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מוליך שולל  

תחת שלטון האפרטהייד

אזרחיה השחורים של 

דרום אפריקה לא יכלו 

להיבחר לפרלמנט, 

בעוד שבישראל 

מכהנים 16 ערבים 

ישראלים מתוך 120 

חברי כנסת

ארגון ה-BDS מתאר עצמו כמקבל השראה ממאבקם 
של הדרום אפריקנים כנגד שלטון האפרטהייד

תחת שלטון האפרטהייד

נמנעה מאזרחיה 

השחורים של דרום 

אפריקה זכות ההצבעה, 

בעוד שבישראל 

מוענקת זכות זו לכלל 

האזרחים באופן שווה

תחת שלטון האפרטהייד

אזרחיה השחורים של דרום 

אפריקה לא יכלו לכהן 

כשופטים בבתי המשפט, 

בעוד שבישראל 

אחד מהשופטים 

המכהנים בבית המשפט 

ישראלי. הינו ערבי  העליון 

בנוסף, 52 מתוך 672 

השופטים המכהנים בישראל 

הינם ערבים ישראלים
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תחת שלטון האפרטהייד

בדרום אפריקה הוגבלו 

אזורים מסויימים למגורי 

התושבים השחורים בלבד

בעוד שבישראל

כל התושבים רשאים 

להתגורר בכל מקום 

שבו יבחרו

תחת שלטון האפרטהייד

החינוך שהוענק לאזרחים 

השחורים בדרום אפריקה 

היה ברמה ירודה, 

בעוד שבישראל 

מוענק חינוך מלא ושווה 

לכלל אזרחי המדינה

תחת שלטון האפרטהייד

בדרום אפריקה הוטלה 

צנזורה על פרסום תכנים 

קומוניסטיים בעיתונות, 

בעוד שבישראל

ניתן חופש ביטוי מלא 

בעיתונות. יתרה מכך, 

מפלגות קומוניסטיות 

מכהנות כיום וכיהנו 

בעבר בכנסת ישראל

ארגון ה-BDS מתאר עצמו כמקבל השראה ממאבקם 
של הדרום אפריקנים כנגד שלטון האפרטהייד

מוליך שולל  
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סטודנטים באוניברסיטאות ישראליות
)סטטיסטיקה לשנת 2015(

"כל המוסדות האקדמיים 

בישראל, אלא אם כן הוכח 

אחרת, הינם שותפים לדבר 

עבירה בכל הנוגע לכיבוש 

ושלילה של זכויות אדם 

בסיסיות של פלסטינים. 

יש להחרים את כל האירועים 

הממומנים ונתמכים על ידם."

אחד מקוויו המנחים

BDS-של ארגון ה

למרות קו מנחה זה, מייסד 
הארגון - עומר ברגותי, כותב 
דוקטורט באוניברסיטת ת"א

מהסטודנטים לתואר 
ראשון הינם ערבים 

מוסלמים

מהסטודנטים לרפואה 
בטכניון הינם ערבים 

מוסלמים

מהמועמדים לדוקטורט 
הינם סטודנטים ערבים 

מוסלמים

מהסטודנטים לתואר 
שני הינם ערבים 

מוסלמים

14.4%

 10%

6%

 35%

סותר את עצמו
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בשל קריאתו לחרם על חברת "סודה סטרים", 

הביא ארגון ה-BDS לכך שכ-600 פלסטינים 

איבדו את מקום עבודתם בו שכרם החודשי היה 

מעל הממוצע הארצי.

ארגון ה- BDS מסכן את משרותיהם של 

כ-36,000 פלסטינים בגדה המערבית, המשתכרים 

פי שלושה מהשכר הממוצע בקרב העם 

הפלסטיני.

במידה וייסגרו כל המפעלים בגדה המערבית 

הנמצאים בבעלות יהודית, הדבר ישפיע לרעה 

על חייהם של מעל ל-200,000 פלסטינים.

BDS קורא להחרמת 
חברות הלוקחות חלק 

ב"אפרטהייד הישראלי"

סותר את עצמו
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נגד השלום
הקוורטט לענייני המזרח התיכון 

)האו"ם, ארה"ב, האיחוד האירופי 

ורוסיה( תומכים באופן מובהק בקיום 

דו-שיח בין הצדדים לצורך השגת 

הסכם שלום

BDS אוסר על קיום פרוייקטים 
אירועים, דיונים וכנסים בינלאומיים 

אשר לוקחים בהם חלק נציגים 

ישראלים, 

כמו"כ הוא אוסר על פרוייקטים 

שמטרתם לקדם דו-קיום ישראלי- 

פלסטיני
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"אנו מתנגדים באופן 

חד וחלק לקיומה של 

מדינה יהודית על 

אדמת פלסטין. 

לא קיים פלסטיני שפוי 

אשר יקבל את הרעיון 

של מדינה יהודית בתוך 

שטחי פלסטין." 

עומר ברגותי, 
BDS-מייסד ארגון ה

ה-BDS טוען כי הוא ארגון המקדם את השלום בין ישראל לפלסטינים, 
אך דבריהם של מנהיגי הארגון סותרים הצהרה זו לחלוטין:

"המטרה האמיתית 

של הארגון היא להביא 

לקריסתה של מדינת 

ישראל. 

צדק וחירות עבור 

העם הפלסטיני לא 

יוכלו להתממש כל עוד 

ישראל קיימת."

אסעד אבו-חליל, 
פעיל מרכזי

  BDS-לדעתי, ה"

יתחזק ויצבור כוח על 

ידי מתן הסברים חד 

משמעיים לעולם מדוע 

אין למדינת ישראל 

זכות קיום."

ג'ון שפריצלר, 
פעיל מרכזי

נגד השלום
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אנטישמי
 BDS-המטרה של ה"

היא השמדת מדינת ישראל 

כמדינה יהודית..."

כנס דרבן לארגונים לא ממשלתיים, 2001

"BDS אכן מכוון לקיצה של המדינה 

היהודית. לסיום הכיבוש אין שום 

משמעות ללא מימוש חיסולה של 

מדינת ישראל."

אחמד מור, 

סופר פרו-פלסטיני, 2010, 

"הם אינם רוצים בקיומה של מדינת 

ישראל. הם בטוחים כי הם נוהגים 

בחוכמה. שאיפתם היא להגיע 

לסיום הכיבוש, לקבל את זכות 

השיבה וזכויות שוות נוספות לכל 

ערביי ישראל. וב"חוכמתם" הגדולה 

הם יודעים מה תהיה התוצאה של 

שלושת הנ"ל.

מה תהיה התוצאה?

אתה יודע ואני יודע מה תהיה 

התוצאה  - חיסולה של מדינת 

ישראל."

נורמן פינקלשטיין, 

פעיל למען שלום עולמי ומתנגדי שלטון
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BDS
שולל את זכותם של 

היהודים להגדרה 

עצמית - על ידי 

הסתה לחורבן המדינה 

היהודית

BDS
משווה את מדינת ישראל 

לגרמניה הנאצית

BDS
עושה שימוש נרחב 

בסמלים אנטישמיים 

לצורך איפיון מדינת 

ישראל ואזרחיה

אנטישמי
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חסר צדק  
"BDS מתווה אסטרטגיה המאפשרת 

תפקיד  להוות  מצפון  בעלי  לאנשים 

של  במאבקם  השפעה  ובעל  מרכזי 

הפלסטינים לצדק"

BDS-אחד מקוויו המנחים של ארגון ה

• בשנת 2015 נרצחו 18 נערות ונשים 	

על רקע מה שמכונה "פגיעה בכבוד 

המשפחה"

• בבתי המשפט נמשכת האפליה כנגד 	

נערות ונשים, כאשר משקל עדותן 

שווה למחצית ממשקל עדותו של גבר

• בשנת 2015 דווח על כ-179 מקרי 	

התעללות ועינויים בעצורים 

פלסטינים, שנעצרו על-ידי הרשות 

הפלסטינית - ביניהם גם ילדים 

שנעצרו ועונו קשות

• הדבר נכון גם לגבי 434 עצורים בידי 	

חמאס

אף על פי כן, BDS מתעלם באופן 

שיטתי מרמיסת הצדק המתקיימת 

ברשות הפלסטינית:

• מאז שנת 2006 לא היו בחירות 	

ברשות הפלסטינית

• אסיפות פרטיות וציבוריות מפוזרות 	

באופן תדיר על ידי שימוש באלימות 

מצד הרשות
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ואף על פי כן...

• ילדים פלסטינים מאולצים להבריח 	

חומרי נפץ בכפייה

• הונו של ראש הרשות  מחמוד עבאס, 	

מוערך במעל ל-100 מיליון דולר - 

בעוד שממוצע ההכנסות היומי בגדה 

המערבית עומד על 23$, ובעזה על 

17$

• לעיתים קרובות, העונש המוטל על 	

פלסטיני אשר מכר את ביתו ליהודי 

הינו מוות

• פלסטיני  אשר ממיר את דתו 	

מאיסלאם לדת אחרת - ניצב בפני 

עונש מוות

"BDS הינו הארגון העולמי השאפתן, 

המעצים והמבטיח ביותר בעשיית 

צדק לעם הפלסטיני"

BDS-עומר ברגותי, מייסד ארגון ה

חסר צדק  
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עיקר  את  מקדיש  לצדק  ירושלים  מכון 

עבודתו לשמירה והגנה על שלטון החוק, 

ושמירה על  זכויות אדם, חופש המצפון 

ישראל  תושבי  כלל  עבור  הדמוקרטיה 

והשטחים הסמוכים לה. 

והדרכה  תמיכה  מעניקים  אנו  כן,  כמו 

לקורבנות דיכוי באזורנו.

מניעה  מוסרית  לבהירות  תשוקתנו 

אותנו בייצוג אזרחים אשר נדחקו לשולי 

אדם,  בבני  סחר  קורבנות  כמו  החברה, 

שזכויותיהם  פלסטינים  בודדים,  חיילים 

נשללו מהם ועוד.

האו"ם,  בפני  פעילותנו  את  מציגים  אנו 

מוסדות  ובפני  האירופי  הפרלמנט 

אקדמיים מוערכים ברחבי העולם.

ירושלים  מכון  בירושלים,  מושבו  ממקום 

לצדק הקים ופיתח רשת בינלאומית של 

במאבק  המתמקדת  ומשפטנים  עו"ד 

באנטישמיות העולמית.

חיזוק  לצורך  קיים  לצדק  ירושלים  מכון 

החירות  ערכי  קידום  הדמוקרטיה, 

והחופש, וכן קריאת תיגר על הפרת זכויות 

אדם באמצעות נקיטת פעולות משפטיות 

ופרסום עוולות במדיה החברתית.


