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 לחברים שלום רב,
 

הציונית   ריקס, ראש המחלקה למאבק האנטישמיות וחוסן קהילתי בהסתדות  –הוזמנתי ע"י הגב' רחלי ברץ  
להישתתף ולקחת  דור המשך ",  –(  1947  –  1933, כיו"ר ומייסד עמותת "הכשרות החלוץ בגרמניה )העולמית

 .השנתית להתמודדות עם אתגרי החרמות על מדינת ישראל הבוועיד 15.12.2022ביום חמישי   חלק
מוזיאון העם היהודי בת"א בנוכחות מרצים, חוקרים, עיתונאים, אנשי אקדמיה  –הכנס התקיים ב"אנו" 

   משפטנים ושופטים , מהארץ ומחו"ל. וממשל,
 ישראל בארץ ובחו"ל .הכנס עסק בהיבטים משפטיים, כלכליים, וחברתיים של החרם על 

 ומר יצחק רינגלהיים .   ריקס  –רחלי ברץ      הגב –יושבי ראש הועידה היו 
  

   –מהאישים הבולטים שהשתתפו ודברו 
 מביה"ס למשפטים באוניברסיטת הרווארד  –פרופ' אלן מ. דרשוביץ 

 לפילוסופיה, אוניב' ת"א  פרופ' –פרופ' אסא כשר            
 יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית – יעקב חגואל            
 בי"ח שיבר ואוניב' אריאל  –פרופ' יהודה שינפלד            
 אוניב' אריאל –פרופ' אריאל פלדשטיין              

 NGO סגנית נשיא –אולגה דויטש            
 נשיא אוניב' רייכמן  – פרופ' רפי מלניק             

 יו"ר מכון היצוא   –ורבין  –איילת נחמיאס            
 וניב' אריאלסגן נשיא )בדימוס( של בימ"ש מחוזי ת"א וא –פרופ' עודד מודריק            
 המשנה )בדימוס( לנשיא בית המשפט העליון –השופט חנן מלצר             
 הפקולטה למשפטים ובחוג לפילוסופיה באוניב' העברית  –פרופ דוד אנוך            
 המכללה האקדמית צפת  –פרופ' מוחמד ס. ותד   
 ראש מכון אבא אבן לדיפלומטיה, אוניב' רייכמן, שגריר  –מרק רגב            
 ישראל בבריטניה  רציתאהיו"ר התאחדות הסטודנטים   –אלחנן פלהיימר            

 פרשן כלכלי  –מתן חודרוב  
 עיתונאי –בן דוד ימיני             

 עיתונאי –אריאל כהנא            
           

תחתונה   ה  –שורה  התודעתי .B.D.S חרם  הנזק  הוא  הגדול  הנזק  כצעקתו...אבל  לא   והתדמיתי כנראה 
 שנה  20  –  10, אשר בעוד  באוניברסיטאות בעולם )בעיקר בארה"ב ובמערב אירופה( והשפעתו על הסטודנטים

 יהיו ממנהיגי העולם וברי ההשפעה !
 מקצינה.לא התמקדו בנושא האנטישמיות , אשר יש לו השפעה ותופעתו מתגברת ו דוברי הכנס

לא דנו מספיק בצעדים שיש וניתן לנקוט ע"מ לצמצם את התופעה, והנזק לטווח הרחוק שבחרמות ובפעולות 
 האנטישמיות בעולם.

  מתוך דעת רוב הדוברים ובעלי הידע והמידע, מסתמן שחרם לא תמיד מסיג את יעדו וכוונתו, ולפעמים אף
 מגביר תמיכה ושותפות במאבק נגד התוקפים. מחזק , מלכד,  –תוצאתו הפוכה לכוונת מכוון, קרי  

 עוד ניבט מדברי חלק מהדוברים כי נושא ההסברה ויחסי החוץ שלנו לוקים בחסר , בלשון המעטה... 
 

 ת חנוכה שמח לכולם בברכ
 יואב גד. 

 

     ביץופרופסור אלאן דרש



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 


