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'שבוע האפרטהייד הישראלי' הוא אירוע שנתי שמקיימים גורמים אנטי-ציוניים מאז שנת  2005בעיקר בערים
ובאוניברסיטאות ברחבי צפון אמריקה ואירופה ,שמטרתו לקדם את ההשוואה בין מדינת ישראל למשטר
האפרטהייד בדרום אפריקה כדי להוקיע את ישראל ולעודד חרם עליה.
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הקריאות לבידודה המדיני של ישראל ולעידוד חרמות עליה התרבו משמעותית בשנים האחרונות והן תורמות
לשחיקת מעמדה של ישראל בזירה העולמית עד כדי ערעור יסודות הביטחון הלאומי שלה )ר' "מזכר מכון ראות
לוועדת וינוגרד :ארגון מחדש של מדיניות החוץ בתפיסת הביטחון הלאומי"(.
מטרותיו המוצהרות של שבוע האפרטהייד )להלן :שא"י( הן :לפעול לסיום "הכיבוש והקולוניזציה" של כל
האדמות הערביות ,לפרק את גדר ההפרדה ,לקדם את זכות השיבה של הפלסטינים ולפעול לשוויון מלא של ערביי
ישראל .בפועל ,הפך שא"י לאחד האירועים המובילים במגמת דה-הלגיטימציה לישראל שמחוללים גורמים אנטי-
ציוניים ,בכללם ארגונים אנטישמיים ,תנועות שמאל רדיקלי או ארגוני זכויות אדם.
מארגני שא"י קוראים לעשות שימוש בחרם ,בנישול כלכלי ) (divestmentובסנקציות ,במטרה להוביל לבידודה
המדיני של ישראל.
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שא"י האחרון נערך ביותר מ 50-ערים בעולם בסימן מבצע עופרת יצוקה ברצועת עזה.
לשבוע האפרטהייד הישראלי אין ארגון גג וההתארגנות בכל עיר היא מקומית 3.יחד עם זאת ,ישנם מספר
4
ארגונים – פעמים רבות פלסטינים או אסלאמיים – אשר תורמים לשא"י את חסותם באופן קבוע.

1

2

3

4

רשימת הערים בהן צוין שא"י  :2009אדמונדטאון ,אוטווה ,אוקלנד ,אוקספורד ,אטלנטה ,בוסטון ,ביר-זית ,בית לחם ,ברקלי,
גוולף ,גירונה ,ג'נין ,דרבן ,הליפאקס ,המילטון ,ווטרלו ,ונקובר ,חברון ,טובאס ,טול-כארם ,טורונטו ,יוהנסבורג ,ירושלים,
יריחו ,לונדון ,מדריד ,מונטריאול ,ניו יורק ,סודבורי ,סיינט קתרינה ,סלפית ,סן-פרנסיסקו ,פטרבורו ,פיזה ,פרדריקטון,
קופנהגן ,קייפטאון ,קינגסטון ,קלקיליה ,קראקס ,שיקאגו ושכם.
לאתר הרשמי של שא"י
מבצע עופרת יצוקה הביא לתנופה באירועי שבוע האפרטהייד בשנת ) 2009ר' כדוגמה את הפולמוס שהתפתח באוניברסיטאות
בקנדה אודות הפצת פוסטר אנטי-ישראלי /אנטישמי .ר'Liphshiz, Haaretz, 18/3/09 :
באוניברסיטת טורונטו למשל ,הנחשבת כמוקד מרכזי של שבוע האפרטהייד הישראלי ,הקבוצות שארגנו את שא"י  2009הן:
Students Against Israeli Apartheid U of T
Students Against Israeli Apartheid York
Students for Palestinian Human Rights Ryerson
בין השאר מדובר על הארגונים הבאים :קמפיין הזכות לחינוך ) ;(The Right to Education Campaignהקמפיין הפלסטיני
לחרם אקדמי ותרבותי על ישראל ) ;(PACBIמרכז בדיל לזכויות פליטים ותושבים פלסטינים (BADIL Resource Center for
) ;Palestinian Residency and Refugee Rightsעצרו את החומה ).(Stop The Wall

