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דופן ב יוצא  משך העשור האחרון מתקיים מעין מפגש 
עם  אמריקה,  בצפון  היהודית  לתפוצה  ישראל  בין 
לאנטישמיות  כוונתי  מסוכנת.  פתולוגיה  של  הופעתה 
היה  שזה  והלוואי  והיפוכו,  דבר  זהו  לכאורה,  יהודית. 

המצב!
ההוויה  מן  נמנע  בלתי  חלק  הם  אנטישמיים  יהודים 
קיימים  היו  אנטישמים  יהודים  אכן,  רב.  זמן  מזה  היהודית 
נגד המכבים,  כבר מימיהם של משתפי הפעולה המתייוונים 
זו  פתולוגיה  בצמיחת  אפוא  הוא  החידוש  לכן.  קודם  ואף 

המודרנית. ישראל  בתוך 
לחלק  כלל  בדרך  מתייחסים  אנשים  להבהיר,  לי  יורשה 
בשנאה  הלוקים  "יהודים  כאל  המתבוללים  היהודים  מן 
להטעות.  עלול  אליהם  זה  מושג  ייחוס  אולם  עצמית", 
להם  ואין  ליהדותם  אדישים  פשוט  הם  מתבוללים  יהודים 
הם  אנטישמים,  יהודים  זאת,  לעומת  כיהודים.  לחיות  עניין 
המוקד  המקרים,  ברוב  הגדרתם.  מעצם  אנטישמים  אכן 
של  לקיומה  בהתנגדותם  הוא  שלהם,  לאנטישמיות  העיקרי 
ישראל ובתמיכתם באויבי מדינת היהודים. אולם לא תמיד 

כך.  כל  מוגבלת  שנאתם 
מקרבה  הוציאה  אמריקה  בצפון  היהודית  הקהילה 
עצמית.  בשנאה  הלוקים  אנטישמים  יהודים  של  ניכר  מספר 
הכחשת  לקידום  מסייעים  אלה,  יהודים  קיצוניים,  במקרים 
אליהם  נוספו  האחרונות,  בשנים  וניאו-נאציזם.  שואה 
הישראלי  הקיצוני  השמאל  משולי  יהודים  אנטישמים  גם 

הישראלית.  האקדמיה  מקרב  ובמיוחד 
מאות  מקרבה  ישראל  מוציאה  האחרונות  בשנים 
בפקולטות  משרות  נושאי  מהם  רבים  אנטישמים, 
ציבור  על-ידי  הממומנות  הישראליות  באוניברסיטאות 
ערבי,  טרור  וחוגגים  אנשים אלה מצדיקים  משלמי המסים. 

נגד  המכוונים  ו"שלילה"  חרם  של  מערכות  ליזום  מסייעים 
העולם,  רחבי  בכל  אנטישמים  עם  פעולה  משתפים  ישראל, 
ישראלים  צבא  קציני  של  להאשמתם  להביא  ומנסים 
מקצתם  לישראל.  מחוץ  דין  בתי  בפני  מלחמה"  כ"פושעי 
סיסמאות  באמצעות  ישראל  של  לחיסולה  בגלוי  קוראים 
דוגמת "ארץ אחת לשני עמים". אל פתרון כזה יש להתייחס 
מקצת  היהודי.  לקיום  רואנדה"  בנוסח  כ"פתרון  למעשה 
למען  תעמולה  מסעות  מנהלים  ישראלים  אקדמיה  אנשי 
מכחישי שואה. רבים מהם עלזו בשעה שצפון ישראל הותקף 

שעבר. בקיץ  רקטות  של  במטר 
בכיתות  יותר  נפוצה  לתופעה  הופכת  ישראל  נגד  הטפה 
ישראל  נגד  לחימה  הישראליות.  באוניברסיטאות  הלימוד 
מספר  של  וידע  למדנות  על  העיקרית  להמלצה  נעשית 
קבועה  משרה  בעלי  ישראלים  אקדמאים  של  וגדל  הולך 

באוניברסיטאות.
המניע  הכוח  היה  חיפה,  מאוניברסיטת  פפה  אילן 
על  חרם  להטיל  ובקנדה  בבריטניה  הניסיונות  מאחורי 
עשרות  עוד  יש  ישראליות.  אוניברסיטאות  ועל  ישראל 
עניין.  באותו  המעורבים  באוניברסיטאות  אקדמאים 
מעורבים  ישראליות  באוניברסיטאות  פרופסורים  מאות 
ישראליים,  חיילים  בקרב  והתקוממות  מרידה  בארגון 
באלימות  תקיפה  בגין  נעצרו  שמאלנים  פרופסורים  וכמה 
הפרת  של  אחרות  צורות  בגין  או  וחיילים  שוטרים  נגד 
 ,)Ward Churchill( צ'רצ'יל  לוורד  עדיין  גורמים  רבים  חוק. 
להיראות  האמריקנית,  באקדמיה  הגרועים  ישראל  מעוכרי 
מעלימות  ישראל  של  האוניברסיטה  רשויות  ומתון.  כשפוי 
פעולה  משתפות  קרובות  ולעתים  כזו  התנהגות  לנוכח  עין 

אותה. ומקדמות 
גורדון  נווה  נמנה  בישראל  ביותר  הקיצונים  עם 
של  מעריץ  המדינה,  מדע  איש  בן-גוריון,  מאוניברסיטת 
גורדון  אשר  לשמצה,  הידוע  הניאו-נאצי  פינקלשטיין,  נורמן 
הוא  נווה,  בתנ"ך.  לנביאים  מוסרית  מבחינה  אותו  השווה 
אנטי-ישראלי כה ארסי עד כי מאמריו מופצים על-ידי אתר 
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האינטרנט של הניאו-נאצי הגולה ארנסט זונדל )Zundel(. נווה 
טרוריסטית  אפרטהייד  כמדינת  ישראל  את  קבע  דרך  מגנה 
מבוקשים  לרוצחים  אנושי  כמגן  שימש  הוא  ופשיסטית. 
ונעצר  ברמאללה  ערפאת  יאסר  של  במטהו  שהסתתרו 
פתח  גורדון  נגד-טרור.  צה"ל  של  למבצעים  שהפריע  בשעה 
במערכה בינלאומית של השמצה נגד מפקדו הצבאי והאשים 
פושע  בהיותו  אנטישמיים,  אינטרנט  אתרי  באמצעות  אותו, 
מלחמה. פרופסור אלן דרשוביץ מאוניברסיטת הרווארד כתב 
נכנס למיטה  גורדון  נווה  פוסט: "לדעתי,  לאחרונה בג'רוזלם 
דוגמה  הוא  ואנטישמים.  שואה  מכחישי  ניאו-נאצים,  עם 

בשנאה-עצמית". מוכה  וישראלי  יהודי  של  נתעבת 
פקולטות  חברי  אחרים  ישראל  שונאי  ומאות  גורדון 
הקמפוס.  רשויות  של  מתמיכתן  ליהנות  ממשיכים  בישראל, 
קיימת  בן-גוריון  באוניברסיטת  המדינה  למדע  במחלקה 
אינו  לישראל  המתנגד  שמאלן  שאינו  מי  לפיה  מדיניות 
בה  מצויים  ישראל  שונאי  פקולטה  חברי  ללמד.  יכול 
העברית  באוניברסיטה  אביב,  תל  באוניברסיטת  כמו  כמעט 
בטכניון  קומץ  למצוא  אף  אפשר  חיפה.  ובאוניברסיטת 
קשוחה  אנטי-ישראלית  אחידות  אילן.  בר  ובאוניברסיטת 
למצוא  ניתן  אחת  מקשה  עשויה  שמאלנית  דעים  ותמימות 
הישראליות,  באוניברסיטאות  רבות  אקדמיות  במחלקות 
ובחינוך. יותר  הקלים  החברה  במדעי  הרוח,  במדעי  בעיקר 

אנטישמים שמאלנים ישראלים משמשים כמכשיר בליבוי 
הדליקות האנטישמיות בכל רחבי העולם ובהנהגת המערכה 
לדה-לגיטימציה של ישראל. קיצונים ישראלים בעלי משרות 
קבועות באוניברסיטאות, ממשיכים לשתף פעולה עם אויבי 

מלחמה. בעת  מדינתם 
הקמפוס  בעדם.  לעצור  כדי  מאד  מעט  נעשה  היום  עד 
הישראלי נעשה בעל אופי פוליטי מאד, והחלטות הפקולטות 
ולמחוות  פוליטיות  לנטיות  כפופות  וקידום  מינויים  לגבי 
הישגים  בעלי  ישראלים  קיצונים  פוליטית.  סולידריות  של 
של  כפעולות  לקידום  וזוכים  נשכרים  בינוניים  אקדמיים 
המערכת  בתוך  אחרים  שמאלנים  על-ידי  סולידריות, 
וחבלה  זדונית  חסימה  של  מקרים  גם  יש  האוניברסיטאית. 
השמאל.  על  ביקורת  מותחי  של  אקדמיות  בקריירות 
תהליך  באמצעות  שגויסו  הישראלים  הקיצונים  האקדמאים 
בעל אופי פוליטי זה מנצלים לרעה את דוכניהם כדי להפיץ 
ישראל  לשונאי  מסייעים  בעודם  ישראל,  נגד  וארס  דיבה 
שחותרים  מי  לרבות  העולם,  רחבי  מכל  יהודים  ולשונאי 

ישראל.  של  ולדה-לגיטימציה  חרם  להטלת 
בפקולטות  והאנטי-ישראליים  הקיצונים  של  הפעילויות 
בקמפוס ממומנות באמצעות תמיכות של המדינה והקצאות 
וכן  המסים,  משלמי  של  מכספם  לאוניברסיטאות  תקציב 
ומנדבנים.  מתורמים  המתקבלות  לאוניברסיטאות  מתרומות 
הפרת  של  למטרות  סטודנטים  ארגון  כוללות  אלה  פעילויות 
מקרים  בכמה  בצבא.  ארצם  את  לשרת  וסרבנות  חוק 
באוניברסיטות  קבועה  במשרה  פקולטה  חברי  קיצוניים, 
כולל  ובאלימות,  חוק  בהפרות  מעורבים  היו  בישראל 

הביטחון  גדר  על  המגינים  ושוטרים  חיילים  על  התקפות 
של ישראל מפני ונדליזם של "אנרכיסטים" קיצונים. מרצים 
של  הביטחון  בגדר  בזדון  בחבלה  השתתפו  ופרופסורים 
באוניברסיטה,  קבועה  משרה  בעלי  קיצונים  עשרות  ישראל. 
בגין  שנעצרה  ישראלית,  קיצונית  פחימה,  טלי  את  שיבחו 
המרגל  עם  הזדהו  ורבים  טרוריסטים,  עם  פעולה  שיתוף 

ואנונו. מרדכי  והבוגד  המורשע 
למרבה האירוניה, אותם אנשים המגינים תמיד על זכותם 
לשתף פעולה עם אויבי מדינתם בעת מלחמה כזכות בסיסית 
ידועים לשמצה  וכחופש דיבור מוגן, הם עצמם  בדמוקרטיה 
ואת  דעותיהם  את  לגנות  אחרים  של  לזכויותיהם  באיבתם 

התנהגותם.
סיוע  קבועה,  במשרה  קיצונים  אותם  של  לדעתם 
אנטישמים  עם  פעולה  ושיתוף  מדינתם  על  חרם  לקידום 
הדיבור  חופש  של  במשבצת  נמצאים  אלה  כל  וטרוריסטים, 
להשתיק  המנסים  הראשונים  הם  אולם  האקדמי.  והחופש 

ביקורת.  עליהם  שמותח  מי  את 
אקדמי  חופש  מונע  אינו  איש  כי  לעובדה  לב  לשים  יש 
מן האקדמאים הקיצוניים של ישראל, אף שקיימים ספקות 
מוגן  להיות  האמור  מן  חורגים  אינם  דבריהם  אם  חמורים 
באופן לגיטימי, בעיקר בעת מלחמה של הפשיזם הערבי נגד 
הוענקה  לא   )Mosely( מוסלי  לאוסוולד  ישראל.  של  קיומה 
הדיבור  לחופש  כהוקרה  אקדמאי  במוסד  מרצה  משרת 
בעת  ממשלה  כראש  צ'רצ'יל  ווינסטון  של  כהונתו  בתקופת 
שכמותו  וקיצונים  צ'רצ'יל  וורד  השנייה.  העולם  מלחמת 
המסתובבים באקדמיה האמריקאית, מפוטרים ממשרותיהם 
או מורדים בדרגה. מסופקני אם יש מדינות אירופיות שבהן 
למרות  באוניברסיטה.  במשרה  להחזיק  שואה  מכחיש  יכול 
החוקים הישראליים נגד עידוד גלוי של אלימות טרוריסטית 
אחד  שמאלן  ולו  הואשם  לא  מעולם  כי  יצוין  גזענות,  ונגד 

אלה.  חוקים  על-פי 
של  הביטוי  חופש  נפגע  לא  מעולם  כי  ואומר  חוזר  אני 
אישור  בין  הבדל  יש  אולם  הישראלי.  בקמפוס  הקיצונים 
זכויותיהם לחופש אקדמי לבין עמידה על כך שאחרים ישלמו 
האוניברסיטאות  כל  שלהם.  הפוליטיזציה  עבור  החשבון  את 
ותורמים  המדינה  ידי  על  ממומנות  אחת,  להוציא  בישראל, 
אינו מכסה.  הישראלי  זרים מכסים את מה שמשלם המסים 
כחלק  הישראליות  לאוניברסיטאות  כספים  תורמים  נדבנים 
כך,  על  לעמוד  זכות  להם  ויש  ישראל,  לבנות את  מן המאמץ 
שנדיבותם לא תנוצל לרעה כדי לממן הסתה וערעור זדוני של 
קיצונים.  של  אוטומטית  זכות  אינו  מימון  והציונות.  ישראל 

וסטודנטים,  אוניברסיטה  בוגרי  נדבנים,  מסים,  משלמי 
יש  האקדמיה.  מחברי  וחשבון  דין  לדרוש  זכות  יש  לכולם 
הסתה  לממן  אותם  שיאלצו  לכך  לסרב  זכות  גם  להם 
וקיצוניות. מחלקות באוניברסיטה הרוצות לתפקד כמכשירי 
עצמאי  באופן  ולפעול  לפרוש  חופשיות  שמאלנית  תעמולה 
ללא תמיכתו של משלם המסים, שהרי איש אינו שולל מהן 

הדיבור. לחופש  הזכות  את 




