
  בישראל ליגה נגד השמצהה        

 

 -על גבעת הקפיטול בוושינגטון  השתלטות 

 דיון עם נוער בנושא אלימות קיצונית, חוק וסדר

 

 רקע

 

את קולות  בעוד הקונגרס מתכנן בגבעת הקפיטול בארה"ב כדי לספור  2021בינואר  6ביום רביעי, 

של הבחירות לנשיאות, קבוצה של ימין קיצונה נכנסה    2020האלקטורלים ולאשר את תוצאות בחירות 

נגד תוצאות הבחירות, אשר התקיימו בצורה בטוחה וחוקית על ידי מחאה זו כוונה לבניין הקפיטול. 

בארה"ב. תמונות וסרטוני וידאו של  החוקית הנהוגההשיטה במסגרת פקידים העוסקים במלאת 

 האלימות של אותם פעילי ימין קיצוני תפסו את כותרות המדיה הדיגיטלית וחדשות הטלויזיה. 

 

 מטרות הדיון 

זכרו: בדיון בנושא אלימות וקיצוניות,  

כל אלו רגשות שייתכן  –רגשות של בלבול, כעס, חרדה  –  אפשרו זמן ומרחב לשתף רגשות .א

  ויעלו, ולכולם יש מקום. אפשרו לרגשות אלו לבוא לידי ביטוי ללא שיפוט. 

דיסאינפורמציה על האירועים ואלו שהובילו לאלימות נמצאים  – גבו את השיחה בעובדות  .ב

בסדר להודות שאינך יודע הכל ולהפנות את התלמידים ברשתות החברתיות. זה בהחלט 

 למקורות מהימנים.

קשה לומר מהו הדבר הנכון לומר לנוכח האלימות שהתפרצה. עד לכדי זמן  – העניקו תמיכה .ג

היו שם עבור הצעירים, למתן אוזן קשבת כתיבת שורות אלו, לא ברור תוצאות האירועים. 

 ותמיכה. 

בינואר? 6-מדוע הגיעו הפעילים לעיר הבירה וושינגטון די.סי ב  

, קבוצה של תומכי הנשיא טראמפ התכנסה בוושינגטון די.סי ובערי בירה של מדינות 2021בינואר    6-ב

קבוצה זו, אשר כללה בתוכה קואליציה רחבה של פעילי ימין קיצוני, התכנסה  נוספות ברחבי ארה"ב.

 ולמחות נגד תוצאות הבחירות לנשיאות. מחאה זוהנשיא טראמפ ובני משפחתו דברי לשמוע את 

 תוכננה כך שתתקיים בדיוק באותו יום בו הקונגרס מתכנס לאשר את תוצאות הבחירות. 

 

 

 תהליך אישור תוצאות הבחירות בארה"ב 



 

 

על פי החוקה האמריקאית חברי הקונגרס מקבלים וסופים את קולות האלקטורל מכל מדינה. צעד זה 

הסנאט וחברי  –הינו האחרון בתהליך הבחירות לנשיאות בארה"ב, ובו מתכנס הקונגרס על שני בתיו 

לאחר , לספור את הקולות בצורה פורמלית ולהכריז על המנצח. כמו כן, על פי החוקה –בית הנבחרים 

בוחרים  ollege Clectoral E What is the Electoral College and Why Is it Controversial? (adl.org)- שה

וצאות מהמדינה בראשה הוא/היא עומדים, בדצמבר(, המושל של כל מדינה מאשר וחותם על הת 14)

קולות  270-ושולחים זאת לאישור הקונגרס. על מנת להגיע לניצחון, על המועמד המנצח להגיע ל

 , ואלו מתבססים עלל גודל האוכלוסיה בכל מדינה. הקיימים 538אלקטורלים מתוך 

 

ס האמריקאי, בו אנו הליגה נגד השמצה בבלוג ימים ספורים לפני אירוע ההשתלטות על הקונגר 

 מתריעים על הצפוי. 

 

-to-plan-supporters-trump-mainstream-and-https://www.adl.org/blog/extremists

of-certification-ongressionalc-protest 

  משתתפי המחאה

 

 

https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/what-is-the-electoral-college-and-why-is-it-controversial
https://www.adl.org/blog/extremists-and-mainstream-trump-supporters-plan-to-protest-congressional-certification-of
https://www.adl.org/blog/extremists-and-mainstream-trump-supporters-plan-to-protest-congressional-certification-of


 

 

 

קבוצה ,  Proud Boysבין משתתפי המחאה ניתן היה למצוא פעילי ימין קיצוני וקבוצות קיצוניות כולל 

 ף דוגלים בעליונות הגזע הלבןחלק מהפעילים א נגד מהגרים. וביה ומיזוגניה, איסלמופהדוגלת ב

חלק מפעילים אלו הצליחו לעבור את כוחות הביטחון .  ,  Proud Boys (adl.org).  נטישמיתאידיאולוגיה או

מכך, חברי קונגרס ואנשי הצוות היו סגורים בתוך שהיו במקום ולהיכנס לבניין הסנאט. כתוצאה 

שיתפו וידאו שלהם בעת הכניסה ללשכות נציגי בית הנבחרים ם הלשכות עד שפונו. חלק מהפעילי

, כולל אלו המציגות סמלי שנאה בתוך מאוד תמונות רבות של יום זה מדאיגות ומטרידותוהסנאט. 

 שים שמתו במהומות. גבעת הקפיטול. נכון לשעה זו ידוע על ארבעה אנ

 

 The Alt Right and White )בשפה האנגלית( לחומר קריאה נוסף בנושא ימין קיצוני בארה"ב

Defamation League (adl.org)-Supremacy | Anti 

 

 

 

 חומר נוסף על אירועי היום תוכלו למצוא בבלוג הבא )בשפה האנגלית( 

Defamation League -Trump Rallies | Anti-Extremists Engage in Political Violence During Pro

(adl.org) 

 

 סמלי שנאה 

 

https://www.adl.org/proudboys
https://www.adl.org/education/educator-resources/lesson-plans/the-alt-right-and-white-supremacy
https://www.adl.org/education/educator-resources/lesson-plans/the-alt-right-and-white-supremacy
https://www.adl.org/blog/extremists-engage-in-political-violence-during-pro-trump-rallies
https://www.adl.org/blog/extremists-engage-in-political-violence-during-pro-trump-rallies


 

 

 Nickמכחיש השואה ", בו נכתב בין היתר NathanTbernard@התמונה לעיל הלקוחה מתוך טוייטר של 

Fuentes  והניאו נאצי הלוזרBaked Alaska  אשר הסתער על לשכתה של )חברת הקונגרס( ננסי פלוסי. איש

   7.1.2021מתוך מאמר בווינט,  – ".מהם עוד לא נעצר

  (ynet.co.il)וגם דגל ישראל –הצדעה במועל יד  ,"מחנה אושוויץ"במהומות וושינגטון: חולצה עם 

 Hate Symbols | Table Talk | ADLחומר נוסף על סמלי שנאה תוכלו למצוא בקישור הבא 

עה מטרות והשפ –מחאות   

)נכתב לאחר הירצחו של ג'ורג' פלויד תפקיד השפעה חברתית ועוד, במסמך הרצ"ב.  –בנושא מחאות  דעו

 והמהומות בארה"ב(.  

 שאלות לדיון 

 היתה תחושתך הראשונית כאשר ראית את התמונות והסרטונים מההשתלטות על גבעת הקפיטול?מה   .1

 מה מסמלת בשבילך הדמוקרטיה האמריקאית?  .2

מה חשבת שתהיינה התגובות מרחבי העולם? מה באמת היו הקולות שנשמעו מרחבי העולם? מה זה   .3

 מעיד על הדמוקרטיה האמריקאית? 

 ית לנוכח התמונות? מה לדעתך חש/חשה האומה האמריקא .4

 כיצד לדעתך מרגישים הצעירים האמריקאיים כיום?  .5

מה תפקידה של מחאה בעיניך, ועד כמה מחאה זו השיגה לדעתך את מטרתה לקרוא תיגר כנגד  .6

 תוצאות הבחירות? 

 מה עומד בין מחאה לגיטימית למחאה לא לגיטימית?  .7

עשור האחרון? אם כן, היכן? )אביב  האם אירועים שכאלו, של השתלטות על מוסדות שלטון התרחשו ב .8

 ערבי וכו'(. 

 האם מחאות שכאלו בעיניך מהוות סכנה לדמוקרטיה ואם כן, מדוע?  .9

מה בין מחאה ובין חוק וסדר? מדוע לדעתך מוסדות שלטוניים צריכים לאשר הפגנה? מה קורה כאשר   .10

 הפגנה איננה חוקית? לאן יכול הדבר להתדרדר?  

 CAMPאחד מהפורעים בגבעת הקפיטול לבש את החולצה לפי כתבה מהעיתון ויי נט, נראה  .11

AUSCHWITZ  . 

https://www.ynet.co.il/news/article/B1jrszV0w#autoplay
https://www.ynet.co.il/news/article/B1jrszV0w#autoplay
https://www.adl.org/education/resources/tools-and-strategies/table-talk/hate-symbols


 לבניין שפרץ גבר שלבש הסווטשירט היה לאנטישמיות הסממנים מבין הבולט אוליעוד נאמר בכתבה כי "

,  בנוסף". משחררת העבודה"ו SS-ה של המת יחידת גולגולת סימן לצד, עליו נכתב", אושוויץ מחנה. "הקונגרס

  ."יד במועל מצדיע כשהוא" פוסט וושינגטון" מצלמות ידי על תועד מהפורעים אחד

 

  (ynet.co.il)וגם דגל ישראל –הצדעה במועל יד  ,"מחנה אושוויץ"במהומות וושינגטון: חולצה עם 

 כיצד את/ה מרגיש/ה כשאת/ה רואה את התמונה? מה לדעתך הקשר בין אנטישמיות לשנאה ולפורעי חוק וסדר?

 מה הקשר בין שנאה לאנטישמיות? 

 ?   להתרחש בישראלכול האם לדעתך אירוע שכזה י. 12
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