולם על 
ידי מניפולציה של אספקה ומחיר הנפט. איראן איימה לסגור את מיצרי 
הורמוז, נתיב השייט של 40 אחוזים מהנפט בעולם, ובאפשרותה לאלץ 

את מדינות המפרץ ואת ערב הסעודית לשנות את מחירי הנפט.17 

איראן גרעינית מציבה איומים מיוחדים על ישראל.

המשטר האיראני השמיע שוב ושוב איומים של רצח עם נגד ישראל, 	 
תקף יהודים וישראלים ברחבי העולם, וביצע פעולות מלחמה נגד 

ישראל. בשנים 2011 ו-2012, סוכנים איראנים תקפו או ניסו לתקוף 
נציגויות דיפלומטיות בהודו, תאילנד, גאורגיה, ואזרביג’אן.18 

איראן היא התומכת העיקרית בחיזבאללה19 ובחמאס20, שני ארגוני 	 
טרור שפועלים להשמדת ישראל.

התקפה גרעינית תהיה קטסטרופלית לישראל, שאינה אלא מדינה 	 
קטנה המשתרעת על פני שטח של כ-5180 קילומטרים רבועים 

בלבד עם 8.1 מיליון אזרחים.21 

ישראל והקהילה הבינלאומית מנסים לעצור את מירוץ הגרעין של איראן 
באמצעות החלטות או”ם, סנקציות כלכליות ומשא ומתן. ישראל וארה”ב 

הצהירו כי הן מקוות לפתור את הסכסוך באופן דיפלומטי, אך שתיהן גם 
אמרו שיש להשאיר את האופציה הצבאית על השולחן.
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המלחמה הרכה נגד ישראל

BDS
חרמות, הימנעות מהשקעות, וסנקציות

כשהבינו אויביה של ישראל כי לא יוכלו להביס את המדינה היהודית 
באמצעות מלחמות קונבנציונליות או טרור, הם החלו להשתמש בנשק 
חדש: מסע תעמולה בינלאומי שהתפתח לכדי BDS, תנועה הקוראת 
לחרם בינלאומי, הימנעות מהשקעות, וסנקציות. פעילי BDS מעוותים 
עובדות ורטוריקה של זכויות אדם כדי להאשים את ישראל בפשעים 
כוזבים וקוראים להענישה באמצעים המדוברים. הקמפיין אינו מועיל 

לקדם שלום ואינו מסייע לפלסטינים. מטרתו לגרום לעוינות כלפי ישראל, 
למנוע ממנה את זכותה להתקיים, לשכנע דמוקרטיות ליברליות לנדות 

 ,BDS אותה, ולסלול את הדרך לקבלת המטרה האולטימטיבית של
שעליה הכריזו מייסדיה - השמדתה של ישראל כמדינה יהודית.

1 Anglo-American Committee of Inquiry, “A Survey of Palestine Volume I,” p. 31, Government Printer, Palestine, December 1945 and January 1946 and Mitchell Bard, “The 
Arab Boycott,” Jewish Virtual Library, September 27, 2007. 2 Gerald M. Steinberg, “The Centrality of NGOs in the Durban Strategy,” Yale Israel Journal 9 (Summer 2006) and 
“Palestinian Civil Society Call for BDS,” BDS website, July 9, 2005.3 US Campaign to End the Israeli Occupation, “Divest Now! A Handbook for Student Divestment Campaigns,” 
September 16, 2010. 4 NGO Monitor, “BDS: Funders,” NGO-Monitor website. 5 Ian Black, “UK to review war crimes warrants after Tzipi Livni arrest row,” The Guardian, 
December 15, 2009. 6 John Y. Jones, “Omar Barghouti – Strategies for Change,” Vimeo, September 2013. 7 Yehoshafat Harkabi, Arab Attitudes to Israel, Israel Universities 
Press, 1974. 8 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, “International Covenant on Civil and Political Rights,” December 16, 1966. 9 Thomas Friedman, 
“Campus Hypocrisy,” New York Times, October 16, 2002.

מאז 1933, הובילו מנהיגים פלסטינים וערבים חרמות נגד היהודים 
ונגד ישראל, ומרבית מדינות ערב מוסיפות לאכוף חרמות קשוחים 

נגד ישראל.1 הגרסה המודרנית - BDS - הושקה על ידי סוכנויות לא 
ממשלתיות רדיקליות ועל ידי מספר מדינות איסלמיות בכינוס האו”ם נגד 

גזענות שהתקיים בשנת 2001 בדרבן, דרום אפריקה. היא זכתה לרוח 
גבית ב-2005 כאשר נרגעה האינתיפאדה השנייה וקיצונים פלסטינים 

 .BDS נטלו את המנהיגות של

ה-BDS נדמית כמבוזרת, אך למעשה זו תנועה מלוכדת ומאורגנת היטב, 
עם אסטרטגיה ארוכת טווח. היא מגייסת בעלי ברית רדיקליים ומנסה לגייס 

קבוצות פרוגרסיביות בקרב דמוקרטיות ליברליות, במיוחד בארה”ב. מנהיגי 
BDS מנסחים בקפידה ומסנכרנים את הסלוגנים, האסטרטגיה, והפעולות 

שלהם; הם מקיימים סדנאות להקניית מיומנויות; מטפחים מנהיגים 
חדשים; מפעילים משרדי דוברות; ומספקים מדריכי הפעלה.3 האיחוד 

האירופי וקרנות שונות הינם מממנים חשובים של קבוצות BDS רבות.4 

BDS מפיצים תעמולה נגד ישראל על ידי יצירת הד תקשורתי 
באמצעות החלטות להחרים את ישראל או להפסיק להשקיע בחברות 

שעושות עסקים עם ישראל ובאמצעות הפגנות מרובות משתתפים. 
BDS עוטה מספר צורות: 

חרם תרבותי ואקדמי של האקדמיה בישראל, של אומנים, מדענים, • 
וספורטאים; הפעלת לחץ על אמנים לבטל הופעות בישראל; הפרעה 

לאירועים בחו”ל שבהם משתתפים מרצים ואומנים ישראלים.

קידום חרם כלכלי באמצעות החלטות על הימנעות מהשקעות של • 
גופי סטודנטים באוניברסיטאות, כנסיות מרכזיות, איגודים, ממשלים 

מקומיים, איגודים מקצועיים ובישיבות בעלי מניות בחברות. כמו כן, הם 
מפעילים לחץ על קמעונאים להפסיק לרכוש מוצרים ישראליים. 

 • BDS חרם נסיעות/דיפלומטי באמצעות “מלחמות משפטיות”. פעילי
מאשימים נציגים ישראלים בהאשמות כוזבות של פשעי מלחמה 

ופועלים להוצאת צווי מעצר נגדם. לדוגמה, הפוליטיקאית הישראלית 
ציפי לבני נאלצה לבטל נסיעות לבריטניה ב-2009 מחשש שמא תיעצר.5

BDS טוענים לרוב טענות שקר על הצלחותיהם, ועד כה הן היו מעטות, 
אפילו בקמפוסים של מכללות. למעלה מ-250 נשיאי אוניברסיטאות 
וארגונים אקדמאים הוקיעו את החרם האקדמי של איגוד הלימודים 

האמריקאיים על ישראל. רק 17 מתוך 2,000 מכללות באמריקה 
שקלו להפסיק תמיכה ב-2014; חמישה בלבד אישרו זאת, ובכירי אותן 
אוניברסיטאות דחו את המדיניות. עם זאת, BDS אינה מודדת הצלחה 

על פי מספר החרמות שיצאו לפועל אלא על פי מספר האנשים 
שאליהם היא מגיעה, על פי הפרסום שהיא יוצרת, והאפקטיביות שלה 

בשילוב התעמולה האנטי-ישראלית בשיח התקשורתי. 

מיסודה, BDS מפלה. היא מאשימה את ישראל לבדה בהיעדר השלום 
במזרח התיכון ומדגישה כי יש לגנות את מדינת ישראל. גם “חרמות 

חלקיים” של ישראל מעבר לקו הירוק, כגון אלו שעליהם המליץ האיחוד 
האירופי, הם מפלים. העיתונאי בעל הטור הקבוע תומס פרידמן כתב 
כי “מתיחת ביקורת על ישראל אינה מעשה אנטישמי, ולומר זאת זה 
מרושע. אבל בידוד ישראל על ידי הוקעתה... הוא מעשה אנטישמי, 

והתכחשות לכך זוהי רמאות.” 

BDS מנסה להסתיר את האג’נדה הקיצונית שלה: השמדתה של ישראל 
כמדינה יהודית.

“אנו מתנגדים למדינה יהודית בכל חלק שהוא של פלסטין.”• 
- מייסד שותף של BDS, עומר ברגותי6

תביעה מרכזית של תנועת ה-BDS היא “זכות השיבה” לכאורה 	 
לישראל, עבור מליוני פליטים פלסטינים שיהפכו את היהודים למיעוט 
במדינתם. “מן המפורסמות היא ... שהערבים, בתביעתם להחזיר את 

הפליטים... מתכוונים להשמדת ישראל.” - מוחמד סלח א-דין ביי, 
לשעבר שר החוץ של מצרים.7
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וערכים 
הומניטריים

ההיסטוריה הארוכה של הטרור נגד ישראל אילצה אותה לפתח אסטרטגיות חדשניות למלחמה בטרור. ישראל נחשבת כיום למומחית עולמית 
בתחום, וקווי המדיניות שלה הפכו למודל חיקוי עבור דמוקרטיות אחרות, שגם הן מחויבות להגנה על סטנדרטים הומניטריים בעודן ניצבות מול 

טרוריסטים הפועלים בקרב אזרחים. בתגובה למלחמות ולטרור מאז שנת 2000, חיפשה ישראל דרכים להגן על אזרחיה ובמקביל להגן על 
חייהם של פלסטינים ולבנונים חפים מפשע שסבלו מידיהם של אלה שביקשו להשמיד את ישראל. 

ההגנה העצמית של ישראל

הגנה עצמית

מחבלים הבריחו פצצות ומחבלים לתוך 
ישראל באמבולנסים.

העלון שישראל פיזרה כדי להגן על
אזרחים בעזה.

רקטות משוגרות לעיתים קרובות לעבר בתי 
ספר ישראלים, בתי חולים, בתים וישובים 

מאזורים פלסטינים.

לוחמים פלסטינים משתמשים לעיתים 
קרובות בנשים ובילדים כמגינים אנושיים 

בזמן תקיפות. 

“מדוע ]שהכוחות הסורים[ לא ילמדו
מהצבא הישראלי, העושה מאמץ עילאי כדי 

להימנע מלהפגיז אזור מאוכלס באזרחים
בלבנון ובפלסטין.”

1
- פייסל אל קסאם, מנחה באל ג’זירה בערבית, 2014. 

נרצחו בידי מחבלים: חמשת בני משפחת 
פוגל, ביניהם תינוק בן 3 חודשים, מרץ 2011.

רופא ישראלי מטפל בפצוע ממלחמת 
האזרחים בסוריה.

טילים ותחמושת שנאמר כי מקורם באיראן, 
מוצגים באילת )צילום: דובר צה”ל(.

ישראל מעבירה סיוע לעזה.

העקרונות המנחים של מדיניות 
ישראל הם:

הצלת חייהם של אזרחים ישראלים• 

הגנה על חייהם ועל רווחתם של פלסטינים חפים • 
מפשע

שמירה על זכויות אזרח ואדם בנוסף לפיקוח בית • 
המשפט העליון במקרה של מדיניות שנויה במחלוקת

עצירת מחבלים ופירוק תשתיות טרור• 

סיכול פעולות טרור• 

סילוק מנהיגי טרור ותומכיהם• 

הגנתיים

הומניטריים

איזון בין
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ההגנה העצמית של ישראל

כל מחסומי הביקורת הם זמניים, חוקיים ומהווים חלק 
מהסכמי אוסלו שאושרו. הם מהווים גורם מפריע לפלסטינים 
ולישראלים, אך ישראל הכניסה בהדרגה שיפורים כדי להקל 

על מעבר הפלסטינים.

בדיקות ביטחוניות בתוך גבולות ישראל לפני שנת 67’: • 
כל הישראלים והמבקרים חייבים לעבור דרך גלאי מתכת 

ובדיקת תיקים ו/או בדיקה גופנית בכניסה למקומות 
ציבוריים כגון קניונים, תחנות אוטובוס, מוזיאונים, מועדונים, 

בתי קפה, בתי מלון ואתרים קדושים.

מחסומי ביקורת במעברי גבול: בספטמבר 2005 היו 26 • 
מחסומי ביקורת במעברים בין ישראל לשטחים.3 הם 

מסדירים את הכניסה מהגדה המערבית לתוך ישראל 
ודומים למחסומי ביקורת שמציבות בגבולותיהן מדינות 

אחרות עם שכנותיהן.

מחסומי ביקורת קבועים ומחסומי דרכים בתוך הגדה • 
המערבית: מחסומי ביקורת אלה מנסים למנוע תנועה 

חופשית של מחבלים בגדה המערבית והם נבנו 
מסביב לערים שידועות כמרכזי מחבלים, דוגמת שכם. 
ב-2005, עם התקדמות הקמת גדר הביטחון, צמצמה 

ישראל את מספר מחסומי הביקורת ומחסומי הדרכים. 
ב-2009, כאשר חל שיפור במאמצי הביטחון של הרשות 
הפלסטינית, פחת מספר מחסומי הכבישים המאוישים 
 4

של ישראל ל-10 ומספר מחסומי הביקורת ירד ל-14. 

מחסומי ביקורת בזמן חירום ובאזורי תפר: בספטמבר • 
2005, עם התקדמות הקמת גדר הביטחון, צמצמה ישראל 
את מספר מחסומי הביקורת ואת מחסומי הכבישים בגדה 

המערבית. מחסומים אלה מוקמים מיד כשמתקבלות 
התראות חמות ומפורקים מיד כשאין בהם יותר צורך.5 
כשפחת הטרור, ישראל צמצמה את מספר מחסומי 

הביקורת. ב-2012, נותרו רק 10 מחסומי ביקורת 
שפעילים רק בעת שמתקבלות התראות לפיגוע.6

כבישים עוקפים זכו לאישור 
בהסכמי אוסלו. 

ישראל סללה בשטחים כבישים 
מהירים שעוקפים את מרכזי 

האוכלוסייה הצפופים, והסכמי אוסלו 
התירו את סלילתם. בכבישים אלה 
נעו בחופשיות פלסטינים וישראלים 

עד פרוץ האינתיפאדה ב-2000. 
כדי להפחית את מספר הנפגעים 

מתקיפות מחבלים מצדי הדרך 
ומתוך רכבים חולפים, התירה ישראל 
את השימוש בכבישים מסוימים רק 
לאזרחים ישראלים בני כל הדתות, 
ובכללם מוסלמים, נוצרים, יהודים, 
דרוזים ואחרים. בספטמבר 2005, 

היו 41 כבישים כאלה..7 באותה עת, 
נאסר על ישראלים לנוע בכבישים 

שנועדו לפלסטינים בלבד, כמו 
הכביש הישן בית לחם-חברון, כדי 
להקל על יכולת התנועה שלהם, 
תוך הקטנת הסיכון של תקיפות 

נגד ישראלים.

ישראל החלה בהקמת הגדר רק 
ב-2002, כשפעולות הטרור הגיעו 

לרמות חסרות תקדים. אף כי רבים 
מחו נגד הקמת הגדר, הרי שהיא 

דומה למחסומים שהקימו דמוקרטיות 
אחרות, דוגמת הגדר שבין הודו 

ופקיסטן )קשמיר(, בין ספרד ומרוקו, 
ובין דרום קוריאה וצפון קוריאה. גדר 
הביטחון של ישראל מצילה חיי אדם.

מאז החלה הקמת הגדר ב-2002, 	 
צנח מספר הפיגועים ביותר מ-90 

אחוזים. 

תשעים ושבעה אחוזים מהגדר 	 
הם גדר מתכת; כ-3 אחוזים )כ-16 
קילומטרים( הם קיר בטון, שנבנה 
כדי למנוע ירי צלפים שהיה שכיח 

באזורים מסוימים.

אמנם הקמת הגדר טרם הושלמה, 	 
אך רק 5 עד 8 אחוזים משטח 

הגדה המערבית ורק שלוש 
עשיריות האחוז מבין הפלסטינים 

יהיו בצד הישראלי של הגדר.8

את 	  להעלות  יכולים  הפלסטינים 
בית  בפני  הגדר  לגבי  טענותיהם 

ישראל,  של  העליון  המשפט 
שבמספר מקרים פסק לטובת 
הפלסטינים, והביא לשינוי תוואי 

הגדר.9 

איסוף מודיעין
הנשק האפקטיבי והחשוב ביותר של ישראל הוא מערך המודיעין שלה, 

שמאפשר לה לאסוף מידע ולסכל מראש תקיפות נגד אזרחיה.

אמצעי הרתעה ומניעה
ישראל בחרה שלא להשתמש במלוא עוצמתה הצבאית לחיסול מחבלים 
וזאת כדי לצמצם אובדן חיים של פלסטינים חפים מפשע. אחת השיטות 

היא לנסות ולהקשות על המחבלים להגיע למרכזי אוכלוסייה בישראל. 
לא קיימים מחסומים טבעיים בין ישראל לגדה המערבית. מחסומים 

מלאכותיים היו קיימים כשירדן שלטה בגדה המערבית, אך ישראל הסירה 
אותם לאחר שהשטח עבר לידיה במלחמת ששת הימים. ב-33 השנים שלאחר המלחמה, אנשים נעו בחופשיות רבה יותר בין 

שני האזורים. אולם תנועה חופשית זו חדלה עם פרוץ גל הטרור בשנת 2000. ישראל חייבת הייתה למנוע מהמחבלים להגיע בקלות בהליכה או בנסיעה 
לישובים ישראלים במטרה לפגוע או לרצוח גברים, נשים וילדים. 

ישראל נתונה להתקפה בלתי פוסקת מאז הקמתה ב-1948 והיא למדה 
כיצד לשמר את ערכיה ההומניטריים, תוך הגנה על אזרחיה.

ישראל נוקטת במספר דרכי מניעה:

חיילי צה”ל תפסו מחבל חמוש 
המחופש לאישה.

THE SUNDAY TIMES 
MAY 07, 2006 
 Israel foils (Palestinian) plot 
to kill Palestinian president 2

המודיעין הישראלי חשף תוכנית של החמאס לרצוח 
את הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס, כך על פי דיווח 

בסנדיי טיימס של לונדון.

גדר הביטחון כבישים עוקפים  מחסומים 
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אמצעים להגנה עצמית
מבצעים מיוחדים: תקיפות מדויקות

משלא נענתה הרשות הפלסטינית לדרישות שהוצבו במסגרת הסכמי אוסלו לפירוק תשתיות הטרור, נאלצה ישראל לנקוט באמצעי הגנה 
אקטיביים כדי לסלק את המחבלים, לחסל את התשתיות שלהם ולהרוס את המנהרות להברחת נשק. הקו המנחה של ישראל הוא לפגוע רק 

במחבלים ולא באוכלוסייה האזרחית, אם כי לא תמיד זה מתאפשר.

הריסות בתיםסיכולים ממוקדיםתקיפות כוחות קרקעייםתקיפות חיל האוויר

ישראל מנסה להגביל את 
השימוש בתקיפות אוויריות 

מאחר והמחבלים נוטים להקיף 
את עצמם באזרחים לצורך 

הגנה עצמית. במקרים מסוימים 
ישראל משתמשת בתקיפות 

אוויר מדויקות, מוגבלות ומבוקרות 
כדי להשמיד מטרות צבאיות 

כגון מרכזי תכנון, בסיסי הדרכה 
ומחסני תחמושת של המחבלים. 

לא פעם ישראל מבטלת תקיפות 
ברגע האחרון כדי למנוע נפגעים 

בקרב אזרחים. ישראל פיתחה 
את הטיל “דלילה” שמצויד 

במצלמה, כך שבלחיצת כפתור 
ניתן לשנות את כיוונו אם באזור 

המטרה מתגלים אזרחים.10

במקרים רבים, במקום לנצל את 
יכולתה להפציץ מהאוויר, ישראל 

שולחת חיילים לפירוק בסיסי 
מחבלים, וזאת על מנת להימנע 
מפגיעה באזרחים חפים מפשע. 
ב-2002, הפעילה ישראל כוחות 

קרקע בג’נין, “בירת הטרור”, 
למרות שפעולה אווירית הייתה 
חוסכת קורבנות בנפש בקרב 

החיילים. בשל כך, 23 חיילים נהרגו 
ו-75 נפצעו ברחובותיה ובבתיה 

הממולכדים של ג’נין. למרות ימי 
הלחימה הרבים, האו”ם דיווח כי 
נהרגו לא יותר מ-52 פלסטינים. 

שבעים ושלושה אחוזים מהם היו 
לוחמים חמושים, וכך למעשה 

הופרכו המספרים העצומים של 
ההרוגים עליהם דווח תחילה 
באמצעי התקשורת השונים 

)שתיארו בהתחלה את האירוע 
כטבח(.11

בהתאם לכללי המלחמה, ניסתה 
ישראל למנוע מתקפות עתידיות 

באמצעות מבצעים נקודתיים 
שכוונו נגד הוגי ומהנדסי ארגוני 

הטרור. חיסולם של מנהיגים אלה 
מערער את יציבותם של ארגוני 

הטרור ופוגע במורל שלהם. 
לאחר חיסול מנהיגי החמאס 
באמצעות מבצעים מדויקים 
כאלה, מנהיגי דרג המשנה 

נאלצו לעבור למקומות מחבוא, 
דבר שהגביל באופן דרמטי את 

יכולתם להשיג תמיכה ולארגן 
פיגועים.12 פגיעה לא מכוונת 

באזרחים, ביניהם אפילו ילדים, 
תיתכן גם לאור השימוש באזרחים 
כמגנים אנושיים על ידי מחבלים. 

שיטה זו גונתה בדו”ח אמנסטי 
אינטרנשיונל בשנת 2002. ישראל 

ניסתה לפתח שיטות להימנע 
מפגיעה באזרחים. ב-2011, 91 

אחוזים מההרוגים בסיכולים 
ממוקדים היו מחבלים. 

באוגוסט 2002, בעקבות פיגועי 
התאבדות רבים, אישרה ממשלת 

ישראל הריסת בתי מחבלים 
במקרים קיצוניים כדי להרתיע 

ממתקפות עתידיות וכדי להרוס 
מצבורי נשק. עם זאת, בפברואר 
2005 הודיע צה”ל על הפסקת 

השימוש בשיטה זו מלבד במקרים 
בהם יחול “שינוי קיצוני” בנסיבות. 
צה”ל התריע מראש לפני הריסת 
בתי מחבלים, על מנת שאיש לא 

ייפגע פיזית. ישראל גם הרסה 
בעזה בתים שהסתירו פתחי 

מנהרות להברחת נשק, שכונו 
“עורקי טרור”. משנת 2000 ועד 
לספטמבר 2005, נחשפו קרוב 

ל-100 מנהרות כאלו. ובכל זאת, 
למרות אמצעי הגנה זה המיועד 
למקרי חירום, הפלסטינים יכולים 

לערער על רוב צווי ההריסה 
בפני בית המשפט העליון, שעוצר 
את התהליך או מפצה על הנזק 

כשמתקבלת החלטה לטובת 
התובעים.13

סיכון חייהם של חיילים ישראלים על מנת להגן על אזרחים פלסטינים: קרב ג’נין
“אילו בחרו בכך הישראלים, הם היו יכולים להלום במחנה ]בקרב ג’נין ב-2002[ מרחוק ולהמיט רעב על המחבלים. במקום זאת, הם בחרו לעשות 

דברים בדרך הקשה, מלחמה מבית לבית, במידת מה כדי להימנע מנפגעים בקרב האזרחים, ובוודאי שלא להסב להם סבל. האם היו נפגעים בקרב 
האזרחים? כמעט בטוח שכן. אך יש הבדל עצום בין פגיעה מכוונת באזרחים ובין פגיעה בלתי נמנעת כפי שקרה בג’נין, שם הסתתרו המחבלים 

במכוון בין האזרחים.”
14

- סנטור ג’וזף ר. ביידן )דמוקרט מדלאוור(, 6 במאי, 2002 

“בעת הקרב, סיכן צבא ישראל את חייליו כדי להקטין את הסיכונים לאוכלוסיה האזרחית.”
15

- פרופסור מייקל וולצר, אוניברסיטת פרינסטון, 2002 

לראות את חיל הרגלים הישראלי “דמה לציד, כמו לקבל פרס. לא האמנתי למראה עיניי כשראיתי את החיילים. 
הישראלים ידעו שחייל שנכנס כך למחנה עלול להיהרג. לרגע הזה ציפיתי במשך שנים.... זה היה קרב מאד קשה. 

נלחמנו במקומות סגורים, לפעמים הפרידו בינינו מטרים ספורים, לעיתים היינו אפילו בתוך באותו בית.”
תאבת מרדאווי- תאבת מרדאווי, מחבל בכיר בג’יהאד האיסלמי שנתפס בידי כוחות צה”ל במהלך הלחימה בג’נין16
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צעדים משפטיים וענישה: בית סוהר וגירוש
בית סוהר וגירוש: בישראל לא קיים עונש מוות למעט במקרים קיצוניים מאד, כמו במקרה של הפושע 

הנאצי אדולף אייכמן לאחר הרשעתו. העונשים החמורים ביותר הם מאסר או גירוש, שמוטלים על 
המעורבים ישירות בביצוע, תכנון, סיוע או תמיכה במחבלים ובפעולות טרור. 

התגוננות אזרחית בישראל
ישראל דורשת שכל הבתים ובתי החרושת יהיו מצוידים במקלטים. תחנות האוטובוס מיוצרות מבטון 

מזוין. בכל האוטובוסים ובכל הכניסות למקומות ציבוריים מוצבים שומרים. אזעקות מתריעות מפני 
טילים; והאזרחים מצוידים במסכות גז. סוכנויות מיוחדות מאומנות להבטיח אספקה של צרכים חיוניים 

וטיפולים רפואיים בעיתות חירום ולערוך תרגילי חירום ארציים.

הגנה על ילדים: כשמחבלים פלסטינים השתלטו על בית הספר במעלות ב-1974, רצחו 25 מורים 
ותלמידים ופצעו 66, ישראל חוקקה חוקים חדשים על מנת להגביר את ההגנה על התלמידים בבתי 
ספר, ביניהם חוק הקובע כי כל בתי הספר צריכים להיות מוקפים בגדר בטיחות היקפית עם מערכת 

אזעקה. כאשר מחבלים מעזה שיגרו אלפי טילים לעבר דרום ישראל בין השנים 2005 ו-2009, שדרגה 
ישראל את מערכת ההתרעות שלה, סגרה בתי ספר מעת לעת ובנתה מקלטים בגני משחקים ובבתי 

ספר כדי להגן על אזרחים שהפכו למטרה, מילדי גן ועד לסטודנטים באקדמיה.

מדידת ההצלחה של פעולות ההגנה המשולבות של ישראל17
פיגועי התאבדות פחתו מ-60 ב-2002 לאפס ב-2009.• 

פיגועי התאבדות שסוכלו עלו מ-36 אחוזים ב-2001 ל-95 אחוזים ב-2006.• 

מספרם הכולל של ההרוגים בקרב הישראלים ירד ב-98 אחוזים, מ-451 ב-2002 ל-6 ב-2013.• 

מספרם הכולל של הפצועים בקרב הישראלים ירד מ-2,309 ב-2002 ל-30 ב-2013.• 

סך מספר התקיפות ירד מ-5,633 ב-2001 ל-1,993 ב-2012.• 

צה”ל מצליח יותר ויותר להימנע מפגיעה באזרחים. בין השנים 2012-2009, כ-28 אחוזים • 
מהפלסטינים שנהרגו היו אזרחים. לשם השוואה, האו”ם מדווח כי 75 אחוזים מהנפגעים בעימותים 

דומים ברחבי העולם היו אזרחים. 

מאז המבצע של ישראל נגד החמאס ב-2012, ירדו דרמטית מספר הטילים והמרגמות ששוגרו מעזה • 
לעבר ישראל, מ-2,560 ב-2012 ל-55 ב-2013.

מאז הכנסתה לפעולה ב-2011, כיפת ברזל, מערכת ההגנה האווירית החדשה של ישראל, עצרה • 
מאות טילים ששוגרו לישראל. 

מה צופן העתיד

מלחמות גורמות למצוקות וסבל. כל ישראלי וכל פלסטיני נפגעו באופן אישי מפעילות הטרור. צרכיה הבטחוניים של ישראל אילצו אותה להשתמש 
ביוזמות למלחמה בטרור שמשפיעות על פלסטינים ועל ישראלים חפים מפשע. שני העמים חולמים על עידן שבו הסתה, טרור, ופעילות צבאית 

יהיו נחלת העבר.

מיגוניות במגרש משחקים של בית ספר בשדרות שנועדו להגן 
על ילדים מפני מתקפות הטילים הבלתי פוסקות מעזה.

1“Arab TV host touts Israel’s humanity,” Times of Israel, January 17, 2014; 2Uzi Mahnaimi, “Israel foils plot to kill Palestinian president,” The Sunday Times, May 7, 2006. 
3B’Tselem, ”Statistics on checkpoints and roadblocks,” September 25, 2006, B’Tselem website. 4Efraim Karsh, “European Misreading of the Israeli-Palestinian Conflict,” 
Jerusalem Issue Brief, July 12, 2005; Amos Harel and Avi Issacharoff, “Israel removes roadblocks across the West Bank,” Haaretz, June 24, 2009. 5Don Morris, “Understanding 
Israeli Checkpoints,” January 23, 2005. 6Ministry of Foreign Affairs, “Economic situation in the West Bank and Gaza and positive Israeli measures towards the PA,” August 14, 
2012. 7B’Tselem, op. cit. 8David Makovsky and Anna Hartman, “Israel’s Newly Approved Security Fence Route: Geography and Demography,” The Washington Institute, March 
3, 2005. 9“Summary of High Court of Justice Ruling on the Fence Surrounding Alfei Menashe,” Israel Ministry of Foreign Affairs (MFA), September 15, 2005. 10IDF Blog, “How 
Does the Israel Air Force Find its Targets and Minimize Civilian Casualties?” January 9, 2014; IDF Blog, “Rocket Attacks on Israel from Gaza,” November 20, 2012. 11Martin Sieff, 
“Documenting the Myth—Jenin—Part I,” UPI, May 20, 2002; “Why Europeans Bought the Myth—Jenin—Part II,” UPI, May 21, 2002; “How Europe’s Media Lost Out—Jenin—Part 
III,” UPI, May 22, 2002. 12Henry Chu, “Hamas Leaders Keep Low Profile,” Los Angeles Times, October 9, 2003; Brett Stephens, “The Fear Factor,” Wall Street Journal, March 
23, 2004. 13MFA, “Weapon Smuggling Tunnels in Rafah—Operation Rainbow,” May 14, 2004; Israel Defense Forces (IDF), “Decision of Defense Minister and Chief of Staff to 
Change Policy of demolition of terrorists’ houses,” IDF Website News, February 17, 2005. 14Senator Joseph R. Biden, “Floor Statement: The Jenin Investigation,” May 1, 2002. 
15Michael Walzer, “The Four Wars of Israel/Palestine,” Dissent, Fall 2002. 16Quoted in “Palestinian fighter describes ‘hard fight’ in Jenin,” CNN, April 23, 2002.17“Four Years of 
Conflict: Israel’s War against Terrorism,” October 3, 2004; “Summary of Terrorist Activity 2004”; IDF website statistics; Israel Security Agency, “Monthly Reports,” October 2013; 
StandWithUs, “Civilian Casualties In The Palestinian-Israeli Conflict,” 2013; On Iron Dome, IDF Live Blog, “Rocket Attacks from Gaza,” November 20, 2012.

רק כ-3% מגדר הביטחון של ישראל הוא חומה שנועדה 
להגן מפני צלפים. 

חמישה עד שמונה אחוזים משטחי הגדה המערבית 
ממוקמים בצד הישראלי של הגדר )המוצג בסגול 

לעיל(. שישים אחוזים מהגדה המערבית הם 
למעשה שטח לא מיושב. 

הגדה 
המערבית
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ישראל משקיעה בחינוך וב”כוח המוח”.
ישראל מדורגת במקום השני בעולם במספר תארים אקדמאים לנפש. 	 

בישראל השיעור הגבוה בעולם של מדענים וטכנאים: 135 לכל 1,000 אזרחים, בהשוואה ל-85 בארה”ב.	 

ישראל נמצאת במקום השני בעולם בהוצאה לאור של ספרים חדשים לנפש מדי שנה.	 

ישראל מפרסמת יותר מאמרים מדעיים לנפש מכל מדינה אחרת בעולם.	 

ישראל משקיעה יותר מכל מדינה אחרת בעולם במחקר ופיתוח )מו”פ( כחלק מהתוצר המקומי 
הגולמי שלה )תמ”ג(.

בעוד שמדינות העולם משקיעות בממוצע 1.5 אחוזים מן התמ”ג במו”פ, ישראל מקציבה 5 אחוזים 	 
מהתמ”ג למו”פ.

ישראל נמצאת במקום השלישי בעולם מבחינת מספר היוזמות העסקיות, ובמקום הראשון מבחינת 	 
מספר היוזמות של נשים ושל תושבים מעל גיל 55.

ישראל מדורגת שלישית בעולם ברישום פטנטים לנפש. רק ארה”ב ויפן מקדימות אותה.	 

ישראל נמצאת בחזית היזמות בתחום ההייטק.
ישראל היא “עמק הסיליקון השני בעולם” ומקור עולמי של חידושים. בישראל נמצא הריכוז הגבוה ביותר 	 

בעולם של חברות הייטק, למעט עמק הסיליקון עצמו. בשנות ה-90 הפכה ישראל למעצמת ההייטק 
הרביעית בגודלה בעולם.

ישראל היא השלישית בעולם במספר החברות הרשומות בנאסד”ק. ארה”ב וסין נמצאות במקום הראשון 	 
והשני, בהתאמה.

חברות מיקרוסופט ואינטל הקימו בישראל את מפעלי המחקר והפיתוח היחידים שלהם מחוץ לארה”ב. 	 
למעלה מ-50 ענקיות בינלאומיות אחרות ייסדו גם הן מפעלי מו”פ בישראל.

חוקרים ישראלים פיתחו את רוב מערכת ההפעלה Windows NT )מיקרוסופט ישראל(, את הטכנולוגיה 	 
של מסרים מיידיים עבור AOL, את תוכנת האנטי-וירוס הראשונה עבור מחשבים אישיים, את טכנולוגית 

התא הקולי, שבבים אלקטרו-אופטיים, וננו-טכנולוגיה.

 	 Centrino למחשבים שולחניים ואת מעבד Pentium 4 ישראלים פיתחו את המעבד הזעיר
למחשבים נישאים.

ישראל מפתחת את הדור הבא של כלי רכב בלתי מאוישים לחקר הכוכב מאדים ואת הדגמים הראשונים 	 
של “המכונית המעופפת”.

ישראל מתכננת מערכות להגנה מפני אסונות טבע, כגון התראה מוקדמת על רעידת אדמה 30 שניות 	 
לפני שהיא מכה, ומערכות שיעזרו לאנשים לעזוב בבטחה מבניינים רבי-קומות הנקלעים למצבי חירום, 

כגון מעליות חיצוניות מתקפלות.

מדינת ישראל הצעירה ניצבה מול אתגרים קשים.  היא הייתה מוקפת אויבים, דלת משאבים טבעיים, לרוב מוחרמת, ועסוקה 
בקליטת פליטים חסרי כל מרחבי העולם. ובכל זאת, כנגד כל הסיכויים, הצליחה ישראל להפוך את הנטל הכבד לעוצמה, 

מפיתוח טכנולוגיות חקלאות מדברית מהפכנית ועד להפיכתה למנהיגה עולמית בפיתוח כלכלי. 

על ידי השקעה באזרחיה ובחינוך, ועל ידי עידוד יצירתיות, בנתה ישראל חברה פעילה תוך 68 שנים בלבד. ישראל היא חלוצה 
בחידושים ביו-רפואיים ובהמצאות טכנולוגיות, ותרמה רבות לעולם בהישגים משמעותיים בתחום המדע, הרפואה, הטכנולוגיה, 
האומנויות ומדעי הרוח. משחר קיומה, ניצבה ישראל בחזית התכניות ההומניטריות שתכליתן לחלוק עם העולם את מומחיותה 

ואת תגליותיה.1

חברת Phinergy הישראלית המציאה סוללה 
שיכולה להעניק כוח לכלי רכב בעזרת מים 

ואוויר בלבד.

 ,Firewall מסרונים מיידיים, תוכנת האבטחה
תא קולי, VOIP, וכונן USB - כל אלה פותחו 

בישראל. 

מדענים ישראלים זכו בפרס נובל על מחקרם 
בנושא מחלות גנטיות ואחרות. 

החברה הישראלית ווייז )Waze( פיתחה תוכנה 
שמספקת עדכוני תנועה בזמן אמיתי ועוד. 

מדינה קטנה

והעולם נהנה מהם
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למרות שהיה על ישראל להתמודד עם מלחמות וטרור מתמשך על מנת לשרוד, היא התרכזה בחיים ובתקווה, בבניית חברה 
טובה, ובתרומה לאנושות. 

“אסור לשכוח מה היה חלקם ]של היהודים[ בהתפתחות העולם בתחום האינטלקטואלי, האומנותי, הפילוסופי והמדעי... הם חתרו 
בכל כוחם בסירת הקידמה המדעית, האינטלקטואלית והאומנותית, והם עושים זאת עד היום. תמצאו אותם... בכל מרכז למידה; 

ובעת שנרדפו... פיתחו הפילוסופים שלהם מחשבות שהוגיה הגדולים של הכנסייה כללו במערכת הדת שלהם.  כמו בימי הביניים 
 2

ובתקופות קדומות יותר, כך גם עכשיו.” - לורד אלפרד בלפור, 1922 

ישראל ניצבת בחזית החידושים הביו-רפואיים ופיתחה:
שיטות מתקדמות לעזרה למשותקים, החל בזרועות וברגליים רובוטיות ממונעות שמגיבות לפקודות 	 

מן המוח ועד להליכים רפואיים לחידוש חוט השדרה.

חיסון לטיפול במחלת הגחלת )אנטרקס(.	 

מחקר ראשוני ליצירת מולקולות שהורגות תאים סרטניים מבלי לפגוע בתאים נורמליים.	 

מחקר פורץ דרך לריפוי או לטיפול בסכרת מסוג 1, מחלת פרקינסון, אלצהיימר ונפחת.	 

שיטות בטוחות יותר לאבחון מחלות, החל ממצלמת וידאו זעירה בתוך גלולה שאפשר לבלוע, 	 
המאפשרת אבחון מחלות מעיים, ועד לשיטות הדמיה בטוחות יותר לאבחון סרטן שד.

מכשיר הגורם להשמדה עצמית של חיידקי אקנה מבלי להזיק לעור שמסביבם.	 

טבע, החברה הגדולה בעולם לתרופות גנריות.	 

ישראל בחזית החידושים הידידותיים לסביבה
ישראל היא המדינה היחידה בעולם שנכנסה למאה ה-21 כשמספר העצים הנטועים בה גדל.	 

מדען ישראלי היה חלוץ השימוש בחיידקים לטיהור זיהום נפט במכליות נפט, בצינורות ובחופים.	 

ישראלים פיתחו טכנולוגיה חדשה המייתרת את הצורך בכימיקלים, בחומרי הדברה ובקוטלי 	 
פטריות בחקלאות הידרופונית.

החברה הישראלית אווג’ן פיתחה לראשונה טכנולוגיה המשנה גנטיקה של מזונות בדרך טבעית, 	 
באמצעות “טכנולוגיה של האצת התפתחות”, שמפתחת גנים מאותו צמח.

ישראלים פיתחו את מערכות ההשקיה בטפטוף שהביאו למהפכה בחקלאות.	 

ישראלי פיתח את דוד השמש לחימום מים, ההופך אנרגיית השמש לאנרגיית חום.	 

חוקרים ישראלים, אמריקאים וקנדים עיצבו יחד את יוזמת המים הטהורים בננו-טכנולוגיה כדי 	 
למצוא תהליך המבוסס על ננו-טכנולוגיה לפתרון בעיית המחסור במים במזרח התיכון ובשאר 

חלקי העולם.

טורקיה, 1999: אחרי רעידת אדמה קשה, הצילה 
יחידת חילוץ ישראלית ילדה בת 9 שנלכדה תחת 

ההריסות במשך 98 שעות.

האיטי: הצוות הרפואי הישראלי עזר לישובים 
שנהרסו בעקבות רעידת האדמה ב-2010.

1Information compiled from Steve Bunstein, “Fascinating Facts about Israel,” Auerbach Central Agency for Jewish Education, 2006; Invest in Israel website;
Israel21c website. 2Lord Alfred Balfour, “Defense of the Palestine Mandate,” 1922. 3“Israel Foreign Relations: Israel among the Nations,” Israel Ministry of Foreign 
Affairs. 4“Rescue Operation in Turkey” and “IDF Involvement in Major Humanitarian Operations,” IDF website; “Magen David Adom During the Years,” IsraAID website.

ישראל היא המדינה המובילה בעולם בנושא מחזור 
מים. יתרה מכך, יותר מ-90 אחוזים מדודי המים 

בישראל מחוממים באנרגיית השמש.

חברת נטפים הישראלית המציאה את ההשקיה 
בטפטוף. 

Pill-Cam™, המצלמה בתוך הגלולה לאבחון 
 Given מחלות מעיים, שהומצאה על ידי חברת

Imaging הישראלית.

החברה הישראלית Re-Walk פיתחה שלד 
חיצוני כדי לעזור למשותקים לעמוד, ללכת 

ולעלות מדרגות.

מאז הקמתה, ניצבת ישראל בחזית התוכניות לסיוע הומניטרי ברחבי העולם
ישראל מציעה מדי שנה כ-300 קורסים למדינות מתפתחות והכשירה כ-260,000 משתתפים מ-140 	 

ארצות, מאלבניה ועד זימבבואה, בנושאי חקלאות מדברית, ניהול משאבי מים, מניעת מדבור, רפואת 
חירום וטיפול באסונות המוניים, קליטת פליטים ותכניות תעסוקה.3

בין המשימות שביצעה ישראל היו הרכבת האווירית להצלתם של 28,000 יהודי אתיופיה; סיוע לטורקיה, 	 
יוון והאיטי בעקבות רעידות האדמה ההרסניות שפקדו אותן; והקמת בתי חולים שדה, באיכות גבוהה 
ביותר, ברואנדה שסועת המלחמה, בג'יבוטי מוכת השטפונות, ביפן לאחר הצונאמי ובפיליפינים לאחר 

הטייפון.4 

התכנית הישראלית "הצל לבו של ילד" )SACH( היא התכנית הנרחבת ביותר בעולם שנועדה לעזור 	 
לילדים ממדינות עניות הזקוקים לניתוח לב. הטיפול ניתן לנזקקים ללא תשלום ובמסגרתו טופלו כבר 

למעלה מ-2,800 ילדים מקונגו, סין, הרשות הפלסטינית, ניגריה ואזורים אחרים. 

בשנת 2000 לבדה, עזרה ישראל לבנות בתי חולים באזורים שונים דוגמת מאוריטניה, עזה, 	 
וטורקיה. אוקראינה 
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מערכת השלטון בישראל: דמוקרטיה בפעולה

“מדינת ישראל .... תהא מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום...
תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור... בלי הבדל דת, גזע ומין... ותבטיח 

חופש דת, מצפון, לשון, חינוך ותרבות.... תשמור על המקומות הקדושים של 
כל הדתות.” - מגילת העצמאות של ישראל, 14 במאי, 1948

כשם שיפן, צרפת, שוודיה ודמוקרטיות אחרות חוגגות בפומבי את זהותן הלאומית ואת 
תרבויותיהן, כך גם הדמוקרטיה הישראלית מזדהה בפומבי עם העם היהודי ועם תרבותו. עם 

זאת, ישראל היא מדינה דמוקרטית חילונית שדוגלת בעקרונות הצדק, הסובלנות, וזכויות האדם 
עבור כל האזרחים.

מי שאינם ישראלים לרוב יודעים מעט מאד על מבנה מערכת השלטון בישראל, ובמיוחד איך בנתה ישראל 
דמוקרטיה פלורליסטית פורחת, עם שוויון כולל בזכויות האדם ובזכויות האזרח, כולל לנשים ולמיעוטים.

דמוקרטיה פרלמנטרית בפעולה
כיצד פועלת מערכת הממשל הישראלית

הנשיא נבחר על ידי הכנסת לתקופה 
בת שבע שנים ואינו יכול להיבחר לכהונה 

נוספת. הוא ממנה דיפלומטים ושופטים על 
פי המלצת הכנסת.

הרשות השופטת היא עצמאית ומשמשת 
ככלב השמירה על זכויות האזרח וזכויות האדם. 

בשונה ממרבית הדמוקרטיות, בית המשפט 
העליון בישראל מוסמך לדון גם בחוקיותן של 

פעולות צבאיות ואפילו לפסוק נגדן. 
נישואים וגירושים אינם מוסדרים על ידי החוק 

האזרחי. לכל דת “בית דין” משלה, הפוסק 
בסוגיות אלה.

יהודים-ישראלים רבים קוראים לרפורמות 
שיאפשרו נישואים אזרחיים בישראל.

למשטר הישראלי יש מאפיינים דומים לאלה של ממשלות בריטניה וארה”ב. כמו בריטניה, גם לישראל אין עדיין חוקה, אך חוקי היסוד 
שלה משמשים אותה כחוקה. ישראל היא דמוקרטיה פרלמנטרית עם הפרדת סמכויות בין הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת 

והרשות השופטת.1

למנהיג המפלגה שזכתה במספר 
הגדול ביותר של מושבים בכנסת 

ניתנת האפשרות להתמנות לראש 
הממשלה ולהרכיב את הממשלה 

החדשה בתנאי שתזכה לאמון 
הכנסת. הממשלה מורכבת בדרך כלל 

מקואליציה של מפלגות פוליטיות. 
הכנסת יכולה להפיל את הממשלה 

בהצבעת אי-אימון. מצב זה יביא 
לבחירות כלליות מוקדמות לכנסת.

לישראל פרלמנט בעל בית 
אחד, הכנסת, המורכב מ-120 

חברים ממגוון מפלגות פוליטיות 
המכהנים תקופה של ארבע 
שנים, אלא אם עולה צורך 

בבחירות מוקדמות.

דוד בן גוריון מכריז על הקמת מדינת ישראל בתל אביב, 
14 במאי, 1948.

בניין הכנסת בירושלים.

הנשיא

הרשות 
המחוקקת: 

הכנסת

הרשות
המבצעת:

ראש
הממשלה

הרשות
השופטת:

בתי המשפט
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מערך המפלגות: כל קול נחשב...
הערה עוקצנית קובעת שבישראל יש “יותר מדי 

דמוקרטיה” מאחר שנהוגה בה השיטה הרב-מפלגתית, 
ולא השיטה הדו-מפלגתית. למרות שהליכוד ומפלגת 

העבודה היו בעבר המפלגות הגדולות ביותר, ישנן 
מפלגות רבות המייצגות מגוון רחב של השקפות, לרבות 

קומוניסטיות, דתיות, ערביות וחילוניות. 

הישראלים מצביעים עבור מפלגה ולא עבור מועמד 
מסוים. כל מפלגה בוחרת את רשימת מועמדיה לכנסת. 

המושבים בכנסת מחולקים בהתאם לאחוזי הקולות 
שקיבלה המפלגה. לדוגמה, אם מפלגה זוכה בחמישה 
מושבים, חמשת המועמדים הראשונים ברשימה יתמנו 

לחברי כנסת )ח”כ(.

מפלגה זקוקה ל-3.25 אחוזים מהקולות כדי לזכות 
במושב בכנסת. זהו האחוז הנמוך ביותר מבין כל 
הדמוקרטיות שנהוג בהן משטר רב-מפלגתי, וזהו 

ההסבר לאופייה הסוער, והמבלבל לעיתים, של המערכת 
הפוליטית בישראל. בעת אחת, פעלו בכנסת מסוימת 19 

מפלגות שונות. 

גם למפלגות הקטנות ביותר יש ייצוג בכנסת, שכן 
שום מפלגה לא זכתה עדיין ברוב מוחלט בכנסת, ועל 

כן הקבוצה הפוליטית הגדולה ביותר צריכה להקים 
קואליציה כדי שתוכל לתפקד.

לכל אזרחי ישראל יש זכות לבחור. 	 

שוויון זכויות אזרחיות ופוליטיות עבור 	 
המיעוט הלא-יהודי בישראל עוגן 
במגילת העצמאות, ובכלל זה גם 

הזכות לבחור.

יום הבחירות הוא יום שבתון.	 

שיעור ההשתתפות בבחירות גבוה 	 
מזה שבארה”ב, ולעיתים קרובות הוא 

עובר את ה-80 אחוזים.

חירויות אזרחיותזכות בחירה לכל

חופש הדת: ישראל הוקמה כמדינה לעם היהודי, אך עם זאת היא 
מכירה באופן רשמי ב-15 דתות, ובכללן המוסלמים, הבהאים והדרוזים, וכן 
הכשדים, נוצרים שונים, ואחרים. כל קהילה דתית מקיימת את אמונתה, 

את חגיה ואת יום המנוחה השבועי שלה בחופשיות, ומנהלת בעצמה את 
ענייניה הפנימיים. ישראל שומרת על האתרים הקדושים של כל הדתות.

הבהאים הם קבוצה דתית שסבלה מרדיפות בארצות האיסלאם, 	 
והקימה את מרכזה העולמי בחיפה.

ישראל היא האזור היחיד במזרח התיכון, כולל האזור שבשליטת 	 
הרשות הפלסטינית, שבה האוכלוסייה הנוצרית משגשגת וצומחת 

ואינה נעלמת. בין השנים 2011-1948, גדלה הקהילה הנוצרית בישראל 
פי ארבעה, מ- 34,000 ל-154,000 נפש.2

חופש ההתאגדות, הביטוי, העיתונות והחופש לחלוק על דעתם של 
אחרים: ישראל ידועה בויכוחים חסרי המעצורים, המצטיינים לעיתים 
בביקורת עצמית פוגעת, שבמהלכם באות לידי ביטוי השקפות עולם 

שונות בפירוט רב וקולני. רק נאומי שטנה והסתה אסורים על פי החוק. 
בישראל מתפרסמים תשעה עיתונים יומיים: מספר עיתונים יומיים 

ברוסית, ערבית, צרפתית ואנגלית; למעלה מ-1,000 כתבי עת; אינספור 
תחנות רדיו וטלוויזיה, וגישה קלה לעיתונות הזרה.

זכויות האזרח: החוק המתקדם בישראל מגן על זכויותיהם של נשים, 
הומוסקסואלים ומיעוטים אחרים. לפרטים ראה

.www.standwithus.com/online-booklets/diversity

רב-תרבותיות

ישראל היא חברה פלורליסטית. מוצאם של שבעים וחמישה אחוזים 	 
מהישראלים הוא מקבוצות אתניות שונות ומגזעים שונים של יהודים. 

רבים עלו לארץ מהמזרח התיכון, אתיופיה, הודו, רוסיה, ארה”ב ואירופה. 
פליטים יהודים מארצות ערב וממדינות מוסלמיות במזרח התיכון ובצפון 

אפריקה וצאצאיהם הם למעלה ממחצית האוכלוסייה היהודית.3 

המיעוטים בישראל מהווים 25 אחוזים מהאוכלוסייה והם כוללים 	 
ערבים מוסלמים, ערבים נוצרים, נוצרים שאינם ערבים, דרוזים, בדואים, 

צ’רקסים, יוצאי אסיה ואחרים.4

גישה לבתי משפט

אף כי הפלסטינים בשטחים אינם אזרחים ישראלים, הדרך פתוחה 
בפניהם לעתור לבית המשפט העליון. בית המשפט מקבל החלטות 

בהתאם לנסיבות ולעתים קרובות מכריע לטובת הפלסטינים. כך קרה, 
למשל, כשפלסטינים עתרו כדי לשנות את תוואי גדר הביטחון באזור בית 

סוריק )30 ביוני, 2004( וסביב אלפי מנשה )15 בספטמבר, 2005(.5

“אחד ההיבטים הבלתי רגילים של המשפט הישראלי הוא המהירות 
בה יכולים העותרים, ובכללם פלסטינים, להגיע לבית המשפט העליון 

בישראל. באפריל 2002, כשהלחימה הקשה ביותר בסכסוך הנוכחי 
הייתה בשיאה... קיבל בית המשפט העליון עתירות ופסק בהן, כמעט 

מדי יום ביומו.”
6

- העיתון ניו יורק טיימס, 5 במאי, 2003 
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“אנו קוראים לבני העם הערבי 
]הפלסטיני[, תושבי מדינת ישראל, 

לשמור על שלום וליטול חלקם בבניין 
המדינה על יסוד אזרחות מלאה 

ושווה ועל יסוד נציגות מתאימה בכל 
מוסדותיה.” - ההכרזה על הקמת 

מדינת ישראל, 1948

עובדות לגבי ערביי ישראל
בישראל חיים 1.6 מיליון ערבים ישראלים )כולל מוסלמים, דרוזים, נוצרים ובדואים(, 	 

המהווים 20.7 אחוזים מכלל האוכלוסייה. רבים מהם הם צאצאי הערבים הפלסטינים 
שבחרו להישאר בישראל ב-1948.

עברית וערבית הן שתי השפות הרשמיות בישראל.	 

כשם שארה”ב משתדלת לשפר את מידת שילובן של קבוצות המיעוטים בקירבה, כך גם 	 
ישראל פועלת למען אוכלוסייתה הערבית באמצעות תכניות לשוויון הזדמנויות.

בישראל פועלות חמש מפלגות פוליטיות ערביות רשמיות.	 

ערביי ישראל נבחרו לכנסת הראשונה ב-1949 והם ממשיכים לשחק תפקיד פעיל 	 
בחיים הפוליטיים. בבחירות לכנסת זכו הערבים ב-12 מתוך 120 המושבים בכנסת.7

עשרים אחוזים מכלל הסטודנטים הלומדים באוניברסיטת חיפה ועשרה אחוזים מכלל 	 
הסגל האקדמי הם ערבים ישראלים.8

כל העיריות הערביות נהנות ממימון ממשלתי בתחומי החינוך והתשתיות.	 

ערבים ישראלים רבים משרתים במשרות בכירות: • 
- סלים ג’ובראן, שופט בית המשפט העליון  

- עלי יחיא, וואליד מנסור ומוחמד מאסארווה, שגרירים  

- תת אלוף חוסיין פארס, מפקד משמר הגבול  

- תת אלוף יוסף מישלב, מפקד פיקוד העורף  

- ראלב מג’דלה, חבר כנסת ושר בממשלה  

ערבים ישראלים רבים מחזיקים בתפקידים בולטים:• 
- ד”ר נוף עתמנה - איסמעיל, מיקרוביולוגית והזוכה בתכנית הריאליטי  

מאסטר שף ישראל  

- רנא רסלן, מלכת יופי בישראל  

- ד”ר ראניה עוקבי, בוגרת אוניברסיטת בן גוריון, הרופאה הבדואית  

הראשונה בעולם  

- סייד קשוע, סופר ויוצר סדרת הטלוויזיה המפורסמת ‘עבודה ערבית’  

,Metallo-Therapy עמל איוב, בוגרת אוניברסיטת בן גוריון, מייסדת ומנכ”לית -  

המפתחת שיטה חדשה לאבחון סרטן  

“מזה חמישים שנה, ישראל מוכיחה 
שכוחה האמיתי הוא בדמוקרטיה 
שלה, בשמירה על זכויות אזרחיה, 
ביישום ]שוויוני[ של חוקיה לעשיר 

ולעני, לגדולים ולקטנים... ובהשתתפות 
האומה בפיתוח מוסדותיה על פי 

יכולת ויעילות ולא על פי מידת 
הקרבה ]לשליט[.” - ד”ר טלאל אל 

שריף, בעל טור בעיתון הפלסטיני אל 
9

קודס, 27 במאי 1999 

מאז הסקר הראשון שנערך ב-1996, דירגו הפלסטינים באופן עקבי את הדמוקרטיה הישראלית כנערצת 
עליהם ביותר בעולם. 

“מדי שנה ישראל נחשבת לבעלת הביצועים הטובים ביותר כשהיא זוכה לעיתים ל-80 אחוזי הערכה חיובית. מערכת הממשל 
האמריקאי הגיעה למקום השני ]67 אחוזים ב-1999[ ואחריה הצרפתית.” - המרכז למחקר וללימודי פלסטין10

1Israel Ministry of Foreign Affairs (MFA), “The State: The Political Structure,” MFA website. 2Mitchell Bard, “Myth: Israel is persecuting Christians,” Jewish 
Virtual Library; “130,000 Christians in Israel,” MFA, March 20, 2000; Statistical Abstract of Israel 2008, chart 2.2. 3Loolwa Khazoom, “Jews of the Middle East,” 
MyJewishLearning.com; Howard Sachar, A History of Israel, 2000, pp. 515-517. 4MFA, “Minority Communities,” MFA website. 5Heideman Lezell Nudelman & Kalik, 
P.C., “Background Briefing and Analysis of the International Court of Justice Advisory Opinion…,” July 23, 2004. 6Greg Myre, “Trial of Palestinian Leader Focuses 
Attention on Israeli Courts,” New York Times, May 5, 2003. 7Information from Knesset website. 8 “Israel and Apartheid: The Big Lie,” Anti-Defamation League, August 
29, 2005. 9MEMRI, “Palestinians Comment on Israeli Democracy,” Special Dispatch Series No. 34, June 4, 1999. 10“The Peace Process…,” Public Opinion Poll #38, 
CPRS Polls, January 7-9, 1999; Quote taken from James Bennet, “Letter from the Middle East,” New York Times, April 2, 2003.

ישראל - פנים רבות להמערכת השלטון בישראל: דמוקרטיה בפעולה
למרות הקשיים שעברה המדינה הצעירה, הישראלים יצרו חברה עשירה ומגוונת, בעלת רב-תרבותיות עניפה.
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ישראל - פנים רבות לה
למרות הקשיים שעברה המדינה הצעירה, הישראלים יצרו חברה עשירה ומגוונת, בעלת רב-תרבותיות עניפה.
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נושאים חמים: דברים שכדאי לדעת
נוכחות יהודית רצופה 

בארץ ישראל
יהודים הם התושבים הילידים של הארץ בה 

הייתה נוכחות יהודית רצופה למעלה מ-3,000 
שנה, על פי עדויות היסטוריות וארכיאולוגיות.

התרבות היהודית בישראל הייתה כבר בת 
1,000 שנה כאשר רומא החריבה את בית 

המקדש וכבשה את האומה היהודית במאה 
הראשונה לספירה. 

רומא הגלתה רק חלק מהאוכלוסייה. היהודים 
שנותרו, אשר הישיבה בירושלים נאסרה עליהם, 
פרחו במשך מאות שנים בערים יהודיות אחרות, 

כמו יבנה, רפיח, עזה, אשקלון, יפו וקיסריה. 

האוכלוסייה היהודית הושמדה על ידי הצלבנים 
במאה ה-12, אך היהודים שבו ארצה בגלי עלייה 

והתיישבו בצפת, ירושלים, טבריה וחברון. 

לאחר 1850 האוכלוסייה היהודית גדלה עוד 
יותר. בשלהי שנות ה-60 של המאה ה-19, היו 

היהודים שוב לקבוצה הדתית הגדולה ביותר 
בירושלים. הציונים המודרניים הראשונים החלו 
לרכוש קרקעות ולהקים ישובים פורחים דוגמת 

תל אביב )1909( גם כשהארץ הייתה עדיין תחת 
שלטון האימפריה העות'מנית.

זכויות האדם והאזרח בישראל

הישראלים נהנים מזכויות האזרח והאדם כמו 
אזרחי ארה"ב ואזרחי דמוקרטיות מתקדמות 
ליברליות אחרות. זכות הבחירה ניתנת לכל. 

בישראל פעילות יותר מפלגות פוליטיות - היו 
19 בשנת 2004 - מאשר ברוב הדמוקרטיות 

הפרלמנטריות האחרות בעולם. יש ביניהן 
מפלגות מן השמאל הקיצוני ועד הימין הקיצוני, 
מדתיות ועד חילוניות. התקשורת בישראל היא 
מן החופשיות בעולם והיא מפורסמת בביקורת 
העצמית שלה ובוויכוחים החריפים המאפיינים 
אותה. הנשים והמיעוטים מוגנים בישראל על 

ידי חוקים שבמקרים מסוימים הינם מתקדמים 
יותר מבכל דמוקרטיה אחרת בעולם. קיימת 

בישראל הגנה על פי חוק מפני רדיפה דתית. 
חברי הקהילה הלהט"בית מוגנים מפני אפליה 
ופשעי שנאה. פרופסור עוזי אבן, הומוסקסואל 
גלוי, נבחר לכנסת ב-2002. חינוך ניתן במידה 

שווה לנשים ולגברים. ארבעים וחמישה אחוזים 
מן הנשים משתתפות בכוח העבודה, בדיוק 
כמו בארה"ב. לנשים בישראל יש את הזכות 
להחליט לעשות הפלה. ישראל היא המדינה 
היחידה במזרח התיכון בה נשים מעולם לא 

נדרשו לבקש רשות מגברים האחראים עליהן 
כדי לנוע בחופשיות. ישראל מתייחסת לרצח על 

רקע כבוד המשפחה באותה חומרה כמו לכל 
מעשה רצח.

חברה פלורליסטית

ישראל מכירה באופן רשמי ב-15 דתות, 	 
ובכללן באיסלאם, בדת הבהאית ובדרוזים, וכן 
בדת הכשדית, בעדות נוצריות שונות ובדתות 

אחרות. כל קהילה דתית מקיימת את 
אמונתה, את חגיה ואת יום המנוחה השבועי 
שלה בחופשיות, ומנהלת בעצמה את ענייניה 

הפנימיים. ישראל שומרת על האתרים 
הקדושים של כל הדתות.

ישראל היא המדינה היחידה במזרח התיכון 	 
שבה האוכלוסייה הנוצרית פורחת ואינה 

נעלמת. בין השנים 2012-1948, האוכלוסייה 
הנוצרית בישראל גדלה פי ארבעה, מ-34,000 

ל-158,000 נפש.

הבהאים הם קבוצה דתית שסבלה מרדיפות 	 
בארצות האיסלאם, והקימה את מרכזה 

העולמי בחיפה.

המיעוטים הלא יהודים בישראל מהווים כ-25 	 
אחוזים מכלל האוכלוסייה ומורכבים מערבים 

מוסלמים, ערבים נוצרים, נוצרים שאינם 
ערבים, דרוזים, בדואים, צ'רקסים, אסייתיים 

ואחרים.

שבעים וחמישה אחוזים מהישראלים הם 	 
יהודים מקבוצות אתניות שונות שבאו 

לישראל מארצות ערב, אתיופיה, הודו, רוסיה 
ומדינות ברית המועצות לשעבר, אמריקה 
הלטינית, ארה"ב ואירופה. פליטים יהודים 

מארצות ערב וממדינות מוסלמיות במזרח 
התיכון וצפון אפריקה וצאצאיהם מהווים 

למעלה ממחצית האוכלוסייה היהודית.

ערבים ישראלים

ב-1948, כמעט כל 160,000 הערבים 	 
הפלסטינים שנותרו בתוך גבולות ישראל 
הפכו לאזרחים. כיום נהנים ערביי ישראל 

מזכויות אזרח וזכויות אדם שוות, ככל אזרחי 
ישראל האחרים.

כיום חיים בישראל 1.6 מיליון ערבים ישראלים, 	 
שמהווים 20.7 אחוזים מהאוכלוסייה.

עברית וערבית הן שתי השפות הרשמיות 	 
בישראל.

בישראל פועלות חמש מפלגות פוליטיות 	 
ערביות רשמיות. ערבים ישראלים רבים אחרים 

חברים במפלגות המיינסטרים הישראליות.

שלושה ערבים ישראלים נבחרו לכנסת 	 
הראשונה. ערבים ישראלים החזיקו לא פחות 

מ-12 מתוך 120 המושבים בכנסת.

כל העיריות הערביות נהנות ממימון ממשלתי 	 
בתחומי החינוך והתשתיות.

ערבים ישראלים רבים משרתים במשרות 	 
בכירות, כגון:

- סלים ג'ובראן, שופט בית המשפט העליון.
נוואף מסלחה סגן שר החוץ.  -

- עלי יחיא, וואליד מנסור ומוחמד מסארווה,
שגרירים.  

- תת אלוף חוסיין פארס, מפקד משמר הגבול.
- תת אלוף יוסף מישלב, מפקד פיקוד העורף.

ישראל יזמה חוקים ודרכי פעולה מעשיים כדי 	 
לסייע לאזרחים בני המיעוטים להגיע לשוויון 

חברתי וכלכלי מלא.

פשעי מלחמה: שימוש בבני אדם 
כמגינים אנושיים

ישראל משתמשת בטילים כדי להגן על אזרחיה. 
החמאס משתמש באזרחים כדי להגן על הטילים 

שלו. האסטרטגיה של החמאס להתחבא בין 
אזרחים, ולתקוף מתוך מרכזים אזרחיים כגון בתי 

ספר ומסגדים, תוך סיכון מכוון של האוכלוסייה 
שאינה לוחמת, היא הפרה ברורה של אמנת ז'נבה 
הרביעית ונחשבת לפשע מלחמה על פי המשפט 

הבינלאומי.

"נוכחותו של אדם הזכאי להגנה לא תשמש 
תירוץ ליצירת חסינות בנקודות או שטחים 

מסוימים מפני פעילות צבאית."1 – אמנת ז'נבה 
הנוגעת להגנה על אזרחים בזמן מלחמה, 12 

באוגוסט, 1949, סעיף 28

"הצדדים לסכסוך לא יכוונו את תנועת 
האוכלוסייה האזרחית או את זו של אזרחים 

בודדים כדי לנסות להגן על יעדים צבאיים מפני 
תקיפות או כדי לגונן על מבצעים צבאיים."2 – 
פרוטוקול נספח לאמנת ז'נבה, סעיף 51 )7(

1Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian 
Persons in Time of War, August 12, 1949.
2Protocol Additional to the Geneva Conventions, Article 51 (7), 
June 8, 1977.

אפרטהייד

אפרטהייד היתה שיטת ממשל בדרום אפריקה, 
שם שלט מיעוט קטן של לבנים על הרוב 

השחור. משטר האפרטהייד הפלה את השחורים 
לרעה בכל תחומי הפוליטיקה, הכלכלה והחברה. 

השחורים לא יכלו להיות אזרחים, להצביע, 
להשתתף בשלטון או להתרועע עם הלבנים. 

ישראל, שהינה דמוקרטיה כמו ארה"ב, קבעה 
מערכת משפטית שמעניקה שוויון זכויות, חירויות 

והגנה לכל אזרחיה. ערביי ישראל משתתפים 
כחברים מלאים ושווים בחברה הישראלית. 

ישראל, ככל הדמוקרטיות הרב-אתניות, נאבקת 
בקשיים מהם סובלים המיעוטים אך חוקיה 
מנסים לחסל את האפליה, ולא לחזק אותה.

ישראל מעולם לא סיפחה את הגדה המערבית 
או את עזה באופן רשמי. הפלסטינים אינם 

אזרחי ישראל ורוצים מדינה משלהם. כיום אין 
לפלסטינים זכויות מלאות בגלל השלטון שלהם: 

שלטון החמאס בעזה ושלטון הרשות הפלסטינית 
בגדה המערבית.
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התמיכה הכלכלית 
הבינלאומית בפלסטינים 
הקהילה הבינלאומית דואגת לרווחת 

הפליטים הפלסטינים ולצאצאיהם 
מאז 1949 באמצעות סוכנות הסעד 

והתעסוקה של האו"ם )אונר"א(.

ארה"ב, התורמת הראשית, תרמה 	 
4.15 מליון דולר בין השנים 2011-1950.

ב-20 השנים הראשונות לקיומה של 	 
אונר"א, תרמה ישראל לתכנית יותר 

ממרבית מדינות ערב.

שני אחוזים מתקציבו הכולל של 	 
האו"ם ניתנים לאונר"א, בעוד שרק 3 

אחוזים מתקציב האו"ם מוקצבים לכל 
שאר הפליטים בעולם.

הפלסטינים קיבלו "את ההכנסה 	 
הגבוהה ביותר לנפש, בהעברות 

כספיות, בתולדות סיוע החוץ בכל 
מקום בעולם" כך דיווח נייג'ל רוברטס, 
 1

נציג הבנק העולמי, בפברואר 2004. 

בין 1993 )הסכמי אוסלו( ו-2012, תרמה 	 
הקהילה הבינלאומית כ-30 מיליארד 

דולר לפלסטינים. רוב הכסף הזה נעלם. 

אש"ף הוא "ארגון הטרור העשיר ביותר" 
כשלרשותו בין 8 ל-10 מיליארד דולר 

בנכסים והכנסה שנתית של 1.5 - 2 
מיליארד דולר, על פי דו"ח של שירות 
המודיעין הבריטי בנושאי פשע משנת 

1993. ב-1999, חשף העיתון האנגלי 'דיילי 
טלגרף' כי לאש"ף 50 מיליארד דולר 

בהשקעות חשאיות ברחבי העולם.2

1Ross Dunn, “End sleaze or lose aid, 
Arafat told,” Scotsman, February 29, 2004. 
2Rachel Ehrenfeld, “Intifada Gives Cover to 
Arafat Graft and Fraud,” Insight Magazine, 
June 22, 2001.

הסיוע האמריקאי לישראל
ולמדינות ערב 

מדיניות ארה”ב היא לסייע לישראל ולמדינות ערב. בין 
השנים 1971-1947, עמד הסיוע השנתי האמריקאי 

לישראל על 60 מליון דולר, בעוד שמדינות ערב קיבלו 
170 מליון דולר. אחרי 1970, ראתה ארה”ב בישראל 

בת ברית אסטרטגית בעלת ערך והגדילה את הסיוע. 
היא הוסיפה גם לסייע ו/או למכור נשק לירדן, מרוקו, 
מצרים, ערב הסעודית, תוניס, תימן ומדינות המפרץ. 

ארה”ב הקציבה 2 מיליארד דולר בשנה למצרים ו-3 
מיליארד דולר בשנה לישראל אחרי חתימת הסכם 

השלום בין ישראל ומצרים משנת 1979. 

לשם השוואה, ארה”ב מוציאה 250 מיליארד דולר 
בשנה על מנת להחזיק נוכחות צבאית שלה ברחבי 
העולם, בחלקו כדי להגן על בנות בריתה האחרות. 

סיוע זה נכלל בתקציב ההגנה של ארה”ב, ולא 
בתקציב סיוע החוץ שלה, מאחר שחיילי ארה”ב 

פרוסים בארצות אלה או בסמוך להן. לדוגמה, ארה”ב 
מעניקה לישראל מדי שנה פחות או יותר סכום זהה 

לזה שהיא מוציאה כדי להגן על דרום קוריאה.

ארה”ב מעולם לא נדרשה להקציב כוחות מצבאה 
או לסכן חיי אמריקאים כדי להגן על ישראל. ישראל 

מקבלת מארה”ב רק סיוע צבאי ונדרשת להוציא 75 
אחוזים מכספי הסיוע לרכישת ציוד צבאי ופריטים 

אחרים מארה”ב, דבר המייצר משרות בארה”ב. 
לבסוף, על ידי סיוע להגנת ישראל, ארה”ב עוזרת 

לשמר את הקשרים הכלכליים המשגשגים שקיימים 
בין שתי המדינות. השותפות בין ארה”ב לבין ישראל 

הביאה לפריצות דרך בטכנולוגיה ובמחקר הביו-
רפואי, בסביבה ובחקלאות וחסכה לארה”ב סכומים 

ניכרים במחקר ופיתוח. חברות ישראליות יצרו אינספור 
משרות באמריקה, על ידי השקעה של 57 מיליארדי 
דולרים בכלכלה האמריקאית בין השנים 2010-2000. 

בנוסף, ישראלים קנו מוצרים ושירותים בשווי 180 
מיליארד דולר מחברות אמריקאיות, ורבים מהמוצרים 

פורצי הדרך שנמכרים על ידי חברות טכנולוגיה 
אמריקאיות הומצאו ותוכננו בישראל. בהתחשב בכל 
הגורמים הללו, הסיוע לישראל הוא אחד ההשקעות 

הטובות ביותר של ארה”ב.

מחסומי ביקורת של ישראל וגדר הביטחון

בשנים 2000-1967, לא היו מחסומים טבעיים שהפרידו בין ישראל לבין 
הגדה המערבית, ופלסטינים וישראלים נעו בחופשיות בין שני האזורים. 

אך עם פרוץ האינתיפאדה בשנת 2000, נאלצה ישראל למצוא דרך 
למנוע מהמחבלים להיכנס בקלות לישובים ישראלים. כמו הסדרי 

הביטחון בנמלי תעופה בארה"ב לאחר אסון התאומים, כך גם מחסומי 
הביקורת נועדו להפריד בין המחבלים ובין הקורבנות היעודיים שלהם 

- ישראלים בני כל הדתות והקבוצות האתניות. נכון הוא שאמצעי 
הבטיחות הישראלים גורמים אי נוחות לפלסטינים רבים. זה קורה מאחר 
שהמחבלים מאלצים את ישראל לקבל החלטה נוראית: להקשות את 

החיים על הפלסטינים או לאפשר רצח של ישראלים נוספים.

ישראל החלה בהקמת הגדר רק ב-2002, כאשר הטרור הגיע 
לממדים חסרי תקדים.

הגדר של ישראל דומה למחסומים שהקימו דמוקרטיות אחרות 	 
במטרה להגן על אזרחים חפים מפשע. יש מחסומים כאלה בין 
הודו וקשמיר, קפריסין וצפון קפריסין, וצפון ודרום קוריאה. יש גם 
חומות בבלפסט שמפרידות בין שכונות פרוטסטנטיות וקתוליות.

מאז תחילת הקמת הגדר ב-2002, פחת מספר מתקפות הטרור 	 
בקרוב ל-100 אחוזים. מנהיגי ארגוני הטרור הפלסטינים הודו כי הגדר 

מונעת מהם לבצע פיגועי התאבדות.

תשעים ושבעה אחוזים מהגדר הם גדר מתכת; כ-3 אחוזים )כ-16 	 
קילומטרים( הם קיר בטון, שנבנה על מנת למנוע ירי צלפים על 

אזרחים ישראלים.

רק 5 עד 8 אחוזים משטח הגדה המערבית שבמחלוקת ופחות 	 
מאחוז אחד מבין הפלסטינים נמצאים בצד הישראלי של הגדר.1 

הפלסטינים יכולים להעלות את טענותיהם לגבי הגדר בפני בית 	 
המשפט העליון של ישראל, שפסק בעבר לטובת התובעים 

הפלסטינים, והביא לשינוי תוואי הגדר.2

ישראלים לא רוצים לחיות מאחורי מחסומים קבועים או ארעיים. 
אמצעים אלה קיימים רק מאחר ולא הייתה דרך אחרת למנוע 

מהמחבלים לרצוח גברים, נשים וילדים חפים מפשע. הדרך 
היחידה להתקדם ממצב זה היא ישיבה של ישראלים ופלסטינים 
סביב שולחן המשא ומתן להשגת שלום, ובניית עתיד שבו אמצעי 

הבטיחות האלה יהיו מיותרים.
1David Makovsky and Anna Hartman, “Israel’s Newly Approved Security 
Fence Route: Geography and Demography,” The Washington Institute, 
March 3, 2005. 2Israel Ministry of Foreign Affairs, “Summary of High 
Court of Justice Ruling on the Fence Surrounding Alfei Menashe,” 
September 15, 2005.

אנטישמיות ואנטי-ציונות

ביקורת על מדיניותה של ישראל היא לגיטימית לחלוטין. הישראלים עוסקים בזה כל הזמן, 
תוך ויכוחים סוערים. אבל הביקורת חוצה קווים והופכת לאנטישמיות קלאסית כשהיא 

מבטאת שלושה דברים:

דה-לגיטימציה: מבקרים אומרים שלמדינה היהודית אין זכות קיום וכי הישראלים אינם שייכים 
למזרח התיכון.

מוסר כפול: ישראל מגונה בחריפות על אמצעי ההגנה העצמיים שלה ועל הבעיות החברתיות 
שלה הנחשבות למקובלות או כמחויבות המציאות במדינות אחרות.

דמוניזציה: סילופים ושקרים המתארים את ישראל כמדינה הרעה והמסוכנת ביותר בעולם 
וכתוצאה מכך מופצת הטענה שאילו חדלה המדינה היהודית מלהתקיים, היו באות על 

פתרונן בעיותיו העיקריות של המזרח התיכון ושל העולם כולו.

החוליה המקשרת: אנטישמיות היא שנאה ליהודים, לקהילותיהם ולדרך חייהם. היא כוללת 
דמוניזציה ודה-הומניזציה של היהודים כקבוצה. האנטי-ציונות היא התנגדות לזכותו של העם 

היהודי להגדרה עצמית במולדת אבותיו או מניעת זכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית. 
משום כך רבים טוענים שאנטי-ציונות היא וריאציה מודרנית של האנטישמיות הקלאסית. 

"חוסר סובלנות אנטישמי אינו גרוע פחות, מבחינה מוסרית, כשהוא מוסווה כאנטי-ישראליות 
או כאנטי-ציונות" כפי שקבעה הועדה לזכויות האזרח בארה"ב.1 אנשים בעלי רצון טוב חייבים 

לראות מעבר לתעמולה המרושעת נגד ישראל כדי שיוכלו לקדם דיאלוג סביר.

1”Findings and Recommendations of the United States Commission on Civil Rights Regarding 
Campus Anti-Semitism,” U.S. Commission on Civil Rights, April 3, 2006.

ביטול השקעות וחרמות

פעילים אנטי-ישראלים פתחו במסע תעמולה אינטנסיבי במטרה לנדות 
את ישראל. הם משמיעים האשמות כוזבות וקוראים לחברות, לכנסיות, 

לאוניברסיטאות ולמוסדות אחרים לבטל את השקעותיהם בחברות שעושות 
עסקים עם ישראל ולהחרים את המוצרים, את אנשי האקדמיה ואת אירועי 

התרבות של ישראל. תנועה זו אמנם מציגה את עצמה כמי שמגינה על 
הצדק ועל זכויות האדם, אך האג'נדה האמיתית שלה היא להשמיד את 

מדינת ישראל ולבטל את ההגדרה העצמית של היהודים. הם לא באמת 
מדברים על זכויות. הם מדברים על "]איך[ הם רוצים להשמיד את ישראל" 

כך לדברי נורמן פינקלשטיין, מבקר ישראלי מפורסם. במקום להצטרף 
לתנועת החרם, ביטול ההשקעות והסנקציות נגד ישראל )BDS(, אנשים 

בעלי מצפון צריכים לתמוך בפתרונות שמכבדים את הזכויות הקולקטיביות 
של פלסטינים ויהודים כאחד.

החלטות לחרמות ולהפסקת ההשקעות:
השמעת האשמות שקריות או שנויות במחלוקת במטרה לתאר את 	 

ישראל ואת ההיסטוריה שלה בצורה דמונית ולהאשים אותה בסכסוך 
המתמשך.

התעלמות מההקשר הכללי, ובכלל זה מהסתה פלסטינית נגד ישראל, 	 
מהטרור ומהצורך של ישראל להשתמש באמצעי הגנה.

התעלמות או הכחשת הצעדים שבהם ישראל נקטה שוב ושוב במטרה 	 
לקדם פשרות ושלום.

גינוי רק לעיתים נדירות את תפקידם של הפלסטינים בסכסוך המתמשך.	 
43



דמיינו את השלום

דמיינו שלום במזרח התיכון, בו ישראל ושכנותיה מאחדות כוחות על מנת למלא תפקיד מרכזי בזירה העולמית.
בעזרת טכנולוגיה ומשאבים משותפים, האפשרויות הן בלתי מוגבלות. מה שחשוב יותר הוא עתיד של שלום ושגשוג

עבור ילדינו ועבור הדורות הבאים.
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