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 תמצית הקדמה ו
שיח  את הבאוגוסט, ומנתח  29-ב מתמסתיישכשבועיים תקופה בת  מגמות זה כולל סיקור של-גלאי

 . זוישראלי בקהילות הפרוגרסיביות בארה"ב, בתקופה -שמשפיע על המיצוב היהודי והפרו

: הנסיגה של ארה"ב בסיקור ובפרשנויות  שבלטו  ,חוץ עיקריים-תקופה זו כוללת שלושה אירועי מדיניות

פעילי זכויות אדם, והביקור של ראש הממשלה   נגדהרשות הפלסטינית  התגובה האלימה של  מאפגניסטן,  

הם אשר כ אינם קשורים ישירות לישראל באותה מידה, אף כי הישראלי, בנט אצל נשיא ארה"ב, ג'ו ביידן. 

ל'ממסד'הם הוא  להמבוטאים בתוך השיח הפרוגרסיבי, המשותף   . המדכא הלבן  התמקדות בהתנגדות 

 1.'נהלב תממסדי עריצותעקבי כדוגמה ל'  ת באופןמצטיירישראל  בהצגה כזו של הדברים,

הן הטובות  ויותרכעת  נשמעים  ש  החדשות  מגוונים  יותר  לו  קולות  בנוגע  הפרוגרסיבי ביקורתיים  שיח 

התפתחות זו  . ן, והיישומים השונים שלה (Critical Race Theory) ביקורתיתתיאוריית הגזע ההעכשווי ו

 להשפיע על האופן שבו השיח הפרוגרסיבי מתפתח. הזדמנות לקהילות יהודיות בזרם המרכזי יוצרת 

 
הוא תוצאה של 'חוסר התאמה קונספטואלי': קטגוריות קונספטואליות דומיננטיות  הז  אופן הצגה: כאןראה  1

  ניסיוןיל, את ה, או לסלף באופן פעציג בצורה לא נאמנהעלולות לה ,בסיסים של תפיסות עולם פרוגרסיביות ותשיוצר
  ,הנובעת מכךאו המחיקה שלילה ה. יהודים מוצגים באופן אחיד כמדכאים לבנים חזקים. היהודי בהווה ובעבר

 הטייה נגד יהודים. לאפלייה או לחותרת תחת המעמד של ישראל בארה"ב ותורמת לעויינות, 
 

חלוקה   גםועל צבע עור, כמו מבוססות על כוח שחלוקה דומיננטית לקטגוריות בהקשר זה מתמקדת בהקצאות 
 . שינוי קיצוני שלוקוו לעומת אלה שמקדמים - קטיגוריאלית בין המגנים על הסטטוס

 

https://www.reutgroup.org/Publications/ERASIVE-ANTI-SEMITISM
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 ית צביעות הממסדה  -על הכוונת 
תגובות  את ה, אפיין  'לממסד' המדכא אינהרנטית  ייחוס אשמה  ב  רבה  מידהמאופיין בש  ,השיח הבינארי

. התגובות שיקפו חוסר אמון אוטומטי  האחרונים  פרוגרסיביות לאירועים מרכזיים שהתרחשו בשבועייםה

על הסדר    נהלהג"ת האמריקניות טענוה גביל  ציניתתגובה הב)לדוגמה, הממשל אשר אוהד את ישראל כלפי 

; וכנגד בנוגע לישראליוויונית  כות וגוברות למדיניות חוץ שמחזק קריאות הול  שר(, א"המבוסס על החוק''

 2(. כאןהיחסים המיוחדים בין ארה"ב לישראל )לדוגמה, ו'הסטטוס המיוחד' של ישראל 

 מדוע לגנות את ישראל ולא את הטליבאן? 

שמתפתחי האירועים  באפגניסטן,  לצד  היהודיהמדיה  בקולות    מספרם  לעגו בו  תחברתית  המרכזי  זרם 

עמדה  של  שלון  ילכ לנקוט  הפרוגרסיבי  הטליבאןנחרצת  השמאל  וןכא,  כאן)לדוגמה,    נגד  בטח  (;  כאן, 

  " סקוודהמה"  יםהפופולרי   יםשל חברי הקונגרס הפרוגרסיביכלפי ישראל  בהשוואה, לדוגמה, לביקורתיות  

 (Squad )  הגינוי הפרוגרסיבי של הפרת זכויות שרוב  את העובדה  . אכן, השיח בשבועיים האחרונים משקף

 אדם, מכוון נגד מקבלי התמיכה והלגיטימציה הממסדית של ארה"ב. 

 הפרוגרסיביים מפנים את גבם לרשות הפלסטינית

ים דווחה לעיתים  של הרשות הפלסטינית נגד פעילי זכויות אדם, התרחשות שלאורך השנ  תגובה האלימהה

נפח התגובות והנראות שלהם במדיה היו גבוהים במיוחד האגף השמאלי.  מצד גינוישל  גלעוררה קרובות, 

(. יתרה מכך, בעוד שהביקורת הפרוגרסיבית על כאן, ו כאן  כאן, , כאן,  כאן,  כאן,  כאן)ראה דוגמאות בולטות:  

)לדוגמה,  והרשות הפלסטינית התמקדה בהאשמ פועלת כ'קבלן' של הממסד הישראלי  , כאן,  כאןת שהיא 

זה  (,  כאןו נוסף  ףמשקגל  הפלסטיני,   שינוי  בעם  תמיכה  בין  עקרונית  הבחנה  של  הפרוגרסיבים  בקרב 

 רשות הפלסטינית. להסתייגות מה

 מדכא ממסדי ישראל ככוח 

 , כולל: של המצב אתהז הגהצשבועיים האחרונים, השיח הפרוגרסיבי משקף את המהלך הב

וושינגטון  הזה  הדעהעמוד מאמרי , לדוגמה, בעליונות הלבנהכחלק מהמערך של ההציונות תיאור  •

ישראל    פוסט את  וכשמתאר  אפרטהייד,  מחבר   קולוניזציהשמקדם    הכזכמשטר  של מתנחלים. 

  תכמארח  ( Mayim Bialik)   ביקר את הבחירה במים ביאליק   )Daily Beast)   בדיילי ביסט   המאמר

ישראל  בין היתר, בגלל',  ג'פרדי'בשעשועון   חיילים הישראלים  ל  תייחסוה  , הסימפטיה שלה כלפי 

 3מאוחר יותר ציונות כ"ביטוי לעליונות הלבנה." הגדירו(, וחזר ב לאחר מכן, ו"רצח עם" ) מבצעים כ

, לדוגמה, האמריקנים  חוויות של הפלסטינים והשחוריםה  ביןבמאמרים אחרים הייתה השוואה  

 . ןכא

לגבולותיה • מעבר  ישראל  של  הממסדי  הכוח  שהדגשת  לפני    4owNot Nf Iבקמפיין    השתקפה, 

והבנט, ש-פגישת ביידן "לעמוד בפני בנט,"  בעד  קמפיין אמריקני    של  מאמר עמדהבפציר בביידן 

ג  פלסטיניםה זכויות   אנד  בן  החלטת  וה"את    ן שאפיי  ס'ריעל  ישראל"  הדיכוי  בהובלת  בריונות 

 על השחרור הפלסטיני." כדי לסנגרל"צנזורה, רדיפה, והשלכות משפטיות  ושהביא אלהככ

 
מהדמוקרטים רואים בישראל "בת ברית".   22%, מצא שרק מועצת שיקגו לעניינים גלובליים של  ברקע, סקר חדש 2

- סוטה "מהאחיזה הדו" של התמיכה האמריקנית רציניראה גם מאמר בוושינגטון פוסט זה המתאר את הנושא "ה
 הדמוקרטים כלפי ישראל בשנים האחרונות."של בעמדות  בולטחלק מהשינוי ה"כ "המפלגתית של

 
 ותנתקהת, שבו  הניתוק' , דנה ב'איוםאנטישמיות מוחקתבהקשר זה, גרסה ב' שתפורסם בקרוב של הדוח על  3

 לחובה לצורך שמירה על זהות יהודית מקובלת מבחינה חברתית. כהציונות הפמהמישראל או 
4 IfNotNow   הוא ארגון פרוגרסיבי שמורכב מיהודים אמריקאים שמתנגדים לכיבוש הישראלי בגדה המערבית ובעזה

 וקא במסגרות הקהילה היהודית.  )כך בלשונם(, אשר הפך לאבן שואבת ליהודים רבים אשר חונכו דו 
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ים בגיבוי  רודנ למשטרים ה ניותבריתות ביטחו" כהסכמי אברהם ל, לעגו הםבאירוע יום השנה של •

 ." ארה"ב

  ההשפעה של 'הממסד היהודי'הצגת  

סדקים הולכים  בסכסוכים פנימיים הולכים וגוברים במפלגה הדמוקרטית ובתקופה שאופיינה על ידי 

את הממסד הציבורי   הציג, השיח בשבועיים האחרונים ניםהמתו-יםפרוגרסיביהבקרב  פילוגוגוברים ב

 : אמצעות , כולל בהיהודי כמתנגד לתנועות ולאג'נדות הפרוגרסיביות

סוללת מגן  כו יממסד -פרוככוח  ,מתוניםה-הפרוגרסיביים שלהיהודים בקרב  ם שלתפקיד הצגת •

, לדוגמה, במובן החיובי, את הנציג ריצ'י טורס  ורא  5.נגד השתלטות על ידי השמאל הפרוגרסיבי

אמריקנית... שעשוי -ישראלית לבין הקהילה האפרו-על "הזיווג הטבעי בין הקהילה היהודית הפרו

יוצא  ש  ניו יורק טיימסהשמאל הקשה הקיצוני." מאמר  ציל את המפלגה שלנו מילהיות הזיווג ש

מתונים ש"גיבו    מספרמתאר    המתונים,   פרוגרסיבייםה  ים בקרבפיצול בט קיצונית, על  נקודת ממ

לסכל את    הנחושש,  Democratic Majority for Israel    (DMFI )  -הישראלית חדשה,  -קבוצה פרו

המפלגה   של  הצומחת  הפלסטינים  זכויות  של    –תנועת  השמאלי  מהצד  המועמדים  את  ולהביס 

  מצדאת הכעס  מקובל על המדינה היהודית." הוא מציין    שאינוקו פוליטי    םהמפה, שחצו לטענת

  , בולט והפילנתרופ היהודיהעסקים  היע מאיש  גה  הפשחלק מכסעל כך    DMFI-הכלפי    יםפרוגרסיבי

 . , המקורב לטראמפרוברט קרפט

שהוצעה   השפעה של הממסד היהודיהכוח ואת השל תכנית לימודים שמשמיצה   ת הנושאהעלא •

ידי הגוף המייעץ החדש,   , כאן)ראה     Liberated Ethnic Studies Model Curriculum“על 

 (. כאןו

. כך למשל, הממסד היהודי השמאל הקיצוני מיהודים ומצד  מוסדות היהודיים  במובנה חוסר אמון   •

על מנת לחזק את התמיכה במדיניות הישראליתה"ניצול  מואשם ב ) .. חשש מאנטישמיות  (. כאן" 

פתוח   איפא"ק  נשלח  מכתב  איפא"ק  ות  מודעל  גינויובליבו  למנהיגי  ה'שיזם  חברי  .  'סקוודנגד 

 . )חלק מהסקוואד(  ן עומרהאיל חברת הקונגרסון בסיכון חיי הארג הואשםבמכתב 

 מחלוקת הולכת וגוברת סביב השיח הפרוגרסיבי העכשווי 
מתייחסת יותר ויותר נושא שהקהילה היהודית הינה  6ה'בעייה היהודית' בשיח הפרוגרסיבי העכשווי 

חברתי  הצדק ה)או  ביקורתיתתיאוריית הגזע המבקרים את . קולות יהודיים חזקים וברורים אליו

ליברליזם  -אי(. הם מוחים נגד הכאןכתנועות תרבותיות )לדוגמה,  ,  (Woke) "מודעות(, ו"כאן הביקורתי

 (.  כאן"ביטויים אנטישמיים בלתי נמנעים" )ראה, הפרוגרסיבי שכולל הבינארי בשיח הבסיסי 

הישראלית והיהודית, או נגד השיח   הרמיסהלצאת רק נגד האם  ,שאלההמתעוררת בשיח היהודי 

וכתוצאה מכך, האם המטרות הציבוריות היהודיות אמורות להתמקד בחתירה תחת או   ?הפרוגרסיבי כולו

 7? י וההנחות הבסיסיות שלו והשפעה על השיח הפרוגרסיבי העכשוב

 

 
בהקשר של אג'נדות ביתיות(, על פי חבר בכיר בקהילה הפרוגרסיבית, בתוך   מנם)א  The Intercept -ב , ראוי לציין 5

"...הדינמיקות של הקונגרס... המתונים לא באמת מצליחים כל כך... שומר, פלוסי וביידן מגלים שהאג'נדה שלהם  
 זו שותפות קלה יותר מאשר עם המתונים."שו CPC-אינה רחוקה מהאג'נדה של ה

  מטילעכשווי הפרוגרסיבי השיח האותן לה להתרחש כאשר 'קטיגוריות קונספטואליות' ששלילה או מחיקה שיכו 6
הטייה נגד  לאפלייה או ללעויינות,  ותשל ישראל בארה"ב ותורמ מעמדתחת ה ותלעתים תכופות על יהודים, חותר

 יהודים. 
 
 . בשיח הפרוגרסיבישמתפרסמת במקביל למסמך זה אודות הרמיסה היהודית  גרסה ב' שלנו ראו כאן  7
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האמריקאי  לזרם חוזר גם  המסגרות והשיח הפרוגרסיביים העכשווייםאודות שהשיח חשוב לציין 

; ובהקשר זה,  כאן, וכאן, כאן, כאן. )ראה לדוגמה בניו יורק טיימס מהשבועיים האחרונים: המרכזי

( הממסד כפי שמשתקף בשיח whitenessל'לובן' ) נוגע אתגרים רחבים יותר עולים אל פני השטח ב

.( בתוך המערבולת אמריקנים-יםתיאסיהשפעה על ל, ובאופן ספציפי בנוגע כאןלדוגמה, הפרוגרסיבי, 

 הזאת, האינדיקטורים מצביעים על: 

על ההכרה  לרוב דוגמטיות מבוססיםניסיונות ליישם מסגרות ה: בסיס משותף בהנחה הבסיסית •

הקהילה ותכנית  שתנגדות לה דורשת מעורבות פעילה וגזענות היא ממשית, שהה בכך ש"

על   כאןכאשר אנחנו לא עיוורים להשפעת הגזע" )ראה  עשירות יותר, הופכות להלימודים שלנו 

מתמקדות   יורק(. מחלוקות מהותיות-בבית ספר פרטי בניו Critical Race Theoryמסגרות 

 נוקשות ביישום. ב, ותיותדוגמברסניות של קיצוניות, הבהשפעות ה

השיח השיח שמאתגר את : ההשלכות המזיקות של השיח הביקורתי על המאבק לצדק חברתי •

ההתקדמות שהושגה בעמל רב בהתמודדות עם  כמבקש לחתור תחת הפרוגרסיבי, נתפס לעתים 

ניכור של חלקים ניכרים מהמרכז ומהשמאל היהודי, הוא גם יוצר . כאןהגזענות, לדוגמה, 

 . טה לאג'נדות של צדק חברתישהאהדה הטבעית שלהם נו

 

של הקצנת השיח במדיות החברתיות  לתפקיד מופנית הולכת וגוברת  תשומת לביתרה מכך, 

-מיצוב של הקהילות היהודיות והפרושחותר עוד יותר תחת בפוליטי הקיטוב בהחרפת ה

 ישראליות בשמאל. 


