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 תודות 
תמשכת בפעילויותינו בתחום זה. ברצוננו להודות במיוחד  לראות ארה"ב על תמיכתה הממכון ראות מביע את תודתו 

 לקרן ג'וליס לחשיבה רב תחומית שהזמינה דוחות אלה ולפדרציה היהודית של ניו יורק על תמיכתה בגרסה ב' זו. 

זה. עם זאת  מכון ראות מביע את תודתו לאנשים זמנם, רצונם הטוב ותרומתם למסמך  על  , המסמך משקף הבאים 
 את העמדה של מכון ראות. 

    . המועצה היהודית לענייני ציבורלענייני מדיניות של  יו"ר, סגנית  באנלסוזן אבר •

 .בקליפורניה  ליסה ארמוני, דירקטורית, מנהלת אימפקט ראשית, הפדרציה היהודית של מחוז אורנג' •

  הקואליציה הלאומית ת, מייסדת ומנכ"לית, מכון בניישרי בראון •

אנטישמיות,  ראובן   • משימה  כוח  פרויקטים,  מנהל  הנשיאיברמן,  אמריקאים  של  ם  ועידת  יהודיים  ארגונים 
 גדולים.

 המועצה היהודית לענייני ציבור., סגנית נשיאהגורליק, מלאני  •

 וחברה מייסדת של התנועה למאבק באנטישמיות  'אימפקט אסטרטגי 'של שותפה גיל, מייסדת -וקניןסימה  •

 בפדרציה היהודית של ניו יורק. תכניות ת המחלקמנהלת , סגנית הינדי פופקו •

קשרי  • מועצת  ושל  יהודיות  נשים  של  הלאומית  המועצה  של  לשעבר  מנכ"לית  יועצת/מאמנת,  קאופמן,  ננסי 
 ון. קהילות יהודיות של בוסט

 המועצה היהודית לענייני ציבור  יו"ר ייעוץ מדיניות,  , קורי שפירו •
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 תכלס
ופרו מקומם  ערער שוב את    2021מאי  בת בעזה  מבצע שומר החומו .1 בתנועה  ישראליים  -של ארגונים יהודיים 

 2,' נטישמיות רומסת: גרסה א'א 'קות שתוארו במסמך מילקצה את הדינהביאה הלחימה בעזה  1הפרוגרסיבית. 
ה  את  הפרו  דרכיםשבחן  השיח  העכשווי  שבהן  בארה"בחותר  גרסיבי  ישראל  של  מעמדה  החיים  ותחת    תחת 

 .  בארה"ב הקהילתיים היהודיים

זה   .2 למבחן  מעממסמך  א'  המסגאת  יד  בגרסה  שהוצגה  התפיסתית  בעזהלנוכח  רת  תובנות    ,הלחימה  מציג 
 : עוסקסמך . המםישראלי-פרוולארגונים יהודיות לות ילקההפרוגרסיבי אתגר בנוגע לחדשות 

ישראל  .  לשיח המרכזיאת המחלוקת סביב ישראל    ההביאש  ,נגד ישראלהפרוגרסיבי  שיח  בהקצנה  ב ▪
בהקבלה למאבק  צבע עורם שחום,  פלסטינים שנלחמת נגד  ש  'לבנה 'כמדינה  מוסגרה בשיח הפרוגרסיבי  

של   ה יתכבת ברשל ישראל  'המעמד המיוחד'  מאתגר אתשיח הפרוגרסיבי ה"ב. השחורים לשיוויון בארה
מדינות אחרות שמפירות  ל  ' שוויוניבאופן  'לנהוג בישראל  הממשל בארה"ב נדרש  ,  ובהתאם לכך,  בארה"

 .  זכויות אדם

בנה משותפת  הה סכמה וההחוסר  ם האתגר.  לחוסר היכולת של הקהילה היהודית להתמודד עסיבות  ב ▪
  יהודית בארה"ב ה  הקהילה  היותבשל     לת זו.וכ ר יבסיס חוסעומד ב ,  קהילה היהודיתבהאיום  לגבי טיב  

ל הניסיונות  רוב  ומקוטבת,  מגוונת  ולא  ם  עהתמודד  כה  ונישתיים,  מקומיים  היו  הפרוגרסיבי  האתגר 
 האתגר.    ממדיהייתה תגובה מערכתית כוללת שהולמת את 

קורא   היהודיות  להמסמך  הפרוגרסיעם    להתמודדקהילות  דחייבי  השיח  משמעית  הבאמצעות  של    חד 
לניסיו היה נות  על  הפרודים  כפות  הפרשנות  בחברהחיצונית  וגרסיבית  את  נתונה    .הלמעמדם  ליהודים  רק 

הי  הנראטיב היהודי לעצב בעצמם את  הזכות   יכוטומי  הפרוגרסיבי הד   השיח ת  יש לדחות א  .הודיתוהחוויה 
יסטוריה היהודית  והה חוויה  ה  את  מבטלובכך    , כאמהממסד הלבן המדק  לתופס את היהודים כחש  הנוכחי

 . הייחודיתישראלית ה

היהודית והישראלית בשיח    'רמיסהה 'לאתגר את  את הדברים הבסיסיים שצריכים לקרות כדי  מתאר    ךמסהמ .3
 :   סיביהפרוגר

o והגדרסוני קהילות וארגונים  משותפת של  פעולה  ליצירת  כבסיס    האתגר  שלומוסכמים  ה מדוייקים  ח 
 .יהודיים

o של  ובילמ ויוזמותיזציה  ארגונים  של  קריטית  הפ  מסה  השיח  את  הרומס  שיאתגרו  בזירות  רוגרסיבי 
 מגוונות. 

o   קהילהקשרי  של    בשדההשקעה  (community relations)    לושהארגונים ליצירת  אים  אחר  השייכים 
 .ביסטים ופעילי שטחועם אקטי ותעוטים אחר ממשקים ושיתופי פעולה עם קהילות מי

o לניודלים  עדכון של המ ולוביהיהודים  לפעול    ,ד כה, אשר היו מבוססים עהול קשרי ממשל  על יכולת 
   רק בנוגע לנושאים שיש סביבם קונצנזוס יהודי רחב.

o השיח הפרוגרסיבי הרומס.  נגד מהשמאל היהודי הימנים ע קולות משינו 

 

 
 . כאןהמתחקה אחר השיח בעקבות העימות האחרון בישראל ובעזה  Trend Monitorניתוח מעמיק ומקורות, אנא ראו את שםל  1
א'  2 זו כ'  גרסה  של חוסר  תמתארת רמיסה  לוואי'  ואופן החיים היהודיים  הפרדיגמות הפרוגרסיביות  בין    (mismatch)המתאם  וצר 

ראו  .  ור היהודי בשיח הפרוגרסיביהמסג. היא מדגישה שהתופעה לא ניזונה בהכרח משנאה, אלא נתמכת על ידי בארה"בהקהילתיים 
 .כאןגם 

https://www.reutgroup.org/Publications/ERASIVE-ANTI-SEMITISM
https://www.reutgroup.org/Publications/ERASIVE-ANTI-SEMITISM
https://www.reutgroup.org/Publications/ERASIVE-ANTI-SEMITISM
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%3F-%D7%A1%D7%91%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://jewishjournal.com/commentary/334053/why-the-question-of-whether-jews-are-white-is-getting-increasingly-loaded/
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 נושא בוער 
ל   'השיח הפרוגרסיבי הרומס'אתגר   .6 ו   ,ד מכוונתאך לא תמיית,  נמבשלילה  מתייחס  מימדים  של  של ישראל 

חותר    ,וגרסיביהפרשל יהודים וישראל בשיח    הקטלוג''אופן    .ה"בלתיים של יהדות ארהיהקחשובים בחיים  
הקהיל חיי  בארתחת  היהודית  אה"ב,  ה  עוינות  של  לאווירה  ותורם  בארה"ב   ישראל  של  ודעה  מעמדה  פליה 

את  ,  מייצג אותםשמי  את  עצמם  של היהודים להגדיר בזכותם  מתערערת  התוצאה היא ש.  קדומה נגד יהודים
שלהם,   שלהם,    אתהערכים  שלהם  את  הפגיעות  שלהםהנראטיב  החוויות  '  ואת  הפרוגרסיבי  ה)ראו:  שיח 

 . '(.: גרסה א'הרומס

לשאלות החברתיות הבוערות ביותר  מחוברים ישירות  גרסיבי ליהודים  רוהפנושאי הליבה הקשורים לאתגר   .7
ל  אל מו  יהודית רחבהלמוביליזציה  הזדמנות  מהוות גם  מודעות  הדחיפות ות הותחוש ,  ולכןבשיח האמריקאי.  

 .האיוםמהות על הבנה ברורה ומשותפת של  תהמבוסס ,האתגר

 מי ממסגר את הנרטיב היהודי?

השיח .8 היהודים  יבי  הפרוגרס  בין  רעיוניתיש  בארה"ב  ילתיים  קההלחיים  לעיתים  התנגשות  שמתבטאת   ,
על בסיס    מאבק לצדק חברתי ת המבסס אגרסיבי  והפרהשיח    –  יםדעות קדומות נגד יהודבאפליה ובעוינות,  ב

הלחלוקה בינארית   צליחות  מ  לאהללו  קטגוריות  הו   -חברתי  מעמד  ו(,  people of color)לבנים, מול  עור  צבע 
   3פגיעות היהודיות. בחוויה ובזהות, הייחודיות שבאת להכיל 

היהודים מוגדרים    , אשר יהודים נתפסים כחלק ממנו.מנגנון הדיכוי החברתיבקד  אבק הפרוגרסיבי מתמהמ .9
,  לקדם אג'נדות קהילתיות  נפגעת  היכולת שלהם, ובפועל,  רוגרסיביבשיח הפכאים  כמד ו  ,פריווילגיםכ,  כלבנים
אישי  ביטחון -או אפילו לטעון לאפליה או איאת היחסים עם ישראל, ך הערכים שלהם, את מערבעצמם  למסגר

 4.או קולקטיבי ונגד אפליה

 היהודית אי הכרה בייחודיות 

ם את שיהודים רבים תופסיבכך  ,אפלייה נגד יהודיםשל  כיר בהיסטוריה או בהווההשיח הפרוגרסיבי אינו מ .10
כ כדת(עם  עצמם  רק  תחת    רוגרסיביהפהשיח  .  )ולא  של  חותר  יהודים  הלגיטימציה  של  המיוחד  הקשר 

 ש'. ך 'בכיבוכחלק ממנגנון הדיכוי החברתי, או כתומילתיים יהודיים ארגונים קהומצייר תכופות , ישראלל

 

 
כעריץ הקולוניאלי.  את ישראל שמסגרו הפרוגרסיביים בנרטיבים העימות האחרון  י במהלך  בא לידי ביטוהזה  הרעיוני המתאם חוסר   3

המאבק הפלשתינאי בתחום ומחוץ   בחיבור של ;בהשוואות של ישראל לדרום אפריקה בתקופת האפרטהיידורה בולטת בצהדבר עלה 
על התמיכה היהודית בישראל כשיתוף פעולה עם גזענות )מתואר ביתר  לגבולות הקו הירוק עם מאבק האמריקאים השחורים ושיח  

 (.כאן פירוט
 ראו למשל:  4

אנטישמיות; דחיקה לשוליים  נגדה  ברית    י בעל  העדר :  בא לידי ביטוי ביביים  ליהודים כנטע זר בקרב חוגים פרוגרסהיחס   ▪
לדוגמה,  מ )ראו  הגאה  הקהילה  ב(כאןו כאן,  כאןמעגלי  לשוליים  דחיקה  והכללה;    תכניות;  שיווין  יה  מדהמ  דחיקהגיוון, 

כמו   חוגי  כאןהחברתית  בתוך  בפילדלפיהשל    התקריתפרוגרסיביים;    סטודנטים;  האוכל  ואפילו  משאית  שגלשו  ;  דיונים 
 . ספרות ילדיםלטיבה של 

של פעיל    קמפייניםלאחרונה, ב  שלמלגיטימציה של פעילות יהודית נגד אנטישמיות: ל-לדהולות היהודיים מביא  רמיסת הק ▪
  טענות בל איומי ההשקטה ממסגרים את ההסברה היהודית כניצול מאיים של כוח המשתקף  ש  ם . גווניאקדמיהבוכן  מרכזי  

 של אילהאן עומאר על הטרדה מצד דמוקרטים יהודים. 

באתגר   .4 ורק  אך  מתמקד  הנוכחי  הפרוגרסיבי.והישראלי  היהודי  המסמך  השיח  של  מהמבנה  קוצר    הנובע 
לנו לבחון את  היריעה לא מ יותר אפשר  הרחב  בשל    ההקשר  לימין בארה"ב  הקצנה  בין שמאל  קיטוב  הושיח 

ו ה להתעלם  .  בבארה"  חריף החברתי  הפוליטי  את  קל  לפספס  או  ם  האיואו  בוטה  פחות  הרבה  שהוא  משום 
 .  רדיקלים האסלאבו ני וימין הקיצשמקורה בטישמיות אנאלים מה

כך  ארה"ב, ולפי  ישראליחסי  תחת  גם  ולכן  תית בישראל  מפלג-התמיכה הדוחותר תחת  הפרוגרסיבי  האתגר   .5
ישראלהוא   של  הלאומי  לביטחון  אתגר  האתגר  מהווה  הקהיאלג  מפ.  היהודיות  ת  שה  מעולבארה"ב,  לות 

 . העמיות היהודיתתפיסת מהווה איום גם על 

https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%97-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%99-%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%A1-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%AA-%D7%94%D7%93%D7%9E%D7%95%D7%A7%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%3F-%D7%A1%D7%91%D7%91-%D7%94%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9E%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%99-%D7%91%D7%90%D7%A8%D7%94%22%D7%91-
https://www.npr.org/2021/06/07/1003411933/antisemitism-spikes-and-many-jews-wonder-where-are-our-allies?fbclid=IwAR0gdRqn9GKvGVrZetDqInAS5HI43xvya18Symt5AGXuCNucJ7lkwzczsXc
https://www.jta.org/2021/06/21/opinion/gay-jews-shouldnt-have-to-choose-between-their-pride-and-their-zionism
https://forward.com/news/472311/queer-zionists-ask-where-are-our-allies/
https://twitter.com/blakeflayton/status/1406827190172459011
https://www.insidehighered.com/news/2021/06/16/eeoc-complaint-against-stanford-alleges-dei-program-created-hostile-environment?fbclid=IwAR1UlWYYwmAsrEUlmvvtqCohXpuAj3awzuimjrpfcPvk5VWGnZBDM6GihUM
https://jewishjournal.com/commentary/columnist/336899/thank-you-progressive-jews-for-defending-israel-in-difficult-spaces/?fbclid=IwAR3NAg0HHWOGny6zM-MdLyTnqOlcJeDB8v2-dKTZSQcNLVd_KqEU8geNOnA
https://thejewishvoice.com/2021/06/ben-jerrys-driven-from-twitter-by-israel-hating-mob/?fbclid=IwAR3ZXw-8vIkePZSna9n9PddJ8O5GMvs3p-JNuYkz2TpwowZthnoxj3m-tIo
https://edition.cnn.com/2021/06/30/us/american-anti-semitism-students-soh/index.html
https://www.haaretz.com/jewish/.premium.HIGHLIGHT-israeli-food-truck-excluded-from-u-s-food-festival-after-threats-1.9922572?fbclid=IwAR2ZhXuHCbXBwObfDK9ebXfMk1j6w6SkdDX53ZrGEitpF3IajGFlE464rZM
https://jewishinsider.com/2021/07/antisemitism-israel-kids-literature/
https://palestinelegal.org/distorted-definition
https://palestinelegal.org/distorted-definition
https://palestinelegal.org/distorted-definition
https://palestinelegal.org/distorted-definition
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ukVeuks0qvM&fbclid=IwAR1h5kfMLwqlNf9D7C0D9j3tQUpr6gBnYhefg-P-3nAzX6RwvqMEuD1UUnw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ukVeuks0qvM&fbclid=IwAR1h5kfMLwqlNf9D7C0D9j3tQUpr6gBnYhefg-P-3nAzX6RwvqMEuD1UUnw
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=ukVeuks0qvM&fbclid=IwAR1h5kfMLwqlNf9D7C0D9j3tQUpr6gBnYhefg-P-3nAzX6RwvqMEuD1UUnw
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/israel-jewish-democrats-ilhan-omar-b1863629.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/israel-jewish-democrats-ilhan-omar-b1863629.html
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/israel-jewish-democrats-ilhan-omar-b1863629.html
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'היחס המיוחד' כלפי היהודיםגוברת הדרישה    לכך,  בהתאם .11 זו    5. כלפי ישראלו  להפסיק את  היוותה  דרישה 
על הסטטוס קוו של היחסים  ,  ותחומ המבצע שומר  במהלך  בצורה בולטת    שגברה  , ת תגרלקריאאת הבסיס  

בתנועה הפרוגרסיבית  .  ישראל-המיוחדים של ארה"ב כיקאית  האמר   חוץ המדיניות  מבקרים את  רבים  ך  על 
 6. ר אותהכפי שהשיח הפרוגרסיבי מציי ,'הרע'מתייחסת לישראל כשחקן  לאשהיא 

בעזה .12 המבצע  השתמשו  ,  במהלך   'התוצאה  הוגנות'של  בנימוק  '  ישראל  של  ההחרגה'  נגדהפרוגרסיבים 
(Equity of outcomes)  -    .  מושג זה מבוסס על התפיסה שאם תוצאה של מצב, תהליך או קונפליקט מסויים

אחרת, אזי המסקנה ההגיונית היא שהקבוצה בעלת היתרון גוזלת מיתרון על קבוצה  נהניתהיא שקבוצה אחת 
, כמו  הנמדדת, למשל, בעושר בעת שגרה; או, במספר הגופות, בעתות משבר תוצאה )ופן לא הוגן מהשנייה  בא

  נקודת ,  . בסבב הלחימה האחרוןמהאשיש להטיל    'הוגנות התוצאה' נותנת אינדיקציה ברורה היכן  .(זה בעזה
  כראיה  בנפגעים האיזון  חוסר ת וא ל"צה השתמש בו ' פרופורציונלי הלא'  הכוח  לגבי הטענות  את  חיזקה  זו מבט

  7.מידתי בכוחבלתי על שימוש  לאשמות

 ישראליות במגננה -קהילות יהודיות ופרו

דו קהילות יהודיות ופרו ישראליות התקשו לקדם את סדר היום שלהם והתמוד, מבצע שומר החומותבמהלך  .13
 .  ישראלבנוגע מקוטבת ת היהודיהיותה של הקהילה מאפייני השיח הפרוגרסיבי וגם עם עם גם 

 זי רכרת לשיח המעוב רמיסת היהדות בשמאל

והקצנה  סביב   -  מנורמלת  אנטישמיות .14 כללית של קיטוב  ונרמול הולכים וגוברים של רגשות  ה  אפשרה קבלה 
. התשתית הארגונית הפרוגרסיבית  הפרוגרסיביי מהשיח כחלק אינטגרלישראליים ואנטישמיים שבוטאו -אנטי

   ניכר.  באופןזאת חיזקו  8סימנו' את ישראל שבולטים ' ומנהיגים החזקה

 המשבר בשמאל היהודי 

בשוהקיטוב   חודהפילוג  הכללי  ל  ריםיח  בגם  ומונעשיח  היהודית,  הקהילה  של  המרכזי  ממנה  ים  זרם 
בצורה   היהודית  אפקטיביתלהתמודד  הרמיסה  הפרוגרסיבי.    עם  לכך  בשיח  מביא  הסכמה  הקיטוב  שאין 

השיח    עותמשמהאודות  אחידה   היהודית  תושפעוההפרוגרסיבי  של  הקהילה  שעוררה    ברקע,   . על  המחלוקת 
 : ל ובילהוה,  סביב ישראל החריפה את הדינמיקות האלהבעזה הלחימה 

על היח  ציונותבנוגע למשמעות המתחים בשמאל היהודי   ▪ -אנטיוהמתאם בין    סכיום ואפילו מחלוקת 
 9. ציונות לאנטישמיות

   10. ם יהודים מופלים היום בשיח הפרוגרסיביאהשאלה בשמאל היהודי לגבי מחלוקות  ▪

 

 
  ראטיב היהודי שמדגיש את הייחודיות של האנטישמיות ם כדי לגנות את הנג  תלהפסיק את היחס המיוחד ליהודים מתועלה  שהדרי  5

 .כאן  ובעלי ברית  Squadבנוגע לחבורת הן  יודו ; כאןו כאןשנאה אחרות. ראו למשל בשבועות האחרונים: דיון    צורותוואה לבהש
מנהיגים   לנשיא ביידן החתומה על ידי "קואליציה גלובלית של  זו בעצומה, ומון-באן קי,  אילהאן עומאר  רסחברת הקונג  ראו למשל:  6

מהחברה האזרחית ועד לאקדמיה, פוליטיקה וזוכי פרס נובל" הטוענים ש"יישום עקבי של מדיניות זרה בנוגע לזכויות יכול לאותת  -
 וחשבון."  יןד למנהיגי ישראל שהפרת החוק הבינלאומי לא תוכל להימשך ללא מתן

 .כאןראו עוד    7
האנטי  8 הפרוגרסיבי  השיח  למרכוז  הבולטת  ב-הפלטפורמה  פרטים  )ראו  ברורה  הייתה  והאנטישמי   Trend Monitor  -ישראלי 

 : (כאןבעקבות העימות האחרון בישראל ובעזה ח שיהמתחקה אחר ה

 ישראלית. -הוא להנכיח מדיניות לרטוריקה האנטי Squad -תפקיד ה ▪

דר את הנקודה שיש קרע הולך ומעמיק בין הדמוקרטים סביב התמיכה בישראל  משה  סיקור בולט ומקיף 'שלא ניתן לפספס' ▪
 הולך וגובר על ביידן מהאגף השמאלי של המפלגה הדמוקרטית, כהתפתחויות חדשות משמעותיות.  ולחץ

 ישראלים ותיקים. -במעגל שהולך ונעשה רחב וקולני יותר של קולות ביקורתיים כלפי ישראל, כולל בני ברית פרו ▪

 פה נגד תמיכה בישראל מקולות פרוגרסיביים רבי עוצמה.חיד ▪

 מפיין הישראלי לבין דרישות להגביל או להתנות את הסיוע נמצא במרכז הבמה. הקשר בין אי הסכמה לק ▪
 צרת 'אין פחד' בוושינגטון, די. סי.סביב ע מהומהבראו כפי שהתבטא לאחרונה   9

גוברים  10 קיטוב והקצנה  מסוימים,  וארגונים  קהילות  לא  , בקרב  של  אנטי-משמעותם הייתה שעמדות  ביחד  -ציונים,  וציונים  ציונים 
   אינן אפשריות עוד.

https://www.jweekly.com/2021/06/01/for-progressive-democrats-the-condemnation-of-antisemitism-is-lumped-in-with-other-forms-of-hate/?fbclid=IwAR0OeeWTIRA06nbIW3aj2J6pOk9qiwNaFC5gho2Nz8CWJWPkA0BaxXju3nc
https://www.jpost.com/diaspora/progressive-democrats-condemn-antisemitism-with-other-forms-of-hate-669458
https://twitter.com/neontaster/status/1396651519521525762?fbclid=IwAR13tADqEF8myQb2GjS8JiCfX4U2AelltmVxz_brzgLwcJeY70GvFlzjMuE%20%20https://twitter.com/SenWarren/status/1397301342973091841?fbclid=IwAR2n6PT0wr0M42R0zD7pUVpOIx0ksBnXKkSpOHBq-9f5YktW7N6lynZHUgc
https://twitter.com/neontaster/status/1396651519521525762?fbclid=IwAR13tADqEF8myQb2GjS8JiCfX4U2AelltmVxz_brzgLwcJeY70GvFlzjMuE%20%20https://twitter.com/SenWarren/status/1397301342973091841?fbclid=IwAR2n6PT0wr0M42R0zD7pUVpOIx0ksBnXKkSpOHBq-9f5YktW7N6lynZHUgc
https://twitter.com/neontaster/status/1396651519521525762?fbclid=IwAR13tADqEF8myQb2GjS8JiCfX4U2AelltmVxz_brzgLwcJeY70GvFlzjMuE%20%20https://twitter.com/SenWarren/status/1397301342973091841?fbclid=IwAR2n6PT0wr0M42R0zD7pUVpOIx0ksBnXKkSpOHBq-9f5YktW7N6lynZHUgc
https://twitter.com/Ilhan/status/1401985884191404041?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401985884191404041%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Ftheintercept.com%2F2021%2F06%2F11%2Fpolitical-system-unites-to-condemn-ilhan-omar-for-telling-the-truth%2F
https://www.ft.com/content/c1210a21-0209-4c4b-8cb3-cfa31c3fdee0
https://nowisthetimecoalition.com/
https://sapirjournal.org/social-justice/2021/05/critical-race-theory-and-the-hyper-white-jew/
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/7c17af_86575e06ac6e4ecfb83cd4167c3c6196.pdf
https://forward.com/news/472664/capitol-rally-antisemitism-wiesel/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2562685
https://forward.com/news/472664/capitol-rally-antisemitism-wiesel/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2562685
https://forward.com/news/472664/capitol-rally-antisemitism-wiesel/?utm_source=Iterable&utm_medium=email&utm_campaign=campaign_2562685
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הקיצוני היהודי    בשמאלתנועות יהודיות    הודים בחזית ההתנגדות לישראל בעימות בעזה:י  עמידה של ▪
ולהבלטה  זוכות   לישראל  את  בהתנגדותן  דמויות  על  תר  ביוהמצוטטים  הקולות  מהוות  ידי 

 11. פרוגרסיביות

על בסיס הקשר או    מצד התנועות הפרוגרסיביותהמרכזי  יהודים בשמאל  בקרב  וניכור  ה של הלם  ויחו ▪
הניתוק  לפיכך,  בציונות;  שלהם  התמיכה   יהודים  איום  וישראל  כבין  משום ,  וגוברהולך  אלה 

  12.למעגלים פרוגרסיבייםם הודישל יהפכה להיות תנאי סף לקבלה התנערות מישראל או מהציונות, שה

 ? העימות האחרוןבזמן  הקריאה לפעולה כשלה  מדוע
היוותה   .15 ובעזה  בישראל  האחרון  לעימות  הפרוגרסיבית  התגובה  והאישית,  הקהילתית  המוסדית,  ברמה 

בנוגע  יאת  קר וגופים  למעמד  השכמה  היהודית  של הראשוניות  התגובות    בשמאל.  יםישראלי-פרוהקהילה 
יהו כלדיים  ארגונים  המלחמה  פרוץ  פלאחר  מנהיגים    גישותלו  מדיניותשל  קובעי  עם  של   יוזמות ,  יהודיים 

דמוקרטים ידי  על  שמובלות  שכינסו    הקונגרס  מוסדות  וירטואליתיהודים,  במדיה    עצרת  קמפיינים  גדולה, 
אינדיבידואלים.   פעילים  של  יוזמות  וכן  סיוע  יוזמות  מנעו  ואולם  החברתית,  גורמים  של   ההיווצרות מספר 

 :  ימהן הלחי בזמבוגרסי רלה היהודית לאתגר הפהיהקמצד  אפקטיבית וקולקטיבית תגובה 

הפרוגרסיבי   ▪ השיח  על  להשפיע  מועקושי  כמו  חברישמתנהל  סדון  הפרוגרסיבי  גור.  ם  הוא  השיח 
וגרסיבים  רק פר ו.  ואת המסרים המרכזיים של  אתגר אותוניסיונות ללין  הוא עוואקסקלוסיבי,  גמטי  דו

אומ הם  אם  ורק  מבפנים,  השיח  את  לשנות  מהם.  יכולים  שמצופה  מה  את  שרים  בודדים  ניסיונות  ל 
 . 'פרוגרסיביים בתחפושת'כ, בד"כ מביאה לקטלוג שלהם היהודיתרוגרסיביים לקרוא תגר על הרמיסה  פ

)רק(   ▪ לא  המרכזית  התנהלות    –  ישראלזה  היהודית  כלפי  במשקפת  הקהילה  שהביקורת  תפיסה  פועל 
העומדישראל   הפרוגרסיבי  לאתגר  היחידה  הסיבה  היהודית.    היא  הקהילה  שית  ממ  הכרהאין  בפני 

 לישראל.  יםקשור גם במימדים הרבים שאינם הפרוגרסיבי הרומס לקהילה היהודית איום ב

ישראליים  -ונים פרושל ארגלזהות שלוש גישות שונות ניתן  –ת שונות בנוגע לאתגר המלחמה בעזה גישו ▪
על ישראל בזמן הלחימה ב על תגובת ישראל נגד החמא  להא  ובגישה הראשונה הי:  עזהבהגנה  ס  שהגנו 

את   מצד  ומשכו  לאיום  ביחס  המדינה  של  לפגיעותה  הלב  את  .  החמאסתשומת  הדגישה  אחרת  גישה 
אלה    והיגישה שלישית  בבהאשמת יהודים בהתנהגות של ישראל.  שמגולמת  אנטישמיות האינהרנטית  ה
כולם חלקו .  נגד גזענות בארה"בלמאבקם של השחורים    הפלסטיניהמאבק  בין  קראו תיגר על החיבור  ש

שבו  ל  עובפ לאופן  ההתנגדות  העכשווי  את  הפרוגרסיבי  והפגיעות מהשיח  החוויה  הזהות,  את  מסגר 
 היהודית הקולקטיבית או האישית. 

פריעה למאמצי הקהילות לגבש תגובה יהודית קולקטיבית  ה  13לכידות הקהילתית השחיקה ב,  ואולם  ▪
הפרוגרסיבי לנ הזו  דינמיקה  ה.  לאתגר  הנטייה  הוחרפה  לראות  ודיהשל  הגוברת  וכח  פרוגרסיביים  ים 

 המדכאים בישראל ובארה"ב. החברתי  למבני הכוח קשורות כבמוסדות של קהילות יהודיות 

לכידות קהילתית .16 לייצר מענה  , הבנה משותפת  ללא  הקהילה היהודית לא הצליחה  של האתגר וחזון משותף, 
מערכתי  יקולקטיב ולכונהירקוהרנטי  ,  כל  ,  לן  ההניסיונות  האיום  את  בעזה  אתגר  הלחימה  בזמן  פרוגרסיבי 

 .  יםומוגבלמקומיים , הקשרייםמאוד   נותרו

 חזון ואסטרטגיה מנחים 
ישראל  ההשיח  של    'ההתפרצות' .17 נגד  המפרוגרסיבי  הזדמנותמאז  גם  מהווים  בעזה  לא  משום    בצע  שהוא 

זה עשוי  ן החלו.  מההשפעה שלו על הקהילה היהודיתמאפשר יותר להתעלם   בשלותזדמנויות  לפתח   ליצור 
 מלכד כלפי האתגר. זון חו משותפת הבנה 

 

 
 . כאןו ינה טרנר נ, ג'מאל באומן, אילהאן עומארונים לדוגמה: חרהא ראו בשבועות  11
קורת על ישראל לבין  י. 'חומת אש' המפרידה בין היהודים לבין ישראל מחוזקת גם כשהקווים בין בכאןהדינמיקה נידונה בהרחבה    12

וכשהיהודים   -ישראליים מאנטישמיות -תוך התמקדות בתגובות היהודיות על הפרדת רגשות אנטי -בכוונה  מיטשטשיםאנטישמיות 
 יהודיות נגד האשמה על ההתנהגות של ישראל.ה מחאהמואשמים בהתנהגותה של ישראל, מה שמעמיד בסכנה את תגובות ה

היהודיות היא מגמה ישנה המבוססת על פילוג דורי, אידאולוגי ודתי, על ביזור חברתי רחב וקיצוני   הלכידות המתפוגגת של הקהילות  13
 ועל קיטוב שסביר להניח שמאיץ את התפתחותה.

https://edition.cnn.com/2021/05/27/politics/congress-reaction-anti-semitism/index.html
https://www.timesofisrael.com/watch-thousands-participate-in-us-virtual-rally-against-antisemitism/
https://twitter.com/IlhanMN/status/1410245291723399176
https://twitter.com/IlhanMN/status/1410245291723399176
https://twitter.com/IlhanMN/status/1410245291723399176
https://twitter.com/JamaalBowmanNY/status/1404975469959786497?fbclid=IwAR2AWOXXoKqrMTSUsaiUqygSjdgD-7NUxvaG3YJYeElnYWuHkiw-vGF4oNo
https://twitter.com/ninaturner/status/1392328115909664774
https://twitter.com/ninaturner/status/1392328115909664774
https://twitter.com/ninaturner/status/1392328115909664774
https://www.newsweek.com/ilhan-omar-defended-progressive-jewish-groups-after-controversial-israel-us-remarks-1599365
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/the-un-jews-natan-sharansky
https://www.jta.org/2021/06/23/opinion/for-democrats-its-ok-to-agree-to-disagree-on-israel?fbclid=IwAR0BDSxL0ldnOPlYRBqsFMp8flsjFcPabMhm8-Az-9DfBpTLBU7-FVYSf7I
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מערכתי .18 תגובה    –  תתגובה  האתגר  סביב  לפתח  צורך  שהיקיים  על   שמבוססת,  ונרחבת  מערכתיתא  יהודית 
ש רחבה  ב  .ושלכות  השלוה האיום  מאפייני  ל  תפיסה  נעוץ  כזו  תגובה  לפיתוח  סף  פתנאי  בתוך  שיח  נימי 

לפעולה גם   עה נובה;  של הנעה לשינוימלכד  וחזון    ל האתגרשותפת שהודיות שמטרתו הבנה מהקהילות הי
 .  ץ לממסד היהודיקבוצות שפועלות מחו

החזון .19 והנר  אודות  ניסוח  היהודי  עצמיתהאטיב  הכרהלחתור  יש    –  הגדרה  הפגיעות    לקבל  של  בייחודיות 
ולכן הכרה     .מדכאים כלבניםלרוב וטלגים קממשום שיהודים  ,שיח הפרוגרסיביב 'תנתפס' הינאשהיהודית 

הייחו ב ליהודים  דיות  תאפשר  היהודית  הלהגדיר  חוויה  את  והזהות,  בעצמם    יהודית. הפגיעות  החוויה 
הרצויה,   לקדם  ייהודיים  במציאות  ו  ה אג'נדוכלו  תהיה  ו;  צלנלהתבלי    ישראלית-פרויהודית  ליהודים 

 .    יהאפללקולקטיבי והאישי או לטעון לפגישה בביטחון הלגיטימיות 

אנטישמיות  בו הישגים רבים במאבק  הי קהילות היהודיות  ל  –  גיוס הקהילות היהודיות סביב האתגר הנוכחי .20
של שהם דחפו לו נרחב הי  ממסד האימוץ ציונות מצד השמאל הפרוגרסיבי בשנים האחרונות, במיוחד ב-אנטיבו

לפי  הגדרת   השהאנטישמיות  זכר  בסעיפים  הדגשים  וההמלצות    14. (IHRAואה )הברית הבינלאומית לשימור 
במיוחד  הבאים   מגורמים  מתמקדים  הנשקף  ואנטיבאיום  מהשניזונישראליים  -אנטישמיים  שיח  ים 

   מנסות להשית על סדר היום על הזרם המרכזי., והפרוגרסיבי העכשווי

הילה היהודית,  קלנוכח הקיטוב ב לאתגר. הובלתגומנהיגות מחוייבת יוזמות  ,של ארגונים מסה קריטיתגיוס  .21
זה סביר   הפרוגרסיביתאמץ  שהקהילה היהודית  אין  ואולם   .תעמדה אחידה נגד האתגרים העולים מהתנועה 

של   עשרות  גיוס  משותפת,  בעכאלה  ארגונים  כמה  הבנה  ביכולתה  לי  ויהיה  אפשרית  היא  מגוונים,  אם  גם 
על  לאתגר   יעילה  היבצורה  הפרוגרסהודית  הרמיסה  של  יבי. בשיח  היהודית  הגיוון  פעמים הקהילה  שנתפס   ,

עמדה   לגבש  בניסיון  כנטל  להיות    , הדאחירבות  ולשחקנים  בהתמודדות    נכס יכול  הפרוגרסיבי,  האתגר  עם 
 תפקידים שונים ומשלימים.  עשויים להיות שונים 

לייש להגדיר במדו .22 ואין כלל  גדר,  כיום השיח הפרוגרסיבי אינו מו   –  צור הבנה משותפתייק את האתגר כדי 
אודות לים יהודים רחבים  מוסכמת על מעגו  משותפתהבנה  ואולם  הסכמה לגבי מאפייניו בקהילה היהודית.  

קריטית    ,האתגר  חומרת מאוחדת  יצירת  לצורך  היא  יהודית  החזית  מול  הרומס.אל  הפרוגרסיבי  רק    שיח 
ולטעון   , של הזהות היהודיתועל בפ ' 'ההשטחהלערער על דית רחבה ומאוחדת סביב האתגר הזה תוכל חזית יהו

מביא   זו  יה שדינמיקה  נגד  לאפליה  או  קדומות  לדעות  צריכים ארגונים    ודים.לעוינות,  יהודיים  קהילתיים 
   15להוביל את המאמצים האלה.

תחום קשרי הקהילה היהודי ממנף באופן מיוחד עשורים של ניסיון בבניית    -  קהילההקשרי  שדה  בהשקעה   .23
יהוטוריושימור קשרים, היס באיחוד קהילות  ליצור  ה של מאבק באפליה וממלא תפקיד חיוני  דיות וביכולות 

יש להביא בחשבון צורך מוגבר בהשקעה קואליציות שיקדמו את האינטרסים והערכים היהודים המשותפים.  
 16.אסטרטגית וביכולות מחקר ופיתוח

קונצנזוס   .24 לבנות  הצורך  של  מחודשת  קהילהערכה  ליבה  סוגיות  יהודייארגונים    –  תיותסביב  ם  קהילתיים 
היהודית רק סביב נושאים שיכולים לטעון שהם מייצגים  , ולכן  בבחירות  אינם נבחרים צאים מנאת הקהילה 

בקהילה.   היהובקונצנזוס  בקהילה  הפרוגרסהקיטוב  והאתגר  על מסורתית  מחייבים    ביי דית  מחדש  חשיבה 
 ונות.  הוק מגו -על יצירת קואליציות אד ענים, הנשבמציאות מקוטבת ומבוזרתלות פעימודלים של 

,  ברשתות ובתנועות האקטיביסטיות המבוזרות, עולים קולות קיצוניים ולא ממסדיים  - חבשטנוכחות טיפוח  .25
אנטי גורמים  גם  בהכללה,  -ביניהם  הציוניציוניים.  היהודי  אחד,השמאל  מצד  במסגרת    ,  בעיקר  המיוצג 

היהודי מה  הממסד  מסוכן  באופן  הפרוגרסיבית,  .  שיחהנעדר  בתנועה  שטחבמיוחד  לרשתות    לפעילות 
כיום יש גם  מצד שני,    השיח הפרוגרסיבי.  במיוחד על  ולתנועות האקטיביסטיות המבוזרות יש השפעה גדולה  

 

 
מתייחסת לצורות רבות של אנטישמיות כפי שהיא נראית בשמאל, לרבות:   (IHRAהברית הבינלאומית לשימור זכר השואה ) הגדרת  14

מדינת ישראל   של  קיומה  כי  עצמית, למשל בטענה  להגדרה  סטנדרטים כפולים  מפהוא  שלילת זכות העם היהודי  גזעני; החלת  על 
מצופה או נדרשת משום אומה דמוקרטית אחרת; עריכת השוואות בין המדיניות    בדרישה ממדינת ישראל להפגין התנהגות שאינה

 העכשווית של ישראל לזו של הנאצים; והחזקת היהודים כאחראים באופן קולקטיבי למעשיה של מדינת ישראל.
מעלה למטה לבין  ים בין הסברה מלמעלה למטה לבין השפעה מלמטה למעלה; נישה לאומית וממסדית מלתחט במהדבר דורש ניוו  15

מודעות  העלאת  בהתערבות,  התמקדות  לעומת  והגדרות  קודיפיקציה  כלפי  יותר  נוקושת  וגישות  היהודי;  העולם  של  מקומי  גיוס 
 ורגישות סביב הנושא.

בנוגע  16 הנוכחית  המחודשת  ההערכה  היהודית    נהלמב  לאור  שהמועצה  בחום  ממליץ  זה  מסמך  בארה"ב,  הקהילה  קשרי  תחום  של 
( תישאר גוף לאומי עצמאי של רשת קשרי קהילות.  התיאום של עבודת קשרי קהילה על ידי המועצה היהודית  JCPAציבור )  לענייני

( ציבור  יהודיJCPAלענייני  ומועצות  ארציות  סוכנויות  וכגוף שמכנס  עצמאי  כגוף  ל(  תפקיד חשוב באיחוד  קשות  ממלא  קהילה,  רי 
   ינטרסים והערכים היהודים המשותפים.הקהילות וביצירת קואליציות שיקדמו את הא
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שרבים מהם חווים למנף את נוכחות השיא של היהודים המעורבים מבחינה פוליטית וחברתית  פז  הזדמנות  
   17. שיר בפעם הראשונהפן יאנטישמיות מהשמאל באו

קרי ערך בקריאת תיגר על השיח הפרוגרסיבי לגבי  הם קולות י  ,והפרוגרסיביים במיוחד  , הקולות הליברליים .26
התפקיד של מקוטבת  הבמציאות    ולכן רק פרוגרסיביים עשויים להשפיע על השיח הפרוגרסיבי,  היהודים.  

 חשוב במיוחד. הקולות היהודים מהשמאל 

 

 

 סוף

 

 
 . הקונגרס הציוני החדשו sZionesראו למשל,   17
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