
ב-14 באפריל מערכת המשפט הצרפתית
החליטה שלא להעמיד לדין את רוצחה של
שרה חלימי ז"ל, בטענה שלא היה אחראי
למעשיו לאחר שעישן קנביס. למרות שבית
המשפט פטר את הרוצח מאחריות, הקהילה
היהודית בצרפת הביאה מחאה נגד התגובה
הרופסת של מערכת המשפט למעשה
האנטישמי.  השופט היהודי ג'ק ברודה
מהעיר ננסי במזרח צרפת, התפטר מתפקידו
כאות מחאה. גם אזרחי צרפת היהודים לקחו
אחריות וכ- 20000 מפגינים יצאו לרחובות

פריז למחות על החלטת בית המשפט.
 

מגפת האנטישמיות לא מרפה ואף מתגברת
עם הקורונה. כך עולה מדו"ח מטריד
,ADL ,במיוחד שפרסמה הליגה נגד השמצה
שמתריע בפני הנסיקה באירועים
אנטישמיים בארה"ב. בדוח פורסם כי
האירועים האנטישמים ברחבי ארה"ב,
שהחלו להאמיר עוד בשנת 2019, ממשיכים
לשמור על שיא גבוה. מגפת הקורונה פגעה
קשות בקהילות היהודיות בארה"ב עם אחוזי
תחלואה ותמותה גבוהים מהקהילה
הכללית. תיאוריות הקונספירציה נגד
יהודים שהתפשטו בקצב חסר תקדים,
ומוסיפות להיות חלק מהתופעות המתגברות
של המגפה (על השפעות אלו אפשר לקרוא

בדוח שפרסמנו בלינק הזה). 
 

למרות שהעם היהודי מאז מעולם סבל
מרדיפה, אחרי הקמת מדינת ישראל
אנטישמיות מתגלה גם בשלילת קיומה של
מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. ואכן,
בעוד האנטישמיות זוכה ברוב המקרים
לגינוי, תופעות של אנטי-ציונות לעיתים
מקבלות הכשרים משפטיים. הדו"ח של
ארגון Human Rights Watch  שהתפרסם
השבוע, משתמש בלוחמה משפטית כדי
לעשות דה-לגיטימציה למדינת ישראל
באמצעות האשמות קשות בפשעי אפרטהייד
ואף בפשעים נגד האנושות. באופן לא מפתיע

הזכות לביטחון של הישראלים לא זוכה 

A לתשומת לב רבה. הדו"ח, שנקרא
Threshold Crossed, עורר זעם רב בישראל.
משרד החוץ פרסם תגובה שבה הוא דוחה את
ההאשמות בטענה שהארגון ידוע באג'נדה
האנטי-ישראלית שלו. אחת ההוכחות
המשמעותיות להטיה הפוליטית של המסמך
היא שאחד מכותביו הוא עומר שאקיר, פעיל
BDS וותיק שאשרת השהיה שלו בישראל
נשללה לאור הפעילות שלו נגד ישראל בשנת

 .2019
 

אבל נראה שגם כאן, ארה"ב ממשיכה עם
הקו האמביוולנטי שלה לגבי הסכסוך
הישראלי פלסטיני ולגבי ישראל באופן כללי.
למרות שארה"ב הכריזה שהיא לא מסכימה
עם טענות האפרטהייד שנכתבו בדו"ח, היא
הוסיפה סייג בהקשר הספציפי הזה ואמרה

שיש לגנות הפרות של זכויות אדם.
 

למרות האנטישמיות והדה לגיטימציה,
מתרחשים גם דברים טובים לעם היהודי.
השבוע, קהילת "שירת התמר" בישוב אפרת
בחרה בשירה מרילי מירוויס ל"מנהיגה
הלכתית ורוחנית" באופן תקדימי ללא רב
לצדה. מינוי רבה בקהילה יהודית
אורתודוקסית היא בבחינת פריצת דרך
הלכתית. החדשות האלו משמחות במיוחד
משום שיכולה להיות צעד בגישור הפערים
בזרמים השונים של היהדות. עוד משמח
לשמוע, סוף סוף צפויים להגיע לישראל
יהודים מהתפוצות. לאחר יותר משנה שבה
הופסקה הפעילות של תגלית, מסע וכדו'
לאור מגפת הקורונה, מנכ"ל פרויקט תגלית,
גידי מרק הודיע על חידוש הפעילות.
הביקורים חוזרים ואיתם חיזוק הקשר בין

ישראל לעם היהודי. 
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