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הקדמה
המאבק על עתידה של ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון מתנהל במספר זירות ולובש
מעת לעת צורות שונות .השטח הוא חשוב ,אבל לא פחות ממנו חשובות גם הזירה
המשפטית ,האקדמית והתודעתית .משום כך אנחנו מתמקדים בהן  -במסגרת פעילותה
של רגבים בכלל ,ובפרט במסגרת פעילותו של ‘מרכז אדם ואדמה-לציונות משפט וחברה’
שיסדנו לפני כשנתיים.
בכדי לאפשר את פיתוחה של ההתיישבות בעידן הנוכחי עלינו לפתח דוקטרינות משפטיות
תומכות התיישבות ,לייצר סביבן שיח אקדמי ,להעניק להן גושפנקא ולהטמיע אותן
בתודעה הציבורית .אלו הן בתמצית מטרותיו של מרכז אדם ואדמה.
במסגרת שיתופי הפעולה האקדמיים של המרכז קיימנו לאחרונה כנס באוניברסיטת בר
אילן שעסק בהיבטיו השונים של איום החרם הכלכלי על ישראל .האיום בהטלת חרם
כלכלי הפך לכלי ניגוח מרכזי נגד ישראל בעולם ולכלי נשק הסברתי דומיננטי בשיח
הישראלי הפנימי בידי מצדדי הנסיגות והכניעה לטרור וללחץ הבינלאומי על ישראל.
בכנס השתתפו אנשי כלכלה ,משפט ,אקדמיה ופוליטיקה ,ונדמה כי התובנה המרכזית
שעלתה ממנו הייתה שהאיום בחרם והשלכותיו של חרם כזה ,אם יהיו ,אינן כה חמורות
כפי שמנסים לצייר .מדובר באיום שמדינת ישראל ,שידעה ימים קשים בהרבה ,יודעת
להתמודד איתו ואף לצאת ממנו מחוזקת.
כוחו של איום נעוץ בעצם קיומו ובעובדה שהוא מצליח להפחיד .כשנוטלים ממנו את
העוקץ הוא מפסיק להרתיע ומאבד את יעילותו .משום כך ראינו לנכון לקבץ את עיקרי
ההרצאות שנישאו בכנס ולהוציאן בחוברת לפניכם ככלי הסברתי במערכה התודעתית
המנוהלת סביב ההתיישבות.
אנו מקווים כי מי שיקרא בחוברת יתרשם מחוסנה של הכלכלה הישראלית ומהבומרנג
שבו יחזור חרם כלכלי דווקא אל הפלשתינים עצמם ,ויצטייד בשלל טיעונים שניתן
לעשות שימוש בהם במערכה ההסברתית הניטשת על עתידם של שטחי יהודה ושומרון.
הכנס התקיים בשלהי שנת  .2014לאור כך שנושא זה הפך בימים אלו לנושא מרכזי
בשיח התקשורתי בארץ ובעולם אנו מוצאים לנכון לפרסם את ההרצאות החשובות
שניתנו בכנס זה.
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באסם עיד
פעיל זכויות אדם ביהודה ושומרון ,לשעבר תחקירן בצלם

איני יודע מי בעצם דוחף את הפלסטינים לסיפור הזה
של החרם הכלכלי על ישראל; לדעתי הפלסטינים
אינם מניעים את החרם הכלכלי על ישראל בעצמם,
והרשות הפלסטינית מנסה להישען עליו ולא להנהיג
אותו .ה BDS-הם שמובילים את החרם ,והם פוגעים בפלסטינים הרבה יותר
משהם פוגעים בישראל .ודאי שיש פלסטינים אינטרסנטים ,כמו מוסטפה ברגותי,
שרץ משלטון דיקטטורי אחד למשנהו תחת חסות ה BDS-ופועל אצלם להחרפת
החרם על ישראל ,ולדעתי ברגותי יכול להגיע לתוצאות טובות מבחינתו בקלות
רבה בנורבגיה ,למשל – אבל הוא לא יעז אפילו להיכנס למחנות הפליטים ולהציע
לאנשים החיים שם להטיל חרם על ישראל ,כי אם אדם רוצה להטיל חרם על ישראל
הוא צריך למצוא חלופה ראויה.
הפועלים הפלסטינים היום הם בעצם בוני הבתים בהתנחלויות .הם גאים בכך שהם
ממשיכים לבנות ליהודים – ואין מי שיסייע להם ואין מי שימצא להם חלופה לסוג
העבודה שהם עוסקים בו עכשיו .נניח שהפלסטינים יטילו חרם על ישראל – האם
הוא יגרום נזק לישראל? מה אנחנו קונים מישראל? מלח ,פלפל ,חלב ,אורז ,קמח
– האם אנחנו קונים מטוסים?! האם אנחנו קונים טנקים?! גם אם נרצה לקנות
מטוסים וטנקים וודאי שישראל לא תמכור לנו ,אז אנחנו מחוץ לסיפור הזה ,אבל
אין ספק שאנחנו נשענים על הסיפור הזה לצרכים פוליטיים.
לפי דעתי לראש הרשות הפלסטינית ,אבו מאזן ,אין מושג מהו חרם ועל מי להטיל
את החרם הזה .באחד הראיונות שלו בטלוויזיה הוא אמר שאנחנו מעולם לא קראנו
להטיל חרם כלכלי על ישראל אלא קראנו להטיל חרם כלכלי על ההתנחלויות .אם
אתה מתכוון לפצל את החרם הזה – וודאי שהוא לעולם לא יצליח! איך תוכל להטיל
חרם על מוצרי ההתנחלויות כל עוד בני עמך הם שבונים את ההתנחלויות? האם
ניסית למצוא עבודה חלופית לאנשים האלה? איני חושב שהרשות הפלסטינית היום
מנסה לעורר את עניין החרם בשטחי הרשות הפלסטינית.
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לפני שבועיים ביקרתי בביר-זית בצפון רמאללה ,וראיתי על דלת כניסה לחנות
סטיקר גדול מאוד המעיד על המקום כטהור ממוצרים ישראליים; “טהור” – לא
סתם “נקי” .נכנסתי לחנות וניגשתי למקרר הגלידות – והופתעתי לראות שעל
הגלידה כתוב “שטראוס” .פניתי לבעל החנות ושאלתי האם יש חברת “שטראוס”
פלסטינית ,שהרי הדבקית מעידה על המקום כטהור ממוצרים ישראליים – והוא
ענה שלא ,המוצר ישראלי .כששאלתי למה הסטיקר הודבק שם הסתכל עליי
בעל החנות ואמר“ :אתה יודע מה? אנחנו ,הפלסטינים ,אוהבים סטיקרים כמו
הישראלים .עד היום אתה תמצא סטיקרים על רכבים ישראליים שכתוב עליהם
‘העם עם גוש קטיף’”...
כיוון שאני חושב שהוא צודק ניגע באירוע אחר שאירע במרכז רמאללה ביוני.
ארבעה שוטרים פלסטינים באו והתגודדו מסביב לבסטה שהיו עליה קופסאות
ענבים .אחד השוטרים שאל את בעל הבסטה“ :מה זה?” אמר לו“ :ענבים” .אמר לו
השוטר“ :מאיפה הבאת אותם?” ,שהרי ביוני אין ענבים בשטחים ,רק בבקעת הירדן
או באזורים חמים אחרים .אמר לו המוכר“ :איני יודע ,בא סוחר ומכר לי אותם”.
שאל השוטר“ :יש לך אישור?” השיב לו המוכר“ :כן ,הנה טופס האישור של המכס
הפלסטיני” .הקשה השוטר“ :אבל זו סחורה ישראלית!” אמר לו המוכר“ :איך אתה
יודע?” הראה לו השוטר שכתוב על הקופסאות “דוד” משהו – על דבקית ,כמובן.
המוכר לא הבין מה הבעיה והתנדב להסיר את כל הסטיקרים מהקופסאות ולהפוך
אותם מיד לענבים פלסטינים ...כל הנוכחים ,אפילו אני ,ניגשנו לשם והתחלנו
להסיר דבקיות מהקופסאות.
אז בחיי ,באיזה חרם מדובר? קשה מאוד להטיל חרם .אנשים במחנות הפליטים
נכנסים למכולות ומבקשים בקבוק קוקה קולה גדול מתוצרת ישראל דווקא ,כי
בשטחים טוענים שהקוקה קולה הישראלית היא טעימה יותר ,יש בה יותר גזים
ופחות סוכר מבקולה הפלסטינית .גם סיגריות ישראליות נמכרות שם בחנויות.
אמנם בעל החנות מסתיר אותן ,כי אם יגיע המכס הפלסטיני הוא ייקח את הכול,
וכשהלקוחות באים ובעל החנות מכיר אותם הוא ידע בדיוק איפה לחטט ומאיפה
להוציא את קופסת הטיים ולמכור אותה .אין חרם ,ואני מבחינה אישית לא מאמין
בו כשיטת פעולה.
אני מסתובב בכל רחבי השטחים ,מהצפון ועד לחברון ,ומעולם לא קרה שחיפשתי
מוצר ישראלי ולא מצאתי אותו – אבל זהו עניין פוליטי ולא כלכלי ,ולכן איני
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חושב שישראל צריכה להיסחף אחרי כל הפוליטיקה
הפלסטינית ,שהיא לפי דעתי משחק ילדים ולא משהו
רציני .אם ישראל רוצה להעניש את מחמוד עבאס
– אדרבה ,אין לי שום בעיה עם זה – אבל תתרחקו
מהאנשים המסכנים ,מהאזרחים הבודדים שאין להם
פתרונות אחרים .אני יודע על כמה אלפי פלסטינים
שהיו מוכנים להתעמת עם מדינת ישראל כבר מחר,
ואני יודע גם שבקרב הפלסטינים היום שנאת הרשות
הפלסטינית גדולה משנאת מדינת ישראל .נכון שיש
טרוריסטים שרוצים להחזיר את העולם לתוהו ובוהו
ולגרום נזק לא רק לאוכלוסייה הישראלית אלא גם
לאוכלוסייה הפלסטינית .אני יודע שיש פלסטינים
שרוצים לרצוח אותי לפני כל יהודי אחר ,אבל אין
מה לעשות אנחנו חיים פה ,נמשיך לחיות פה ואין
לנו מקום אחר – לא לפלסטינים ולא לישראלים.
מבצע “צוק איתן” הסב נזק אדיר לתנועת החמאס,
ואני חושב שהוא גם סלל את הדרך לא רק לפני
הרשות הפלסטינית אלא גם לפני ההנהגה המצרית,
שהצעדים שהיא נוקטת היום נגד תנועת החמאס
הם צעדים שישראל מעולם לא העזה לנקוט – לכן
החמאס במבוכה גדולה .אמנם היא מחכה לטרוריסט
כלשהו שיחליט לדרוס יהודי ,ואז תוכל לקום
ולהצביע עליו כגיבור ,אבל אם התפקיד של החמאס
הוא רק לברך טרוריסטים זה בסדר גמור ,העיקר
הוא לתת לאנשים ברצועת עזה לחיות באופן שהם
בוחרים לעצמם ולא לאפשר לאנשי החמאס לכפות
את המדיניות האיראנית על בני עמם שם.
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שמואל סלבין
יו"ר קרן סלע קפיטל ,לשעבר מנכ"ל משרד האוצר

בעת העתיקה היו יושבים מסביב למדורה ,מכינים תה ומספרים
סיפורים .בעידן המודרני אנשים – בעיקר פוליטיקאים –
מדברים ,לא בהכרח בהתאם לעובדות ,מספרים סיפורים,
מפחידים ומאיימים .בשנים האחרונות סיפור הסיפורים הזה
נפוץ דווקא בצד השמאלי של המפה .ננסה לבחון את הסיפורים בהתאם לנתוני
האמת ,המגובים כמובן על ידי המוסדות הממשלתיים הרשמיים ,ונראה אם קיים
חרם כלכלי ,אם יש סכנה לחרם כלכלי ואיפה אנחנו עומדים.
הנתון המרשים ביותר הוא שבשנת  2013מדינת ישראל ייצאה בהיקף  93מיליארד
דולר .בנתוני המחצית הראשונה של  2014מדינת ישראל הולכת לסיים את שנת
 2014עם ייצוא בסך  97–96מיליארד דולר .ההישג הזה מרשים במיוחד – בתוך שנה
בלבד עלינו ב ,4.5%-והעולם שאנחנו מייצאים אליו ,העולם המערבי ,הוא עולם
במשבר .באירופה המשבר חריף במיוחד .יש בה משבר חובות של ממש – חובות כל
מדינות אירופה מגיעים לסכומים של עד  100%מהתוצר .יש אבטלה גדולה ,בעיקר
בקרב הצעירים ,ואין צמיחה .אך למרות הכול המשק הישראלי הצליח לייצא את
המוצרים החשובים ביותר והטובים ביותר ,ואף הצליח להגדיל את הייצוא .מדינת
ישראל מייצרת ב 235-מיליארד דולר ,ומתוכם אנחנו מייצאים מוצרים בעלות –96
 97מיליארד דולר ,זאת אומרת שמדינת ישראל מייצאת  34%מסך כל התוצר שלה.
סביר להניח שאנחנו בחמישייה המובילה בעולם.
הייצוא מתחלק לשני חלקים :שירותים ומוצרים .אנחנו מייצאים שירותים ,כגון
שירותי מחשוב ותכנה ,מחקר ופיתוח ,שירותי משפט ,הנדסה ,חשבונאות ,אדריכלות
ותיירות ,בעלות  35מיליארד דולר ,ומוצרים – כגון יהלומים ,כימיקלים ,מכשור
רפואי ,תרופות וחקלאות – בעלות  60מיליארד דולר – ומתוכם כ 10-מיליארד דולר
של מוצרי חקלאות .האיום בחרם על ייצוא תוצרת חקלאית ממדינת ישראל הוא על
 1.5מיליארד דולר ,דהיינו על פחות מ 2%-מהייצוא כולו.
 35%מהייצוא מיוצאים למערב אירופה – 22% ,לארצות הברית .בעבר היו מייצאים
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יותר לארצות הברית ,אבל בגלל היחלשות הדולר
העבירו את רוב הייצוא לאירופה ,ליורו החזק20% .
מהייצוא מיוצאים למזרח ,לאסיה; לייצוא לסין יש
גידול מרשים בכל שנה 10% .מהייצוא מיוצאים
למדינות באירופה שאינן חברות באיחוד האירופי;
לדרום אמריקה – מקסיקו ,ברזיל וארגנטינה –
מיוצאים עוד  ,5%ולאפריקה – בעיקר לניגריה
ולמצרים ,עוד  .3%זאת אומרת שישראל מייצאת
לכל העולם; אנחנו מייצאים בעיקר מוצרי הייטק,
שהם אולי הייצוא הניכר ביותר בעולם ,למקומות
התחרותיים ביותר בעולם ,במקצועות התחרותיים
ביותר בעולם.
בכל המדינות באירופה התוצר הלאומי אינו גדל; רק
בישראל הוא גדל .באיטליה למשל ,מאז הכנסת היורו
בשנת  ,1999התוצר הלאומי לא גדל בכלל במשך 15
שנה .בגרמניה למשל ,ברבעונים האחרונים התוצר
הלאומי ירד .ישראל היא המדינה היחידה בעולם
שצומחת לאורך כל השנים ,גם בשנים הקשות.
ב 2002–2001-הייתה האינתיפאדה השנייה .ב,2009-
כשכל כלכלת העולם התרסקה ,ישראל הייתה
המדינה היחידה שצמחה ,ולכן ב”הורייזן  ”2020כל
מדינה נותנת את חלקה לפי חלק התוצר שלה,
ומדינת ישראל היא היחידה שמגדילה את חלקה.
רמת המחקר בארץ גבוהה כל כך שהעולם זקוק לנו
גם בענייני שיתוף פעולה אקדמי ,עם כל הצרות
של המוסדות האקדמיים ביהודה ושומרון ועם כל
ההתנכלויות והעקיצות.
לסיכום ,החשוב באמת הוא המצוינות שלנו במחקר
ובלמדנות ,והאיומים בחרם הם רק דיבורי סרק.
כאמור ,אנחנו עומדים לייצא השנה מוצרים בעלות
 97מיליארד דולר .בשנת  ,1984לפני  30שנה ,הייצוא

החשוב
באמת הוא
המצוינות
שלנו במחקר
ובלמדנות,
והאיומים
בחרם הם רק
דיבורי סרק
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הישראלי עמד על  10מיליארד בלבד; ב 30-שנה עלינו מ 10-מיליארד ייצוא ל100-
מיליארד – פי עשרה! עלייה של אלף אחוזים – בעוד אירופה נכנסת לשקיעה
כלכלית .באירופה אין פעילות דמוגרפית וגם ארצות הברית מתחילה לשקוע.
מה שמנע מאתנו ליפול היה הגידול הדמוגרפי; ישראל היא מדינה חפצת חיים
והאוכלוסייה שלה גדלה כל הזמן .עברנו את מלחמת יום כיפור ועברנו את המשבר
של  ,1985שבו ביחס חוב-תוצר של מדינת ישראל היה החוב כמעט פי שלושה
מהתוצר 275% ,חוב-תוצר .היום ,אחרי  29שנה ,ישראל נמצאת ביחס חוב-תוצר
של  ,67%זאת אומרת שירדה בשליש ,והיא אחת המדינות המובילות בOECD-
מבחינת יחס חוב-תוצר נמוך .כמעט הכול תלוי בנו :נמשיך להיות מצוינים ,נמשיך
לתמוך באוניברסיטאות טובות ,נמשיך לחקור ,נמשיך לפתח ,נמשיך להיות חרוצים
ויזמים ,והשמים יהיו הגבול.
אנשי השלום שמדברים על חזון מזרח תיכון חדש מצחיקים אותי עד דמעות .אנחנו
מייצאים לשוק שהסחר העולמי שבו הוא  12טריליון דולר ,דהיינו  12,000מיליארד
דולר – מארצות הברית ,מאירופה ,מאוסטרליה .הסחר בכל השוק במזרח התיכון
שפרס חשב עליו הוא  350מיליארד דולר ,זאת אומרת שהשוק במזרח התיכון קטן
מסך כול הסחר העולמי .המוצרים שאנחנו מייצרים אינם נסחרים במזרח התיכון
בכלל; לכן המזרח התיכון אינו רלוונטי.
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ד"ר יהונתן ריינהולד
סגן ראש החוג למדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן

ביסוד התנועה למען חרם נגד מדינת ישראל לא עומד
עניין של שמאל וימין אלא שאלת זכות הקיום של
מדינת ישראל.
האיום בחרם הוא אמנם רציני אבל אינו קיומי ולכן אין להפריז בחשיבותו .הוא אינו
גדול כאיום האיראני ,אבל הוא עשוי לפגוע פגיעה פוליטית במעמד מדינת ישראל,
ולכן עלינו בכל זאת לקחת אותו ברצינות .לפי דעתי ,האיום הפוליטי משמעותי
יותר מהאיום הכלכלי ,שכן הוא משפיע על פעילות מדינות ולא על פעילות קבוצות
בחברה האזרחית; אך מאחר שהחברה האזרחית היא מוקד העניין שכן היא מנסה
להשפיע על פעילות המדינות ,נתחיל את סקירתנו בחברה האזרחית ,ונזכור שעיקר
השאלה הפוליטית היא האם יש לארגונים שאינם ממשלתיים ,NGO ,יכולת למנף
את עמדתם למדיניות של מדינות .זהו לדעתי האתגר שבפניו עומדת מדינת ישראל.
יוזמת ה BDS-נובעת מאידאולוגיית השמאל הקיצוני ,למשל מקבוצות מרקסיסטיות
ופוסט-קולוניאליות ,שהמייחד אותן הוא שאינן נזעקות כנגד המעמדות החברתיים
אלא כנגד מעמדות הנגזרים מהאתניות ,ולכן פועלות לתמוך תמיד בחלש“ .ישראל
לבנה – והיא טועה” ולא חשוב שישראל היא מדינה דמוקרטית ,כי עצם היותה לבנה
וחזקה הופכת אותה לשלילית .לכן אין תומכים בה ,ולכן גם פונים לעזרת כל מיני
מדינות שאינן דמוקרטיות – הן “בסדר” כי הן מדינות עולם שלישי .ג’ון מולונאי,
שהיה אחד האנשים שעמדו מאחורי החרם האקדמי באנגליה ,אמר כך:
A conservative superstitious Muslim Palestinian peasant, who
support Hamas, is more progressive than an educated liberal Israeli
who support Zionism even critically.
זאת אומרת שאין כאן ביקורת נגד המדיניות של ישראל פה ושם אלא נגד עצם
קיומה של מדינת ישראל .הם רואים בנו מדינת אפרטהייד; לא מדינת אפרטהייד
בשטחים – מדינת אפרטהייד בגבולות הקו הירוק .לא מדובר בשלילת הלגיטימיות

12

כנס חרם כלכלי

של המתרחש ביהודה ושומרון אלא בדמוניזציה של מדינת ישראל כולה .בפורום
הבין-לאומי של  NGOשנערך בדרבן ב ,2001-חתמו כל מיני ארגונים ,ובכללם
זכויות אדם ,על אמירה כזאת:
The Israeli apartheid state and it’s racist crimes against humanity
including ethnic cleansing and genocide.
אפשר להתווכח על המדיניות של ישראל ,אבל לומר שמתרחש בה רצח עם?!
האיגוד המקצועי הגדול ביותר באנגליה ,שיש בו יותר ממיליון חברים ,חתם על חרם
נגד מדינת ישראל שכתוב בו:
Israel - an apartheid state, a terror state, that goes way beyond what
apartheid South Africa was once.
לפי הצהרה זו מדינת ישראל גרועה עוד יותר ממדינות אפרטהייד .מיעוט קטן של
פעילים מהשמאל הקיצוני בתוך איגודים מקצועיים וארגוני זכויות אדם מצליחים
להשפיע באופן בלתי מידתי בארגונים גדולים מאוד ולהשפיע באמצעותו על מפלגת
הלייבור באנגליה ועל המדיניות הרשמית של המדינה .במקומות רבים בעולם אני
נאלץ להסביר מדוע מדינת ישראל אינה נחשבת מדינת אפרטהייד ,כי חלק לא קטן
מהציבור האירופאי סובר אחרת – לא כי הם חשבו על זה ,ולא כי הם אנטישמים,
אלא כי זה הרושם שקיבלו.
בשנים האחרונות הציבור האירופאי – אף על פי שתמיכתו בפלשתינים גדולה
מתמיכתו במדינת ישראל – תומך בזכות הקיום של מדינת ישראל .לכן הדרך
הטובה ביותר להתמודד עם ההשמצות היא להראות שהצד שכנגד אינו מכיר בזכות
הקיום של מדינת ישראל ובעצם אינו תומך ברעיון “שתי מדינות לשני עמים”.
אבל גם בצד שכנגד הבינו שהטקטיקה הטובה ביותר להגיע למטרתם היא להכריז
חרם דווקא על ההתנחלויות .מבחינתם אין זכות קיום למדינת ישראל כולה ,אבל
כיוון שהציבור האירופאי והפוליטיקאים האירופאים מתנגדים לחרם כזה ,אך בה
בעת גם מתנגדים להתנחלויות – הכרזת חרם על ההתנחלויות היא פתרון ביניים
מבחינתם .אלו שאינם מכירים בזכות הקיום של מדינת ישראל כלל מנסים לטשטש
בין עמדותיהם לעמדות אלו שיש להם ביקורת על מדיניות ממשלות ישראל כדי
למנף את הנושא ולקבל תמיכת ממשלות ,ובאמת מפלגות מרכז-שמאל באירופה
מתקרבות עוד ועוד לרעיון החרם על מוצרים ישראליים בכלל.
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הארגונים שתומכים ב BDS-ופעיליהם אינם יכולים להגיע להישגים בלי המדינות
התומכות בהם ,כי חרם של ארגונים לא-ממשלתיים יכול לגרום נזק כלכלי מקומי
אבל אין לו השפעה של ממש על כלכלת מדינת ישראל .ואגב כל סוג של חרם
לא יעזור לפלשתינים להגיע למדינה משלהם .אין ביכולת חרם כלכלי להביא
לפלשתינים תוצאות טובות יותר משהיו יכולים לקבל במשא ובמתן ,לא רק עם
אולמרט אלא גם עם נתניהו ,שכן ישראל לא תוותר על עניינים בנושא הפליטים או
בנושאי ביטחון בגלל חרם כזה ,וגם בעניין הטריטוריאלי הם לא יוכלו לקבל יותר
בזכותו כי גם אולמרט וגם נתניהו הסכימו לעשות משא ומתן על בסיס גבולות .1967
הם מדברים כעת על חרם ביהודה ושומרון בלבד .אבל זה לא יהיה ביהודה ושומרון
בלבד כי מוצרים רבים מיוצרים באפן חלקי בתוך תחום הקו הירוק ובאופן חלקי
ביהודה ושומרון ,ולכן יכללו אותם בחרם .למרות זאת לא נראה לי שהאיחוד האירופי
רץ להטיל חרם על ההתנחלויות מחר .הרבה מפלגות שמאל באירופה מקבלות במה
מצומצמת בעניינים המגיעים לשלטון ,והן צריכות להכריע לעצמן מה חשוב יותר
ומה פחות ,וקשה לי להאמין שהחרם על מוצרי ההתנחלויות יתפוס שם מקום
מרכזי .כמו כן ,לאיחוד האירופי קשה מאוד להגיע למדיניות-חוץ הדורשת יישום,
ולא רק דיבורים ,באופן כללי .יכול להיות שזה יקרה בעניין ההתנחלויות כי באמת
יש קונצנזוס באירופה בעניין הזה ,ולדעתי אם ישראל תלך לכיוון של סיפוח יהודה
ושומרון זה עלול לדחוף את האיחוד למהלך של חרם על מוצרי ההתנחלויות .אפילו
ידידי ישראל לא יוכלו לייצג עוד את הצד הישראלי ,כי רוב רובה של החברים של
ישראל באירופה גם מתנגדים להתנחלויות.
קשה לצפות באופק חרם על מדינת ישראל כולה ,ולא רק מסיבות פוליטיות.
לישראל יש יותר הסכמים מיוחדים עם האיחוד האירופי משיש לכל מדינה אחרת
שאינה חלק מהאיחוד האירופי ,שלא לדבר על יכולת תומכי ישראל לפעול רבות
בעניין כזה .לכן איני רואה איום של ממש על כלכלת ישראל כולה .זה איום שאנו
צריכים לקחת ברצינות כי חרם יכול לגבות מחיר רציני ,אבל לא להפריז בחשיבותו.
ישראל צריכה להחליט מה היא רוצה לעשות בעניין זה ולטפל בו בהתאם.
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עו”ד ניצנה דרשן-לייטנר
מייסדת ומנהלת ארגון "שורת הדין" למאבק
המשפטי בטרור ברחבי העולם

חרמות ,סנקציות ומשיכת השקעות הם
הנשק החדש שאויבי ישראל משתמשים
בו כנגד מדינת ישראל משעה שראו שאינם יכולים לנצח אותה במישור הצבאי.
בתחילה הם פתחו נגדנו בגל טרור איום ,אך אנחנו עדיין כאן – ולכן הם חיפשו
סוג נשק אחר שיצליח להביס את היהודים; לגרום לנו לעזוב“ ,ללכת לים” ,ואיני
מזלזלת בנשק הזה – ולא משום שיש לו אפקט כלכלי רב .לא האפקט הכלכלי של
חרמות כנגד ישראל הוא שימוטט את מדינת ישראל ,למרות הנזקים שהוא גורם.
אמנם יש חברות שאינן יכולות למכור את מוצריהן עקב החרם הזה ,ויש גם חברות
שהפסידו בגללו חוזי ענק ,אבל מדינת ישראל עודנה כאן .הסכנה שבנשק הBDS-
היא התדמית שאויבי ישראל מנסים לשוות למדינת ישראל כמדינת אפרטהייד כדי
לבודד אותה ולעשות לה דה-לגיטימציה ,ובסופו של דבר להכניע אותה לדרישת
הפלסטינים וארגוני ה – BDS-שהיא הקמת מדינה אחת – פלסטינית.
בתופעה הזו חובה עלינו להילחם משום שיש לגדוע את ראש הנחש בעודו קטן.
הדרך להילחם בארגוני ה BDS-אינה גלובלית לצערנו; איננו יכולים להשתמש בכל
כלי נשק שהוא נגד כל ארגון שהוא מארגוני ה ,BDS-כיוון שהם אינם מאורגנים
בצורה המאפשרת נקיטת אמצעים כנגד ראש הארגון .מדובר בסטודנטים הפועלים
בכל מיני קמפוסים ברחבי אירופה וארצות הברית ,ואינם זקוקים למימון רב .הם
מציגים ב”שבוע האפרטהייד הישראלי” דגמי חיילי צה”ל יורים על פלסטינים
המתבוססים בדמם וכד’; הם קוראים לחרמות כנגד מדינת ישראל וכנגד ישראלים,
אך אין אדם או גוף ספציפי העומד מאחוריהם ,מרכז את פעילותם או מממן אותה,
שאפשר לנקוט מולו פעולת נגד.
לא נותר לנו אלא לנקוט בפעילות פרטנית כנגד כל ארגון וארגון בהתאם לחוקי
המדינות שבהן מתרחשת ההסתה .למשל ,במדינות שחוקקו בהן חוקים נגד גזענות,
אפשר ,בנסיבות המתאימות ,להשתמש בהם כנגד ארגוני ה BDS-משום שארגוני
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החרמות בדרך כלל אינם מחרימים מוצרים מההתנחלויות דווקא ,אלא מחרימים
ישראלים באשר הם .הם נוקטים חרם אקדמאים כנגד פרופסורים ישראלים – לאו
דווקא מאוניברסיטת אריאל אלא מאוניברסיטת חיפה ,מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ,מאוניברסיטת תל אביב ,ועוד .פעילות זו ,חרם כנגד ישראל ,היא מעשה
של גזענות על רקע לאום – האסור במדינות רבות.
בהרבה מדינות יש חוקים האוסרים פעילות גזענית כגון זו ,על רקע לאום ,דת ,גזע,
מין ונטייה מינית .אמנם היו כמה מקרים שבאמת היה אפשר לנקוט בהם בפעולה
משפטית כנגד ארגוני ה .BDS-ארגון ה – ASA-ארגון בארצות הברית המאגד
את כל המרצים והפרופסורים בתחום ה”( ”american studiesלימודי התרבות
וההיסטוריה של אמריקה) – יצא בהחלטה להחרים פרופסורים ואקדמאים מישראל,
ואף פרסם אותה באתר האינטרנט שלו .הפעולה הזאת נוגדת את חוקי מדינת ניו
יורק משום שיש בה חוק האוסר פעולה גזענית ,ואנחנו בארגון “שורת הדין” ,הנלחם
באמצעים משפטיים כנגד אויבי ישראל באשר הם ,החלטנו לנסות להגיש תביעה
כנגד ארגון ה .ASA-ואכן ,הצלחנו למצוא ולארגן קבוצה של עשרה פרופסורים
מהמעלה הראשונה במדינת ישראל ,שהתאימו לשמש תובעים כנגד הארגון .אבל
עדיין נותרה בעיה – הארגון לא החרים איש מהפרופסורים הללו באופן אישי .על
מנת שהפרופסורים הללו יוחרמו היה על אחד הפרופסורים לבקש להתקבל כחבר
באגודה ,ולהיענות בסירוב .ואולם ,מאחר שנדירים החוקרים בישראל המעוניינים
להתמחות בתחום של לימודים אמריקאיים ,לא הייתה כאן שום פעולה שהיה אפשר
להגיש בגינה תביעה .מצידנו ,לא רצינו לוותר על הפגיעה האפשרית הזו ,וגם
הבנו שסביר שהעניין יגיע לבית המשפט העליון בארצות הברית ,כמקובל בעניינים
חוקתיים שכאלו ,אך מאחר שה -ASAהוא ארגון איזוטרי למדי ,החלטנו לוותר
בעניין הזה.
המלחמה בארגוני ה BDS-איננה יכולה להיות במישור הדיפלומטי; מדינת ישראל
נכשלה בהיבט ההסברתי ונכשלה בהיבט הדיפלומטי – שכן ,אי-אפשר ,במצב
הקיים ,לשכנע את אויבי ישראל בצדקת דרכה של ישראל .כל שנותר הוא להילחם
בהם ממש ,כמו בקרב רחוב ,בכל דרך – במוטות ברזל ,במוטות עץ ,בשברי בקבוקי
זכוכית ,באנטנת רכב – משום שאנחנו לוחמים בקרב רחוב .מדובר באנרכיסטים,
באנשים שיש להם מוח עברייני ויעשו כל דבר בשביל להבאיש את ריחה של מדינת
ישראל ,ולכן על המלחמה להיות מאוזנת; איננו יכולים להילחם בארגוני הBDS-
כשידינו קשורות מאחור.
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במאי  2010החליטה קבוצת פרו-פלסטינים מוסלמים קיצונים אנרכיסטים שחברה
לנציגי ה – IHH-ארגון טרור טורקי – לפרוץ את הסגר הימי שישראל הטילה סביב
עזה ,לטענתם מסיבות הומנטריות :כדי להביא סחורה ומזון לתושבי עזה .אבל
מטרתם הייתה אחת – ליצור בים מלחמה בין חיילי צה”ל ובין אזרחים שאינם חמושים.
הם שכרו ספינה טורקית גדולה שכונתה “מאווי מרמרה” ,ארגנו  500אנרכיסטיים
והפליגו מחופי טורקיה לארץ ישראל .עוד לפני שהגיעו למים הטריטוריאליים של
ישראל קראו להם אנשי חיל הים לעצור .משיטי ה”מאווי מרמרה” סירבו לעצור,
וקראו בתגובה“ :יהודים ,חזרו לאושוויץ!” כשהבינו אנשי חיל הים שאין שום ברירה
הם העלו לאוויר מסוקים ,ומהמסוקים הורדו בחבלים אל הספינות אנשי השייטת,
שסברו שמחכים להם שם אזרחים שאינם חמושים .ברגע שהגיעו אל בטן הספינה
כמעט נרצחו בידי פעילי ה IHH-ושאר האנכיסטים שהיו שם ,ונערך שם קרב דמים
– עשרה טרוריסטים נהרגו ותשעה חיילי צה”ל נפצעו קשה .אירוע זה גרם אסון
למדינת ישראל – לא רק מבחינת יחסי ציבור – האנרכיסטים הפיצו התמונות שבהן
נראים חיילי צה”ל מכים אזרחים בלתי-חמושים ,אך גם מבחינת יחסי חוץ – טורקיה
איימה לנתק את קשריה עם ממשלת ישראל ,ונתניהו ,תחת לחץ אדיר של הנשיא
אובמה ,כמעט שילם  20מיליון דולר למשפחות הטרוריסטים שנהרגו בספינה .לא
מזמן הגישה טורקיה תביעה בגין פשעי מלחמה נגד הרמטכ”ל ונגד החיילים שהיו
על הספינה .היא גם הוציאה צו מעצר כנגד החיילים ,וביקשה מהאינטרפול להפוך
את הצו לבין-לאומי.
בשלב הבא חזרו אותם האנרכיסטים ,והפעם לא בספינה אחת אלא ב 15-ספינות,
ולא עם  500אנרכיסטים אלא עם  1,500איש .הפעם החליטו שלא לצאת מטורקיה,
שלמדה את הלקח שלה ,אלא מיוון .אנחנו ,ב”שורת הדין” ,ישבנו וחשבנו מה אנחנו
יכולים לעשות כדי למנוע את האסון הבא ,איך אנחנו יכולים למנוע מהספינות
מלשוט בכלל ,או לפחות מלהגיע למים הטריטוריאליים של ישראל .הגענו למסקנה
כי אף ספינה אינה יכולה לשוט בלא ביטוח ,וכי שום נמל לא יאפשר לספינות
לשוט בלא ביטוח ימי .פנינו לכל חברות הביטוח הימי הקיימות – יש רק כ30-
כאלה בעולם כולו .שלחנו להן מכתבי התראה ,והזהרנו שאם הן יבטחו את הספינות
המשתתפות במשט לעזה הן מסייעות בכך לארגון טרור ,משום שהיעד הסופי של
המשט הוא לעזה .מאחר שהחמאס הוא ארגון טרור מוצהר ,אם החברות ישרתו אותו
בכל אופן שהוא ,הן עלולות להסתכן באחריות בנזיקין ובאחריות פלילית לפי הדין
בארצות הברית עקב הפרת הדין האמריקאי.
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החברה הראשונה שנענתה לנו הייתה לורז’ מלונדון,
שהודתה שחמאס הוא אכן ארגון טרור מוצהר
בארצות הברית ,בישראל ,באירופה ובקנדה ,ושאין
לה שום כוונה לבטח את הספינות .היא גם ביקשה
את מספרי הספינות הבין-לאומיים כדי לבטל את
הביטוח של הספינות ,באם יהיה צורך כזה ,ואנשי
חיל הים העבירו לנו את מספרי הספינות שהם ידעו
אודותיהן ,ואנחנו העברנו אותם לחברת הביטוח.
אחרי כמה ימים נודע לנו ש 6-מהספינות ביטלו
את השתתפותן במשט ,בגלל היעדר ביטוח .אחר כך
נועצנו שוב בחיל הים ושאלנו במה עוד אנחנו יכולים
לסייע כדי למנוע את המשט באופן חוקי .אנשי חיל
הים הציעו שנעקוב אחר התקשורת הלוויינית ,שכן
היא המאפשרת לספינות את ה ,GPS-את התקשורת
הטלפונית ,את התקשורת האלחוטית ואת החיבור
לאינטרנט .במזרח התיכון התקשורת הזו מסודרת
באמצעות חברה אחת ,ששמה “ ,”inmarsatויש
לה משרדים בדובאי ,בלונדון ומיאמי .שלחנו
ל”אינמרסט” מכתב התראה ,ומאחר שהיא התעלמה
ממנו הגשנו נגדה צו מניעה זמני בבית משפט
במיאמי .לאחר שבוע ימים קראנו ב”ניו יורק טיימס”
שה”מאווי מרמרה” – הספינה הגדולה מכולן –
ביטלה את השתתפותה במשט בגלל היעדר ביטוח
ובגין בעיות תקשורת אחרות .אחר כך פנינו למושל
טקסס ,ריק פרי ,ששמע אותי מרצה באחד הביקורים
שלו בארץ .לאחר ההרצאה ההיא הוא ניגש אליי,
והביע את התלהבותו ממה ש”שורת הדין עושה”
ואת נכונותו לסייע .אם כן ,פנינו לפרי ושאלנו אותו
אם הוא מוכן לכתוב ליועץ המשפטי של ארצות
הברית ולשאול מדוע אינו מעמיד לדין את מגייסי
הכספים בעבור המשט הפועלים על אדמות ארצות
הברית ,משום שזוהי עברה על חוק אמריקאי ישן

הסכנה
שבנשק
ה BDS-היא
התדמית
שאויבי
ישראל
מנסים
לשוות
למדינת
ישראל
כמדינת
אפרטהייד
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בשם .judiciary act of 1789 :זהו חוק שחוקק בשנת  ,1789ונועד בין השאר
למנוע מפירטים אמריקאים לנקוט כל מיני פעולות כנגד ספינות שיתקרבו לחוף
האמריקאי .החוק אומר במפורש ששום אדם בארצות הברית אינו רשאי להשתתף
במשט נגד מדינה המצויה ביחסי ידידות עם ארצות הברית .ריק פרי שלח את
המכתב ,ובכל כלי התקשורת פורסם שארצות הברית עלולה לפעול כנגד מגייסי
הכספים למשט.
לסיום ,פנינו למשרד עורכי דין ביוון ,והם הציעו לפנות קודם כול לשלטונות יוון –
לרשויות הנמל – שיבדקו האם יש לכל אחת מהספינות ביטוח ,תקשורת לוויינית
וטופס מסע .למדנו שלפי החוק ביוון ,על כל משיטי ספינה המתעתדת לעזוב את
יוון למלא טופס מסע ולציין בו את נמל המוצא ואת נמל היעד .ידענו שאף אחת
מהספינות אינה יכולה למלא את נמל עזה כיעד שלה ,משום שלעזה לא קיים נמל
רשמי ואסור ,לפי הדין הבין-לאומי ,להגיע אליה .רשויות הנמל עלו על כל ספינה
וספינה ובדקו את כולן ,וכשהגיעו לטופס ראו שכל הספינות רימו את רשויות הנמל
ביוון ,ומילאו כיעד שלהן את נמל אלכסנדריה במצרים .רשויות הנמל קרקעו את
כל הספינות ולא אפשרו לאף אחת מהן לצאת ,ובאותו יום אחר הצהריים כינסו
האנרכיסטים ,מארגני המשט ,מסיבת עיתונאים ובה הודיעו שבגלל ארגון “שורת
הדין” מתל אביב שמפיץ עליהם שקרים אין להם ברירה אלא לבטל את המשט.
לסיכום ,המלחמה שלנו ,כאזרחי ישראל ,חייבת להיות חסרת גבולות ביצירתיותה.
זו מלחמה על הישרדותה של מדינת ישראל.
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נפתלי בנט
שר הכלכלה ויו"ר 'הבית היהודי'

יש כמה תהליכים המתרחשים באזור שלנו ומתחברים
חיבור מסוכן מאוד בעיניי .החיזבאללה בצפון מאיימים
עלינו עם  130,000טילי קרקע-קרקע ,מקצתם די
מדויקים .סוריה מתפוררת ודאעש נכנסת אל החלל,
כמו גם ג’בהת אל נוסרה ועוד כוחות אסלאמיים קיצוניים .ירדן מאוימת כבר עכשיו
בצדה המזרחי מאותם הגופים האסלאמיים .גם סיני הפכה לאזור קשה מאוד ,אבל
בכל האיומים האלה מדינת ישראל יודעת לטפל .יכול להיות שצריך לשפר תפישות,
יכול להיות שצריך לשנות נשק ותחמושת ,אבל המתקפה המסוכנת על מדינת
ישראל באמת היא מתקפת הדה-לגיטימציה על הזכות שלנו לחיות בארץ הזאת.
הרבה נוטים להאשים את ההתיישבות ביהודה ושומרון ובירושלים ,אבל זו רק עילה,
אין זה שורש הבעיה .לא מזמן סיירתי באירופה סיור בזק בצרפת בקרב הקהילות
היהודיות המתמודדות במדינות מערב אירופה עם ההתאסלמות הגוברת והולכת.
בתהליך דמוגרפי ממושך באירופה הילודה שם יורדת להיות סביב  1.4–1.3ילדים
למשפחה ,בעוד צריך  2.1ילדים למשפחה כדי לקיים חברה בת קיימא .אכן ,אירופה
שהייתה קיימת אלפי שנים ,אירופה המערבית ,הנוצרית ,הולכת ונעלמת אט אט
בתהליך הנובע בעיניי גם ממשבר ערכי קשה מאוד של חוסר ייעוד ,חוסר משמעות.
מימוש ה”אני” עומד במרכז ,זכויות הפרט הן במוקד ,ואנשים בלי ייעוד ובלי תכלית
אינם מוצאים מקום לגדל בו משפחה – לא ארבעה ילדים ,לא שלושה ילדים ואפילו
לא שניים .לעומת זאת אנחנו רואים תנועה מסיבית של מוסלמים לתוך המדינות
ההן ,ומקצת המדינות מתקרבות למסה הקריטית ,ל”נקודת האל-חזור”.
אני פוליטיקאי; אני יודע לנתח איך פוליטיקאים מתנהלים .הם מסתכלים על
הבוחרים ,וכשיש להם נתח בוחרים די גדול במדינה מסוימת ,הפוליטיקאים חייבים
לשרת אותם ,ולכן יכולת ההגנה העצמית של המדינות ההן בעוד  30–20שנה
מפני השתלטות האסלאם הולכת ונעלמת .וכאן אנחנו רואים תופעה שמוליכה
לחרמות שמובילים ארגוני ה .BDS-הם נובעים משלושה גורמים :האחד – התגברות
העוצמה האסלאמית שהיא אידאולוגית וקיצונית מאוד .היא מחלחלת דווקא בקרב
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המוצלחים יותר ,העשירים יותר ,בשונה ממה שתמיד מספרים לנו .לא העניים ביותר
הם המיואשים היוצאים לפעולות טרור ,להפך; אלו אנשים שמקצתם כבר דור שני
באירופה ,טוב להם ,למדו באוניברסיטה .הגורם השני הוא רגשי האשם שמתחברים
באירופה למה שקרה לפני  80–70שנה ,ואם עכשיו אפשר להפיל על ישראל את
התמונה הכוללת כשורש כל רע – מה טוב .הגורם השלישי הוא האנטישמיות
הקלסית .שלושת האפיקים האלה מתחברים לנהר אחד ניכר .כשקוראים בחומרים
שלהם מה המניע להחרמת ישראל ,לא תראו אזכור ל ,1967-רק ל .1948-המסוכן
הוא שכרגע נוח מאוד לדבר על  1967כנקודת משבר כי זה קליט יותר ,אבל שאף
אחד לא יתבלבל :דקה אחרי שחלילה נקים פה מדינה פלשתינית ,הארגונים האלה
יתחילו לדבר אתנו על הגליל ועל הנגב .הם אינם מחכים עוד ,הם כבר התחילו;
העמותות ההן יושבות בבתי המשפט על סוגיית הנגב והגליל ואינן מחכות .אין להן
אפילו את הסבלנות הטקטית לחכות שחלילה נקים מדינה פלשתינית בלב הארץ
שלנו.
עוד טרום קום המדינה חווה היישוב היהודי חרם כלכלי ראשון ,אחר כך ב1948-
הייתה סדרת חרמות .אחרי ששת הימים – עוד סדרה .אבא שלי היה שליח עלייה,
וכילד נסעתי לארצות הברית לשנתיים .בפעם הראשונה בחיים שתינו שם פפסי .לא
ידענו שיש דבר כזה ,פפסי ,כי החברה לא הגיעה לארץ .מדינת ישראל היא מדינה
למודת חרמות ,ולא פחדנו מהם .ראש הממשלה מנחם בגין אמר לאחד מנשיאי
ארצות הברית שאם יהיה צורך ,הוא יעבור אחד אחד וישכנע את אזרחי ישראל
להצטמצם קצת ,אבל אף אחד לא יכה אותנו דרך הכיס ויפשוט אותנו מהערכים
שלנו.
ובכן ,יש איום בסנקציות ,אבל צריך גם לדעת מה קורה דה פקטו בזמן האחרון.
למרות פעילויות ההחרמה כנגד ישראל ראינו גידול של  28%בשנתיים האחרונות
בסחר בין אנגליה לישראל .בתחילת השנה הנפקנו אג”ח ישראליות בלונדון,
והביקוש היה כמעט פי שישה מההיצע 2014 .תהיה שנת שיא גם בגיוסי הון .סדר
גודל של  3.5מיליארד דולר גויסו בוולסטריט ,ושתיים מעשר ההנפקות המובילות
בניו יורק הן של חברות ישראליות .ברשימת  50החברות הצורכות ביותר ,שהן בדרך
כלל בתחום הטכנולוגיה ,ל 60%-לערך יש בישראל פעילות של ממש או מרכז מחקר
ופיתוח .בספטמבר הודיעה חברת אינטל על ההשקעה הגדולה ביותר בתולדות
מדינת ישראל של כל חברה זרה שהיא –  6מיליארד דולר – במפעל בקריית גת .הם
יכלו לבחור באירלנד ,יכלו לבחור בארצות הברית ואפילו לא “התפשטנו” בשביל
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זה ,להבדיל מבעבר ,שהיו נותנים להם הטבת 0%
מס ,עכשיו הם ישלמו  5%מס ,מענק קטן ביחס
לגודל ההשקעה .היו אקזיטים ב 2013-בסדר גודל
של  6.6מיליארד דולר .יש לנו  300חברות רב-
לאומיות :גוגל ,פייסבוק ,אינטל ,כולם נוהרים אלינו.
רק שלשום פגשתי נציגי מדינה מוסלמית שרוצה
מאוד להגיע אלינו בשקט ,אבל הבעיה קיימת ,לא
אכחיש.
אני חושב שצריך להעצים את היתרון היחסי שלנו,
היתרון הטכנולוגי ,כדי להגיע למקומות שאנחנו
כבר נמצאים בהם .דמיינו רגע עולם בלי מוצרים
ישראליים .קמים בבוקר ,האייפון לא עובד כי הצ’יפ
הישראלי אינו פועל ,הולכים למחשב אבל גם הוא
לא פועל בגלל אינטל .אחר כך מנסים לנווט לעבודה
אבל  wazeאינו פועל .אחר כך אתה חוטף התקף
לב כי הסטנט הפסיק לפעול ,וכשיש בעיה במעיים
אי-אפשר להשתמש בפילקל שלנו ,ואין פירות
וירקות לא כי איננו מייצאים פירות וירקות אלא כי
מערכת ההשקיה של נטפים אינה עובדת .כלומר
היום הטכנולוגיה הישראלית עוטפת את כל החיות
של תושבי העולם ,לכן אנחנו צריכים להעצים אותה,
ואנחנו טובים בהבאת ערך מוסף ייחודי ,בחדשנות
רעיונית וביזמות – הוצאה לפועל של החדשנות –
שהיא קשה אף יותר.
כמו כן מומלץ לפזר את ההשקעה ,שלא כל הביצים
יהיו בסל אחד ,מה שנקרא בעגה המקצועית
“דייברסיפיקציה” .כשהייתי מנכ”ל חברת הייטק,
 40%מההכנסות שלי באו מבנק אחד ,ויום אחד
הבנק השתעל ,רצה להוריד מחירים ב,50%-
והחברה כמעט נסגרה .היום  40%מהייצוא שלנו הוא
לאירופה ,אם כי יש עוד מדינות שונות מאוד עם

למרות
פעילויות
ההחרמה נגד
ישראל ראינו
גידול של
 28%בשנתיים
האחרונות
בסחר בין
אנגליה
לישראל

22

כנס חרם כלכלי

מדיניות שונה מאוד זו מזו :סין ,יפן ,הודו ,ברזיל .הגדלנו את האשראי לעסקאות
אשרה לסין ,הקמנו בה קרן שיווק; בעוד שבועיים ייפתח בשנחאי מרכז חדשנות
ועסקים לישראלים .אתם ישראלים ,יש לכם עסק נפלא ,אתם רוצים להיכנס לשוק
בסין אבל לא יודעים איך להתחיל? בואו לשנחאי ,ניתן לכם משרד עם שירותים,
הכול בחינם .שבו אצלנו חודשיים-שלושה ,תבינו מי נגד מי.
דבר נוסף שצריך לעשות הוא להילחם בחזרה ,ובזה אסכם .לפעמים איני מבין את
הפער הגדול כל כך בין היכולות שלנו מבחינה יצירתית והתקפית שאנחנו מגלים
בשירותי ביטחון מסוימים ,אל מול חוסר המעש בתחום הזה .תוקפים אותנו? אנחנו
יודעים לתקוף בחזרה .מי עומד מאחורי התקיפה? מאין הכסף? מי האנשים? מה
מערכת האינטרסים? מה נקודות התורפה? אני חוזר ואומר שהייתי מוותר על F35
אחד ופותח גוף ייעודי לטיפול ב BDS-ובדה-לגיטימציה .זה הכול .היום אני יושב
בקבינט המדיני-ביטחוני ,ויש לי כוח מסוים אם כי מוגבל ,ולמדתי בשנים האחרונות
מה מגבלות הכוח .לפעמים אתה מתאבד על משהו שאתה הכי מאמין בו ,אבל אינך
יכול להתאבד כל היום ,כי בסוף תמות ...הנושא הזה קרוב מאוד ללבי ,ועם יצירתי,
מתוחכם ויוזם כל כך – יכול לעשות הרבה יותר גם בתחום הזה.
יש גם עולם שלם של לוחמה משפטית :המשפט הבין-לאומי ודיני המלחמה נבנו על
בסיס מלחמות של מאות שנים ,באירופה בדרך כלל ,נכנה אותן “מלחמות קלסיות”.
צבא נגד צבא ,מדינה נגד מדינה .החוק הבין-לאומי היום אינו מבין את המורכבויות
של דאעש ,שרוצחים אנשים בבניינים ,או של חמאס ,שיורים עלינו טילים מתוך
בתי ספר ,וצריך לבנות ולשכלל אותו מתוך השטח ,מתוך המעש; לייצר קואליציית
מדינות שמתמודדות עם טרור ,כמו ארצות הברית ,קנדה ,אוסטרליה ,מדינות החיות
ביום-יום את המעשה ,ולהתחיל לייצר קוד גם דרך המעשה ולא רק באמצעות
משפטנים ,כי הכיוון של המשפט הבין-לאומי הוא עקום ,ועוסק בזכויות עילאיות
ויפיפיות שאינן מחוברות למציאות .גם בעניין הזה עלינו להיות אור לגויים.
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