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 ישראל היא אחת מכמעט 200 מדינות
כאשר האו”ם,  בארגון   החברות 
 57 מהמדינות החברות הן מדינות
אמרנו בלבד  זה  בנתון   איסלאם. 
 כמעט הכל על הזירה הבינלאומית
 בה צריכה ישראל לעצב את תדמיתה
 כמדינה מודרנית, ליברלית, שואפת
היום עצם  עד  הנאבקת   שלום, 
התיכון. במזרח  למיצובה   הזה 
 זאת לצד מדינות שאינן משלימות
יהודית- כמדינה  קיומה  עם 
הנוכחיים. בגבולותיה   דמוקרטית 

זו מכתיבה צורך ביכולת  מציאות 
אפשרות עם  אפקטיבית   צבאית 
חברתיים כלכליים,  שגרה   לחיי 
 ותרבותיים כמו כל מדינה בעולם.
 אך לא כולם מבינים איך ניתן לקיים
 מדינה כזאת ושתיחשב נורמלית. רק
 מי שמגיע כתייר לישראל ומתרשם
 באופן בלתי אמצעי מתחיל להאמין.
 עם זאת, מספר התיירים המגיעים
 לישראל מדי שנה הוא כ-2 מיליון
 איש בלבד. אל המיליונים האחרים,
 ובעיקר אל מקבלי ההחלטות בעולם,
 אנו צריכים להגיע דרך התקשורת.
הטכנולוגי בעולם  ענק  אתגר   זהו 

בו ה-21,  המאה  של   המתקדם 
המידע זורם בכל שעה, בכל דקה.

ישראל מדינת  של  המסרים   מה 
השינויים לצד  אלה?   בימים 
 המדיניים והכלכליים הגלובאליים,
האיומים והועצמו   התחזקו 
התיכון. במזרח   האסטרטגיים 
למענה להיערך  צריך  עדיין   צה”ל 
 בשלושה מעגלים: לחימה בטרור,
האיום מפני  הגבולות   הגנת 
 הקונבנציונאלי, והאיום האסטרטגי
איראן. בידי  גרעיני  נשק   בראשו 

מעגלי שלושת  בין  המקשר   החוט 
המזינה באיראן,  מצוי   האיום 
 כספית ומקצועית את ארגוני הטרור
על וחמאס,  חיזבאללה  כדוגמת   , 
מדינת גבולות  את  לתקוף   מנת 
לפתח ממשיכה  כך  ובתוך   ישראל 
לפיכך, צבאית.  גרעינית   יכולת 
המזרח ליציבות  המרכזי   האיום 
 התיכון והעולם כולו נשקף מאיראן.

 אל מול מציאות שכזו, ישראל חייבת
מדינות בקרב  קונצנזוס   להשיג 
 העולם החופשי. היחסים השוטפים
העולם אלה  למדינות  ישראל   בין 
 החופשי צריכים להתבסס על ערכים
הדוגלת עולם  ראיית   משותפים, 
 בדמוקרטיה והצורך להתגונן מפני
 קיצוניות וטרור. האתגרים הניצבים
 בפני הגורמים הפרגמטים מחייבים
 להדק עוד יותר את שיתוף הפעולה
והמודיעיני הצבאי   הביטחוני, 
העתיד. אתגרי  מול   בהתמודדות 
 ישראל כבת ברית במלחמה העולמית
 בטרור, היא בעלת ידע נצבר ונסיון
 נרחב בתחום. על העולם לנצל זאת.

 האתגר הכבד להסברה הישראלית

החמור הכרסום  הוא   כיום 
ישראל. באירופה  בלגיטימיות של 
של ההזויים  השוליים  מן   חלחלו 
 השמאל אל הזרם המרכזי של השיח
והאקדמי התקשורתי   הציבורי, 
 ספקות עמוקים בדבר הלגיטימיות
 של מדינת הלאום היהודית. ספקות
בוטים ברמזים  מלווים   אלה 
 בדבר האופי הנאצי של מדיניותה
 והתנהגותה, המקובלים על עשרות
)לפחות הקהל  דעת  של   אחוזים 
וברגשות שליליים בגרמניה(   40% 
באירופה,  56%( ישראל   כלפי 
הזו המגמה  בגרמניה(.   77% 
 יונקת מגלגול מחודש של תפיסות
 אנטישמיות, מפסילה תרבותית של
הבנה מאי  לכוח,  להזדקק   הצורך 
עצמית בהגנה  ישראל  של   לצורך 
הקיומיים האיומים  מפני   נחרצת 
העוותים ומן  ניצבת  היא   בפניהם 
התקשורתי. הדיווח  של   המבניים 

הזו המגמה  את  לשנות   הסיכוי 
 בטווח הקצר קלושים, משום שהיא
 מעוגנת עמוק בתפיסותיו של ציבור
 רחב ומוכתבת ע”י גורמים מבניים.
ההסברה מערך  משתפר  זאת   עם 
 הישראלי המבוסס על מטה הסברה
ידי על   ,)2007 )מאז  חדש   לאומי 
כן כמו  צה”ל.  ודובר  החוץ   משרד 
 משתתפים במאבק מאות דיפלומטים
ההסברה ואנשי  בעולם   ישראלים 
 בארץ העומדים בקשר מול מאות
בישראל. המשרתים  החוץ  כתבי 

לתקשורת מרצה  הינו   *הכותב 
 באוניברסיטת בר אילן בישראל , דובר
צה”ל ומפקד בכיר במודיעין לשעבר

 תא”ל )במיל’( אפרים לפיד
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מרקל,  אנגלה  הגרמנית,  הקאנצלרית 
עם  בגרמניה  השבוע  בפגישתה  אמרה 
כי  פרס,  שמעון  ישראל,  מדינת  נשיא 
צפוי סבב נוסף של סנקציות נגד איראן 
לאחר  מגיעים  דבריה  הבא.  בחודש 
איראן  לפיו   Der Spiegel ב-  דיווח 
עוד השנה. גרעינית  לייצר פצצה  תוכל 

זוכרים את השואה
מישראל  כנסת  חברי  של  משלחת 
 65 לציון  הממלכתי  בטקס  השתתפה 
שנה לשחרור מחנה הריכוז וההשמדה 
אושוויץ בירקנאו. בין הנוכחים היה גם 
חבר כנסת ממוצא ערבי, מוחמד ברכה.

מלאכים בכחול לבן
אחרי טיפול ב-1100 נפגעים, ביצוע של 
ו-13 לידות,  ניתוחים מצילי חיים   314
להאיטי  הישראלית  הסיוע  משלחת 
חזרה לישראל. בזאת לא תמה היוזמה 
הפגוע: במשרד  לאי  לסייע  הישראלית 
לאמץ  האפשרות  נשקלת  כבר  הרווחה 
מהאיטי. משפחות  ולקלוט  יתומים 

משיבים אש
האו”ם  לידי  העביר  מתכוון  צה”ל 
ההאשמות  נגד  מצולמות  הוכחות 
במבצע  בוצעו  לפיהן  גולדסטון  בדו”ח 
על  מלחמה.  פשעי   2009 בינואר  בעזה 
צה”ל  טיימס,  יורק  בניו  הדיווח  פי 
שפעלה  היחידה  הקמח  תחנת  כי  טוען 
בעזה הופצצה בשוגג על ידי ארטילריה 
ולא  החמאס,  עם  אש  חילופי  בזמן 
שטען  כפי   F-16 מסוג  ממטוס  נפגעה 
כל  מכחיש  צה”ל  כן,  כמו  הדו”ח. 
שפכים. לטיהור  מתקן  להרס  קשר 

 פרוייקט חדש במשרד
החינוך

 משרד החינוך בישראל יכנס לראשונה
התנדבות ארגוני   15 של   פורום 
מדיניות לגבש  מנת  על   בישראל 
למערכת מבוגרים  מתנדבים   גיוס 
 החינוך. התכנית “מתנדבים בחינוך”
מערך פעילות  את  לתאם   אמורה 
 ההתנדבות בבתי הספר השונים תחת
חינוך אישית,  חונכות  של   נושאים 
נוספים. ונושאים  גישור  חברתי, 

 גשם של מוזיקה
 בשבוע שעבר דווח ב-השבוע כי הזמר
 אלטון ג’ון מגיע לישראל בקיץ ב-17
של הרשימה  מתארכת  כעת   ליוני. 
דרכם שעושים  הגדולים   האמנים 
 לארץ הקודש: מטאליקה )22 למאי(,
ורוד למאי(   30( גוד  אוף   לאמב 
 סטיוארט )1 ליולי( כבר אורזים את
 המזוודות. לאחרונה אף רצות שמועות
על הופעה של בוב דילן ב-27 למאי.
בצה”ל חדש  ראשי  רב 
ייכנס פרץ  רפי  במילואים   סא”ל 
כרב לתפקידו  הקרובים   בחודשים 
היה פרץ  )רבצ”ר(.  הראשי   הצבאי 
וב-15 השנים  טייס מסוקים בעברו 
המכינה בראש  עמד   האחרונות 
 הצבאית “עוצם”. הוא יחליף בתקפיד
רונצקי. אביחי  הרב  תת-אלוף  את 

 מערכת השבוע

איך מסבירים לעולם דו-פרצופי?

הטרנד  את  הקדימה  היהודית  הדת 
בכמה אלפי שנים, והיא התרבות היחידה 
שיש בה חג סביבתי, חג שכולו אהבה 
לאדמה ולטבע – ט”ו בשבט. הקק”ל 
מדי  נוטעת   - לישראל  קיימת  קרן   –
שנה כ-700 אלף עצים ביערות ישראל, 
מה שהופך את ישראל למדינה היחידה 
בעולם שמספר העצים בה גדל במאה 
האחרונה. ב-2010 לבדה ייטעו בישראל 
10,000 דונם של יער חדש, בהשקעה של 
כ-25 מיליון שקל )כ-4.4 מיליון יורו(.

מיוחד  פרויקט  קק”ל  תפעיל  “השנה 
בערבה”,  שיטה  עצי  נטיעות  של 
מספרת מיכל מרמרי, דוברת הקק”ל. 
הערבה היא העמק המשתרע מדרום 
מדברי  אזור   – אילת  ועד  המלח  ים 
אופייניים  הם  הערבה  “עצי  וצחיח. 
שלו  הייחודי  לנוף  תורמים  לאזור, 
חשובה  אקולוגית  מערכת  ויוצרים 

שאינה קיימת עוד בשום מקום באזור. 
אולם בעשורים האחרונים אנו עדים 
לתמותה מואצת באוכלוסיית השיטה 
בערבה, מבלי שמתקיים פיצוי טבעי”.
בתגובה השיקה הקק”ל מבצע מורכב 
ויקר לשיקום אוכלוסיית השיטה, ששיאו 
יתרחש בימים אלו בנטיעות המוניות. 

מחפשים את העץ הנדיב
ף  ס ו נ ט  ק י ו ר פ
הקק”ל  שמקיימת 
מיפוי  הוא  השנה 
העצים  אוכלוסיית 
ברחבי  העתיקים 
במקומות  ישראל. 
ניצבים  רבים במדינה 
עצים בני מאות שנים. 
הם ניטעו בחצרות בתי 
כנסת, כנסיות, מסגדים 
ובתי ספר. “כל עץ שכזה 

סיפורים  חובק  ומלואו,  עולם  הוא 
ואגדות המספרים את סיפור המסורת 
והדת במדינה, ומשרטטים את נופיה”, 
מתארת מרמרי. צוות מיוחד של הקק”ל 
עצים  מ-1,200  למעלה  איתר  כבר 
שכאלה, והוא שוקד על מדידתם, אמדן 
על הרקע שלהם. מידע  איסוף  גילם, 

 זיו ר. מאור

ט”ו בשבט הגיע – אז מפריחים את המדבר
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