
להסביר. 
לחשוף. לגעת.

ישראל  שמדינת  לכך  תגרום  ואפקטיבית  נכונה  הסברה 

תילחם הרבה פחות ותרוויח הרבה יותר. 

על  ומעמיסה  והארץ  העם  גורל  על  אחריות  לוקחת  הללו  קרן 

ישראל:   מדינת  של  קיומה  להמשך  ביותר  החשוב  האתגר  את  כתפיה 

כוחות  שילוב  ובעולם,  בארץ  היהודיים  והארגונים  הקרנות  כלל  איגוד 

ונפלאותיה.  ישראל  גבורת  את  רציף  באופן  המציג  מידע  מערך  והקמת  ביניהם 
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כיצד?!

 29% מכלל הזכיות בפרסי נובל ביבשת אסיה נזקפות לזכותנו. 

אזרחי המדינה הקטנה הזו תרמו לעולם ללא כל פרופורציה - מדוע לא נאמר זאת 

על כל במה אפשרית? 

כיצד הפכה ישראל לשק החבטות של ארגונים, מדינות ומובילי דעת קהל ברחבי העולם??!

כיצד למרות ההישגים הרבים של מדינת ישראל, רבים רואים בנו גורם מזיק ולא מועיל?

כיצד לא ננקטו פעולות יזומות כדי למנוע זאת?

כיצד הגענו למצב שבו העם המוסרי בעולם נתפס ככובש וכמפר זכויות אדם?

כיצד הפכו המרצחים לבני בריתן של מדינות רבות בעולם?

בשעה שבה העולם נחשף לקונפליקטים, לסכסוכים ולאתגרים של מדינת ישראל, עלינו 

לשאול את עצמנו שאלות קשות אלו – ולשנות מציאות כואבת זו. ליזום, לפעול ולהסב 

את תשומת לבם של ידידינו מעבר לים אל האמת - אל החומר שממנו קורצה ארצנו. 

והאמת היא שישראל, הבית האמיתי והיחיד של העם היהודי, פאר היצירה והיצירתיות, 

חלומם של המונים והגשמת חזון אבותינו - קיימת 67 שנה. וזה לא מובן מאליו: מדינה 

שהגיעה להישגים כה כבירים בזמן כה קצר היא נס, מקור לגאווה, תופעה שראוי וחיוני 

להסביר. כאן קרן הללו נכנסת לתמונה.

הסברה - חובה ולא מותרות!

למרות כל הישגיה, בעידן הנוכחי נמצאת ישראל במגננה. היא מבוקרת, מושמצת ומוחרמת בידי ארגונים אנטי-ישראליים. 

ולחשוף את כל הישגי המדינה. רק  ואינם מצליחים להפיץ  וקברניטי המדינה פועלים באופן מוגבל  הגורמים הרשמיים 

ולמעשה, במקום להתהדר ביכולותיה  בעתות משבר ההסברה מרימה )מעט( את ראשה ומספקת תגובות נקודתיות, 

ולנפח את החזה בגאווה - ישראל מתגוננת ומתרצת את עצם קיומה.

פרי  הישראלית,  המצוינות  נכשלה.  ישראל  מדינת  הבין-לאומית,  ההסברה  זירת  ביותר,  החשובה  בזירה  דווקא 

השראתו של הראש היהודי, לא הצליחה לגבש לעצמה מערך הסברה אחיד, עקבי, מעודכן ורציני.
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מדינת ישראל זקוקה לקול
שיספר את הסיפור שלה!
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בשעה שבה הרשויות נרדמו בשמירה, חובה עלינו - אוהבי הארץ, מעריציה והפועלים למענה - לאסוף את המידע 

יקר הערך הזה ולהעביר אותו הלאה. ההישגים המסחררים של העם שלנו, עשייתו הבלתי פוסקת – כל זאת עלינו 

להפיץ לאמריקאים, לבריטים, לצרפתים, ליפנים, לגרמנים, לעולם כולו. 

והארגונים  - הקרנות  זוהי שעתנו  נגד ישראל,  אל מול מערך הביקורת, השקרים והשטנה הפועל בשיטתיות 

היהודיים הגאים בישראל, בעברה ובעתידה – להציג את המציאות בקול רם, גאה, צלול ומהלל:
 

מדינת ישראל איננה חטא, היא נס. היא חלוצה מהפכנית שטובת האנושות ניצבת תמיד מול עיניה – בהיי-  •

טק, ברפואה, בתעשייה, בחקלאות ועוד. 

מדינת ישראל קמה כדי להעניק בית לאומי לשארית הפליטה. היא סמל לתקומה, לייבוש ביצות, להקמת   •

מאות יישובים בתנאים בלתי אפשריים ולקיבוץ גלויות. 

מדינות  של  היחידה  ידידתן  והיא  מתקדמת,  חוקים  ומערכת  דמוקרטיה  התיכון  למזרח  הביאה  ישראל  מדינת   •

מערביות רבות.

מדינת ישראל מצוידת בחוסן אנושי אדיר, ביצירתיות ובתושייה, ובכך טמון גם סוד הצלחתה.   •

מדינת ישראל הציגה לעולם אינספור פיתוחים מצילי חיים, ומיליוני אנשים ברחבי העולם הרוויחו את חייהם בזכותם.    •

מדינת ישראל מספקת השראה ומקלט ליהודי העולם ומציעה קשר הדדי בין היהודים באשר הם למולדתם.   •

מדינת ישראל זקוקה ללובי יהודי ולא יהודי אינטנסיבי ופעיל, הקולט לתוכו כל ארגון בעל כלים, ידע ויכולות.   • 

צה”ל פועל בגבולות הפיזיים של המדינה. הסוכנות היהודית, קק”ל, 

תגלית, יד ושם, ועוד פרויקטים אלמנטריים ובסיסיים הקיימים במדינת ישראל– 

כל אלו חשובים מאוד לפיתוח פנימי ולהגנה על הקיים, לשכנוע המשוכנעים, אך 

ודעתם השלילית  מיליוני אנשים שמוחם נשטף  לנו מול  יכולים לסייע  אינם  הם 

משפיעה על חיינו. 

קיומנו אינו תלוי רק במלחמה או ביכולת התגוננות – כי אם ביכולת להסביר, לגעת ולשנות.

ת?
הידע



זירת ההסברה שוממת. היא צמאה לחיילים מסוג חדש, חיילי שלום האוחזים בעט ומפיצים ידע על מה שמתרחש 

דעת הקהל. בקרב הזה צריך לעבור מהסברה מתגוננת להסברה  כאן, במלחמה הזאת הקרב הגדול הוא על 

והן ברמת ההחלטות העקרוניות,  בית הדפוס האלטרנטיבי  ברמת  הן  ואמיצה,  יוזמת  פעילה. תגובה מהירה, 

יכולה לחולל פלאים ולשנות את המציאות.

הרבה  תילחם  ישראל  שמדינת  לכך  תגרום  ואפקטיבית  נכונה  שהסברה  ובטוחים,  מאמינים  הללו  בקרן  אנחנו 

פחות ותרוויח הרבה יותר. במקום שהכסף ילך למלחמות הוא ילך למטרות שישרתו את אזרחי ישראל, ואת זה 

אפשר לעשות רק דרך הסברה חזקה ורציפה.

זה הזמן לקחת חלק בשותפות אמיצה, שותפות בעלת השפעה, שותפות המשנה את המציאות. 

זה הזמן לעשות מעשה ולחולל שינוי, זה הזמן להשפיע על ההיסטוריה. 

זה אפשרי. זה בידיים שלנו!

המלחמות התכופות שעברו על אזרחי ישראל בעשור האחרון גרמו למדינת 

ישראל להפנות כספים רבים, שהיו אמורים לשמש את אזרחי ישראל, להתעצמות 

מחודשת ובקרת נזקים כתוצאה מהמלחמות:                                                                                 

• עשרות מיליארדי שקלים הושקעו בארבעת המבצעים והמלחמות בעשור האחרון. סכומים 	

אלו חסרים כיום למדינת ישראל עבור רווחה, תשתיות, בריאות וחינוך.

• במהלך 	 כלכלית  נפגעו  הנכנסת  התיירות  עסקי  על  הנשענים  בישראל  עובדים  אלף   195

המערכות האחרונות. 

• 25 אחוזים ירידה בהכנסות נרשמו כתוצאה ממלחמות ומבצעים.	

• 60 אלף עסקים, על פי ההערכות, נסגרו בישראל כתוצאה מנזקי ‘צוק איתן’.	

הסברה נכונה תוביל לצמצום כמות הסכסוכים, ובכך תתרום לחוסנה הכלכלי של ישראל.

ת?
הידע
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מפיצים את האמת על אודות ישראל

אמרו חז”ל: “החיים והמוות ביד הלשון” - ואנו, יחד עם שותפינו הרבים, מאמצים זאת ועושים שימוש בלשוננו כדי 

להפיץ חיים, אור, וידע. אנו רותמים לטובתנו את ערוצי הביטוי והתקשורת העומדים לרשותנו, מפסיקים להתנצל - 

ומתחילים להציג את הישגיה הרבים של ישראל: 

תעשיית היי-טק חדשנית הנשענת על פיתוחים טכנולוגיים פורצי דרך, מפיצה בשורות בשלל תחומי החיים ומושכת   •

משקיעים מאירופה ומארצות הברית. 

תשתיות מודרניות, מהמרשימות במזרח התיכון, המלוות בתנופת בנייה: סלילת כבישים, הקמת גשרים וחפירת מנהרות ענק.  •

מערכת בריאות עתידנית, שוויונית ונגישה, המצילה חיים של עשרות אלפי בני אדם מדי שנה. תיירים רפואיים חוצים אלפי   •

קילומטרים ומגיעים ארצה כדי לקבל טיפול מתקדם, וגם שכנינו מעדיפים את הרופאים שלנו ואת הציוד הרפואי הישראלי.

מערכת חינוך המדגימה הישגים יוצאי דופן, חותרת למצוינות ואינה מוותרת על אף תלמיד. אוניברסיטאות המצמיחות   •

מדי שנה חתני פרס נובל ומועמדים לפרס. 

בתנאים  שדה  לגידולי  פתרונות  ומספקת  ירוקות  הדברה  שיטות  מציעה  חדשים,  זנים  המפתחת  מפוארת  חקלאות   •

קיצוניים – במדבר ובקרה.

חופש הביטוי והגנה על זכויות אדם לא רק בשגרה   •

אלא גם באירועים ביטחוניים.

עם  המתמודד  וחזק,  מתקדם  מודרני,  צבא   •

מקדים  פוסקים,  בלתי  קיומיים  איומים 

לערכים  נצמד  לאתגר,  טכנולוגיה 

שליוו את הקמתו, משקיע בחינוך 

מקצוע  ומקנה  החיילים 

לרבים מבוגריו.
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קרן הללו קמה במטרה לשנות את תדמיתה של ישראל בעולם מן הקצה אל הקצה.

והקריטיות  המהותיות  החשובות,  הפעולות  ובה  הקרן  של  הפעולה  תוכנית  לפניכם 

ביותר, שבהן נתמקד בשלב הראשון.

הבעיה:
וכלכלית  תדמיתית  לפגיעה  המובילה  העולם,  רחבי  בכל  ואגרסיבית  רחבה  ישראלית  אנטי  תעמולה 

ולהתפרצויות אנטישמיות. 

פגיעה ישירה: כתוצאה מחרמות, אובדן הסכמים כלכליים ודילדול בתיירות, הוצאות גדולות על ביטחון הפוגעות   •

בתקצוב שירותים סטנדרטיים לאזרחים )רווחה, בריאות, תשתיות וחינוך(, נזק לרכוש, קריסת עסקים.

פגיעה עקיפה: אווירת העוינות העולמית נגד ישראל מהווה רוח גבית לטירור ולנסיונות לפגוע בישראל.  •

הפתרון:
קרב בלימה ויציאה להתקפה

ארגון חזית ההסברה באופן שיאפשר להפיץ ביעילות את כל האמת   • 

באשר לגדולתה של ישראל ולנפץ את המיתוס הפלסטיני השקרי.

פעולות משפטיות לשלילת הלגיטימיות של ארגוני הטרור והארגונים תומכי  • 

 הטרור. 

האמצעים:
1. התמסדות הקרן

השכרת מבנה מתאים שיהווה את המרכז הפיזי )הלב הפועם( של הפעילות, המטה הכללי.  •

הוצאות נילוות -  תשלומים שוטפים - שכירות, אבטחה, ארנונה, חשמל וכו׳.  •

בניית צוות איכותי ומקצועי בן 25-30 עובדים במשרה מלאה בשלב ראשון. הצוות יורכב מבעלי מקצוע מוכשרים   •

ומובילים בתחומיהם מתחום הפרסום, המשפט, החינוך, האקדמיה והתקשורת – הללו יהוו את עמוד השידרה של 

מיישמי מטרות הקרן - ראשי אגפים שיפעלו במשותף ממקום אחד.

בניית תשתית מקצועית פיזית שתשרת את עובדי המקום הכוללת מחשוב/ חדרי ישיבות/ שרתים/ טלפוניה ואיבזור כללי.  •
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2. זירת ההסברה

הכשרת אנשי הסברה רהוטים ומקצועיים, ועתירי להט שיוכלו להתראיין, להרצות ולהגיב מיידית בכל פלטפורמה  •

הקמת מטה כללי שיורכב מנציגים בכירים של כל הארגונים הציוניים הפועלים בישראל להעצמה חסרת   •

תקדים של מערך ההסברה - הדבר יאפשר סינכרון בין כל הארגונים הפועלים בזירת ההסברה לגבי הפעולות 

השונות שננקוט בהווה ובעתיד. 

עד כה כל ארגון פעל בנפרד תוך ניצול מינימלי של יכולותיו והפרעה לארגון אחר. איחוד הארגונים יאפשר תפוצה 

עצומה למסרים ולקמפיינים, האחדת מסרים, מהירות תגובה מקסימלית וייעול התוצאות. לא עוד מענה נקודתי; 

לא עוד פעולות עצמאיות, חשובות אך לעתים נטולות עוצמה – מעתה פועלים בצורה מאוגדת, מובנית ומקיפה. 

הפקת סרטוני הסברה וחומרי הסברה – שכירת אולפן וציוד מלא, העסקת אנשי קריאייטיב )כותבים, עורכים,   •

מגישים, במאים וכו’( שיהיו זמינים באופן מיידי וקבוע לכל עבודה שתידרש. יצירת קמפיינים תיירותיים, מדיניים 

והסברתיים הפועלים באופן רציף )ולא רק בעתות משבר( חיונית להצלחת המהלך.

עם  פעולה  שיתוף  בעזרת  וכן  בקרן  ייחודית  מחלקה  באמצעות  שיופקו  החומרים  כל  של  ציבור  ויחסי  קידום   •

משרדי פרסום, קידום ויחסי ציבור בעולם ויופצו/יתורגמו לעשרות שפות.

נוכחות ברשתות החברתיות - עשרות סטודנטים יגויסו ויוכשרו לעקוב ולהגיב ברשתות החברתיות בכל הנושאים   •

הקשורים לישראל – מעכשיו נהיה הראשונים שמגיבים, נבלוט ברשת ונשפיע על דעת הקהל העולמית.

הקמת מאגר מידע ענק ומקיף על ישראל -  ״מחסן הנשק״ של ההסברה. המאגר יכלול מידע באשר להיסטוריה   •

היהודי לאנושות בכל הזמנים.  והתרומה הענקית של העם  היהודי  ושל העם  ישראל  והמודרנית של  העתיקה 

המאגר יתחדש בתדירות גבוהה, יהיה עשיר במידע וזמין בשלל שפות וחסר תקדים בתוכנו ובתפוצתו – לשימוש 

שוטף ומתמשך. מאגר המידע הגדול והמרוכז ישיב על כל שאלה ויפריך כל שקר שיוטח בישראל.

אנשי  מחשבים,  אנשי  כותבים,  מתרגמים,  שביניהם  מקצוע  אנשי  עשרות  יועסקו  המאגר,  הקמת  לצורך   o

תפעול, אנשי ארכיון וכן אנשי חינוך שיפקחו על החומרים ויבטיחו אמינות מוחלטת של המידע.

כמו כן, יירכשו שרתים פרטיים ומאובטחים של הקרן לאחסון המאגר.  o

3. הזירה המשפטית

מטרה: להעביר את הפועלים נגד ישראל למגננה – צמצום פעולותיהם נגד מדינת ישראל.

מיפוי הארגונים האנטי ציוניים והאנטי ישראליים הפועלים בעולם ובישראל  •

מיפוי מקורות המימון של ארגונים אלה ועצירתם המוחלטת  •
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יצירת קשרים עם נבחרי ציבור בעולם, עירובם בפעילות קרן הללו, ובעזרתם - הנעה לחקיקת חוקים שינטרלו את   •

השפעת הארגונים האנטי ישראליים. 

אנטי  ארגונים  נגד  שיפעלו  העולם,  מרחבי  משפטנים  של  מאגר  ריכוז  וכן  הקרן,  של  משפטית  מחלקה  הקמת   •

ישראליים, יעקבו אחרי עיתונאים המפיצים שקרים ויגישו תביעות כספיות נגדם ונגד גופי התקשורת שבמסגרתם הם 

פועלים, ויתבעו ארגונים אנטי ישראלים במדינות שבהן הם פועלים.

4. זירת התיירות

עידוד וייזום פרוייקטי תיירות, לניצול הפוטנציאל העצום של ישראל בתחום זה  •

תמיכה בגופים ועסקים בתחום התיירות, לתועלת הסברתית וכלכלית למדינה ולתושביה  •

שת”פ עם משרד התיירות והתאחדות בתי המלון בישראל.  •

חלוקת תקציב הקרן:

התקציב השנתי של הקרן ינוהל ויחולק לשלושה:

שליש יממן את הפעילות הישירה והתיחזוק השוטף של הקרן,  •

שליש יוקדש לתמיכה בארגונים בעלי מטרות זהות שיפעלו תחת המטריה של קרן הללו ובכפוף להחלטות הקרן.   •

שליש יופנה להכנת תשתית ותכנון פעולות עתידיות בעלות פוטנציאל השפעה לטווח הארוך.   •
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ויעניקו מוטיבציה  יפיחו תקווה  אנו מאמינים שפעולות קרן הללו 

מחודשת לאוהבי ישראל להתעקש על נכונות האמת על אודות ישראל 

ולהפיצה בעולם. קרן הללו תשנה את כללי המשחק - לא עוד מגננה ונסיונות 

הסברתית  מתקפה  אלא  אקראיים,  חורים  ולסתום  שריפות״  ״לכבות  נואשים 

עוצמתית, מקצועית ומאורגנת. מהיום עוברים להתקפה בכל החזיתות, מחזירים 

לישראל את שמה הטוב ומבטיחים עתיד טוב יותר.  

משהו חדש מתחיל



מקצועי  תרבותי,  אינטלקטואלי,  כעוגן  משמשים  התפוצות  יהודי 

ומורלי בכל מדינה שבה בחרו להתגורר. 

הקהילות היהודיות ברחבי הגלובוס אינן חותרות תחת אושיות המשטר, אינן 

שואבות תקציבים ואינן מייצרות עוני והזנחה. קהילות אלו מטפחות את סביבתן, 

מקיימות את עצמן חברתית וכלכלית ומספקות סביבה נעימה ובטוחה לשכניהן. 

עם זאת, ה’ואקום’ ההסברתי שנוצר משפיע גם עליהן - ומעודד את האלימות 

נגדן ואת גילויי האנטישמיות בסביבתן.

לקהילות אלו יש כוח רב - וקולן חייב להישמע כחלק ממהפכת ההסברה.

ת?
הידע
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הצטרפו אלינו
בואו להיות חלק מקרן הללו
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קרן הללו פועלת כקרן פילנטרופית יוזמת. בראש הקרן עומדת הנהלה מקצועית

המורכבת מאנשי חזון, מאנשי מטה ומאנשי מקצוע בעלי ניסיון והישגים מוכחים.

לקרן חטיבות אחדות, וכל חטיבה אמונה על תחום פעילות אחר. 

החטיבות פועלות בסנכרון ביניהן ובשיתוף פעולה מלא:

חטיבת אינטרנט ורשתות חברתיות - 
להנגשת  גם  אחראית  החטיבה  הקרן.  של  הדיגיטליים  הנכסים  מערך  ועל  אינטרנט  אתר  הקמת  על  אמונה 

כן  כמו  ועוד.  תולדותיה  לפלסטינים,  יחסה  לאנושות,  האדירה  תרומתה  ישראל,  מדינת  של  הישגיה  התכנים: 

החטיבה אמונה על איסוף  אלפי קטעי וידאו מכל התחומים, סיפורים אישיים, מאמרים של אנשי רוח, משפטנים 

ומדינאים מהארץ ומהעולם ועוד. האתר ושאר המדיות החברתיות יותאמו לעשרות שפות.

חטיבת קמפיינים - 
החטיבה תיישם את מדיניות הרציפות ההסברתית ותפיק קמפיינים לאורך כל השנה - ולא רק בעתות מלחמה 

או משבר. הקמפיינים יעסקו בנושאי תיירות, פוליטיקה, צבא, חברה ויזמות. הם יתאפיינו ביצירתיות, בקריאייטיב 

ובוויראליות - ויופצו במדינות בעלות ערך מוסף גבוה. 

חטיבת ישראל - 
חטיבה זו תנהל מאבק חסר פשרות נגד כל הארגונים הנמצאים בתוככי גבולות ישראל ומכפישים את שמה 

ברחבי העולם.

חטיבה משפטית - 
מומחי החטיבה ייאבקו מאבק משפטי בלתי מתפשר בכל הארגונים המשמיצים ומכפישים את ישראל. החטיבה 

תביא לבית המשפט כל ארגון בארץ או בעולם שייתפס משקר או מפיץ מידע כוזב על מדינת ישראל. כמו כן 

תבצע החטיבה המשפטית מעקב יום-יומי אחר פעילויותיהם של ארגונים אנטי-ישראלים ותגיב בזמן אמת לכל 

פעילות עוינת.

מבנה הקרן
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חטיבת קשרי חוץ - 
 חטיבה זו פועלת להבאת מפורסמים ומובילי דעת קהל לסיורים בישראל, מתוך אמונה שהמגע הישיר עם ישראל, 

עם תושביה ועם הישגיה יוביל לתוצאה אחת: חשיפת האמת וצמצום השקרים לגבי ישראל. 

חטיבת תורמים - 
חטיבה זו אמונה על הגדלת מאגר התורמים בארץ ובעולם, על קשר רציף עם התורמים, על עדכונם השוטף ועל 

ארגון כנסים וסיורים עבורם.

חטיבת הסברה - 
חטיבה זו אמונה על הכשרתם של אנשי הסברה רהוטים ומקצועיים – שיוכלו להגיב בכל כנס ובכל פלטפורמה, 

על גבי במות הדיונים או ברשתות החברתיות. החטיבה תפעל להכין חומרי הסברה מקיפים ועם זאת מתומצתים 

ופשוטים להבנה. עוד תעסוק החטיבה בארגון יזום של כנסים והרצאות בארץ ובעולם שעניינם הפן החיובי של 

מדינת ישראל ותרומתה לעולם. 

חטיבת תיירות - 
החטיבה אמונה על מימוש הפוטנציאל התיירותי האדיר הגלום במדינת ישראל. החטיבה תעבוד בכפוף למשרד 

התיירות ולמשרדי ממשלה רלוונטים, ותשיק קמפיינים משותפים בכל העולם - במטרה להגדיל משמעותית את 

כמות התיירים המגיעים לישראל, להכניס כסף למדינה, לייצר מאות אלפי מקומות עבודה ולגרום למיליוני תיירים 

להיות שגרירי ישראל במדינותיהם.

חטיבת איגוד כלל הארגונים - 
חטיבה זו אמונה על איגוד כלל הארגונים העוסקים בהסברה למען ישראל. כדי ליצור עוצמה בהסברה תתמוך 

הקרן, פיננסית ומקצועית, בעשרות ארגונים הפועלים למען מדינת ישראל. 
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ד”ר מרדכי קידר

חבר סגל באוניברסיטת בר-אילן, מרצה במחלקות 

לערבית ומזרח תיכון, חוקר במרכז בגין-סאדאת למחקרים 

אסטרטגיים, מנהל המרכז לחקר המזרח התיכון והאיסלאם.

“הצטרפתי לקרן הללו בגלל החזון והדרך שבה היא 

הולכת לפעול. שילוב ידיים של כל הגורמים הוא הכרחי 

וחשוב מאין כמותו”.

בן דרור ימיני

עיתונאי, בעל טור, עורך ופובליציסט ישראלי, מחבר הספר “תעשיית השקרים”  

העוסק בהפרכת השקרים והטענות נגד ישראל בהקשר לסכסוך הישראלי-פלסטיני.

“הצטרפתי לקרן הללו מתוך הבנה שרק שילוב ידיים ואיחוד כל הגורמים 

העוסקים בהסברה תביא לשינוי המיוחל”.

רינה ריגר

ראש חטיבת קשרי חוץ בקרן הללו

כמנכ”ל  Exclusively Israel, ייצגה ריגר בעשור האחרון גופים פרטיים, כמו גם מוסדות גלובליים 

ממשלתיים  ארגונים  בין  ריגר  ניווטה  תפקידה  במסגרת  בישראל.  עסקית  פעילות  שמתחילים 

ופרטיים. בעבר, שימשה ריגר כמנהלת לענייני חוץ של ראש הממשלה נתניהו )2000-2003(.

“אני מצפה לעבוד עם הללו במטרה לשמור ולהגן על מדינת ישראל בתקופה קריטית זו.”

חברי הקרן

-12-



-13-

באסם עיד

מוסלמי, פעיל זכויות אדם  ומומחה לענייני הפנים הפלסטינים.

“הצטרפתי להללו כי אני מאמין שהעם הפלסטיני יוכל לחיות בכבוד ובשקט, 

רק עם ישראל ריבונית וחזקה לצידו. ישראל היא נקודת האור היחידה בחושך 

ששורר במזרח התיכון, ודרך הללו נוכל להפיץ את האור כמה שיותר”.

עו”ד מרדכי ציבין

עוסק בין היתר במשפט בינלאומי ובזכויות אדם, מנהל מאבק נגד הטרור העולמי 

באמצעות החוק הבינלאומי וידוע כבעל קשרים מסועפים ברחבי העולם.

“הצטרפתי לקרן ע”מ להעניק לקרן סיוע במשפט הבינלאומי, תוך שאני 

מנצל קשריי בעולם למטרות הקרן”.

סטיב שוסטר

Rainier Communications מנכ”ל חברת

“כציוני פעיל ותיק ומומחה בתחום יחסי הציבור, אני מתוסכל יותר ויותר מהמגוון הרחב 

של פעילים אנטי-ישראליים המאורגנים היטב וצוברים בהצלחה לגיטימיות הולכת וגדלה 

בשיח הציבורי, באופן שטרם נענה ביעילות על ידי התומכים בזכותה של ישראל להתקיים 

בשלום. אני משוכנע כי שילוב של תקשורת מקצועית עם בניית מערכת יחסים עם הצד 

השני, באופן יצירתי ויזום, יכול להציג מחדש את ישראל באור חיובי,  ובצד זאת - להציג את 

המאמצים האנטי ישראליים לציבור כפי שהם – קולות שוליים של שנאה”. 
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ד”ר רון שלייפר

ראש המכון לחקר בטחון ותקשורת באוניברסיטת אריאל.

“הצטרפתי לקרן הללו כי אני מאמין בדרך ובחזון שהתוותה הקרן, ובכוונתי 

לתת מנסיוני להצלחת הקרן”.

וויל רוט

.)IEFC( מנכ”ל המרכז לקידום יחסי ישראל אירופה

“הצטרפתי לקרן הללו מתוך אמונה מלאה שרק בעבודה מקצועית, מסונכרת 

ועקבית תהיה לנו את היכולת לנצח בקרב הקשה והקריטי על שמה הטוב של 

ישראל והעם היהודי בעולם”.

גלית דיסטל-אטבריאן

סופרת ופובלציסטית.

“הצטרפתי לקרן הללו כי הגיע הזמן לחולל שינוי בכל הקשור לתדמית מדינת ישראל”.



משה ברזל

מנכ”ל קרן הללו

יזם, הקים וניהל פרוייקטים במגוון תחומים. כחלק מפעילותו נחשף לקשר הבלתי 

נפרד בין הסברה תכליתית ואפקטיבית למדינה עם עוצמה מדינית וכלכלה חזקה.

“קרן הללו היא צו השעה - מדינת ישראל חייבת ארגון הסברתי מקצועי שיפעל 

בלהט לביצוע הסברה נכונה אשר תשקף את כל האמת על אודות ישראל”.
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האב גבריאל נדאף 

ראש הקהילה היוונית-אורתודוקסית ביפיע, יו”ר ‘פורום גיוס העדה הנוצרית’ והמנהיג 

הרוחני של הארמים הנוצרים בישראל. האב פועל לחיזוק היחסים בין יהודים לנוצרים 

ונושא ברחבי העולם את המסר שישראל היא המקום הבטוח ביותר במזרח התיכון, וכל 

פגיעה בה היא גם פגיעה בנצרות. 

“בחרתי להצטרף ליוזמת קרן הללו שכן עלינו לפעול ביחד ובנחישות לחיזוק מדינת 

ישראל כדי להבטיח את חוסנה הלאומי, הדמוקרטי והחברתי מול גורמים מבית 

ומחוץ המנסים להחלישה ולהפכה לטרף קל לטירור. מדינת ישראל, ארץ הקודש, 

היא ביתם של הנוצרים הישראלים ושל מיעוטים אחרים, ואין מדינה אחרת באזור המעניקה את 

החופש והזכויות שמהן נהנים הנוצרים בישראל”.

רי הקרן
חב

 בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל התקבצו מיטב המוחות העוסקים 
בתחום ההסברה וחברו להקמת מיזם שישנה לחלוטין את תדמית ישראל בעולם.



על  הערך  יקר  המידע  את  לאסוף  עלינו  חובה 

אודות הישגיה המדהימים של ישראל, להעביר אותו 

ולהיאבק יחד על שמה של מדינת  הלאה לעולם כולו, 

ישראל, למען עתיד ילדינו.

קרן הללו היא פוליסת ביטוח של כל יהודי, בארץ ובעולם.

זה בסיסי, זה אלמנטרי, וזה בידינו.

זה הזמן לפעול ולחולל את השינוי שההסברה שלנו כה זקוקה לו.

צרו קשר כדי להשפיע:

 www.Hallelu.co.il | info@Hallelu.co.il ם
ס

ק
ה

ת 
יל

מ
י: 

פ
גר

ב 
צו

עי


