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הקהילות   .1 העולם  בקרב  ברחבי  הלב  היהודיות  תשומת  וגוברת  אנטילאנטישמיות  הולכת  -ולקמפיינים 
ישראל משכה בעשור  מדינת המתקפה משמאל על הלגיטימיות של  1בתנועות פרוגרסיביות. יונים שמקורם צ

, בהובלת קהילות יהודיות ומדינת  ולרוב יעילמאמץ עולמי מתואם תגובה ב, והניעה  רבה  האחרון תשומת לב
 ישראל.

מטרת מסמך זה . רלוונטי מול האיום המתפשט מכיוון החוגים הפרוגרסיביים ואולם מאמץ עולמי זה אינו 
 . ופרקטיתיעילה   ההגדראו  ,שםזכה לכינוי, טרם שזה איום היא להציע תיאור מדויק יותר של 

מתייחס למאפייני השיח    2( Semitism-anti Erasiveהשיח הפרוגרסיבי הרומס )אשר באנגלית כינינו אותו   .2
בין   - הזכות של יהודים להגדיר בעצמם תחת  בפועלחותר  לרוב באופן לא מכוון, הפרוגרסיבי הנוכחי אשר 

שלהן, ואת מערך הערכים שלהן,  את זהותם,  את הנראטיב    -אם באופן אינדיבידואלי ובין אם קולקטיבי  
  את חוויותיהם ואת האיומים הנשקפים להם.

לבין החוויה   מאפייני השיח הפרוגרסיבי בעת הנוכחית הלימה בין -אינולד מ 'שיח הפרוגרסיבי הרומס'ה .3
בארה"ב והערכים    –  היהודית  הסמלים  הפרוגרסיבי  הטרמינולוגיה,  השיח  מחוו  ניזוניםשל  ת  וי בעיקר 

השיח הזה לחוסר ההלימה    .השחורים בארה"בשל    האפליה לכך  מוביל  חוויה היהודית  בין הבין מאפייני 
 . הלבןהחברתי מנגנון הדיכוי כגורם שיש לו אחריות לנתפסים פעמים רבות יהודים ש

ה"קלאסית",   .4 מהאנטישמיות  הפרוגרסיביתבשונה  משנאה"הרמיסה  בהכרח  ניזונה  אינה  אלא "   ,
למרות  מפיציה הראשיים אינם אנטישמים,  בשמאל הפרוגרסיבי.פועל יוצא של מאפייני השיח כמתרחשת 

שעשויותהאפשרית  מעורבותם   מפלות  ורומסותלהיתפס    בפעולות  של   .כפוגעניות  נפוצות  לצורות  בניגוד 
  מובחנת.אתנית  לקטגוריהיהודים כמשתייכים  תיוג אינו נסמך על של אפליה , זן זה אפליית יהודים

ישראליות  -אנטישמיות ואנטי אג'נדות  במכווןהמקדם רדיקלי קיים זרם לא ניתן להתעלם מכך ש ,בה בעת .5
כדי  ש הרומס  הפרוגרסיבי  השיח  מאפייני  את  בשמאל.מנצל  השפעה  משתמשים    לצבור  זה  זרם  חברי 
חתור תחת סדרי יום יהודים או  לובחוגי השמאל את הכללתם של יהודים למנוע כדי מאפייני השיח הנוכחי ב

.להקיימת בשמאישראליים -פרו

 
- הביזור הנרחב יותר, הקיטוב והתחזקות הסנטימנט האנטי –רקע: מסלול עלייתן של התפיסות הפרוגרסיביות לעמדת עליונות בשמאל האמריקאי   1

מסדי תרמו לגידול יציב בהשפעתן של השקפות פוליטיות פרוגרסיביות.   התפתחות זו הואצה והועצמה בעידן טראמפ. את השפעותיה ניתן למצוא מ
 הגוברת של פוליטיקאים פרוגרסיביים ובכוחם לקבוע את סדר היום.    בנוכחות

ישראליות: מדיניות החוץ היא נושא שחשיבותו דועכת בשמאל; במקביל, -ישנו גם פוטנציאל להשפעה פרוגרסיבית מוגברת על אג'נדות יהודיות ופרו
על כך, ה נוסף  יהודיות.  תנועות שורשיות  מייצרת חשיבותה של ישראל דועכת בעיני  מפלגה הדמוקרטית המזדקנת חווה חילופי דורות; כך היא 

 מנהיגות שמעבירה את המושגים ואת סדרי העדיפויות הפרוגרסיביים אל החזית. 
פרימן   2 ואת   טבעבן  מחיקת הזהות היהודיות  את  בגרסה באנגלית של המסמך, כדי לתאר  עשינו שימוש  "אנטישמיות דורסנית" שבו  את המושג 

עת האנטישמיות הדורסנית כאל ערעור על הנרטיב היהודי של מחיקת מעמדם של היהודים כקורבנות של דעות קדומות. מסמך זה מתייחס לתופ
 הגדרה עצמית, אשר שולל מהיהודים את זכותם, בין אם באופן אינדיבידואלי ובין אם קולקטיבי, להגדיר את זהותם, חווייתם ופגיעותם.

https://benmfreeman.medium.com/erasive-antisemitism-cc71bf7259bb
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מהשמאל    הדרה ההולכת וגוברת של ארגוני הקהילה היהודיתתורם ל  רדיקליפרוגרסיבי  שוליים  זרם  ואכן,   .6
. שממנה הם סובלים  אנטישמיותעל ה  להלין על אפלייתם אויהודים  השל  זכותם  באמצעות שלילת  האמריקאי 

מדינת ישראל    וכתומכי  מחד,   פריבילגים ומדכאים בעצמםשלילה זאת מתבצעת על רקע תיוגם של היהודים כ
היא    מאידך.  והציונות זו  הדרה  של  להגדיר  המשמעות  היהודים  של  זכותם  של  זהותם,  בעצמם  הפקעה  את 
 . וחוויותיהםפגיעותם 

מתרחשת  בפועל,   .7 היהודית  הקהילה  של  של  ה'רמיסה'  לרדאר"  האמריקאי"מתחת  והמיינסטרים  גם , 
בארה"ב  העולה  שיח פוליטיקת הזהויות    לייצר חזית מלוכדת ומאוחדת כנגדה.  מתקשותהקהילות היהודיות  

של הקהילה  זהותה  להגדיר בצורה רלוונטית את    הניסיון.  במבוכהאמריקאית  היהודית  הקהילה  את המעמיד  
חריפה ל  מוביל   ,כמיעוטהיהודית   נגד  שמאפייני    תגובת  היהודית משום  בלא  '  הקהילה  קריטריונים  עומדים' 

פרוגרסיבית   עור.    או   על מעמדהמבוססת  שמזכים 'בהכרה'  לפיכך, המאמצים להבין ולהכיל את האיום  צבע 
הנוכחיהש הפרוגרסיבי  יהודיות,    טומן  שיח  קהילות  של  היהודיתללכידות  למעמדן  לחיוניות    ,הקהילתית 

 . מוגבליםנותרים  (,מפלגתי של ישראל-גם למעמדה הדו ,וכפועל יוצאהיהודית )הפוליטית 

הפרוגרסיבי   .8 תחת  גם  השיח  את  לה  ששואףהיהודית  העמיות    רעיוןחותר  כקולקטיב.גדיר  השיח   היהודים 
המתחים והפיצול   בין  לפגוע בומאיים  ,  בקרב הקהילות היהודיותהפרוגרסיבי מגביר את  יהדות  בסיס הקשר 

 לישראל. העולם 

האיום הנשקף   למאפייניבאשר    ורחבה  מוסכמתהאתגר העומד בפני הקהילה היהודית הוא להגיע להגדרה   .9
קהילות יהודיות  הגדרה כזו היא הכרחית בכדי ליצור קואליציה רחבה נגד האיום.    .הפרוגרסיבי הרומסמהשיח  

 להיות חוד החנית של הקהילה היהודית מולו.  יכולות האתגר, צריכות ו נמצאות בחזית שפרוגרסיביות 

 איום?מבוא: צורה חדשה ומתפתחת של  
בעוינות גלויה ולעיתים  המתאפיינ  האנטישמיות "המסורתית" או "הקלאסית", .1   .אלימה כלפי יהודיםאף  ת 

הנפוצים של בדימויים    המשתמשים  ובאסלאם הרדיקליהקיצוני  ימין  חוגי הבמקודמת כיום  זאת    שמיותטיאנ

 . המובניתעלילות דם, הכחשת השואה וטענות בדבר החמדנות היהודית 

באנטישמיות להתמודד במקביל גם עם עליה  ישראליות  -בשנים האחרונות נאלצו הקהילות היהודיות והפרו .2

 3לגיטימציה לישראל.-דהבגוונים האנטישמיים השזורים בתופעת הובפרט  ,הפוליטי שמקורה בשמאל

של  בשונה   .3 'הקלאסיים'  הרדיקלי,  שמקורה  אנטישמיות  מהמאפיינים  באסלאם  או  הפוליטי  הקיצוני  בימין 

הפרוגרסיבי,   האפליהבשמאל  העוינות,  יהודים    ,מעשי  נגד  הקדומות  הדעות  ואו  יותר  בוטים 'רכים'  ,  אינם 

היא מוקעת לרוב  ו ולהגדרה  ואכן, האנטישמיות "הקלאסית" קלה יותר לזיהוי   או אלימים בדרך כלל.  מפורשים

 . טרימיהמיינסשיח הפוליטי והחברתי  ב

 
ית בהתבסס על טיעונים פילוסופיים או פוליטיים. את המוקד של תופעה זו הוא בשלילת זכות קיומה של ישראל או של זכות העם היהודי להגדרה עצמ 3

ידי הסתרת האג'נדה  -ציוניים שהצליחו לייצר "זנב ארוך" של תמיכה פרוגרסיבית. על-לגיטימציה מקדמים מספר קטן יחסית של ארגונים אנטי-הדה
ופן שלילי, הצליחו ארגוני השמאל הקיצוני לגייס ציונית שלהם באמצעות שימוש בשיח זכויות האדם כדי למתג את ישראל בא-האידאולוגית האנטי

 לגיטימציה", כאשר קמפיין החרם מהווה דוגמה בולטת לכך. -תמיכה ממעגלים פרוגרסיביים ולעיתים אף לרתום אותם מבלי דעת ל"אקטים של דה
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כי   .4 מציבה  אף  זה  מסוג  פרוגרסיבית  היהודית,  אנטישמיות  לקהילה  מורכב  על אתגר  האמונים  הגופים 

פיתחו לרוב את    (  Community relations - )ארגוני קשרי קהילה זה בקהילה היהודית  ההתמודדות עם אתגר

בהצלחה,   במשימתם  לעמוד  כדי  הנדרשות  והרגישות  ליצור    והםהבקיאות  לאות  ללא  אלו  חיץ  פועלים  בין 

 לבין אלו המבקרים את מדיניותה.ובהם אנטישמיים רבים, המערערים על זכותה של ישראל להתקיים 

בדה .5 למאבק  הגלובליים  המאמצים  לתיאום  לגיטימציה  -ואכן,  החזיתות  זוכים  הצלחות  ובכל  מספר  הניבו 

אימולאחרונה,    משמעותיות. לקידום  ההגדרה  הקמפיינים  המשימה ץ  "כוח  שטבע  האנטישמיות  למושג 

השואה" זכר  להנצחת    ( The International Holocaust Remembrance Alliance -  IHRA)  הבינלאומי 

פרוגרסיבית המתמקדת בקידום  צורות של אנטישמיות  חלה גם עלראויים לציון בהקשר זה, משום שהגדרה זו  

ציוני ולא להיות אנטישמי, ההתמקדות הבלעדית של פרוגרסיבים  -אף כי ניתן להיות אנטי .ציוני-סדר יום אנטי

אומית )להבדיל מתפיסת עולם אשר שוללת את תופעת רבים בחתירה תחת זכותם של היהודים להגדרה עצמית ל

לקידום    מכשירים את הקרקעלגיטימציה' לישראל  -הלאומיות באופן גורף(, היא אינדיקציה לכך  ש'מופעי דה

 4. יהודי-סדר יום שהוא במהותו אנטי

ההקצנה והזעזועים המאפיינים את האקלים הפוליטי והחברתי בשנים האחרונות מאיצים את התפתחותו של   .6

זן חדש  כ  את השיח הזה   ניתן לפרש. בפועל,  לקהילות היהודיותחדש  שיח פרוגרסיבי רומס אשר יוצר איום  

  – שבהם המטרה המפורשת והעיקרית היא ישראל    – לגיטימציה  -דהם של  בשונה מקמפייני  5. של אנטישמיות 

הפרוגרסיבי הרומס יוצר מעין ' דורסניתהשיח  פוגעת ב  (erasive anti-Semitism)'  אנטישמיות  קהילות  אשר 

 ובחברה הכללית. הפוליטי מיצובן בשמאל בהיהודיות ו

 השיח הפרוגרסיבי הרומס 

הנוכחי   .7 הפרוגרסיבי  קולקטיבי, השיח  אם  ובין  אינדיבידואלי  באופן  אם  בין  יהודים,  של  זכותם  את  שולל 

זהותם,   את  ואת  להגדיר  ביחס  את  חווייתם  המשתנים.להקשרים  פגיעותם  השיח    החברתיים  מסגרות 

של יהודים להגדיר בעצמם את סדר היום שלהם  הלגיטימציה תחת הן חותרות בפועל הפרוגרסיבי מובנות כך ש

 . הם, כמו גם את האיומים עליהם והפגיעות שלהםוהנראטיב של

הפרוגרסיבי   .8 ה  הנוכחיהשיח  על  גם  ולכן  האמריקאי  בשמאל  יהודים  של  מקומם  על  בפועל  תמיכה  מאיים 

נובע  עם התופעה  בהתמודדות    הקושיו  הדחיפות שבאפיון ברור  .שלה זוכה ישראלמפלגתית  -הפוליטית הדו

 , ומשום שזיהויו חמקמק הרבה יותר. איומים ישירים ומוחשיים יותרמוסתר בצילם של שאיום זה מכך 

 : השיח הפרוגרסיבי הרומסשל מאפייניו  .9

ושל הקהילות היהודיות להגדיר את עצמם   • וליצור  שלילת זכותם של היהודים   נרטיב משלהם; בעצמם 

 
גזעני;   IHRA-הגדרת ה 4 כוללת התייחסות לאפליה: שלילת זכות העם היהודי להגדרה עצמית, למשל בטענה כי קיומה של מדינת ישראל הוא מפעל 

או מצופה  להפגין התנהגות שאינה  ממדינת ישראל  סטנדרטים כפולים בדרישה  עריכת השוואות בין    החלת  אחרת;  אומה דמוקרטית  משום  נדרשת 
 המדיניות העכשווית של ישראל לזו של הנאצים; והחזקת היהודים כאחראים באופן קולקטיבי למעשיה של מדינת ישראל. 

כנקודה עיקרית את השפעתה של  ישראליות בתוך הפוליטיקות הפרוגרסיביות, מסמך זה מדגיש -במסגרת הדיון במיצובן של האג'נדות היהודיות והפרו 5
כלל  פוליטיקת הזהויות על התנועות הפרוגרסיביות בימינו. פוליטיקת הזהויות שואבת השראה ממספר יסודות מושגיים פרוגרסיביים וכוללת אותם, ב

עליהם   מרקסיזם והתיאוריה הביקורתית של הגזע. היא נותנת עדיפות לקבוצות-זה פוסטמודרניזם, פוסטקולוניאליזם, ניאו תיקוף שהחברה השיתה 
 ניתנים לשינוי שלהן. -פגיעה מערכתית בשל מאפיינים בלתי

https://www.state.gov/defining-anti-semitism/
https://www.state.gov/defining-anti-semitism/
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מכך, נכפות    כתוצאה  יהודיות  קהילות  אותן,  חיצוניותהגדרות  על  זהות  כקבוצות    המאפיינות  בעלות 

הפרוגרסיבי  כקבוצה "פריבילגית".  ,  כןלו  ה, לבנ  תאירופאי היסטוריית הרדיפות  מלחלוטין  מתעלם  השיח 

ובכך למעשה פוגע במשמעות העמוקה של הזהות היהודית   של העם היהודיההיסטורית הייחודית והפגיעּות 

 .כפי שהיא נחווית בקרב היהודים

הנוכחי   • המפלה  החברתי  הכוח  במבנה  היהודים  הפרוגרסיביתשנגדו  האשמת  התנועה   –   נלחמת 

יותר או פחות לכוחם של היהודים מזינות תפיסה   היהודים אחראים באופן  לפיה  התייחסויות קיצוניות 

 .ה נגד אוכלוסיות מוחלשותיהחברתיים היוצרים אפללמבני הכוח  ייחודי 

היהודי  הפקעת הנרטיב   –  ישראלי-יהודי ופרולסדר יום  וכתוצאה מכך, ניטרול הקולות היהודיים בכל הנוגע   •

הכרה  בכך פוגעת באפלייה    ציה של היהודים להשמיע את טענותיהם עלאת הלגיטימשוללת  מידי היהודים  

כקולקטיב.  ביטחונםעל  להבטיח    בזכותם והן  כאינדיבידואלים  הן  מיהודים, ,  מצפה  הפרוגרסיבי  השיח 

דעות  ל  היהודים נתונים  טענות שלפיהן ולהודות שהבמעמדם הפריבילגי ובכוחם,  להכיר  ,  רומזבמפורש או במ

כבר    , אינן רלוונטיות במציאות הפוליטית הנוכחית.העדר ביטחון, כפרטים או כקולקטיבלקדומות, אפליה ו

על ישראל מפני קמפיינים התוקפים את עצם זמן ר ב שוררים מתחים סביב תפקידם של היהודים בהגנה 

בהם נתקלים בקשיים ש גובר והולךבאופן    באים לידי ביטוי הלגיטימיות של המדינה היהודית, ולאחרונה הם  

 בבואם לתאר את חוויית האנטישמיות שלהם.שמאל מהיהודים 

אולם ,  שיח המרכזי בארה"בבואינו זוכה להוקעה  להתקיים "מתחת לרדאר"  הרומס ממשיך    השיח הפרוגסיבי .6

 . נגדומלוכדת ומאוחדת יהודית חזית גם אינו פוגש 

ישראלי בתוך השיח -שהמאבק על קידום סדר היום היהודי והפרו  התגובה הרפויה לאיום הזה נמשכת למרות .7

דורש  מושגי, יסודי ומערכתי  אתגריוצר  זה    שיח  הפרוגרסיבי העכשווי הוא מאבק מכונן. מענה    . ככזה, הוא 

קיף את כל ההיבטים הללו. צעד ראשון הוא להבין מדוע וכיצד מושגים מרכזיים בתשתית הרחבה יותר של  מה

 המחשבה הפרוגרסיבית מתורגמים באופן מעשי לעוינות, לאפליה ולדעות קדומות. 

ישראליות לאפיין  -מסמך זה שואף לתרום למאמצים הרחבים יותר של הקהילות היהודיות והפרו  על רקע זה, .8

 .לולתגובה ולהציע קווים מנחים אסטרטגיים ראשוניים השיח הפרוגרסיבי הרומס ולמפות את איום 

 

 ההלימה המושגית היסודית -אי

שני  מהשילוב בין  מיינסטרים נובעת  השיח הפרוגרסיבי הרומס מצליח להשפיע על ההקלות היחסית שבה   .9

ממסגרות  "הקטגוריות המושגיות" הפרוגרסיביות  מצד אחד,    .הקשורים לדינמיקה של השיח  גורמים מרכזיים

של שיוצר קרקע פורייה לביטויים  באופן  ,  שיוצר את מבנה הכח החברתיהמדכא  כחלק מהממסד  היהודים  את  

בשיח  השתלב  לאפשרות  רבים נחסמת הלכה למעשה  בפני יהודים  ,  מצד שניאפליה.  חיזוק דעות קדומות ועוינות,  

הדגשת הכח היהודי בשיח הפרוגרסיבי  ; הקטגוריות המושגיות האלה ולאתגר את הדומיננטיות של הפרוגרסיבי 

כולל  ותחת הלגיטימציה של יהודים להגדיר בעצמם את הנראטיב היהודי ואת החוויה היהודית,  חותרת  העכשווי  

פרוגרסיביות תנועות  מצד  ההדרה  חוויית  כך  את  את  ,  שמאתגר  מי  אין  הפרוגרסיבי  מאפייני  למעשה  השיח 
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 הרומס. 

  ות כעתיראו    חברתיות נתפסותאת האופן שבו קבוצות  מתווה  השיח הפרוגרסיבי העכשווי  של    הדיכוטומיות .10

בהקשר זה מתמקד בהבחנות על   הקבוצותמעמדן של דירוג . (oppressed)  ותמדוכאכ או (privileged)זכויות 

 רדיקלי שלו. בשינוי בסיס מעמד וצבע עור, וכן בחלוקה הקטגורית שבין תומכי הסטטוס קוו לבין המצדדים 

על  שיהודים נכללים בקטגוריה של עתירי הזכויות  מכיוון    –  הללוהקטגוריות    היהודים מפסידים בניווט בין .11

אין מקום בשיח הפרוגרסיבי שיכול  , מהן הם נהנים אקונומיות -סוציוהפריבילגיות הושל רובם עור הבסיס צבע 

היהודית הקולקטיבית  להכיל את   בשיח  לפיכך,    6.להםשת  והייחודי  האפליהחוויות  הייחודית, ואת  הפגיעות 

 של כוח ושל פריבילגיות.  ומוצג בנראטיביםמימדי -דח  של היהודים האמריקאים הוא סיפורם ,הפרוגרסיבי

שמחילים   .12 שעה  מכך,  הרומס  יתרה  הפרוגרסיבי  השיח  הלאומי,  את  היהודי  הקולקטיב  את  על  ממסגר  הוא 

השיח  כך, . הפלסטינים המדוכאיםבין פריבילגים ומדכאים לבנים, לבין פלסטיני כסכסוך -הסכסוך הישראלי

של יהודים להזדהות עם ישראל או להגדיר עצמם כציונים, ותנועות    הלגיטימציהחותר תחת    למעשה  הפרוגרסיבי

 וארגונים פרוגרסיבים רבים מקבלים יהודים בתנאי שהם מתנערים ממדינת ישראל ומהציונות.  

 :הקטגוריות התפיסתיות הבאות בולטות בשיח הפרוגרסיבי הרומס .13

החברתיות המבוססות על מעמד    הקטגוריות    –   קטגוריות המבוססות על מעמד:  מדכא לעומת מדוכא ▪

ל"מדכא".    ה"מדוכא"  בין  עימות  היוצר  באופן  קרובות  לעיתים  מיד מנוסחות  ליפול  נוטים  היהודים 

משתפי פעולה עם הסטטוס קוו ובתור מי שניתנים לזיהוי בשל רמת היתרונות  כלמשבצת הכוח המדכא 

והחברתיים  יהכלכלי דיכוי גרידא מהדהדת    הם נהנים כיום.הם  שמם  ביהודים כוח  ההשקפה הרואה 

אי תפיסת  גם  וכמוה  ההיסטוריה,  מוסדות.  - לאורך  על  היהודים  השפעת  של  אנטישמיות  הלגיטימיות 

משמאל והן באלו מימין, מפיצה את הרעיון כי היהודים  בביטויה  המבוססת על תיאוריות קונספירציה, הן  

המ  – של  יכולים  הכל  כשליטיהם  המרכזיים  המוצגים  לא    – וסדות  בצורה  פריבילגיות  לידיהם  נטלו 

 לגיטימית.

כמערכת   באופן אינהרנטי  בדמוניזציה של ישראל, המוצגתמדכא ממשיכה  של היהודים ככוח  מסגורם 

שולל את הלגיטימיות של כל קשר משמעותי עם ישראל, אפילו   ה זמסגור  ולכן פגומה מן היסוד.מדכאת 

מדינת ישראל  אשר טוען כי  הישראלי  השמאל הישראלי המיינסטרימי; והיא מחזקת את המחנה  בקרב  

 7. להפוך את ישראל ללגיטימיתאין שום שינוי במערכת הישראלית הנוכחית אשר יוכל ובחטא נולדה 

של   ▪ אנשים  לעומת  לבנים  העור:  צבע  על  המבוססות  קטגוריות    –(People of Color)  צבעקטגוריות 

חברתיות המבוססות על צבע עור, אשר מפרידות בין אנשים לבנים מצד אחד לאנשים של צבע מצד שני,  

רכיב מהותי  , הוא הפך  צבע העור. משום שלא ניתן לשנות את  הן מעמודי התווך של פוליטיקת הזהויות

 
רדיפות מושג "החריגות היהודית" מתייחס לפרדוקס הטמון בסיפור עליותיו ונפילותיו יוצאות הדופן של העם היהודי, שיחד עם היותו קורבן לשנאה ול 6

 ות יתרון והשפעה בחברה. לאורך ההיסטוריה, הוא מתמיד בהצלחתו לטפס לעמד
קורטז סביב ביטול השתתפותה באירוע של "אמריקאים למען -, החלטותיה של חברת בית הנבחרים אלכסנדריה אוקסיו2020-כדוגמה בולטת לכך מ 7

אמריקאי והשמאל  שלום עכשיו" לכבוד מורשת ראש הממשלה יצחק רבין ביטאו את נכונותה לנקוט עמדה ברורה המנוגדת לעמדת הקונצנזוס היהודי
ופועל למען השלום, ועל כך שבהחילה את -הישראלי. אוקסיו קורטז זכתה לביקורת נרחבת בשמאל היהודי על כך שהיא נוטשת ארגון הנמצא בשטח 

,  כאןשלום )תביעות הטהרנות של השמאל דווקא על אלו השרויים במאבק לפתרון הסכסוך, היא פוגעת בסולידריות עם השמאל הישראלי הפועל למען ה
 (. כאןו ,כאן

https://forward.com/opinion/455405/aoc-abandoned-peace-to-satisfy-the-purity-demands-of-the-left/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Afternoon%20Newsletter%20(Sunday%20RSS)&utm_maildate=09/29/2020&fbclid=IwAR2LUlowSnOmoBxr2SZyt0tRXrW6B98-aQe5owsVEdVfqXLhQlGiyCsE8yo
https://israelpolicyforum.cmail20.com/t/ViewEmail/i/8F054CE7CAF642CC2540EF23F30FEDED/89367C78F15B78C005AF428974F65BCD
https://israelpolicyforum.cmail20.com/t/ViewEmail/i/8F054CE7CAF642CC2540EF23F30FEDED/89367C78F15B78C005AF428974F65BCD
https://israelpolicyforum.cmail20.com/t/ViewEmail/i/8F054CE7CAF642CC2540EF23F30FEDED/89367C78F15B78C005AF428974F65BCD
https://www.facebook.com/zionessmovement/posts/736523746927922
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 . מפלהרכיב אחר אשר עשוי לשמש מדד לקריטריון יותר בזהות מאשר כל  

את  ים  מבוססה  יםתפיסתים  מסגורי מולידות  עור  צבע  "המונח  על  בעיקרו   ",פריבילגיּותשל  אשר 

על פי    ,מתייחס ליתרונות בלתי הוגנים המוקנים ללבנים בזכות צבע עורם. ההכרה בפריבילגיות פירושה

שפוליטיקת הזהויות    חברתיהשינוי  השל  , או להיכלל בסדר היום  ויתור על הזכות להתלונן על עוול  ,רוב

 . לקדםמבקשת 

פריבילג כלבנים  מסווגים  הם  אירופי,  ממוצא  כלבנים  נתפסים  שהיהודים  של   8. יםיהיות  הזיהוי 

והשנאה מהם סובלים יהודים בארה"ב היום,    האפליהעל גילויי  היהודים כלבנים אינו משאיר מקום לדיון  

 . ם הממסדית אפילו בארה"ב עד לפני כמה עשרות שניםהדרתואפילו על 

מיעוטים   מקואליציות  יהודים  מדירות  הצבע  לקדם    (intersectionality)קטגוריות  צדק שפועלות 

  9בשמאל הפרוגרסיבי. הופכות להיות דומיננטיות בשנים האחרונות אשר ו ,חברתי

הפרוגרסיבי  קטגוריזציה   בשיח  ישראל  את  הופכת  גם  אתנולפרויקט  זו  עליונות  אשר לאומית-של   ,

 10. קואליציות המיעוטים צריכות להתנגד לו

רדיקלי   ▪ שינוי  שינוי:  של  תיאוריה  על  המבוססות  מוחלטת  קטגוריות  הקיים  של  ודחייה  הסדר 

(Rejection לעומת רפורמה )מבקש   י ווהעכשהדומיננטי הפרוגרסיבי השיח   – באופן הדרגתי  מוטמעתה

, לעיתים עד כדי  פרגמטי יותר רפורמות לשינוי חברתי המוטמעות באופןלקדם שינוי רדיקלי, והוא דוחק 

כיריבות אידיאולוגיות. הגישות הרדיקליות מבוססות על ההנחה שהסטטוס קוו פגום  גישות אלו מסגור 

להיות    .את האפשרות שהשינוי יבוא מתוך הממסדשולל  השיח הפרוגרסיבי  ומושחת באופן אינהרנטי. לכן  

 
מהמרצה. בבוחן סומן   ' בוחן פריבילגיות'ראו אנקדוטה מהזמן האחרון מאוניברסיטת פנסילבניה, שבה "סטודנטים בקורס חובה בנושא גזענות קיבלו   8

שהערך הרשום ככל  או שלילי.  מספרי חיובי  ערך  מהזהויות  אחת  את   ליד כל  כך הסטודנטים התבקשו 'לבחון  יותר,  גבוה  מסוימת היה  עבור זהות 
נקודות." ראו   25הפריבילגיות שלהם' במידה רבה יותר, כך לפי המרצה. בקטגוריית הדתות, היהדות דורגה כפריבילגית מכולן, והערך שהוקצה לה היה 

אשר דן ב"לובן העור המותנה והפריבילגיות" של   (ESMC)את הנוסח השנוי במחלוקת ב"מודל תוכנית הלימודים ללימודים אתניים בקליפורניה"    גם
 היהודים. 

9 ( פרגוסון  את המאבק האנטי2014מהומות  עיצבו  קואליציית המיעוטים    גזעני בהתאם למסגרת המושגית -(  וקבוצות  (intersectionality)של  יהודים   .
עם קבוצות מדוכאות אחרות. ראו את מסמך המדיניות של "ראות" בנושא   יהודיות מצאו את עצמם מודרים ומשוללי לגיטימיות להזדהות כקולקטיב

 . כאןישראליות -המאבק בגזענות ביחס לקהילות הפרו
 , וכן: כאןראו דוגמאות לכך   10

  התייחסות   בנוגע לאחריות ישראל לחיסון הפלסטינים נגד קורונה )ראו מהזמן האחרון ממש  של המחלוקתי  תמה מרכזית במסגור הפרוגרסיב ▪
( אשר ממנו משתמע כי לישראל מדיניות חיסונים 'ליהודים בלבד', טענה המחזקת את המסגור של  SNLלמערכון של "סאטרדיי נייט לייב" ) 

הוכחה לכך שישראל היא "מדינת אפרטהייד    המערכון הואטענה כי    לאומני על בסיס קביעות ששקריותן מוכחת(. רשידה טליב-נוישראל ככוח את
מנות חיסון לפלסטינים, הוא יצר את ההקבלה    5,000כאשר, בהתייחסו להודעת ישראל כי תספק     נתן לה הד  גזענית", טענה שג'מאל באומן  

ציוץ קודם המבקר את מדיניות    הסיר  הבאה: "כגבר שחור החי באמריקה, אני מכיר את ההרגשה שהממשלה והחברה מזניחות אותך..." )באומן  
 .( כאן החיסונים של ישראל.( )ראו במסמך מוניטור של "ראות"

: "אתה טוען כי הגנה על זכותה של ישראל  אבונימה  בשיחה עם עלי   ( ברברה רנסבי JVPשל "קול יהודי לשלום" )  והפנליסטיתהפרופ' להיסטוריה   ▪
ן כה מורכב. כלומר  להתקיים פירושה קבלת הגזענות המופנית אל הפלסטינים, גזענות שכפי שאתה יודע מוטמעת במדיניות הישראליות באופ

 זה עניין של מאבק בגזענות ובקולוניאליזם." 

   של קואליציית המיעוטים ישראליות אשר "תופסות טרמפ" על אג'נדות פרוגרסיביות רחבות יותר במסגרת ההתגייסות  -דוגמאות לקבוצות אנטי ▪
שנערכה תחת הכותרת "יום   בעצרת (.  NSJPשל הארגון "סטודנטים למען צדק בפלסטין" )  הצהרה   למען המאבק בגזענות נגד שחורים: לדוגמה, 

, דבר שאפשר לצדדים בעלי עניין מכיוונים מנוגדים של  "Black Lives Matterוגנים של "הזעם הפלסטיני", חלק מהמשתתפים צעדו עם סל
 " בסוגיה הפלסטינית. Black Lives Matterהמפה הפוליטית למסגר את האירוע כדוגמה לתמיכה של "

יוצרים קישור ישיר בין    אשר ממסגרים את  Deadly Exchangeקמפיינים כגון   ▪ ישראל כמי שתומכת בדיכוי הלבן בארה"ב ומאפשרת אותו, 
החלטה, באמצעות משאל בין הסטודנטים,  העבירה בהצלחה Tuftsדינמיקות הגזע בשתי המדינות. לאחרונה, קבוצת סטודנטים מאוניברסיטת 

לאוניברסיטה להתנצל על כך שמפקד המשטרה הקודם שלה  וקוראת המקשרת בין ישראל לבין ביטויי אלימות משטרתית של משטרת הקמפוס 
 השתתף בתוכנית הכשרה בטחונית בישראל.

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/hate-cant-be-contained?fbclid=IwAR2MJ5aW7uPu6jnqvzT4xQPHjv1Qs05B5qYsrIXkMyuMRUPVtS3TXQcb9LA
https://www.timesofisrael.com/the-controversy-over-californias-ethnic-studies-curriculum/
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/7c17af_722aa38f176a4502bf3d2aa1f61a33aa.pdf
https://blogs.timesofisrael.com/zionism-equating-white-supremacy-in-the-age-of-trump/
https://www.nytimes.com/2021/02/04/world/middleeast/israel-palestinians-vaccine.html?fbclid=IwAR3DMUx5eUUiB3e2ol2mupkPtWBQP7HTMlJ0bX-cTyf8AvdZ5CdsagqC8sY
https://actnow.ajc.org/vsnl3xs?fbclid=IwAR3iBMlBVTf4qlfipk4aCiim0gF3XgM0LT-ow9j6dkHegv0yN-mI06qd8IQ
https://actnow.ajc.org/vsnl3xs?fbclid=IwAR3iBMlBVTf4qlfipk4aCiim0gF3XgM0LT-ow9j6dkHegv0yN-mI06qd8IQ
https://actnow.ajc.org/vsnl3xs?fbclid=IwAR3iBMlBVTf4qlfipk4aCiim0gF3XgM0LT-ow9j6dkHegv0yN-mI06qd8IQ
https://www.timesofisrael.com/more-and-more-us-democrats-call-out-israel-for-not-vaccinating-palestinians/?fbclid=IwAR0zVeQ1zByaNYiYviiYlST2rP5CNpr6mq0Z-Harrc_-SIaQus69c9Vt7P0
https://jewishjournal.com/news/332459/rep-bowman-criticized-for-saying-israel-is-excluding-palestinians-from-vaccinations/?fbclid=IwAR38iuLKyuCy-PRKpfF8bm7DBeohpWh0H13T2Ejp-AWQ7-k4_JLsvxDy6RY
https://jewishjournal.com/news/332459/rep-bowman-criticized-for-saying-israel-is-excluding-palestinians-from-vaccinations/?fbclid=IwAR38iuLKyuCy-PRKpfF8bm7DBeohpWh0H13T2Ejp-AWQ7-k4_JLsvxDy6RY
https://jewishjournal.com/news/332459/rep-bowman-criticized-for-saying-israel-is-excluding-palestinians-from-vaccinations/?fbclid=IwAR38iuLKyuCy-PRKpfF8bm7DBeohpWh0H13T2Ejp-AWQ7-k4_JLsvxDy6RY
https://www.jta.org/quick-reads/jamaal-bowman-removes-tweet-criticizing-israels-vaccine-policy
https://www.jta.org/quick-reads/jamaal-bowman-removes-tweet-criticizing-israels-vaccine-policy
https://www.jta.org/quick-reads/jamaal-bowman-removes-tweet-criticizing-israels-vaccine-policy
https://www.reutgroup.org/Publications/Biden's-First-Month?fbclid=IwAR3CrGSrA5-xnXScm4ry-aUseJxRXOfXZWSD57oMWG1EIgwNDAlaAr1HgpE
https://www.reutgroup.org/Publications/Biden's-First-Month?fbclid=IwAR3CrGSrA5-xnXScm4ry-aUseJxRXOfXZWSD57oMWG1EIgwNDAlaAr1HgpE
https://www.reutgroup.org/Publications/Biden's-First-Month?fbclid=IwAR3CrGSrA5-xnXScm4ry-aUseJxRXOfXZWSD57oMWG1EIgwNDAlaAr1HgpE
about:blank
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/why-does-a-dismantling-antisemitism-panel-have-anti-israel-commentators-649873
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/why-does-a-dismantling-antisemitism-panel-have-anti-israel-commentators-649873
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/why-does-a-dismantling-antisemitism-panel-have-anti-israel-commentators-649873
https://www.youtube.com/watch?v=ZpyPKzeMdSA&t=2783s
https://www.axios.com/black-latino-disability-lgbtq-2020-civil-rights-d110073c-7ce0-4e90-87f1-dd9c0006bb23.html?fbclid=IwAR1NT_-PNlk2NcVfcM0c9DLstq3F4bZdIp03oo2t_k3g_qvFAfgCOalridI
https://www.axios.com/black-latino-disability-lgbtq-2020-civil-rights-d110073c-7ce0-4e90-87f1-dd9c0006bb23.html?fbclid=IwAR1NT_-PNlk2NcVfcM0c9DLstq3F4bZdIp03oo2t_k3g_qvFAfgCOalridI
https://www.axios.com/black-latino-disability-lgbtq-2020-civil-rights-d110073c-7ce0-4e90-87f1-dd9c0006bb23.html?fbclid=IwAR1NT_-PNlk2NcVfcM0c9DLstq3F4bZdIp03oo2t_k3g_qvFAfgCOalridI
https://www.nationalsjp.org/nsjp-statement-on-annexation.html
https://www.nationalsjp.org/nsjp-statement-on-annexation.html
https://www.nationalsjp.org/nsjp-statement-on-annexation.html
https://www.jta.org/quick-reads/black-lives-matter-demonstrators-in-dc-chant-israel-we-know-you-you-murder-children-too
https://www.jta.org/quick-reads/black-lives-matter-demonstrators-in-dc-chant-israel-we-know-you-you-murder-children-too
https://www.jta.org/quick-reads/black-lives-matter-demonstrators-in-dc-chant-israel-we-know-you-you-murder-children-too
https://deadlyexchange.org/
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/tufts-u-passes-referendum-reviviscent-of-antisemitic-blood-libel-652778?mc_cid=f3b39e4c60&mc_eid=37177fd383&fbclid=IwAR2CDoDytXX8jk91RJSduPMY0zhj0rswv7jLqsp3ScpcAyVMuDWG4i38KxM
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/tufts-u-passes-referendum-reviviscent-of-antisemitic-blood-libel-652778?mc_cid=f3b39e4c60&mc_eid=37177fd383&fbclid=IwAR2CDoDytXX8jk91RJSduPMY0zhj0rswv7jLqsp3ScpcAyVMuDWG4i38KxM
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/tufts-u-passes-referendum-reviviscent-of-antisemitic-blood-libel-652778?mc_cid=f3b39e4c60&mc_eid=37177fd383&fbclid=IwAR2CDoDytXX8jk91RJSduPMY0zhj0rswv7jLqsp3ScpcAyVMuDWG4i38KxM
https://jewishjournal.com/news/326388/tufts-student-body-condemns-israel-security-program/?fbclid=IwAR3BaySPuDvOu6yNSeqEFJH4ob1Vec-74yofRvBiI35ijnZApT2u7rtyMBU
https://jewishjournal.com/news/326388/tufts-student-body-condemns-israel-security-program/?fbclid=IwAR3BaySPuDvOu6yNSeqEFJH4ob1Vec-74yofRvBiI35ijnZApT2u7rtyMBU
https://jewishjournal.com/news/326388/tufts-student-body-condemns-israel-security-program/?fbclid=IwAR3BaySPuDvOu6yNSeqEFJH4ob1Vec-74yofRvBiI35ijnZApT2u7rtyMBU
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הממסד  משוחרר   של  )"מכבליו  ומודע"  "ער  להיות  בסלנג  Wokeפירושו  השיח  העכשווי(.  "  ולכן 

 . סטי, טוטאלי ורומסיהופך מאוד קשיח, דטרמינהפרוגרסיבי 

צדק קידום כמכשול ל מתקבעים בתודעהכך הם , של הממסדכוח והשפעה המזוהים עם ככל שהיהודים 

מאפיין זה סולל את  הנוכחית.  הממסד בצורתו  השואפות לחסל את  פרוגרסיביות  ידי תנועות  -על  חברתי

בהן נטען  תיאוריות קונספירציה המתמקדות בכוח היהודי משני צידי המפה האידאולוגית,  הקרקע לשלל  

שולטים   שהיהודים  במשתמע  או  המרכזייםבמפורש  החברתיים  תורם  במוסדות  זה  מאפיין  לנטייה  . 

 לדמוניזציה של ההשפעה היהודית וליחס חשדני כלפי בריתות עם היהודים. 

קיים מתח אינהרנטי בין הגישות הרדיקליות לבין קיומו של אינטרס יהודי בסטטוס קוו ובמבני הכוח 

בעוד שהיהודים התמודדו עם דרך ארוכה שלאורכה סבלו מהדרה מפלה מבחינה פוליטית,    –  הנוכחיים

חברתית, כלכלית ואקדמית, המסלול היהודי אל עבר ההכללה בארצות הברית הוא תוצר של רפורמות  

במבנים מוסדיים אלו. השתתפותם התורמת של היהודים במוסדות מרכזיים של החברה האמריקאית  

 בהדרגה. צמחה והתחזקה 

 הפקעת הנרטיב ודחיית הזכות להגדרה עצמית 

מסגורם של   ישראליות.-לגיטימציה של אג'נדות יהודיות ופרו-: דהת של השיח הרומסמרכזי התוצא .14

בשיח הפרוגרסיבי מנוצל כדי  היהודים ככוח דיכוי לבן וכשותפים בהנצחתו של הסטטוס קוו הבלתי צודק 

קיים ניצול של ישראליים. - נושאים יהודיים ופרוגיטימציה לקידום ל-'להשתיק' קולות יהודיים ולבצע דה

כדי לשלול מהיהודים את זכותם להציג את הנרטיב שלהם ואת זכותם להגדיר את  מאפייני השיח הפרוגרסיבי 

 11. עצמם בעצמם

 על מיצוב היהודים בתוך התנועות הפרוגרסיביות: חלק מההשלכות של תופעות אלה  .15

המבקשים  רבים  יהודים וארגונים יהודיים    –  ומאג'נדות של צדק חברתיהמיעוטים הדרה מקואליציות   ▪

לתנועות   במשתמע פרוגרסיביותלחבור  או  במפורש  מהם  דורשות  הפרוגרסיביות  שהמסגרות  מגלים   ,

ים  שעשויים להיות רכיבים, דוגמת התמיכה בישראל או החברות בארגונלוותר על רכיבי זהות מרכזיים  

 12.קהילתים יהודיים שונים

ים להסתרת סדר היום  פועל  םהאשמות ורמיזות שמהן משתמע כי היהודי  –  האשמות ב"השתקת השיח" ▪

 
בניו יורק  יהודים ופיטר ביינרט, מאמר  -לא  בהשתתפותבנושא אנטישמיות    JVPמספר דוגמאות לכך מהזמן האחרון: פולמוס שניצת בפאנל של  להלן   11

אים אתניים ולאומים במסגרת  די אדם שאינו מזוהה כיהודי, וקרב לייצוג היהדות כמורכבת מריבוי של מוצ-המסתייג מחג החנוכה שנכתב על  טיימס
 שתוכנית הלמודים המוצעת אינה כוללת את יהודי המזרח התיכון באפשרויות הלימוד.  בנימוקהמאבק בחוק הלימודים האתניים של קליפורניה  

גוריות שאליהן משתייכים היהודים. דוגמה בולטת בהקשר זה היא לעיתים קרובות גורמים חיצוניים נתפסים כבעלי זכות לגיטימית להגדיר את הקט
מחויב מבחינה אתית להזדהות כלבן, וסיכם כי "לנו כאינדיבידואלים   של קוואמה אנתוני אפיה בניו יורק טיימס שבו הוא דן בשאלה אם יהודי  הטור

אין רשות לקבוע את המשמעות של המונחים שבהם אנו משתמשים כדי להתייחס לגזע." הוא מתייחס להקשר של החיים היהודיים בארצות הברית של 
חוויות החיים   בהערכתכה בכך שמתייחסים אליך כאל לבן."  כמו כן, זמננו כדי להדגיש כי "היותך לבן אינה שאלה של הזדהותך כלבן בלבד; היא כרו

ם גישל יהודים במאמר "כיצד תושבי ניו יורק האירים, היהודים והאיטלקים נהנו מלובן עורם בתקופה שלאחר מלחמת העולם השנייה", היהודים מסוו
כלבנים פריבילגיים בטענה כי הם הפיקו תועלת מהשלב שבו שורטטו קווי התיחום על בסיס צבע עור בתקופת הבום הכלכלי שלאחר מלחמת העולם, 

 וכי "לעיתים קרובות היו הם עצמם אלה ששרטטו את הקווים הללו."
הצעה של נציג אגודת הסטודנטים של אילינוי כי ניתן יהיה לקבל סטודנטים יהודיים לוועדה אך הם לא יוכלו להיות חברים    מהזמן האחרון,  בדוגמה 12

בהקשר   (intersectionality)בארגון יהודי כגון חב"ד או הלל. חבר סגל הפקולטה היה נוכח במקום ולא אמר דבר. לרקע בנושא קואליציית המיעוטים 
 . כאןישראליים, ראו את מסמך המדיניות של "ראות" -של מיצוב היהודים והגורמים הפרו

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/why-does-a-dismantling-antisemitism-panel-have-anti-israel-commentators-649873?fbclid=IwAR1D-4uui5OPRY0dogK6mAw6dWGn8dXUNbbtzptTXnoAj6B7lAMLSDXlv1g
https://www.nytimes.com/2020/12/04/parenting/hanukkah-family.html?fbclid=IwAR3AyLRP6L3lgsbtr9Ae7TvNu58_gO94tklB1QQBQ4pnupLOrXtuAHar340
https://www.nytimes.com/2020/12/04/parenting/hanukkah-family.html?fbclid=IwAR3AyLRP6L3lgsbtr9Ae7TvNu58_gO94tklB1QQBQ4pnupLOrXtuAHar340
https://jewishinsider.com/2020/09/jewish-groups-urge-california-governor-to-step-in-amid-ethnic-studies-controversy/?utm_source=Jewish+Insider+Contacts&utm_campaign=7e2405d966-EMAIL_CAMPAIGN_2020_06_24_06_53_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_008e75e2f9-7e2405d966-92931258
https://www.nytimes.com/2020/10/13/magazine/im-jewish-and-dont-identify-as-white-why-must-i-check-that-box.html
https://www.laprogressive.com/no-innocence-here/
https://www.wiesenthal.com/assets/pdf/top-ten-worst-global.pdf
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/001a60_f2414f5a7d404b69932f20a2319da618.pdf
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/001a60_f2414f5a7d404b69932f20a2319da618.pdf
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/001a60_f2414f5a7d404b69932f20a2319da618.pdf
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  13אנטישמיות.ציני בטענות שהם סובלים משימוש לכאורה קניית השפעה בכסף או תוך , האמיתי שלהם

 .  ואפליה  בכל הנוגע למחאות על עוולותיהודי צנזור עצמי שמביא ל"אפקט מצנן" תופעה זו מייצרת גם 

לאפליה   ▪ הטענות  על  לוויתור  והארגונים     – ציפייה  היהודים  הפרוגרסיביות,  בתנועות  להשתתף   כדי 

הקהילתיים היהודיים נדרשים לעתים קרובות להכיר בפריבילגיות ובעמדת הכוח שלהם ולהימנע מכל  

מדעות קדומות, מאפליה או מהעדר ביטחון, כפרטים או כקולקטיב. ציפייה זו  טענה שלפיה הם סובלים 

ל"חטא   כאחראים  היהודים  כל  ולראיית  עצמית  להגדרה  היהודים  של  זכותם  לשלילת  לבסיס  הופכת 

 הקדמון" של הציונות. 

 הגישה המוצעת 

גבולות   .16 לקבוע  שלא  המטרה:  כך  הרומס  הפרוגרסיבי  מהיהודים  לשיח  להגתישלל  את  הזכות  בעצמם  דיר 

 . הנראטיב ואת החוויות שלהם

 ניצול ההזדמנויות העכשוויות 

סוף סוף לעורר    להמתחי  לחוסר ההלימה בין החיים היהודיים בארה"ב לשיח הפרוגרסיבי הרומסהמודעות   .17

תוך    14, "לבנים ופריבילגיים"כ  בהגדרת היהודים  יםהמתמקד   יםיהודי-פנים  מעוררת דיונים תוססיםותשומת לב  

דיונים אלה    ,לעיתים קרובות  16וטבעה של הפגיעות היהודית.   15התייחסות למושגים כגון מוצא אתני, ילידיות, 

לבנים   למרות המתחים,  .  בארגונים יהודיים  (Jews of color)מציפים את חוסר הייצוג היחסי של יהודים לא 

זה,   בסיס לתחילת קיומו של שיח בנושא  הגרעין שיאפשר  ועשויים להדיונים אלה מהווים  התעמתות עם  יות 

 . הנוכחיהפרוגרסיבי  השיח  מסגרות 

הפרוגרסיבית  בתפיסה  של יהודיםאתגור מסגרת השיח הפרוגרסיבי העכשווי מספק הזדמנות למיצוב מחדש  .18

על  הפרוגרסיבי נמצא בטלטלה  לכינונה של תנועה פרוגרסיבית מכלילה יותר. במקביל, השמאל  לסייע    ועשויה

 
בהאשמות   2020מדצמבר    JVP  פאנללדוגמה:   13 להשתמש  שמבקשים  מי  ובכל  באנטישמיות  ללחום  ניתן  כיצד  "לחקור  במטרה  אנטישמיות  בנושא 

גם על הטענה   התבסס(  [ADL]" )"התנתקו מהליגה נגד השמצה"  Drop the ADLבאנטישמיות כדי לערער תנועות פרוגרסיביות למען הצדק"; הקמפיין "
-(, כי "הMPACמריאתי, חבר "המועצה המוסלמית לענייני ציבור" )-שהשמיע סלאם אל  ההאשמהתוקפת תנועות למען צדק חברתי; וכן    ADL-שה
DLAלדחוק לשוליים את מבקריה של ישראל..."  ישראליות אחרות, משתמש באנטישמיות בתור נשק כדי -, יחד עם קבוצות פרו 

מתארת את הרעיון של פגיעות יהודית בזמננו כמשולל היגיון בהינתן   כותבת אחת  נקודות המבט היהודיות כוללות טווח רחב של השקפות, לדוגמה: 14
דן באופן שבו הקטגוריות השולטות אינן  כותב אחר ש"חוויית החיים של מרבית יהודי אמריקה כיום אינה חוויה של אפליה או של אלימות משטרתית."

מוגנים מסוגלות להכיל את "הפרטיקולריות היהודית" : "איננו משתבצים בקטגוריות של "מדכא" או "מדוכא". אנו גם פריבילגיים וגם בשוליים, גם 
ומשגשגים -על פעילים  דיונים  קיימים  זה  בתחום  צבע."  של  באנשים  הפוגעים  מטורפים  גזענים  לאותם  מטרה  מהווים  וגם  השולטים  הכוחות  ידי 

 בדיונים ברשתות החברתיות ובקהילות היהודיות בפייסבוק. ( וmemesהמתבטאים בין היתר במספר רב של ממים )
הכללתם בקטגוריה -תיכוניים של היהודים הם הסיבה לאי-שורשיהם המזרח  פרצו במספר הזדמנויות אל המיינסטרים, למשל בטענה כי   דיונים מען אלו  15

אישה   –   כאןו  כאן, ובעקבות הכרזתה של גל גדות כי היא תגלם את קלאופטרה בסרט שייצא בקרוב )לדוגמה,  כאן("לבנים" )לדוגמה   "גל גדות אינה 
 מזרח תיכונית, מבחינה אתנית ולאומית כאחת, בדיוק כמו כל היהודים האשכנזים"(.-לבנה. גם לא היהודים האשכנזים בכללם. גדות היא לבנטינית

אפריקאית מהעבר הקרוב או "יהודים  -תיכונית/צפון-בקרב הקהילות היהודיות מתעוררות שאלות נוספות לגבי הכללתם של יהודים בעלי מורשת ים 
ההשפע רב  בתפקיד  שהודגמה  )גישה  מיעוט  של  בקטגוריה  צבע"  הארגון   של  שמילא  וצפון    JIMENAה  התיכון  המזרח  מאזורי  ילידיים  ]"יהודים 

]"מודל תוכנית הלימודים ללימודים אתניים  ESMC-בקליפורניה, בהשגת הרפורמה באפריקה"[, המייצג קהילות יהודיות ממוצא מזרחי או ים תיכוני 
" של  10דע נוסף עיינו ב"'מוניטור מס' של היהודים האשכנזים ממנו. )למי הדרתם( תוך כאןו  כאןבקליפורניה"[, ושספגה ביקורת בשבועות האחרונים  )

 .(כאן"ראות" 
 במסגרת השוואההינם תופעה ייחודית ליהודים, למשל   בנושא זה בולטת בפרט השאלה אם טבע הפגיעות היהודית והפרדוקסים הקיצוניים הכלולים בה 16

ילידי   במקרה זה  בין חוויות אחרות של דיכוי ורדיפות לבין השואה. לשאלה תיאורטית זו יש השלכות אסטרטגיות: בקרב יהודים אמריקאים צעירים, 
מציבור זה   54%הסלידה מהרעיון כי "קיים הבדל בין היהודים לבין כל השאר". סלידה זו עומדת, לדוגמה, בבסיס העובדה כי רק ואילך, בולטת  1980

 חש "בנוח עם הרעיון של מדינה יהודית."

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/why-does-a-dismantling-antisemitism-panel-have-anti-israel-commentators-649873?fbclid=IwAR1D-4uui5OPRY0dogK6mAw6dWGn8dXUNbbtzptTXnoAj6B7lAMLSDXlv1g
https://www.jta.org/2020/08/18/united-states/liberal-jewish-groups-defend-adl-after-renewed-attack-from-progressive-coalition
https://forward.com/opinion/460055/the-adl-cannot-have-it-both-ways-with-muslims/?utm_source=PostUp&utm_medium=email&utm_campaign=Daily%20Newsletter%20USE%20THIS%20ONE&utm_maildate=12/15/2020
https://jewishstandard.timesofisrael.com/talkin-about-her-generation/
https://jewishstandard.timesofisrael.com/talkin-about-her-generation/
https://jewishstandard.timesofisrael.com/talkin-about-her-generation/
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/stop-being-shocked
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/stop-being-shocked
https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/stop-being-shocked
https://blogs.timesofisrael.com/jews-identity-matters-de-colonize-re-indigenize-dont-call-yourself-or-wonder-woman-white/
https://www.newsweek.com/are-jews-indigenous-people-heres-what-native-american-jew-thinks-opinion-1539233?fbclid=IwAR1YPR_OtvlaiBY7gfDl5zO-LmksYjPX74JvhSQpbbChIuiOMLKgwRs16Qk
https://www.theguardian.com/film/2020/oct/14/gal-gadot-cleopatra-backwards-step-for-hollywood-representation
https://blogs.timesofisrael.com/gal-gadot-is-middle-eastern-shes-not-whitewashing-anything/?fbclid=IwAR00rKoBKweRiLmFRIOsdfRud64CEl_pPVFtMC4oNAXeqJFMln87-zldB9w
https://www.jta.org/2021/02/05/united-states/the-controversy-over-californias-ethnic-studies-curriculum-explained
https://forward.com/opinion/463703/zionism-rudy-rochman-israel-indigenous-peoples/
https://jewishcurrents.org/authors-of-california-ethnic-studies-curriculum-decry-cuts-to-arab-studies/
https://blogs.timesofisrael.com/why-californias-third-ethnic-studies-draft-is-offensive-and-racist/
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/7c17af_cfbe44e201d8445481212df20b05bf86.pdf
https://jewishcurrents.org/selective-memory/
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מצב  .  בתנועה הפרוגרסיביתיותר , והמתח שעולה בין הציר הרדיקלי לציר המתון  רקע כניסתו של הממשל החדש

 להשפיע באופן יזום על כללי המשחק.  שקולה ומודעתזה יוצא הזדמנות עבור הנהגה יהודית 

חדשה  ה .19 פוליטית  דינמיקה  עמו  המביא  חדש  זרמי  ויוצר  ממשל  עם  בנחישות  להתעמת  הזדמנות  גם 

אם זרמי האנטישמיות הפרוגרסיבית יידחו מתוך המפלגה הדמוקרטית    17האנטישמיות הפרוגרסיבית בשמאל. 

 18ידי הנהגתה, דחייה זו תקבל משנה תוקף, אמינות ועוצמה. -ועל

 רעיונות המלחמת 

לאיום  אין  עדייןבאתגר שמייצר השיח הפרוגרסיבי לקהילה היהודית בארה"ב, גוברת ההולכת וחרף ההכרה  .20

 והגדרה הזוכים להכרה רחבה.הזה שם 

   –   ציונות-האנטיהקהילה היהודית מסוגלת להגדיר בבהירות רבה יותר את "האנטישמיות הקלאסית" ואת   .21

זכר השואה"  כך למשל, למרות שקיימת אופוזיציה להגדרה של     ,(IHRA)"כוח המשימה הבינלאומי להנצחת 

  דורש הגדרת האנטישמיות שלה זוכה להסכמה רחבה מאוד. הגדרת האיום הנובע מהשיח הפרוגרסיבי הרומס, 

 חשיבה מעמיקה ומנומקת. וויק איפיון מדמענה אינטלקטואלי המבוסס על 

בסדר היום של מוסדות  את מרכזיותו  לאנטישמיות, משקף  IHRA-התשומת הלב לו זכה הדיון בנוגע להגדרת  .22

  .אתגר השיח הפרוגרסיבי הרומסאת לאפיין ישנו צורך קריטי , תאם לכךהב 19. מובילים ובשיח הציבורי יהודי

להגיע להבנה  יש    :נדרשת הגדרה מדויקת המבוססת על הסכמה רחבה כדי להתמודד עם אתגר זה בהצלחה,   .23

; ולקדם בכל האופנים את האג'נדה שלפיה ליהודים יש זכות, כמו לכל קבוצה  בנוגע למאפייניומשותפת נרחבת  

 . , אמונותיהם ואורח חייהםחברתית אחרת, להגדיר בעצמם את חווייתם

פוליטיים .24 ממדים  מקבלת  ההגדרות  פע  מלחמת  של  לאור  ואנטי ילותן  אנטישמיות  פועלות  -תנועות  ציוניות 

מה מהווה ביקורת לגיטימית של    ות לגבי שאל  דוגמאות בולטות הן 20. להגדיר שאלות יסוד בשיח המיינסטרימי

והאם ליהודים יש זכות  ? האם מעמד היהודים זהה לזה של קבוצות לבנות פריבילגיות ?ישראל ומהי אנטישמיות

ולעיתים קרובות הם להוטים    במלחמת ההגדרות,משתתפים    גופי ימין רדיקליגם    ?להגדיר בעצמם את חווייתם

לגיטימיתכך שיכללו גם  האנטישמיות  ו  ציונות-להרחיב את ההגדרות של האנטי ;  שראלעל מדיניות י  ביקורת 

 . כולם ביחד הופכים את האתגר לאידיאולוגי ופוליטי

 
האמריקאי לשנת    הצו הנשיאותיבהקשר זה. לצורך רקע,    IHRA-את הגדרת ה  מאמץבנוגע להכרזת ממשל ביידן כי הוא    כאןראו ב"מוניטור ראות"   17

של "חוק    VI( לחלק מפרק  IHRAבנושא המאבק באנטישמיות הפך את הגדרת האנטישמיות של "כוח המשימה הבינלאומי להנצחת זכר השואה" )  2019
(, אשר אוסר על אפליה על בסיס גזע, צבע עור או מוצא לאומי במסגרת תוכניות במימון פדרלי או בפעילויות המקבלות (Civil Rights Actזכויות האזרח" 

 סיוע כספי פדרלי. 
מפלגתיים, בין היתר סביב  -םבהקשר זה יש מקום ללמוד מהניסיון הבריטי, כאשר במפלגת הלייבור התחוללו זעזועים כתוצאה מהתפרצות מתחים פני 18

ל ש להדחתואופן הגדרת האנטישמיות ומי רשאי להגדירה. במקרה זה, התהליך הואץ עקב טיפולה של מפלגת הלייבור בנושא האנטישמיות והוא הביא  
לגיטימציה של ישראל, והיא איתרה באופן עקבי  -(.  במשך למעלה מעשור עקבה 'ראות' אחר תנועות המקדמות דהולהחזרתו לתפקידוג'רמי קורבין )

 זיות שבהן ארה"ב צועדת בעקבות בריטניה בפער של כחמש שנים. התפתחויות ואבני דרך מרכ
 לאנטישמיות מודגשת כהמלצת המדיניות השנייה של "הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה" IHRA-לדוגמה: הגדרת ה 19

(JFNA)  כגון    שהוגשה יותר,  קהלים רחבים  בקרב  ונדונה  בכיר במחלקת המדינה האמריקאית    .כאןלממשל החדש;  פקיד  לאחרונה כי     אמרבנוסף, 
 ורואה בה "כלי רב ערך". IHRA-ממשל ביידן מאמץ את ההגדרה של ה

פלטפורמה ,  ADL-של ה  ,מדד השנאה המקווןההגדרות תהיינה חיוניות גם לאופן שבו פלטפורמות המדיה החברתית מטפלות בנושאים אלו. לדוגמה,   20
את שיח השנאה   יותר  טוב  להבין  אנטישמיות, שנבנתה כדי  אופני התבטאות הנופלים בקטגוריה של  מראש  לזהות  מסוגל  אחריו,  ולעקוב  באינטרנט 

 מפורשת פחות או יותר. 

https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism
https://20a1ea9b-cbf6-4da3-88fd-ab21d8ba06cc.filesusr.com/ugd/7c17af_cfbe44e201d8445481212df20b05bf86.pdf
about:blank
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-combating-anti-semitism/
https://www.nytimes.com/2020/10/29/world/europe/jeremy-corbyn-labour-anti-semitism.html
https://www.nytimes.com/2020/11/17/world/europe/labour-reinstates-jeremy-corbyn.html
https://cdn.fedweb.org/fed-42/2/Biden-Harris%2520Transition%2520Memo%2520from%2520JFNA.pdf?utm_source=Jewish+Insider+Contacts&utm_campaign=ce1ce069a1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_12_01_05_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_008e75e2f9-ce1ce069a1-92931258
https://cdn.fedweb.org/fed-42/2/Biden-Harris%2520Transition%2520Memo%2520from%2520JFNA.pdf?utm_source=Jewish+Insider+Contacts&utm_campaign=ce1ce069a1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_12_01_05_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_008e75e2f9-ce1ce069a1-92931258
https://cdn.fedweb.org/fed-42/2/Biden-Harris%2520Transition%2520Memo%2520from%2520JFNA.pdf?utm_source=Jewish+Insider+Contacts&utm_campaign=ce1ce069a1-EMAIL_CAMPAIGN_2020_11_12_01_05_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_008e75e2f9-ce1ce069a1-92931258
https://chicago.suntimes.com/2020/11/24/21665586/anti-semitism-zionism-university-of-illinois-aviv-ezra?fbclid=IwAR0s5iHjCqOuDJNNld3zYHhpZzzxdVztzLzjYi6LvXoU61Qg4TZk8jvI0UQ
https://chicago.suntimes.com/2020/11/24/21665586/anti-semitism-zionism-university-of-illinois-aviv-ezra?fbclid=IwAR0s5iHjCqOuDJNNld3zYHhpZzzxdVztzLzjYi6LvXoU61Qg4TZk8jvI0UQ
https://chicago.suntimes.com/2020/11/24/21665586/anti-semitism-zionism-university-of-illinois-aviv-ezra?fbclid=IwAR0s5iHjCqOuDJNNld3zYHhpZzzxdVztzLzjYi6LvXoU61Qg4TZk8jvI0UQ
https://www.jta.org/quick-reads/biden-official-says-administration-accepts-international-holocaust-groups-definition-of-anti-semitism
https://www.adl.org/resources/reports/the-online-hate-index
https://www.adl.org/resources/reports/the-online-hate-index
https://www.adl.org/resources/reports/the-online-hate-index
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 החובה לגבש קונצנזוס 

לקונצנזוס   .25 שתזכה  הגדרה  הפנימית:  המייצגת  רחב  יהודי  ברמה  מאוחדת  חזית  להציג  ספקטרום תאפשר 

 על זכות היהודים להגדיר את חווייתם בעצמם. המגנה  אידיאולוגי רחב

גיבוש   .26 החיצונית:  באופן  ברמה  ולפעול  ללמוד  לזהות,  למאמצים  קריטי  הינו  ההגדרות  סביב  קונצנזוס 

ולקעקע את הנסיונות להכפיש יחידים וארגונים    קונסטרוקטיבי, להתריע באופן אמין על דעות קדומות ואפליה,

 המדווחים על אנטישמיות. 

 תפקידם המרכזי של כוחות פרוגרסיביים יהודיים מבוזרים 

רבים  כיום    .אתגר השיח הפרוגרסיבי הרומסבקו החזית של  הלכה למעשה  הפרוגרסיבים ניצבים  היהודים   .27

ואשר מאיימים להדיר אותם  אל מול כוחות שהשפעתם מתגברת,  מהות התנועה הפרוגרסיבית  נלחמים על  מהם  

 .  משם

עצמה מחוייבתכדי לגבש חזית יהודית פרוגרסיבית   .28 את  לשנות את השיח הפרוגרסיבי    אפקטיבית שרואה 

משקל גדול  ולתת   ,שטחשל תנועות מבנה מבוזר הרומס, מנהיגי הקהילה היהודית יצטרכו להתרגל לעבוד עם 

יותר לתקשורת אישית, ישירה ואותנטית. בהקשר זה, תנועות יהודיות פרוגרסיביות, קהילות פייסבוק ויוזמות  

נישתיות, מהו  –שונות   לרוב מקומיות או  נגד  שהן  החזית" החדש של הפעילות ההסברתית  השיח  ות את "קו 

. הן מהוות את ההזדמנות הטובה ביותר להפעיל בסיס רחב יותר של שחקנים עולים על מנת הפרוגרסיבי הרומס

 ". מעורבּות - ( בנושא זה, ולהכווין צורות של "מיקרוEngagement) המעורבּותלהאיץ במהירות את כמות 

בתקופה של אי   – (community relations)קשרי הקהילה  להפיח חיים חדשים בתחום  לפיכך, צו השעה הוא   .29

אשר פועל כזרוע עצמאית של הארגונים הקהילתיים היהודיים   –שקט חברתי, תחום יחסי הציבור הקהילתיים 

ות וגיוס הקהילה היהודית  הינו הנכס רב הערך ביותר של הממסד היהודי לצורך אינטראקציה עם קהילות אחר  –

 . קשרי הקהילה(על תחום  'ראות' מסמך  ראו אתלמען מטרה מסוימת ) 

סוף.

https://www.reutgroup.org/Publications/The-New-Frontiers-of-Community-Relations
https://www.reutgroup.org/Publications/The-New-Frontiers-of-Community-Relations
https://www.reutgroup.org/Publications/The-New-Frontiers-of-Community-Relations
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נספח: מתחים קונספטואליים מרכזיים הקיימים  

 ברקע 

 מפתח אשר מנעו הכללה מלאה של היהודים בתנועות הפרוגרסיביות נתונים כיום ללחץ בתוך השמאל. מושגי  .1

לאחר   הדומיננטיות של המבנים המושגיים המבוססים על צבע עור הועמדה בסימן שאלה בפתיחות רבה יותר .2

בקרב המצביעים ההיספנים,    –  2020תוצאות בחירות נובמבר   ובפרט בעקבות הישגיו הדלים יחסית של ביידן 

עבור הדמוקרטים  העלייה   זכה טראמפ בקרב מצביעים שחורים והתוצאות המאכזבות  הקטנה בתמיכה שלה 

   21במירוצים המשניים. 

 
 ראו דוגמאות להסתייגויות שהושמעו לאחר הבחירות ביחס לקטגוריזציות החברתיות המבוססות על צבע העור, בנימוק שקטגוריזציות אלה: 21

את התנהגות הבו ▪ נכונה  טראמפ  לא שיקפו  לבחירות    הגדיל,חרים בהינתן ש:  מקולות הבוחרים הן בקרב  2016בהשוואה  את הנתח שקיבל   ,
בקרב השחורים, שעה שאיבד   והן  יותר,  ההיספנים  באופן כללי  קולג'.  לבנים בוגרי  גברים  בקרב  לכן  קודם  נהנה  מרבית היתרון שממנו  את 

לאור השונות העצומה שבמגוון הזרמים הפוליטיים והמוצאים האתניים    שאלה  בסימן   הועמדה   כמונוליטי   הקול ההיספני  הרלוונטיות שבראיית
ובראיית הקול האסייתי כמונוליטי   יבשות;  פני שתי  על  מדינות המתפרסות  מעשרים  בלמעלה  מאותם    –של הקהילה ההיספנית, שמקורה 

 ים השחורים מתנהגים באופן עקבי והומוגני. הנימוקים; ובהנחה כי המצביע

הנרי    חבר בית הנבחרים הדמוקרטי  – המשטיחה בעיות מורכבות לאמיתות ודאיות, דבר המשקף כשל בהבנה של בני האדם    עושות רדוקציה ▪
"טראמפ עשה הרבה יותר טוב בהבנת ההיספנים. לפעמים הדמוקרטים רואים את ההיספנים כמונוליטיים"; חבר   :(larHenry Cuelקוואייר )

 בהתייחס להיספנים, כי "חשוב שליברלים לבנים לא יכפו את דעותיהם ואת המדיניות שלהם עלינו."  תבע, בית הנבחרים הדמוקרטי רובן גלגו

▪ ( פעורה בין האופן שבו השמאל "המודע"  "תהום  לדבר:   מבקשות  מנקודת מבטם של המיעוטים שבשמם הן  ניתוק  תופס  (’Woke’מייצגות 
המשפיענים הפרוגרסיבים מניחים כי גזענות היא נושא    וכתוצאה ממנהענות, לבין האופן שבו אנשים רבים בעולם האמיתי תופסים זאת",  גז

נראה היטב כי הגזענות  ( והמאבק בו יהווה גורם מניע מרכזי, בעוד ש"מצביעי טראמפ השחורים או ההיספנים יודעים כWedge Issueנפיץ ומפלג )
 את התוצאות  קיימת... עם זאת הם לא מייחסים לה את אותה החשיבות שהקונצנזוס "המודע" שמניח כי כל אדם סביר ייחס לה." ראו, לדוגמה,  

מצביעים שחורים,   תחושותיהם של  לבין  שמציג הממסד הליברלי בקליפורניה...  את הפער שבין החזון  "לכדה  אשר  של הצעה בנושאי חינוך 
אפילו בשימוש וערבים רבים", ואשר התבטאה  אסייתים  ל  Latinxכגון השימוש במונח    ,בשפה  היספנים,  )היספנים(   Latinos-כדי להתייחס 

 בצורה ניטרלית מבחינה מגדרית, דבר ש"רק עורר את תמיהתם של היספנים רבים". 
, אשר הגיעה 2020-בהקשר אחר, הקטגוריזציה של אנשים של צבע כבעלי זהות פוליטית מונוליטית הציתה מתחים על רקע מחאת הצדק האזרחי ב

. במקרה זה, הייחודיות של חוויית השחורים בארה"ב הציבה בסימן שאלה את המוסריות לשיאה עם הריגתו של ג'ורג' פלויד בחודש מאי בשנה שעברה
בעקבות ואת הדיוק שבעירוב חסר ההבחנה בין נסיבות שונות הנוגעות לקבוצות אתניות שונות באמריקה וכינוסן תחת מטרייה אחת, ויכוח פנימי שהואץ 

 " והזווית היהודית.1619את המסמך של "ראות" בנושא "פרויקט  כאן " של הניו יורק טיימס. ראו1619השיח שעורר "פרויקט 

https://www.nytimes.com/2020/11/16/opinion/liberal-media-censoring.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.latinousa.org/2020/11/13/mythlatinovote/?fbclid=IwAR0rJgqk5DA33tjBrPL9V3y4Uuldkp8Trkkq8csELSy6iB3k9A5RxTmVOtg
https://www.latinousa.org/2020/11/13/mythlatinovote/?fbclid=IwAR0rJgqk5DA33tjBrPL9V3y4Uuldkp8Trkkq8csELSy6iB3k9A5RxTmVOtg
https://www.latinousa.org/2020/11/13/mythlatinovote/?fbclid=IwAR0rJgqk5DA33tjBrPL9V3y4Uuldkp8Trkkq8csELSy6iB3k9A5RxTmVOtg
https://www.nytimes.com/2020/11/20/opinion/sunday/immigrants-vote-election-politics.html
https://www.nytimes.com/2020/11/20/opinion/sunday/immigrants-vote-election-politics.html
https://www.nytimes.com/2020/11/20/opinion/sunday/immigrants-vote-election-politics.html
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/opinion/liberal-media-censoring.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage
https://www.axios.com/cuellar-progressive-policy-south-texas-trump-biden-c3c1bab4-cbbf-422f-b4b9-524d98889a8b.html
https://www.axios.com/cuellar-progressive-policy-south-texas-trump-biden-c3c1bab4-cbbf-422f-b4b9-524d98889a8b.html
https://www.axios.com/cuellar-progressive-policy-south-texas-trump-biden-c3c1bab4-cbbf-422f-b4b9-524d98889a8b.html
https://www.axios.com/cuellar-progressive-policy-south-texas-trump-biden-c3c1bab4-cbbf-422f-b4b9-524d98889a8b.html
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
about:blank
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.nytimes.com/2020/11/16/us/liberals-race.html?referringSource=articleShare&fbclid=IwAR1L2SSevoxmaqY-S5pyXHNU8ZE8eAvQ_6WG4fhppBocNqsYFdgwogr5t6A
https://www.politico.com/news/2020/11/21/culture-wars-latinos-trump-438932?fbclid=IwAR08pvXq3meq0A5be1sWLce00YR0zEPXW2e_aztmgkiLMxW-dBCQSBnvn7A
about:blank
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ים המשקפים  אם המסרלגבי השאלה קיים מתח גואה בין הדמוקרטים המתונים לבין הפרוגרסיביים בנוסף,  .3

הציפו גם את המתח המבעבע   2020תוצאות בחירות    שינוי מדיניות רדיקלי פגעו במפלגה או דווקא סייעו לה.

באמצעות רפורמות  השגת  הדוגלות בבין הגישות   חברתי  הדרגתי  שינוי  במוסדות הקיימים,  המוטמעות באופן 

הרדיקליות   הגישות  של  לבין  הקיום  לגיטימיות  את  הבחירות,  ששוללות  לאחר  שנערכו  בניתוחים  המוסדות. 

למסרים הפרוגרסיביים הרדיקליים    ,אישים בולטים בזרם המתון ייחסו את ההישגים החלשים של הדמוקרטים

מימו הפסקת  כגון  היסוד,  מן  הקיימות  המערכות  לפירוק  )ראוהקוראים  המשטרה   לדוגמה(.    כאן,ו   כאן  ן 

( כאל Defund The Policeשל הנשיא אובמה ליוזמה להפסקת מימון המשטרה )  התייחסותו    לאחרונה ממש,

פרוגרסיבית )כולל מה"סקווד"    גל  גררה  ,סלוגן היוצר ניכור לדוגמה  [The Squad]של ביקורת  ,  כאן  ,כאן  ראו 

 . כאן(ו

שזוכות לביטחון ושגשוג    ישראליות-וי רדיקלי מציבים אתגרים בפני הקהילות היהודיות והפרו מודלים של שינ

יתרה מכך, בחוגים רדיקליים שבהם חוסר    .ואינטרס בשימור  יש להן    ולכןיחסי תודות לסטטוס קוו הנוכחי  

בהינתן האסוציאציות הנפוצות בדבר    –האמון במוסדות גואה ומאיים להפוך לדמוניזציה של ממש, היהודים  

 קטלוג כמכשול בפני השגת צדק חברתי.וחשופים לסכנה  –הכוח היהודי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.washingtonpost.com/politics/democratic-party-future-liberals/2020/11/29/3da05bfe-2ba5-11eb-92b7-6ef17b3fe3b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/democratic-party-future-liberals/2020/11/29/3da05bfe-2ba5-11eb-92b7-6ef17b3fe3b4_story.html
https://www.washingtonpost.com/politics/democratic-party-future-liberals/2020/11/29/3da05bfe-2ba5-11eb-92b7-6ef17b3fe3b4_story.html
https://www.nytimes.com/2020/11/28/us/politics/democrats-republicans-state-legislatures.html?referringSource=articleShare
https://www.axios.com/obama-slogan-defund-police-snapchat-interview-b8cddece-d76b-4243-948f-5dfccb2a3ec1.html?fbclid=IwAR2VxfOAHMVx-yLNAqoWcWPveeYlzBM4P2l4NrnfQg7t_iBN6YLkuQaBAQY
https://www.axios.com/obama-slogan-defund-police-snapchat-interview-b8cddece-d76b-4243-948f-5dfccb2a3ec1.html?fbclid=IwAR2VxfOAHMVx-yLNAqoWcWPveeYlzBM4P2l4NrnfQg7t_iBN6YLkuQaBAQY
https://www.axios.com/obama-slogan-defund-police-snapchat-interview-b8cddece-d76b-4243-948f-5dfccb2a3ec1.html?fbclid=IwAR2VxfOAHMVx-yLNAqoWcWPveeYlzBM4P2l4NrnfQg7t_iBN6YLkuQaBAQY
https://www.newsandguts.com/video/barack-obama-to-democrats-promoting-young-people-is-really-important/?fbclid=IwAR33n77KvfbHKJjXlBQav5w3LcmsdKQTdbAQWZWgJ5n_76Ax8hgqQZ1dEqQ
https://www.newsandguts.com/video/barack-obama-to-democrats-promoting-young-people-is-really-important/?fbclid=IwAR33n77KvfbHKJjXlBQav5w3LcmsdKQTdbAQWZWgJ5n_76Ax8hgqQZ1dEqQ
https://www.newsandguts.com/video/barack-obama-to-democrats-promoting-young-people-is-really-important/?fbclid=IwAR33n77KvfbHKJjXlBQav5w3LcmsdKQTdbAQWZWgJ5n_76Ax8hgqQZ1dEqQ
https://twitter.com/jamaalbowmanny/status/1334176436320673792
https://twitter.com/jamaalbowmanny/status/1334176436320673792
https://twitter.com/jamaalbowmanny/status/1334176436320673792
https://twitter.com/coribush/status/1333955011475365888
https://twitter.com/coribush/status/1333955011475365888
https://twitter.com/coribush/status/1333955011475365888
https://twitter.com/ilhanmn/status/1333946901868195840
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