
  הבעת  תמיכה  בפרופסור  דוויד  נ'  מאיירס
  

הנהלת  החברה  ההיסטורית  הישראלית  מבקשת  להביע  את  תמיכתה  המלאה  במינויו  של  
הברית,  -)  בארצותCJHפרופסור  דוויד  נ'  מאיירס  לנשיא  ומנכ"ל  המרכז  להיסטוריה  יהודית  (
  ומגנה  בחריפות  את  כל  הניסיונות  להכפיש  את  שמו  ולקרוא  להדחתו.

מאיירס  נמנה  עם  החוקרים  החשובים  ביותר  של  ההיסטוריה  היהודית  המודרנית.  פרופסור  
הוא  מופקד  על  הקתדרה  להיסטוריה  יהודית  באוניברסיטת  קליפורניה  בלוס  אנג'לס,  ספריו  

ידי  כל  הסטודנטים  להיסטוריה  של  עם  -ומאמריו  המחקריים  נלמדים  ברחבי  העולם  על
טוי  בהשתתפות  תכופה  בכנסים  בארץ  ישראל.  זיקתו  העמוקה  לישראל  באה  לידי  בי

ובקשרים  הדוקים  עם  חוקרים  ומלומדים  ישראלים.  לדעתנו,  אין  מתאים  ממנו  לעמוד  בראש  
  גוף  הדואג  לאיסוף,  שימור,  הנצחה  והנחלה  של  ההיסטוריה  היהודית  לדורותיה.

בישראל  וברחבי  העולם,  הביע  ביקורת    	פרופסור  מאיירס,  כמו  אנשי  אקדמיה  רבים  אחרים
היבטים  מסוימים  של  מדיניות  ממשלות  ישראל  והצטרף  לגופים  הדואגים  לזכויות  האדם  על  

בישראל  (כמו  "הקרן  החדשה  לישראל")  ופועלים  לקידום  הסיכויים  לשלום  בין  ישראל  
לפלסטינים  (כמו  "שלום  עכשיו").  אלה  דעות  לגיטימיות  לחלוטין  ואין  בהן  ערעור  על  זכות  

  זון  הציוני  במיטבו.קיומה  של  מדינת  ישראל  או  על  הח

כבר  שנים  אחדות  שגופים    שונים  מפרסמים  "רשימות  שחורות"  של  אנשי  רוח  ואנשי  ציבור  
בישראל  שהביעו  ביקורת  על  היבט  זה  או  אחר  של  מדיניות  הממשלה.  אנו  קוראים  לבלום  

דמוקרטית  ולגדוע  את  ניסיונות  ההשתקה  וההפחדה  בעודם  בִאבם.  ‐-את  הרוח  האנטי
סטורית  הישראלית  קוראת  אפוא  להפסיק  לאלתר  את  מסע  הנהלת  החברה  ההי

  "בגידה".      כציונות"  ו-ההכפשה  ולחדול  מהצגת  כל  ביטוי  של  ביקורת  כ"אנטי

  

  

In	  Support	  of	  Professor	  David	  N.	  Myers	  

The	  Board	  of	  the	  Historical	  Society	  of	  Israel	  wishes	  to	  express	  its	  full	  support	  of	  
Professor	  David	  N.	  Myers	  as	  President	  and	  CEO	  of	  the	  Center	  of	  Jewish	  History	  in	  
New	  York,	  and	  strongly	  objects	  to	  all	  attempts	  to	  slander	  or	  to	  depose	  him.	  

Professor	  Myers	  is	  today	  one	  of	  the	  most	  prominent	  scholars	  of	  modern	  Jewish	  
history.	  He	  holds	  the	  prestigious	  Sady	  and	  Ludwig	  Kahn	  Chair	  in	  Jewish	  History	  at	  
UCLA,	  and	  his	  learned	  books	  and	  articles	  are	  required	  reading	  for	  students	  of	  
Jewish	  history	  in	  universities	  throughout	  the	  world.	  His	  engagement	  with	  Israel	  



has	  been	  a	  constant	  aspect	  of	  his	  intellectual	  career;	  he	  participates	  in	  many	  
conferences	  in	  Israel	  and	  continues	  to	  engage	  with	  Israeli	  scholars.	  There	  is	  no	  
other	  scholar	  more	  suitable	  than	  Professor	  Myers	  to	  preside	  over	  an	  academic	  
institution	  that	  seeks	  to	  gather,	  preserve,	  and	  promote	  learning	  and	  research	  of	  
the	  history	  of	  the	  Jewish	  people.	  

Professor	  Myers,	  as	  many	  other	  academics	  in	  Israel	  and	  abroad,	  expressed	  critical	  
views	  on	  several	  aspects	  of	  Israel’s	  governmental	  policies,	  and	  joined	  
organizations	  concerned	  with	  human	  and	  civil	  rights	  (such	  as	  the	  New	  Israel	  Fund)	  
or	  with	  the	  prospects	  of	  peace	  between	  Israel	  and	  the	  Palestinians	  (such	  as	  Peace	  
Now).	  These	  are	  perfectly	  legitimate	  opinions	  and	  are	  neither	  a	  denial	  of	  the	  right	  
of	  the	  State	  of	  Israel	  to	  exist	  nor	  in	  contradiction	  of	  the	  Zionist	  vision	  at	  its	  best.	  	  	  

In	  recent	  years	  several	  organizations	  have	  been	  publishing	  “black	  lists”	  of	  Israeli	  
intellectuals	  and	  public	  figures	  who	  expressed	  some	  form	  of	  criticism	  of	  the	  Israeli	  
government’s	  policies.	  We	  are	  deeply	  concerned	  by	  the	  anti-‐democratic	  spirit	  of	  
all	  such	  attempts	  at	  intimidation	  and	  silencing	  of	  critical	  voices.	  The	  Board	  of	  the	  
Historical	  Society	  of	  Israel	  thus	  calls	  for	  an	  immediate	  end	  to	  the	  defamation	  
campaign,	  which	  presents	  all	  critical	  opinion	  as	  “anti-‐Zionist”	  and	  as	  
“treason.”	  	  	  	  	  	          
	  


