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The following is the Hebrew text of a lecture delivered in English by Aryeh Rubin at the 
Bar Ilan University conference, Who Abandoned the Jews—And Who Tried to Save 
Them? A Conference on Religious Zionists and Rescue from the Holocaust, held on May 
30, 2010, the day before the flotilla fiasco. 
  
The message of this lecture has resonated with scores of Israelis who have seen the 
English version of the text. As a result of the strong Israeli response, and requests for 
translation from several readers, the text has been translated into Hebrew by AllText. 
Special thanks to Avi Hacohen for his help in facilitating the translation process. The 
Hebrew text below is followed by the English text. 
  
Please forward this lecture to any Hebrew speakers you think will 
be interested. 
  
Mr. Rubin’s lecture, “Jewish Unity and Disunity, Then and Now,” focuses on 
current existential threats to Israel, specifically the multiple military threats and the 
global campaign of delegitimization. We, the Jewish people, despite our disunity, must 
collectively wake up, face the reality of our imperiled existence, and take action. We 
must learn from the example of the Holocaust, in which disunity and a failure on the 
part of American Jews to protest effectively enough on behalf of European Jewry had 
devastating consequences. If ever there was a time to transcend our differences, to 
address the weaknesses in our leadership, and to face and fight the threats bombarding 
us, it is now. The Israeli government is not equipped to fight delegitimization on its 
own. It is time to contract out to leading experts to create a massive publicity campaign 
based on cohesive, consistent messaging that will change hearts and minds, favorably 
influencing thought leaders globally about Israel, and turn back the rising tide of 
negative propaganda. 
 
The text of the lecture is followed by Mr. Rubin’s bio. Text from the lecture may be 
reproduced in whole or in part only if taken in context, with proper credit given, and 
with a link to the pdf of the full text, to be posted on the Targum Shlishi website at 
Uwww.targumshlishi.org U. Please note that there are some variations between the written 
text and the spoken lecture. Comments may be sent to Uinfo@targumshlishi.org U. 

 
 

 

 

 

Hebrew Text of Lecture 
 הרצאה מאת אריה רובין, אז ועכשיו, אחדות ופילוג בעם היהודי

  
ועידה בדבר הציונות הדתית והצלת " ?ומי ניסה להצילם מי נטש את היהודים –", י אריה רובין בוועידה"להלן תוכן ההרצאה אשר ניתנה ע

 .אילןבאוניברסיטת בר- 30.5.2010אשר נערכה ביום , יהודים בשואה
  

ובפרט לאיומים , מתמקדת בסכנות הקיומיות העכשוויות של מדינת ישראל, "אז ועכשיו, אחדות ופילוג בעם היהודי", וביןהרצאות של מר ר
מוכרחים , חרף הפילוג אשר קיים בשורותינו, העם היהודי, אנו. לגיטימציה של מדינת ישראלהצבאיים המרובים ולמאמץ הגלובלי לדה-

אשר בתקופתה הפילוג , עלינו ללמוד מניסיון השואה. ולנקוט באמצעים כנגדן, כנות העומדות לקיומנולהתמודד מציאות הס, להתעורר יחדיו
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אם אי פעם היה זמן מתאים עבורנו . של יהדות אמריקה וכישלונם להתנגד במידה מספקת בשם יהדות אירופה הובילו לתוצאות הרסניות
הרי שהזמן הוא , ולהתמודד וללחום באיומים אשר האורבים לנו בכל פינה, גתנולהתמודד עם נקודות התורפה בהנה, להניח בצד את פערינו

על מנת ליצור , הגיעה העת לפנות לשירותיהם של המומחים המובילים. לגיטימציה לבדהאיננה מסוגלת להילחם בדה- Uישראל Uממשלת . כעת
ותשכנע את מנהיגי , ר תחולל תמורות בלבבות ובמוחותאש, מידה נרחב המתבסס על העברת מסרים מלוכדת ועקביתקמפיין ציבורי בקנה-

 .ישראלית ההולכת וגוברתולהדוף את התעמולה האנטי-, הדעות בעולם לראות את מדינת ישראל באור חיובי יותר
  

הקשר ניתן להשתמש בתוכן ההרצאה באופן חלקי או מלא כל עוד השימוש נעשה ב. לאחר תוכן ההרצאה מוצגת הביוגרפיה של מר רובין
אשר יפורסם באתר , המכיל את הטקסט המלא של ההרצאה PDFבצירוף קישור לקובץ ה-, וניתנת ההכרה המתאימה למקור הכתוב, הנכון

ובין תוכן ההרצאה יש לציין כי קיימים הבדלים מזעריים בין המסמך הכתוב . Uwww.targumshlishi.orgUתרגום שלישי בכתובת 
 .Uinfo@targumshlishi.orgU: ל"ניתן לשלוח תגובות לכתובת הדוא. פהבעל-

  
אז ועכשיו , אחדות בפילוג בעם היהודי

  
. ם לארגן ועידה חשובה זואילן על מאמציהר באמל ולאוניברסיטת בר-"ד, ר מדוף"ברצוני להודות לד, ראשית. צהריים טוביםאחר-

  
הובילו לתוצאות , המחסור באחדות בעם היהודי בטרם תקופת השואה ולאחריה, וכפי ששמענו היום ממספר דוברים, כפי שאנו יודעים

ת כוחנו נחלש עקב חוסר האחדו, אף כיום, אך עם זאת, מתמודד פעם נוספת עם אתגרים להמשך קיומו, העם היהודי, היום אנו. הרסניות
וחוששים במידה כה רבה , יעילהנתונים תחת הנהגה שסועה ובלתי-, מפולגים דתית ואידיאולוגית, אנו מפוזרים גיאוגרפית. בשורותינו

על כל יהודי כיום להעמיד , ולכן, כך שאיננו מצליחים להבין ששלומנו האישי תלוי ונשען על יכולתנו לשרוד כקבוצה, לשלומנו האישי
. לא כעם ולא כיחידים אין אנו מצמידים תג מחיר להישרדותנו כקבוצה –, עם זאת. הודי בראש מעייניואת הישרדות העם הי

  
באופן יוצא , למרבה הצער, שהינם רלוונטיים, האירועים אשר התרחשו לפני שישים וחמש שנים מלמדים אותנו מספר לקחים מפכחים

המשך קיומה של מדינת . איננו מעניקים להם את תשומת הלב הראויה, הודיבני העם הי, עושה רושם כי אנו, עם זאת. דופן גם כיום
. ישראל מצוי כעת תחת איום רציני

  
בשאננותנו המוטעית ובמלחמתנו על נתחי , אבל שאנו, לקחים אשר עליהם להיות טריים במוחנו הקולקטיבי, עלינו ללמוד מלקחי השואה

משום שאנו כבר שרדנו כה הרבה איומים לקיומנו , תחושת המשכיות מוטעית, כעם, לנו ייתכן שיש. הזנחנו מאחורינו, ערךקרקע חסרי-
כלי הנשק , אבל היום. אנו נשרוד גם את האיום הזה. שרדנו כל איום אחר שעמדנו בפניו: אנו חושבים לעצמנו. במהלך ההיסטוריה

הסתת הדעה העולמית הציבורית כנגד , אותו הזמןב. נתפש עלול להתרחש ברגעשהבלתי- המכלים הם קטלניים במידה רבה יותר –
באמצעות מאמצי תעמולה עיקשים ומדבקים המיועדים לשלול ממדינת ישראל , כנגד העם היהודי, כשהשלכה של הסתה זו, ישראל ו-

במכוון העובדה שתעמולה זו מבוססת על פרטי מידע המטעים . מאמצי הרעלה אלו ממשיכים לצבור תאוצה את הלגיטימציה שלה –
בעוד , וקיימת להן הצדקה מוסרית, האומרת שפעולות האיבה הפלסטיניות הינן מוצדקות,  קיימת התפיסה, למשלאיננה רלוונטית –

ישראל היא המדינה היחידה בעולם  . מוסריות בעלילמוצדקות ובלתי-פעולות המגננה של ישראל כנגד מתקפות אלה נתפשות כבלתי-
ראוי אם אי פעם בעבר היה זמן  . עיקש ומשכנע ההולך ומתעצם בכל עת, י קמפיין גלובלי"מד במתקפה עאשר עצם זכותה להתקיים עו

ולפעול כאחד כמיטב יכולתנו על מנת להתמודד , להתמודד עם נקודות התורפה בהנהגתנו, יותר להתעלות על הפערים הקיימים בינינו
. הזמן הוא כעת, ולהלחם באיומים האורבים לנו בכל פינה

  
למרות שאין , להשתמש בכוחנו הקבוצתי על מנת להתערב בשם יהדות אירופה, להגן זה על זה, לא השכלנו להתאגד יחדיו, בזמן השואה

. בכך כדי להפחית מערכם של מאמציהם הראויים לציון של יחידים וקבוצות קטנות
  

וצעדת הרבנים , תוכנית אירופה, כגון הקינדרטרנספורט מאמצים אמיצים מאמציה של קבוצת ברגסון ושל אחרים –, בהסתכלות לאחור
מאמצים אלה היו טיפות , בראייה הרחבה את הקטסטרופה אשר התרחשה לעם היהודי, חרף נאצלותם של מאמצים אלה בוושינגטון –

. היה להם משאבים ,ליהודים האמריקאים בזמן מלחמת העולם השנייה היה כוח. באפשרותנו היה לפעול במידה רבה הרבה יותר. בים
. הם יכלו לטלטל את הספינה, הברית להפציץ את המסילות המובילות לאושוויץהם יכלו ללחוץ על בעלי-, הם יכלו לעשות רעש

אמריקאית פשוט לא עשתה מספיק על מנת לסייע ליהדות הקהילה היהודית-, היא שבמהלך השואה, אך העגומה, המציאות הפשוטה
או , מזל מספיקובר-, חכם מספיק, ה אדם יכול היה לשרוד את כבשני אירופה הייתה להיות עשיר מספיקבהדרך היחידה  . אירופה

. אתה היית בודד במערכה. שילוב של כל אחד מאלה
  

המצב הקיים 
בחרו מקבלי ההחלטות והאזרחים אשר . חוקי המשחק השתנו. נהנינו לאחר אושוויץ איננה עוד, העם היהודי, תקופת החסד ממנה אנו

אשר תודעתם הקולקטיבית נתעוררה עקב חומרתה של , בני עשיו. אינם עוד אשר אופיים התהווה בצל זוועות טרבלינקה ודכאו –, בהם
להבדיל מאנטישמיות נוצרית דתית , הפעם, עם זאת. הדרההאנטישמיות נמצאת עמנו שוב במלוא-. כבר הספיקו להתגבר עליה, השואה

ותיוגה כהתגשמות , אינטלקטואלית ומתחסדת נגד מדינת ישראלהאסטרטגיה הקיימת היא מלחמה פסאודו-, יתאו אנטישמיות נאצית גזענ
. כל הרוע
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השוואתו לאירועים אשר התרחשו כמעט לפני , הערכה מפוכחת של המצב הקיים. הברברים ממתינים בשערינו, גבירותיי ורבותיי
. המצור על ירושלים החל ז בתמוז –"רבים למועד ימובילים אותי למסקנה כי אנחנו מתק, אלפיים שנה

  
ישראל עומדת בפני , מצידה המזרחי. ישנם איומים גרעיניים באופק וסכנות הנובעות מטילים אשר ניתן לשגרם בכל עת אל עבר ישראל

, החיזבאללה, ל איראןישראל מתמודדת עם איום אסטרטגי מצד סוריה ומצד שליחתה ש, מן הצפון. איום קיומי תחת ידיה של איראן
החמאס מתחמש מחדש ומכריז בפומבי על מסירותו למאמצי השמדת מדינת , מן המערב. טילים 40,000הנשק שלה מאוחסנים שבמחסן-

. הפלסטינים אינם מראים כל סימן רציני כי בכוונתם להכיר בישראל כמדינת העם היהודי. ישראל
  

אנו מצויים , ללא מדינת ישראל. על יכולתה של מדינת ישראל להמשיך ולהתקיים כושרו של העם היהודי לשרוד כעם נשען כיום
בלא תלות במרחק . מן היהודי המתבולל ועד ליהודי החרדי, מיהודי אוסטריה עד ליהודי זימבבואה, כל אחד ואחד מאיתנו, בסכנה

. כל העם היהודי הוא כאיש אחד, זומבחינה , בלא תלות בפערים ובפלגים השונים שבתוכינו, גיאוגרפי או אידיאולוגי
  

לגיטימציה דה-
  

הדמוניזציה של ישראל בהנהגת , לגיטימציה המתפשטים והמתגבריםמאמצי קמפיין הדה-, דהיינו, מדינת ישראל עומדת בפני אתגר נוסף
. השמאל אשר מעמידה בסימן שאלה את זכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית עצמאית

  
, שלוחותיה קיימות הן בתקשורת הישנה והן בתקשורת החדשה. וניזונה מן השמאל האקדמי טימציה של מדינת ישראל נולדה ב-הדה לגי

י העילית "לגיטימציה הפכה ליותר ויותר מקובלת עהדה-. י עולם הרשתות החברתיות המקוונות"ע, באופן חלקי, והיא מונעת
כאשר התקיים שבוע האפרטהייד הישראלי , קחו לתשומת ליבכם שבמהלך חודש מרץ. להן בימין והן בשמא, האינטלקטואלית באירופה

הרהרו לרגע באירועי , לחלופין, או. ים ובאוניברסיטאות בלמעלה מארבעים ערים ברחבי העולם'התקיימו אירועים בקולג, המזעזע
או להפגנה , אשר התקיימה לפני מספר ימים או ההתמקדות במדינת ישראל במהלך הועידה למניעת הפצת נשק גרעיני, המשט לעזה
עלינו להכיר . יורק ביום שישי האחרוןהיטב אשר קראה להחרמת חנות השוקולד של מקס ברנר ביוניון סקוור שבניו-המתוקשרת-

צל הכיסוי ב, אנו עדים. לגיטימציה ואשר נוטה להציגו באור חיוביי קמפיין הדה-"אשר נוצלה היטב ע, בהשפעתה של תקשורת ההמונים
לנטישת התקשורת את צביונה ככלב-, התקשורתי הסלקטיבי של פריטי חדשות מסוימים ואופן הצגתה המגמתי את מדינת ישראל

. אשר לרוב לא פצתה פיה כנגדה, ובכך אנחנו יכולים למצוא הקבלות מטרידות לאופייה של תקשורת ההמונים במהלך השואה, השמירה
  

והם מהווים סכנה אמיתית לעתידה  המאמצים הפוגעניים להטיל ספק בזכותה של מדינת ישראל להתקיים –לא ניתן להמעיט בערכם של 
מתריעים כי מבצעי הדה-, אביבממשלתי מתל-צוות החשיבה הבלתי-, לרבות חברי מכון רעות, ישנם רבים. של מדינת ישראל

למעשה , חים הפלסטיניים וקידום פיתרון שתי המדינותחרף טענתם כי מטרתם היא לסיים את הכיבוש הישראלי בשט, לגיטימציה
יעדם הוא להחליש את מדינת ישראל פוליטית וכלכלית באמצעות מאמציהם  מכוונים לאותה המטרה של המתנגדים האסלאמיים –

לפיו תהיה , מדיניובסופו של דבר לכפות את פיתרון החד-, לפגוע בכלכלתה ולהטיל עליה סנקציות, לקרוא לחרם על מדינת ישראל
המבוסס על מודל ההתנגדות למשטר הגזעני הלבן , לגיטימציה משתתפים כעת בקמפיין חורמהחסידי הדה-. מדינה אחת ובה רוב מוסלמי

, שמטרתו לשחוק את הלגיטימציה של מדינת ישראל תוך התעקשות כי היא מתבססת על עקרונות ההפרדה ותורת הגזע, בדרום אפריקה
. ניתן יהיה לנצלה כנגד מדינת ישראל במהירות רבה, חזוריה תגיע לנקודת האל-לגיטימצוכאשר הדה-

  
בריתה ייתכן והאפשרות שבנות-. אך אין היא, הלוואי וכאן הייתה תמה רשימתי זו של האתגרים העומדים בפני מדינת ישראל

יאל נזק הגובר על כל שאר הפריטים הינה בעלת פוטנצ, המסורתיות של ישראל לא יעמדו לצידה כאשר היא תזדקק להם ביותר
ובמידה מסוימת של בנות-, הבריתליבה של ארצות-ישראל יכלה להישען על תמיכתה הנאמנה וטוב-, לאורך כל תקופת קיומה. ברשימה

. הישענות זו כבר איננה מובטחת עוד וכולנו תקווה שאין כך הדברים –, תחת הממשל הנוכחי. בריתה המערביות
  

אנו חזקים משום . חזק בימינו יותר מאשר שאי פעם היה באלפיים השנים האחרונות, ניתן לטעון, העם היהודי. 1939שנת איננו חיים ב
אך אנו בעיקר חזקים משום שיש לנו את מדינת ישראל ואת כוחה , הברית ובאירופהשיהודי התפוצות משמיעים את קולם בארצות-

. הצבאי
  

פילוג 
  

אלה בינינו . יכולתאנחנו למעשה חסרי כל-, לשלב את קולותינו ולעמוד זה לצד זה במחאה, נו להכיר בכוחנודווקא בזמן שעלי, עם זאת
, המודאגים והתופשים את הצורך בפעולה מיידית צריכים באותה המידה להבין שאינספור האימיילים והמאמרים שאנו שולחים לחברינו

הגיעה השעה לחדול . להשיג הרבה מעבר לשיפור מזערי בתחושתנו האישית אין בכוחם ומספר השיחות הרב שאנו מנהלים עימם –
. מדיבורים רק בין עצמנו

  
אך זוהי תקווה תלושה ובלתי-, יש לקוות שהאיומים העומדים כרגע כנגד ישראל יזרזו את תהליך התאחדותם של יהודי כל העולם

של גורלם המשותף של יהודי העולם , שבעבר זכה לאמינות רבה, ספטאף הקונ. הפערים הדתיים והפוליטיים נותרים בעינם. מציאותית
בעוד המרחק . ובפרט בקרב בני הדור הצעיר, הברית ויהודי ישראל נחלשהקשר המסורתי והחזק בין יהודי ארצות-. מאבד כיום מכוחו –



רף עקב פעולותיו של הממשל האמריקני השסע הקהילתי הוח. המרחק הרוחני בין שתי הקהילות הולך וגובר, בקילומטרים אינו השתנה
. הנוכחי

  
הברית ומזכירת המדינה בחרו לדבוק באסטרטגיה נשיא ארצות-. אינם חמים, ונאמר זאת בנימוס, יחסיה של ממשלת אובמה עם ישראל

וזאת , המוסלמי במאמץ לפייס את המדינות הגדולות הרבה יותר והעשירות בנפט בעולם, לפיה ישראל מאבדת מעדיפותה במספר רבדים
העם היהודי מצוי , העדיפויות של הנשיא הנוכחיאין ספק שבסדר-. המלחמה המתמשכת של קבוצת מדינות זוחרף העוינות מחרחרת-

. הנשיא אובמה אינו דוגל בייחודה של מדינת ישראל, ולהבדיל מחלק מקודמיו בבית הלבן, במקום נמוך יותר
  

, חרף פעולותיו בזמן האחרון, עם זאת. י הישראלי מאמינים שאובמה תומך במדינת ישראלרק ארבעה עד שישה אחוזים מן הציבור
בעוד שסקר שנערך . שבעים ושמונה אחוזים מיהודי המדינה הצביעו עבורו. היהודים האמריקאיים חשים אחרת לגמרי כלפיי אובמה

שני-, ומרגישים עתה שאובמה איננו ידיד של ישראלכשליש מהם מתחרטים על החלטתם , לאחרונה מלמד אותנו שבין אותם מצביעים
. הברית ובין יהודי ישראללמותר לציין שקיים נתק בין יהודי ארצות-. שליש מן היהודים אשר הצביעו לאובמה עדיין תומכים בו

  
יקה במובניו ישראלית הוא שהרוב המכריע של יהודי אמראמריקאית והיהודית-משמעו של אותו הפער בין הפוליטיקה היהודית-

לא ביכרו את טובתה של ישראל . 2, האמינו שאובמה יתמוך בישראל ולכן לא הבינו מה תהינה ההשלכות עבורה.1 הבסיסיים או ש-
. אך היו להם שיקולים אחרים בבוחרם את נשיאם החדש, הבינו את ההשלכות על מדינת ישראל. 3או , כאשר בשיקולי ההצבעה שלהם

. וקת בין יהודי אמריקה ויהודי ישראל בנוגע לצעדים בהם יש לנקוט על מנת להגן על מדינת ישראלישנה מחל, כתוצאה מכך
  

אשר בשאננותם אינם יכולים , על ישראל לפעול למען האינטרסים שלה ללא היסוס וללא התערבותם של יהודי אמריקה ומנהיגיהם
. קים בעדיפויות שונות משל יהודי ישראלמחזי, ולמעשה, לתפוש במלואו את מצבה הנוכחי של מדינת ישראל

  
ליברליזם ויהודים אמריקאים 

אשר כוללת בחובה את ניכורם של , הדבר נובע ממחלוקת רחבה יותר? כיצד אירע הדבר ונולד הפילוג שבין יהודי אמריקה וישראל
ואת עדיפותם של ערכים ליברליים , לליםמצוות ויהודים מתבואת הפער ההולך ומתרחב בין יהודים שומרי-, מנהיגי הקהילה היהודית

מחלוקת זו היא הד לפער שבין יהדות אמריקה ליהדות , ואף למרבה הטרגדיה, למרבה הצער. אצל מרבית הקהילה היהודית האמריקאית
. אירופה בזמן השואה

  
יהודים , מערכת ערכינו המסורתיתבהיעדר שורשי אמונתנו ו. יהודיזציהתהליך של דה-, במידה מסוימת, מרבית מיהדות אמריקה עברה

ערכים ליברליים אלה הם כל . או צדק חברתי, אשר בבסיסה ערכי האוניברסליזם ותיקון עולם, רבים אימצו השקפת עולם תיאולוגית
אלה . הומניסטיםמרבית יהודי אמריקה בוחרים להיות פרו-, ישראליהודים או פרו-כך שבמקום להיות פרו-, רווחים בקרב הקהילה

אם הם לא יענו , שבשלב מסוים בעתיד בו העם היהודי יימצא סכנה, או שלא אכפת להם מכך, העונים להגדרה זו או שאינם מבינים זאת
קורבנות או , במובן מסוים, יהודים אלה הינם. הם למעשה ימנעו מלמלא את חובתם כיהודים, לקריאת הדגל על מנת להגן על עמם

התערובת ונישואי-, ובה התבוללות היא דבר שבשגרה, חינוך יהודי חסר, ת על הנהגה קלוקלתתוצרים של מערכת לקויה המושת
. שכיחים ביותר

  
ובמקום זאת ,זנחו את האמונה הדתית המסורתית מזה זמן רב , ביחד עם הממסד היהודי הרחב, הפלג הליברלי של היהדות המאורגנת

ואשר עשויה , זו קהילה אשר מזה מאה שנים התרחקה מערכי הליבה של היהדות מה שאנו רואים כרגע. אימצו את מנטרת תיקון העולם
אשר , מצב זה אינו שונה בהרבה מן התרחיש אותו חווה העם היהודי בברית המועצות לשעבר. להתבולל ללא מאמץ אם תחפוץ בכך

. דבר ועיקר לאחר שבעים שנות קומוניזם למעשה איבדו הם את תחושת המסורת וההיסטוריה היהודית לכל
  

אך מעולם לפני ימינו אלה לא הוטב לאויבינו כה רבות , היהודים לא פעלו מספיק על מנת לסייע לאחיהם, בזמן מלחמת העולם השנייה
לאורך . אך זוהי למעשה השפעתם מעשיהם, מרביתם של יהודים אלו אינם חותרים כנגד מדינת ישראל במודע. ממעשי היהודים

מה שאין להסכים לו הוא . וזוהי מציאות שניתן לקבלה, אותו גרעין של יהודים אשר בחרו לוותר על יהדותם ההיסטוריה תמיד נכח
או , או מתוך נאמנות מוטעית, בין אם מתוך בורות, המונים רבים של יהודים פועלים לשבירת כושר ההישרדות של העם היהודי, שכיום

כפי שאסביר , או לכל היותר להאט אותה, י מאמין שבכוחנו להפוך את המגמה הזואנ. מתוך חוסר הבנתם את תמונת המצב הגלובאלית
. מייד

  
, בדומה לשבעים אחוזים מן האוכלוסייה הישראלית. מצוי עמוק בצד השמאלי של הקשת הפוליטית, באופן אישי, עליי להבהיר כי אני

כאשר לקחתי חלק במשלחת פורום המדיניות , בות עם ערפאתלר, נפגשתי עם הנהגת הרשות הפלסטינית. גם אני תמכתי בהסכמי אוסלו
והתחלתי להבין , חלה תמורה בהשקפתי, אך לאחר פרוץ האינתיפאדה. קבוצה יהודית אמריקאית המשתייכת לשמאל, )IPF(הישראלית 

כתוצאה מכך התפטרתי ו, למעשה לא פעלו על מנת להגן על ישראל כפי שהוטל עליהם, ומספר ארגונים יהודיים מן השמאל, IPFשה-
. מ עד אשר הפלסטינים יבשלו להגיע איתנו להסדר רציני"אני באופן אישי מאמין שעלינו להמשיך בתהליך המו. מן הארגון

  
הנהגה 

וזוהי תוצאה ישירה של , והעשירים, הפניםרבי-, אשר החליפה את נוהגי היהדות המסורתיים, יהודי אמריקה הטמיעו את דת הליברליזם



אלו העומדים בראשי המועצות אשר מנחות את המדיניות היהודית , מקבלי ההחלטות, כיום. מתמשך בהנהגה יהודית יעילה מחסור
ועל פי רוב אינם מעריכים את קסמה ואצילותה של , אשר מרביתם חסרי חינוך ומסורת יהודיים, הממוןהם לרוב בעלי-, הקולקטיבית

כתוצאה . לפעול בצורה מיטבית על מנת לקדם את האינטרסים של העם היהודי ומדינת ישראלוהם אינם יודעים בבירור כיצד , מורשתנו
. הם בוחרים פעמים רבות לפעול על פי החלטות לקויות אשר בתורן גוררות תוצאות עגומות עבור בני עמם, מכך

  
, גמאות להנהגה יהודית ראויה וחזקהזכינו לחזות במספר דו, אשר אירע לפני כחודשיים, במהלך המשבר האחרון עם ממשל אובמה

. תגובתם חרגה מן המוסכמות, למרבה הצער. כאשר מספר יחידים מן הקהילה השמיעו קולם על היחס הקלוקל לו זכו ישראל ומנהיגיה
יהאד הגלובלי 'אותם מנהיגים אינם מדברים כנגד הג. הם בחרו שלא לומר דבר תגובתם של מרבית ממנהיגינו הייתה מחפירה –

הם חושבים שיוטב במידה , בדומה למקביליהם בזמן מלחמת העולם השנייה, אולי הם בוחרים בשתיקה. והשלכותיו עבור העם היהודי
, או אולי הם שותקים משום שדתם האמיתית היא דת האוניברסליזם וההומניזם, הרבה ביותר לעם היהודי אם הם ינצרו את לשונותיהם

ההיסטוריה תייחס קלון למנהיגים רבים של . ם שותקים משום שהם פשוט אינם יודעים כיצד לפעולאו ייתכן וה, ולא הדת היהודית
באותו האופן בו אנו מביטים לאחר על סטיבן וייז או על מעלליהם המגוחכים של הרבנים שנדונו בהרצאתו של , הקהילה היהודית כיום

. הרב חזקל לוקשטיין היום
  

כמה פתרונות 
עטורי-, נבונים, מנהיגינו צריכים להיות אנשים משכילים. זקוקים לשנות את הדרך בה אנחנו בוחרים את מנהיגינו למותר לציין שאנו

, קונסרבטיבים, ובין אם הם אורתודוכסים , מוכנים להשמיע את קולם ולהילחם לטובת עמינו ולמען מדינת ישראל, חמלהמלאי-, הישגים
מזה זמן רב פעלתי . עליהם להיות יהודים המחוברים לערכי הליבה של היהדות, ו חילוניםא, אינם משתייכים לזרם מסוים, רפורמים

עינם של כמה בשילוב עם חדות-, חוכמתם. מן האקדמיה ומן עולם היצירה, אשר כוללת חברים מן הממסד הדתי, לתמוך בהנהגה מגוונת
אלו אשר תורמים את הכספים . ו ולייצר תוצאות טובות יותראמורה לשפר את תהליך קבלת ההחלטות בקהילותינ, ממנהיגינו הנוכחיים

הגיעה השעה לשנות את חוקי . הגדולים אינם צריכים באופן בלעדי לקחת את מקומותיהם של היהודים המלומדים והמסורים שבינינו
. המשחק

  
. ימםוייקח לנו זמן מה להשל, הבית שלנואלה הם שיעורי-. לעשות, יהודי אמריקה, זה מה שעלינו

  
, עבורי? מה ביכולתו של העם היהודי בתפוצות והעם היהודי במדינת ישראל לעשות כעת על מנת להימנע מאסון. אך עלינו לפעול כעת

אזי אנו מצויים בסכנה , ואנחנו בוחרים להגיב במקום ליזום את הפעולה בעצמנו, אם נמשיך לפעול כפי שפעלנו בעבר. דבר אחד ברור
אני מאמין שחלק מן השתיקה שלנו אל מול הצרות . לגיטימציה מעמידים בפנינו איומים קשיםדיקלי ותהליך הדה-האסלאם הר. חמורה

האחדות לא באה בזמן . לקרוא לאיחוד העם היהודי הוא חלום באספמיא, בעת הזו. ידיעתנו כיצד לפעולהעומדות לבוא נובעת מחוסר-
. ו אמצעים מסוימים למימוש מטרה זואלא אם כן יינקט, השואה והיא לא תתרחש גם כעת

  
 אל תטעו –. הציבוראנו מפסידים בקרב יחסי-, לגיטימציה של מדינת ישראלכפי שניתן להסיק מן התנופה הגוברת של תעמולת הדה-

, הוכן כאמצעי הגנ, לרבות המשטר הנאצי, כפי שאירע במשטרים טוטליטריים רבים, ניתן להשתמש בתעמולה הן ככלי נשק התקפתי
. כפי שעל ישראל ללמוד לעשות כעת

  
אשר , י אמריקאיים"י ישראלים והן ע"הן ע, באופן פרטי ובאופן מוסדי, עלינו לנסות לעשות משהו אשר נעשה בעבר רק פעמים נדירות

מטרתה  אשר, י אף עם או מדינה"כפי שלא נעשה בעבר ע, על ישראל להקים מערכת תעמולה ברמה עולמית. הצלחתו הייתה מוגבלת
חשוב לציין כי איני אומר לעשות שימוש . בהתבסס על מסרים מלוכדים ועקביים, תהיה לשפר את תפיסת הציבור את ישראל

. תוך הצגת האמת באופן משכנע, אלא לפעול כדי להשפיע באופן חיובי על הציבור, במניפולציות ובשקרים
  

ועד , להבין את מידת הרסנותו של גל התעמולה השלילית העולמית כנגדהאני ואחרים מאמינים שהממשלה הישראלית עוד לא השכילה 
הקהילה היהודית האמריקאית גם היא נרדמה על . היא איננה בשלה להתמודד עימה, ובאותו הזמן, כמה הרסני הוא עוד עלול להפוך

לפעול לפיתוחן של טכניקות כנגד הדה- יש. לגיטימציהההגה והיא מפולגת יותר מדי על מנת להגן באופן יעיל על ישראל מפני הדה-
מודלים מלחמתיים , בהכנתן של תוכניות קרב טקטיות, לדוגמה, ראיית הנולד והנכונות פעולה כפי שנעשה, לגיטימציה באותה הנמרצות

מלאה של ובעוד לא אחדותו ה, יש להשקיע כספים רבים בשינוי ליבם ותודעתם של האנשים. אסטרטגיים או פיתוחו של טנק המרכבה
עלינו לשאוף , בעודנו פועלים לכך. ביצועהמשימה להפכו לעם מאוחד יותר כן ברת-, העם היהודי היא מטרה שלא ניתן לממשה

עלינו לגייס את כל כוחותינו . בדומה לגאווה הלאומית אשר התפשטה באחרית מלחמת ששת הימים, להשריש אחדות יהודית מסורתית
. למטרה זו

  
אשר אינו בקיא דיו על מנת להתמודד עם כוחם הרך של ארגונים בלתי-, י משרד החוץ"של ישראל מנוהלת ע" מחדש מיתוג"תוכנית ה-

הממשלה הישראלית חייבת למנות צאר . לגיטימציה לבדההממשלה איננה יכולה להפוך את יוצרות הדה-. ממשלתיים ושל השמאל
על מנת , אשר יגבה מחיר של מיליארדים במשך מספר השנים הבאות, מדיםמיעל מנת לנצח על מסע תעמולה אדיר-, אם תרצו, תעמולה

להבדיל מאל , יש לתכנן מסע תעמולה זה כך שיכוון אל הציבור. לחולל תמורה בליבם ובמוחם של קהלי יעד רבים ברחבי העולם
אינן , "ברוכים הבאים לישראל, םשלו"אשר אומרות , הבריתהפרסומות לתיירים בארצות-. כפי שהיה נהוג עד היום, ממשלות אחרות

. הולכות לשנות לאף אחד את דעתו



  
התקשורת , התקשורת ישנה, הרישות חברתי, המיתוג, הפרסום, הציבוריחסי-, עולם בתחומי השיווקעל מסע התעמולה לפנות למומחי-

ולנצלה כנשק נגד , ת בתחומים אחריםאשר הצליחה כה רבו את הגאונות היהודית – עלינו לרתום את הגניוס היהודי –. החדשה ועוד
הפסיכולוגיה , בתחומי הפסיכולוגיה החברתית, על מסע התעמולה להטמיע מחקרים חדשניים במדעי ההשפעה. האיום הקיומי
על מדענים אלה לנתח תגובות התנהגותיות ולבחון תגובות נוירולוגיות . ותחומים משיקים, מדעי המוח, הביולוגיה, הקוגניטיבית

עלינו לרכוש הבנה מעמיקה את סוד כוחם של . MRIגולגולתיות ו-ג תוך-"י אמצעים כגון הקלטות אא"עות נתונים אשר נאספים עבאמצ
 לכת –אין זו הצעה מרחיקת-. וכיצד יעלה בידינו לסתור את השפעתם באמצעות האמת, לגיטימציהי חסידי הדה-"השקרים המופצים ע

עלינו לייצר . הידע קיים. התוכנה מיישמים טכנולוגיות מסוג זה באופן שגרתי ובהצלחה מרובה קחו בחשבון שענקי הקמעונות וחברות
. אותו וליישמו

  
עליו לכוון מסרים . על מסע התעמולה לפנות לרגשות הציבור על מנת לחולל תמורה בלבבות ובמוחות בנוגע לישראל, בסופו של דבר

האנשים בעלי הדעה  הברית ואירופה –ייתי מתחיל באוכלוסיה הכללית של ארצות-אני ה. יעד שונים ברחבי העולםמרובים לקהלי-
; נוצרים הן בימין והן בשמאל; מנהיגי דעות מיוחסים הנתפשים לרוב כליברליים מאוד, הקהילה היוצרת ברחבי העולם; המיידית

כנגד נחשול , ישראל באופן מהימןעליו להציג את . הברית ובאירופהוהקהילה היהודית בארצות-; ההמונים בעולם הערבי
. היעד הנבחריםעליו להתחבר לכל אחד מקהלי-. הדיסאינפורמציה אשר מכוון כלפיה

  
, אך כמזון למחשבה. בחינה מעמיקה ומחקר יקבעו זאת. מן הרעיונות הבאים יהיו הרעיונות הטובים ביותר, אם בכלל, אין לי מושג אילו

עליו לא רק לסתור , עבור הקהילה היוצרת; דמוניזציה לישראלהיעד העיקרי הוא לבצע דה-, יתהייתי מציע שעבור האוכלוסייה הכלל
עבור זרמי הנצרות ; אך גם להפריך לחלוטין את טיעון האפרטהייד ולחשוף את טבעו השגוי והמטעה, לגיטימציהאת טענות הדה-

אשר לרוב היו תומכי ישראל , עבור נוצרים מן הימין ;עליו לטפח את הקשר העמוק עמם, בעלי השפעה פוליטית רבה, הליברליים
כית שישראל "הוא יכול להדגיש את תמיכת הקוראן לטענה התנ, עבור הערבים; חשוב לחזק את אותה מערכת יחסים חיונית, מסורים

ולהמחיש , רשתנו העשירהעלינו לחבר אותו עם מו, ובעבור העם היהודי; יהאד'י אלוהים ולנסות לקדם אלטרנטיבה לג"ניתנה ליהודים ע
. יצירתיות ואנרגיה חיובית, ישראל היא אבן שואבת של ערכים יהודיים חיוביים את המציאות הישראלית –

  
, מטרתו של מסע תעמולה זה הינה להסיט את השתלשלות האירועים העכשוויים ממסלולה. אין להמעיט בערך המורכבות של משימה זו

נוכל ליישם את אותה גאונות , מימדיםבאמצעות מסע תעמולה אדיר-. ורל אותו מנבא לנו ההיסטוריהאת הג, פשוטו כמשמעו, ולמנוע
, וביכולתנו לעקור מן השורש את המורשת שהוטמעה בנו בזמן השואה, העבודההקרב ובמקום-יהודית אשר ישראל הפגינה בשדה-

. ולשנות את פני ההיסטוריה
  

ייתכן , איומים הצבאיים על ישראל יסלימו וישראל תותקף במידה שתכפה עליה תגובה צבאיתאם ה, לגיטימציה ימשיךאם תהליך הדה-
עלינו . עלינו לעשות כל שביכולתנו על מנת להתקרב על שאר האומות. אסון אשר ישפיעו על כל העולםשיהיו לכך השלכות הרות-

אם הממשלה . ייתכן שאף נציל את העולם כולו, אגב כךו, נציל גם את העם היהודי, משום שאם נציל את ישראל, לנקוט במעשה עתה
". מבצע אור לגויים"הצעתי תהיה לכנותה , לגיטימציהדה-הישראלית הייתה מבקשת מן הציבור למצוא שם עבור תוכנית האנטי-

  
      *       *  *

אודות אריה רובין 
  

הוא היה המוציא לאור של , לפני כן. 1991הוקמה בשנת  חברת השקעת אשר, ל קבוצת מעות"אריה רובין הוא החבר המייסד ומנכ
מר רובין ביקר באחד עשר מחנות ריכוז ברחבי , 1974בשנת . חברת הוצאה לאור רפואית, יורקאשר ממוקמת בניו- KSFקבוצת 
. המאוחרות 70בשנות ה- Jewish Livingחוויה אשר עיצבה את החלטתו לייסד ולהוציא לאור את הירחון , אירופה

  
תרגום שלישי נקטה מספר . קרן המיועדת לעידוד תמורות חיוביות בעולם היהודי, ל של תרגום שלישי"מר רובין הוא גם המייסד והמנכ
באמצעות הסניף הישראלי של " הזדמנות אחרונה"תכנונו ומימונו של מבצע : לרבות, מודעות וצדק, יוזמות הקשורות בהכרת השואה

; ת המיועדת להענקת פרס כספי בתמורה למידע אשר יוביל למעצרם והרשעתם של פושעי מלחמה נאציםתוכני, מרכז סימון ויזנטל
כומר קתולי אשר פעל באופן שיטתי על מנת לאתר קברי אחים של יהודים אשר , הובלת יוזמת גיוס הכספים עבור האב פטריק דבואה

עותקים במתנה של ספרם של דיויד וויימן  1,500ומשלוחם של  ;נטבחו באוקראינה ובבלרוס ולחשוף את האירועים אשר התרחשו שם
. החלטות בעולם היהודיאל מקבלי-" אמריקה והשואה, פיטר ברגסון: מרוץ כנגד המוות", ורפאל מדוף

  
ין מחנה הריכוז בפול, י תרגום שלישי יועדו למימון התיעוד המצולם של החקר הארכיאולוגי בסוביבור"מענקים שניתנו לאחרונה ע

פרויקט אשר מטרתו לתרגם ולהוציא לאור עדויות מוקדמות , "קולות מן האפר"; בעקבות הצלחת המרד שאירע בו 1943שנסגר ב-
וסרט תעודה עתידי על ; שטרם לכן לא זכו לכל התייחסות, ביותר מן השואה השמורות בארכיון המכון להיסטוריה יהודית בוורשה

. סילברס ונתן'ג, ההיסטוריה של צייד הנאצים
  

כתבות הדעה שלו ). 2009, הוצאת דבורה ותרגום שלישי" (דיוקנם של אנשי סגולה": חכמי היום"מר רובין הוא העורך של , בנוסף
ודבריו התפרסמו במספר , "Moment"ומגזין " The Jewish Week", The Jerusalem Report"התפרסמו בשבועון 



הדעה כתבת-. Jewish Star Timesוה- Daily Business Reviewה-, הרלד מאימי, יורק טיימסלרבות הניו-, פרסומים
מר . ידי אלפי גולשיםונקראה על-" The Jewish Week"הופיעו בשבועון " ?אבא, מה עשית לאחר המלחמה"שלו שכותרתה 

 .והוא מתגורר בפלורידה, יש לו שלוש בנות, הוא נשוי. מאוניברסיטת ישיבה B.Aרובין קיבל תואר 
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Jewish Unity and Disunity, Then and Now 
  
Good afternoon. I’d like to begin by thanking Dr. Medoff, Dr. Baumel,  and Bar Ilan 
University for organizing this important conference. 
  
As we know, and as we have heard today from several speakers, the lack of Jewish 
unity prior to and during the Holocaust had devastating consequences. Today we, the 
Jewish people, are again facing challenges to our continued existence, and yet we 
remain hampered from within by our disunity. We are geographically scattered, divided 
in religious and political ideology, subject to a fractured and ineffective leadership, and 
so concerned with individual survival that we fail to understand that individual survival 
is predicated on group survival, which is what all Jews should prioritize. And yet we are 
not placing a premium on group survival—not as a people, and not as individuals. 
  
The events of sixty-five years ago offer up sobering lessons that are unfortunately 
strikingly relevant today. And yet, we, the Jewish people, do not seem to be paying 
attention. The continued existence of the State of Israel is under serious threat. 
  
We need to heed the lessons of the Holocaust, lessons that should be fresh in our 
collective mind but that we, in our misguided complacency and in staking out our small 
bits of meaningless territory, have set aside. Perhaps we have, as a people, a skewed 
sense of continuity because there have been so very many threats to our existence 
throughout our history. We have survived every other threat, the thinking goes. We will 
survive this one, too. But today the weapons of annihilation are so very much more 
deadly—the unthinkable could happen in an instant. At the same time, the poisoning of 
worldwide public opinion against Israel and, by extension, the Jewish people, through a 
persistent and infectious propaganda campaign delegitimizing the State of Israel 
continues to gain significant ground. That it is based on skewed and deliberately 
misleading fragments of information is beside the point—there is a perception, for 
example, that Palestinian aggression is justified and in fact imbued with moral value, 
whereas actions to defend Israel from attack are viewed as unjustified and morally 
bankrupt. Israel is the only country in the world whose very right to exist is questioned 
by an increasingly global, persistent, and persuasive campaign. If ever there was a 
time to transcend our differences, to address the weaknesses in our leadership, and to 
come together as best we can to face and fight the threats bombarding us, it is now. 
  
During the Holocaust, we did not acquit ourselves well in terms of banding together, of 
defending each other, or of exercising our collective power to intervene on behalf of 
European Jewry, although that is not to diminish the remarkable efforts by individuals 
and small groups. 
  
Looking back, the Bergson Group’s efforts and those of others—courageous endeavors 
such as the Kindertransport, the Europa Plan, and the Rabbis’ March on Washington—



despite their nobility, in the grand scheme of the catastrophe were mere drops in the 
bucket. So much more could have been done. American Jews during World War II had 
power, they had resources. They could have made noise, they could have pushed for 
bombing the tracks to Auschwitz, they could have rocked the boat. The simple but sad 
truth is that during the Holocaust, the American Jewish community did not do nearly 
enough. The way one survived the furnaces of Europe was to be rich enough, smart 
enough, lucky enough, or a combination of these factors. You were on your own. 
  
The Current Situation 
The grace period that we the Jewish people had after Auschwitz is over. The playing 
field has changed. The political decision-makers and the citizens who elected them, 
whose gestalt was formed in the wake of Treblinka and Dachau, are gone. The children 
of Esau, whose collective conscious was jogged by the severity of the Shoah, have 
gotten over it. Anti-Semitism is back in all its regalia. However this time, rather than 
Christian religious anti-Semitism or Nazi racial anti-Semitism, the strategy is a pseudo-
intellectual, self-righteous targeting of the State of Israel as the embodiment of all evil. 
  
Ladies and gentlemen, the barbarians are at the gate. A sober assessment of today's 
situation, comparing it to events close to two millennia ago, leads me to the argument 
that we are close to being at the point of the seventeenth of Tammuz. The circling of 
Jerusalem has begun. 
  
There are nuclear threats on the horizon and missile challenges that could be launched 
at any moment. From the east, Israel faces an existential threat from Iran. From the 
north, Israel faces a strategic threat from Syria and from Iran’s proxy, Hezbolla, with 
its more than 40,000 missiles. From the west, Hamas is rearming and openly declaring 
its dedication to the destruction of Israel. The Palestinians are not showing any serious 
signs of a willingness to accept Israel as a Jewish state. 
  
The survival of the Jews as a people is inextricably tied to the survival of Israel. Without 
Israel, we are in jeopardy, all of us, Jews from Austria to Zimbabwe, from the 
assimilated to the ultra-Orthodox. Regardless of geographic or ideological distance, 
regardless of our disaffection and disunity, in this way all Jews are united. 
  
Delegitimization 
There is another challenge Israel is facing, and that is the pervasive and growing 
campaign of delegitimization, a demonization of Israel led by the left that questions 
Israel’s right to exist as an independent Jewish state. 
  
The delegitimization of Israel has its roots and derives its energy from the academic 
left. It has offshoots in the old media and the new media, driven in part by online social 
networking. The delegitimization has become increasingly accepted among the 
intelligentsia of Europe, among both the left and the right.  Consider that in March the 
appalling Israel Apartheid Week saw events held on college and university campuses in 
more than forty cities throughout the world. Or the ongoing Gaza Activist Sail. Or the 
singling out of Israel by the Nuclear Non Proliferation Conference a few days ago, or the 
very public demonstration calling for a boycott of Max Brenner’s chocolate store in 
Union Square in New York on Friday. We must recognize the influence of the mass 
media, which has been readily manipulated by the delegitimization campaign and is 
largely acquiescing with it. In the media’s selective coverage of certain stories and its 
biased portrayal of Israel, we are witnessing what amounts to an abdication of the 
media’s role as  watchdog, and in this we can discern disturbing parallels to the mass 



media during the Holocaust, which was essentially silent. 
  
This corrosive questioning of Israel’s right to exist cannot be underestimated—it is a 
very serious threat. Many, including the Reut Institute, the non-partisan Tel Aviv think 
tank, are sounding the alarm that the delegitimizers, despite claims that their goal is to 
end Israeli occupation of Palestinian territory and promote a two-state solution, are 
actually aiming for the same goal as the Islamist rejectionists—their objective is to 
weaken Israel politically and economically through their calls for boycotts, divestment, 
and sanctions, and to ultimately force a one-state solution in which there is a Muslim 
majority. The delegitimizers are engaged in a full-out campaign, modeled on the fall of 
supremacist white South Africa, to erode Israel’s legitimacy by insisting that it is based 
on segregationist and racist principles. And when delegitimazation reaches a tipping 
point, it can move very quickly. 
  
I wish that was the end of my list of the challenges facing Israel, but it is not. Perhaps 
even more potentially devastating is the possibility that Israel’s traditional allies will not 
stand by when they are most needed. Throughout its existence, Israel could count on 
the powerful backing and good will of the U.S. and to some extent its Western allies. 
Under the current administration—and we all hope that we are wrong—that is no longer 
assured. 
  
Today is not 1939. Today the Jewish people are arguably more powerful than we have 
been at any time in the past two thousand years. We are powerful because the Jews of 
the Diaspora have a voice in the U.S. and Europe but mainly we are powerful because 
we have Israel and its military might. 
  
Disunity 
Yet, at a time when we should recognize our strength, join our voices, and be up in 
arms in protest, we are essentially ineffective. Those of us who are alarmed and 
understand the need for immediate action should also acknowledge that regardless of 
the countless e-mails and articles we forward to friends, and how many conversations 
we have, we are not accomplishing much other than making ourselves feel marginally 
better—it is time to stop speaking only among ourselves. 
  
One would hope that these serious threats to Israel would catalyse a coming together 
of Jewry worldwide, but that is a quaint and unrealistic notion. The religious and 
political disagreements continue. Even the once-plausible concept of a common fate is 
losing credibility. The traditionally steadfast bond between U.S. Jews and Israeli Jews is 
losing strength, particularly among members of the younger generation. While the 
distance in miles has not changed, the two communities are drifting ever-further apart. 
This division has been exacerbated by the current U.S. administration. 
  
The Obama administration’s relationship with Israel, to be polite, is not friendly. The 
president of the United States and his secretary of state have chosen to pursue a 
strategy that de-prioritizes Israel on multiple levels in an effort to appease the much 
larger, oil-rich nations of the Muslim world, despite the ongoing belligerent animus of 
this group. It is clear that the president has different priorities than the Jewish people, 
and that, unlike some of his predecessors in the White House, President Obama does 
not endorse Israeli exceptionalism.  
  
Only four to six percent of Israelis believe that Obama is a supporter of Israel. Yet, 
despite his recent performance, American Jews feel very differently about Obama. 



Seventy-eight percent of the country’s Jews voted for him. While a recent survey tells 
us that of those voters, one-third regret their decision and feel that Obama is no friend 
to Israel, two-thirds of the Jews who voted for Obama still support him. Clearly, there is 
a disconnect between U.S. Jews and Israeli Jews. 
  
What that divide between the politics of American Jews and Israeli Jews means, in the 
most basic terms, is that the overwhelming majority of American Jews either: 1) 
believed that Obama would favour Israel and did not understand what their decision 
could mean for Israel, 2) did not prioritize the well-being of Israel when making their 
voting decision, or 3) did understand the ramifications but had other priorities when 
electing their new president. Consequently, there is disagreement between what the 
Jews of U.S. believe should be done to defend Israel and what Israelis believe should 
be done. 
  
Israel should act in its own interest, without hesitation, and without being influenced by 
American Jews or American Jewish leaders, who in their complacency can not fully 
comprehend the situation in Israel or may, in fact, have different priorities. 
  
Liberalism and American Jews 
How did this happen, this lack of unity between U.S. and Israeli Jews? It is part of a 
larger divide, one that includes an alienation from Jewish leaders, a growing gulf 
between committed and assimilated Jews, and the primacy of the liberal values in much 
of the American Jewish community. And unfortunately and potentially tragically, it 
echoes the divide between American Jews and European Jews during the Holocaust. 
  
Much of American Jewry has become somewhat de-Judaicized. In lieu of our traditional 
belief or value systems, many Jews have adopted what is essentially a theology of 
universalism and tikkun olam, or social justice. These liberal values are so predominant 
that rather than being staunchly pro-the Jewish people or pro-Israel, much of American 
Jewry is pro-humanist. Those who fit this category either do not understand or do not 
care that, at a time when the future of the Jews is at stake, if they do not step up to 
the plate in defense, they will be abdicating their responsibility as Jews. They are, in a 
sense, victims and products of a flawed system in which we have poor leadership, 
abysmal Jewish education, assimilation is the norm, and intermarriage is skyrocketing. 
  
The liberal wing of organized Judaism, along with the broader Jewish establishment, 
long ago eschewed traditional religious beliefs and instead adopted the mantra of 
tikkun olam. So what we have now is a population that for one hundred years has been 
distanced from the larger core values of Judaism and can easily assimilate if it so 
chooses. This situation is not dissimilar in certain ways to the experience of the Jewish 
people of the Former Soviet Union, who after seventy years of Communism essentially 
lost their sense of Jewish heritage and history. 
  
During World War II, Jews may have not done enough to save their brethren, but never 
before today have so many Jewish actions benefited the causes of our enemies. Most of 
these Jews are not consciously setting out to undermine Israel, but that is in effect 
what they are accomplishing. Throughout history there have always been a few Jews 
who opted out, and that is an acceptable reality. What is not acceptable is that today, 
entire legions of Jews are inadvertently working against the survival of the Jewish 
people, whether out of ignorance, out of misguided loyalties, or out of a lack of 
understanding of the global perspective.  I believe that we can reverse this trend, or at 
the very least slow it down, as I will discuss in a moment. 



  
I should make it clear that I, myself, have solid credentials on the left. Like seventy 
percent of the Israeli population, I supported Oslo. I’ve met with the Palestinian 
Authority leadership including Arafat, as part of a delegation of the Israel Policy Forum 
(IPF), an American Jewish group on the left. But after the intifada began, I came to 
believe that the IPF, and a number of other Jewish organizations on the left, were not 
protecting Israel as they should, and I withdrew from the organization. I personally 
believe that we continue the negotiating process until the Palestinians are ready to deal 
in earnest. 
  
Leadership 
That American Jews incorporated the religion of liberalism to the exclusion of the 
traditional, multifaceted, rich practice of Judaism is a direct consequence of the 
continuing absence of effective Jewish leadership. Today the decision-makers, the ones 
on the boards guiding collective Jewish action, are predominantly the moneyed class, 
most of whom are unschooled in Jewish history and ritual, often unappreciative of the 
mystique and grandeur of our heritage, and lacking a solid grasp of what is most 
beneficial for the Jewish people and Israel. As a consequence, they often make ill-
considered decisions that lead to poor outcomes. 
  
In the latest Obama flare-up, about two months ago, we did witness some examples of 
strong and appropriate Jewish leadership when a few individuals notably spoke out on 
the treatment that Israel and its leaders received. Unfortunately, their response was 
not the norm. The reaction of the vast majority of our leaders was abysmal—they kept 
quiet. These same leaders are not speaking out about the global jihad and its 
implications for the Jews. Perhaps they are silent because, as during World War II, they 
think it is in the best interests of world Jewry to keep quiet, or perhaps they are silent 
because their true religion is universalism and humanism and not Judaism, or perhaps 
they are silent because they simply don’t know what to do. History will treat many of 
today’s Jewish leaders with scorn, much as we look upon Stephen Wise or some of the 
ludicrous antics by the rabbis discussed in Rabbi Haskel Lookstein’s lecture today. 
  
Some Solutions 
Clearly, we need to change the way we choose our leaders. Our leaders should be 
learned, wise, accomplished, compassionate, ready to speak out and fight for the good 
of our people and Israel, and whether they are Orthodox, Conservative, Reform, 
unaffiliated, or secular, they should be Jews who are connected to core Jewish values. I 
have long advocated for a diverse leadership that includes members of the clergy, the 
academy, and the creative community. Their wisdom, combined with the acumen of 
some of the current leaders, should improve the process of the decision-making and 
lead to better outcomes. Those who donate the big bucks should not be chosen 
exclusively over the learned and committed Jews among us. It is time to change the 
rules of the game. 
  
That is what we in America need to do. That is our homework, and it will take some 
time. 
  
But we have to act now. What can the Jewish people of the Diaspora and the people of 
the State of Israel do right now to avoid catastrophe? To me one thing is clear. If we 
continue to do things the way we have done them in the past, and are reactive rather 
than proactive, we are in deep trouble. Radical Islam and delegitimization present 
formidable threats. I believe that part of why we are not sounding the alarm is because 



we are at a loss as to what to do. At the same time, calling for Jewish unity is a pipe 
dream. It did not happen during the Holocaust and it is not going to happen now unless 
specific actions are undertaken. 
  
As is clear from the growing momentum around the propaganda of the delegitimization 
of Israel, we are losing the public relations battle. Make no mistake—propaganda can 
be used both as weapon of attack, as so many totalitarian regimes including the Nazis 
have demonstrated time and again, and as a method of defense, which is what Israel 
must now do. 
  
We must try something that has been attempted piecemeal, privately and institutionally 
by both Israelis and Americans, with very little success. Israel must establish a world-
class propaganda machine like no other country or people has ever attempted before, 
the goal being to foster a positive perception of Israel based on cohesive, consistent 
messaging. It is important to note that I am not talking about manipulation and lies, 
but about positively influencing people with the truth conveyed persuasively. 
  
I and others believe that the Israeli government has not fully grasped how devastating 
the wave of worldwide negative propaganda is and can yet become, and at the same 
time, is ill-equipped to respond to it. The American Jewish community is asleep at the 
wheel as well and too fractured to effectively defend Israel against delegitimization. The 
development of anti-delegitimization techniques needs to be formulated with the same 
intensity, forethought, and action that, for example, goes into tactical battle plans, 
strategic war modeling, or the development of the Merkava tank. Big bucks have to be 
spent on changing the hearts and minds of the people. And while Jewish unity is an 
unattainable goal, becoming more unified is not—this campaign should strive to foster 
old-fashioned Jewish unity, along the lines of the pride that was forged in the aftermath 
of the Six Day War. This needs to be an all-out campaign. 
  
Israel's current "rebranding" program is handled by the Foreign Ministry, which is not 
well versed in dealing with the soft power of NGOs and the left. The government can 
not turn the tide of delegitimization on its own. The Israeli government needs to 
appoint a propaganda czar, if you will, to supervise a massive campaign that will cost 
billions of dollars over the next several years, to change the hearts and minds of 
multiple audiences globally. The campaign must be geared to reach people, rather than 
reaching out to other governments, as has been the primary approach to date. The 
tourist ads running in the States saying, “Shalom, Welcome to Israel” are not going to 
change anyone’s mind. 
  
The campaign should contract out to world leaders in the fields of marketing, public 
relations, advertising, branding, social networking, old media, new media, and more. 
We need to harness genus ha Yehudi—the Jewish genius––that has been so successful 
in so many fields, and apply it to the existential threat. The campaign must incorporate 
cutting-edge research on the science of influence from social psychology, cognitive 
psychology, biology, neuroscience, and related fields. These scientists analyze 
behavioral responses and examine neurological responses with data drawn from 
sources such as intracranial EEG recordings and MRIs. We need to gain a solid 
understanding of how the lies told by the delegitimizers have such power, and how to 
counter those lies with the truth. This is not an outlandish proposal—consider that retail 
giants and software companies routinely apply these types of technologies with great 
success. The knowledge exists. We need to synthesize and apply it.  
  



Ultimately, the campaign must appeal to people’s emotions in order to change hearts 
and minds about Israel. It must have multiple messages for multiple audiences across 
the world. I would start with the general population of the U.S. and Europe—the 
 people of instant opinion; the creative class globally, the thought leaders who are 
people of considered opinion and are generally very liberal; Christians on both the right 
and left; the Arab masses; and the Jewish audience in the U.S. and Europe. It must 
portray Israel truthfully, to counter the tsunami of misinformation. It must connect with 
each core audience. 
  
I have no idea if the following ideas are the ones that would be the most effective.  
Extensive testing and research would determine that.  But as food for thought, I would 
suggest that for the general population, the ultimate objective is to undemonize Israel; 
for the creative class, it must not only counter delegitimization, but must clearly 
demonstrate that the apartheid argument is entirely false and deliberately misleading; 
for liberal Christian denominations, who are so politically influential, it must forge a 
solid connection; for Christians on the right, who are in large part staunch supporters of 
Israel, it is important to reinforce that crucial relationship; for the Arabs, it could 
emphasize the Koran’s support of the biblical claim that Israel was given to the Jews by 
God and promote an alternative to jihad; and for the Jewish people, we must forge a 
connection with our rich heritage, and demonstrate the reality that Israel is a wellspring 
of positive Jewish values, creativity, and  positively channeled energy. 
  
The difficulty of this task should not be underestimated. What this campaign must do is 
change the course of current events, literally change the course that history teaches us 
we are moving in. With a massive campaign using the same application of Jewish 
genius that Israel has demonstrated on the battlefield and in the workplace, we can 
undo the legacy of inaction that we earned during the Holocaust, and we can change 
the course of history. 
  
If delegitimization continues, if the military threats to Israel escalate and there is an 
attack that forces Israel to retaliate, it could have catastrophic results that affect the 
entire world. We must do all we can to reach out to the world. We must take action 
because if we save Israel, we save the Jews, and in the process we just may save the 
world. Should the Israeli government issue a call for suggestions on what to name the 
counter-delegitimization program, my recommendation would be to call it Operation 
Light Unto the Nations. 
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