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 2020 ביוני, 22

 התש"פ סיון, ל'

   
 נקודת ראות מספר 86

 הפגנותה בסבך הניווט אתגר :ישראלית-הפרו הרשת
 והסיפוח הקורונה מגיפת ,בארה"ב

  התכל'ס

 רבים שינויים נוצרים ,הקיים הסדר ומעורער חברתיות מהפכות מתרחשות בהן בהיסטוריה נדירים רגעיםב
 הנוכחית המציאות .חדשות תפיסתיות ומסגרות תפיסות לקדם הזדמנויות גם אך איומים בחובם שטומנים

 בסיסית למידה מחייבת חדש, סדר להיווצרות להביא שעשויה גדולה יציבות-ואי ודאות-באי שמאופיינת
the)   גדולה'  'הסתגלות  מהלך  נדרש  –  בלשוננו    .הזדמנויות  אותן  את  לנצל  כדי  משמעותיות  התאמותו   ומתמשכת

pivot) grand.  

 האיומים במפת שינוי על מבשר הקורונה מגפת לבין בארה"ב פלויד ג'ורג' של מותו על המחאה בין השילוב
 באנטישמיות  הנלחמים  ארגונים  של  ישראלית-הפרו  הרשת  את  שםו  ,בארה"ב  יהודיות  קהילות  מתמודדות  םמול

 כחיונית נתפסה לא ישראלית-הפרו הרשת עכשיו, עד אחד, מצד במיוחד: מורכבת במציאות ציונות-ובאנטי
 גוברת, בארה"ב שהמחאה בעת שני, מצד ;ניכר באופן צומצמו לרשותה שעומדים המשאביםו הקורונה למשבר
  .חדשות משאבים תוהקצא המצריכים חדשים אתגרים נוצרים

 עלייתל מקושרת בארה"ב המחאה .הזאת בעת לסדן הפטיש בין עצמן את מוצאות בארה"ב יהודיות קהילות
 של בממוצע הגבוה אקונומי-הסוציו מעמדםש בעוד הלבנה. ההגמוניה על תגר קוראת יאהו הזהויות פוליטיקת
 המאבק עם מזדהים רבים יהודים הלבן, הממסד עם למזוהים אותם הופך (עורם גוון וגם) בארה"ב היהודים

 הקלאסית שמיותיאנטב מעלייה גם סובלים יהודים שבה מורכבת מציאות נוצרת וכך הממסדית. הגזענות נגד
 שאינם  יהודים  ואינדיבידואלים  ארגונים  של  הדרהב  המאופיינת  בשמאל  חדשה'  'אנטישמיות  מעליית  וגם  מימין,

  ישראל. עם מהקשר להתנער מוכנים

 בין  ההשוואה  את  ולקדם  בארה"ב  המחאה  את  לנצל  כדי  רצותמנ  פועלים  ישראליים-אנטי  גורמים  ,לדוגמא  כך
 זה, בהקשר .הפלסטינים כלפי הישראלית ההתנהלות לבין בארה"ב השחורים נגד המשטרתית האלימות

 ,המחאה כמובילת נתפסת רבים שבעיני ,Matter Lives Black (BLM) -ה שווים', שחורים 'חיים תנועת
 עמדות המפגינים פעילים מספר בתוכה מאגדת שהתנועה למרות ישראלית.-הפרו הרשת מנהיגי את מאתגרת

 משאיר ,שלה המבוזר והמבנה תקשורת,הו ציבורה בקרב זוכה התנועה שלה רחבהה תמיכהה ,ישראליות-אנטי
  .אותה המרכיבים האחרים והמנהיגים מהארגונים רבים עם יחסים מערכות בנייתל תיאורטי פתח

 התודעתי הפער .אמריקה יהדותל ישראל בין ליחסים מזיק הקורונה מציאותל בארה"ב הפגנותה בין השילוב
 כל מעל .כן לפני עוד שהתחילו עומק מגמות של תוצאה הוא היהודי בעולם רחבים לחלקים ישראל בין והרגשי

 יהודיות  קהילות  בקרב  הסיפוח  אודות  בשיח  .המערבית  מהגדה  חלקים  של  הישראלי  הסיפוח  שאלת  מרחפת  אלה
 חזור' על כ'נקודת הסיפוח למימוש המתייחסים הביטויים יםרווח )מיינסטרים(, המרכזי לזרם השייכות רבות

 היהודי. לעולם ישראל שבין ביחסים

 ,למהלך רבים של התנגדותם למרות :מאסף בקרב נמצאים ישראלית-הפרו הרשת מנהיגי הזה, בהקשר
 מדינה ישראל של היותה על המבוסס הציוני הנראטיב את משבש שהסיפוח מרגישים אף שחלקם ולמרות

 סביב  היהודי  בשיח  'חזור  האל  'נקודת  דינמיקת  את  למנוע  האחריות  עליהם  מוטלת  ;לשלום  השואפת  דמוקרטית
 מדינת של ביכולת קשה לפגיעה שיביא הפיך בלתיו עמוק קרע להיות עלולה שמשמעותה  ,ישראל עם היחסים

  .לגיטימציה-הדה קמפיין מול להתמודד ישראל

 במסמך המובעות והעמדות הדעות .באנגלית במקור שנכתב מסמך של הישראלי לקורא מותאם לעברית תרגום הוא הנ"ל המסמך
 של ומנכ"ל נשיא ,ברנשטיין דייויד הכתיבה: בתהליך לנו שסייע למי להודות מבקשת ראות אך ,בלבד ראות קבוצת את צגותמיי זה

 תקשורת,  יועצת ,קאופמן דפנה ;NY-JCRC ארגון מנהל קפלן בוב הרב ;SF-JCRC  מנכ"ל ,גרגורי טיילר ;JCPA-ה ארגון
  .בארה"ב ופוליטיקה חברה לענייני ומומחית ומחקר אסטרטגיה

https://www.reutgroup.org/Publications/The-Pro-Israel-Community%3A-Navigating-the-George-Floyd-Protests%2C-Corona-%26-Annexation
https://www.reutgroup.org/Publications/The-Pro-Israel-Community%3A-Navigating-the-George-Floyd-Protests%2C-Corona-%26-Annexation
https://www.reutgroup.org/Publications/The-Pro-Israel-Community%3A-Navigating-the-George-Floyd-Protests%2C-Corona-%26-Annexation
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 היהודית הקהילה של האתגרים
 בשנים כההפ  "הצטלביות"(, מילולית: ,intersectionality) בארה"ב 1'המיעוטים קואליציית' תופעת .1

 מוחלשות קבוצות כלפי דיכוי של שונים סוגים בין הדימיון את המדגישה אקדמית תיאוריהמ האחרונות
 מוחלשות קבוצות בין ולסולידריות לתמיכה פעולה, לשיתופי שמתורגם מארגן לרעיון ומיעוטים,
   כח. קבוצות נגדו הממסד נגד ,חברתי צדק על מאבקים לטובת בארה"ב ומיעוטים

 יום סדר עם ארגונים (,2014) בעזה איתן צוק למבצע במקביל התרחשו אשר פרגוסון, מהומות מאז .2
 פלסטיני-הישראלי הסכסוך בין השוואות 'המיעוטים קואליציית' בקרב מקדמים החלו ישראלי-אנטי
Intersectional Navigating  ראות, מסמך )ראו .באמריקה השחורה האוכלוסייה מאבק לבין

Landscapes, 2019 יולי). 

 ,בארה"ב השחורים מאבק את כמייצגת שנתפסת ומי בארה"ב המהומות של 'הפנים' ,BLM-ה תנועת .3
 נגד מאשימה אצבע מפנים ישראלית-הפרו רשתב גורמים .ישראלית אנטי גישה באימוץ תדיר מואשמת

 את המאשים ,BLM את המרכיבים הארגונים אחד ,Lives Black for Movement של הפוליטי המצע
 .נגדה החרם בתנועת לתמיכה קורא וגם ,עם רצח המבצעת אפרטהייד מדינת שהיא ישראל

 אלימותה בין ההשוואה את ליצור מאמצים ישנם בארה"ב הנוכחית המחאה במהלך גם ואכן, .4
 אפילו ישראליים-אנטי גורמים  2.הפלסטינים נגד ישראליתה ההתנהלות לבין בארה"ב משטרתיתה

 .אמריקאייםה שוטריםה לאימון שאחראים אלה הם הישראליים הביטחון וחותשכ האשמות מקדמים
 שולי חלק ומהווה תאוצה תופס אינו הזה השיח זה, בשלב לפחות ,2014 פרגוסון מאירועי בשונה ואולם,

  במחאה. מאוד

 אנטישמיות ,ראות מסמך )ראו האנטישמיות בתקריות לעליה הביאה הקורונה מגיפת כי אף מכך, יתירה .5
 הרסהו ביזהשה הרי ,(2020 מאי .ישראלית-הפרו לרשת נבוכים מורה קורונה: בימי לגיטימציה-ודה

 מקיר נרחב לגינוי זכו הנוכחית, המחאה במהלך יהודים של בבעלותם עסק בתילו חנויות,ל כנסת, לבתי
   .הציבורי בשיח לקיר

 הנוכחית המחאה ארה"ב, יהודי מקרב רחבים למעגלים ישראל בין ביחסים מתמשכת מתיחות רקע על .6
 :האתגר את מחריפה רק

 נטייה  .הקורונה  ממשבר  הנובעים  שלהן  המיידים  באתגרים  לטפל  פנימה  מתכנסות  רבות  קהילות 
 על המבוססת זהות מסגרת) היהודית' 'העמיות רעיון היחלשות מגמת לנוכח מועצמת זו

 אשר ,ארה"ב יהודי בקרב(,היהודי לקולקטיב השייכות תחושתמ שנובעת יהודית סולידריות
  .לגמרי ממנה להתנתק ואף ישראל למען פעילותם את להפחית רבים יהודים המביא

 גבוה חברתי מחיר לה וילווה נטל תהווה ישראל עם היחסים שמערכת מאמינים רבים יהודים 
  3.הזהויות פוליטיקת תתחזק בה המשבר, שלאחר בארה"ב

 התקשורתית הלב תשומת את הסיטה אמנם בארה"ב המחאה .הסיפוח שאלת מרחפת אלו כל מעל .7
 והיא לקראתו, מהלכים תבצע שישראל ככל הבמה למרכז לחזור צפוי בנושא העיסוק אולם זו, מסוגיה

  'רדומים'. ישראליים-אנטי ארגונים 'לעורר' צפויה

 ישראל בין היחסים מערכת על תקדים חסרות השלכות להיות עלולות המערבית גדהמה חלקים לסיפוח .8
 עבור ולם.הע יהדות כלפי ישראל מצד צדדי חד כמהלך הסיפוח את מפרשיםש כאלה יש העולם. ליהדות

 היותה על המבוסס הציוני הנראטיב של שמיטה הוא סיפוח של המשמעות ישראלית,-הפרו ברשת רבים
 .לשלום השואפת דמוקרטית מדינה ישראל של

 
 בקרב ייחודית דיכוי לחוויית שמובילה ואפליה דיכוי של שונים סוגים בן חפיפה שקיימת טוענת ההצטלביות תיאוריית  1

theory legal Feminist Crenshaw, Kimberley,  וחברתיות תרבויות ביולוגיות, קטגוריות בין שנופלים אינדיבידואלים

Routledge, 80),-57 (pp. 1989.   
2   2020. ,st1 June ,Forward Boigon, Molly 
 מהפוליטיקה ולהתרחק בלעדיות פוליטיות בריתות ליצור ', וכו חברתי רקע גזע, מסוימת, דת בעלי לאנשים נטייה  3

 הרחבה המסורתית

https://www.reutgroup.org/Publications/Navigating-Intersectional-Landscapes
https://www.reutgroup.org/Publications/Navigating-Intersectional-Landscapes
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%3A-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-
https://www.heb.reutgroup.org/Publications/%D7%90%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%9C%D7%92%D7%99%D7%98%D7%99%D7%9E%D7%A6%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%94%3A-%D7%9E%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%91%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%95-%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%AA-
https://forward.com/news/447804/george-floyd-protesters-police-brutality-israel-palestine-blm/
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 בסיסית וגישה לפעולה עקרונות תובנות,

  להשיא  אידיאלית בעמדה  אותם מציבים אשר מקומיים, תרבותיים ולקודים לדקויות  ורגישות שטח  נוכחות קהילה  קשרי על האמונים לארגונים
  או  עקרונות כמה  נציג  המסמך של  זה  בחלק .(5זה  ומאמר 4זה  מאמר )ראו היהודית הקהילה  ארגוני של הטקטית ההתנהלות אודות  יעילות עצות

Grand The ) הגדולה  להסתגלות להוביל שמטרתם  ישראלית-הפרו ברשת למנהיגים  לפעולה  והצעות תובנות  ומספר ,להדגיש יש  שלדעתנו םנושאי 
Pivot .)   

 היהודי לעולם ישראל בין הקשר את לחזק דווקא לפעול

 המחאה הקורונה, .היהודיות מהקהילות חלק בקרב מפלג נושאל האחרונות בשנים הפכה ישראל .9
 ישראל בין היחסים במערכת קשות שתפגע 'מושלמת סערה'ל להפוך עלולות סיפוח על והשיח בארה"ב

 היהודי העולם בין הקשר לשמירת לפעול מכריע תפקיד יש ישראלית הפרו הרשת למנהיגי היהודי. לעולם
 מהשני, אחד הרחק הצדדים את דוחפים אשר והמגמות הזרמים מול לעמוד יש כעת, דווקא .לישראל

 ש: משום

 לאור היהודי. העם של לעתידו אסון תהר להיות השעלול דבש מלכודת אוה מישראל ניתוק 
 היהודית, העמיות רעיון קריסת משמעותו מישראל ריחוק היהודית, בזהות ישראל של המרכזיות

 אם ספק הנוכחית שבעת בזמן זאת בארה"ב. יהודית זהות להבניית מרכזית מסגרת המהווה
  זו. זהות למסגרת קיימא בת חלופה קיימת

 הדדית, ערבות כמו ערכים של םלמשמעות בנוגע הצעיר לדור שגוי מסר יעביר מישראל ניתוק 
  היהודי. הקולקטיב כלפי ואחריות יהודית סולידריות

 מתווה .היהודי לעולם ישראל בין היחסים למערכת עדכני מתווה מחדש ליצור צורך יש להתנתק, במקום .10
 להגביר הזדמנויות למצות יש .היהודי העולם של הגדולים המרכזים שני של בחשיבותם להכיר צריך כזה
 בקרב ההתעוררות לנוכח במיוחד ישראלים, למנהיגים בעולם יהודים מנהיגים בין הפעולה שיתופי את

  התפוצות. עם הקשר לחיזוק הפועלים האחרונות בשנים בישראל תהאזרחי החברה ארגוני

 ?לסיפוח בנוגע הגישה מה

 הלכידות את ולערער החרמות קמפיין את תדלקל עלול המערבית מהגדה חלקים של הישראלי הסיפוח .11
 בקרב במיוחד ,ישראלית-אנטי ופעילות אנטישמיות נגד יעיל למאבק החיונית ,יהודיתה הקהילתית

  .המיעוטים קואליציית על הנמנים חוגים

 על להגן שלהם ביכולת יפגע שהוא וחוששים לסיפוח מתנגדים ישראלית הפרו ברשת רבים מנהיגים .12
 תפיסת על הנשענת לדינמיקה השיח היגררות את למנוע מיוחדת באחריות נושאים הם בעת, בה .ישראל

   היהודי. לעם ישראל בין העמוק לקרע הפיך בלתי נזק שמשמעותה חזור" "אלה

 סוגיה הוא הסיפוח .הסיפוח סביב שיחב לגיטימציה'-'דה למושג מצמצמת הגדרהב שימוש לאמץ יש .13
 להדיר עלולה לגיטימציה'-'דה של רחבה הגדרה ישראלית.-הפרו הרשת אנשי בקרב גם במחלוקת שנויה

 .ישראל ובמדינת ברשת כך עקב ולפגוע ישראלית-הפרו מהרשת חלק עצמם את הרואים ארגונים גם
 ובאויבים היהודי בעם להתמקד ישראלית-הפרו לקהילה תאפשר זאת, לעומת וממוקדת צרה הגדרה

 המדיניות נגד נרחבת ביקורת עם התמודדות על אנרגיה לבזבז במקום ישראל מדינת לש האמיתיים
  .הישראלית

 תנאים ללא לסולידריות הזמן זה :השחורים מאבק

 יכולות BLM-ה ותנועת השחורים מאבק כלפי יהודיים ארגונים של לגישה הזהויות, פוליטיקת בעידן .14
-הפרו והרשת היהודית הקהילה של המעמד עלו הפוליטי ההון על לכת מרחיקות השפעות להיות

  .ישראל על השיח על גם כמו ישראלית,

 ציוניים,-אנטי אידיאולוגיים' יריבים' בין הבחנה יצרנו המיעוטים בקואליציית שעסק ראות במסמך .15
 הגיש של אימוץ על ממליצה ראות קבוצת .המיעוטים מקואליציית בהם הסולידריות' 'תומכי אלה לבין
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 לכאורה, משאירה, לכןו אידיאולוגית אינה ישראל כלפי עמדתםש וםשמ סולידריות' 'תומכי כלפי מרוככת
 (2019 יולי ,Landscapes Intersectional Navigating) לשיח מרחב

 נגד לצאת שלא ממליצים אנו לפיכך .'סולידריות תומכי' של בקטגוריה נמצאת BLM-ה זו גישה לפי .16
  :ישראלית-הפרו ברשת מנהיגים מספר שעושים כפי כעת, זו תנועה

 איה מטרתו ההפגנות, של ןבבסיס נטועש ,רעיוןוה הסיסמא הוא 'חשובים שחורים חיי' המונח 
 לא כי ם)א זהה ברעיון לתמוך צריכה היהודית הקהילה ולכן ,הממסדית הגזענות את לבטל

 .למשטרה( המימון הפסקת כמו דורשות מסוימות שקבוצות במחירים

 הוכז התנועה היוסדה, מאז הראשונה בפעם במרכז. BLM-ה את שמו האחרונות ההפגנות 
  המרכזית. בתקשורת נרחב סיקור ומקבלת הציבור מצד רחבה לתמיכה

 התנועה את מעודדת בארה"ב המחאה זוכה לה הרחבה התמיכהו מבוזרת תנועה היא BLM-ה 
 לעכשיו, נכון ישראלי.-האנטי היום סדר את יםכולל שלא רחב קונצנזוס בעלי במסרים לדבוק

  .לישראל התייחסות השנה שלה באתר אין

 אין גזענות, נגד למאבק מנוגד לישראל שקשר רווחות משתמעות תפיסות מהשורש לעקור יש 
   השניים. בין לבחור צורך

  המציאות מחוייב relations) (community הקהילה יחסי שדה חיזוק

 בהיקף בירידה נמצא כך שגם הקהילה, קשרי בשדה קשות פגע הקורונה שהביאה הכלכלי המשבר .17
 היהודית הקהילה נגד אנטישמי בסיס על אפליהב ירידהה לאור רבה במידה ,90-ה שנות מאז שלו הפעילות

  .ישראל על להגן צורך עוד אין אוסלו שלאחר והתחושה

 הוא הקהילה קשרי שדה חיזוק ,בארה"ב הזהויות יטיקתפול ועליית  חברתיות תהפוכות של בימים .18
  היהודית. הקהילה של וחוסנה מעמדה לשמירת חיוני צורך בבחינת

 קהילות של במאבקם לגיטימי כשחקן היהודית הקהילה של החברתי' 'המיצוב לשיקום הזדמנות זוהי .19
 הקהילה הקודמת, המאה של השבעים שנות עד .)Cred) treetS מוחלשות ואוכלוסיות מיעוטים
 האמריקאית. האזרח זכויות מתנועת  אינטגרלי חלקל והייתה ,ברורה ממסדית מאפליה סבלה היהודית

 הלבן הממסד עם מזוהה להיות הפכה היהודית הקהילה אקונומי,-הסוציו מעמדה שהשתפר ככל מאז,
 הנוכחית המחאה מתרחשת בהן הייחודיות הנסיבות ואולם .מחאהה מתקיימת שנגדו החברתי והסדר

 ,הנוכחית למחאה שרלוונטיות סוגיות לטובת קהילה קשרי ארגוני של השנים רבת העבודה בסיס ועל
 אחרות מיעוטים קבוצות ובעיני האמריקאית בחברה מעמדה את לשפר הזדמנות נקרית היהודית לקהילה

  הזהויות. פוליטיקת והתעצמות בארה"ב הצפויים הדמוגרפיים השינויים לנוכח במיוחד חשובה סוגייה –

 ותאינטלקטואליו תפיסתיות מסגרות לקדם דופן יוצאת הזדמנות מהווה הגלובלית הפרדיגמה שינוי .20
 וטובה בונה בצורה אליה להתחבר היהודית לקהילה ויאפשר ישראל על השלילי השיח את שישנה באופן

 החדשה למציאות השיח את בנותלה שנועד ואקדמי אינטלקטואלי במאמץ להשקיע לפיכך יש .יותר
  שנוצרת.
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