אקדמאים ישראלים
בשירות הBDS-
מקרה בוחן :מעורבות ישראלית
ביוזמת החרם של האגודה
האנתרופולוגית האמריקאית
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אקדמאים ישראלים בשירות

הBDS-

מקרה בוחן :מעורבות ישראלית ביוזמת החרם של האגודה
האנתרופולוגית האמריקאית

תוכן

מחקר וכתיבה :ד"ר שחר גולן
עריכה :מתן פלג ,אלון שוורצר

תקציר מנהלים
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מבוא
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עיצוב :מאור צפירה

האגודה האנתרופולוגית האמריקאית כמקרה בוחן
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מערכה ראשונה :אגודת האנתרופולוגים האמריקאים שוקלת חרם אקדמי:
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מערכה שנייה :אגודת האנתרופולוגים הישראלית יוצאת להגנת האקדמיה הישראלית
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מערכה שלישית :קבוצת המורדים הישראלים מעודדת את האא”א לקדם את הדיון בחרם על ישראל
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מערכה רביעית :כוח המשימה של אא”א מגיע “לחקור” את המצב בישראל
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מערכה חמישית :ההתקפלות של אא”י

10
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מערכה שישית :החלטת החרם של אא”א
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מערכה שביעית :אנשי אקדמיה ישראלים תומכים ביוזמת החרם ומעודדים הצבעה בעד יישומו
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מי הם הישראלים שמקדמים חרם על ישראל

12

סיכום מקרה בוחן

14

באוגדן זה לוקטו ממצאים מפעילותם של ארגונים ואנשים שונים .הנתונים מבוססים על מידע שהיה גלוי
וזמין בעת שבוצע המחקר.

חרם מבפנים

14

אנו מבהירים כי על אף המאמצים הרבים שהושקעו בעבודת העריכה ,ייתכן כי ישנם מקורות נוספים
שהיו עשויים להשפיע על תוצאות המחקר ואשר לא הגיעו לידינו .כדי שהמידע בחוברת זו יהיה מדויק,
נודה לכל מי שיש בידיו מידע נוסף שיוכל להביאו לידיעתנו .אם יידרשו תיקונים בעקבות מידע שיתקבל,
נדאג לעדכן אותם במהירות ולנסות ליידע את מי שנחשף למידע הקודם.

המלצות:

15

מטרותיה העיקריות של "אם תרצו" הן לפעול להתחדשות השיח ,ההגות והאידיאולוגיה הציוניים,
להבטחת עתידם של העם היהודי ומדינת ישראל ולקידום החברה הישראלית אל מול האתגרים שבפניה.

אם תרצו -ציונות להיות או לחדול

בכל מקרה – המבקש להסתמך על המידע האמור באתר זה עושה זאת על אחריותו בלבד

אקדמאים ישראלים בשירות

הBDS-

תקציר מנהלים
בשנים האחרונות יותר ויותר אקדמאים ואיגודי
סטודנטים ברחבי העולם מקדמים חרם אקדמי על
מדינת ישראל .משמעות החרם בפועל היא הפסקה
של שיתופי פעולה בין חוקרים מקומיים לחוקרים
ישראלים ומניעתם ,דבר שמאיים לגרום נזק חמור
למחקר הישראלי ,הנסמך במידה רבה על שיתופי
פעולה בינלאומיים .תופעה זו עלולה להוביל בנוסף
להשלכות חמורות על הכלכלה ועל התעשייה
הישראלית ,ובוודאי לפגיעה במעמדה של מדינת
ישראל בעולם ולערעור על עצם קיומה.

לאחר תהליך ארוך אם יוחרמו המוסדות הישראלים
האקדמאיים באשר הם ,ללא קשר למיקומם
הגאוגרפי במדינה ,על ידי אגודת האנתרופולוגים
הגדולה והיוקרתית בעולם (האגודה האנתרופולוגית
האמריקאית נוסדה ב 1902-ורשומים בה יותר
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מ 10,000-חברים).

עניינו של דוח זה הוא בתופעת החרם מבפנים.
הוא יעסוק במידת מעורבותם של אנשי האקדמיה
הישראלים בעידוד תהליכי החרם האקדמי הבינלאומי
נגד ישראל ,ויתמקד בתהליך שהתרחש באגודה
החרם האקדמי נגד ישראל מתנהל בשני רבדים האנתרופולוגית האמריקאית כמקרה בוחן ,המשקף
בתמצית את השפעתם המכרעת של האקדמאים
עיקריים :רובד גלוי ורובד סמוי.
ברובד הגלוי ניתן לציין מספר ארגונים ואיגודים הישראלים בקידום החרם האקדמי על ישראל .מקרה
בעלי משקל הפועלים להחרמת ישראל וביניהם :הבוחן אף משקף את הקשר הקיים בדרך כלל בין כל
ארגון המורים הארצי באירלנד ,1איגוד הסטודנטים תופעת הדה-לגיטימציה הקיימת נגד ישראל לבין
הבריטי 2וכן ארגוני אקדמאים בריטיים נוספים 3ואיגוד ארגונים שתולים ,הפועלים מתוך ישראל במימון
עובדי ההוראה והמחקר באוניברסיטאות הציבוריות מדינתי זר נגד המדינה ונגד חיילי צה"ל בארץ ובחו"ל.
לאורך הדוח נראה כיצד מרצים ישראלים בולטים
בקליפורניה 4.לאחרונה התפשט החרם האקדמי
גם לאיטליה ,כאשר  168חוקרים איטלקים קראו בתחומם ,הנהנים ממשכורות המשולמות מכספי
להשעיית כל ההסכמים עם הטכניון והאוניברסיטאות משלם המסים הישראלי ,מכשירים יוזמות להחרמת
בישראל בטענה ש"הם משתפים פעולה בפיתוח נשק ישראל ,מצדיקים אותן ולעתים אף מקדמים בעצמם
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חרמות וסנקציות נגד המדינה ,כולל עידוד חרמות
שמשמש את צבא הכיבוש לדיכוי העם הפלסטיני".
הרובד הסמוי של החרם האקדמי נגד ישראל הפוגעות באופן ישיר במקומות העבודה שבהם
מתבטא בהימנעות לא רשמית של אקדמאים ומוסדות עובדים אותם אקדמאים ממש.
מחקר לשתף פעולה עם ישראל .על כך העיד פרופ'
מנחם בן ששון ,נשיא ועד ראשי האוניברסיטאות
בישראל ,כאשר בדיון שנערך בוועדת החינוך בכנסת
(יוני  ,)2015הסביר כי" :בינתיים אוניברסיטאות לא
מחרימות וגדולי החוקרים נמצאים פה בזירה ,אך יש
תופעה של חרם רדום 6".אנשי אקדמיה נוספים העידו
גם הם על אותה בעיה .פרופ' דן אורון מהאקדמיה
הלאומית למדעים הסביר באותו הדיון ש" :כל אחד
מאתנו נתקל במהלך עבודתו בקולגות שמגיבים
בצורות מגוונות כלפי מדינת ישראל – חלקם ישתפו
איתי פעולה מבחינה מחקרית ,אך לא יגיעו לביקור או
7
לכנסים בישראל".

מקרה הבוחן של הדוח הוא כאמור תהליך החרם
המתגבש באגודה האנתרופולוגית האמריקאית
[להלן :אא"א] ,תהליך שהחל לצבור תאוצה בשנת
 2013עם סדרת דיונים בתוך אגודת האנתרופולוגים
האמריקאית שדנו בשאלה "כיצד יש לנהוג ביחס
לסכסוך הישראלי-פלסטיני?" .אחת ההצעות שהועלו
הייתה יוזמת החרם על ישראל" .דיבורים" אלו
החלו לקרום עור וגידים עם החלטתה של האגודה
האנתרופולוגית האמריקאית בשנת  2014לשגר כוח
משימה "לחקור" את המתרחש בישראל ולהביא
ממצאים שיסייעו בגיבוש מדיניות האגודה ביחס
לישראל  -החלטה שנבעה בין היתר מלחץ אשר
9
הובילו פעילי  BDSפלסטיניים בעיקר.

ב 31-במאי  2016יגיע לשיאו אחד המאמצים
הנחושים ביותר לקידום חרם אקדמי נגד מדינת
בתגובה ליוזמה האנטי ישראלית המתגברת מצד
ישראל בארה"ב .עם סגירת הקלפיות בהצבעה
שתקיים האגודה האנתרופולוגית האמריקאית ,יוחלט האא"א ,פנתה האגודה האנתרופולוגית הישראלית
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[להלן" :אא"י"] ב 28-באוגוסט  2014במכתב
המתריע מפני צעד זה ,וטענה כי מדובר במהלך
בלתי מוצדק וחסר תקדים של החרמת מדינה
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ומוסדותיה על ידי האגודה האמריקאית.
אך בעוד האגודה הישראלית מנסה לבלום את
הניסיון לפגוע במדינת ישראל ,קבוצת אנתרופולוגים
ישראלים אחרים ,מתוכם לפחות ארבעה מרצים
בכירים העובדים במוסדות ציבוריים להשכלה
גבוהה בתוך ישראל ,שלחו עצומה לאא"א וחבריה
המעודדת את האגודה האמריקאית להמשיך
בתהליך ,תוך מתן לגיטימציה לחרם האקדמי ואף
לפעולותיה הכלליות של תנועת הBDS.11-
ואכן בשנת  2015הגיש כוח המשימה של
האא"א דוח חד-צדדי רווי סילופים ושקרים נגד
ישראל .הדוח מצטט פעם אחר פעם אנשי אקדמיה
ישראלים (באופן אנונימי) ,כדי להקנות להאשמות
החמורות והמסולפות משנה תוקף ולגיטימציה
כ"קול מבפנים" ,ה"מאשש" את העלילות החמורות.
לאור הלחצים המתגברים ,כמה חודשים לפני
הגשת הדוח שלחה האא"י מכתב נוסף המהווה
התקפלות מול האיומים בחרם .המכתב מגנה ומבקר
בחריפות את מדינת ישראל על המשך הכיבוש,
מפציר בישראל לשקם את עזה וקורא לפתרון צודק
של בעיית הפליטים הפלסטינים .בסופו של המכתב
מפצירים כותביו באא"א להימנע מחרם אקדמי.
כאמור ,ההתקפלות של אא"י לא סייעה ,והדוח
החמור נגד מדינת ישראל נתן רוח גבית להחלטה
של אא"א להעביר את החרם לאישור סופי בגוף
הבוחר שלו.
כמה ימים לפני שהחלה ההצבעה בגוף הבוחר,
שלחו שוב  20אנתרופולוגים ישראלים ,הפעם
כ"אנונימיים" ,קריאה מפורשת לתמיכה בחרם
האקדמי נגד ישראל:12

שם
ד"ר חאלד פוראני

פעיל בארגון השתול או
ארגון הדה-לגיטימציה
(חבר בורד)

מרכז מוסווא

41

ד"ר יעלה רענן

המועצה האזורית לכפרים
71 61 51
הבלתי מוכרים , ,
שתי"ל
81
נשים עושות שלום
קול אחר.91

ד"ר דפנה הירש

תראבוט

ד"ר דלית שמחאי

תעאיוש
יש דין ,

חן חקלאי

יש דין

ד"ר חנה אבירם

יש דין
26
מחסום ווטש

נעה שיינדלינגר

זוכרות

20

12

23 22

24

52

27

פרופ' דניאל מונטרסקו

שתי"ל
30 92
זוכרות ,

מתן קמינר

אתר ""972

עדי מורנו

קואליציית נשים לשלום

מיכל רן-רובין

זוכרות ,

אילת מעוז

קואליציית נשים לשלום

הילה דיין

קואליציית נשים לשלום
Gate4837

82

31

32

34 33

35

אראלה גרסיאני

Gate4838

ברק קליר

Gate4839

63

על עצומת התגובה הראשונה שנשלחה במטרה לפגוע
“We urge all members of the AAA to join in
 supporting the academic boycott resolution onבניסיון האא"י לבלום את היוזמה האנטי הישראלית
המתגבשת ,הם פעילים בארגונים שתולים ,הפועלים
the spring ballot.”13
בתוך ישראל במימון מדינתי זר ורחב היקף ,נגד
מבדיקה שביצענו עולה כי כל החותמים הישראלים מדינת ישראל וחיילי צה"ל .כמו כן ,מצאנו כי גם

5

אקדמאים ישראלים בשירות

הBDS-

מבוא
מבין החותמים הישראלים שאינם חיים כיום בארץ,
לסיכום ,אנו קוראים לשר החינוך ,למועצה להשכלה
רובם המוחלט קשורים באופן ישיר לארגונים שתולים גבוהה ולגורמים הרלוונטים לבצע חשיבה מחודשת
נוספים או לארגוני  BDSבינלאומיים .עובדות אלו בנוגע ללגיטימיות הפעולות של אנשי אקדמיה
מבססות את הטענה כי ארגונים ואישים ישראלים המשרתים את תנועת החרם ,על כך אנו מרחיבים
מהווים חוד חנית בתופעת ה BDS-ויוצרים רוח גבית בפרק ההמלצות .אנו בטוחים שהגורמים הרלוונטים
עיקרית של פעילות החרם נגד ישראל בעולם.
יכולים לפעול בנחישות רבה יותר על מנת להפסיק את
דוח זה יראה כי בעוד מקבלי ההחלטות ונשיאי השימוש הפוליטי שעושים אנשי אקדמיה ישראלים
אוניברסיטאות בישראל מבקשים להיאבק בתופעת בכוחם על מנת לעודד את החרם על ישראל .כמו-
ה BDS-ברחבי העולם באמצעות פגישות עם כן ,אנו מצפים משר החינוך העומד בראש המועצה
ראשי מדינות וחברי פרלמנט ,תקצוב יוזמות להשכלה גבוה לתזכר את מוסדות ההשכלה הגבוהה
לביקורים וחילופי סטודנטים ,קיום כנסים וקונגרסים בהחלטת המל"ג משנת  ,2012ה"רואה בקריאה לחרם
בינלאומיים ,40ההתייחסות לתופעת החרם מבפנים אקדמי על ישראל מצד אנשי מוסדות השכלה גבוהה
דחופה הרבה יותר ,גם אם מדובר בסוגיה נעימה פחות בישראל ערעור אושיותיה של מערכת ההשכלה
לטיפול .תופעת החרם מבפנים ,ובמיוחד באקדמיה ,הגבוהה" ומתוך כך "קוראת למוסדות לתת את הדעת
לעניין ,ולגבש דרכי התמודדות".
מהווה חיזוק משמעותי ביותר למאבק נגד ישראל.

תנועת ה BDS-היא תופעה אנטי ישראלית
בינלאומית הולכת ומתרחבת .מטרתה העיקרית היא
לשכנע את דעת הקהל העולמית ואת מקבלי ההחלטות
במוסדות הבינלאומיים ,שאין למדינת ישראל זכות
קיום .הבלוגר אחמד מור ,מפעילי ה BDS -המוכרים
בעולם 41,היטיב להסביר זאת“ :משמעתו של הBDS-
הוא אכן סופה של המדינה היהודית [  ] ...ההצלחה
של תנועת ה BDS-קשורה באופן ישיר בהצלחתנו [
42
 ] ...לערער על הציונות כדרך לגיטימית”.

חרמות אקדמיים“ .הרגע הדרום-אפריקאי שלנו
הגיע ,”...הכריז ד”ר עומר ברגותי ,ממייסדי תנועת
ה BDS-בריאיון עיתונאי לפני מספר שנים“ .צורת
48
האפרטהייד הייחודית של ישראל מצויה בציונות.”...

אין חולק על חלקם הגדול של הפלסטינים ושל
הפעילים הבינלאומיים בתנועת ה BDS-בהתגברות
המסע התעמולתי נגד ישראל .אך לפני שאנחנו
ממהרים להאשים גורמים חיצוניים ,מן הראוי שנבחן
את “תרומתם” של אישים וארגונים ישראלים בפעילות
באמצעות כנסים אקדמיים ,ימי תרבות ועיון ,אנטי ישראלית זו .כלומר ,את מי שמספק את ההכשר
אירועים חברתיים ,שתדלנות ועוד ,מקודם המסר לתנועת החרם הבינלאומית נגד ישראל.
העיקרי של תנועת ה ,BDS-והוא שמדינת ישראל
בשנים האחרונות השכילה המנהיגות הישראלית
היא מדינת אפרטהייד המבצעת פשעים חמורים נגד להבין את חומרת הבעיה ואף דיברה בגלוי על כך
האנושות.
שיש להילחם במקדמי החרם .ראש הממשלה בנימין

ספינת הדגל המוכרת ביותר של תנועת הBDS43-
היא “שבוע האפרטהייד הישראלי” ,המתרחש במאות
קמפוסים ברחבי העולם בכל שנה 44.הטמעת שקר
קליט (ישראל = “אפרטהייד”) במוחם של מיליוני
סטודנטים ,אכן עלולה להכשיר את הלבבות בעולם
להאמין שיש למחוק את ישראל מהמפה .לפי דוח של
הליגה נגד השמצה שפורסם לאחרונה ,חלה ב2015-
עלייה חדה בכמות האירועים האנטישמיים והתקריות
האנטי-ישראליות ברחבי המוסדות האקדמיים
45
בארצות הברית.

נתניהו הכריז לפני שנתיים ש”ה BDS -רוצים לראות
את קץ המדינה היהודית .צריך לחשוף אותם .הם
אנטישמים קלאסיים .צריך להילחם בהם ולהחרים
את המחרימים .צריך להילחם בחזרה" .49כמה חודשים
קודם לכן התכנסה המועצה להשכלה גבוהה וקיבלה
החלטה ה"רואה בקריאה לחרם אקדמי על ישראל
מצד אנשי מוסדות השכלה גבוהה בישראל ערעור
אושיותיה של מערכת ההשכלה הגבוהה" ,ומתוך כך
"המועצה להשכלה גבוהה קוראת למוסדות לתת
את הדעת לעניין ,ולגבש דרכי התמודדות" .50נשיא
המדינה ראובן ריבלין התייחס לנושא ואמר ש"תנועת
ה BDS-היא תנועה שיסודותיה באי-הסכמה בקיומה
של מדינת ישראל [  ] ...חובה עלינו להראות שטענות
ה BDS-מקורן בשנאה ושטנה כלפי מדינת ישראל".51

עלי אבו נימה ,ממייסדי ארגון ה“ BDS-אלקטרוניק
אינתיפאדה” ,46תמצת את האסטרטגיה“ :אובדן
הלגיטימציה עבור משטר האפרטהייד היה מחולל
השינוי ,וכאשר מערכת מאבדת את הלגיטימיות שלה,
למרות התגברות המודעות לתופעה בקרב דרג
כל כלי הנשק שבעולם לא יוכלו להגן עליה [ … ] אנו
מתחילים לראות אובדן דומה של לגיטימציה כלפי מקבלי ההחלטות והפקידות הבכירה ,אנשי אקדמיה
47
ישראלים ממשיכים לעודד ולקדם את החרמתה של
הציונות”.
אך תנועת ה BDS-לא מחכה שפעיליה בקמפוסים מדינת ישראל באופן כללי ובמישור האקדמי בפרט.
יגיעו אל עמדות המפתח ,אלא חותרת בהתמדה לזירוז החלטת האגודה האנתרופולוגית האמריקאית לאשר
הקץ ,זאת באמצעות שכנוע חברות עסקיות למשוך את החרם על ישראל ,בעקבות מעורבות ישירה של
את השקעותיהן מישראל ,באמצעות שכנוע אמנים מרצים ישראלים ,חייבת להבהיר למקבלי ההחלטות
להימנע מהופעות בפני קהל ישראלי ובאמצעות שלא ניתן לשבת על המדוכה לאורך זמן בכל הנוגע
לתופעת החרם מבפנים.
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אקדמאים ישראלים בשירות

הBDS-

האגודה האנתרופולוגית
האמריקאית כמקרה בוחן
תהליך ההתגבשות של החלטת החרם נגד ישראל
באגודה האנתרופולוגית האמריקאית מדגים בבירור את
השפעתם של אנשי אקדמיה ישראלים המובילים את
החרם האקדמי על מדינת ישראל ומעודדים אותו .במקרה
זה ניתן לראות כיצד מרצים ישראלים בולטים בתחומם
הכשירו למעשה את היוזמה להחרים את ישראל.
ד”ר חאלד פוראני מאוניברסיטת תל אביב ,ד”ר יעלה
רענן ממכללת ספיר ,ד”ר דפנה הירש מהאוניברסיטה
הפתוחה וד”ר דלית שמחאי מכללת תל-חי  -כולם אנשי
סגל בכירים במוסדות אקדמיים הממומנים מכספי משלם
המיסים .המרצים הנ”ל הם דמויות ישראליות בולטות אשר
פעלו בגלוי במטרה לחבל בניסיון האגודה האנתרופולוגית
הישראלית למנוע חרם על מדינת ישראל .בעודם עשו זאת,
הם אף דחפו את היוזמה האנטי-ישראלית קדימה.

מערכה ראשונה :אגודת
האנתרופולוגים האמריקאים
שוקלת חרם אקדמי:
בשנת  2013החלה סדרת דיונים בתוך אגודת
האנתרופולוגים האמריקאית (להלן “אא”א”) ,הדנה
בשאלה “כיצד יש לנהוג ביחס לסכסוך הישראלי-
פלסטיני?” .אחת ההצעות שהועלו הייתה יזמת החרם
על ישראל .במהלך שנת  2014הקולות הקוראים לתמיכה
בחרם האקדמי נגד ישראל התגברו וזאת ,בין היתר ,בזכות
עצומת תמיכה גדולה ומכתב מאנשי אקדמיה ישראלים.
כך ,ב 1-בחודש אוגוסט  ,2014האגודה החליטה על הקמה
של “כוח משימה” לישראל (ופלסטין) .52בוועידה השנתית
של האא”א שנערכה בהמשך השנה בוושינגטון ,ותוך
כדי התגברות קריאות התומכות בחרם ,התקבלה ברוב
קולות ההצעה להמשיך לקדם את הדיון בנושא החרם על
53.54
ישראל.

מערכה שנייה :אגודת
האנתרופולוגים הישראלית יוצאת
להגנת האקדמיה הישראלית
בתגובה לקידום יזמת החרם על ידי האא”א שלחה
אגודת האנתרופולוגים הישראלית [להלן “אא”י”] מכתב
לאא”א (ב 28-לאוגוסט )2014 ,ובו הביעה התנגדות
מוחלטת ליוזמה האנטי-ישראלית המתגבשת.
להלן קטעים נבחרים מהמכתב:

55

“האגודה הישראלית לאנתרופולוגיה וחבריה מאמינים

8

כי האפשרות לחרם אקדמי בחסות אא”א הינה עלבון
מוסרי ליושרה שלנו ,ליושרה של חברי אא”א כיחידים
וכאנתרופולוגים וליושרה של אא”א כמוסד .חרמות
אקדמיים חותרים תחת יסודות הממסד האקדמי וההחלפה
החופשית של רעיונות .החלטה כזו תהיה צעד במדרון
חלקלק המערער את עקרונות היסוד עליהם מושתתת
אא”א והאנתרופולוגיה בכלל .האגודה קיבלה החלטות
פוליטיות בעבר ,אך החרמת מדינה ומוסדותיה האקדמיים
הינה צעד חסר תקדים [  ] ...הענשת חוקרים בישראל על
פעולות הממשלה שלהם אינה רק חסרת משמעות ,לא
אפקטיבית ונוגד את המטרה המוצהרת ,בראש ובראשונה
היא הפרה של החופש האקדמי וחופש הביטוי.
לא פחות חשוב ,הקריאה לקדם חרם על מוסדות
בישראל מטעה ,על גבול חוסר ההגינות ,בהיותה ניסיון
אפולוגטי להבחין בין מוסדות ישראלים לבין אנתרופולוגים
כאינדיבידואלים .כמעט כל האנתרופולוגים הישראלים
עובדים במוסדות הממומנים על ידי המדינה [  ] ...החרם
יטיל אות קין ויגרום נזק ליחידים אלה ,ללא קשר לדעותיהם
הפוליטיות.
החרמת אנתרופולוגים ישראלים מבטאת חוסר הגיון
מוסרי [  ] ...תנועת החרם מאשימה את אנשי האקדמיה
הישראלים כי הם “מספקים צידוק אידיאולוגי ואמצעים
טכניים להמשך הכיבוש” .פרשנות שגוייה זו של האקדמיה
הישראלית חושפת את הניתוק מידע אמיתי על המתרחש
בשטח ,סוג של “אנתרופולוגיית כורסא” שאינה יאה
למקצוע שלנו [ ] ...
חיפוש ברשת של המילה “ישראל” בתכנייה של כנס
אא”א מחזיר הרבה יותר תוצאות מכל מדינה אחרת במזרח
התיכון! [  ] ...אנו תוהים :מדוע ישראל הפכה למוקד דאגה
ומטרה לחרם ב-אא”א? האם יש צורך להביא את הרשימה
הארוכה של מקומות סביב העולם בהם בני אדם סובלים
כתוצאה מעימות וכוחות לא מאוזנים או היכן שהניצול,
העבדות ואפילו רצח העם מהדהדים עד היום? אז שוב,
למה לבחור בישראל?
סקירה של התכנייה מראה בבירור כי הפרוצדורה
הארגונית גויסה כדי לתת פתחון פה למשתתפים נבחרים
שתומכים ביזמת החרם ולמזער השתתפות אנתרופולוגים
בעלי ידע או קשרים עם מוסדות ישראליים .היחס בין
אירוע אחד המבקר את החרם לעומת ארבעה-חמישה
שבעדו [  ] ...מהווים יותר במה לביטוי דעה קדומה וחד
צדדית מאשר דיון בשולחן עגול [  ] ...הארגון חוסם למעשה
את התקשורת החפשית ונכשל במשימה לייצר שיח אקדמי
רציני ודמוקרטי”.

הבהרה :אגודת האנתרופולוגים הישראלית ערכה
הצבעה בנוגע למכתב ,ורוב של חברי האגודה תמכו בו.

מערכה שלישית :קבוצת
המורדים הישראלים מעודדת את
האא”א לקדם את הדיון בחרם על
ישראל
ב 10-בספטמבר ,שבועיים לאחר שליחת מכתב
המחאה ,יצאה קבוצה של מרצים ישראלים שגובתה ע”י
אנשי אקדמיה מהעולם (אזרחים ישראלים) בקריאה
לתמוך בדיון בחרם .במכתב ששלחו הם תוקפים את
האא”י בחריפות ומעודדים את האא”א להמשיך בתהליך.
להלן קטעים נבחרים מהמכתב:56
“אנו כותבים לכם כאנתרופולוגים ,אזרחי ישראל ,כדי
להביע את התנגדותנו הנחרצת למכתב ששלחה האגודה
האנתרופולוגית הישראלית (אא״י) לאגודה האנתרופולוגית
האמריקאית (אא״א) ביום  28באוגוסט  .2014מכתבה של
האגודה מוחה על הדיון המתוכנן בקריאה הפלסטינית
לחרם ,משיכת השקעות וסנקציות (בד״ס) במפגש השנתי
הקרוב של האא”א .אנו סבורים כי המכתב מכיל אמירות
שגויות ומטעות ביחס ליעדי תנועת הבד״ס ולאמצעי
הפעולה שלה [ ] ...
[  ] ...לנוכח זאת ,מבקשים אנו ,אנתרופולוגים אזרחי
ישראל ,להצביע על האמון המלא שאנו נותנים באא״א,
ובאופן שבו הכינה הוועדה המארגנת את הכנס השנתי
המתוכנן .באופן מיוחד ,אנו תומכים בקריאתה של הוועדה
המארגנת לקיים דיון פתוח ,שקוף ופורה בעמדתה של
האא״א ביחס לישראל/פלסטין [ ] ...
חרף הרמיזות המופיעות במכתבה של האגודה,
אנתרופולוגים בישראל מעולם לא הכריזו בצורה מוסדית
ומאורגנת על התנגדותם לכיבוש ולדיכוי העם הפלסטיני.
יתרה מזאת ,בניגוד לטענות האא״י וכפי שמציינים בצדק
תומכי הבד״ס ,האקדמיה הישראלית הינה זרוע חשובה של
המדינה והיא משחקת תפקיד מכריע במדיניותה הדכאנית:
מוסדות אקדמיים ישראלים משתפים פעולה בדרכים רבות
עם הממסד הבטחוני ,לרבות סוכנויות המודיעין .למוסדות
אלו תפקיד חשוב בשימור החסמים המבניים להשכלה
גבוהה ,הפוגעים במיוחד באזרחי ישראל הפלסטינים
ובקבוצות מדוכאות אחרות ,בהן מזרחים ,זאת בעוד
שזכותם להשכלה של הפלסטינים בשטחים הכבושים
מופרת בבוטות בידי הכיבוש הצבאי הישראלי .כמו כן
שוכר הצבא לשירותיו אנתרופולוגים בשל ‘מומחיותם

התרבותית’ או כישוריהם המתודולוגיים .אף אחת מצורות
מעורבות אלו לא זכתה מעולם לגינוי פומבי של האגודה
האנתרופולוגית הישראלית .האגודה גם לא ערערה על
הלגיטימיות של ‘אוניברסיטת’ אריאל ,מוסד השכלה
גבוהה שהוקם לאחרונה על קרקע פלסטינית מופקעת
בשטחים הפלסטיניים שנכבשו ב .1967-הלכה למעשה,
כמו כל שאר האגודות האקדמיות בישראל ,האא״י מכירה
באריאל כמוסד אקדמי ישראלי ואקדמאים המועסקים על
ידו נמנים עם חבריה.
האגודה הישראלית לא הבדילה את עצמה מעולם
מהממסד המיליטריסטי בישראל [  ] ...אכן ,אין זהות בין
פועלה של האגודה האנתרופולוגית הישראלית לפועלם של
יחידות ויחידים .מספר אנתרופולוגים אזרחי ישראל יצאו
באופן ציבורי נגד הכיבוש והביעו תמיכה ב .BDS-הם עשו
זאת בשם החירות האקדמית  -אותו עיקרון שמוביל את
תומכי ה BDS-להתנגד במפורש להחרמה של אקדמאים
יחידים .כמובן ,גם כאקדמאים יחידים ,אנתרופולוגים
ישראלים עלולים להיפגע מחרם שיוטל על המוסדות
המעסיקים אותם .אולם בניגוד לנטען במכתבה של האא״י,
סיכון אפשרי זה אינו מנוגד לשאיפה לדיון ולדיאלוג .להפך -
בתנאים הנוכחיים ,הוא מהווה תנאי אפשרות לדיאלוג כזה.
בהתאם לנאמר מעלה ,אנו מעודדים דיון פתוח וציבורי
ב BDS-ובצעדי מחאה אחרים” .

מערכה רביעית :כוח המשימה
של אא”א מגיע “לחקור” את המצב
בישראל
בעקבות החלטת האא”א נשלח כוח משימה לישראל
שמטרתו להביא נתונים ועדויות מהשטח .כוח המשימה
הגיש לאא”א דוח בראשון באוקטובר  2015ובו מוצגת
תמונה חד-צדדית .למעשה מתגלה שה”חקירה” הייתה
בלתי מאוזנת בעליל ויצרה במכוון כתב אישום חמור נגד
ישראל .57עצם העובדה שהחלק המרכזי בדוח עוסק במה
שחברי הוועדה מגדירים כ"היסטוריה ארוכה של נישול,
אובדן אדמות ,אפליה ,הגבלות על תנועה וחופש הביטוי
נגד פלסטינים מצד מדינת ישראל" לא רק מוכיח שהדוח
אינו מתיימר להיות אובייקטיבי ,אלא נשען על עולם
מושגים הלקוח מוועידת דרבן ממש.
מעבר לכך ,הדוח מדגיש שוב ושוב שהוא מתבסס על
עדויות של ישראלים ,על מנת לבסס את הלגיטימיות
של המסקנות שלו ועל מנת לבסס מראית עין של
אובייקטיביות .כל העדויות של הישראלים מופיעות בדוח
בעילום שם ,כך שלא ניתן לאמת אותן ולבסס את החשד
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(המתבקש) שיש חפיפה גדולה בין מכתב תומכי החרם
הישראלים לבין עדי-הדיבה הישראלים .יוצא דופן אחד
הוא האנתרופולוג האמריקאי-ישראלי ג’ף הלפר ,שהקים
את הארגון השתול “הוועד הישראלי נגד הריסת בתים”,
שהיה בין הארגונים הישראליים הראשונים שהצטרף
58
לקמפיין ה BDS-הבינלאומי.
להלן מספר ציטוטים מהדוח של כוח המשימה של
האגודה האנתרופולוגית האמריקאית ,הממחישים כיצד
אנשי אקדמיה ישראלים סייעו בהגעה להחלטה הסופית
להטיל חרם אקדמי על ישראל.
“למרות שישראלים מרבים לדבר על ‘סכסוך’ (מה
שמרמז על עימות בין צדדים שקולים) ,הפלסטינים
מדברים על ‘כיבוש’ .ואכן אנתרופולוג ישראלי ייעץ לנו
להימנע מכל אזכור של סימטריה ,כל אזכור של שני צדדים
ששניהם שוגים .כל זר שידבר במושגים אלה יהיה באמת
אשם בקולוניאליזם ] ... [ .השתכנענו (על בסיס הראיונות
שלנו עם יהודים ישראלים ,פלסטינים ומומחי אקדמיה
זרים) שלא ניתן להבין את העימות/כיבוש בלי למצב אותו
59
כתוצר של מבנה קולוניאלי ,גם אם ייחודי”.
“איש אקדמיה ישראלי אחד אמר לכח המשימה‘ :לא
הייתי אומר שישראל אינה דמוקרטיה ,אבל היא דמוקרטיה
ליהודים בלבד’ .אמירה זו הובילה אחדים להתייחס לישראל
60
כאל “אתנו קרטיה””.
“בעוד ההקבלה בין מערכת הסיווג הבירוקרטית
והאפליה לבין משטר האפרטהייד נראית מתבקשת ,כמה
פלסטינים הזהירו אותנו לא להתייחס לאנלוגיה כמדויקת
מדי .אחד התייחס למצב הפלסטיני כאל ‘אפרטהייד רך’,
בעוד אחר אמר ‘זוהי מערכת אפרטהייד חדשה ,עם שיטות
61
מתוחכמות יותר’”.
“אנתרופולוגית ישראלית הזהירה את כח המשימה
ש’כשאמריקאים מגיעים לישראל ,הם מקובעים לתבנית
של גזענות שחורים-לבנים’ שמתמקדת רק על פלסטינים
ויהודים .היא ציינה שהתמונה מורכבת גם מ’גזענות פנים
יהודית’ שחווים המזרחיים והאתיופים .למרות שאין זה
מוקד הדוח ,אנו רוצים לציין את העובדה שהמזרחיים
והאתיופים מרוויחים פחות ,משכילים פחות ושבצבא
מוטלות עליהן משימות השיטור הישירות ,לעתים אלימות
מול הפלסטינים ,בעוד שהמשימות היוקרתיות והנקיות
62
יותר של איסוף מודיעין נוטות להיות שמורות לאשכנזים”.
“אנו לא רוצים להפחית בחשיבות של ההבדלים בין
הנסיבות של פלסטינים בישראל ובשטחים הכבושים [ ...
] אף על פי כן ,לפלסטינים רבים נראה כאילו הם ,כעם,
נתונים למה שמכנה האנתרופולוג הישראלי ג’ף הלפר
באופן מעורר מחלוקת ‘מטריצת השליטה שפועלת באופן
63
גמיש במישורים שונים’”.
“בעקבות מסע ההפצצות של ישראל ב 2014-שבא
כנקמה על מתקפת הטילים של חמאס ,הפלסטינים בעזה
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חיים ‘חיים חשופים/ריקים’ .בכל קנה מידה זהו המצב
הגרוע ביותר שהתנסו בו הפלסטינים .אקדמאי ישראלי
אמר לנו‘ ,עזה היא כלא .שני מליון אנשים גרים שם .חלקם
היו רוצים ללמוד אנתרופולוגיה ,אבל אינם יכולים כי הם
64
לא יכולים לצאת’”.
“חלק מהחוקרים הישראלים חשים שכבר היום יש מעין
חרם לא רשמי ,שבו אקדמאים ישראלים מנודים ומסומנים
65
בגלל הלאומיות שלהם”.
“מתוך חוות הדעת של ( PACBIארגון פלסטיני תומך
חרם) :מוסדות אקדמיים הם מרכיב מפתח בפיגומים
של משטר הכיבוש ,הקולוניאליזם והאפרטהייד נגד
העם הפלסטיני .מאז היווסדה ,האקדמיה הישראלית
שילבה ידיים עם הממסד הפוליטי-צבאי .מלבד אנשי
עקרונות בודדים ,האקדמיה הישראלית מעורבת באופן
יסודי בתמיכה בהנצחת שלילת הזכויות השיטתית של
66
הפלסטינים”.
“אין ספק שהאוניברסיטאות הישראליות מעורבות
באופן עמוק בהתנחלות הקולוניאלית .שתי אוניברסיטאות
(תל אביב והעברית) נבנו באופן חלקי על אתרים
פלסטיניים שנהרסו; ארכיאולוגיה ישראלית מעורבת
בפיתוח נראטיבים מתנחליים-קולוניאליים; וכפי שחבר
סגל ישראלי ניסח‘ ,כל האוניברסיטאות שלנו הן חלק
67
מהקומפלקס הצבאי-תעשייתי במידה רבה’”.
“כח המשימה שאל שוב ושוב את תומכי החרם על
מעורבות אנתרופולוגית בסכסוך /כיבוש .לא מצאנו
דוגמאות מפורשות של שיתוף פעולה פעיל ,למרות
שאנתרופולוגים צריכים לברר האם הם אחראים בדרכים
68
יותר סבילות”.

מערכה חמישית :ההתקפלות של
אא”י
בתאריך  11ליולי  ,2015חודשים לפני הוועידה השנתית,
הוציאה אא”י גילוי דעת “נגד הכיבוש ,נגד חרם אקדמי ,בעד
דיאלוג” .69גילוי הדעת הגיע לאחר דיון “לגבי האסטרטגיות
השונות שיש לנקוט [  ] ...מול הקריאות לחרם אקדמי על
ישראל” .גילוי הדעת הוא למעשה הודעת כניעה של אא”י
אל מול האיום בחרם ותחנוני רחמים מאת אא”א להימנע
מחרם אקדמי (אך לא מחרם באופן כללי) .גילוי הדעת
פותח בגינוי של מדיניות ישראל ,וקורא “לסיום המצור על
עזה ושיקומה ,לסיום הכיבוש וקידום הסדר מדיני ,להכרה
בזכותם של פלסטינים אזרחי ישראל לשוויון מלא ולקידום
פתרון הוגן לבעיית הפליטים” .הגינוי מקושר באופן ישיר
לבקשה שלא להחרים את המוסדות האקדמיים ולמעשה
מוצע כאתנן שימנע את המהלך .בגינוי חד-משמעי זה
הפכה האא”י כל דעה אחרת של אנתרופולוג ישראלי ללא
לגיטימית ,ובכך פגעה בעצמה בחופש האקדמי של אנשי
האקדמיה הישראליים.

מערכה שישית :החלטת החרם
של אא”א
ב 20-בנובמבר  2015התקבלה באסיפה השנתית של
האא"א החלטה לקיים ההצבעה סופית בין כלל חברי
האגודה בדבר הטלת החרם האקדמי על ישראל .כתב
ההחלטה בדבר פתיחת ההצבעה ,כפי שנראה בהמשך ,לא
רק מהווה לכשעצמו כתב אשמה אנטי ישראלי מיסודו,
אלא כבר מכיל את תוצאת “ההצבעה” המיועדת -הטלת
חרם על ישראל.
חלק מהתומכים בחרם והדוחפים שלו היו ארגונים
ישראליים ופלסטיניים ,כדוגמת “החברה הפלסטינית
האזרחית” .70מן הצד השני ,המתנגדים להצעת
החרם היו מגוונים וביניהם בלטו אנתרופולוגים
ישראלים המזוהים בדרך כלל עם עמדות השמאל.
ההחלטה הרשמית והסופית תתקבל במסגרת הצבעה
אלקטרונית של כלל חברי העמותה במהלך החודשים
אפריל ומאי.
ההחלטה להחרים את ישראל הייתה ארוכה ולוותה
בכמה סעיפים המשווים את ישראל למדינת אפרטהייד,
התומכים בתנועת ה BDS-והכוללים עוד התבטאויות
אנטי-ישראליות .להלן ציטוטים נבחרים מההחלטה:71
“במשך עשורים ,למרות גינויים מהאו”ם וגופים
בינלאומיים ,מונעת המדינה הישראלית (כך במקור)
מהפלסטינים את זכותם הבסיסית לחופש שוויון והגדרה
עצמית ,באמצעות טיהור אתני ,קולוניזציה ,הפלייה וכיבוש
צבאי [  ] ...ישראל מונעת את זכות הפלסטינים לחינוך בכך
שהרסה אוניברסיטאות ובתי ספר פלסטינים בהפצצות
צבאיות [  ] ...המדינה הישראלית והאוניברסיטאות מונעות
באופן שיטתי מסטודנטים פלסטינים זכויות ומשאבים
השווים לעמיתיהם היהודים.
המוסדות האקדמיים בישראל הם סייענים במישרין
ובעקיפין לתחזוק השיטתי של הכיבוש ושלילת זכויות
היסוד של הפלסטינים בספקם תכנון ,מדיניות ומומחיות
טכנולוגיות להמשך הנישול הפלסטיני.
רוב גדול של ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים
קראו להטלת חרם על מוסדות אקדמיים ישראלים כחלק
מתנועה רחבה יותר (.)BDS
מוחלט בזו כי אא”א פורשת חסותה ותכבד את
הבקשה של ארגוני החברה האזרחית הפלסטיניים להחרים
את המוסדות האקדמיים הישראליים עד אשר יחדלו
להיות סייענים בהפרת זכויות הפלסטינים [  ] ...שימוש
בחרמות הוכח כיעיל במאבקים דומים לחירות וצדק ,כולל
באפרטהייד בדרום אפריקה.
אם החרם יאושר ,אא”א תמנע מכל שיתוף פעולה רשמי
או התקשרות אחרת עם מוסדות אקדמיים ישראליים,
ובכללם אא”י .החרם ישפיע על המוסדות הישראליים

בדרכים הבאות .הם לא יכללו ב( AnthroGuide-בסיס
נתונים לחיפוש מומחים והתמחויות) ,לא יפרסמו בביטאוני
אא”א ,או ישתתפו בתכנית השירותים המחלקתיים,
מרכז הקריירה ,או יריד הבוגרים .בנוסף ,החרם מונע את
ההרשאה להעתיק ולצלם מאמרים מאא”א לג’ורנלים
ופרסומים במוסדות ישראלים .החרם יכול לכלול גם איסור
מכירת גישה ל Anthrosource-למוסדות ישראליים.
אנו צופים כי לאימוץ החרם יהיו השלכות כספיות
מינימליות עבור אא”א”.

מערכה שביעית :אנשי אקדמיה
ישראלים תומכים ביוזמת החרם
ומעודדים הצבעה בעד יישומו
כמה ימים לפני שהחלה ההצבעה בגוף הבוחר ,פרסמו
 22אנתרופולוגים ישראליים אנונימיים קריאה מפורשת
לתמיכה בחרם .במכתב ציינו כי:
"אנו ,אנתרופולוגים ישראלים ואזרחי ישראל ,מוטרדים
מן ההרס המתמשך ,של הנישול הקולוניאלי בישראל
 /פלסטין ,משבחים את עמדתם האמיצה של החברים [
 ] ...באגודה האנתרופולוגית האמריקנית ( )AAAאשר,
באופן גורף ,ועל ידי  ,88%הצביעו להטיל חרם על מוסדות
אקדמיים ישראליים [ "] ...
"הקריאה לחרם [היא] [  ] ...תוצאה של כיבוש מפחיד
שהורס חיים ורווחה פלשתינים [  ] ...הוא [תוצאה] של
'מדיניות הדומה לזו שיושמה על ידי משטר האפרטהייד
72
בדרום אפריקה [ ”] ...
תמיכתם של האקדמאים והאנתרופולוגים הישראלים
ביוזמת החרם מקבלת הבלטה באתר האינטרנט המרכז
את פעילות תומכי החרם האקדמי נגד ישראל 73.בדף
“מסמכי מפתח” ,ישנו חלק נפרד בשם “קולות ישראלים”
(( Israeli Voices,74ומתוך כך אנו למדים עד כמה חשובה
מעורבותם של הישראלים המצדיקים את החרם על
עצמם ,למבקשי רעתה של ישראל .בין המסמכים השונים
הנמצאים בעמוד ,ניתן למצוא עצומת תמיכה בחרם
האקדמי שעליה חתומים  22אנתרופולוגים ישראלים
אנונימיים 75,מכתב תמיכה ביוזמת החרם של אנתרופולוג
ישראלי העובד במוסד ציבורי בישראל (חתום כאנונימי),76
ומכתב תמיכה בחרם של ד”ר הילה דיין ,ישראלית העובדת
ב"אמסטרדם יוניברסיטי קולג'" שבהולנד 77.ד"ר דיין אף
נאמה באוניברסיטת תל אביב (יוני  )2015בשבח החרם
מבפנים ,ובאופן אירוני איששה את משפטו האלמותי של
המשורר סמואל ג'ונסון " -פטריוטיות היא מפלטו האחרון
של הנבל" ,באמרה " :אני תומכת בחרם מבפנים ,מאהבת
ישראל ,כאקט של פטריוטיות וסולידריות עם המאבק
78
הפלסטיני".
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מי הם הישראלים שמקדמים
חרם על ישראל
כפי שראינו עד כה ,ברוב המקרים האקדמאים הישראלים
הפועלים להכפשת ישראל נהנים מ”אנונימיות” .הדבר יוצר
יתרון רב למבקשי רעתה של ישראל ,שכן באופן זה אי
אפשר לדעת אם מדובר באותם אקדמאים החוזרים על
עצמם פעם אחר פעם ,או במספר רב ומגוון בהרבה של
ישראלים המקדמים את החרם האקדמי נגד ישראל.
יתרון נוסף שמייצר הערפל האנונימי הוא שבאופן זה
לא ניתן לדעת אם יש לאותם חותמים אינטרסים פוליטיים
נוספים .האם מדובר בחוקרים ללא משוא פנים או שמא
בבעלי אינטרסים זרים המפיקים רווחים מן הסכסוך ומן
החתירה נגד ישראל?
כדי להתמודד עם הסוגיה הזו ,נחזור אל רשימת
האקדמאים הישראלים שפרסמה ב 10-בספטמבר 2014
מכתב נגד אגודת האנתרופולוגים הישראלית ,ועודדה את
האגודה האמריקאית להמשיך לקדם את הדיון המוביל
לחרם על ישראל.
עיון ברשימת החותמים מגלה כי מתוך  21האקדמאים
הישראלים החתומים באופן גלוי ,עפ”י המידע שהצטבר
אצלנו ,רק  12באמת מתגוררים כיום בישראל ,כולם
קשורים בקשר ישיר לארגונים הממומנים על ידי ממשלות
זרות ורובם המוחלט על ידי הארגון האמריקאי “הקרן
לישראל החדשה” התומכים בארגונים הפועלים להכפשת
79
ישראל ולפגיעה בחיילי צה”ל בארץ ובעולם:
1.1ד”ר חאלד פוראני  -חבר סגל בחוג לסוציולוגיה
ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב 80הינו חבר
בורד בארגון השתול “מרכז מוסווא” 81,הממומן ע”י
קרן פלסטינית המנוהלת מרמאללה ובעלת סניף משני
בעזה 82,על ידי הארגון האמריקאי ה”קרן לישראל
חדשה” 83,84ועל ידי ישויות מדינתיות זרות כולל
האיחוד האירופי עצמו 85.פוראני השתתף בכנס של
הארגון האמריקאי תומך הBDS- “The Jerusalem-
 fund” 86ונשא שם בין השאר את הדברים הבאים:
“ [  ] ...השנאה ,ההסתה והגזענות קיבלו חסות
והתקבלו כנורמה [  ] ...אני מלמד בתל-אביב ויש לי
סטודנטים שרוצים לברוח מהמדינה; שהם מאבדים
את שפיותם בגלל הנורמליזציה של ההרג בחברה.
אחד מהסטודנטים שלי ניתק קשר עם הוריו כיוון שלא
היה מסוגל לתמוך ,כמוהם ,בהרג ילדים ,ולכן הוא חש
87
מצוקה כלכלית [ .”] ...
יש לציין כי מעבר ליכולת הכספית הגדולה של
“מרכז מוסאווא” והעובדה שהוא שואב את משאביו
ממקורות פוליטיים-זרים ,מדובר בארגון אנטי-
ישראלי מיסודו" .המסמך המשפטי של מרכז מוסאווא"
שפורסם בשלהי  ,2006המהווה אבן יסוד של הארגון
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במטרה לכונן בקרב ערביי ישראל לאומיות פלסטינית
בדלנית ,תואר על ידי מדען המדינה ד"ר דן שיפטן
"כמסמך הפוסל את המפעל הלאומי היהודי מעיקרו [
 88."] ...כדי להמחיש את אופי הארגון בדרך נוספת נציין
כי לאחר אירועי המשט הטורקי לעזה ( ,)2010מנהל
מרכז מוסאווא ג'עפר פרח ניסה לפרוץ בכוח אל חדר
הפצועים הטורקים בבית החולים רמב"ם בחיפה כדי
להביע בהם תמיכה .הוא אף נעצר בעקבות המאבק
89
שהתפתח בינו ובין השוטרים שנכחו במקום.
2.2ד”ר יעלה רענן  -מרצה במחלקה למנהל ומדיניות
ציבורית במכללת ספיר ,90היא פעילה בולטת בארגון
91,92,93
“המועצה האזורית לכפרים הבלתי מוכרים”,
ארגון שהיה מעורב בהובלת הפגנות אלימות נגד
94
המדינה בנושא הסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב.
הארגון נתמך על ידי הארגון האמריקאי “הקרן
לישראל חדשה 95”.רענן פעילה בשתי”ל ,שהיא הזרוע
96
הביצועית של ה”קרן לישראל חדשה” בישראל,
97
ובארגוני שתולים נוספים “ -נשים עושות שלום”
ו”קול אחר” .98רענן קראה ללחץ בינלאומי על ישראל
על מנת להפסיק את תכנית ‘פראוור’ במאמר שפורסם
במגזין “ ,”Palestinian Newsהמהווה שופר של ארגוני
ה BDS-הגדולים בעולם נגד ישראל 99.רענן חתומה על
עצומה הקוראת לקהילה הבינלאומית שלא לקבל את
מדינת ישראל לארגון ה OECD.100,101-רענן התראיינה
לארגון ה BDS-הקיצוני “אלקטרוניק אינתיפאדה”,
102
ואמרה שיש להפעיל על ישראל לחץ בינלאומי כבד.
כפי שהובא בתחילה ,מייסד הארגון עצמו ,עלי אבו
נימה ,103הסביר במפורש שמטרתו ליצור את אובדן
הלגיטימציה למדינת ישראל כשם שארע למשטר
האפרטהייד הדרום אפריקני“ .כאשר מערכת מאבדת
את הלגיטימיות שלה ,הסביר ,כל כלי הנשק שבעולם
לא יוכלו להגן עליה [ … ] [ו] אנו מתחילים לראות
104
אובדן דומה של לגיטימציה כלפי הציונות”.
3.3ד”ר דפנה הירש – חברת סגל בכיר במחלקה
לסוציולוגיה ,למדע המדינה ולתקשורת באוניברסיטה
הפתוחה ,105חברה בארגון השתול תראבוט 106הממומן
ע”י הארגון האמריקאי “הקרן לישראל חדשה” .107לפי
פרסומיו של פעיל השמאל חגי מטר , 108הארגון מקיים
פעילויות עם ארגונים פלסטינים ,ביניהם החזית
העממית לשחרור פלסטין .הירש חתומה על עצומות
אנטי-ישראליות רבות ,וביניהן עצומה המאשימה את
ישראל בטבח של חפים מפשע 109,ועצומה הקוראת
לאיחוד האירופאי ללחוץ על ישראל להיכנע לדרישות
החמאס 110,ואף חתומה על עצומת תמיכה של אנשי
111
אקדמיה בארגון הקיצוני ‘שוברים שתיקה”.
4.4ד”ר דלית שמחאי – חברת סגל במחלקה הרב
תחומית במכללה האקדמית תל-חי ,112היא חברה
בארגון הקיצוני תעאיוש 113אשר בינואר  2016נחשף

כי פעיליו הבולטים מעבירים למנגנוני הביטחון
הפלסטיניים שמות של פלסטינים המעוניינים למכור
את אדמותיהם ליהודים ,למרות הידיעה כי יעונו
ויירצחו .114בעקבות תחקיר זה ,נפתחה חקירה פלילית
וב 27-במרץ  2016המליצה משטרת ישראל להעמיד
115
את עזרא נאווי וגיא בוטביה ,מבכירי הארגון ,לדין .
נוסף על פעילותה בארגון הקיצוני ,ד”ר שמחאי
מתנדבת בארגון השתול 'יש דין' העוסק בין היתר
ברדיפת חיילי צה"ל בבתי משפט 116,117.ד"ר שמחאי
משתתפת בעצרות לציון “יום הנכבה” 118וכן חתומה
על עצומת תמיכה בארגון הקיצוני “שוברים שתיקה”.
5.5חן חקלאי – עוזרת מחקר ומתרגלת
120
באוניברסיטת תל אביב ,119מתנדבת ב”יש דין”,
ארגון שהיועץ המשפטי שלו [מיכאל ספרד] הגן
על גורמים באש"ף בבית המשפט הפדרלי בניו
יורק 121.ארגון זה נהנה אף הוא מתמיכה כספית
של הקרן האנטי ישראלית הפועלת מרמאללה
122
ומעזה “ -המנהלת לזכויות האדם והמשפט”.

פעילה בארגון השתול  ,תומך ה“ ,BDS-קואליציית
נשים לשלום” ,140המפעיל בין היתר פרויקט חרם
ישראלי-אנטי ישראלי נוסף בשם “מי מרוויח
מהכיבוש” ,141פרויקט זה קידם את מסע הBDS-
142
הבינלאומי נגד חברת אהבה למוצרי מים המלח.
מורנו חתומה על מכתב תמיכה בפעילות של עמותת
143
“זוכרות”.
1111מיכל רן-רובין – דוקטורנטית באוניברסיטת
שיקאגו ,מתנדבת בארגון השתול והאנטי ישראלי-
144,145
‘זוכרות’.
1212אילת מעוז  -דוקטורנטית באוניברסיטת שיקאגו,
היא רכזת כללית בארגון השתול ,תומך הBDS-
146
“קואליציית נשים לשלום”.

חוקרים שעל פי המידע הידוע
לנו אינם מתגוררים בישראל:

6.6ד”ר חנה אבירם – מתנדבת בארגון השתול ‘יש
124
דין’ 123העוסק ברדיפת חיילי צה"ל בבתי משפט,
ובארגון השתול והמסוכן “מחסום ווטש” הפועל נגד
חיילי צה”ל 125.אבירם חתומה על עצומה המאשימה
ישראל בביצוע “טבח” בעזה ,126על עצומה תמיכה
בלחץ הבינלאומי על ישראל על ידי הכרה במדינה
128
פלסטינית 127ועל עצומת תמיכה בחרם על ישראל.

1313פרופ’ אורי דיוויס – לא מתגורר בארץ יותר מ10-
שנים ,ככל הנראה .לקח חלק במסיבת עיתונאים
בתאריך  6.3.16כחלק מ"שבוע האפרטהייד" בדרום
אפריקה .147דיוויס ,יליד ישראל ,היה חבר פת"ח,
התאסלם ונשוי כיום לפלסטינית מרמאללה .מגדיר
את עצמו כ"פלסטיני עברי בעל עבר יהודי ,אנטי-ציוני,
מוסלמי ואזרח של מדינת האפרטהייד ישראל".148,149

7.7נעה שיינדלינגר – מרצה באוניברסיטת טורונטו,
תומכת  BDS,129פעילה בארגון האנטי-ישראלי
הקיצוני ‘זוכרות’ .130הביעה שמחה על מותם של שני
טייסי מסוק במהלך תאונת אימון 131וכמו-כן פעילה
132
זה מספר שנים בארגוני  BDSבינלאומיים.

1414נאור בן יהוידע  -יזם כסטודנט באוניברסיטת
הארוורד את הפרויקט “מצוד אקדמי” .פרויקט
שמטרתו להעמיד למשפט את הרמטכ”ל לשעבר דן
150
חלוץ על פשעי מלחמה.

8.8פרופ’ דניאל מונטרסקו  -מרצה באוניברסיטה
המרכז האירופית ,כתב דוחות עבור שתי”ל  -הזרוע
הביצועית של הארגון האמריקאי ה”קרן לישראל
חדשה” .133מונטרסקו מתנדב בארגון השתול האנטי
ישראלי “זוכרות” 134,135וחתום על עצומת תמיכה בטלי
136
פחימה.
9.9מתן קמינר – דוקטורנט באוניברסיטת מישיגן,
סרבן גיוס 137שעבד כמתרגם בארגון השתול “קו
לעובד” 138הנתמך על ידי הקרן לישראל החדשה.
קמינר כתב באתר “ 139,”972הנתמך אף הוא ע”י הקרן
לישראל החדשה.

1515אלירן בר-אל  -תלמיד ועוזר מחקר לשעבר
במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת
תל-אביב ,כיום לא מתגורר בישראל.
1616הדס ווייס – יותר מ 10-שנים לא מתגוררת בארץ,
ככל הנראה.
1717ברק קליר – יותר מ 10-שנים לא מתגורר בארץ,
ככל הנראה.
1818הילה דיין – יותר מ 10-שנים לא מתגוררת בארץ,
ככל הנראה.
1919אראלה גראסיאני – יותר מ 10-שנים לא מתגוררת
בארץ ,ככל הנראה.
2020ניצן שושן – יותר מ 10-שנים לא מתגוררת בארץ,
ככל הנראה.

1010עדי מורנו – דוקטורנטית באוניברסיטת מנצ’סטר,
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אקדמאים ישראלים בשירות

הBDS-

סיכום מקרה בוחן
ב 31-במאי  2016תיסגר ההצבעה בדבר הפעלת החרם
האקדמי על ישראל על ידי האגודה האנתרופולוגית
האמריקאית ,שהיא אגודת האנתרופולוגים הגדולה בעולם.
יש לציין שגם אם מבחינה תאורטית מבקשי רעתה של
ישראל לא ישיגו את מבוקשם (למרות שהסיכוי לכך נמוך),
הנזק התדמיתי למדינת ישראל כבר נעשה .עצם הדיון
בקיום החרם על ישראל ,קיום התהליך וההצבעה ובמיוחד
האשמה השקרית הקבועה והמתמשכת נגד ישראל בביצוע
פשעים נגד האנושות ,מערערים לכשעצמם את מעמדה של
ישראל ואת עצם קיומה ,ובכך נטועה כל תפיסת ה.BDS-
לצערנו ,אלו שהצדיקו לאורך הדרך את טענות מובילי
החרם ואלו שהכשירו את הטענות  -הם אקדמאים
ישראלים ,הפעילים ומפיקים רווחים בארגונים שתולים,
החותרים מבפנים נגד מדינת ישראל במימון זר.
התהליך שהוצג לאורך הדוח מצביע על מצב אבסורדי
מאין כמותו ,שבו אקדמאים ישראלים המועסקים במוסדות
ציבור ומקבלים משכורת מהציבור קוראים לחרם ופועלים
בגלוי לפגיעה במקומות עבודתם.

חרם מבפנים
“אנשי אקדמיה ישראלים קוראים בחו”ל להחרמת
ישראל והמוסדות האקדמיים שלה ,ואחר כך מתפלאים
שהענף שעליו הם יושבים נכרת”[ .151פרופ’ זיווה שמיר,
מבכירי חוקרי הספרות בישראל ובחו”ל].
נדגיש שוב כי חלק מן האקדמאים הישראלים המקדמים
חרם על ישראל ,הם מקבלי משכורת מכספי משלם המסים.
כל ניסיון להצדיק פעולה אנטי-ישראלית זו באמתלה
שהיא מתמקדת במדיניות הממשלה הישראלית בנושא
יהודה ושומרון אינה מחזיקה מים ,מפני שהחרם האקדמי
פוגע בכל אזרחי מדינת ישראל באשר הם .על כן ,מדובר
בעונש קולקטיבי וחסר הבחנה מיסודו.
לשם המחשה ,להלן רשימה קצרה של אקדמאים
ישראלים נוספים המקדמים לחץ בינלאומי נגד ישראל:
·ד”ר אלון ליאל  -מרצה באוניברסיטת תל אביב,

ממובילי המסע לשכנוע המוסדות הבינלאומיים להטיל
סנקציות נגד מדינת ישראל ולבידודה בעולם 152.ליאל
153
חבר במועצה הציבורית של הארגון השתול בצלם.
·פרופ’ נורית פלד אלחנן  -מרצה בבית הספר
לחינוך באוניברסיטה העברית היא מראשי “טריבונאל
ראסל לפלסטין” 154,פורום בינלאומי הפועל לקידום
סנקציות דיפלומטיות ,מסחריות ותרבותיות נגד
ישראל ,ויוזמת פניות לבתי דין בינלאומיים במטרה
155
לאלץ את אירופה להחריף את המדיניות נגד ישראל.
·ד”ר קובי סניץ  -מתמטיקאי ממכון ויצמן,
ממייסדי הארגון “חרם מבפנים” .היה ,על פי אתר
“מידה” ,ממארגני המפגש שהתקיים עם נשיא פיפ”א
בלטאר ,ביוזמת ג’בריל רג’וב ,במטרה להציג את יוזמת
ההשעיה של ישראל מארגון הכדורגל החשוב בעולם
156
כמהלך שיש לו תמיכה בקרב החברה הישראלית.
·ד”ר עופר ניימן  -מהאוניברסיטה העברית ,פעיל
בארגון “חרם מבפנים” ,פעל (בהצלחה) למניעת
הגעתה של להקת הפיקסיז לישראל ב .2010-הארגון
גם שכנע את הזמרת הצרפתייה ונסה פרדיס לבטל
157
הופעתה בישראל ב 2011-ועוד.
·פרופ’ ניב גורדון  -מאוניברסיטת בן-גוריון ,קרא
במאמר ב”לוס אנג’לס טיימס” להחרים את ישראל
מבחינה כלכלית ,תרבותית ופוליטית על רקע היותה
מדינת “אפרטהייד” .בין היתר נכתב כי “לחץ בינלאומי
מסיבי על ישראל זו הדרך היחידה להבטיח שהדור
הבא של ישראלים ופלסטינים ,ושני בניי בכלל זה ,לא
158
יגדלו במשטר אפרטהייד”.
·ד”ר ענת מטר  -מרצה בסגל הבכיר של
אוניברסיטת תל אביב ,השתתפה בהפגנה שנערכה
בתוך כותלי האוניברסיטה למען שחרורה מהכלא
הישראלי של פעילת הג’יהאד האסלאמי הנאא’ שלבי.
ד”ר מטר תומכת בחרם על המוסדות האקדמיים
159
בישראל ובחרם כלכלי מקיף על מדינת ישראל.
·פרופסור עמירם גולדבלום  -מהאוניברסיטה
העברית .פנה בינואר  ,2015עם ד"ר אלון ליאל (תל
אביב) ,פרופ' דוד הראל (מכון וייצמן) ,פרופ’ מנחם
קליין (בר אילן) ואקדמאים ישראלים נוספים למועצת

סיכום ומסקנות:
הביטחון של האו”ם ,במטרה ללחוץ על ישראל לקבל
160
את הצעת ההסדר הירדנית.
עמדת 'אם תרצו' בנושא החופש האקדמי והגדרת
גבולות חופש הביטוי.
בשנים האחרונות רבו המקרים ,חלקם בחסות האקדמיה,
בשטחה ובהובלת הסגל האקדמי – בהם מתנהלות פעולות
אנטי ציוניות חמורות .בחלק מהמקרים מדובר בהפרה
גסה של החוק (לדוגמא חוק יוסדות התקציב ,חוק האוסר
הסתה לסרבנות גיוס ועוד) .המשתתפים בפעולות אלה
נאחזים בקרנות המזבח של "החופש האקדמי" והופכים
אותו לקרדום לחתור בו תחת אושיות המדינה.
החופש האקדמי אינו החופש לעודד חרם אקדמי על
ישראל ,אינו החופש להסית ואינו החופש לנהל מאבק
לאומני נגד ישראלי .המל"ג קבעה כבר בעבר כי החופש
האקדמי אינו מאפשר למוסד ולסגל לעשות כל העולה
על רוחם .כך למשל ,מרצה שמציג דעות פוליטיות במהלך
שיעור לא יכול לחסות תחת החופש האקדמי ,כיוון שהוא
מועל בתפקידו לפתח אצל הסטודנטים ראייה רחבה
וחשיבה ביקורתית .כך גם המליצה המל"ג לסגור מחלקה
שהייתה מוטה פוליטית לאחר שוועדה בינלאומית קבעה
כי היא אינה עומדת באמות מידה אקדמיות.
האוניברסיטה הינה מוסד עתיר משאבים :שטח,
אדמיניסטרציה ,מוניטין ,סמכות הסגל מול הסטודנט ועוד.
כל אלה מתאפשרים על ידי מימון שמגיע מכספי משלם
מסים .המטרה של המימון הינה הקמת תשתית של מחקר
והכשרה מקצועית שיוביל את מדינת ישראל למצוינות
עולמית .על כן ,יש להבטיח כי המשאבים אינם מנוצלים
לרעה לקידום מטרות פוליטיות זרות ולפגיעה במדינת
ישראל ובחזון הציוני.
1.1אנו ממליצים למועצה להשכלה גבוהה
ולעומד בראשה  -שר החינוך  -לעמוד על כך
שהאוניברסיטאות והמכללות יפטרו לאלתר מרצים
ישראליים המקדמים חרם אקדמי על ישראל-
בעודם עובדים במוסדות ציבור אקדמיים ישראליים.
2.2אנו ממליצים למועצה להשכלה גבוהה ולעומד
בראשה  -שר החינוך  -לשלוח מכתב לכלל המרצים
בישראל המביע את דעתה של המל”ג על החרם האקדמי
על ישראל ,כפי שכבר הובא לידיעת הציבור ,ולצערנו לא
הופנם .נזכיר כי בשנת  2010פרסמה המל"ג את ההודעה
הבאה" :רואה בקריאה לחרם אקדמי על ישראל מצד אנשי
מוסדות השכלה גבוהה בישראל ערעור אושיותיה של
מערכת ההשכלה הגבוהה" ומתוך כך "המועצה להשכלה
גבוהה קוראת למוסדות לתת את הדעת לעניין ,ולגבש
דרכי התמודדות".161
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3.3אנו מציעים לקבוע תקנות שיגדירו את הגבולות
המותרים במסגרת פעילות בשטח המוסד האקדמי .וכי
המל"ג יבהיר כי הפעולות הבאות אינן חוסות תחת הגנת
החופש האקדמי וכי יש למנוע את התרחשותן במסגרת
אקדמית.
.אהנפת דגל אש"פ ו/או ארגון טרור ו/או דגלי מדינות אויב
באוניברסיטה /מכללה.
.בהפגנות לשידול לאי-גיוס לצה"ל או/ו לסרבנות.
.גהפגנות ותערוכות התומכות בשלילת קיומה של ישראל
כמדינה יהודית ודמוקרטית.
.דמתן במה ו/או תמיכה [אירועים ,סיוע משפטי] במחבלים
מורשעים ו/או ארגוני טרור ו/או מדינות אויב.
.ההפרת סעיף  3א בחוק יסודות התקציב (הידוע כ"-חוק
הנכבה").
.וביזוי סמלי המדינה (דגל ,המנון וכדומה).
.זקריאה לחרם ולסנקציות נגד ישראל.
.חקריאה להעמדה לדין של חיילי צה"ל בערכאות בינ"ל.
אנו מדגישים כי הרשימה לעיל מבוססת על מקרים
שהתרחשו בשנים האחרונות במוסדות אקדמיים שונים
ברחבי הארץ וכי מחדל בהתייחסות לתופעה רק מגביר
ומעצים אותה.
4.4אנו ממליצים לקבוע סנקציות ברורות שיחולו
על מוסד אקדמי המאפשר איזו מן הפעולות לעיל ,כך
שהאחריות למניעתן תחול על ראשי האוניברסיטה ויימנע
מצב בו האוניברסיטה מאפשרת אותם בהעלמת עין או
בחיבוק ידיים.
5.5אנו מציעים כי המימון הממלכתי יותנה בעמידה
בתקנות ברורות וכי האחריות לקיומן תוטל על הנהלת
המוסד האקדמי .אנו מאמינים כי על מנת לשמור על חופש
אקדמי אמיתי חובה למנוע את הפיכתו של המוסד לגוף
פוליטי ,קל וחומר גוף אנטי ציוני.
6.6אנו ממליצים למקבלי ההחלטות לקדם בדחיפות
חקיקה שתבטל מיסודה את ההתערבות הגסה של ממשלות
זרות במדיניותה של מדינת ישראל באמצעות מימון והפעלה
של ארגונים פוליטיים שתולים .מדובר בסוכנים זרים
לכל דבר ועניין ,המפעילים באופן בלתי דמוקרטי עוצמה
פוליטית חיצונית – שאינה פרופורציונאלית לתמיכה
הציבורית בה – לשינויה של מדינת ישראל מבפנים .יש
להניח כי לפחות חלק מהאקדמאים הישראלים הפועלים
נגד ישראל לא היו מקדמים את מסע החרמות עליה אם
לא היו מפיקים רווחים מן הארגונים השתולים שבהם הם
חברים.
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