
בעקבות ציורי גרפיטי של צלבי קרס על אחת
המעליות בבניין מחלקת המדינה בוושינגטון,
מזכיר המדינה בלינקן, יצא בהצהרה שבה הביע
את צערו על כך שאנטישמיות היא לא שריד
מהעבר אלא חיה, בועטת, ומרחבת. בלינקן
צודק. האנטישמיות חיה ובועטת, באופן
פרדוקסלי, בדיוק כמו הקורונה שמולה העולם
מתמודד, יוצרת וריאנטים שונים. לאחרונה
פרסמנו מסמך המתאר זן חדש של אנטישמיות
המערערת את הזכות להגדרה עצמית של יהודים
כציונים. ואכן, המציאות בשטח ממחישה כיצד
Human התהליך הזה מתרחש. השבוע, ארגון
Rights Watch פרסם מסמך בו הוא טוען כי נראה
שישראל ביצעה פשעי מלחמה במהלך מבצע שומר
החומות. המסמך הזה מגיע זמן קצר אחרי
שהארגון פרסם מסמך המגדיר את ישראל
כמדינת אפרטהייד. הדוגמאות האלו מצטרפות
לאינספור מקרים נוספים בהם הביקורת הנוקבת
ששמורה בעיקר לישראל הופכת להיות אות קלון
עבור יהודים בתפוצות המגדירים את עצמם
כתומכי ישראל. אין זה מפתיע שיהודים רבים
מנסים להמחיש את "חפותם" באמצעות צעדים

כנגד המדינה היהודית. 
 

Ben & Jerry’s ייתכן שעל הרקע הזה, החליטה
 להחרים את תושבי יהודי ושומרון ולא לספק
להם גלידות יותר. ראש הממשלה נפתלי בנט,
Ben & אמר שהתגובה הישראלית לחרם של
Jerry’s  צפויה להיות קשה, שר החוץ יאיר לפיד,
הכין את עורכי הדין לתביעה, ונשיא המדינה
בוז'י הרצוג כינה את הפעולה כסוג חדש של טרור
כלכלי. אבל מעבר לביקורת הישראלית הנוקבת,
הפעולה של Ben & Jerry’s ממחישה כיצד השיח
הפרוגרסיבי מערער את מדינת ישראל ואת
הסולידריות היהודית כמכלול. מאז ההצהרה,
מנכ"לית החברה, גברת בשם אנורדהא מיטאל
נמצאת תחת מתקפה רשתית. השבוע היא הלינה
שהיא סופגת ביקורת נוקבת ברשתות והאשמות
על אנטישמיות. היא כמובן הביעה הסתייגות
ואמרה כי החרם הוא נגד מדיניות ישראלית ולא
אנטישמי. אבל בדיקת רשת פשוטה חושפת
שמיטאל היא פעילה אנטי-ישראלית תוססת,
פעמים רבות ביקרה את ישראל ואף קראה
להפסיק את התמיכה הכלכלית לה זוכה ישראל

מארה"ב. 
 

Ben & אולי מה שצורם במיוחד בחרם של 
Jerry’s, זה שמייסדי החברה הם יהודיים.
אבל, וזה אבל חשוב, בן כהן וג'רי גרינפלד הם
יהודים המזוהים עמוקות עם התנועה
הפרוגרסיבית שידועה בעמדתה הביקורתית
כלפי ישראל ושכוחה צובר תאוצה בפוליטיקה
האמריקאית. השבוע השניים הביעו את
תמיכתם בהחלטה. ואמרו שההחלטה היא
מהחשובות והאמיצות ביותר שהחברה קיבלה.
הסמליות המשמעותית יותר של המהלך הזה
היא ההשלכה הזהותית. כבר רבות נאמר על
הקשר ההולך ומתרחק בין ישראל לבין יהדות
התפוצות, קידום החרם הזה מאשש את
ההתרופפות במחויבות של יהודים בתפוצות
לרעיון הציוני ולמדינת ישראל. לפני כשנתיים,
חברת Airbnb  הובילה מהלך דומה כאשר
אמרה שתסיר מהאתר נכסים שפועלים ביהודה
ושומרון. המהלך בוטל לאחר ביקורת ציבורית

נרחבת על אופיו האנטישמי. 
 

 בניגוד ל—Airbnb, חברת הגלידות לא אוסרת
על תושבי יהודה ושומרון לאכול את הגלידה
שלה, היא פשוט לא תביא לה אותם עד הבית.
תושבי יהודה ושומרון יוכלו לנסוע לראש העין
לרכוש את הגלידה אם הם מעוניינים בכך.
המשמעות היא שיהיה קשה לטעון שמדובר
Ben & באפליה אנטישמית. מעבר לכך, חברת
Jerry’s  קידמה בעבר מהלכים דומים במקומות
אחרים כמו רוסיה מרוקו וטורקיה. יחד עם
זאת, חשוב לזכור שמדיניות המבוססת על
ערכים מסוימת ניזונה משיח חברתי רווח,
כאשר מדובר בשיח הפרוגרסיבי,
האידיאולוגיה היא אנטי-ישראלית וכך גם
המדיניות. וככל שהאידיאולוגיה
הפרוגרסיבית תצבור תאוצה כך גם מהלכים
מסוג זה. על ההשפעות הנוספות של השיח

הפרוגרסיבי אפשר לקרוא כאן. 
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