
 5201 כנס הרצליה הודעות לתקשורת

יו"ר ועדת הכלכלה ח"כ איתן כבל קרא בכנס הרצליה לאיש העסקים יצחק 
תשובה להגיע לועדת הכלכלה "להיות הראשון שמשמש דוגמא ולעשות עסקה 

 עם הציבור הישראלי"
התחייבתי שאף פעם לא נהייה אופוזיציה לאזרחי אמר בכנס הרצליה בבינתחומי כי " יו"ר ועדת הכלכלה, ח"כ איתן כבל,

לוועדה יבואו בחודשים הקרובים שרים ומנכ"לים של החברות  ישראל, והוועדה תמיד תתמוך במה שטוב ונכון לציבור.
. אעשה הכל לטפל בצורה נכונה במתח המתקיים בין העולם העסקי השונות במשק, לתת דין וחשבון נוקב לאזרחי ישראל

לבין ציבור העובדים והצרכנים במשק. ועדת הכלכלה תהייה גם הבית של אזרחי ישראל, שיהיו רשאים, בתאום מראש, 
 להשתתף בדיונים ולהביא לידיעתנו כל מידע חשוב בכל ימות השנה.

רים או לרדוף אותם. מותר ורצוי בישראל להתעשר. מותר ורצוי מאוד בישראל אני לא מתכוון לטרוף טייקונים, לשנוא עשי
שהערך שאתה יוצר לעצמך, הוא לא גזל  –בתנאי אחד  להצליח. מותר בישראל לייצור עסקים וליזום ולהצליח בגדול.

י רואה באנשי אני מתכוון להיות מגינם של אזרחי ישראל, ואנ -על חשבון הציבור.בתפקידי כיו"ר וועדת הכלכלה 
 חלק חשוב מעם ישראל. –העסקים הקמים יום יום לעמל יצירתם 

כיצד ניתן לפעול שהנס שקרה לכולנו עם הגז, יהיה נס של כולנו. לא רק של  –יחד עם זאת, אני רוצה לברר באמת 
הקצרים שאשא  מעטים. הראשון שאפנה אליו הוא יצחק תשובה, שלו אני רוצה להקדיש את הדקות הקרובות, בדברים

. ראשון הוא מי ביצחק תשובה אני רואה מנהיג עסקי מהמובילים בישראל, ולהיות ראשון ומוביל זה מחייב בפניכם.
שצריך לשמש מופת, מי שצריך לפרוץ דרך, מי שצריך להיות הראשון שנותן דוגמא אישית לסולידריות ולערבות הדדית 

וון לנהל דיון עקרוני בוועדת הכלכלה, הרבה לפני שנכנס לפרטים, שבלעדיה אין ביטחון לאזרחי ישראל. אני מתכ
להסכמים ,לפרוצדורות המשפטיות, לשורות התחתונות ולאותיות הקטנות. ולי ברור שאם נצליח להגיע להבנה 

 והסכמה על העיקרון הרי שנצליח לתת מענה לפרטים.

א ומתן אחד ועוד אחד ועוד אחד, וקמה ועדה, ועוד וכן, אני מודע לכך, יצחק תשובה, שניהלו איתך ועם האחרים מש
אחת. והחליטו בעניינך שוב ושוב. ואתה וחבריך צודקים לחלוטין שלא כך נכון לנהל עסקים והתנהלות שכזו מבריחה 

. אבל אני גם זוכר, שכשהיית שממשלת ישראל ניהלה את כל התהליך באופן כושל, רשלני ומביך משקיעים ואני מסכים
תנו, את הציבור, כשהפסדת כסף עצום וביקשת תספורת, היינו שם בשבילך. וזה לא מובן מאליו, למרות שזה צריך או

 לא מקובל לעשות עסקים כך בעולם הגדול. וגם ראוי לביקורת.

לאותיות הקטנות, לפרוצדורות, לנהל   אתה תצטרך לשאול את עצמך, מה אתה בוחר. להיצמד להסכמים המשפטיים,
את המאבק עם אזרחי ישראל ולהיות הבנאדם השנוא במדינה, או למצוא את הדרך לחלק את העושר הגדול כל חייך 

הזה עם כולם. בעולם הגדול כבר מזמן הגיעו למסקנה ששורת הרווח היא לא השורה היחידה החשובה. שהאחריות 
 התאגידית מחייבת שלוש שורות: הרווח, התועלת החברתית והתועלת הסביבתית.

מר תשובה, שאתה תהיה הראשון  אתה יודע היטב, שאין די רק בתרומה לקהילה, רחבה ונאה ככל שתהיה. ואני מבקש,
 לשמש דוגמא.

אני מתכוון להתחיל בתהליך אמיץ, לא שגרתי, לברר מחדש מה סוכם ואיך, ולהתחיל מהעיקרון. מהערבות ההדדית, 
אני מקווה שראש הממשלה בנימין נתניהו יתמוך  ן את מה שנחוץ.מהדוגמא לאיך צריך להתנהל מעתה והלאה, ולתק

 אעמוד מולו, בלי להרתע, כשמרבית הציבור מאחוריי. –ואם לא  –בי 

את השיחה הזו אני מתכוון לנהל בוועדת הכלכלה עם יצחק תשובה. לא עם עורכי דינו, לא עם יחצ"נים, לא עם לוביסטים 
 או יועצים מטעם.

של חברות הגז ותתחיל להיות  1ימים לבנימין נתניהו, ראש הממשלה, הפסק להיות הלוביסט מספר  אמרתי לפני כמה
 של אזרחי ישראל. 1הלוביסט מספר 

ואני אומר ליצחק תשובה: תשלח את עורכי הדין סביבך והלוביסטים והדוברים ורואי החשבון והלחשנים ומלחכי 
 שה עסקה מחדש עם הציבור הישראלי.ותע הפנכה לכל הרוחות. תוציא מהחדר את כולם,

תן גם לציבור הישראלי להנות מהנס הזה של הגז. תן גם לילדי ישראל להנות מהנס הזה של הגז. גם תהיה אדם טוב 
 יותר, גם תהיה פטריוט ישראלי ואהוב, אבל בעיקר תהיה בעיני כולם מופת לאיש עסקים הגון.

 

 שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, דני דנון דיבר בכנס הרצליה בבינתחומי
כיום מצביעים על תמונה  ״המספרים ואמר: שר המדע, הטכנולוגיה והחלל, דני דנון דיבר בכנס הרצליה בבינתחומי

עולה כי בשלושים  מבדיקה שערכנו נשים בתחומי המחקר והאקדמיה. מדאיגה בכל הנוגע לשילוב
מחלקות לא נמצאה  מהמחלקות השונות באוניברסיטאות יש תת ייצוג של נשים בסגל האקדמי. בעשרים םאחוזי ושבע

הפיסיקה, ההנדסה ומדעי  המצב חמור בכל החוגים אך הוא חמור במיוחד בתחומי המתמטיקה, אפילו חברת סגל אחת.
ר בנשים. עם קבלת הדו"ח קראתי לא פחות מתשעים ושלושה אחוזים מהמחלקות סובלות מתת ייצוג חמו המחשב, בהם

למועצה להשכלה גבוהה לכלול בתוכנית החומש החדשה שלה תמריצים לגיוס נשים לסגל האקדמי ולהטמיע מדיניות 
 לא די בכך. אמיתית גיוס פרו אקטיבית. אך כדי לייצר מהפכה

שייה, המחשוב וההייטק, יהיה חלקן היחסי של נשים במקצועות ההנדסה, התע המטרה שלנו היא שבעתיד הנראה לעין,
אנחנו מחויבים  זהה לחלקן באוכלוסייה; שנזכה לראות אותן כובשות את השדות הללו גם במספרים וגם בהישגים.

 לפעול בכל האמצעים כדי להפוך את החזון הזה למציאות״.



 דברי השרה אילת שקד בכנס הרצליה בבינתחומי
-ואמרה כי "היועמ"ש לשעבר מני מזוז טען בעבר כי  שרת המשפטים איילת שקד נאמה בכנס הרצליה בבינתחומי

חשיבותו של המקצוע המשפטי אינה טמונה במקצוע עצמו, אלא בתוכן וּבערך שיוצקים לתוכו העוסקים במלאכה, 
ידה רבה גם את תפיסתי שלי כשרת וּבַאופן שמקדמים באמצעותו ערכים אנושיים וחברתיים. דבריו מבטאים במ

המשפטים. אני רואה במערכת המשפט מסגרת המיוֹעדת לשמש כסוכנת של שינוי חברתי, לעצב את דמותה של החברה 
 וּלבצר את עוצמתה.

אני מודעת לְכָך שכניסתו לתפקיד של כל שר משפטים, מעוררת חששות טבעיים בקרב מערכת המשפט, המבקשת 
דמותה. בחודש האחרון שבתי והצהרתי בְכָל הזדמנות על אמונתי בַּחֲשיבותה וּבאיכות תפקודה לשמר את מעמדה ואת 

של מערכת המשפט. עם זאת, אני סבורה שכניסה של שרה חדשה, מֵהַווה גם הזדמנות. הזדמנות לאתר כשלים 
ת למשימות ולצרכים ועיכובים, לבחון מחדש הנחות יסוד, לסלול דרכים חדשות להתייעלות וּלהתאים את המערכ

הלאומיים המשתנים וכן לְזירות הפעולה שבהן היא נדרשת לפעול. הימנעות משינויים נחוצים היא דריכה במקום. מצב 
 זה עלול לפגוע בדמוקרטיה ובאמון הציבור במערכת המשפט כולה.

מול שורה של ארגונים  בימים אלו, ממשלת ישראל כולה, והמחלקה הבינלאומית של משרד המשפטים בפרט, נלחמים
 המבקשים לפגוע בישראל, בעצמאותה, בשגשוגה וּבְצִדקת דרכה.

לצערי מתנהל קמפיין בינלאומי תקשורתי טועה ומטעה, המיועד לערער את בטחונו של הציבור בעצמו כמו גם את 
ת מעבר לקו הירוק אמונתו בצדקת דרכו . הקמפיין מייצר רושם לפיו עשיית עסקים עם חֲבָרות ישראליות הפועלו

מנוגדת לחוק. טַעֲנָה זו מוטעית מיסודה, שכן פעם אחר פעם, קבעו עַרְכָּאוֹת משפטיות בִּמְדינות שונות ברחבי העולם 
כי חֲבָרות המנהלות עסקים בִּיהודה ושומרון אינן מְפֵרות בְּכָך את המשפט הבינלאומי. כך נקבע 

ט את נִיסְיון העותרים לטעון כי החוזים לַהֲקמת הרכבת הקלה בִּירושלים בצרפת, בה דחה בית המשפ VEOLIA בְּפָרָשת

מפירים את המשפט הבינלאומי. פסיקה נוספת של בית משפט בצרפת, קבעה שניסיונות הפעילים הפלסטיניים להחרים 
טניה דחה בית את מוצְרי חברת "סודה סטרים", המיוצרים במישור אדומים, משולְלי בסיס על פי החוק הצרפתי. בברי

המשפט העליון את טַעֲנות התובעים לפיהן סימון מוצרים מִיַם המלח של חברת "אהבה" מטעה את הציבור, וקבע 
חוקית. פסיקות ברוח זוֹ התקבלו גם בקנדה, בארצות  -באופן חד משמעי כי מכירת המוצרים בלונדון תחת סימון זה 

 הברית וּבִמדינות נוספות.

ליה נוספת במסע הסתה שקרי ואנטישמי של גורמים צבוּעים, שמעניקים לגיטימציה מלאה הקמפיין הזה הוא חו
לִזוועות המתרחשות בִּמדינות כמו סוריה ואירן, אבל נזכרים לדבר על זכויות אדם רק כשזה נוגע לַלְּחימתה הצודקת 

 של ישראל בארגוני הטרור היורים ללא אבחנה על אזרחיה.

. גם בתחום BDS לאומית במשרד המשפטים להכין תוכנית של צְעדים משפטיים נגד תנועת ההנחיתי את המחלקה הבינ 

 הזה נעבור ממגננה להתקפה. יש לנו כח צרכני כלכלי להתנגד לחרמות ויש לנו כח משפטי.

המציאות הנוכחית מבליטה גם גורמים מתונים, שהחבירה אליהם עשויה בהחלט לקדם את השינוי במאזן הכוחות 
 באזור, ולהפוך את ישראל לשחקן פעיל, יוזם, חזק ודומיננטי.

 ועליה ברצוני לדבר. בחיזוק הקשרים עם בני העם הכורדי, ההזדמנות הגדולה ביותר שניצבת בפנינו נעוצה

עם עתיק בן מעל לאלף וַחֲמש מאות שנה, שֵמוֹנֵה כיום למעלה משלושים מיליון אזרחים. עם דמוקרטי, הכורדים הם 
שוחר שלום, שמעולם לא תקף עם אחר. לאורך השנים הקפידו הכורדים לקיים דמוקרטיה למופת וּלהעניק זכויות שוות 

דית בתורכיה, שהגיעה השבוע להישג הֶחשוב של חצִיית לִגברים וּלנשים. כִּרְאָייה לְכָך ניתן לראות גם את המפלגה הכור
 גבר ואישה. –אחוז החסימה בַּבְּחירות, כשאת הנהגתה חולקים שני מנהיגים 

העם היהודי והעם הכורדי חולקים היסטוריה של קשר ארוך המבוסס על כבוד הדדי ואינטרסים משותפים. האינטרסים 
ק בַּגורמים הקיצוניים וּבִבלימת דעא"ש, משימה שהכורדים בעיראק כיום ברורים מאי פעם: הם מתמקדים בַּמאב

 ובסוריה נלחמים למענה בחירוף נפש.

זו משימה המחזקת את המתונים באזור ותתרום באופן ניכר לַעֲצירת הסחרור המשיחי קיצוני. זהו אינטרס ישראלי 
 מוסרי ואסטרטגי מובהק וחשוב.

עלינו לבנות גשרים מדיניים, כלכליים ותרבותיים, עם הכורדים, ולראות בהם שותפים אסטרטגיים לחזית משותפת. 
 כעת זה הזמן לרקום תהליך של שיתופי פעולה, עם הכורדים ועם אחיהם באזור כולו.

תנופה וּבִנְחישות יחסים נתונה בידינו הזדמנות היסטורית, לשרטט ב –בימים שבהם הסערות מוסיפות להתקרב לִגבולנו 
אֲזוריים חדשים. יחסים שישפיעו באופן מהותי על מעמדה של ישראל ויתרמו לעיצוב דמותו וַעֲתידו של המזרח התיכון. 

 מדובר בהזדמנות נדירה שעלינו לפעול בכל האמצעים כדי לא להחמיץ אותה.

 

 יה בבינתחומישר הביטחון משה בוגי יעלון פתח את יומו השלישי של כנס הרצל
ואמר כי "המדיניות הישראלית באשר  פתח את יומו השלישי של כנס הרצליה בבינתחומי בוגי יעלון שר הביטחון משה 

יש כבוד לקווים האדומים שלנו  לא לנקוט צעד באשר למתרחש בסוריה. -להתפתחויות באזור היא לא להתערב
זו מדיניות מפוקחת,  שמבוסס על הרתעה. אבל גם שיתופי פעולה שמאפשרים לצדדים לתמרן ולהיעזר אחד לשני.

ם. אנחנו לא רוצים להחליט בשבילם אם הם יהיו יותר או פחות דמוקרטים. זה ריאליסטית, ללא נאיביות וללא פטרוניז
  הלקח מהתפישה העולמית השגויה כלפי המזרח התיכון.

די ברור שהצד המערבי מאוד מעוניין בהסכם, ומבחינתנו ההסכם הזה  -הסכם הגרעין בין המשטר האיראני למעצמות
  החלטות מועצת הביטחון, שאסרו על איראן להגיע לנקודה שהגיעה.הוא רע. הוא מלבין את הפעילות המנוגדת ל



מה שלא דובר במסגרת המו״מ זה ייצור הטילים. לא נדונה שאלת פעילות המשטר הזה  תהיה לנו מדינת סף גרעינית.
כמשטר סורר, חתרנות מדינית, טרור. במקביל מנסה לפתוח חזית טרור ברמת הגולן, שנמנעת רק אודות לפעילות 

  שלנו.

  תהיה בעיית פוליפרציה במזרח התיכון.-כאשר המשטר הזה יתחזק כלכלית וימשיך בפעילות הטרור

אמר יעלון כי "היחסים חייבים להמשיך ולהיות חלק ממרכיב הביטחון הלאומי  היחסים בין מדינת ישראל לארה"ב  לגבי
היום אפגש עם יור  ים והערכים משותפים. שלה. לשמחתי מערכת היחסים הבטחונית לא נפגעה. להיפך. האינטרס

  היחסים הללו חשובים לנו ביותר. המטות המשולבים.

היא ברורה. איננו רוצים לשלוט בפלסטינים. הם  המדיניות שלנו בנושא הסכסוך הישראלי פלסטיניעוד אמר יעלון, כי "
איננו רוצים שהם  בלת אבו מאזן ביוש.החליטו להתפצל לשתי שורות פוליטיות. החמסטאן ברצועת עזה. והרשפ בהו

כשמדברים על מו״מ, אנחנו מוכנים לשבת בכל רגע אבל בלי תנאים מוקדמים. והעובדה היא שגם  יצביעו לכנסת.
אני לא רואה הסדר יציב בתקופת חיי. אז בואו נציב יעדים  זהו האתגר העיקרי שלנו לטעמי. כשהיו, המו״מ לא צלח.

ם כל הזמן תחת אותה מסגרת שלא נשלוט בהם. צעדים ששומרים פה על היציבות. מבלי לנסות לכן אנו נמצאי ריאלים.
  לכפות מבחוץ איזשהם קיצורי דרך.

 

 סרקוזי בכנס הרצליה בבינתחומי: "החרם על ישראל לא מקובל ולא חוקי"
נשיא צרפת לשעבר, ניקולא סרקוזי, התבטא הערב )שני( נגד חרמות על ישראל. "החרם הזה לא מקובל ולא חוקי. אין 

 15-לא פוליטי, לא מוסרי ולא כלכלי", אמר סרקוזי בנאומו בכנס הרצליה ה –אפ -הגיון להחרים את מדינת הסטארט
 במרכז הבינתחומי.

ישמיות זו הכנה לאסון גדול יותר", הוסיף סרקוזי. צרפת לא אנטישמית, יש "ההיסטוריה מראה לנו שלסבול את האנט
אנטישמיות בצרפת. צרפת לא גזענית, יש גזענים בצרפת. לא אוכל לסבול שיהיו הפגנות בצרפת שאנשים יקראו בהן 

 ת, לא מפחד".'מוות ליהודים'. לא אקבל שיהודים יעזבו את צרפת מפחד. כן מתוך בחירה תרבותית, משפחתית ואישי

סרקוזי מתח ביקורת על המשא ומתן בין המעצמות לאיראן. "להיות חבר של ארה"ב לא אומר שארה"ב תנהל במקומנו 
משא ומתן על מה שחשוב. ההסכם מאפשר לאיראן להמשיך ולקדם את תכנית הגרעין שלה. זה שינוי גדול, שפותח 

  פתח לסכנות גדולות".

 

השר שלום בכנס הרצליה בבינתחומי: "קוראים לוועידת שלום אזורית; רוצים 
 להשתתף בשיקום עזה"

שר הפנים והממונה על המשא ומתן עם הפלסטינים, סילבן שלום, קרא הערב )שני( לכינוס ועידת שלום אזורית. "אני 
 15-שלום בנאומו בכנס הרצליה הקורא לכל המדינות המתונות להגיע לוועידה, שתתמקד בשלום ובכלכלה", אמר 

 במרכז הבינתחומי.

השר שלום קרא בכנס לפלסטינים לשוב למשא מתן ללא תנאים מוקדמים. "אם הפלסטינים יהיו רציניים ומוכנים לשבת 
 למשא ומתן אמתי, אני מתחייב שהם ימצאו בישראל פרטנר אמתי".

בול את העובדה שבזמן שאנחנו עושים הכול כדי לסייע להם "אנחנו רוצים להשתתף בשיקום עזה, אבל לא יכולים לס
הם יורים טילים על ישראל", הוסיף שר הפנים. "זה רק מעטים מהם, אבל ככה זה מתחיל. אנחנו רוצים  -לשקם את עזה 

לקטוע את זה באיבו. לא משנה אם מי שיורה הם פלגים סוררים, האחריות נמצאת בידי חמאס וחמאס אחראי על כל 
 ילים שנורים לעבר ישראל".הט

למרות המתיחות בין ירושלים לוושינגטון, השר שלום חלק שבחים לנשיא ארה"ב. "אובמה עושה כל מה שהוא יכול כדי 
לשמור על ביטחונה של ישראל. היינו רוצים שאירופה תפעל באותה צורה. נשאלתי פעמים רבות על ידי אירופאים, 

בתהליך השלום. אמרתי להם שהם צריכים לנקוט בגישה יותר מאוזנת ולא לקבל  למה הם לא ממלאים תפקיד מרכזי
 את כל טענות הפלסטינים".

שלום התייחס גם לנושא האיראני. "יש לנו מידע מודיעיני שאיראן חותרת לנשק גרעיני. האיראנים מנסים לערער את 
  היציבות באזור. כדי לעצור אותם אנחנו צריכים להתאחד למען המטרה".

 

סגן שר החוץ האמריקני בכנס הרצליה בבינתחומי: "להסכם עם איראן לא יהיה 
 תאריך תפוגה"

סגן שר החוץ האמריקני, אנתוני בלינקן, הבהיר היום )שני( שלעסקה המתגבשת עם איראן לא יהיה תאריך תפוגה. 
 15-"ההתחייבות של איראן לא לבנות נשק גרעיני תמשיך להתקיים תמיד", הודיע בלינקן בנאומו בכנס הרצליה ה

   במרכז הבינתחומי. 

"כאשר אנו יושבים בשולחן המשא ומתן עם איראן, אנו דואגים לכך שלא תוכל להחזיק בנשק גרעיני", הוסיף סגן שר 
נמנע ליין מתקרב וישנה אפשרות שלא נגיע להסכמה, אבל אנחנו -החוץ. "בנושא זה אין הבדל בין ישראל לארה"ב. הדד

 מאיראן להתחמש בנשק גרעיני".

גם  -המחויבות של ממשל אובמה ליחסים עם ישראל. "נמשיך להרחיב את הפעילות בישראל בלינקן חזר והדגיש את 
אם נהיה המדינה היחידה שתעשה זאת. לפני שנה ארה"ב סיפקה סיוע ביטחוני לישראל. אלו דוגמאות של הנשיא 

 והממשל לחיבור העמוק בין המדינות ואני אומר את זה ממקום אישי".



 ח"כ הכנסת ציפי ליבני נאמה בכנס הרצליה הנערך כעת )ב( בבינתחומי
ואמרה כי " נשיא המדינה דיבר על החלוקה של  ח"כ הכנסת ציפי ליבני נאמה בכנס הרצליה הנערך כעת )ב( בבינתחומי,

ים להשאיר איזה חזון ומדינה אנחנו רוצ -ישראל לשבטים והצורך לאחד אותם אבל השאיר שאלה פתוחה באוויר וזה
לילדים שלנו ומה האופי של מדינת ישראל?. מבחינתי התשובה ברורה וצריכה לצאת מהכנס הזה: החזון למדינת 
ישראל נכתב במגילת העצמאות אבל צריך לשמור עליו. אפשר לומר אותו במשפט אחד "מדינה יהודית ודמוקרטית". 

במדינת ישראל ועליהם כל שבט יוכל להשלים את החזון הזה צריך להיות שכבת הבסיס שנלמדת בכל בתי הספר 
התרבות, השקפת העולם והמנגינה המיוחדת לו שעושה את המדינה כה יפה. צריך לגזור ממנו מסקנה גם אם היא 
כואבת. הדרך היחידה לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, היא אימוץ העיקרון של שתי מדינות לאום ואם מדברים 

 י, אין שום פתרון אחר שמאפשר לשמור גם על מדינה יהודית וגם על מדינה דמוקרטית.על יושר אינטלקטואל

החלוקה בציבור הישראלי היא בין אלה שמאמינים שהזכות על הארץ כולה ולא משנה מה יהיה בצד השני, אלא בגלל 
החזון הזה יוביל לזה  שמדובר באותה זכות שאסור לנו לוותר עליה, וישראל צריכה לשלם מחירים. בעיניי המחיר של

 והיא תהיה מדינה עם רוב ערבי, מדינה ערבית. –שתהיה מדינה אחת בין הים לירדן 

הקבוצה השנייה, כמוני, מאמינים בזכות על ארץ ישראל כולה. שתהיה מוסרית תנכית היסטורית אבל הוויכוח הוא לא 
ראל אלא במדינה בארץ ישראל. היא לא תהיה על למי יש יותר זכויות. החזון שלי ושלנו עוסק במדינה, לא בארץ יש

כולה אבל זו הדרך היחידה לשמור על ישראל היהודית, דרך עקרון החלוקה. זו הכתובת והחזון. מי שאין לו חזון אומר 
 דברים שונים לגמרי. מזגזג בין שתי דרכים שונות לגמרי. 2שבוע לפני הבחירות ושבוע אחרי 

ביטחון. זה לא ערך של הימין. זו חובה של כל מנהיגות לספק לבני עמו. התנחלויות הן שאף אחד לא ינכס לעצמו את ה
לא חלק מהביטחון. הן שייכות לחזון של ארץ ישראל השלמה שנשלח עוד ועוד אזרחים עד שנגיע לנקודה שבה אי 

 אפשר לחלק אותה יותר.

יש לספק. גם במחיר שבו צהל יישאר לפרק זמן  בכל הסדר יהיה צריך להפריד בין ההתנחלויות לבין הביטחון, ואותו
 ארוך יותר עד שנדע שאנחנו לא זורקים את המפתח לצד השני ומקווים לטוב.

מול האיומים הגוברים של האסלאם הקיצוני, אנחנו חייבים לראות האם יש הזדמנות וליצור מחנה חדש באזור שקיין 
 ות באזור.אפילו רק ע"י הגדרת האויבים שלנו ושל מדינות אחר

לצערי, הרחוב הערבי, לעומת חלק מהמנהיגות שלו, רואה בישראל עדיין אויב. יש גורמים כמו איראן שמשתמשים בזה 
 כדי להלהיט. הסכסוך עם הפלסטינים זו לא הסיבה לקיצוניות באזור. זו מלחמה דתית.

 

מנכ"ל איגוד המוצרים האלקטרוניים האמריקני בכנס הרצליה בבינתחומי: 
 "החרם הולך ונהיה יותר ויותר קשה"

"המרכיב החסר למתכון  אלן מקארתור, מנכ"ל קבוצת איירבס, קרא היום )שני( לישראל לשאוף לסיים את הסכסוך. 
ז הבינתחומי. "יש לכם חינוך מעולה, טכנולוגיה במרכ 15-הישראלי הוא עניין השלום", אמר מקארתור בכנס הרצליה ה

מעולה, כוח עבודה מיומן. גיאוגרפית ישראל נמצאת במיקום מרכזי לסחר בין לאומי. עם זאת, תעבורה אווירית דורשת 
 סביבה יציבה ורגוע ואי אפשר להתפשר בנושא הזה".

דיבר על הקשיים שמציב החרם על ישראל בפני (, גארי שפירו, CEAמנכ"ל איגוד המוצרים האלקטרוניים האמריקני )

משקיעים. "כל איש עסקים עושה את החישוב האם כדאי לו להגיע בידיעה שהוא עלול להיות מוחרם. זה הולך ונהיה 
 יותר ויותר קשה", הודה שפירו.

כנולוגיה "אנשי עסקים חוששים מההשפעה של עסקים עם ישראל על התדמית שלהם", הוא הוסיף. "אבל עולם הט
מתנהל יותר כמו תסמונת אספרגר, ופחות מתחשבים בו בשיקולים מוסריים. זו תעשייה הנשלטת על ידי מהנדסים. 

 לישראל יש מוניטין נהדרים כמקום טוב לעסקים".

ישראל, אילן בירנפלד, סיפר על המשיכה ברחבי העולם, ובמיוחד במזרח הרחוק, להשקעות  Deloitte יו"ר ומנכ"ל

שש ענקיות מסין, יפן והודו, שמגיעות לפה לא רק לרכוש את הטכנולוגיות, אלא כדי -אל. "בכל שבוע יש לנו חמשבישר
 לשאול האם ואיך הן יכולות לשכפל תרבות כזו של חדשנות".

 

לקח לא נעים"; עמוס  –ראש אגף התכנון בכנס הרצליה: "המנהרות בצוק איתן 
 גלעד: "מצבנו הביטחוני מזמן לא היה טוב כל כך"

ראש אגף התכנון בצה"ל, אלוף נמרוד שפר, הודה היום )שני( שהצבא לא היה ערוך כראוי להתמודד עם איום המנהרות 
הקיץ האחרון כשיעור שקיבלנו", אמר שפר, שהציג את התכנית הרב  מעזה במבצע "צוק איתן". "אנחנו מסתכלים על

 .15-שנתית של צה"ל בכנס הרצליה ה

קרקע יפוצח", הבטיח הקצין הבכיר. "אנחנו מרכזים מאמץ בלתי רגיל בפתרון האתגרים טכנולוגיים -"אתגר התת
שהאתגרים משתנים, ולהקדים אותם  והמבצעיים. אנחנו צריכים שצה"ל יהיה מספיק גמיש להשתנות באותה מהירות

 בצעד. לא תמיד היינו במקום הזה ולמדנו לקח לא נעים".

מדיני במשרד הביטחון, אלוף )מיל.( עמוס גלעד, סקר את האיומים על מדינת ישראל והציב את -ראש האגף הביטחוני
 רים", אמר גלעד בכנס הרצליה.איראן בראשם. "מצבנו הביטחוני מזמן לא היה כל כך טוב, אבל יש לנו הרבה אתג

"כשאתה מסתכל אל העתיד מתקרבת סערה", הזהיר גלעד. "אתה לא מאמין לזה עד שהסערה מגיעה. זה לא 
מדיני לא צופה -דטרמיניסטי, יש הרבה מה לעשות, אבל האתגרים חסרי תקדים". למרות זאת, ראש האגף הביטחוני



של גורמי ההרתעה לקיץ הזה גובר על משקל הגורמים המאיימים.  מלחמה בקיץ הקרוב. "אני חושב שכרגע המשקל
 לצה"ל יש הרבה אתגרים, שצריך לתת להם מענה, תחת עדיפויות שנגזרות מהתקציב והחלטות ממשלה".

 

הנשיא התשיעי שמעון פרס נשא דברים בכנס הרצליה והשיק אתר למלחמה 
 בחרמות

פרופ' אוריאל רייכמן, נשיא ומייסד המרכז הבינתחומי הרצליה, אמר בפתח המושב, כי "כבוד גדול עבורנו לארח כאן 
, מר שמעון פרס, ואני מודה לו על שותפות ארוכת שנים עם המרכז הבינתחומי הרצליה. במעמד 9-את נשיא המדינה ה

ימים אלה לעסוק בנושא ההסברה הישראלית. הגענו לנקודה חגיגי זה, אני מבקש להכריז כי הבינתחומי הרצליה נרתם ב
בה היציאה נגד ישראל נוגעת לעצם זכות הקיום של המדינה, כאשר הגורמים שיוצאים נגדה, הם גופים וולונטריים 
שונים, בהם גופים אקדמאיים וסטודנטיאליים. על כן, החלטנו במרכז הבינתחומי לפתוח תכנית מיוחדת ללימודי 

יה ציבורית שתעסוק במאבקים הללו. במסגרתה תפעל גם סדנא מעשית בה יעבדו באופן שוטף הסטודנטים דיפלומט
ויפעלו נגד התופעות הקשות שאנחנו רואים בעולם. פעילותם של הסטודנטים לא תהיה בשם גוף ממשלתי כלשהו, 

נת ישראל הליברלית. חלק ותייצא את הרעיון של מדינת ישראל אשר לה זכות להתקיים לפי משפט העמים, מדי
 מהסטודנטים שלנו נרתמים מזה תקופה להסברה ישראלית, עוד בטרם החלה תכנית הלימודים לפעול."

הנשיא התשיעי פרס השיק אתר למלחמה בחרמות על במת כנס הרצלייה והתייחס לסוגיות המדיניות הבוערות שעל 
ארדואן רצה להפוך את טורקיה לאיראן ואין מקום לשתי איראן במזרח  -סדר היום "אני שמח על שקרה בטורקיה

דמוגרפיה תאכל אותנו" צריך לומר את ה -התיכון" "אם לא נתחיל במשא ומתן ישראל עלולה להפוך למדינה ערבית
לא היה נשיא שעמד לצד ישראל וסייע בהיבט הבטחוני כמו אובמה" "אני מתבייש  -האמת על אובמה בקול רם וצלול

כשאני רואה את הצעקות והיחס למנהיגי ארה"ב" הנשיא התשיעי שמעון פרס נשא הבוקר דברים בכנס הרצליה 

כלפי ישראל  BDSר היום. בפתח דבריו השיק פרס אתר למלחמה בחרמות ה והתייחס לסוגיות הבוערות שעל סד

באמצעות הרשתות החברתיות. הנשיא לשעבר נשאל על ידי העיתונאי בן כספית על החרמות כלפי ישראל ואמר: 

א רוצים לרצוח את המש BDSארגוני ה -"ארגוני החרמות מציעים בורות, ושנאה. צריך להבין כי חרם מונע משא ומתן
ומתן לשלום באמצעות חרמות והם לא ישיגו שום דבר מלבד שנאה. מנכ"ל אורנג' עשה טעות וטוב שיבוא להתנצל. יש 

אנחנו צרכים לטפל  -לנו מדינות ידידות אך צריך להבין כי החרמות מגיעים מחברות עצמאיות בעלות השפעה עולמית
פונים לשלום.". פרס הדגיש בדבריו כי חשוב כי ממשלת בהסברה מול החברות הגלובליות ולהראות להם כי אנו באמת 

האם היא בעד שתי מדינות או נגד? פרס הדגיש את הדחיפות במשא ומתן  -ישראל תדבר בקול אחד וברור לעולם
והסכנה במדינה דו לאומית ואמר: "ישראל צריכה להתחיל במשא ומתן מדיני בראש ובראשונה כדי שלא תהיה מדינה 

נות את מצבנו הבינלאומי. אם לא נתחיל במשא ומתן ישראל עלולה להפוך למדינה ערבית כיוון ויש ערבית וכדי לש
זה הסוף לחזון מדינה יהודית ודמוקרטית". פרס הדגיש כי "התנאים המוקדמים שמציבים שני הצצדדים יוצרים  -רוב

מכיר את אבו מאזן יותר טוב  יש לגשת למשא ומתן ללא תנאים מוקדמים. אני -התעקשות ומקשים על משא ומתן
הוא המנהיג הערבי הנוח ביותר לנהל משא ומתן, הוא לוחם בטרור בשיתוף פעולה עם ישראל, ואומר דברים  -מאחרים

אמיצים שאף מנהיג ערבי אינו אומר. משא ומתן ייקח זמן אך לנו אסור להתייאש וחייבים לחזור לשולחן המשא ומתן". 
ארדואן רצה להפוך את טורקיה לאיראן ואין מקום  -רס: "אני שמח על שקרה בטורקיהעל הפסדו של ארדואן אמר פ

לשתי איראן במזרח התיכון. תוצאות הבחירות בטורקיה הן מגמה חיובית לישראל ולמזרח התיכון". על היחסים בין 
בארבע עיניים. את  ישראל לארה"ב אמר פרס: " את כל המחלוקות בין ישראל לארה"ב ניתן לפתור בידידות ובשיחות

אין בעיה ביטחונית של ישראל שאובמה לא נענה לה. הוא  -אובמה צריך לשפוט על פי המעשים וצריך לומר את האמת
תמך בישראל בנושא ההתנחלויות באו"ם גם כשדעתו הייתה שונה כי הוא דואג למדינת ישראל. תמיד קיבלנו את 

ות לג'ק לו בכנס אתמול היו מבישות, ג'ק לו תומך בישראל ואינו מבוקשנו מאובמה גם כשדעתו הייתה שונה". הצעק
אנחנו חייבים לדבוק  -על מה צעקו לו? ואם צועקים האמת נהית שקר והשקר הופך אמת? ברור שלא -אויב שלנו

באמת" על ההסכם עם איראן אמר פרס: "אובמה הצליח לאחד קואליציה של מספר מדינות נחושות ובראשן סין ורוסיה 
פעול נגד איראן וצריך להעריך את זה. אסור שיהיה נשק גרעיני בידי איראן, אך השלב הראשון הוא לנסות לפתור את ל

המחלוקת באמצעים לא צבאיים. הסכם טוב עם איראן לא נמדד רק לפי מספר הצנטריפוגות אלא לפי מספר המדינות 
ת ההסכם מול איראן אנחנו נשפוט אך ורק כשייחשף השותפות למאבק ויוודאו בעתיד כי איראן עומדת בהבטחותיה. א

 ונדע את כל פרטיו, האופציה הצבאית תמיד על השולחן".

    www.notobds.com קישור לאתר שהושק למלחמה בחרמות:

 

נשיא "של" לשעבר בכנס הרצליה: "אם לא תשמרו על עצמאות אנרגטית אף אחד 
 לא יעזור לכם"

( לשעבר, ג'ון הופמייסטר, קרא היום )שלישי( לישראל לשמור על עצמאות אנרגטית Shellנשיא ענקית האנרגיה "של" )

ולהיזהר בייצוא גז טבעי. "אל תאמינו למי שאומר שיש לכם יותר אנרגיה ממה שתצטרכו. אם לא תהיו עצמאים אף 
ות כמו ארה"ב או . "בעתיד, מדינ15-אחד לא יעזור לכם", הזהיר הופמייסטר בפאנל בנושא אנרגיה בכנס הרצליה ה

 ישראל, שלא יעבירו לפחות שליש מהביקוש לנפט לגז, יסתכלו אחורה בחרטה".

יו"ר המכון הישראלי לתכנון כלכלי, יוסי הולנדר, מתח ביקורת על מדיניות מיסוי הגז של הממשלה. "הממשלה  לעומתו,
י הגז בישראל יהיו גבוהים", התנבא החליטה שהיא רוצה להיות שותפה עוד לפני שמישהו הרוויח. בגלל זה מחיר

 הולנדר.

http://www.notobds.com/


עמוס הוכשטיין, השליח המיוחד לנושאי אנרגיה של מחלקת המדינה האמריקנית, טען שישראל בזבזה זמן רב בקביעת 
המדיניות הרגולטורית שלה לנושא הגז. "חלון ההזדמנויות ייסגר מתישהו. יש הרבה דיבור על תחרות, אבל כדי שתהיה 

ך שקיפות ומחויבות רגולטורית שההסכמים וההסדרים שייקבעו יישמרו גם בעוד שנים. אני מבין שהתעשייה תחרות צרי
הזו חדשה לישראל ולקחתם את הזמן לעצב את הסביבה הרגולטורית. אבל מרגע שתעשו את זה, אתם צריכים לגרום 

 למשקיעים להישאר".

 

ריבלין בכנס הרצליה: "החברה הישראלית מורכבת מארבעה שבטים, כולנו כאן 
 כדי להישאר"

נשיא המדינה, ראובן ריבלין, דיבר היום )ראשון( על שינוי פניה של החברה הישראלית. "החברה הישראלית מורכבת 
חרדים וערבים. בין אם נרצה חילונים, דתיים,  –מארבעה מגזרים, ארבעה שבטים מרכזיים שונים במהותם אלה מאלה 

-ולא מבנה הבעלות על החברה הישראלית ומדינת ישראל משתנה לנגד עינינו", אמר ריבלין בנאומו בכנס הרצליה ה
15. 

"כולנו כאן כדי להישאר", הבהיר ריבלין. "עלינו להישיר מבט אמיץ ולשאול את עצמנו שאלות נוקבות: האם אנחנו, בני 
לים להשלים עם כך .שמחצית מהאוכלוסייה אינם מגדירים עצמם ככאלה? אינם שרים את ההמנון הציבור הציוני, מסוג

בעיניים נוצצות? האם אנחנו יכולים לוותר על השירות הצבאי, ככרטיס הכניסה לחברה ולמשק הישראלי, ולהסתפק 
  בשירות אזרחי או שירות קהילתי?".

 

הרצוג בכנס הרצליה: "נתניהו מוביל למיעוט יהודי בארץ ישראל"; גלאון: "נתניהו 
 אשם בחרם"

יו"ר האופוזיציה, ח"כ יצחק הרצוג, תקף היום )ראשון( את נתניהו וטען כי הוא מוביל לסוף המדינה היהודית. "תוך 
ט יהודי בארץ ישראל", אמר הרצוג בנאומו יהודים, מיעו 48%-ערבים ו 52%כעשור, יהיו הערבים בין הירדן לים לרוב: 

 .15-בכנס הרצליה ה

"הבית הלאומי של העם היהודי ייהפך לבית הלאומי של העם הפלסטיני", הזהיר הרצוג. "אין לי שום ציפיות ממשלת 
בנט החדשה שתעשה מעשה כדי למנוע זאת. הסיסמא שלהם, 'מדינה יהודית על כל השטח', מצלצלת טוב, –נתניהו

 לצלת סקסי, אבל היא שקרית ומוליכת שולל".מצ

יו"ר מרצ, זהבה גלאון, האשימה את נתניהו בחרמות על ישראל. "אנחנו עדים לניסיון של משרד החוץ לבלום את 
ההחלטה של האיחוד לסמן את מוצרי ההתנחלויות. זה לא יותר מקרב מאסף. מתקרב היום שישראל תצטרך להחליט 

 והכיבוש, שווה לה להקריב את הלגיטימציה הבין לאומית שלה", אמרה גלאון בכנס הרצליה. האם לטובת ההתנחלויות

"הגיע הזמן שנתניהו יפסיק עם ההתקרבנות המבישה שלו", הוסיפה יו"ר מרצ. "אף אחד בעולם המערבי לא מדבר על 
וא מנציח את הכיבוש, חרמות נגדנו בגלל אנטישמיות. ראש הממשלה הביא עלינו במו ידיו את החרם בכך שה

שלא יבקש לחלוק  -ההתנחלויות ושלילת החירויות של העם הפלסטיני. אנחנו מתנגדים לחרם, אבל מי שאחראי לחרם 
  איתנו באחריות".

יו"ר הרשימה הערבית המשותפת, ח"כ איימן עודה, מתח ביקורת דווקא על הדברים שהשמיע הרצוג. "'השמאל הציוני' 
לסטינית לצד ישראל, מכיוון שהוא רוצה לשמור רוב יהודי במדינת ישראל. ואני אומר: עם שמאל בעד הקמת מדינה פ

כזה, מי צריך אידיאולוגיה ימנית? מי צריך אידיאולוגיה גזענית? מה איתי, האזרח הערביבמדינת ישראל? מה אתם 
  אומרים לי, שגם אתה ערבי, אולי נסבול אותך בקושי", אמר עודה בכנס הרצליה.

"האם התפיסה היא ערכית, שמבקשת מקום תחת השמש לעם הפלסטיני, או שהיא גישה גזענית, שרוצה להיפרד?", 
הוא הוסיף. "מה ההבדל בין השמאל הציוני לליברמן? אנחנו בעד העמדה הערכית שאומרת שמגיעה זכות הגדרה 

 עצמית לעם היהודי ולעם הפלסטיני".

 

 -ויינשטיין בכנס הרצליה: "המחשבה שהמשילות נמצאת בידי מערכת המשפט 
 פשטנית"

"יש  היועץ המשפטי לממשלה, יהודה ויינשטיין, מתח היום )ראשון( ביקורת על היוזמות להגבלת בית המשפט העליון.
תי מבוססת של מי שסבורים שבישראל המשילות אינה בידי הממשל, אלא מערכת המשפט. זו תפיסה פשטנית ובל

 .15-המושג משילות", אמר ויינשטיין בנאומו בכנס הרצליה ה

"דמוקרטיה איננה רק שלטון הרוב, אסור שמשמעותה תתמצה בכך", הוסיף היועץ המשפטי לממשלה. "דמוקרטיה בה 
יצות הרוב איננה איננה דמוקרטיה. ער -איננה דמוקרטיה. דמוקרטיה שלא נשמר בה השוויון  -אין גבולות לנציגי הרוב 

דמוקרטיה. אינני מייחס לכל רפורמה מניעים זרים, אך גם אינני מתפעל מאלה המכתירים עצמם כבני אור ואת זולתם 
 כבני חושך".

 

 



בנט בכנס הרצליה: "לפעול להכרת העולם בסיפוח הגולן"; ח"כ גפני: "לקדם 
 תהליך מדיני"

שר החינוך, נפתלי בנט, קרא היום )ראשון( לפעול להכרת העולם בסיפוח רמת הגולן. "יש טוב ורע, מדינת ישראל 
 מייצגת את הטוב. הגיעה העת היום שגם העולם המערבי יעמוד לצד מי שצודק", אמר בנט בנאומו בכנס הרצליה 

 .15-ה

ואפילו ארה"ב נקטה אז בצעדים נגד ישראל.  1981נת בנט התייחס לכך שהעולם הגיב בחריפות על סיפוח הגולן בש
ליו"ר האופוזיציה וליאיר לפיד: "בואו נתאחד סביב נושא הגולן. נפעיל יחד מערכה בינלאומית שתיתן לישראל  הוא קרא

לגיטימציה להביא סוף סוף להכרעה בגבולה הצפוני. נמשיך להתווכח על יהודה ושומרון ועל החמאס, בואו לא נתווכח 
 על דעא"ש".

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, חלק על דבריו של בנט. "אין מצב שאנחנו אומרים שאנחנו צודקים ואומרים לעולם 
'תהיו איתנו'", הוא אמר בכנס הרצליה. "אנחנו צריכים את העולם וצריכים לדבר איתו. אני לא שמאלן ולא אומר שצריך 

 דם תהליך מדיני".להחזיר שטחים במהירות, אבל צריך לק

 

 ח"כ הנגבי בכנס הרצליה: "אנחנו עלולים לפתוח במבצע כמו 'חומת מגן' בעזה"
יו"ר ועדת החוץ והביטחון, ח"כ צחי הנגבי )ליכוד(, איים היום )ראשון( במבצע צבאי נרחב ברצועת עזה. "אם לא יחול 
שינוי חד במדיניות החמאס, ייתכן ששוב נמצא את עצמנו במציאות בה חמאס שוגה בהכרת עוצמת הנחישות שלנו 

'חומת מגן' ביהודה ושומרון", אמר הנגבי בנאומו  להתמודד איתו, והדבר הזה עלול להוביל למערכה בסגנון מבצע
 .15-בכנס הרצליה ה

"זה לא דבר שישראל מעוניינת ליזום, בשל המחירים הנגזרים ממנו", הסתייג הנגבי. "אבל אם זה יקרה זה לא ייארך זמן 
  רב ואפשר יהיה להפוך את רצועת עזה למקום שתופעה של ירי תלול מסלול ממנו לא רלוונטית".

 


