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דברי פתיחה
מאז הכריז דוד בן-גוריון על עצמאות ישראל ,ואף לפני כן ,הקהילה היהודית המאורגנת בארצות הברית
מהווה נכס אסטרטגי לישראל .דווקא עכשיו ,על רקע שיח משברי בין מדינת ישראל והקהילה היהודית
בארצות הברית ,חשוב לחזור ולהדגיש כי היחסים של ישראל עם יהודי ארצות הברית אינם רק בגדר
מחויבות מוסרית של ישראל מעצם היותה מדינת הלאום של העם היהודי ,אלא הם נדבך משמעותי
בביטחון הלאומי ובחוסן האזרחי שלה למעלה מ 70-שנה.
דו"ח זה חושף טפח מהיקף ההירתמות של הקהילה היהודית בארצות הברית למאבק בתנועת החרם,
תנועה הפועלת נגד ישראל החל מהחרם הערבי בראשית ימי המדינה ,תוך שימת דגש על יוזמות שקידמו
בשנים האחרונות ארגונים יהודיים בתוך ארצות הברית לבלימת ארגון הBDS-ר(Boycott, Divestment
 .)and Sanctionsבין אם מדובר בהליכי חקיקה או בהצהרות של כלל המושלים בכל  50המדינות,
מצטיירת תמונה ברורה :הודות לפעילות מאומצת וממוקדת של ארגונים יהודיים ,במהלך זמן קצר ביותר
– כארבע שנים בלבד – חוקקו מרבית המדינות בארצות הברית חוקים ואישרו תקנות שמצירות את
צעדיהם של ארגונים התומכים בחרם על ישראל.
אף על פי שמהלכים אלה מתרחשים בארצות הברית ,השפעתם ניכרת גם במדינות אחרות .ניתן ללמוד
על כך ממספר דוגמאות המובאות בדו"ח ,שלפיהן החשש מפני סנקציות כלכליות ו/או פליליות בתוך
ארצות הברית גורם לכך שגם במדינות נוספות – דוגמת גרמניה ואירלנד ,שבהן זוכים פעילי הBDS-
להשפעה ואף לתמיכה ציבורית – בנקים מתנערים מארגונים התומכים בתנועת החרם ואף סוגרים את
חשבונותיהם.
על רקע הוויכוחים הקשים והנוקבים בין ישראל לבין רבים מיהודי ארצות הברית ,אנו מברכים על פרסום
דו"ח חשוב זה בימים אלה .אין עוררין על כך שנקודות המחלוקות אמיתיות .סוגיות דוגמת חוק הגיור או
מקומם של זרמים לא-אורתודוכסיים בישראל מעוררות אמוציות רבות .כך גם המחלוקות הפוליטיות
בין הישראלים ,השופטים את הנשיא טראמפ ואת הממשל האמריקאי דרך פעולותיהם הפרו-ישראלים
בזירה הבינלאומית ,לבין הקהילה היהודית ,הדמוקרטית ברובה ,השופטת על פי מדיניות הפנים .ואולם,
אל לנו לאפשר לוויכוחים אלה להשתלט על השיח בין ישראל ליהודי התפוצות בכלל ,וליהודי ארצות
הברית בפרט.
עלינו לזכור כי אף שמחלוקות אכן קיימות – עדיין ישנם נושאים רבים שאינם במחלוקת .לעיתים קרובות
קל להיתפס לדברים שאין בהם הסכמה .המשימה של כולנו ,ובעיקר של מעצבי השיח ושל מקבלי
ההחלטות בשני צידי האוקיינוס ,לראות בכל עת את התמונה הרחבה .עלינו לזכור שמרבית הישראלים
מייחסים חשיבות רבה לשמירת הקשר עם יהודי התפוצות ,וכי רוב היהודים בארצות הברית רוצים
לראות את מדינת ישראל חזקה ומשגשגת ,ומוכנים לסייע לה.
אנו מקווים שהדו"ח יתרום להבנה הישראלית שלפיה הקהילה היהודית בארצות הברית היא נכס
אסטרטגי לביטחון הלאומי ולחוסן האזרחי של מדינת ישראל .יהודי ארצות הברית אינם רק קרובים-
רחוקים ,הם גם פועלים באופן אקטיבי למניעת פגיעה ביחידים ,בחברות ובארגונים ישראלים ,כמו גם
במדינה עצמה .הגיעה העת להאיר את הצדדים החיוביים במערכת יחסים אסטרטגית זו.
המלחמה של הקהילה היהודית המאורגנת בתנועת החרם נגד ישראל בכלל ,ובתנועת ה BDS-בפרט,
היא דוגמה בולטת ליכולתם של יהודי אמריקה להשפיע ולסייע באופן ממשי למדינת ישראל .זהו סיפור
מרתק שלא מספיק אנשים מודעים לו ,ואנחנו מאמינים שדו"ח זה של הקרן יסייע לחשוף עוד ועוד
אנשים להתגייסותם של יהודי ארצות הברית לפעולה למען ישראל – לעיתים מאחורי הקלעים ,ולעיתים
לאור הזרקורים.
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תקציר
מיום הקמתה מתמודדת מדינת ישראל עם חרם שמוטל עליה על ידי מדינות ערב – חרם שהגיע
לשיאו בשלהי שנות ה 60-ובראשית שנות ה .70-הקהילה היהודית בארצות הברית ,שהיא קהילה
אמידה וחזקה ,בעלת ניסיון עשיר במאבקים נגד אנטישמיות ובהגנה על ישראל ,נחלצה לעזרתה של
מדינת ישראל במאבק נגד הדמוניזציה שמבקשים גורמים אנטי-ישראלים לעשות לה.
שורשיה של המדיניות החוקתית בארצות הברית נגד החרם על ישראל מבוססים על שני צעדי
חקיקה פדרליים :תיקון שיזם הסנאטור היהודי אברהם ריביקוף לחוק הרפורמה במס ההכנסה (Tax
 )Reform Act of 1976וחוק מִנהל היצוא שנחתם בשנת .)Export Administration Act of 1979( 1979
חוקים אלו קבעו הגבלות שיוטלו על אזרחים וחברות אמריקאים שישתפו פעולה עם חרם של
מדינות ערביות על מדינה אחרת ,וכן קבעו את העונשים שייגזרו עליהם .ארגונים יהודים-אמריקאים
שפעלו בשיתוף פעולה עם סנאטורים ,עם חברי קונגרס ,עם נציגי ממשלה ,עם נציגים כלכליים ועם
אנשי עסקים ,קידמו את החוק ועמלו על הנוסחים השונים שהוצעו ,כדי לעקור את תופעת החרם
הערבי על ישראל.
אף על פי ששני החוקים הפדרליים הצליחו לשבור את החרם של הליגה הערבית על ישראל ,בשנים
האחרונות נעשו ניסיונות של ארגונים פרו-פלסטיניים לחדש אותו ולבססו על דה-לגיטימציה של
ישראל .אחת התנועות הבולטות בחרם נגד ישראל היא תנועת הBDS-ר(Boycott, Divestment and
 ,)Sanctionsשקוראת לחרם בין-לאומי על מדינת ישראל בתחומי הכלכלה ,התרבות והאקדמיה.
תנועת ה BDS-נתפסת כלגיטימית לכאורה במדינות אירופה ,שם זכתה לאהדה רבה מרגע הקמתה
בראשית המאה ה .21-בשנים האחרונות צברה תדמיתה תאוצה רבה גם בארצות הברית ,בעלת
בריתה הקרובה ביותר של ישראל ושותפת הסחר השנייה בגודלה של הייצוא הישראלי ,עם היקף
יצוא שנאמד בכ 11.5-מיליארד דולר בשנה (כ 25-אחוז מסך יצוא הסחורות של ישראל) .תנועת
החרם פועלת גם בתחומי התרבות והאקדמיה ,ובאמצעים שונים הופכת את ישראל לבלתי לגיטימית
בקמפוסים שונים ברחבי ארצות הברית ,במטרה לעצב אג'נדה אנטי-ישראלית שתכליתה להשפיע
על דור העתיד של המדינה.
כדי למגר את השפעת תנועת ה BDS-בצפון אמריקה קידמה השדולה הפרו-ישראלית בארצות
הברית (איפא"ק) ,המורכבת בעיקר מיהודים אמריקאים ,שורה של הצעות חוק שמטרתן לבטל
את איומי החרם על ישראל .כך למשל ,בשנים  2016ו 2017-העלתה השדולה בקונגרס האמריקאי
הצעות חוק דו-מפלגתיות בשם "המאבק בתנועת ה ,"BDS-כדי לקבוע בחוק עונשים פליליים נגד
גורמים שיחרימו את מדינת ישראל .הצעה זו טרם התקבלה בקונגרס ,ואחת הטענות המועלות
נגדה היא כי יש בה משום פגיעה בחופש הביטוי .מלבד חקיקה פדרלית ,משנת  2015החלו יותר
ויותר מדינות בארצות הברית בתהליכי חקיקה שנועדו להגביל את פעילותה של תנועת ה.BDS-
חלק בלתי נפרד מתהליך חקיקה זה התאפשר הודות להתגייסותה של הקהילה היהודית במדינה
ולמאמצים שעשתה בהתנדבות ומתוך תחושת מחויבות להגנה על מדינת ישראל.
כדי להצליח להעביר חקיקה נגד תנועת החרם במספר רב ככל האפשר של מדינות ,הקימו יהודי
ארצות הברית קואליציה של ארגונים יהודיים מרכזיים וארגונים פרו-ישראלים ,שפעלו יחד ברמה
הלאומית והמקומית .במטרה לזכות בתמיכה ציבורית נרחבת שתתורגם לחקיקה בכמה שיותר
מדינות ,התמקדו הארגונים היהודיים בחקיקה שתבסס את ההגנה על ישראל מתוקף היותה בעלת
ברית חשובה של ארצות הברית והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.
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אחד המאמצים המרכזיים של הארגונים היהודיים בקידום החקיקה במדינות השונות הושקע בקבלת
תמיכה בהצעת החוק הן מצד הרפובליקאים והן מצד הדמוקרטים .הדבר נעשה כדי להדגיש את
הרעיון שעל פיו התמיכה בקשר עם ישראל אינה עניין מפלגתי ,אלא משותפת לשני צידי המתרס
הפוליטי.
במאי  2017הפיץ הוועד היהודי אמריקאי בקרב מושלי כל מדינותיה של ארצות הברית מכתב,
שבו הצהרה בלתי מחייבת נגד תנועת ה .BSD-בהצהרה הוגדרה תנועת החרם כמנוגדת לערכים
האמריקאים ,ואילו ישראל הוצגה כבעלת ברית חשובה של ארצות הברית .ההצהרה זכתה לתמיכה
מלאה של כל  50מושלי המדינות.
נכון לכתיבת שורות אלה החלו תהליכי חקיקה נגד חרם על ישראל ב 38-מדינות שונות בארצות
הברית ,ב 26-מהן אומצו חוקים שמגבילים את פעילות תנועת ה ,BDS-ואילו בשתי מדינות נוספות
התקבלה החלטה שמגנה את פעילותה של התנועה .בה בעת ,בימים אלו מתרחש בקונגרס ניסיון
מחודש לאמץ את החקיקה הדו-מפלגתית האוסרת על חרם על ישראל ,אלא שאופן ניסוחה מעורר
שאלות רבות בקרב נציגי ממשל ,שטוענים לפגיעה בחופש הביטוי (התיקון הראשון לחוקה) .מלבד
תרומתם לחקיקה ,לארגונים היהודיים תפקיד חשוב ביישומו של החוק ובאכיפתו במדינות השונות.
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חרמות על ישראל – רקע
התפתחותה של תנועת החרם
בשנים האחרונות אנו עדים להתגברות הדה-לגיטימציה של ישראל ברחבי העולם .דה-לגיטימציה
זו חולקת קווי דמיון רבים עם האנטישמיות המודרנית .הנוקטים אותה מתנגדים לקיומה של מדינת
ישראל ומסיתים נגדה ,והתנגדותם מלווה בביטויי שנאה שהם מביעים כלפי יהודים ברחבי העולם
ובמעשי אלימות נגדם .האנטישמיות המודרנית אינה מבחינה בין ישראלי ליהודי ,והיא מתאפיינת
בליבוי של שנאת ישראל באמצעות מידע מוטה ,מסולף ,או סלקטיבי של עובדות ,שמטרתן אחת
ויחידה – לגרום לדמוניזציה של מדינת ישראל ולהסית נגדה .תופעת הדה-לגיטימציה של ישראל
מתבטאת כיום בדרכים רבות ,החל בהפגנות ובתנועות מחאה וכלה בחרמות כלכליים ופוליטיים .עם
אתגרים אלה נאלצת מדינת ישראל להתמודד בשנים האחרונות.
בשנת  2009מנה ארווין קוטלר 1,לשעבר שר המשפטים הקנדי ומומחה מוביל לזכויות אדם
מאוניברסיטת מק'גיל שבקנדה ,תשעה מאפיינים של האנטישמיות המודרנית .אחד מהם הוא
"אנטישמיות כלכלית" ,המעודדת עיצומים נגד מדינת ישראל ונגד חברות הסוחרות עימה ,והחרמתן.
חרמות מסוג זה הם נחלתו של הציבור היהודי בארץ עוד בטרם הוקמה המדינה :בשנת  1945הטילה
הליגה הערבית חרם על היישוב היהודי בארץ ישראל .החרם אסר יבוא מוצרים של יצרנים יהודים
בפלשתינה ,וכן אסר התקשרות של "התאגדות ערבית ,בכל צורה שהיא ,עם יצרן ציוני יהודי" 2.גם
לאחר הקמתה המשיכה מדינת ישראל להתמודד עם החרם של הליגה הערבית ,שמהדורה חדשה
שלו הופיעה ב ,1948-מיד לאחר מלחמת העצמאות .החרם פעל בשלושה מישורים :הראשון – איסור
על אזרחי מדינות הליגה הערבית לקנות מוצרים מממשלת ישראל ,למכור מוצרים לממשלה הזאת
או לקיים עסקאות עימה או עם אזרחים ישראלים .השני – החרמה של כל מדינה המקיימת קשרים
עסקיים עם ישראל .השלישי – איסור על מדינות החברות בליגה הערבית לקיים קשרים עם חברות
שלהן קשרים עם חברות בישראל 3.החרם הערבי הסב נזק רב לכלכלה הישראלית ,ורק בשלהי
שנות ה 70-של המאה הקודמת החל לדעוך ,כאשר איבד מהאפקטיביות שלו הודות לחוק שאושר
בקונגרס האמריקאי בשנת  ,1977שאסר על חברות אמריקאיות לשתף פעולה עם החרם הערבי.
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בשנים האחרונות אנו עדים לניסיונותיהם של ארגונים שונים להחזיר את החרם על ישראל .הם
עושים זאת באמצעות הטלת עיצומים על מי שמשתף פעולה עם ישראל בתחומי התרבות ,החינוך
והכלכלה ,ומצירים את צעדיו .אחת התנועות המרכזיות שמעודדת עיצומים מסוג זה היא תנועת
הBDS-ר( ,)Boycott, Divestment and Sanctionsששורשיה בשנת  2001בוועידת דרבן הראשונה
שנערכה בדרום אפריקה .אף על פי שבאופן רשמי הוקדשו דיוניה למאבק בגזענות ,הפכה הוועידה
במהרה לכינוס שיסוי במדינת ישראל :ישראל הוגדרה בה מדינת אפרטהייד ,ועם סיומה קראו
המשתתפים לבידודה של ישראל ולנקיטת עיצומים בין-לאומיים נגדה .ב 9-ביולי  ,2005בתמיכת 171
ארגונים פלסטיניים לא ממשלתיים וארגוני שמאל רדיקליים ,הושק לראשונה קמפיין ייעודי שקרא

1
2
3
4

.Irwin Cotler (2009). "Global Antisemitism: Assault on Human Rights", Institute for the Study of Global Antisemitism and Policy
Mitchell Bard (2017). "Arab League Boycott Background & Overview". Jewish Virtual Library. Retreated from: http://www.jewishvirtuallibrary.
.org/background-and-overview-of-the-arab-boycott-of-israel
.Martin A. Weiss "Arab League Boycott of Israel". 2015. Congressional Research Service
.)Export Administration Act (EAA) and the Ribicoff Amendment to the Tax Reform Act of 1976 (TRA
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להחרים את ישראל ,להטיל עליה עיצומים ולהימנע מלהשקיע בה כספים ( ,)BDSלצד הרחבת
הפעילות נגדה בתחומי הכלכלה והפוליטיקה.
אחד ממקורות ההשראה המרכזיים של ה BDS-הוא "התנועה למאבק באפרטהייד" ( ,)AAMשפעלה
למיגור משטר האפרטהייד בדרום-אפריקה .בדומה ל ,AAM-גם תנועת ה BDS-מאמינה בהטלת חרם
תרבותי-כלכלי שכולל את המסחר ,התעשייה ,התרבות והספורט .נוסף לזאת ,בדומה לדפוס הפעולה
של התנועה למאבק באפרטהייד בדרום אפריקה ,יצרה ה BDS-רשתות בינלאומיות שפועלות ביותר
מ 100-מדינות בכל היבשות ,והחלה לפעול באופן גלובלי ורשתי .קריאתה להחרים את ישראל
תורגמה לשבע שפות וזכתה לתמיכה לא רק במדינות מוסלמיות ,אלא גם במדינות ליברליות כגון
ארצות הברית ,קנדה ,אוסטריה ,דנמרק ,צרפת ,איטליה ,בריטניה ,הולנד ,נורבגיה ומדינות נוספות.
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עם זאת ,חשוב להבין כי תנועת ה BDS-אינה ארגון או תנועה ממוסדים ,כי אם קואליציה חסרת
היררכיה ,המורכבת מעשרות ארגונים לא ממשלתיים ומּפְעילים קיצוניים המתאמים את פעילותם
אלה עם אלה .הפעילות מתאפשרת בזכות עשרות מיליוני הדולרים שאותם ארגונים מגייסים
מממשלות זרות ,ממוסדות דת ומתורמים פרטיים .הכספים הללו מאפשרים התארגנות של פעילים
בשטח ,שמגבירים את עוצמת הרוח האנטי-ישראלית המנשבת במקומות שונים ,כגון קמפוסים,
ארגוני עובדים ומוסדות דת בדרכים שונות ,בהן אף הפגנות רחוב ,גם מול חנויות שמוכרות מוצרים
ישראליים .טקטיקה חשובה בפעילות התנועה היא מאבק משפטי נגד בכירים ישראלים שנערך
בערכאות מקומיות ובינלאומיות :לובי באו"ם ,באיחוד האירופי ובארצות הברית ,פרסום דוחות
והאשמות שווא בדבר מעשים שהם כביכול בגדר פשעי מלחמה ,טיהור אתני ואפרטהייד ,וכן ארגון
פרובוקציות כגון מ ַּׁשָ טים לחופי עזה והפגנות אלימות שמתקיימות בגדה המערבית באמתלה של
פעילות הומניטרית לקידום זכויות אדם.
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תנועת ה BDS-אינה תומכת במפורש בחיסול מדינת ישראל ,גם לא בפתרון הסכסוך הישראלי-
פלסטיני באמצעות מדינה אחת או בכל פתרון פוליטי אחר לסכסוך .עם זאת ,מנהיגי התנועה מנסים
למתג אותה כתנועה א-פוליטית ליברלית ,שפונה למכנה המשותף הרחב ביותר בקרב מבקריה
של מדינת ישראל .בהגדרת מטרותיה של התנועה ניכר שימוש מוקפד בשיח המקובל במשפט
הבינלאומי בקרב לוחמי זכויות אדם ובקרב פעילים למען צדק אוניברסלי .כך מנסה התנועה לקשור
עצמה לעולם הערכים של האליטות הליברליות-פרוגרסיביות באירופה ובצפון אמריקה כדי לגייס
תמיכה ציבורית רחבה 7.שלוש המטרות המוצהרות של התנועה הן:
y yסוף לכיבוש ולקולוניזציה של אדמות ערביות ,וכן הריסה של החומה (גדר הביטחון שהקימה
ישראל לאורך הקו הירוק בגדה המערבית כדי לעצור מְפגעים).
y yהכרה ישראלית בזכות הבסיסית של האזרחים הערבים הפלסטינים של ישראל ,עד כדי שוויון מלא.
y yהכרה בזכות הפליטים הפלסטינים לשוב לבתיהם ,כפי שהוחלט בעצרת הכללית של האו"ם
(החלטה  ,)194ויישומה של זכות זו.
אף על פי שהתנועה מנסה לייצר לעצמה תדמית של תנועה ליברלית-הומניטרית ,בפועלBDS ,
חותרת לקידום סדר יום שבבסיסו דה-לגיטימציה של ישראל .היא עושה זאת באמצעות השוואה
מופרכת בין דרום אפריקה הלבנה בתקופת האפרטהייד לבין מדינת ישראל ,תוך שהיא קוראת לנקוט
נגד ישראל אמצעים דומים לאלה שננקטו בזמנו נגד דרום אפריקה .השוואה זו מכוונת ומועצמת על
5
6
7

רדושיצקי ,מ' BDS .)2017( .ו :AAM-יותר מאותו הדבר? המכון למחקרי ביטחון לאומי.
 .)NGO Monitor (2016קמפיין החרם נגד ישראל :מאפיינים ,זירות מרכזיות ,מימון והמלצות
מכון ראות ( :)2010תנועת ה BDS-מקדמת דה-לגיטימציה למדינת ישראל.
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ידי תנועת החרם כדי ליצור טרמינולוגיית אפרטהייד שתוביל להוצאתה של ישראל אל מחוץ למחנה
המדינות המקובלות בעולם ולמיתוגה כ"מצורעת" 8.אחד הסימנים לכך שתנועת החרם מקדמת סדר
יום נסתר של דה-לגיטימציה הוא השימוש שהיא עושה בנשק הזה באופן בלעדי נגד ישראל ,תוך
התעלמות מוחלטת ממדינות שבהן נעשית הפרה בוטה של זכויות אדם :סוריה ,תימן ,צפון קוריאה,
ונצואלה ,איראן ומדינות נוספות.

פעילותה של תנועת החרם
אחת הפעולות המרכזיות של התנועה היא העלאת המודעות הבין-לאומית למה שנקרא בפי פעיליה
"כיבוש פלסטין" ,במטרה להפעיל לחץ בין-לאומי על ישראל ,מתוך אמונה שלחץ כזה יגרום לישראל
להפסיק את הפגיעה בזכויות האדם של הפלסטינאים .כמו כן ,התנועה פועלת להחרמת מדינת
ישראל באמצעות פעילות תעמולתית ,הפגנות ,עצומות ,שליחת מכתבי מחאה וכן שכנוע של אנשי
ציבור ,ידוענים ומובילי דעת קהל אחרים להצטרף לקמפיין הקורא לחרם על ישראל .התנועה היא
כלי להפצת רעיונות אנטישמיים ,והיא מעניקה למוטיבים אנטישמיים מעטפת במסווה של ביקורת
לגיטימית לכאורה על מדינת ישראל.
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במהלך העשור האחרון הפך ארגון החרם מתופעה שולית שהּובלה על ידי מיעוט לבעיה שמתפשטת
לקהלים גדולים בהרבה ,ואשר במידה רבה נחשבת על ידי רבים אחד האיומים האסטרטגיים
העכשוויים על מדינת ישראל .כדי לשמור על האפקטיביות שלה ,התנועה מקדמת את החרם על
ישראל בשלושה תחומים שבהם היא יכולה להשפיע :חרם כלכלי ,חרם תרבותי וחרם אקדמי.
התנועה טוענת כי בהיעדר חרם כזה על ישראל בתחומים הללו ,תוכל המדינה להמשיך לפגוע
בזכויות הפלסטינאים .החרם הכלכלי מוטל בכמה מישורים ,הבולט בהם הוא החרמת מוצרים של
חברות ישראליות – יעד קל לחרם מצד ארגונים פרו-פלסטיניים ותומכי תנועת ה ,BDS-שמצליחים
לשכנע אנשים רבים להימנע מרכישת מוצרים ישראליים באמצעות תעמולה והפגנות המוניות שהם
מקיימים ליד חנויות או מרכולים גדולים שבהם נמכרים מוצרים כאלה .למעשה ,ב 2014-השיקה
תנועת ה BDS-יישומון לטלפון החכם ,שנועד להקל על אנשים ברחבי העולם שחפצים להחרים
מוצרים שיוצרו בישראל.
פעילות התנועה להטלת חרם כלכלי על ישראל והלחץ שהפעילה בציבור הרחב הצליחו באופן
חסר תקדים .כך למשל נאלצה השחקנית סקרלט ג'והנסון ,ששימשה שגרירה עולמית של ארגון
הסיוע 'אוקספם' ,להתפטר מתפקידה ,כיוון שכיהנה כנציגה הרשמית של החברה הישראלית
סודהסטרים ,שהמפעל שבבעלותה נמצא מעבר לקו הירוק .פעילותה של תנועת החרם הצליחה
עד כדי כך שהחברה נאלצה להעביר את המפעל לתחומי הקו הירוק .מאוחר יותר עשתה גם חברת
הקוסמטיקה "אהבה" צעד דומה .בארצות הברית נכנעה רשת הסופרמרקטים "אולימפיה" ללחצי
החרם והחליטה שלא למכור מוצרים מישראל ,אולם ההחלטה בוטלה בעקבות פסיקת בית המשפט
המקומי 10.באירופה הודיע בית הכולבו הגדול בברלין  KaDeWeכי הוא מוריד ממדפיו בקבוקי יין
המיוצרים בהתנחלויות בגדה המערבית וברמת הגולן .תנועת ה BDS-זוקפת לזכותה גם את הפסקת
הפעילות של חברת הבנייה האירית  CRHושל חברת הסלולר הצרפתית אורנג' בישראל .חברת
הביטחון הבריטית  G4Sהכריזה אף היא על כוונותיה להפסיק בעתיד את פעילותה בישראל.
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 8שם
 9שאול שי ואלכס ומינץ .תנועת ה BDS-כאיום אסטרטגי על ישראל .כנס הרצליה.2016 ,
 10שי ומינץ ,תנועת ה.BDS-
 11שמעון שטיין וגליה לינדנשטראוס .תנועת החרם ומנהיגים אירופים :מגמות מעורבות וסימני שאלה בנוגע לעתיד .המכון למחקרי ביטחון לאומי.2017 ,
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גם בעולם התרבות רושמת תנועת החרם הצלחות לזכותה ,כשהיא משכנעת אומנים בין-לאומיים
שלא להופיע בישראל .אחד הדוברים המובילים של התנועה הוא סולן להקת "פינק פלויד" ,רוג'ר
ווטרס ,שתורם למאמצי החרם על ישראל בנצלו את שמו ואת קשריו כדי להשפיע על אומנים
שונים שלא להופיע בישראל .באוגוסט  ,2015בלחץ תנועת ה ,BDS-הודיעה הנהלתו של פסטיבל
רגאיי בוולנסיה שבספרד כי החליטה לבטל את הופעתו של המוזיקאי היהודי-אמריקאי מתיסיהו,
בעקבות סירובו לגנות את המדיניות הישראלית ואת היחס שלה לסבלו של העם הפלסטיני .זאת
מתוך תפיסה אנטישמית שלפיה כל יהודי בעולם הוא גם ישראלי .גם להקת "רדיוהד" ספגה ביקורות
רבות מתנועת החרם ואפילו מווטרס עצמו בגלל כוונותיה להופיע בישראל .את המחאה נגד הלהקה
הובילו תומכים פרו-פלסטיניים שהחלו להפגין נגד חבריה במהלך הופעה בבריטניה.
ההצלחה הגדולה והמהדהדת ביותר של פעילות ה BDS-נרשמה בעולם האקדמיה במדינות המערב.
שם מסרבים חוקרים בכירים אחדים לקיים קשרים עם אוניברסיטאות בישראל או עם חוקרים
ישראלים .אגודות סטודנטים הצביעו בעד קריאה לוועדות ההשקעה של האוניברסיטאות שבהן הן
פועלות להימנע מלהשקיע בישראל או בחברות ישראליות .תנועת החרם מכה שורשים גם במאות
קמפוסים של מוסדות אקדמיים בארצות הברית ,לרבות בקמפוסים של אוניברסיטאות עילית כגון
פרינסטון ,קורנל ומישיגן .בנובמבר  2015קראה האגודה האנתרופולוגית האמריקאית לאמץ את
קריאתם של ארגונים פרו-פלסטיניים להחרים אוניברסיטאות ישראליות .האגודה האנתרופולוגית
האמריקאית היא אחת האגודות הגדולות בעולם האקדמי ,וחברים בה  12אלף אנתרופולוגים מכל
העולם.
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מלבד האיום בחרם אקדמי על ישראל מנהלת תנועת ה BDS-קמפיין אגרסיבי שחורג

מכיתות הלימוד בקמפוסים בארצות הברית ,מגיע למעונות הסטודנטים ופוגע גם בסטודנטים יהודים
שתומכים בישראל באופן פומבי .בפברואר  2016קרא איגוד הסטודנטים לתארים מתקדמים של
אוניברסיטת ניו יורק למשיכת ההשקעות מישראל לאות הזהות עם עובדים וסטודנטים פלסטיניים.
במסגרת הקריאה דרש איגוד הסטודנטים לסגור את קמפוס הלוויין של האוניברסיטה בתל אביב.

13

ההצלחה של תנועת החרם נגד ישראל ,ובייחוד האהדה שהיא זוכה לה בכמה מדיניות מערביות,
גורמת נזק ברמת התודעה הבין-לאומית :באמצעות הצגה מסולפת של נתונים ,שמטרתה לחזק
את התדמית הגזענית כביכול של ישראל ,כמו גם השוואה בין ישראל לבין משטר האפרטהייד
בדרום אפריקה ,מצליחה התנועה לסחוף אחריה גופים פוליטיים ,אקדמיים ,תרבותיים וכלכליים,
שמצטרפים לתנועה כדי להפעיל לחץ בלתי אלים על ישראל .ההתפתחויות האלה עוררו לא מעט
מבוכה ואי-נוחות בישראל ,ויש שהגדירו את פעילותה של תנועת החרם אחד האתגרים המהותיים
שעל ישראל להתמודד איתם כיום בזירה הבינלאומית .הדברים הגיעו לידי כך שבשנים האחרונות
מינתה ממשלת ישראל את המשרד לעניינים אסטרטגיים אחראי על תחום המאבק בתנועת החרם
ובדה-לגיטימציה של ישראל .כיום המשרד פועל בראשות השר גלעד ארדן ,אולם פעילות המשרד
גרידא רחוקה מלהזיק באופן משמעותי לפעילות ה.BDS-
נכון להיום ,קמפיין ה BDS-זוכה להצלחה מוגבלת מבחינה כלכלית ופוליטית ,אך יעילותו נובעת
מיכולתו להעלות את המודעּות לקמפיין נגד מדינת ישראל ,ובתוך כך לטשטש את הגבול שבין מתיחת
ביקורת על המדיניות הישראלית בשטחים לבין דה-לגיטימציה של מדינת ישראל ,ביקורת הכוללת
את השאיפה ל"ביטול הרעיון של המדינה היהודית" 14.המחנה של פעילי הדה-לגיטימציה של ישראל
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שטיינמץ ,מ'" .)2015( .האגודה האנתרופולוגית האמריקנית אישרה חרם אקדמי על ישראל" .וואלה .אוחזר מתוךhttps://news.walla.co.il/item/2908669 :
צביקה קלייןBDS " .באוניברסיטת ניו יורק :למשוך השקעות" .NRG. 2016 .אוחזר מתוךhttp://www.nrg.co.il/online/1/ART2/772/049.html :
 .NGO Monitorקמפיין החרם נגד ישראל.
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הולך ומתרחב ,עד כדי כך שהוא מאגד בתוכו תחת קורת גג אחת קבוצות ותנועות בעלות אג'נדות
מנוגדות זו לזו .כך למשל מתקיים בו שיתוף פעולה נגד ישראל בין תנועות אסלאמיות-רדיקליות לבין
ארגוני זכויות אדם בעלי אידיאולוגיה ליברלית .התפשטותו של גל הדה-לגיטימציה נגד ישראל מפיח
רוח במפרשיהם של פעילי תנועת ה ,BDS-ששואבים עידוד מהצלחתו כדי לקיים פעילות שחפצה
לשלול את הלגיטימיות של הרעיון הציוני .זו גם אחת הסיבות המרכזיות לכך שקואליציית הBDS-
קוראת למימוש זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים ,ומגדירה את ישראל מדינת אפרטהייד
קולוניאליסטית ואימפריאליסטית ,המדכאת את זכויות הפלסטינים.

תנועת החרם בארצות הברית
צעדיה הראשונים של תנועת החרם על ישראל בארצות הברית היו בפברואר  ,2001מיד לאחר ועידת
דרבן הראשונה .הקמפיין הראשון של התנועה נערך בחסות ארגון הסטודנטים Students for Justice
"( in Palestine – SJPסטודנטים למען צדק בפלסטין") ,שהוקם באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה,
ובשיתוף עם הוועד הערבי-אמריקאי נגד גזענות בסן פרנסיסקו ( 15.)ADCשנתיים לאחר מכן הופיעה
באוניברסיטת ויין סטייט ( )Wayne Stateהיוזמה הראשונה למשיכת השקעות מישראל ,שביקשה
לחדול לעשות עסקים בישראל .בשנת  2004החלה התנועה את קמפיין החרם האקדמי והתרבותי
שלה – קמפיין שיהווה אחת מהזירות המשפיעות ביותר של התנועה בארצות הברית.
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במרוצת השנים הפכה תנועת ה BDS-לתנועה פופולארית באירופה .הצלחתה באירופה נתפסה
כטבעית ,משום שבמשך שנים מצאו ארגונים ומוסדות פרו-פלסטיניים באירופה כר פורה ונרחב
לפעילותם .אלא שבמפתיע ,גם בארצות הברית ,שנחשבת ידידתה הגדולה של ישראל ,תפסה
התנועה תאוצה ,במידה רבה הודות לתמיכה שהעניקו לה עשרות ארגונים ,בהם American Friends
Service Committee, Arab Resource and Organizing Center (AROC), US Campaign to End the
Occupation, Students for Justice in Palestine, Labor for Palestine, American Muslims for
 .Palestineהפופולאריות של התנועה בצפון אמריקה מתבטאת בקריאות לחרם כלכלי על מוצרים
ועל חברות ישראליים ,כמו גם על חברות אמריקאיות שפועלות בישראל ,בהן מוטורולה ,קטרפילר,
היולט פקרד ( )HPוחברות נוספות.
נוסף לזאת ,התנועה חותרת לקידום אקטיביזם פעיל שכולל הפגנות כוחניות ברחובות מרכזיים
בערי ארצות הברית ובקמפוסים שונים ברחביה ,שבהם הצליחה התנועה ,בעזרת אגודות סטודנטים
מארצות הברית וכן בסיוע של ארגון הסטודנטים למען פלסטין ,להעביר החלטות שקוראות
לאוניברסיטאות ולמכללות לעצור שיתופי פעולה עם ישראל ,כמו גם השקעות בה .הפעילים בתנועת
החרם מתקיפים את ישראל בקמפוסים ופועלים להשתקת הקולות הפרו-ישראלים בזירה הציבורית
באקדמיה ,כדי להפוך את ישראל למוקצית בקרב חוגי האליטה האמריקאית.
כיום ישנם ארגונים ושלוחות של תנועת החרם במרבית הקולג'ים והאוניברסיטאות המובילים
בארצות הברית ,בהן פרינסטון ,קולומביה ,קורנל ,מישיגן ,וכן ברשת אוניברסיטת קליפורניה .בארגונים
הבולטים שקוראים לחרם על ישראל בקמפוסים נמצא הארגון "סטודנטים למען צדק בפלסטין"
( ,)SJPשנתמך על ידי תנועת החרם ומפעיל כיום יותר מ 200-סניפים ברחבי ארצות הברית ,והוא
אחד היזמים העיקרים של אירועים אנטי-ישראליים בקמפוסים 17.כחלק מדרכי הפעולה של הארגון

15
16
17

The American-Arab Anti-Discrimination Committee
Karen Stiller. "The Global Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement",2016, JCRC
אתר הארגון "סטודנטים למען צדק בפלסטין" ,אוחזר מתוך/https://www.nationalsjp.org :
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הוא יוזם החלטות החרמה של ישראל שמתקבלות במועצות הסטודנטים ,הטרדות של סטודנטים
יהודים ופרו-ישראלים ,וכן ארגון מהומות שנועדו להביא לביטול אירועים הקשורים למדינת ישראל.
לא פעם הואשם הארגון בליבוי אנטישמיות וביצירת אווירה עוינת ואלימה כלפי יהודים ותומכים
פרו-ישראלים בקמפוסים .יתרה מכך ,בדו"ח של משרד התפוצות צוין הארגון כגורם מרכזי בעלייה
במספר מקרי האנטישמיות באוניברסיטאות ובמכללות בארצות הברית.
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ארגון נוסף הוא ( ,American Muslims for Palestine (AMPהפעיל מאוד באזור שיקגו ,שאף הצליח
להעביר במהלך אביב  2016החלטות אנטי-ישראליות בשלוש אוניברסיטאות באזור – אוניברסיטת
שיקגו ,אוניברסיטת אילינוי ואוניברסיטת נות'ווסטרן 19.הפעילים האנטי-ישראלים מציגים את הסכסוך
הישראלי-פלסטיני כדיכוי כוחני של קבוצת אנשים שנעקרו מבתיהם ומאדמתם ,וכך יוצרים שיתופי
פעולה עם ארגונים לקידום זכויות שחורים ,היספאנים ,אינדיאנים ,נשים ולהט"ב .שיתופי פעולה אלה
מאפשרים לפעילים לקבל חשיפה והזדהות בקרב קהל רב בארצות הברית 20.באמצעות התייחסות
לנושאים דוגמת אלימות משטרתית ,הגירה וזכויות להט"ב ,שאותם מקשרים הארגונים לזכויות
הפלסטינים שנרמסות על ידי ממשלת ישראל ,מצליחים ארגוני הסטודנטים הפרו-פלסטינים להגיע
לקהל רב.
שמם של שני הארגונים האלו נקשר במימון על ידי פעילים לשעבר בארגונים אסלאמיסטיים שהוצאו
מחוץ לחוק לאחר שגייסו מיליוני דולרים לחמאס ,לג'יהאד האסלאמי ולאל-קאעידה .העדויות לכך
הגיעו מפי ג'ונתן שנצר ,ששימש כחוקר מימון טרור במשרד האוצר האמריקאי בתקופת ממשל
בוש הבן .שנצר חשף כי ראשי הארגונים הם בוגרי שלושה ארגונים אסלאמיים שהוצאו מחוץ לחוק
בשנת  2008במסגרת המשפט הגדול ביותר בתולדות ארצות הברית נגד מימון הטרור.
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בארגונים הקוראים לחרם על ישראל נמצא גם ארגון יהודי בשם "קול יהודי לשלום" (Jewish
 22,)Voice for Peace – JVPארגון שמאל רדיקלי ,קטן יחסית ,המהווה מעין "עלה תאנה" נגד טענות
האנטישמיות שעולות כנגד תנועת החרם על ישראל .על פי הערכות JVP ,מחזיק ביותר מ 50-סניפים
ברחבי ארצות הברית 23,ומהווה מבקר חריף וקולני של מדינת ישראל ואף קורא לחרם עליה.

 18צביקה קליין" .דו"ח האנטישמיות :עלייה בתקיפות האלימות בעולם" ,באתר nrg 22 ,בינואר  .2017אוחזר מתוךhttps://www.makorrishon.co.il/nrg/ :
online/1/ART2/858/494.html
 19שם
 20ג'ניפר מדינה ותומר לוין (ניו יורק טיימס) .החרם על ישראל מפלג את הסטודנטים באוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית .הארץ 12 .במאי .2015 ,אוחזר
מתוךhttps://www.haaretz.co.il/news/world/america/.premium-1.2633529 :
 21קרולין גליק" .מסלול הכסף :כך מממנים חמאס ,אל קאעדה והג'יהאד האסלאמי את פעילות ה BDS-בארה"ב" ,באתר מעריב השבוע 28 ,באפריל .2016
אוחזר מתוךhttps://www.maariv.co.il/journalists/journalists/Article-539721 :
 22אריק גרינשטיין .דו"ח :ה BDS-נחלש בקמפוסים בארה"ב ,הפעילים האנטי-ישראלים מקצינים .מידה 7 .בספטמבר .2016 ,אוחזר מתוךhttps://goo.gl/ :
Ki2cRR
 23מתוך אתר הארגון/https://jewishvoiceforpeace.org/chapters :

11

ההתמודדות עם תנועת החרם בארצות הברית
חקיקה פדרלית
המדיניות החוקתית בארצות הברית נגד תנועת החרם מושתתת על שני חוקים נגד השתתפות
בחרם כלכלי על מדינה זרה .הראשון בהם הוא התיקון לחוק הרפורמה במס הכנסה (Tax Reform
 ,)Act of 1976תיקון שיזם הסנאטור היהודי אברהם ריביקוף.

24

מטרתה של הרפורמה להגביל

את החרם הערבי על ישראל ,ובמסגרתה נקבעו הגבלות ועונשים פליליים כנגד אזרחים וחברות
אמריקאים שמשתתפים בחרם שמטילה מדינה זרה על מדינה ידידותית לארצות הברית .החוק,
שנחתם על ידי הנשיא קרטר ב 22-ביוני  25,1977מחייב אזרחים וחברות אמריקאים לדווח על עסקים
עם מדינות מחרימות ועם חברות וארגונים שמופיעים ברשימה שהקים משרד האוצר האמריקאי .בין
היתר מופיעות ברשימה מדינות הליגה הערבית ,שמחרימות את ישראל .ארגונים יהודים-אמריקאים
פעלו לאישור החוק ועבדו בשיתוף פעולה עם חברי קונגרס וסנאטורים אחדים כדי לקדם אותו.
ניתן למנות עימם את הליגה נגד השמצה ( ,)ADLאת הוועד היהודי האמריקאי ( )AJCואת הקונגרס
היהודי-אמריקאי ( ,)American Jewish Congressוכן ארגונים יהודיים נוספים ,שהנשיא קרטר הודה
להם בהצהרתו ביום החתימה.
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החוק היה צעד חסר תקדים שסדק בפעם הראשונה את חומת

החרם הערבי על ישראל.
כדי להדק את החקיקה נגד החרם הערבי נחקק בשנת  1979חוק מִנהל הייצוא (Export Administration
 ,)Act of 1979שבו נכללו הוראות נגד הגבלות סחר וחרם שנתמכים בידי מדינות זרות כנגד מדינות
ידידותיות לארצות הברית .על פי סעיף  8בחוק חל איסור על שיתוף פעולה של חברות אמריקאיות
עם החרם הערבי על ישראל .נוסף לכך ,כיוון שמדינות ערב ביקשו לדעת את שמות החברות שלהן
עסקים עם ישראל כדי להחרימן ,החוק אוסר על העברת מידע שעלול לסייע למדינות שמארגנות
את החרם .במסגרת החוק הוטלו קנסות על חברות אמריקאיות ששיתפו פעולה עם החרם ,והעונש
המרבי שהוגדר בחוק עומד על עד חמש שנות מאסר .גם את הצעת החוק הזאת קידמו ארגונים
יהודים-אמריקאים ,שפעלו במשך כמה חודשים על ניסוח החוק ,בשיתוף פעולה עם נציגים כלכליים
ועם אנשי עסקים .בארגונים היהודיים שהיו שותפים לניסוח הצעת החוק ניתן למנות את בני ברית,
הליגה נגד השמצה ,הקונגרס היהודי-אמריקאי והוועד היהודי אמריקאי.
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בתחילת שנות ה 2000-קידמה איפא"ק חוק בקונגרס ,שמטרתו להשפיע על החרם על ישראל גם
מחוץ לגבולות ארצות הברית :על פי החוק ,כדי לחתום על הסכם סחר חופשי עם ארצות הברית
אסור למדינה להחרים את ישראל באופן ישיר .עד מהרה יושם חוק זה עם מדינות ערביות שקיימו
משא ומתן על הצטרפותן להסכם סחר עם ארצות הברית ,בהן בחריין ועומן ,שבעבר השתתפו
בחרם הערבי על ישראל ,ובעקבות החוק החדש נאלצו לסגת ממנו .כיום ארצות הברית עוקבת אחר
מילוי התנאי הזה.
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נוסף לזאת ,כחלק מהתנאי שהציבה ארצות הברית בהסכם הסחר החופשי,

אברהם אלכסנדר ריביקוף ( )Abraham Alexander Ribicoffהיה פוליטיקאי יהודי אמריקאי ,חבר המפלגה הדמוקרטית .ריביקוף שירת כחבר בית
הנבחרים האמריקני וכסנאטור מטעם מדינת קונטיקט ,וכן כמושל המדינה.
David Modi. "Anti-Boycott Provisions of the Export Administration Amendments of 1977", the, 3 N.C. J. Int'l L. & Com. Reg. 105 (2016).
Retrieved from: http://scholarship.law.unc.edu/ncilj/vol3/iss1/7
Israel Ministry of Foreign Affairs, "5 Statement by President Carter upon the signing of Anti-boycott legislation – 22 June 1977", retrieved
from: https://goo.gl/PPA5mc
Judith Miller. "Antiboycott Law Gains support". New York Times, March 13, 1979: http://www.nytimes.com/1979/03/13/archives/antiboycottlaw-gains-support-business-and-jewish-leaders-back.html
"AIPAC's approach to BDS. The Boycott, Divestment and Sanctions Movement". May 2016. http://www.aipac.org/-/media/publications/
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נאלצה בחריין גם לסגור את משרדי החרם שבבירתה ,מנאמה .זהו חוק שחשיבותו הדיפלומטית
רבה מחשיבותו הכלכלית ,משום שהוא עשוי להשפיע על מדיניותן של מדינות ערביות או מוסלמיות
שיש להן כלכלות חזקות יותר ,דוגמת כוויית ,איחוד האמירויות או פקיסטן ,והן טרם חתמו על הסכם
סחר חופשי עם ארצות הברית .חוק זה ייאלץ אותן להסיר את החרם בבוא העת.
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למרות החקיקה האוסרת על השתתפות בחרם הערבי ,חלה בארצות הברית בשנים האחרונות
התפשטות של ארגונים פרו-פלסטיניים ושל תנועות הקוראות לחרם על ישראל בנימוקים של הפרת
זכויות אדם של פלסטינאים .חרם המבוסס על עיצומים כלכליים בתחומי ארצות הברית יכול להוות
מכה משמעותית לכלכלה הישראלית ,משום שארצות הברית היא שותפת הסחר השנייה בגודלה
של הייצוא הישראלי (שנייה לאיחוד האירופי) ,עם היקף יצוא שנאמד בכ 11.5-מיליארד דולר בשנת
 ,2017ושמהווה כ 25-אחוז מסך ייצוא הסחורות של ישראל 31.התגברות המחאות האנטי-ישראליות
בקמפוסים והקריאות הרבות להחרים את ישראל עוררו דאגה רבה הן בישראל והן בקהילות
היהודיות בצפון אמריקה .כדי לעצור את התרחבותה של התנועה בארצות הברית החלו ארגונים
יהודים-אמריקאים לפעול בשיתוף פעולה עם ארגונים פרו-ישראליים למען חקיקה ברמות משפטיות
שונות (מדינית ופדרליות) ,שתגביל את פעילות תנועת החרם על ישראל במדינה.
ב 30-ביוני  2015חתם נשיא ארצות הברית באותה עת ,ברק אובמה ,על חוק סחר מקיף 32,שמקנה לו
את הזכות למסלול מזורז במשא ומתן על הסכמי סחר חופשי עם מדינות האוקיינוס השקט (Trans-
 )Pacific-Partnershipועם האיחוד האירופי (.)Transatlantic Trade and Investment Partnership
כנהוג ביוזמות חקיקה גדולות ומעוררות מחלוקת בארצות הברית ,לא היה המסלול המזורז הסעיף
היחיד בחוק ,ועל כן נאלץ אובמה להתפשר על כמה סעיפים כדי להעביר אותו.

33

בתמיכתה של

שדולת איפא"ק ובהובלתה צירפו מחוקקים פרו-ישראליים תיקון חשוב ומשמעותי לחוק ,והוא הגנה
על ישראל מפני תנועת ה .BDS-נוסח התיקון מורה לפקידי ממשל שמנהלים משא ומתן עם מדינות
זרות על הסכמי סחר חופשי להציג במשא ומתן כזה ,בראש ובראשונה ,את התנגדותה של ארצות
הברית לחרם על ישראל מצד השותפים הפוטנציאליים .במילים אחרות ,התיקון מתנ ֶה למעשה את
הסכמת ארצות הברית לחתום על הסכם סחר חופשי עם מדינות אחרות בהתחייבות של המדינות
הללו שלא לתמוך בחרם על ישראל.
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איפא"ק ומחוקקים פרו-ישראליים מקווים כי האפשרות של הטלת עיצומים על הסכם הסחר
החופשי עם ארצות הברית תרתיע ממשלות אירופיות מלתמוך בתנועת החרם על ישראל 35.יתרה
מכך ,ביסוס מדיניות אמריקאית ברורה ,המתנגדת לחרם ולסנקציות על ישראל ,מאותת לממשלות
אחרות כי תמיכה ביוזמות המעודדות חרם על ישראל מנוגדות להסכם ארגון הסחר העולמי שבו
חברה ארצות הברית .בנוסח החוק לא הסתפקה איפא"ק במילה "ישראל" ,אלא שכנעה את מחבריו
של תיקון החוק לכלול בו גם את הצירוף "שטחים בשליטת ישראל" .התיקון להצעת החוק זכה

comms/aipac-approach-to-bds.pdf
Office of the United States: "Trade Representative Free Trade Agreements." 21 August 2017: https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade- 29
agreements
Globes. "Bahrain removes boycott of Israel". 25 September 2005. Retrieve from: http://www.globes.co.il/en/article-1000015829 30
http://www.haaretz.com/kuwait-eases-attitude-toward-israel-will-lift-boycott-1.171446
 31משרד הכלכלה והתעשייה .שנת שיא בייצור – סיכום שנת  .2017 .2017אוחזר מתוךhttps://goo.gl/36iE6f :
Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015 32
Rebecca Shimon Stoil. "Obama Signs anti-BDS bill into Law". The Times of Israel. June 30, 2015. Retreated from: http://www.timesofisrael. 33
/com/obama-signs-anti-bds-bill-into-law
 34רן דגוני" .ממשל אובמה :אנו נגד החרמת ישראל ,לא נגד החרמת השטחים" .גלובס .1/7/2015 .אוחזר מתוךhttp://www.globes.co.il/news/article. :
aspx?did=1001049148
"Shimon Stoil, "Obama Signs anti-BDS bill into Law 35

13

לתמיכה רחבה של חברים בשתי המפלגות בקונגרס ,ומחוקקים רבים ראו בו הבעת עמדה נגד
תנועת ה .BDS-אלא שכמה ימים אחר כך הביע דובר הבית הלבן הסתייגות מהשימוש בצירוף
"שטחים בשליטת ישראל".

36

בקונגרס האמריקאי הצהירו מחוקקים ומעצבי מדיניות אחדים כי הם מתנגדים לתנועת החרם.
חלקם אף פעלו למען חקיקה נגד התנועה ,בטענה שתנועת ה BDS-מפלה בין מדינות שונות
(האפליה מנוגדת לחוקה האמריקאית) ,ועל כן יש להגביל את פעילותה בארצות הברית .ביטול
החרם נגד ישראל היה קונצנזוס בשתי המפלגות הגדולות בארצות הברית – גם נציגי מדינות שבהן
רוב דמוקרטי וגם נציגי מדינות שבהן רוב רפובליקאי העבירו חקיקה שמגינה על ישראל 37.בפברואר
 2016הוצגה בסנאט ( )S.2531ובבית הנבחרים האמריקאי ( )H.R. 4514הצעת חוק על ידי נציגים
משתי המפלגות ,בשם "המאבק בתנועת ה BDS-לשנת ,)The Combating BDS Act of 2016( "2016
הצעה שקודמה על ידי איפא"ק .הצעת החוק קוראת להגן על מדינות ועל נציגים מקומיים ברחבי
ארצות הברית שיוזמים מאבקים שונים נגד החרם על ישראל ,ולהאציל סמכויות משפטיות למדינות
ולממשלות מקומיות שיאפשרו להן להוציא את הדבר לפועל 38.נוסף להצעת החוק הפרו-ישראלית
שעלתה בבתי הקונגרס חתם אובמה באותו החודש על חוק "סיוע הסחר ואכיפת הסחר"Customs( 39
 ,)Act P.L. 114-125שכולל איסורים והגבלות שיוטלו על ארגונים עסקיים ועל חברות שמחרימות
עסקים בישראל או בשטחים בריבונות ישראלית ,תוך ציון העונשים שיושתו עליהם אם יפֵרו אותו.

40

בינואר  2017עלתה בסנאט הצעת חוק נוספת ,חריפה אף יותר ,תחת השם "המאבק בתנועת
ה"BDS 2017-ר( ,)The Combating BDS Act of 2017שהתירה למדינות ברחבי ארצות הברית
ולממשלות מקומיות להגביל באופן עצמאי פעילות עסקית עם ישויות שמקדמות חרם על ישראל
או נוקטות עיצומים נגדה .בדומה להצעת החוק משנת  ,2016גם הצעת החוק הזאת נוסחה על ידי
שדולת איפא"ק בקונגרס ,והיא גם זו שקידמה אותה .את ההצעה העלו להצבעה בסנאט הסנאטור
הרפובליקאי מרקו רוביו (נציג מדינת פלורידה) והסנאטור הדמוקרטי ג'ו מנצ'ין (נציג מדינת וירג'יניה
המערבית) .החוק עלה להצבעה בסנאט על רקע מגמה של חקיקות מקומיות שהתרחשו באותה
תקופה בכמה מדינות בארצות הברית ,ומטרתו לעגן בחוק את זכותן של מדינות בארצות הברית
להחליט בעצמן אם הן מעוניינות שגופים ממשלתיים וסוכנויות ממשלתיות הממומנים בכספי
המיסים יקיימו קשרי מסחר עם ארגונים הקוראים לחרם על ישראל .כמו כן ,אחד מסעיפי ההצעה
בא להבטיח הגנה משפטית מפני תביעות משפטיות על אי-קיום קשרי מסחר עם ה 41.BDS-נכון
לכתיבת שורות אלו טרם אושר החוק.
התמיכה הפרו-ישראלית בבתי הקונגרס התחזקה משמעותית כאשר במרץ  2017עלתה הצעת
החוק  Israel Anti-Boycott Act S.720מטעם הסנאטור הדמוקרטי ממוצא יהודי ,בן קרדין (Ben
 ,)Cardinנציג מדינת מרילנד ,ורוב פורטמן ( ,)Rob Portmanנציג מדינת אוהיו .הצעת החוק מרחיבה
את ההגדרה של חוק מִנהל הייצוא משנת  ,1979שנועד במקור לעצור את החרם של הליגה הערבית
על ישראל ,כך שייאכף גם על תנועת ה 42.BDS-אומנם הצעת החוק של הסנאטורים נועדה לאסור את
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"Shimon Stoil, "Obama Signs anti-BDS bill into Law
Jim Zanotti, Martin A. Weiss, Kathleen Ann Ruane & Jennifer K. Elsea. "Israel and the Boycott, Divestment, and Sanctions (BDS) Movement".
Congressional Research Service, p.11. https://fas.org/sgp/crs/mideast/R44281.pdf
Liel Leibovitz. "New Congressional Bill Supports States fighting BDS". Tablet Magazine. February 10, 2016. Retreated from: http://www.
tabletmag.com/scroll/197582/new-congressional-bill-supports-states-fighting-bds
the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act of 2015
Zanotti, Weiss, Ruane & Elsea, p. 10
AIPAC Bill Summary. "The Combating BDS Act of 2017". March 1, 2017. Retreated from: http://www.aipac.org/learn/legislative-agenda/-/
media/publications/policy-and-politics/legislative-action/2017/the-combating-bds-act-of-2017-bill-summary.pdf
.JTA, "ACLU urges senators to oppose bill targeting Israel boycotts", 2017
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פעילותה של ה BDS-בשטחי ארצות הברית ,אבל היא תשפיע גם על החלטות של האיחוד האירופי
ועל החלטות של האומות המאוחדות המבקשות להבחין בין מוצרים המיוצרים בישראל לבין אלו
המיוצרים מעבר לתחומי הקו הירוק .גם את ההצעה הזאת יזמה שדולת איפא"ק 43,שסייעה לחברי
הסנאט בניסוח ההצעה וגייסה את תמיכתם של  42חברי סנאט ושל  230נציגים בבית הנבחרים
שהביעו את תמיכתם העקרונית בה ,בהם הסנאטור היהודי צ'אק שומר ,מנהיג המיעוט הדמוקרטי
בסנאט 44.שדולת איפא"ק הגדירה את הצעת החוק הזאת אחת הפעילויות המרכזיות שלה בשנת
 201745ובשנת .2018

46

הצעת חוק מקבילה קודמה גם בבית התחתון של הקונגרס ,כאשר ב23-

במרץ  2017הציג לראשונה חבר בית הנבחרים ,פיטר רוסקאם (נציג רפובליקאי מאילינוי) ,את הצעת
החוק .H.R.1697
על פי נוסח הצעת החוק ,קריאה להחרמת ישראל או ההתנחלויות היא עבירה פלילית שדינה מאסר
ממושך או קנס של  250אלף דולר .הצעת החוק ,שנועדה להקשות על חרמות נגד ישראל ,גרמה
לפיצול במפלגה הדמוקרטית בארצות הברית ,על רקע טענות מצד האיגוד האמריקאי לזכויות
האזרח ( .)ACLUבמכתב שפרסם האיגוד הוא הודיע על התנגדותו להצעת החוק ,בנימוק שנוסח
החוק מהווה פגיעה חמורה בתיקון הראשון לחוקה – חופש הביטוי .בתגובה למכתב פרסמו שני
הסנאטורים שיזמו את ההצעה הודעה לתקשורת ,שבה הכחישו בתוקף את הטענות נגדו ,ואף
הדגישו כי הסעיפים בחוק הרואים בחרמות מעשה פלילי ומשיתים עונשים על מי שיטיל אותם,
מתייחסים לחברות מסחריות אמריקאיות שמשתפות פעולה עם חרם על ישראל שאותו מטיל
האו"ם או מדינות שונות בעולם.

47

אולם ,בעקבות הביקורת של הארגונים האזרחיים ,ובראשם האיגוד האמריקאי לזכויות האזרח,
הודיעו כמה מחוקקים דמוקרטים בולטים על הסרת תמיכתם מהצעת החוק ,וזו נותרה בהליכי
חקיקה מוקדמים במשך חודשים רבים .מעט לפני סיום שנת  ,2018לפני שהקונגרס האחרון התפזר,
ניסו יוזמי החקיקה לקדם אותה בעוצמה מלאה ,מה שעורר מחלוקת קשה בקרב חברי המפלגה
הדמוקרטית .כדי לגייס תמיכה רבה ככל האפשר ,עמלו באחרונה איפא"ק ושני הסנאטורים שקידמו
את הצעת החוק (בן קרדין הדמוקרטי ורוב פורטמן הרפובליקאי) על "ריכוך" הצעת החוק ועל ניסוחה
מחדש ,כך שיהיה ברור שתחול אך ורק על חברות מסחרית גדולות ולא על אזרחים אמריקאים
פרטיים שמחרימים את ישראל או את ההתנחלויות .איפא״ק והסנאטורים שתומכים בהצעת
החוק טוענים כי הנוסח החדש מבטיח שלא ייפגעו ממנה אזרחים פרטיים ,וכי מטרת ההצעה היא
למנוע מתאגידים אמריקאים גדולים להחרים את ישראל במסגרת מהלך בינלאומי שיוביל האו״ם.
הקואליציה היהודית הדמוקרטית ,ארגון שמייצג פעילים ותורמים יהודיים במפלגה ,הביעה תמיכה
בהצעת החוק ,בטענה כי ההצעה "מייצגת את העמדה הדמוקרטית של תמיכה בישראל והתנגדות
לתנועת החרם" .גם הליגה נגד השמצה תמכה בהצעת החוק .לעומת זאת ,שדולת השמאל היהודית-
אמריקאית ,ג'יי סטריט ,הודיעה על התנגדותה להצעת החוק ,ואף הזהירה כי ההצעה תיצור "מדרון
חלקלק" שעשוי לפגוע בחופש הביטוי של אזרחים אמריקאים.
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חקיקה מדינתית ()States
מאז שנת  2015החלו מדינות אחדות בארצות הברית בתהליכי חקיקה שנועדו להגביל את תנועת
ה .BDS-הפעולות הללו קיבלו חיזוק באמצעות הצעות חוק פדרליות שהועלו בשנים  2016ו2017-
בקונגרס האמריקאי ,שמעגנות את זכותן של המדינות השונות בארצות הברית לחוקק חוקים נגד
התנועה שקוראת לחרם על ישראל .במקצת המדינות נוסחה החקיקה במיוחד כדי להתמודד עם
חרם המכוון לישראל ולשטחים שבשליטתה ,ובחלקן עוסקת החקיקה בהחרמה של מדינות או של
בעלות ברית של ארצות הברית ,מבלי להזכיר את שמה של ישראל במפורש ,אף שבפועל הגדרה זו
מכוונת לישראל 49.להבדיל מהחקיקה הפדרלית ,ברמה המדינתית נקבעו ארבע קטגוריות שונות של
חקיקה שכל מדינה בוחרת באופן עצמאי כדי להגביל את פעילות ה.BDS-

50

y yהגבלת חוזים וענישה :חקיקה האוסרת על גופי המדינה לחתום על חוזים עם חברות שמחרימות
את ישראל או מונעות השקעות בה.
y yהגבלת השקעות וענישה :חקיקה האוסרת על השקעות של קרנות הפנסיה של המדינה בחברות
שמונעות השקעות במדינת ישראל.
y yהגבלה כללית וענישה :חקיקה נגד אפליה המכוונות כנגד גורמים המעוניינים להחרים את בעלות
בריתה של ארצות הברית או שותפויות סחר שלה (ישראל לא מוזכרת מפורשות) ,שאוסרת על
גופים של המדינה ועל מוסדותיה לחתום על חוזים עם כל ישות שמקדמת חרם המבוסס על גזע,
צבע ,דת ,מין או לאום.
y yהצהרה לא מחייבת :החלטות נגד תנועת ה BSD-שמטרתן הבעת תמיכה במדינת ישראל ,וכן
גינוי של תנועת החרם ,ללא חקיקה.
בארבע השנים האחרונות אימצו מדינות רבות בארצות הברית חוקים שמגבילים את פעילות תנועת
ה BDS-או מגנים אותה .חלקן קידמו את החקיקה על ידי הצהרה ראשונית לא מחייבת ,שלאחר
מכן התקבעה בחוק כהחלטה מחייבת ,שמי שמפר אותה נענש כחוק .חלק מהמדינות שאישרו
חוקים המכוונים ישירות להגנה על ישראל התייחסו בחקיקה לישראל כאל המדינה הדמוקרטית
היחידה במזרח התיכון ,כבעלת ברית חשובה לארצות הברית ,וכן כשותפת מסחר עיקרית .מקצתן
אף הגדילו לעשות וציינו בחוק כי ארגון ה BSD-חפץ לגרום לדה-לגיטימציה של ישראל ולכפור
בזכות קיומה .לעומת זאת ,חלק מהמדינות חוקקו חוקים כלליים שמטרתם להגביל גופים שמפלים
את בעלות בריתה של ארצות הברית .אף על פי שבחקיקה הזאת לא נזכר במפורש שמה של
ישראל – ברור שנוסח החקיקה מכוון כלפיה ,שכן היא מוגדרת כבעלת ברית אסטרטגית חשובה
לארצות הברית וכן כשותפת סחר מרכזית .עם זאת ,חשוב להדגיש כי כל מדינה קובעת בעצמה
את החקיקה נגד תנועת החרם ואת סוג המגבלות שהיא רוצה להשית עליה .על פי אותם חוקים,
לרוב המדינה נמנעת מהשקעות במדינות שמחרימות את ישראל או בארגונים שעושים זאת ,והיא
גם נמנעת מלקיים איתם קשרי מסחר.
חלק בלתי נפרד מתהליך החקיקה נגד תנועת החרם במדינות השונות בארצות הברית התרחש
הודות להתגייסותה של הקהילה היהודית המאורגנת שפעלה במקום מתוך רצון להגן על מדינת
ישראל ומתוך מחויבות לעשות זאת .כדי לעודד חקיקה נגד ה BDS-הקימו יהודי ארצות הברית

news/world/america/.premium-1.6766302
Zanotti, pp. 10–11 49
The Jewish People Policy Institute. "State Level Anti-BDS Legislative Initiatives – Overview and Recommendations". September 2016. 50
Retreated from: http://jppi.org.il/uploads/State-Level_Anti-BDS_Legislative_Initiatives-Overview_and_Recommendations.pdf
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קואליציה לאומית של ארגונים יהודיים מרכזיים וכן ארגונים פרו-ישראליים ,שפעלו יחדיו ברמה
הלאומית (בכמה מדינות) לצד ארגונים ומוסדות יהודיים מקומיים (ארגונים מאותה מדינה שבה נחקק
החוק) .מאמצי החקיקה במדינות השונות ,שהיו פרי יוזמות של הארגונים היהודיים והפרו-ישראליים,
התמקדו בהגנה על ישראל מתוקף היותה בעלת ברית חשובה של ארצות הברית וכן הדמוקרטיה
היחידה באזור לא יציב .עם הארגונים היהודיים והפרו-ישראליים ("הקואליציה") שנמצאים בחוד
החנית לקידום החקיקה נגד תנועת ה BDS-ברמה הלאומית נמנים:
 :Israel Action Network (IAN(y yיוזמה אסטרטגית של הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה
( ,)JFNAהפועלת בשיתוף פעולה עם המועצה היהודית לענייני ציבור ( )JCPAשהוקמה במטרה
להילחם בדה-לגיטימציה של מדינת ישראל .הארגון הוקם במטרה לחנך את הציבור ,לארגן את
פעילותה של הקהילה היהודית בצפון אמריקה ולגייסה למהלך שיוביל לפיתוח אסטרטגיה
שתשנה את השיח הציבורי בצפון אמריקה על ישראל IAN .מנהל מאבק בתנועת ה BDS-וכן
מקדם פעילויות שונות שתורמות להרחבת התמיכה במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית
שדוגלת במשא ומתן עם הפלסטינים לפתרון של שתי מדינות שחיות זו לצד זו בשלום ובביטחון.
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 :The Jewish Federation of North America (JFNA(y yארגון הפדרציות היהודיות מייצג 147
פדרציות יהודיות ויותר מ 300-קהילות יהודיות עצמאיות בארצות הברית ובקנדה .הארגון נמנה
עם עשרת הארגונים הפילנתרופיים הגדולים ביותר בצפון אמריקה ,והוא פועל לרווחתם של
יהודים ברחבי העולם.

52

 :The Israel Projecty yארגון הסברה יהודי-אמריקאי פרו-ישראלי המתמקד בהבאה לידיעת
הציבור וכלי התקשורת האמריקאים מידע בסוגיות שעוסקות בישראל ובמזרח התיכון .הארגון
מספק לעיתונאים ולמנהיגים שעוסקים בנושאים הללו מידע עדכני ואמין שמטרתו לקדם דעה
חיובית על ישראל.
 :American Jewish Committee (AJC(y yהוועד היהודי-אמריקאי הוקם לפני יותר ממאה שנה כדי
לקדם את הדרישה לצדק ולשוויון של העם היהודי אל מול הממשל האמריקאי ,כמו גם לשיפור
מצבם של יהודים במדינות אחרות .הארגון פועל ברמה הבין-לאומית באמצעות מערך דיפלומטי
גלוי ,וכן מקיים פעילות דיסקרטית לטובת העם היהודי ולמען מדינת ישראל .מלבד המאבק
בתנועת החרם נגד ישראל ,הוועד היהודי אמריקאי נאבק באנטישמיות ובגזענות ,מקדם סובלנות
בין-דתית ,פעילות למען זכויות אדם ,חקיקה פרו-ישראלית ופלורליזם.
 :StandWithUsy yהארגון הוקם בשלהי האינתיפאדה השנייה על ידי רוז רוטשטיין ,יהודייה
אמריקאית מלוס אנג'לס ובת לניצולי שואה ,במטרה לתת מענה לסיקור התקשורתי המוטה
כלפי ישראל בתקשורת האמריקאית ולחסרונם של קולות פרו-ישראליים בקמפוסים ברחבי
ארצות הברית .הארגון הציג את ישראל בצורה אמיתית ,מהימנה והוגנת בקמפוסים ,בתקשורת
ובקהילות השונות .התקציב השנתי של הארגון עומד על תשעה מיליון דולר ,ומרביתו מיועד
לפעילות של סטודנטים בקמפוסים ברחבי ארצות הברית וכן לפעילותו הענפה של הארגון
במאבק בתנועת החרם.
 :Israel Allies Foundation (IAF(y yקרן בעלי הברית של ישראל הוקמה בשנת  2007על ידי הרב,
חבר הכנסת ושר לשעבר בממשלה ,בנימין אלון .הארגון מתמקד בפעילות מול נציגי קונגרס
ונציגי פרלמנט בעלי אמונה דתית המבוססת על מסורת יהודית-נוצרית IAF .פועל כדי לקדם

 51מתוך אתר הארגון/http://israelactionnetwork.org/aboutus :
 52המדריך להתמצאות במפת הארגונים של הקהילה היהדות צפון אמריקה ,2016 .קרן משפחת רודרמן.
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שיתוף פעולה ותקשורת שוטפת בין מנהיגים למחוקקים ברחבי העולם ,שמאמינים בזכותה של
מדינת ישראל להתקיים בשלום ובביטחון .בשנים האחרונות הארגון פעיל בהתנגדות לתנועת
החרם נגד ישראל.

53

 :Christians United for Israel (CUFI(y yנוצרים מאוחדים למען ישראל הוא ארגון נוצרי אמריקאי
פרו-ישראלי המגדיר את עצמו כארגון הגדול ביותר בארצות הברית שתומך בישראל ,וחברים בו
יותר מארבעה מיליון איש .הארגון הוקם בשנת  2005כאשר הכומר ג'ון הייגי איחד כמה קבוצות
נוצריות אוונגליסטיות פרו-ישראליות שמאמינות שמדינת ישראל צריכה להתקיים בגבולות
ישראל השלמה.
לצד ארגונים אלו פעלו גם מספר ארגונים נוספים ,מוסדות מקומיים ופדרציות קהילתיות ,שקידמו
את יוזמות החקיקה במדינות שבהן פעלו .פעילותם התקיימה מאחורי הקלעים והתבססה על גיבוש
מחשבה אסטרטגית שנועדה לספק משאבים ,כלים ומומחיות לפעילים בממשל המקומי ולגורמים
המקושרים עימו ,במטרה לקדם את החקיקה ברמה המדינית .נוסף לזאת ,לצורך ניסוח הצעת חוק
שתעלה בקנה אחד עם החוקה הספציפית של כל מדינה ,נעזרו ארגוני הגג בארגונים המקומיים
שהכירו היטב את החוקה באותה מדינה ,ואלה גם ליוו את התהליך עד להשלמת החקיקה .עם
הארגונים המקומיים והקהילתיים הללו ניתן למנות את ארגון ה ,JCRC-הפדרציות היהודיות האזוריות/
מקומיות ואת ה ,IAC-הקהילה הישראלית-אמריקאית.
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כדי להפגין תמיכה רחבה ככל האפשר במדינת ישראל רצתה הקואליציה הזאת לקדם חקיקה
בכמה שיותר מדינות ,ולהגיע לכל  50המדינות שבארצות הברית .אחת הדרכים להפגנת התמיכה
הרחבה הזאת הייתה חקיקה חוצת מתרסים פוליטיים ,ובמילים אחרות ,כזאת שתיתמך הן על ידי
רפובליקאים והן על ידי דמוקרטים .לקהילה היהודית והפרו-ישראלית בארצות הברית מטרה ברורה
– להפוך את התמיכה בחוקים נגד תנועת ה BDS-לדו-מפלגתית .באופן הזה הם מקווים שהחוק
יפנה למכנה המשותף הרחב ביותר ויעבור ברוב ברור בשני בתי הקונגרס בכל מדינה (סנאט ובית
נבחרים) ,ויקטן הסיכון שיהיה מי שיערער עליו או ישנה אותו.
אף שלארגונים היהודים השונים תפיסות פוליטיות שונות ,התיאום ביניהם הכרחי לשיתוף פעולה,
ולכן נדרשו ,במקרים מסוימים ,להניח למחלוקות שקיימות ביניהם כדי לקדם את המטרה המשותפת.
כדי לעשות זאת ,הארגונים היהודיים מבקשים לקדם חקיקה בשני מישורים :במישור הציבורי הם
פועלים להגברת המודעות הציבורית לקידום החקיקה ,ועושים זאת באמצעות פרסום ממומן של
הארגונים היהודיים בכלי התקשורת השונים ,באמצעות פרסום מאמרי דעה שדנים בחשיבות
החקיקה בעיתונות ,בהפצת הודעות לתקשורת ,בפרסומים ברשתות החברתית ובאמצעים נוספים.
במישור החוקתי הם פועלים באמצעות הזמנתם של אזרחים מקומיים ,של נציגים קהילתיים ושל
אנשי מקצוע לתמוך בחוק נגד תנועת ה BDS-בוועדות שקיימו בתי הנבחרים והסנאט במדינות
השונות.
לארגונים היהודיים ההשפעה אדירה על קידום החקיקה ועל גיוס דעת הקהל בצפון אמריקה
להתנגדות לחרם על ישראל .הארגונים היהודיים המובילים מפעילים משלחות לימודיות לישראל,
שבמסגרתן מגיעים לישראל מחוקקים מקומיים ,ראשי ערים ,נציגי כוחות הביטחון האמריקאים
ואף נשיאי אוניברסיטאות .הם מסיירים בה ,משוחחים עם אנשי כוחות הביטחון ,מבקרים בקהילות
ובמגזרים שונים ,ונפגשים עם מנהיגים ישראליים ועם מובילי דעת קהל מקומיים .לביקורים הללו

 53מתוך אתר הארגון/http://www.israelallies.org/usa/about :
The Jewish People Policy Institute, p. 59 54
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השפעה אדירה על המשתתפים בהם ,משום שהם תורמים להבנה רבה יותר של האתגרים שאיתם
מתמודדת ישראל ,וכתוצאה מכך משפיעים גם על האופן שבו מצביעים נציגים מקומיים על הצעות
החוק .למעשה ,רבים מנציגי הציבור שביקרו בישראל במסגרת משלחות אלו הצביעו בעד החקיקה
נגד תנועת החרם.
במאי  2017הפיץ הוועד היהודי אמריקאי הצהרת כוונות בלתי מחייבת נגד תנועת ה ,BSD-לפיה:
"מטרותיה של תנועת ה BDS-מנוגדות לערכים שלנו ולערכים שבהן דוגלות מדינותינו .אנו תומכים
בישראל כבעלת ברית חשובה של ארצות הברית ,כשותפה כלכלית חשובה וכאִי של יציבות
וחופש" .ההצהרה זכתה לתמיכה מלאה של כל  50המושלים של מדינות ארצות הברית ,וכן של
ראש מחוז קולומביה (וושינגטון די .סי) ,שבחתימתם על המסמך הצהירו על תמיכתם בישראל ועל
כך שהם רואים בה בעלת ברית חיונית לארצות הברית ,שותפה כלכלית חשובה שלה ,ומי שמובילה
ערכים של חופש ודמוקרטיה במזרח התיכון 55.קמפיין התמיכה של מושלי המדינות זכה לפרסום
ציבורי ב ,Wall Street Journal-שבו הודה הוועד היהודי אמריקאי לכל  50המושלים ש"התאחדו כדי
לתמוך בישראל נגד תנועת ה."BDS-
עד דצמבר  2018אושרו תהליכי חקיקה נגד חרם על ישראל ב 26-מדינות בארצות הברית באמצעות
הצבעה בשני בתי הקונגרס של כל מדינה ,וכן באמצעות אישורו הסופי של החוק בחתימתו של
המושל באותה מדינה .כמו כן ,שתי מדינות (וירג'יניה וטנסי) העבירו החלטה בלתי מחייבת בקונגרס
המקומי ,המגנה את תנועת ה .BDS-כאמור ,את החקיקה בכל המדינות הובילה הקהילה היהודית
בארצות הברית ,וגם לאחר אישורו ,לארגונים היהודיים תפקיד חשוב ביישומו .הם עושים זאת,
לדוגמה ,באמצעות סיוע בהרכבת הרשימה של ארגונים שמשתפים פעולה עם תנועת החרם או
תומכים בה .בד בבד ממשיכה הקואליציה של הארגונים היהודיים בקידום החקיקה בארצות
הברית ,ו 12-מדינות נוספות צפויות לאשר חקיקה נגד תנועת ה .BDS-לאחרונה החלו ארגונים פרו-
פלסטינים לאתגר את החקיקה בשתי מדינות (קנזס ואריזונה) ,שבהן הוקפא יישום החוק עד לבירור
תביעות בעניין החקיקה.

השפעות החקיקה על חברות וארגונים בארצות הברית ובאירופה:
פרופסור יוג'ין קנטרוביץ' מאוניברסיטת נורת'ווסטרן ,מומחה מוביל בקידום החקיקה בולמת החרם
בארצות הברית ,טוען כי החקיקה האמריקאית משפיעה גם על פעילותה של תנועת החרם באירופה.
לטענתו ,חברה אירופית שתחרים את ישראל מסתכנת באובדן הזדמנויות עסקיות בארצות הברית.
כך לדוגמה ,רשת הסופרמרקטים הבריטית ( CO-OPהעוסקת גם בייעוץ פיננסי) ,שהחליטה בשנת
 2009להחרים מוצרים המיוצרים ביהודה ושומרון ,ולאחר מכן הרחיבה את החרם גם לחברות
ישראליות שמקיימות קשרים עם ספקים ביהודה ושומרון ,נאלצת להתמודד עם חרם שהטילו
עליה ארבע מדינות בארצות הברית (פלורידה ,אילינוי ,ניו יורק ואריזונה) משהכניסו אותה לרשימת
ההשקעות האסורות.
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בפברואר  2016הודיע הבנק הגרמני  DABעל סגירת חשבונות בנק של תנועת ה BDS-במדינה.
ההודעה של הבנק הגרמני ,שבסיסו במינכן ,הגיעה בעקבות ממצאים שהוכיחו כי אִפשר לארגונים
שמנהלים קמפיין נגד מדינת ישראל לנהל חשבון בנק .חודשיים לאחר מכן סגרה  ,Erste Groupאחת
American Jewish Committee. "Governors United Against BDS", 2017. AJC website, Retreated from: http://www.ajc.org/site/c.7oJILSPwFfJSG/ 55
b.9394655/k.A643/Governors_United.htm
 56ניצן סניור שניאור" .מחרימים את המחרימים" .mako .2017 .אוחזר מתוךhttp://www.mako.co.il/special-love-israel/articles/Article- :
2bbd52a723ccd51006.htm
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החברות הפיננסיות הגדולות באוסטריה ,חשבון בנק של תנועת ה BDS-במדינה .לחברה האוסטרית,
כמו גם לבנק הגרמני ,משרדים בארצות הברית ,והחלטותיהן נובעות מחשש מסנקציות כלכליות
קשות שעלולות להיות מוׁשָ תות עליהן אם לא ינהגו כך.
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באפריל  2016קרא הסנאטור מארק קירק (שכיהן כנציג המפלגה הרפובליקאית באילינוי) לפתוח
בחקירה נגד הבנק הגרמני  Commerzbankבשל דיווחים על כך שארגונים התומכים בתנועת הBDS-
מחזיקים בו חשבונות .ל ,Commerzbank-הבנק השני בגודלו בגרמניה ,יש מטה באילינוי ,וניהול
חשבונותיהם של ארגונים שתומכים בתנועת החרם הוא עבירה על פי חוקי המדינה ,שאוסרים על
השקעת כספי המדינה בארגונים שמקיימים קשרים עם חברות המחרימות את ישראל .בהצהרה
שיצאה ממשרדו של מארק קירק ,קרא הסנאטור למועצת מדיניות ההשקעות של אילינוי לבחון את
המקרה ,וכן ציין את הצורך בחקיקה הפדרלית שהוא עצמו קידם באותה שנה בקונגרס האמריקאי
–  58.BDS Act of 2016כחודשיים לאחר שנשמעו הקריאות לפתוח בחקירה הודיע הבנק הגרמני כי
הוא מקפיא את חשבונותיהם של תומכי תנועת ה ,BDS-והיה הבנק הראשון בגרמניה שנקט פעולה
מסוג זה.
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כחמישה חודשים לאחר החלטת הבנק הגרמני ,גם באירלנד – אחת המדינות האירופאיות הביקורתיות
ביותר כלפי מדינת ישראל– ספגה תנועת ה BDS-מכה קשה .בספטמבר  2016הודיע הבנק של
אירלנד ( ,)Bank of Irelandהמוסד הפיננסי הוותיק ביותר במדינה ,על סגירת חשבונות הבנק של
 – Ireland Palestine Solidarity Campaignאחד מארגוני ה BDS-העוינים ביותר לישראל באירופה.
בהודעה שיצאה לתקשורת הסביר הבנק כי הגיע למסקנה שהעברת כספים לשטחים הפלסטיניים
היא פעולה מסוכנת מאוד ,ועל כן החליט לסגור את חשבונות הבנק של הארגון לאחר שהחזיק
בהם במשך  15שנה .הסגירה הפתאומית אינה מקרית ,אלא היא תולדה של החקיקה האמריקאית,
שהעיצומים שמצוינים בה הרתיעו את הבנק וגרמו לו לסגור את החשבונות של ארגונים תומכי חרם,
מחשש שיינקטו נגדו עיצומים.
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חשבונות בנק נוספים של חלק מהארגונים בתנועת ה BDS-באירלנד בסכנת סגירה .במרץ 2018
נשמעו קריאות לAIB -ר( ,)Allied Irish Bankאחד מארבעת הבנקים הגדולים באירלנד ,לסגור את
חשבונות הבנק של ארגון ה BDS-שמנוהלים אצלו .ה־ BDSבאירלנד עומד מאחורי שורה ארוכה
של פעילויות אנטי-ישראליות .הוא עורך הפגנות רבות נגד ישראל ,קורא להחרמתה ונחשב אחד
הארגונים העוינים ביותר לישראל בעולם כולו .העובדה ש AIB-מחזיק חשבונות בנק של תנועת
ה BDS-עלולה ליצור בעיות בקרב בעלי מניות של הבנק בארצות הברית ,משום שהחקיקה במדינות
רבות בארצות הברית ,כמו למשל בניו יורק ,בפלורידה ובניו ג'רזי ,אוסרת על קיום קשרים עם ארגוני
החרם על ישראל.
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במאי  2017הודיע הבנק האמריקאי  ,Comerciaשבסיסו בדאלאס שבטקסס ,על סגירת חשבון הבנק
השייך לארגון השמאל הקיצוני ( IADLאיגוד בינלאומי של עורכי דין דמוקרטיים) ,ארגון שמאשים את
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Benjamin Weinthal. "Giant Austrian bank shuts down BDS accout". JPOST. April 30, 2016. Retrieved from: http://www.jpost.com/Diaspora/
Giant-Austrian-bank-shuts-down-BDS-account-452728
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ישראל בפשעי מלחמה .במהלך השנים ניסה  IADLלגרום למעצר של ישראלים בחו"ל ולהעמדתם
לדין ,כשלצד זאת הוא תומך בקידום החרם על ישראל בתחומי הכלכלה ,התרבות והאקדמיה.
עיתוי הסגירה אינו מקרי ,והוא התקיים שלושה ימים לאחר שאושרה חקיקה שקידמו ארגונים
יהודיים בטקסס ,חקיקה האוסרת על השקעות בחברות שמקיימות קשר ישיר או עקיף עם חברות
שמחרימות את ישראל או על קשרים עם חברות שמחרימות את ישראל.
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לאחר כניסת החוק

לתוקפו קיבל הבנק האמריקאי התראות שהבהירו לראשי הבנק את אחריותם העקיפה לפעילות
הבלתי חוקית של הארגון שבחשבונו הם מחזיקים ,ובעקבות זאת הוחלט לסגור את חשבון הבנק
של הארגון שתמך ,בין השאר ,בתוכנית הגרעין האירנית ובטרור הפלסטיני.
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בספטמבר  2017הודיעה קולורדו כי הבנק הדני ,Danske Bank ,נכנס לרשימה השחורה של ארגונים
וחברות שמחרימים את ישראל ,זאת בשל החוק שנחקק בשנת  2016במדינה ,אשר מגביל קשרי
מסחר של סוכנויות המדינה עם חברות ועם ארגונים המחרימים את ישראל .איגוד הגמלאות
בקולורדו עורך רשימה של ארגונים וחברות כאלה .על פי החוק ,אין להשקיע את קרנות הפנסיה
של המדינה בארגונים ששייכים לרשימה הזאת .הבנק הדני נכנס לרשימה מאחר שלא הצליח לספק
תשובות לשאלות שנשאל במהלך בדיקה שערך האיגוד.
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שלושה חודשים לאחר מכן ,בעקבות

חוק נגד תנועת החרם על ישראל שנחתם שנה קודם לכן ,הודיעה גם ניו ג'רזי על ניתוק קשריה עם
הבנק .מושל מדינת ניו ג'רזי דאז ,כריס כריסטי ,הודיע באירוע הדלקת נרות חנוכה בקהילה היהודית
כי בעקבות אינדיקציות שמצאו כי הבנק הדני עבר על החוק בכך שהחרים שתי חברות ישראליות
–  Aryt Industriesואלביט מערכות – הפסיק משרד האוצר של המדינה להשתמש בשירותיו
של הבנק ,שנחשב לבנק הגדול ביותר בדנמרק .כאמור ,החוק בניו ג'רזי אוסר על גופים ציבוריים
לקיים קשרים עם מי שקורא להחרמת ישראל ,ולכן נותקו הקשרים עם הבנק הדני 65.ארגון הקהילה
הישראלית-אמריקאית ( ,)IACיחד עם נציגים נוספים בקהילה היהודית ,הם שהתריעו בפני גורמי
האכיפה במדינה על הפרת החוק ,והם שגרמו למעשה להחלטה לנתק עימו את הקשרים 66.באותה
שנה הוטלו על הבנק עיצומים דומים בניו יורק ובאילינוי ,שתי מדינות שאוסרות על גופי המדינה
לקיים קשרים עם חברות וארגונים המחרימים את ישראל.
החקיקה נגד תנועת החרם על ישראל שקידמו הארגונים היהודיים בארצות הברית משפיעה גם על
הצעות חוק בפרלמנט האירי .בפברואר  2016עמד הפרלמנט האירי לערוך הצבעה על הצעת חוק
שקראה לאסור סחר עם התנחלויות ,הצעה שהייתה אמורה לעבור ברוב גדול .מעֵבר לאיסור גורף
על קיום יחסי סחר עם חברות ישראליות שמממוקמות בגדה המערבית ,ייחודה של הצעת החוק
הוא בכך שהיא כוללת אף את הפללתם של אזרחים איריים פרטיים שירכשו פריטים קטנים ,דוגמת
מזכרות ,שיוצרו מעבר לקו הירוק .פקידים במשרד החוץ האמריקאי הבהירו למנהיגים האיריים
שאם יעבור החוק הוא יעמת את אירלנד עם ארצות הברית ,ושבעקבותיו עלולה אירלנד להיכנס
לרשימה השחורה של מדינות שמטילות חרם על ישראל על פי חוק הייצוא האמריקאי.
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שהצעת החוק הוקפאה למשך מספר חודשים ,ביולי  2018אישר הסנאט – בית הנבחרים העליון
של אירלנד – את "חוק הפיקוח על הפעילות הכלכלית – השטחים הכבושים" ,שאוסר רכישת מוצרי
צריכה ושירותים מיישובים יהודיים ביהודה ושומרון.
כעת ,לאחר שחוק החרם נגד ישראל אושר בבית הנבחרים העליון בדבלין ,עלולה אירלנד למצוא
את עצמה סופגת מהלומה קשה בשל הסתירה בין החוק שאושר לבין תקנות אמריקאיות נגד חרם
על ישראל ,שכוללות את מזרח ירושלים ,רמת הגולן ויהודה ושומרון .משמעות הכללתה של אירלנד
ברשימה זו היא שהסחר שלה עם ארצות הברית יספוג מכה אנושה ,וכתוצאה מכך תיפגע גם
כלכלתה שנשענת ,במידה רבה ,על קשרי מסחר עם ארצות הברית :באירלנד פועלות  700חברות
אמריקאיות המעסיקות יותר מ 150-אלף עובדים איריים ,ו 67-אחוז מהשקעות החוץ באירלנד
מגיעות מארצות הברית .עם אישור החוק העבירה ארצות הברית מסרים לממשלת אירלנד ,ולפיהם
אם לא יבוטל החוק תימצא כלכלת אירלנד במסלול התנגשות עם החוק בארצות הברית ,האוסר על
חברות אמריקאיות לסחור עם מדינות המיישמות חרמות על מדינות ידידותיות לארצות הברית ,בהן
ישראל .עקב כך עלול החוק לגרום לפיטורים המוניים ,כאשר חברות אמריקאיות יעזבו את המדינה
כדי להימנע מהפרת התקנות האמריקאיות שאוסרות על חרם על מוצרים ושירותים מישראל ,תקנות
שהעונש המרבי עליהן עשוי להגיע לעשר שנות מאסר.

68

בנובמבר  2018הודיעה חברת התיירות האינטרנטית ,Airbnb ,כי תסיר מודעות להשכרת דירות
בהתנחלויות ביהודה ושומרון .בעקבות ההודעה של החברה מסר מושל פלורידה ,רון דה-סנטיס ,כי
הפֵרה חברת  Airbnbאת החוקים
המחוקקים והצוות המשפטי שלו בוחנים את האפשרות שלפיה ֵ
שחוקקה פלורידה נגד ה .BDS-עוד הוסיף המושל כי אם לא תשנה החברה את החלטתה – שלטענתו
מכוונת אך ורק כלפי הקהילות היהודיות ביהודה ושמרון – הוא יאסור על עובדי הממשל בפלורידה
להשתמש בשירותיה כשהם בנסיעות עבודה .יתרה מזאת ,המושל הודיע כי הוא מתכוון להיות
תקיף בפועלו נגד תנועת החרם על ישראל וליישם בקפדנות את החקיקה שקודמה בפלורידה .גם
במדינת אילינוי נערכים להגיב להחלטתה של חברת התיירות בנוגע להפסקת פעילותה של החברה
ביהודה ושומרון .אילינוי משקיעה כספים רבים בחברה ,וכעת שוקלים המחוקקים במדינה למשוך
את השקעותיהם ,בהתאם לחקיקה שעברה במדינה בשנת .2015
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" 68חרם אירי על ישראל? החוק יפגע באירלנד" .ישראל היום 12 ,ביולי .2018 ,אוחזר מתוךhttps://www.israelhayom.co.il/article/570845 :
 69אריאל כהנא " .מושל פלורידה נגד ' :Airbnbמפלים יהודים'" .ישראל היום 28 .בנובמבר .2018 ,אוחזר מתוךhttps://www.israelhayom.co.il/ :
article/611459
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סיכום ומסקנות
אף על פי שיהדות ארצות הברית מהווה רק כ 2-אחוז מאוכלוסייתה של המדינה ,זוהי קהילה חזקה
ומשפיעה .מראשית המאה ה 20-הייתה הקהילה עוגן לעולם היהודי ,ותפקידה התחדד עוד עם
הקמת מדינת ישראל ועם האתגרים שניצבו בפניה בשנותיה הראשונות ,בהם מלחמות וחרם מצד
מדינות ערב ,לצד קליטתם של יהודים רבים שהגיעו אליה.
ב 70-השנים האחרונות הצליחה יהדות ארצות הברית להשתמש במעמדה בפוליטיקה ובדעת
הקהל האמריקאית כדי לקדם שורה של החלטות וחוקים פרו-ישראליים שהובילו לצמיחה כלכלית
של ישראל ולחיזוק חוסנה הלאומי .גם כיום ,הגם שיש פערים בין שתי הקהילות הגדולות בעולם
היהודי ,ולא פעם מתגלעים ביניהן חילוקי דעות ,יהדות ארצות הברית ממשיכה להוות נכס אסטרטגי
עבור ישראל ,כאשר היא מצדדת בה באחד המאבקים המרכזיים שקוראים תיגר על זכות קיומה של
ישראל – תנועת החרם על ישראל ( .)BDSבארבע השנים האחרונות עלה בידה של יהדות ארצות
הברית להקים רשת לאומית של ארגונים שפעלו בשיתוף פעולה מלא עם קהילות יהודיות מקומיות
ועם קבוצות של נוצרים תומכי ישראל כדי לקדם חקיקה פדרלית ומקומית שתגביל את פעילות
תנועת ה BDS-בארצות הברית .הארגונים היהודיים היו שותפים בוועידות שעסקו בנושא ,בניסוח
הצעות החוק שאסרו את החרמת ישראל ,וכן בגיוס תמיכתם של חברי קונגרס בחקיקה זו.
הסולידריות שגילתה הקהילה היהודית בארצות הברית כלפי ישראל קצרה הצלחה חסרת תקדים:
 26מדינות סירבו לשתף פעולה עם תנועת החרם והוקיעו אותה .לולא הקהילה היהודית ,שקידמה
את החקיקה ,הייתה תנועת ה BDS-ממשיכה להתפשט בקלות רבה יותר ברחבי ארצות הברית.
למעשה ,קיים קשר בין גודלה ועוצמתה של הקהילה היהודית במדינות השונות לבין החקיקה :כך
למשל ,בכל אחת מחמש המדינות שבהן האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר בארצות הברית (ניו
יורק ,קליפורניה ,פלורידה ,ניו ג'רזי ואילינוי) נחקקו חוקים נגד תנועת ה .BDS-לעומת זאת ,ברוב
המדינות בעלות אוכלוסייה יהודית קטנה מאוד (לעתים מאות בודדות של יהודים ,כמו למשל בצפון
דקוטה ,בדרום דקוטה ,בוויומינג ,במערב וירג'יניה ובמיסיסיפי) – לא אושרו הצעות חוק נגד תנועת
החרם ,ובחלקן אף לא עלתה הצעה שכזאת ,ולו משום שלא הייתה במקום קהילה יהודית מאורגנת
שפעלה לקידום החקיקה.
לחקיקה בארצות הברית נגד תנועת החרם השפעה גלובלית ,בעיקר במדינות אירופה ,שבהן זוכה
תנועת ה BDS-לאהדה רבה .חרף אהדה זו ,ובשל החשש מעיצומים כלכליים ופוליטיים שיוטלו
עליהם בארצות הברית ,ביטלו חברות מסחריות בכמה מדינות באירופה עסקאות עם ארגונים
התומכים בחרם על ישראל ,ובנקים סגרו חשבונות בנק שבהם החזיקו הארגונים הללו .לולא
החקיקה האמריקאית היו ארגוני החרם ממשיכים בפעילותם באירופה באין מפריע .אלא שהחשש
לאבד קהל ענק של יותר מ 300-מיליון איש ,וכן השקעות פוטנציאליות מארצות הברית ,עשה את
שלו .החקיקה נגד תנועת החרם היא המשך ישיר לקו פרו-ישראלי שנקטה יהדות ארצות הברית
ולפעולותיה נגד החרם הערבי על ישראל בשנות ה ,70-אשר באו לידי ביטוי בחוקים ובלחץ ציבורי
נגד החרמה של ישראל בידי מדינות ערב.
למרות תרומתה הרבה של יהדות ארצות הברית למדינת ישראל ,היכרותם של ישראלים רבים עם
יהדות ארצות הברית מבוססת לעיתים רבות על קונפליקטים בין שתי הקהילות ,שזוכים לדיון
מפורט בתקשורת הישראלית ,ובהם סוגיות כגון נשות הכותל ,חוק הגיור ,התבוללות ועוד .למרבה
הצער ,הציבור הישראלי אינו מכיר את יהדות ארצות הברית על רבדיה ומורכבותה .יתרה מכך ,בדרך
23

כלל רואה ציבור זה את הקשר בין יהדות ארצות הברית ליהודי ישראל כקשר של תורם ונתרם,
בהתאמה.
קרן משפחת רודרמן רואה חשיבות רבה בפרסום דו"ח שמתמקד בתפקיד האסטרטגי של יהדות
ארצות הברית בחיזוק ביטחונה של מדינת ישראל ,כדי שגם מקבלי החלטות בישראל וגם הציבור
הישראלי הרחב יתוודעו לתחושת המחויבות העמוקה שמניעה את יהדות ארצות הברית במאמציה
להגן על ישראל ,מחויבות שלא תמיד מוזכרת די הצורך בתקשורת .שיח כן ,שיכיר בתרומה העכשווית
של הקהילה היהודית בצפון אמריקה למדינת ישראל ולחוסנה ,יוביל לחיזוק הקשר בין ישראל
ליהדות ארצות הברית.
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נספח :מדינות בארצות הברית שבהן אושרה חקיקה נגד חרם על ישראל
רשימת המדינות על פי תאריך החקיקה:
1.1דרום קרוליינה (:)South Carolinaי 4ביוני 2015
ביוני  2015קיבל המחוקק בדרום קרוליינה חוק האוסר על גופי המדינה לחתום על חוזים עם חברות
המשתתפות בחרם ברמות שונות על ישראל .הצעת החוק  ,H-3583שאושרה ,אוסרת על גופים
ציבוריים לחתום על חוזים עסקיים עם כל גוף שתומך בחרם על שותפה המצויה בקשרים מסחריים
עם דרום קרולינה ,או על כל אדם שיעשה זאת .בהודעה שפרסם אלן קלמונס ,נציגה של דרום
קרוליינה בבית הנבחרים האמריקאי ,בעקבות החוק ,נכתב" :דרום קרוליינה מקיימת קשרי מסחר
בליטרלי בהיקף של מיליוני דולרים עם ישראל .השנאה והאנטישמיות שתנועת ה BDS-מפיצה כבר
גונתה על ידי קבוצות מומחים כמו הליגה נגד השמצה ובאופן אירוני גם על ידי שונאי ישראל [ ]...אם
לנסח זאת בפשטות BDS ,הפך לשם הרשמי של אפליה על בסיס לאום נגד ישראל" .ב 4-ביוני 2015
חתמה מושלת המדינה דאז ,ניקי היילי ,על החוק.
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החוק נחתם בסיוע של הקואליציה היהודית-

אמריקאית בראשות ארגון ה.Israel Allies Foundation -
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2.2אילינוי (:)Illinoisי 23ביולי 2015
במאי  2015העבירה אילינוי את הצעת החוק  ,SB-1761האוסרת על קרנות הפנסיה של המדינה
(החמישית בגודלה מבחינת מספר תושבים בארצות הברית) להשקיע את פיקדונותיהם בחברות
שמחרימות את מדינת ישראל ו/או שטחים שנמצאים תחת ריבונותה .החוק עבר ברוב גדול בפרלמנט
המדינה ,אף על פי שאילינוי היא המדינה בעלת שיעור המוסלמים הגבוה ביותר בארצות הברית
(כשלושה אחוזים מאוכלוסייתה הם מוסלמים) ,וכן למרות היותה מרכז לפעילות של ארגונים פרו-
פלסטיניים ושל תנועות חרם .ב 23-ביוני  2015אישר מושל מדינת אילינוי ,ברוס ראונר ,את החוק
בחתימתו והכניס אותו לתוקף .בכך הפכה אילינוי למדינה הראשונה בארצות הברית שמחוקקת
חוק המאזכר מפורשות את תנועת ה.BDS-
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הארגונים היהודיים המעורבים בקידום החוק הם הקואליציה היהודית ,פדרציית שיקגו והמחוקקים
היהודיים :הסנאטור איירה סילברסטיין ,סגן המושל לענייני חקיקה ,ריצ'רד גולדברג ,ונציגת בית
הנבחרים ,שרה פיינהולץ.
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3.3פלורידה (:)Floridaי 10במרץ 2016
בפברואר  2016התקבלה בסנאט של מדינת פלורידה הצעת החוק  ,SB86בתמיכתן של שתי
המפלגות ( 112תומכים אל מול שני מתנגדים) ,וכן הצעת חוק  HB527מקבילה בבית הנבחרים.
בכך הועבר מסר לכל הנוגעים בדבר ,שעל פיו פלורידה רואה במדינת ישראל שותפה חשובה ,וכי

" 70מערכת הניו יורק טיימס .מתגייסים לטובת ישראל :מדינות בארצות הברית מחוקקות נגד "'חרם אנטישמי'" .פורסם ב-הארץ 7 ,ביוני https://www. :2015
haaretz.co.il/1.2653756
Press Release:" South Carolina Adopts first anti-BDS law in America". June 2015: http://www.israelallies.org/usa/news_article/press_release_ 71
/south_carolina_adopts_first_anti-bds_law_in_america
Jewish News Service. "Illinois, Latest state to oppose to BDS, take concrete action against boycotters". 19 May 2015. http://www.jns.org/ 72
=latest-articles/2015/5/19/illinois-latest-state-to-: oppose-bds-takes-concrete-action-against-boycotters#. WQ8fF-WGNPY
Jewish United Fund. "Illinois passes historic anti-BDS bill". 21 May 2015: https://www.juf.org/news/local.aspx?id=434561 73
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היא מתנגדת לתנועת החרם וכן לארגונים וחברות המזוהים איתה או עם האג'נדה שלה .על פי
החוק ,שאותו אישר מושל המדינה ,ריק סקוט ,ב 10-במרץ  ,2016פלורידה לא תשקיע בחברות או
בארגונים שמחרימים את ישראל ,וגופי המדינה לא יקיימו קשרי מסחר בשווי של יותר ממיליון דולר
עם חברות שכאלו .כמו כן ,החוק מחייב את מועצת המנהלים של המדינה להכין רשימה של כל
החברות שמחרימות את ישראל .בכך הפכה פלורידה למדינה השלישית בארצות הברית שמאשרת
החלטה נגד תנועת ה.BDS-
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בשנת  2018הציגו מחוקקים בפלורידה הצעת חוק חדשה ( ,)SB545המרחיבה את החוק שאושר
במרץ  2016על ידי שני בתי הקונגרס ומושל פלורידה .ההרחבה של החוק מבטלת את החריגה על
קיום קשרי מסחר בשווי של פחות ממיליון דולר ,ובכך למעשה אוסרת על כל גוף ציבורי במדינה
לקיים כל קשר עם חברה או ארגון שמחרימים את ישראל.
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הארגונים היהודיים המעורבים בקידום החוק הם הקואליציה היהודית בהובלת ארגון ,StandWithUS
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וכן והארגון הנוצרי

המועצה היהודית של מיאמי ,המועצה היהודית לענייני קהילה של מיאמי,
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"הכרזת צדק לאומות העולם" (.)PJTN
4.4קולורדו (:)Coloradoי 18במרץ 2016
בפברואר  2015קיבל בית הנבחרים של קולורדו את הצעת החוק  ,HB-16-284שלפיה על קרן
הפנסיה הממשלתית ליצור רשימה של כל החברות שמשתתפות בחרם של תנועת ה BDS-על
ישראל ,וכי אסור יהיה לקרן הפנסיה להשקיע בהן ולקיים חוזים עתידיים .כמו כן ,החוק מחייב את
קרן הפנסיה הממשלתית לשלוח התראה לאותן החברות באשר למעמדן הנובע מהחוק החדש,
ולאפשר להן לחדול משיתוף פעולה עם תנועת החרם ועם נגזרותיה במהלך  180יום .אם למרות
זאת ימשיכו לשתף פעולה עם התנועה ,חייבות קרנות הפנסיה של המדינה להפסיק את קשריהן
איתן .החוק מחייב את הארגון לעדכן את הרשימה מדי שנה 78.ב 18-במרץ  2016אישר מושל מדינת
קולורדו ,ג'ון היקנלופר ,את הצעת החוק.
הארגונים היהודיים המעורבים בחוק הם הקואליציה היהודית ,הפדרציה היהודית של קולורדו
והמועצה היהודית לקשרי קהילה בקולורדו (.)JCRC
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5.5אריזונה (:)Arizonaי 18במרץ 2016
במרץ  2016קיבל בית הנבחרים של אריזונה הצעת חוק האוסרת על השקעות של המדינה בחברות
ובארגונים המחרימים את ישראל .החוק ( ,)HB-2617אשר "נועד לנטרל לוחמה כלכלית המאיימת
על הריבונות של בעלי הברית המרכזיים ושותפות סחר של ארצות הברית ועל ביטחונם" ,התקבל
ברוב של  42תומכים אל מול  16מתנגדים בבית הנבחרים .שבוע קודם לכן התקבלה הצעת החוק
גם בסנאט של אריזונה .החוק קובע שאסור לגופים ממשלתיים לקיים קשרים מסחריים עם חברות
שמחרימות את ישראל ושטחים בריבונותה ,כולל שטחים שמעבר לקו הירוק.
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יתרה מכך ,על פי
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החוק ,ארגונים ,חברות או ישויות המעוניינים לקיים קשרים עם גופי המדינה נדרשים לחתום על
הצהרה כי אינם מחרימים את ישראל .החוק נכנס לתוקפו לאחר שמושל המדינה ,דאג דוסי ,אישר
אותו בחתימתו ב 18-במרץ  81.2016הקואליציה היהודית יחד עם גורמים מקומיים בקהילה היהודית
באריזונה פעלו לקידום אישור הצעת החוק.

82

בספטמבר הקפיא בית משפט פדרלי במדינה את החוק ,בטענה שחרם הוא פעולה מוגנת במסגרת
חופש הביטוי .ההקפאה הגיע לאחר שהאיגוד האמריקאי לזכויות האזרח הגיש עתירה מטעם מיקל
ג'ורדל ,עורך דין מאריזונה ,שעמד לחתום על חוזה מול רשויות המדינה לייצוג אסירים בבתי הכלא
שלה ,אולם נאלץ לוותר לאחר שהתברר לו כי הוא יידרש לחתום על התחייבות כי אינו מחרים את
ישראל .בעתירתו טען ג'ורדל כי הוא תומך בחרם על ישראל ממניעים פוליטיים ודתיים (בשל יחסה
לפלסטינים) ,ועל כן החקיקה נגד החרם על ישראל פוגעת בחופש הביטוי ובחופש הדת שלו –
זכויות המעוגנת במסגרת התיקון הראשון לחוקה 83.נכון לכתיבת שורות אלו טרם החליטו הרשויות
באריזונה אם לרכך את החוק או לערער לערכאה גבוהה יותר.
6.6ג'ורג'יה (:)Georgiaי 26באפריל 2016
בפברואר  2016קיבל הסנאט של ג'ורג'יה ברוב של  41תומכים אל מול  8מתנגדים את הצעת החוק
 ,SB327שאוסרת על המדינה ועל כל הגופים הכפופים לה לקיים חוזים והסכמים עם חברות,
ארגונים ואנשים פרטיים שמחרימים את ישראל .הצעת החוק הזאת התקבלה גם בבית הנבחרים
של המדינה ב 24-מרץ  2016ברוב של  95תומכים אל מול  71מתנגדים .יומיים לאחר שאושר החוק
בבית הנבחרים ,ב 26-באפריל  ,2016אישר אותו בחתימתו מושל המדינה ,נייתן דיל.
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הקואליציה היהודית יחד עם גורמים מקומיים בקהילה היהודית בג'ורג'יה פעלו לקידום אישור
הצעת החוק.
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7.7איווה (:)Iowaי 10במאי 2016
בפברואר  2016קיבל בית הנבחרים של המדינה את הצעת החוק  SB-3087ברוב של  70תומכים
אל מול  24מתנגדים.
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הצעת החוק נתמכה על ידי הדמוקרטים והרפובליקאים בבית התחתון

(בית הנבחרים של איווה) ,ואף אושרה חודשיים לאחר מכן גם בבית העליון (הסנאט) ברוב של 38
תומכים אל מול תשעה מתנגדים .מושל המדינה דאז ,טרי ברנסטאד ,אישר את החוק בחתימתו ב10-
במאי .2016

87

החוק אוסר על השקעות בחברות שמשתפות פעולה עם תנועת החרם על ישראל

או על שטחים בריבונות ישראלית .החוק אף הורחב למעגל שני של חרם ,כלומר ,הוא תקֵף גם לגבי
חברות שמחרימות חברות שמקדמות חרם על ישראל 88.על פי החוק ,כל ספק שנותן שירות לגופים
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ממשלתיים בשווי של לפחות  1,000דולר ,חייב להצהיר כי הוא אינו מחרים את ישראל או חברות
שיש להן עסקים בישראל.
הקואליציה היהודית יחד עם גורמים מקומיים בקהילה היהודית באיווה פעלו לקידום אישור הצעת
החוק.
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8.8אלבמה (:)Alabamaי 10במאי 2016
במאי  2016חתם מושל מדינת אלבמה דאז ,רוברט בנטלי ,על הצעת החוק  ,SB81אשר אוסרת על
גופים ממשלתיים לכרות חוזים עם ארגונים וחברות שמחרימים אדם או ישות על בסיס גזע ,צבע,
דת ,מגדר ולאום ,או עם ישות שאלבמה מקיימת עימה קשרי מסחר ,ובכללם ישראל.

91

חוק זה הוא המשך להצהרה  ,SJR6שעברה שלושה חודשים קודם לכן ברוב גדול בקונגרס של
אלבמה וגינתה את פעילות תנועת החרם על ישראל ,בשם" :הוקעה של תנועת החרם ( )BDSנגד
ישראל" .ההצהרה ,שעליה חתם מושל המדינה ב 9-בפברואר  ,2016קובעת כי תנועת ה BDS-הוקמה
במטרה לפגוע במדינת ישראל ולבודד אותה באמצעות סנקציות כלכליות ,פוליטיות ותרבותיות.
בנוסח ההצהרה נטען כי פעילות תנועת ה BDS-פוגעת בישראל ובעם היהודי ,וכי אלבמה תומכת
בזכותה של ישראל להתקיים כמדינה יהודית .כמו כן מוזכר בהצעת החוק כי מדינת אלבמה הובילה
קריאה רשמית בארצות הברית להקמת מדינה יהודית עוד במלחמת העולם השנייה ,בעת שמיליוני
יהודים נרצחו באירופה ,קריאה שזכתה לתמיכה מלאה בקונגרס של אלבמה ולחתימת מושל
המדינה ב.1943-
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הארגונים היהודיים המעורבים בחוק הם הקואליציה היהודית בסיועה של הפדרציה היהודית של
ברמינגהם.
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9.9אינדיאנה (:)Indianaי 27במאי 2016
במרץ  2016אישר סנאט המדינה ברוב קולות ( 47תומכים אל מול שלושה מתנגדים) את החוק HB-
 ,1378האוסר על השקעות של כספי המדינה בגופים המחרימים את מדינת ישראל ,כולל שטחים
שנמצאים בריבונותה 94.כמו כן ,על פי החוק יוכנסו ארגונים וחברות שמחרימים את ישראל לרשימה
שתעודכן באופן שוטף על ידי הוועדה המחוקקת של המדינה .כוחו של החוק תקֵף גם לארגונים
ללא מטרת רווח ,כך שגם אוניברסיטאות ציבוריות יהיו מחויבות לאכוף אותו .ב 27-במאי  2016אישר
את החוק בחתימתו מושל המדינה דאז ,מייק פנס ,כיום סגן נשיא ארצות הברית.
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הארגונים היהודיים שפעלו לקידום החוק הם הקואליציה היהודית בשותפות עם Jewish Affairs
 96,Committee of Indianaוהמועצה היהודית לקשרי קהילה באינדיאנה (.)JCRC
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1010ניו יורק (:)New Yorkי 5ביוני 2016
*צו מִנהלי של מושל המדינה*
ב 5-בינוי  2016הודיע מושל מדינת ניו יורק ,אנדרו קואמו ,על צו מנהלי ( )EO-157שמורה לכל
המוסדות והסוכנויות הממשלתיות של ניו יורק לנתק קשרים עם כל הישויות ,לרבות חברות פרטיות
או ציבוריות ,שתומכות בתנועת ה .BSD-קואמו הכריז על הצו המִנהלי בנאום שנשא בפני בכירים
בקהילה היהודית ומחוקקים במנהטן ,ובו הגדיר את ה BDS-כמתקפה כלכלית על ישראל .בהכרזתו
הוסיף כי הוא מעדיף פעולה מיידית ,ולכן חתם על צו מִנהלי שמחייב פעולה כזאת ועוקף את פרק
הזמן הדרוש להתקבלותו של חוק שעמד על הפרק .בכך הפך קואמו למושל הראשון של מדינה
בארצות הברית שהוציא צו מִנהלי נגד תנועת ה.BDS-
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בשנת  2015חלו ניסיונות להעביר הצעת חוק ( )S6086/A220Aשתחייב את המדינה ליצור רשימה
של ארגונים וחברות שתומכים בחרם על ישראל ,שאיתם לא תקיים מדינת ניו יורק קשרים וכן
תאסור על השקעות בחברות ובארגונים אלו מכספיהם של משלמי המיסים .הצעת חוק זו עדיין
בתהליכי חקיקה.
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ארגונים יהודיים שותפים לקידום החוק הם הקואליציה היהודית ו JCRC-ניו יורק.
1111רוד איילנד (:)Rhode Islandי 14ביולי 2016
ב 16-ביוני  2016קיבלה אסיפת בית הנבחרים של רוד איילנד את החוק שמספרו  7736ברוב של 65
תומכים אל מול ארבעה מתנגדים ,ויומיים לאחר מכן אישר סנאט המדינה את החוק ברוב של 31
תומכים וללא כל התנגדות.
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הצעת החוק הדו-מפלגתית שקודמה על ידי נציגת בית הנבחרים ,מיה אקרמן ,יהודייה-אמריקאית
המכהנת כסגנית מנהיג הרוב של הבית התחתון ,אוסרת על מוסדות המדינה של רוד איילנד לקיים
קשרים עם חברות שמחרימות מטעמי "גזע ,צבע ,דת מין או אזרחות של אדם ,חברה ארגון או גוף
ציבורי של מדינה זרה" 101.ב 14-ביולי  2016נכנס החוק לתוקפו בחתימתה של מושלת המדינה ,ג'ינה
ריימונדו.
הקואליציה היהודית פעלה לקידום הצעת החוק.
1212ניו ג'רזי (:)New Jerseyי 16באוגוסט 2016
באוגוסט  2016אישר הסנאט בניו ג'רזי בתמיכת נציגי שתי המפלגות את הצעת החוק שמספרה
 ,S-1923האוסרת על השקעות בכספי קרנות הפנסיה של המדינה (המוערכות ב 68-מיליארד דולר)
בחברות שמחרימות את ישראל או חברות ישראליות .שני בתי המחוקקים של המדינה קיבלו את
ההחלטה כמעט פה אחד בסנאט ( 39תומכים ללא כל התנגדות) ,וכן באסיפה הכללית של המדינה
( 69תומכים אל מול שלושה מתנגדים בהצעת החוק  .)A925מושל המדינה דאז ,כריס כריסטי ,אישר
את החוק בחתימתו ב 16-באוגוסט .2016
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הארגונים היהודיים המעורבים בקידום החוק הם הקואליציה היהודית 103והפדרציה היהודית של ניו
ג'רזי.
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1313קליפורניה (:)Californiaי 24בספטמבר 2016
ב 24-באוגוסט אישר הסנאט של קליפורניה ברוב של  34תומכים מול מתנגד אחד את הצעת החוק
האוסרת על גופי המדינה לקיים חוזים עם גופים או ארגונים שמפירים את חוקי זכויות האדם
של קליפורניה ,בשל החרמה של מדינה ריבונית כלשהי .כשבוע לאחר מכן עברה הצעת החוק גם
באסיפה הכללית במדינה עם  69תומכים אל מול מתנגד אחד .ב 24-בספטמבר  ,2016אישר מושל
המדינה ,ג'רי בראון ,את הצעת החוק  ,AB-2844שנועדה להקשות על ארגונים ,חברות ומדינות
שמחרימים את ישראל ,לנהל קשרים עם מדינת קליפורניה.
בנוסח המקורי נאסר על גופי המדינה לקיים חוזים בשווי  100אלף דולר או יותר עם חברות
שמחרימות את ישראל בלבד ,אבל כדי לרכך את עמדתם של המתנגדים שראו בו פגיעה בזכויות
הפרט ,שונה נוסח ההצעה וכלל בתוכו גם התייחסות למדינות נוספות .במסגרת החוק ,על חברות
וארגונים המעוניינים לקיים קשרי מסחר עם קליפורניה להצהיר שאינם מחרימים מדינה אחרת –
בהן ישראל ,המדינה היחידה שמצוינת בחוק בשמה.
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לקידום החוק פעלה הקואליציה היהודית ,בסיועו של ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית (.)IAC
1414פנסילבניה (:)Pennsylvaniaי 4בנובמבר 2016
בספטמבר  2016אישרו בית הנבחרים והסנאט של פנסילבניה את הצעת החוק שמספרה ,HB2107
המונעת מגופים ממשלתיים לקיים קשרים וחוזים עם ארגונים או עם חברות שמחרימים ,בשיתוף
פעולה עם תנועת ה ,BDS-את ישראל .יתר על כן ,כל ארגון או חברה המעוניינים לקיים קשרי מסחר
עם מדינת פנסילבניה צריכים להוכיח שלא ישתתפו בחרם כזה ,כל עוד הם נמצאים בחוזה עם
מוסדות המדינה.
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החוק התקבל ברוב גדול בבית הנבחרים ( 181תומכים אל מול תשעה מתנגדים)

ובסנאט ( 47תומכים אל מול מתנגד אחד) .מושל המדינה ,טום וולף ,אישר את החוק בחתימתו ב4-
בנובמבר ,ואמר שהוא רואה בחוק הזה מסר של פנסילבניה בנוגע לתמיכתה "בפתרון של שלום
שיושג על ידי משא ומתן בין הצדדים כדי להביא לסיום הקונפליקט".
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הארגונים היהודיים המעורבים בקידום החוק הם הקואליציה היהודית
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וPennsylvania Jewish-

.Coalition
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1515אוהיו (:)Ohioי 19בדצמבר 2016
בפברואר  2016הוצגה בבית המחוקקים של אוהיו הצעת החוק שמספרה  ,HB-476שעל פיה חל
איסור על גופי המדינה לחתום על חוזים עם חברות או ארגונים שמחרימים את ישראל או מונעים
השקעות בה .נוסף לזאת ,החוק מחייב גופים ציבוריים לקבוע במפורש בחוזים שהן עורכות עם
ארגונים וחברות כי הם אינם מחרימים את מדינת ישראל ואינם מונעים השקעות בה ,ושהמדיניות
הזאת תישמר כל זמן שהחוזה שלהן עם מדינת אוהיו נמצא בתוקף .בנובמבר  2016עלתה הצעת
החוק להצבעה בבית הנבחרים והתקבלה ברוב גדול ( 81תומכים אל מול  13מתנגדים) .כשבוע
לאחר מכן עברה בסנאט המדינה בתמיכת נציגים של שתי המפלגות ( 26תומכים אל מול חמישה
מתנגדים) 110.מושל המדינה דאז ,ג'ון קייסיק ,שהיה אחד המועמדים הרפובליקאים לנשיאות בבחירות
האחרונות ,חתם על הצעת החוק בדצמבר  ,2016ובכך הפך את אוהיו למדינה ה 15-בארצות הברית
שמקבלת חוק נגד חרם על ישראל .החוק יושם במרץ ,כשלושה חודשים מיום כניסתו לתוקף.
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האווי בלגמן ,מנכ"ל הקהילות היהודיות של אוהיו – ארגון המייצג שמונה פדרציות יהודיות באוהיו
שקידמו את החוק – מוסיף כי אוהיו הגדילה לעשות בחקיקתה נגד תנועת ה ,BDS-שכן החוק
החדש לא רק אוסר על עריכת חוזים עם גורמים שמחרימים את ישראל ,אלא גם מעודד הזדמנויות
להשקעות של משרד האוצר באגרות חוב מסוימות ,בהן אגרות חוב של הבונדס (,)Israel Bonds
ובכך הוא מעודד השקעות שייתכן שייצרו הזדמנויות עסקיות ,סחר ומחקר בישראל .
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הארגונים היהודיים שפעלו לקידום החוק הם הקואליציה היהודית ,הקהילות היהודיות של אוהיו,
הפדרציה היהודית של אוהיו ,אגודת ישראל באמריקה ,JCPA ,קואליציה נוצרית למען אוהיו ,נוצרים
מאוחדים למען ישראל ,הלל.
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1616מישיגן (:)Michiganי 10בינואר 2017
בדצמבר  2016התקבל החוק שנאבק בחרם שמקדמת תנועת ה BDS-על ישראל ,הן בבית הנבחרים
( )HB-5821והן בסנאט המדינה (הצעת חוק שמספרה  .)5822על פי החוק יהיו משרד האוצר וכל
הסוכנויות הממשלתיות של מישיגן חייבים להתנות כל חוזה שיחתמו עם אדם ,עם חברה או עם
ארגון ,בכך שאֵלו לא יחרימו בעלת ברית אסטרטגית של ארצות הברית ,וגם שאין בכוונתם לעשות
זאת .החוק מסתמך על "קוד החוקים של ארצות הברית" ,שבו מוגדרת ישראל בסעיף USC 8601-
 ,8606שעוסק ביחסים בין שתי המדינות – בעלת ברית של ארצות הברית .המשמעות היא ,שהמדינה
לא תחתום על חוזה עם גוף שמחרים עסקים ישראליים או עסקים המקיימים קשרים עם עסקים
בישראל .החוק התקבל בתמיכה גדולה מצידם של נציגי שתי המפלגות הגדולות ,ובינואר 2017
אישר אותו מושל המדינה ,ריק סניידר בחתימתו .בכך הפכה מישיגן למדינה ה 16-בארצות הברית
שמקדמת חוק המכוון נגד תנועת ה.BDS-
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ג'וש בלוק ,מנכ"ל ארגון  ,The Israel Projectשקידם את הצעת החוק יחד עם ארגונים יהודיים
נוספים שפעלו לניסוח הצעת החוק בשיתוף פעולה עם מחוקקים מקומיים ,בירך על ההחלטה
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Mott Kristen. "Ohio 14th State to Passes Anti-BDS Bill", Cleveland Jewish News. December 20, 2016: http://www.jewishcleveland.org/news/
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ואמר כי היא "מבטיחה שסטנדרטים כפולים בנוגע לישראל לא יתקבלו בסובלנות" .פגי שפירו
מארגון  StandWithUsהוסיפה כי "חוקים אלו מגינים על תושבי מישיגן מההשלכות הכלכליות
ההרסניות שהיו נגרמות מחרם על ישראל".
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ישראל היא שותפת סחר חשובה של מישיגן :הייבוא

מישראל בשנת  2016הסתכם ב 364-מיליון דולר

116

(ישראל ממוקמת במקום ה 19-ברשימת המדינות

שתוצרתן מיובאת למישיגן) ,ואילו הייצוא לישראל הסתכם בכ 162-מיליון דולר (סכום המציב את
ישראל במקום ה 28-ברשימת המדינות שאליהן מייצאת מישיגן).
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הארגונים היהודיים שקידמו את החקיקה הם הקואליציה היהודית והפדרציות היהודיות של
דטרויט.
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1717ארקנסו (:)Arkansasי 29במרץ 2017
ב 22-במרץ  2017התקבלה באסיפה הכללית של ארקנסו (המורכבת מהסנאט ובית הנבחרים)
הצעת החוק  ,SB513האוסרת על סוכנויות ממשלתיות להשקיע בחברות המחרימות את ישראל או
לחתום איתן חוזים .כמו כן ,על פי החוק תנהל ארקנסו רשימה של חברות וארגונים שמחרימים את
ישראל .מושל המדינה ,וויליאם 'אסא' האטצ'ינסון ,אישר את החוק בחתימתו ב 29-במרץ .2017
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הצעת החוק עברה ברוב גדול בבית הנבחרים ( 69תומכים אל מול שלושה מתנגדים) ובסנאט (29
תומכים וללא מתנגדים) ,בתמיכתם של נציגים משתי המפלגות .בחוק נכתב כי כספי המיסים של
תושבי ארקנסו לא יממנו את הפעילות האנטישמית של תנועת ה.BDS-
החקיקה קודמה בסיוע של הקואליציה היהודית.
1818טקסס (:)Texasי 2במאי 2017
ב 20-באפריל  2017אישר בית הנבחרים של טקסס פה אחד ( 131תומכים) את הצעת החוק ,HB-89
האוסרת על השקעות של המדינה בגופים המחרימים את ישראל ועל התקשרויות שלה עימם .שבוע
לאחר מכן התקבלה הצעת חוק מקבילה בסנאט ברוב של  26תומכים אל מול חמישה מתנגדים.

120

בטקס שנערך במרכז היהודי באוסטין לציון יום העצמאות ה 69-של מדינת ישראל הצהיר מושל
המדינה ,גרג אבוט ,כי "מי שמתנגד לישראל ,מתנגד לטקסס" .טקסס היא המדינה השנייה בגודלה
בארצות הברית ,הן בשטחה ,הן בכלכלתה והן בממדי אוכלוסייתה ,ועל כן להצטרפותה למאבק
בחרם יש חשיבות מיוחדת .מי שלקח את קידום החוק תחת חסותו הוא חבר בית הנבחרים פיל
קינג ,שהצהיר כי "תנועת ה BDS-מּונעת ברובה על ידי שנאת יהודים".

121

הקואליציה היהודית והפרו-ישראלית היא שפעלה לקידום החקיקה ,בשיתוף פעולה עם ארגונים
יהודיים ,בהם בני ברית ,וכן פדרציות יהודיות מקומיות .כך למשל יצר הוועד היהודי אמריקאי
בדאלאס ,שהיה מהארגונים היהודיים שקידמו את החקיקה ,קֶשר עם כל אחד מחברי בית
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JNS. "Michigan becomes latest state to pass anti-BDS legislation". January 10, 2017: http://www.jns.org/news-briefs/2017/1/10/michigan#.
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המחוקקים כדי לספק להם מידע על חשיבותה של החקיקה וכן על חשיבותו של החוק בחיזוק
הקשר עם ישראל ,שותפת המסחר הרביעית בגודלה של טקסס The Israel Project .וארגון נוצרים
מאוחדים למען ישראל ( ,)CUFIשפעלו בשיתוף פעולה עם מחוקקים לניסוח הצעת החוק ,בירכו על
החלטת המושל ,וטענו כי מדובר בצעד חשוב לקשר ההדוק בין טקסס לישראל .כחלק מהמאמצים
לקידום החקיקה הוטסו לוביסטים לאוסטין כדי לקדם את החוק בסנאט וכדי למסור את חוות
דעתם שתמכה בחקיקה בוועדות החקיקה .ארגון ה CUFI-אף הפיץ בין המחוקקים מסר שעל
פיו היה הוא אחד הארגונים שהשתתפו בניסוח ,זאת במטרה לעודד את הנוצרים שבהם לתמוך
בחוק 122.ארגון בני ברית ו StandWithUS-היו מהארגונים שתמכו בחקיקה.
בדצמבר  2018הגישה קבוצת אזרחים בטקסס תביעה נגד החוק במדינה שאוסר על הממשל
המקומי להעסיק עובדי ציבור שלא התחייבו כי לא יחרימו את ישראל ואת השטחים שבשליטתה.
אולם מורכבות החוק עלתה לכותרת לאחר שקלינאית תקשורת ,באהיה אמוואי ,פוטרה מעבודתה
כיוון שסירבה לחתום על הצהרה שאינה מחרימה את ישראל.
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1919מינסוטה (:)Minnesotaי 3במאי 2017
ב 24-באפריל  2017אישר הסנאט של המדינה ברוב של  57תומכים אל מול שמונה מתנגדים את
הצעת החוק  ,SF247ושלושה ימים לאחר מכן אושרה הצעת החוק שמספרה  HF400באסיפה
הכללית של בית הנבחרים של מינסוטה (ברוב של  103תומכים אל מול  28מתנגדים).
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הצעת החוק אוסרת על סוכנויות ועל גופים ממשלתיים לקיים קשרים מסחריים עם חברות וארגונים
המחרימים את ישראל או מפלים אותה .כמו כן ,כל סּפָק המעוניין לקיים קשרי מסחר במינסוטה צריך
לחתום על מסמך שבו הוא מצהיר שאינו מפלה את ישראל או אנשים או חברות שיש להם קשרים
עסקיים בישראל .סעיף שהוא חלק מההצהרה מורה על ביטול מיידי של כל חוזה מצידה של מדינת
מינסוטה (ללא תשלום קנס מצדה) אם יעלה חשד שהחברה או הארגון מחרימים את ישראל 125.ב3-
במאי  2017אישר מושל המדינה ,מארק דייטון ,את החוק בחתימתו ,והחוק נכנס לתוקף ביולי .2017
הקואליציה היהודית בשיתוף פעולה עם ארגון הגג היהודי של מינסוטה ( )JCRCפעלו לקידום
החקיקה.
2020נבדה (:)Nevadaי 2ביוני 2017
ב 24-במאי  2017קיבל בית הנבחרים של נבדה ברוב קולות את הצעת החוק האוסרת על גופי
המדינה לקיים קשרי מסחר עם מדינות שמחרימות את ישראל או מפלות אותה ,ואסר להשקיע
בחברות שנוהגות כך .חודש קודם לכן אישר סנאט המדינה ברוב גדול של  19תומכים אל מול שני
מתנגדים את החקיקה .סגן מושל המדינה ,מארק האט'צינסון ,שבעבר כיהן כחבר בסנאט מדינת
נבדה ,קידם את החקיקה 126.מושל המדינה ,בריאן סנדובל ,אישר את החוק בחתימתו ב 2-ביוני ,2017
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ובכך הפך את נבדה למדינה ה 20-בארצות הברית האוסרת על התקשרות של גופי המדינה עם
חברות וארגונים המחרימים את ישראל.
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הקואליציה היהודית בשיתוף עם ארגון הקהילה הישראלית-אמריקאית ( )IACפעלו ישירות לגיוס
מחוקקים שיתמכו בחוק וכן טיפלו באכיפתו ,ועשו זאת בתיאום עם הרשויות המקומיות.
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2121קנזס (:)Kansasי 16ביוני 2017
ב 7-ביוני  2017קיבלו שני בתי המחוקקים במדינת קנזס את הצעת החוק  ,HB2409האוסרת על
גופי המדינה לקיים קשרי מסחר עם ארגונים המחרימים את ישראל או את השטחים שבריבונותה.
הצעת החוק התקבלה בסנאט המדינה ברוב של  36תומכים אל מול שלושה מתנגדים ,ושעות
ספורות מאוחר יותר עברה גם בבית הנבחרים ,ברוב של  99תומכים אל מול  13מתנגדים .החוק
מדגיש כי חל איסור על רשויות המדינה "לחתום חוזה עם אדם או חברה כדי לרכוש מהם שירות,
אספקה ,מידע או בנייה ,בטרם יחתמו על הצהרה שבה יבטיחו שאינם מחרימים את ישראל" .עם
חתימת מושל המדינה דאז ,סאם בראונבק ,על החוק ,ב 16-ביוני  ,2017הפכה קנזס למדינה ה21-
בארצות הברית שאישרה חוק האוסר חרם על ישראל.
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הארגונים היהודיים שקידמו את החקיקה הם הקואליציה היהודית,
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שפעלה לקידום ניסוח החוק

בסנאט ובבית הנבחרים של המדינה ,וכן נציגות של  AIPACורבני קהילות מקומיות שהגיעו לתמוך
בחקיקה 131.תומכי החוק טוענים כי הוא מגן על קשרי הסחר בין קנזס לישראל ,שהם קשרים ענפים
למדי :על פי משרד המסחר של קנזס ,ייצוא המוצרים לישראל נאמד בסכום של  56.7מיליון דולר
בשנה ,ואילו הייבוא מישראל מוערך בכ 83.7-מיליון דולר בשנה ,מה שהופך את ישראל לאחת מ20-
שותפות הסחר הגדולות ביותר של קנזס.
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בינואר  2018הקפיא בית משפט פדרלי בקנזס את יישום החוק ,וקבע כי החוק לא ייכנס לתוקף כל
עוד נידונה תביעה שהגישה נגדו מורה שאיבדה חוזה עם מערכת החינוך המקומית בשל תמיכה
בחרם על ישראל.
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2222צפון קרוליינה (:)North Carolinaי 31ביולי 2017
ביולי  2017קיבלו שני הבתים של האסיפה הכללית של צפון קרוליינה חוק שאוסר על גופי המדינה
לעשות עסקים עם חברות שמחרימות את ישראל .הצעת החוק  HB261התקבלה בבית הנבחרים
ברוב גדול של  96תומכים אל מול  19מתנגדים ,ולאחר מכן בסנאט של המדינה ,ברוב של  45תומכים
מול שלושה מתנגדים .לפי החוק ,על מוסדות המדינה להשעות חוזים עם חברות שמחרימות חברות
שפועלות בישראל או מוצרים שמיוצרים בה .החוק אינו מסתפק בזאת ,וקובע כי חברה שמחרימה
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את ישראל לא תוכל לעבוד עם הממשל בצפון קרוליינה גם בעתיד .ב 31-ביולי  2017אישר מושל
המדינה ,רוי קופר ,את החוק בחתימתו ,ובכך הפכה צפון קרוליינה למדינה ה 22-בארצות הברית
שמחוקקת חוק נגד החרמת ישראל .על פי הפדרציות היהודיות של צפון קרוליינה ,היקף המסחר בין
מדינת ישראל לצפון קרוליינה נאמד בסכום של  140מיליון דולר.
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הארגונים היהודיים שפעלו לקידום החוק שייכים לקואליציה היהודית בראשות הפדרציות היהודיות
של צפון קרוליינה.
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2323מרילנד (:)Marylandי 23באוקטובר 2017
*צו מִנהלי של מושל המדינה*
ב 23-באוקטובר  2017חתם מושל מדינת מרילנד ,לארי הוגאן ,על צו מִנהלי האוסר על רשויות
המדינה לקשור קשרי מסחר עם תנועת החרם על ישראל .בנאום שנשא בעת החתימה על הצו
הצהיר הוגאן כי יתמוך גם בהצעת החוק שעתידה לעלות בבית הנבחרים של מרילנד.

136

ביום החתימה הודה המושל ל JCRC-בוושינגטון ולפדרציות היהודית של בולטימור על סיוען בניסוח
הצעת החוק ובקידומה.
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2424ויסקונסין (:)Wisconsinי 3באפריל 2018
ב 27-באוקטובר  2017חתם מושל מדינת ויסקונסין ,סקוט וולקר ,על צו מִנהלי שמספרו  ,261האוסר
על סוכנויות ממשלתיות לחתום חוזים עם גופים שמחרימים את ישראל .עוד נכתב בצו כי רשויות
המדינה רשאיות להפר חוזה קיים עם גופים שנמצאו פועלים בניגוד לחוק זה.
כחצי שנה לאחר שחתם על הצו המִנהלי ,ב 3-באפריל  ,2018אישר המושל וולקר בחתימתו את
חוק  ,553האוסר על גופים ממשלתיים לאמץ חוקים ,נהלים או תהליכים שמפלים את ישראל" .אנו
מחויבים לשמירה על הקשר שלנו עם ישראל ועל חיזוקו" ,אמר ווקר" .אנחנו מתנגדים בתוקף לכל
סוג של אפליה ,ואנו מבהירים שממשלתנו לא תקיים קשרים עם מי שמחרימים את ישראל".
בהודעה לתקשורת שהוציא מושל המדינה לאחר שהחוק התקבל ,כתב את הדברים הבאים" :החוק
החדש מציין את מחויבותנו (ויסקונסין) לשמור על היחסים עם ישראל ולחזקם .אנו מגנים כל צורה
של אפליה ,והחוק הזה מבהיר שוויסקונסין לא תשתף פעולה עם מי שמחרימים את ישראל".
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הקואליציה היהודית בשיתוף עם הפדרציות היהודיות
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של ויסקונסין תרמו לניסוח הצעת החוק

ולקידומה.
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2525לואיזיאנה (:)Louisianaי 22במאי 2018
*צו מִנהלי של מושל המדינה*
מושל מדינת לואיזינה ,ג'ון בל-אדוארדס ,חבר המפלגה הדמוקרטית ,חתם על צו מנהלי שאוסר על
גופי המדינה לקיים קשרים עם חברות שמחרימות את ישראל ואת השטחים שבשליטתה .החוק,
שמציין במפורש את תנועת ה ,BDS-מחייב ספקים שמעוניינים לקיים חוזים עם מדינת לואיזיאנה
להצהיר כי אינם תומכים בחרם על ישראל ,וכי לא ישתתפו בחרם שכזה כל עוד הם מקיימים קשרי
מסחר עם לואיזיאנה .הצו חל על חברות שמעוניינות לחתום על חוזים בשווי של יותר מ 100 -אלף
דולר.
בהצהרה שפרסם בעקבות הצו המנהלי ,הודיע מושל המדינה כי "ישראל היא בעלת ברית קרובה
של ארצות הברית וחוף מבטחים לדמוקרטיה במזרח התיכון ".והוסיף – "הקשר עם ישראל מועיל
ללואיזיאנה כמו גם לארצות הברית".
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קואליציית הארגונים היהודיים בארצות הברית ,בשיתוף עם הקהילה היהודית המקומית ופעיליה
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הפעילו לחץ וסייעו לאשר את הצו המנהלי.
2626קנטקי (:)Kentuckyי 15בנובמבר 2018
*צו מִנהלי של מושל המדינה*
מושל מדינת קנטקי ,מאט בווין ,חתם בנובמבר  2018על "צו מנהלי  ,"2018-905האוסר על ארגונים
וסוכנויות ממשלתיות לקיים קשרים עם חברות וארגונים המפלים ומחרימים את מדינת ישראל.
בהצהרתו מסר מושל המדינה כי "מדינת קנטקי דוחה באופן חד-משמעי את תנועת הBDS-
ועומדת באופן איתן לצד מדינת ישראל – מדינת היהודים" .במסגרת הצו החדש על ספקים וחברות
המעוניינות לחתום חוזה עם מדינת קנטקי להצהיר כי אינם משתתפים בחרם על אדם או על ישות
שעימם מקיימת קנטקי קשרי מסחר.
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המושל חתם על הצו בלואיוויל ,העיר הגדולה במדינה ,לצד מנהיגי הקהילה היהודית המקומית בעיר
(,)Louisville Jewish Community Relations Council
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שיזמו את המהלך החשוב ופעלו לאישורו

בתמיכת ארגוני הקואליציה היהודית.
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מדינות שבהן עברה הצהרת גינוי לתנועת ה ,BDS-אך לא נחקק חוק נגד התנועה
2727טנסי (:)Tennesseeי 21באפריל 2015
*החלטה שאינה מחייבת*
באפריל  2015גינתה האסיפה הכללית של טנסי את תנועת ה BDS-באופן רשמי ,בהעבירה את
החלטה  SJR-170ברוב של  93תומכים אל מול מתנגד אחד 145.ב 21-באפריל  2015אישר ביל האסלם,
מושל המדינה ,את ההחלטה ,בחתימתו על אישור נוסחה הסופי .אף על פי שמדובר בהצהרה בלתי
מחייבת ,בהחלטה הזאת הפכה טנסי למדינה הראשונה בארצות הברית שגינתה את תנועת ה.BDS-
ההצהרה מנוסחת בחריפות ומתייחסת לתנועת ה BDS-כ"אחד האמצעים העיקריים להפצת
אנטישמיות ולקידום [רעיון] השמדתה של המדינה היהודית" .עוד נכתב בה כי "תנועת החרם פוגעת
בעקרונות השלום ,הצדק ,השוויון ,הדמוקרטיה וזכויות האדם [שלהם זכאים] כל העמים במזרח
התיכון".
הארגונים היהודיים שפעלו לקידום ההחלטה הם הקואליציה היהודית ,ארגון ציוני אמריקה (,)ZOA
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הפדרציה היהודית של נאשוויל ומרכז טנסי 147,וכן נציגים יהודים מקומיים.
2828וירג'יניה ( :)Virginiaמרץ 2016
*החלטה שאינה מחייבת*
במרץ  2016העבירו שני בתי המחוקקים בווירג'יניה החלטות זהות ,המגנות את פעילות תנועת
החרם על ישראל .נאמר בהן כי וירג'יניה תומכת בפתרון שתי המדינות ,וכי היא מתנגדת לבידודה של
ישראל בזירה הבינלאומית באמצעות חרם שמובילה תנועת ה ,BDS-אשר "פוגעת עמוקות בשלום,
בצדק ,בשוויון ,בדמוקרטיה ובזכויות האדם של כל העמים במזרח התיכון".
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הארגונים היהודיים המעורבים בחוק הם הקואליציה היהודית ,המועצה היהודית לקשרי קהילה של
וושינגטון רבתי ( )JCRCוהארגון הנוצרי "הכרזת צדק לאומות העולם" (.)PJTN
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מפה :תמונת מצב של החקיקה נגד תנועת ה BDS-בארצות הברית
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