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 ישראל איננה מדינת אפרטהייד 

 ולא ניתן לה להיות כזאת

 

 המטה הציוני למניעת הידרדרות לאפרטהייד -" ןלא נית  "

 מסמך יסוד

 2102 וגוסטא

 : מסימני ההידרדרות

להבהיר שגם לנו מותר לפעול חד צדדית ולהכריז על ריבונות ביהודה ... צריך לעבור לפעולה חיובית"

עד היום . תלוי ברוב שנוכל להשיג בכנסת, ו של השטח כמו שטחי הישוביםאו לפחות על חלק, ושומרון

נחיל ריבונות על חלק מהשטח ולאט לאט . והגיע הזמן ללמוד מהם, הפלשתינים פעלו בשיטת הסלאמי

                 ".נתקדם

 (.1122מאי  ,7לערוץ , ר קואליציית נתניהו"יו, כ זאב אלקין"ח)

הדמוקרטיה ... להיעלם מהשטח -קרטיה הישראלית יש תפקיד אחד מרכזי והוא הייתי אומר שכיום לדמו"

 ".והיא חייבת להתפרק ולהתכופף בפני היהדות, הישראלית סיימה את תפקידה

 (.1121ינואר  ,'בית משיח'ר ועד מתיישבי שומרון לעיתון "יו, בני קצובר)

 

 !ןלא נית  

לחסל את היסוד הדמוקרטי של ן לא נית  

 .דמוקרטיתההיהודית ומדינתנו 

 

 

 

 

 



 2 

 

 

 

 

מוותר על עמדתו הנוקשה בנוגע הישראלי  הפוליטי התקבל הרושם שהימין בשנים האחרונות

כל זאת כדי להציל . ני עמיםלששל שתי מדינות  קרוןיומקבל את הע לארץ ישראל השלמה

או  ישראל שאיננה יהודית. מפני סכנת כליון הציונות, הדמוקרטיה היהודית, את ישראל

 .הרעיון הציונין בחינת נסיגה מבשאיננה דמוקרטית היא 

מהלך נמרץ שתכליתו לספח את , בעיקר בשלוש השנים האחרונות ,נהלתמכנגד מגמה זו 

המהלך הזה משלב . יהודה ושומרון על חשבון הדמוקרטיה הישראלית וההגשמה הציונית

יצירתה של מדינה לא מען גלי לפועלים לעתים בריש ש, ישראל וחברי כנסת קיצוניות תנועות

 . סממנים הלכתיים תוככל הנראה גם בעל יהודי לאורך זמןרוב   משוללת, דמוקרטית

 :החזון המדיני של  התנועה למען סיפוח יהודה ושומרון אלה כמה מעיקרי 

 ראשונה הזכות הדמוקרטית בבראש ו - יישמרו זכויות אזרחיות מלאות ליהודים בלבד

  . בבחירות לכנסת ישראלהבסיסית להצביע 

  אופנים בבמקומות או  וזכויות אלדרך למימוש התושבים הפלסטינים יצטרכו למצוא

איזורים ת צאשאר  מדובר גם על פירוק הממלכה הירדנית או הקהבין  .אחרים

את  שבינינו יוצאי דרום אפריקהלזה מזכיר ה הרעיון. מישראל שיופרדואוטונומיים 

את  כיוונוומנים האפריקנרים בדרום אפריקה כאשר הלא נקטוש הצעד הנואש

"( בנטוסטן)"באיזורי מולדת " התפתחות נפרדת"של   דרךמדיניות האפרטהייד ל

   .כביכול, לבנים-למען הלא

 יסוכלו ו, "בוגדים"בתור  מדיניות זוהמוחים על  יוקעו גם כאן ,  כמו  בדרום אפריקה 

תחילה באמצעות חקיקה , גם של יהודים גילויי התנגדות לא רק של הפלסטינים אלא

הרוב ברשות  החלטותעל פי " יםחוקי"באמצעים ל והכ – בדיכויעם הזמן גם ו

צעדים ראשונים בכיוון זה ראינו בשנה האחרונה בחקיקה . המחוקקת של המדינה

ולא ניתן  ,מאהבת ישראל והמקום, אנו מתנגדים לכל זאת .נמרצת בכנסת ישראל

 . לכך לקרות

כפי  .בשעה זוחוגי השלטון בקרב הולכים ומתרחבים כניתם המדינית של חלקים וי תזוה 

של היסוד  וחיסול: משמעות אחת ולמגמות אליש גם אצלנו ,  שהיה בדרום אפריקה

לטובת קידוש  הדמוקרטי שנקבע במגילת העצמאות המכוננת של מדינת ישראל

ובתה לאורך זמן של מדינת ישראל גם על חשבון ט, הריבונות ביהודה ושומרון בכל מחיר

 . כולה

 האפרטהייד .את משטר האפרטהייד והטילו עליו חרם הוקיעומדינות העולם כולו 

כישלון חרוץ ובסופו של ו נכשל הם , יםבלתי מוסריו היש זו בלבד לא  ולשימורוהפעולות 

המשטר הנוכחי ביהודה עות התקבגם   .ולנטישתה זו מדיניות מ חותכלהתפ והובילדבר 

גוררת אותנו לעמדות בלתי מוסריות ואנטי דמוקרטיות , למעשה ואף להלכה ,ושומרון

 .לא ניתן לכך לקרות .ונידונה לכישלון
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 :ןזה ההמסמך של ה יותומטר

ישראל משטר בעל סממנים ב הנהיג למגמה ה  בדברלהציג את הראיות השונות   .א

  . ם אפריקהבדרו אפרטהיידשאפיינו את משטר ה

 . בה ישראל הולכתש מפני הדרך להביע את חרדתנו העמוקה  .ב

 

תנועות נוער ציוניות של  םומנהיגי םבוגרי מקצתנו, ילידי הארץ מקצתנו, ציונים אנו ישראלים

בה הכרנו מקרוב את ש ,בעיקר מדרום אפריקה, שעלו לארץ מתוך בחירה ציונית מובהקת

משטרים לא דמוקרטיים בדרום בקרבנו הכירו   ים כפי שאחר, עוולות משטר האפרטהייד

 . אמריקה

לחמנו בכל החזיתות נ .אנחנו מדינת אפרטהיידשעשרות שנים העלילו עלינו שונאי ישראל   

והאמנו שאין שחר  ,זאת דיבה שקרית וזדוניתמשום ש, בארץ ובעולם, זאתה טענה נגד ה

 זה עם .יקה של האפרטהייד הם רביםקווי השוני בין ישראל של היום לדרום אפר. להאשמות

בשנה והנה  .והבולטות טורדות את מנוחתנו ומדירות שינה מעינינו מעטותנקודות הדמיון ה

 תהמוצהר מטרתםש, אנו עדים למהלכים פוליטיים הולכים ומואצים, 2102שנת , האחרונה

מצב של  ורוליצהדמוקרטיה הישראלית את ב יהקרכך לתוך וב ש"לספח את יו והגלויה היא 

דרדרות לאפרטהייד יעד מתי נוכל להמשיך ולטעון שהאשמת ישראל בה. אי שיוויון אזרחי

 ?היא עלילה

 

,  במסגרת השיח הציבורי הישראלי, ן להיסטוריה לחזור על עצמה ונעשה ככל יכולתנולא נית  

כדי להפיץ את , כאזרחים, נלך מעיר לכפר ומבמה לבמה. אתלהתריע מפני הסכנה הז

קריאתנו . מבינים את גודל  הסכנה "שם"מאמינים כי דווקא אנחנו שהיינו אנו . רתנואזה

 . למען הגשמת החזון הציוני וטובת עם ישראל כולו, לא ניתן לכך לקרות: היא

 !להנהיג במדינת ישראל משטר אפרטהייד ןלא נית  
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 והשפעתו על מדיניות ושלטון ההקצנה בימיןתהליך 

מלכפות תפיסות עולם קיצוניות על  ופרגמטיות רבה  ונמנע נקטו תמיד ממשלות הליכוד

ויתר מנחם בגין  למענוש, ביותר היא הסכם השלום עם מצרים מובהקתה ההדוגמ. המציאות

 ,הסכם ואי שעליו חתום בנימין נתניהו -- שנן דוגמאות רבות וחדשות יותראך י. על סיני

 . ובחירתו של אריאל שרון להתנתק מעזה

סממנים משיחיים  גם  בעלתאידיאולוגיה לאומנית קיצונית משתלטת ואולם בשנים האחרונות 

הם חברי כנסת קיצוניים חברו לרבנים ויחד . על הפרקטיקה העדינה הנדרשת בפוליטיקה

.  ובראשן לליכוד, משתלטים על מערכת ההתפקדות למפלגותו ,מקדמים שיח לאומני קיצוני

מקביעת עובדות לא חוקיות בשטח לחקיקה  שלטוןהמטה פעולה שמוביל את  הקימוהם 

שני ערכי הליבה של מדינת  בא אל קצו הקיום המשותף של  תוך כךב .אותן מכשירהש

 . תות יהודית כאחהיותה ישות דמוקרטית ויש: ישראל

כיום  שנראהקצה קרחון  והיא בבחינת, פורחת חקיקה שפוגעת בדמוקרטיה 01-בכנסת ה

שמעוררת אי נוחות אפילו , החקיקה בעלת הצביון הפוליטי. רור מכל פינה בישראליבב

ספח את השטחים למדינת ישראל כדי ל מרץמקודמת ב, תיקים ביותרובמחוזות הליכוד הו

בנימין נתניהו הסכים לנטוש את ראש הממשלה אפילו  .החוק הישראלי ולהחיל עליהם את

ואימץ במו שפתיו את , ר האופוזיציה לטובת המציאות"נאומי הבחירות ואת אמונותיו כיו

לכאורה קו עם  מיישרתבעוד הנהגת הליכוד  אבל. 1"שתי מדינות לשני עמים"הנוסחה של 

ל "חברי כנסת ותורמים מחו, של עמותות תחתיה  בריתחותרת  ,הזאתלא נוחה המציאות ה

באמצעות שליטה , וכך. בתוך תנועת הליכוד פעיליםנוספו בשנים האחרונות  שעליהם 

מוכשרת החקיקה שמשרתת את חזון ארץ , לוברשימת הבחירות של מפלגה אחת בסך הכ

 על שליטה בשטח יםהם בדיבור הזאת המגמההגילויים הנפוצים ביותר של . ישראל השלמה

 מתווספות התבטאויות על צביונה של ארץ ישראל  שעליהם, של סיפוח ותשונ דרכיםועל 

  .השלמה כמדינת הלכה

לאומית ולא -דו השואפים ליצור מדינההימין  אנשיכולל , אנו קוראים לכל חלקי העם

ישראל  לאורך הנשקפת לסכנה מודעים לאנו בדעה כי הם לא . צעקתנול הקשיבל, דמוקרטית

 . ל פתרון אשר מממש את חזון ארץ ישראל השלמהמכ זמן
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 לשתי מדינות לשני עמיםחלופיים  "פתרונות"

 ישראל ריבונות :בידינו היוזמה" שכותרתוכנס   2"נשים בירוק"קבוצת ארגנה  2100ביולי 

הכנס ". לשני עמים שתי המדינותפתרון אלטרנטיבות ל" מציאת שמטרתו ,"ושומרון ביהודה

 3 .לשלטון ישראלי בלתי מעורער בין הים לירדן חילת המאבקמסמן את ת

 :להלן מספר פתרונות שהועלו בכנסים שונים של אנשי הימין

 סיפוח הדרגתי של יהודה ושומרון והחלת החוק הישראלי. א

ממפלגת הליכוד דיברה  בכנס הזה על פתרון של סיפוח  חברת הכנסת  ציפי חוטובלי

 4.הדרגתי של השטחים

כי כך , הן שלב ראשון למדינה שרוצה שהימין ימשול בהאנטי חרם וועדות החקירה חוק ה

כי זה המימוש , ואין דבר יותר חשוב לציבור בישראל מאשר החלת הריבונות. העם בחר

זה דבר שייתכן פוליטית ....! אנחנו רוצים ריבונות. העמוק ביותר של תפיסת העם בישראל

שתקרא לממשלה להחיל ריבונות על יהודה ושומרון רק אם תהיה תנועה עממית גדולה 

 לכלי התקשורת שבשמאלושתפעיל לחץ נגדי 

 :ייעשה בשלבים, י חוטובלי"עפ, הסיפוח

 011,111 כ"סה מתגוררים C בשטחי. C שטחי על ריבונות החלת להיות חייב הראשון בשלב

 ישראל מדינתש דבר זה פלסטינים 011,111 לתוכנו להכיל. הסיפור כל זה, פלסטינים

 החלת של הגדול למהלך חשוב יישום מבחן יהיה וזה. איתו ולהתמודד לחיות יכולה בהחלט

 .הריבונות

 הרצון שבין הזה הפער עם נעשה ומה. ושומרון יהודה שטחי יתר של תורם יגיע בהמשך

 כ"ח שואלת? שיסופחו בשטחים המתגוררים התושבים את לאזרח ההכרח לבין לספח

 : הועונ חוטובלי

 לחיות האפשרות היא אחת אפשרות: אפשרויות שלוש הערבים בפני להעמיד יש... 

 להיות יוכל לא יהודית מדינה של הפתרון את יקבל שלא מי ....ישראל במדינת כתושבים

 .בהדרגה עליו לדבר שצריך חוקי תהליך הוא האזרוח תהליך. פוליטיות זכויות בעל אזרח

 שחוטובלי כנראה. ..אפשרי כרעיון הזה הרעיון על מדברים ודבליכ בכירים שרים ויותר יותר

 יהודית מדינה של הפתרון את יקבלו לא הגדה של הערביים תושביה רובש, מקווה או, מניחה

 ורוב תקוותה תתממש לא אם  בלא. מהם להיפטר נוכל וכך. בנו להילחם או לעזוב ויבחרו

 את להפוך בפועל מציעה היא  ,דיתהיהו במדינה אזרחים להיות יבחרו השטחים תושבי

 מלאות אזרח זכויות  השטחים לערביייוענקו  שבה, לאומית-דו למדינה ישראל מדינת

 להניח וסביר הקיצוני בשמאל חוגים על גם מקובל כזה פתרון כי לציין ראוי. ישראל במדינת

 .  ישראל ערביי רוב על שגם

החברה , שהציעה על הכלכלהפתרון ה כות שלבהשלכ חוטובלי לא שיתפה את באי הכנס "ח

 הפתרון הזה לא ימנע ולכן ,הפלסטינית לבעייה פתרון אין זההיא אמנם הודתה ש. והביטחון

 .כדבריה, שלנו הזכויות על ידבר שבעיקר פתרון הוא. להלחם מאתנו

  :אומרים דברים דומיםבימין  אחריםאישי ציבור  גם 
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 צריך : תומך בקו פעולה דומה ,זאב אלקיןכ "ח, ר סיעת הליכוד"ר הקואליציה ויו"יו

להבהיר שגם לנו מותר לפעול חד צדדית ולהכריז על ... לעבור לפעולה חיובית

תלוי , או לפחות על חלקו של השטח כמו שטחי הישובים, ריבונות ביהודה ושומרון

והגיע הזמן , עד היום הפלשתינים פעלו בשיטת הסלאמי. ברוב שנוכל להשיג בכנסת

 5.נתקדם –נחיל ריבונות על חלק מהשטח ולאט לאט . וד מהםללמ

 אם הנהגת הרשות : מחווה את דעתו באותו עניין ,כ פעלתן נוסף"ח, דני דנון

על ראש הממשלה לפעול , צדדית-הפלסטינית תמשיך בהתפרעות המדינית החד

 6.ש"החלת ריבונות מיידית על כל היישובים היהודיים ביו -באותה מטבע 

 צמצום ולדרכים לסיפוח  " היוזמה בידינו"הציעה בכנס  ,פעילת ימין, ן גליקקרוליי

במקום : לפי משנתה" דמוקרטיות"וכל זאת בדרכים , מי שאינם ציונים יהם שלזכויות

... יש כל מיני דרכים שהם לא בלתי דמוקרטיים, לחלק את ישראל לנפות בחירה

. 7ק היהודי אלא הרוב הציונילאפשר זכות בחירה שבכל זאת יבטיח את הרוב לא ר

אוכלוסייה ב כשמדוברבחנה של גליק בין רוב יהודי לרוב ציוני מרמזת  שגם ההאם ה

 ?"ציוני"העדפה למי שהימין הקיצוני יכיר בו כ יש צורך בחקיקה שתקנההיהודית 

 

 עידוד טרנספר מרצוןואזרחיות זכויות הגבלת , סיפוח הדרגתי .ב2

: הקיצוני שורות הימין התעוררה דווקא בקרבחוטובלי   של ה  הביקורת על פתרונשמפתיע 

פתרון חלקי כי הגענו לנקודת חוטובלי הוא  שלסבור שהפתרון ( האיחוד הלאומי)כ אלדד "ח

. אל חזור בתפיסה הבינלאומית שאומרת שלפלסטינים מגיעה הגדרה עצמית ומגיעה מדינה

ונותנים להם [ הישראלי בשטחים] החוק ולכן גם אם אנחנו נבוא ונגיד שאנחנו מחילים את

שחושב ...יש כאן ציבור  -[ וגם בתוכנו...]עדיין העולם יצפה להגדרה עצמית ומדינה...אזרחות

... שאנחנו צריכים לשתף את הערבים גם בתחושות הלאומיים שלהם בתוך מדינת ישראל

בשל שאפוא מבין  כ אלדד"גם ח. ולא רק מהציבור הערבי אלא מלב ליבו של המחנה הלאומי

לאומית שבה מדינת -דינה דויצור מהזה ל" פתרון"הלחץ הבינלאומי והפנימי גם יחד עלול  ה

הרי . ישראל לא תהיה עוד מדינת העם היהודי כי ניאלץ לתת לערבים זכות להגדרה עצמית

באמת [ במידה ויסופחו יהודה ושומרון]אזרחים ערבים במדינת ישראל  01%... :אלדד מוסיף

ויהיה לנו קשה מאוד למנוע את הדבר הזה גם . לאומית-הפוך את מדינת ישראל למדינה דוי

כי אנחנו פעם אחרי פעם אחרי פעם טוחנים את המוח בארץ , אם נוכיח שאנחנו הרוב

 .זה גם זכויותיו של המיעוט, ואומרים שדמוקרטיה זה לא רק כוחו של רוב לשלוט במיעוט

 :כ אלדד לתפיסה המדינית הבאה"חהזה מגיע  ( ורחובעל כ) הנימוק הדמוקרטין ומ

אפשרות שלישית ברמה התאורטית הזאת של ...חלוקת הארץ היא אחת מארבע אפשרויות

היה נדמה לי שהיה ברור לגמרי שבניתוח ההבדלים בין כהנא . היא טרנספר, פתרונות למצב

זה לא מטבע בשיח  גמרה אותו כי. שעצם העלאת תוכנית הטרנספר גמרה את כהנא, לגנדי

גנדי הוסיף מילה אחת וחמק מהמלכודת הזאת ואמר . המשפטי בעם, הפוליטי, הציבורי

כלומר . אבל ועוד איך יש חיה כזאת. אין חיה כזאת, אמרו לו אין דבר כזה. טרנספר מרצון

 ...בנסיבות מסוימות בהחלט ייתכן שערבים רבים ירצו להגר מהארץ

צריך להיעשות בשלבים וההתיישבות היהודית  הסיפוח. בכ אלדד פתרון משול"לחאולם 

הערבים תושבי יהודה ושומרון יהיו תושבי ישראל ... אבל בחצי השני של המשוואה . תחילה
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האביב הערבי  גם יגיע בו שקרוב היום  לדברי אלדדו. ואזרחי המדינה הפלסטינית בירדן

וכך תהיה להם מדינה . יניהמלך לידי העם הפלסטן והשלטון יעבור מ, לממלכת ירדן

הולך  בדרום אפריקה ההתפתחזו הדמיון לדרכה של מדיניות האפרטהייד כפי ש 8.משלהם

 .  ומתבהר

 

 לאומית-מדינה דו .ג

סיפוח שטחי  קרון הדמוקרטי הבסיסי ומדברים עליעב דבקיםהחברים  ליכודביש בכל זאת ו

 של אישים אות להתבטאויות דוגמ .לאומית-מדינה דויהודה ושומרון והפיכת ישראל ל

 9 :מרכזיים

 אם ירדן היתה נכונה לקלוט (: שר הבטחון לשעבר ושר החוץ לשעבר) משה ארנס

אולם ירדן . זה היה הרבה יותר קל וטבעי, לתוכה גם שטחים וגם אוכלוסייה נוספת

האופציה היא . לכן אני אומר שאפשר להסתכל על עוד אופציה. אינה מסכימה

 . ותאזרח לתוכה כמיליון וחצי פלסטינים, ת החוק על יהודה ושומרוןשישראל תחיל א

  במשפט קצר אחד לשתי ההצדקות של  ר הכנסת רובי ריבלין"יוהתייחס  2100במאי

אותו עם שממשיך בוהפרקטיקה של מה עושים  , הארץ, קדושת הקרקע –הימין 

לחלק את  מאשר, עדיף שהפלסטינים יהיו אזרחי המדינה: להתקיים שם לצידנו

  .הארץ

 ע וראש לשכתו של נתניהו בכהונתו הקודמת"ל מועצת יש"לשעבר מנכ, אורי אליצור ,

תעודת בסיומו יהיו לפלסטינים אשר להתחיל בתהליך " נקודה"קרא בכתב העת 

 . ביטוח לאומי וזכות הצבעה לכנסת, מספר צהוב, זהות כחולה

 פגשים בין מתנחלים לפלסטינים יוזמת מ, ע"לשעבר דוברת מועצת יש, אמילי עמרוסי

שבה הילד של המתנחל והילד הפלסטיני יעלו על , ארץ אחתומדברת במפורש על 

  .אותה הסעה

פתרון המועדף על השמאל הקיצוני בחור  באנשי הימין באמת מוכנים ל האם? מנםוהא

זכויות  לכלל האוכלוסייה הערבית שתסופח  שתעניקלאומית -ולהקים בישראל מדינה דו

נוטים מי ש. ככל הנראה, התשובה שלילית? כולל זכות הצבעה לכנסת ,אזרחיות מלאות

תקווה  - שגם בארץ ישראל השלמה יישמר הרוב היהודי נראה כפתרון הזה מקווים ל

 אשליה לא רק משום שמקורות דמוגרפיים אתז .המסתמכת על תחזיות דמוגרפיות מגמתיות

 ;(ראה להלן) מנהיגי תהליך הסיפוחפיים הללו של מוסמכים מפריכים את האומדנים הדמוגר

זכות בחירה  להם תהיהו 01%מיעוט של הפלסטינים יהוו אם אשליה משום שגם  אתז

המשמעות . לשנות באופן דמוקרטי את הצביון הציוני של ישראלהם יוכלו לכנסת ישראל 

דינת הלאום לאומית היא ויתור על מדינת ישראל כמ-ית המדינה הדויהאמיתית של אופצ

 .ויתור על החזון הציוני, היהודי

 -זה עניין קיומי : "זוכרים היטב את הקולות בזמן האפרטהייד, יוצאי דרום אפריקה, אנו

ואין לנו ברירה אלא למצוא פתרונות ייחודיים המבטיחים את קיומנו גם , או הם או אנחנו

קולות ההם הובילו לעוולות ה  ".מקובלים בעיני ליברלים צבועים בעולם המערבי אינםאם 

 , להוקעתו ובידודו של המשטר בדרום אפריקה ,נוראות בתוך החברה בדרום אפריקה

 . שלטון הלבנים לסוף ועמו  ולבסוף לקריסתו של משטר האפרטהייד
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 ארץ ישראל השלמהב הדמוגרפי 

 מן פרגולה-דלה ו'סרג פרופסורקבע  פוליטית הטיה נטול מקצועי דמוגרפי במחקר

  היהודיםהיה שיעור  2101 שבשנת,  בישראל המוביל הדמוגרף, טה העבריתהאוניברסי

 (.70.6%,  רצועת עזה ובלי)בין הים התיכון לנהר הירדן שיה יהאוכלוס מכלל 0%..4

 שיעורירד  21.1בשנת ש חוזה גם פרגולה -מדעי המעמיק של דלהה-מחקרו המקצועי

 היבאוכלוסי נכללו האלה החישובים בכל 10(.40% -לרצועת עזה  ובלי) 00%-ל היהודים 

 בחשבון הובאו ולא, השבות חוק במסגרת שעלו יהודים-לא 11,111.-מ למעלה היהודית

 משמע שבפועל שיעור , יהודים ואינם בישראל שחיים ופליטים זרים עובדים 241,111

  .יותרעוד היהודים  נמוך 

הבחינה המדעית  ן בלתי מוסמכים מ םל אנשיאין להאמין  לניסיונות מגמתיים ש, לדעתנו 

 אפילו כי, כך על יכוחולו שחר אין הציונית הבחינהן מ ,ממילאו 11.לפסול את  הנתונים האלה

. אחוזים מעשרה בפחות היהודים שיעור את הכול בסך מעלות שלהם המגמתיות התחזיות

-דו מדינה תהיה" השלמה" שישראל איה הדבר שמשמעות מבין המדינה במדעי דעת-בר כל

 נציגי יהיה בידיהם של דמוקרטית תישאר אכן היא ואם. להלכה לא אם למעשה לאומית

 להחליף יוכלו השאר בין. ציוניה-היהודי אופיה את לחלוטין לבטל או לנטרל  הפלסטיני הלאום

מדירה  אתמציאות שכז .םפלסטינישל  יבהש שיאפשרו הגירה בחוקי הציוני השבות חוק את

 .נויינשינה מע
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 הלכתיה-המגמה להכפפת היסוד הדמוקרטי ליסוד היהודי

אין בכלל . ארץ ישראל או שלטון דמוקרטי: מתנגשים שני ערכים, אומרים לנו יש כאן סוגיה ...

הדמוקרטיה היא דרך שלטון . זאת מטרה, זה יעד, ארץ ישראל זה חזון. להשוות בין השניים

בכלל איך אפשר להשוות בין ארץ ישראל . יה פשוטההסוג, אסור כאן להתבלבל, זה כלי

ריבונות  -היוזמה בידינו "בכנס " נשים בירוק"יהודית קצובר מ ?דמוקרטי או אחרלשלטון 

 12".ישראל ביהודה ושומרון

ולדבריו אין מה  ...בקרוב תהיה כאן מדינת הלכה: הרב אליקים לבנון, רבה של אלון מורה

.הם יימשכו כמו פרפרים לאור, אחרת יראו דרך חייםכשאנשים מכיוון ש, לחשוש מכך
13 

בשנים האחרונות . ההצדקה האמונית מובילה גם את התנהלות השלטון בממשלה ובכנסת

פני עקרונות  של מדינת ישראל עלהלכתי מגמה  של העדפת הצביון ה הולכת ומתבהרת 

הקיצוני הימין  הפעולה המשולב של מטה ,לשמור על שלמות ארץ ישראל כדי. הדמוקרטיה

 אינו בוחל בהפיכת ישראל למדינה לא דמוקרטית ואף מוכן להסתכן באפשרות של מדינה לא

אופיה ההלכתי של המדינה , עם זאת. בטווח הארוך( עם מיעוט יהודי ורוב ערבי)יהודית 

הסכנה  אתז. לאורך זמן ויקצינו מנגנונים לא דמוקרטיים שילכו   ותשבדרך יישמר באמצע

 . מבקשים להתריעאנו  פניהשמ, ה אותנושמבעית

נסמכת יותר ויותר על פרשנות אידיאולוגית לפסיקות הקיצוני התכנית המדינית של הימין 

פסיקות אלו מופיעות בקצב ובתעוזה הולכים ". היהדות"בחסות הבעלות על מונחי , הלכה

כגון , ים ביותרוגוברים והן מכרסמות לא רק בריבונות המדינה אלא גם במוסדותיה האמינ

 . ל"שרשרת הפיקוד של צה

רבני ערים וראשי , בהם דיין בבית הדין הרבני העליוןו, עשרות רבנים מן הציונות הדתית

הודיעו כי הם תומכים בסירובם של הרבנים דב ליאור ויעקב יוסף להתייצב  ,ישיבות הסדר

יש . שאינם יהודים בהריגת מי דןה', תורת המלך'ספר ההלכתי ה בענייןמשטרה הלחקירת 

. מול קביעה רבנית  ובו מוסד ממלכתי מאבד את סמכותש, רגע סמלי בסירוב הזה משום 

 ,'תגורו מפני איש לא'שעליה התנוסס הפסוק  ,במודעה שפרסמו השניים בעיתונות הדתית

הפחדות ואיומים הוא  ידי-כתבו השניים כי הניסיון למנוע מרבני ישראל להביע את דעתם על

לשלטונות הרשע שגזרו על  שלטון שנוהג כך מצטרף. חמור שבסופו של דבר לא יצלח מעשה

14לימוד תורה והרימו יד כנגד תורת ישראל
. 

 משה כ"לח לייחס נהוג הליכוד לתוך עמוק החדש השיח חלחול של הראשונים הניצנים את

 בנימין מ"ורוה ודהליכ ר"יו של יריב שוליכ וסומן שוטה כעשב  פייגלין בעבר נתפש . פייגלין

 אם גם. המפלגה לתוך עמוק   אמונותיואחרי הפריימריז האחרונים חלחלו אבל , נתניהו

 תפישתו מכאן: זהה התוצאה, המאפיין חלק מהרבנים משיחי להט באותו] מדברננו אינ

 ,2102 ינואר בתחילת. יומיומית פרקטיקה של הצדקות ומכאן מסורת של הצדקות מקבלת

 מדינה של" דמוקרטיים"ה עקרונותיה את לתומכיו פייגלין סבירה ,הליכוד ר"וי לבחירת בכנס

 רק אזרח וזכויות לכל אדם זכויות...אומר זה יהודית במדינה חברה: שאר אמרה בין. יהודית

 .יהודית ממדינה מפחד לא שמאמין מי...היהודי העם של כמדינתו ישראל למדינת שנאמן למי
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 בכלכלה...בבטחון...בחברה  יהודית מדינה להיות צריכה שלנו המדינה כי: דבריו ובהמשך 

 הבטחת בזכות ארצנו שזו ברורה הבנה זה יהודית במדינה בטחון ...ובמשפט...

 15.העברי המשפט של הדרגתי שילוב אומר זה יהודית במדינה משפט...האל

הוא . מריזפייגלין זכה בתמיכה של כמעט רבע מחברי הליכוד בבחירות לפריי: כדאי לזכור

 .דווקאאינם מתנחלים  2100וחלק ניכר ממצביעיו לפריימריז בינואר , "עשב שוטה"כבר לא 
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5 

 שיטות פעולה משולבות למען סיפוח יהודה ושומרון

פותחו מספר שיטות פעולה אפקטיביות להשפעה על מקבלי החלטות מחד ולמניעת ביקורת 

 :על החלטותיהם ופעולותיהם מאידך

 יכולים להרשות  אינםנבחרים . ע על חברי מפלגה"וש מתפקדים מישהשפעה של ג

ולכן השפעתם כה , ע"מיש מתפקדים 02,111 -לעצמם להתעלם מכוחם של כ

 .כים"החלטותיהם של שרי ממשלה והצבעותיהם של חעל מכרעת 

 כים ושרי קואליציה לקידום "על תרומת ח "מטות ערים"עמותת של  חות בקרה"דו

ח משמש שוט יעיל המדרבן את "הדו 16.ת ולמחנה הלאומי בכללמפעל ההתנחלויו

שעשו מעשה בניקוד גבוה ובציונים  מיחברי הכנסת של הימין לפעולה ומתגמל את 

 .לשבח ומאפשר לציבור לתגמל את נבחריו המייצגים אותו נאמנה

  לקידום עקרונות  דואגותעצמן כתנועות מרכז האת תנועות שמציגות פעילות של

מתרכזות במתקפה מרוכזת בפועל אשר  ,("אם תרצו", "ישראל שלי": כגון) הציונות

בהקשר זה ראוי לציין . על מבקרי המהלך לסיפוח יהודה ושומרון ומפעל ההתנחלויות

כי אנו הראשונים שנברך על כל פעולה שמטרתה להגן על שמה הטוב של ישראל 

. ינן תכלית הציונותאך ההתנחלויות א. בתפוצות כמו גם לקידומה של הציונות

 היא תכלית הציונות –מדינת ישראל 

 

 :כך  זה עובד בשטח
 

בניסיון להפעיל לחץ למניעת , כים מהליכוד ומהבית היהודי"במפגש של הרבנים עם ח. א

הקושי בא "ש  צפניה דרוריאמר הרב  17,(מקרה מיגרון)פירוק מאחזים בלתי חוקיים 

מ חושש "אפשר להבין שרה, שלההממ מיישר קו עם אינומהיועץ המשפטי ש

 יש: מעשיים להיות ולרבנים כים"לח קרא לוין יריב כ"ח. "צריך לחץ נגד. מהפרקליטות

מ צריך לזמן אליו את "רה  :אמר באותה פגישה כ דני דנון"חו .ואז להכשירו הפינוי לעכב

 . ולהנחות אותו שימצא דרך להכשיר את הישובים היועץ המשפטי לממשלה

 האמוניחברי כנסת מהימין ומועצת הרבנים  . דיוק מה שהתרחש לאחר מכןואכן זה ב
פי -ראש ממשלה בישראל על הפעילוהחלטות היועץ המשפטי ו נגדיחד פעלו 

שאמורה להציג פתרונות " ועדת המאחזים" הקים את ראש הממשלה :החלטותיהם
ת למרות וזא, ע"הכשרת בנייה בלתי חוקית על קרקע פלסטינית פרטית ביש בנושא

 18.התנגדותו הנחרצת של היועץ המשפטי לוועדה זו
 

תיארה את שיטת הפעולה ש, לנירשל העיתונאית ניבה  הפרשנותתוקף ל נתדוגמה זו נות
 : כך

על האגף היהודי במשוואה . זה עובד. צריך להוביל אותו. אין צורך לסלק את נתניהו

על . החוק המכונים נוער הגבעותקיצוני רבני ישיבותיה ופורעי , ע"מופקדים מועצת יש

. וישראל ביתנו והבית הלאומי במסייעת', הטיפול בדמוקרטיה מופקדים אלקין ושות

 19.הקול קול הימין הקיצוני והידיים ידי נתניהו. ארי נוהג בכולם-ומיכאל בן
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קמפיין נגד ב    אינה בוחלת  , למרות חזותה כתנועת מרכז ציונית, "ישראל שלי" תנועת. ב
תנועת      ר "לא במקרה יו 20.פינוי ההתנחלות הבלתי חוקית במגרון לעץ "לטת בגהח
בנט עצמו מקדם . ע"ל מועצת יש"שעד לא מזמן היה מנכ, הוא נפתלי בנט" ישראל שלי"

משטחי הגדה המערבית  71%-שתכליתה סיפוח של כ, "תכנית ההרגעה"בימים אלה את 
אנו טוענים  שמדובר בצעד נוסף לעבר . מצבמר בנט טוען  שהדבר ירגיע את ה. לישראל

שעתידה להביא לקריסתה " לשלוט במצב"אשליה של יכולת , מציאות שאנו מכירים היטב
אנו . לאורך זמן, של מדינת ישראל היהודית והדמוקרטית כפי שאנו מכירים אותה היום

 . מפני האפשרות הזאת, בדאגה גדולה, מבקשים להתריע
 

הפרידה של  דבריש מ"לסיפוח יוהמשולבת ללמוד על הפעולה  אפשר, אולי, לויותר מכ. ג

שבנה  את החזות המתעתעתבנט  מקעקעבמכתב גאה . 2100נפתלי בנט בדצמבר 

תנועת מרכז  עצמו בתוראת התאמץ לשווק ארגון ש, "ישראל שלי" רבהבזהירות כה 

 :וכך כתב בנט .'יל למדינת ישראלעלהו'שמטרתה 

 .ע"ל מועצת יש"חדים אסיים שנתיים של שליחות בתפקיד מנכבעוד ימים א ,חברים

ואשתף אתכם במספר , במכתב זה אגיש לכם דין וחשבון קצר על פעולותינו בשנתיים הללו

 .תובנות ולקחים לעתיד

 ... :עיקרי הפעילות שלנו בתקופה זו 

 .יש לכך משמעות אסטרטגית...  :"ישראל שלי"הקמת תנועת 

בנינו . טיוב שמסוגלת להכין סרטונים במהירות הבזק-יו הקמנו קבוצת קומנדו

, יכולת של ביצוע פעולות מול כלי תקשורת ופוליטיקאים בשלל נושאים חברתיים

בחודשים האחרונים התנועה מנהלת מערכה לתיקון פני .. .לאומיים וערכיים

ואנו משתפים פעולה עם חברי כנסת , התקשורת ומערכת המשפט בישראל

להביא את כל עם ( בינתיים)מתוך הבנה שאי אפשר ...  ."ליכים אלו ושרים בתה

מעצבי דעת הקהל המובילים  0111החלטנו להתמקד ב , ע"ישראל לסיור ביש

 ...הפוליטיקה והתרבות, הביטחון, הכלכלה, בישראל בתחומי התקשורת

מדרון "רבים האמינו שמרגע שנתניהו נכנס ל, כפי שבוודאי אתם זוכרים

כבר יהיה , של הסכמה להקפיא את כלל ההתיישבות ביהודה ושומרון "החלקלק

מדינת ישראל עמדה בפני לחץ אדיר של הנשיא אובמה . מאוד קשה לצאת מזה

המפתח לכל הפעילות שלנו ". חודשים 3רק בעוד "ושל העולם כולו להאריך 

 ויש לרתום את הציבור להפעלת, הייתה התובנה שהעניין יוכרע בשדה הפוליטי

יחד עם גופים אחרים כמו וועדי , יצאנו. בעיקר בליכוד, לחץ פוליטי על נבחרינו

שיחד עם הרבה סייעתא דשמיא הובילה בסופו , למערכה אדירה, המתיישבים

 . של דבר לסיום ההקפאה

ההרגשה בימין היא שתודעת הציבור כבר . שיטות הפעולה הללו מניבות תוצאות. ד

, ל"ן הוא עובדה מוגמרת שמדברים עליה בגלוי  בארץ ובחוסיפוח יהודה ושומרו. נצרבה

זאת פעולת המנהיגות הראויה שציבור הבוחרים  -" לשבור ימינה", ובכלל, ואיש אינו נזעק

 :יעריך

a.   שתי מדינות לשני עמים'על תפיסת יצא במתקפה שר החינוך גדעון סער': 

כך מדווח מקור  - צריך לחשוב על פתרון אחר, פלשתין לא חלק ממצע הליכוד

הכיוון  : ולשאלה מה הפתרון החלופי לשתי מדינות לשני עמים הוא משיב. ראשון
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ולא ריבונות מדינית , צריך להיות של ריבונות אזרחית וכלכלית של הפלשתינים

 21.וביטחונית

 יורק טיימס ובו הוא טוען-פרסם לאחרונה מאמר בניו, דני דיין, ע"ר מועצת יש"יו  :

ולפעול לשימור ושיפור המצב , וש את פתרון שתי המדינותעל המערב לנט

צריכים עכשיו לנטוש את , הממשל האמריקני ובעלות בריתו האירופיות...הקיים

הנוסחה הכושלת הזאת אחת ולתמיד ולקבל את העובדה שהנוכחות היהודית 

 22.ביהודה ושומרון היא עובדה מוגמרת
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6 
 ?איפה אנו עומדים בסוגיה המדינית

כל ראשי המדינה . תהליכים מדינייםל לאביטחון וללא  םאיננו מומחי: נו מצהירים בגלויא

מדינת ישראל והעם  עתידלמען למען מימוש החזון הציוני וומבי כי פבעשור האחרון הצהירו ב

 ,ביטחוןולדאוג לשל מדינת ישראל  כאחד טיהיהודי והדמוקר אופיהאת   שמר ל נועלי, היהודי

  .קבלה אזוריתללגיטימציה בינלאומית ול, מרביתית יציבות אזורל

 :CNN-בראיון ל ,מר שמעון פרס ,ישראל תנשיא מדינהיטיב לבטא זאת 

אם תהיה מדינה אחת . ישראלהכישלון בהשגת השלום מאיים על אופייה היהודי של מדינת 

 23זה נגד כל מה שאנחנו עובדים בשבילו, או עם רוב לא יהודי, ללא רוב ברור

אני אומר זאת מפני , כשאני אומר שאנו חייבים...:אמר הנשיא (2102ינואר )כנס הרצליה וב

אני מכיר עשרות בשנים את  .אפשרי שאני מאמין שגמר הסכסוך בינינו לבין הפלסטינים הוא

אני מאמין שהנשיא אבו מאזן וראש הממשלה . האנשים העומדים בראש הרשות הפלסטינית

אני יודע מהשיחות . ם לשלום ואינם רוצים בהמשך הסכסוךפייאד הם פרטנרים ראויי

נוצרה . מערכת היחסים שבינינו נמצאת בתנועה. שניהלתי עמם שזו תקוותם העיקרית

הסכמה לאומית בינינו לבינם שאפשר להגיע לשלום על סמך פתרון שתי מדינות לשני 

שהכרעה  הזמן הגיע... .פלסטין –ומדינה ערבית , ישראל –מדינה יהודית : העמים

 24.אידאולוגית זו תהא למציאות

, ברק ,נתניהו, דברים דומים נאמרו בשני העשורים האחרונים על ידי ראשי הממשלה רבין

 .שרון ואולמרט

מ "לרזי תהליך המו ואף לא איננו מתיימרים להיות מומחים לסוגיות מדיניות , כאמור

ים להבין בתהליכים שאפשר אנו מתיימרים גם מתיימר, עם זאת. פלסטיני-הישראלי

גוברת בנו מיום ליום . מהסוג שחווינו בדרום אפריקה, להמשילם להתאבדות דמוקרטית

איש ש מתברר לנו מיום ליום . מסוכן" ה וו'דז"מה שמתרחש סביבנו הוא סוג של ש ההרגשה 

וכולם עסוקים אך ורק בשיקולים סקטוריאליים או , אינו רואה את הסכנה שמעבר לפינה

 .סכנה אמיתית לישראל צופן, זווית הראייה שלנומ, המחרו. אך יש גם  מחר. הרגע הווייתב

, לא דמוקרטית, לשנות את פניה ולהפוך למדינה מבודדת, שהיא ביתנו, לא ניתן לישראל

 .שאיננה מגשימה את חזונה

 .ולעתיד ילדינו ונכדינו, נשמיע את קולנו מתוך תחושת מחויבות עמוקה לטובת ישראל
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 אנו קוראים לכל מי ששותף לדאגתנו להשמיע גם את קולו 

 :על החתום

 למניעת הידרדרות לאפרטהייד הציוני המטה 

 

                                                           

  ואלמצ ניתן עליו מידע של שפע. בארכיונים מופיע אינו הוא הכנסת לכתלי מחוץ נישא שהנאום היות            1

 html-http://www.ynet.co.il/home/0,7340,L.7548,00: בלינק,   Ynet של בפרויקט

 
 היושבת  Central Fund of Israel ה, הימין של הפעולה מטה של העיקרית הזרוע מימנה האירוע את            2

' אינץ של נסיגה למנוע" מטרתה כי בגלוי שהצהירה חרדית משפחה ידי על נוהלתהמ, יורק בניו

 להגבלת הפועלים ארגונים  CFI ה מממנת, בהמשך שיפורט כפי, השאר     בין". ישראל ארץ משטחי

  "ישראל ימין" הקיצוני הימין למפלגת קמפיין, "בירוק נשים", "תרצו אם" כגון בישראל הדמוקרטיה
' חרות' עם התאחדה לבסוף; החסימה אחוז את עברה ולא 00 ה הבחירות במערכת תמודדה אשר

 .מרזל ברוך בראשות', לאומית יהודית חזית'ו
 3           http://www.inn.co.il/News/News.aspx/223207  
 4           http://www.youtube.com/watch?v=UmxJ6yCBsEA 

: הלינק הנה. 6 ערוץ באתר למצוא ניתן המאמר את   5

http://www.inn.co.il/News/News.aspx/219809 
 וכן ,(20.0.2100, ליין און יהדות אתר מתוך" )שטחים סיפוח לגרור ריךצ צדדי-חד פלשתיני מהלך"   6

  http://www.local.co.il/ariel/88849/article.htm: ושומרון יהודה לוקל באתר

 7         http://www.youtube.com/watch?v=ucw3ivmIZ1Q   
 8           http://www.youtube.com/watch?v=Hk6j4cdRsls 

' עמ, 2100 ברדצמ, חדשים כיוונים, "הארץ חלוקת בפתרון החוזר הכשלון", אלדד אריה:מאמרו וראו             
0.0-000     

 
   הסכסוך לפתרון הישראלי הימין של המפתיע החזון את קבלו: בהארץ שיזף נועם של מאמרמתוך            9

 http://www.haaretz.co.il/misc/1.1212430    פלסטיני -הישראלי             

  Sergio DellaPergola, Jewish Demographic Policies,  JPPI, 2011, pp 234, 236.           10  
 דוגמאות הבאנו: "המיליון פער על 2117 מ צימרמן ח"דו טיעוני את מערערים גמבש ויניב סופר ארנון          11

 בעניינים לבורותו סותרים נתונים להצגת, ומפקד תחזית, סקר בין הבחנה לאי, מושגים לבלבול
, מקצועיים דמוגרפים אינם שכאמור, וחובריו צימרמן שבהם המקרים על הצבענו. שונים דמוגרפיים

 צריך מה, מפקד לערוך יש כיצד העולמי השם בעלי המומחים הדמוגרפים ואת ס"הלמ את" מלמדים"
 ."וכהנה כהנה ועוד טבעי ריבוי מחשבים כיצד, תחזית עריכת בעת בחשבון להביא

strategy/publications/books/tautua/mil_book.pdf-http://geo.haifa.ac.il/~ch " 
  M-oiAzh-http://www.youtube.com/watch?v=4j4:  2100 יולי" בידינו היוזמה" מהכנס הקלט          12 
   html-http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L.4156602,00: הלינק הנה, מצולם ראיון  13 
 News1  :00.html-246994-D-http://www.news1.co.il/Archive/001 ב פורסם          14 

15           http://www.youtube.com/watch?v=3Xt2R4uB40g 
 : 2100 בנובמבר 24, הארץ בעיתון פורסם           16
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