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� דבר שר התפוצות

עמיחי שיקלי
שר התפוצות והשר לשוויון חברתי

״בדבריי בפני העצרת הכללית של האומות המאוחדות איני יכול להתעלם מהתפתחות חמורה, הפוגעת בעם היהודי בכל 
ידי שכרכו את שמה עם תפיסות פוליטיות מעוותות. אבקש לקבוע  פזורותיו. כוונתי להתקפה הבזויה על הציונות, על 
במפורש ובהחלטיות, כי אנטי-ציונות אינה אלא שם נרדף לאנטישמיות. מתן יד להחלטה המוקיעה את הציונות היא תמיכה 

באנטישמיות". 

את הדברים הנוקבים הללו אמר מעל בימת האו״ם שר החוץ יגאל אלון ב-30.9.1975, שבועות ספורים לפני שהתקבלה 
החלטת האו״ם, שיזמה ברית המועצות בתמיכת "אש״ף", להגדיר את הציונות כצורה של גזענות. ההחלטה התבטלה 
1991, אולם למרות זאת, בעשורים שלאחר מכן הלכו וגברו הניסיונות להוסיף ולתאר את  ביוזמת ארצות הברית בשנת 
הציונות כתנועה גזענית, קולוניאליסטית ודכאנית,  וכתוצאה מכך לשלול את עצם זכות קיומה של מדינת ישראל במה 

שנודע כ"אנטישמיות החדשה", המופנית עתה לא אל היהודים כיחידים או כקהילות מיעוט, אלא כלפי המדינה היהודית. 

כדי להבחין בין ביקורת כלפי מדינת ישראל לבין אנטישמיות תבע נתן שרנסקי את מבחן שלושת ה-D, שאומץ מאוחר יותר 
בידי מחלקת המדינה האמריקנית: )1( דה-לגיטימציה - קרי שלילת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, וכפועל יוצא - 

שלילת זכות קיומה של מדינת ישראל; )2( דמונזיציה; ו-)3( אימוץ סטנדרטים כפולים כלפי מדינת ישראל.  

במאי 2016 אימצה הברית הבין-לאומית לזיכרון השואה )IHRA( את הגדרת העבודה למושג אנטישמיות: תפיסות מסוימות 
לגבי יהודים, העשויות להוביל לביטויי שנאה כלפיהם. הצהרות רטוריות וחזותיות ומעשי אלימות אנטישמיים מבוצעים כנגד 
יהודים ורכושם, כמו גם כנגד קהילות יהודיות ומוסדותיהן. ביטויים אנטישמיים עשויים להיות מופנים גם כלפי מדינת ישראל 

כמייצגת קולקטיב יהודי. ביקורת כלפי מדינת ישראל הנהוגה כלפי כל מדינה אחרת אינה יכולה להיחשב לאנטישמיות. 

להלן חלק מהדוגמאות שהציג הארגון לגילויי אנטישמיות, מעבר לאלימות פיזית ומילולית על רקע מוצא יהודי: 

הצדקה לרצח או לפגיעה ביהודים בשם אידיאולוגיות רדיקליות או קיצוניות דתית.   .1

דמוניזציה או דה-הומניזציה של היהודים כקולקטיב, כדוגמת המיתוסים על שליטת היהודים בכלכלת העולם או במדיה.   .2

הכחשה של שואת יהודי אירופה בידי גרמניה הנאצית במהלך מלחמת העולם השנייה.  .3

שלילת זכותם של היהודים להגדרה עצמית, למשל באמצעות הטענה, כי קיומה של מדינת ישראל הוא ביטוי לגזענות.   .4

השוואה בין מדיניותה של מדינת ישראל כיום לזו של גרמניה הנאצית.       .5

יותר מ-600  2016, צברה ההגדרה הכרה, וגבר השימוש והיישום שלה בזירה הבין-לאומית;  מאז אימוצה מחדש בשנת 
ממשלות, פרלמנטים, מועצות מקומיות, אוניברסיטאות ומועדוני ספורט ברחבי העולם אימצו אותה, והמספר רק עלה 

בשנים האחרונות. 
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הדו"ח שלפניכם הוא פרי עבודה ממושכת של צוותי מחקר, שניטרו את גילויי האנטישמיות על צורותיה השונות בשנה 
האחרונה בכל רחבי העולם. הדו"ח מצביע, לאור הנתונים, על המגמות הבולטות, והוא משלב מחקרים תומכים, שנעשו 

גם בידי ארגונים אחרים, כדי לתת משנה תוקף לניתוח המגמות השונות. 

אחת המגמות הבולטות בדו״ח היא, כי לצד ירידה כללית בגילויי אנטישמיות בעולם השנה, מסתמנת דווקא בארצות 
הברית עלייה חדה בגילויי אנטישמיות, בדגש על גילויי "אנטישמיות חדשה" - מגמה שעשויות להיות לה השלכות 
מרחיקות לכת. מחקר עדכני של קרן "רודרמן", שלקחו בו חלק 2,500 יהודים, מצביע על כך, ש-94% מהיהודים בארצות 
הברית מזהים אנטישמיות במדינה ו-42% חוו אנטישמיות ברמה האישית. מחקר זה מאשש מגמות דומות, שעליהן 

הצביעו נתוני "הליגה נגד השמצה" וארגונים נוספים. 

על ממשלת ישראל מוטלת האחריות ללמוד ולנתח את כלל המגמות ולגבש דרכי פעולה למיגור האנטישמיות, תוך 
מעבר מתפיסה מגננתית לתפיסה התקפית כלפי מקורותיה ומפיציה.

עמיחי שיקלי

שר התפוצות והשר לשוויון חברתי

@blakeflayton/Twitter :מקור
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� התייחסויות מצד גורמי מפתח

יעקב חגואל,

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית

מאז הקמת ההסתדרות הציונית העולמית לפני 125 שנים אנו עוקבים בדאגה אחרי האנטישמיות בעולם. אנטישמיות 
קיימת מימי המקרא ועד היום ומהווה אחד האתגרים המשמעותיים של העולם היהודי. 

לצערנו הרב, האנטישמיות לא פסה מהעולם ונמצאת במרחב הציבורי יום יום שעה שעה. ההסתדרות הציונית העולמית 
ונאבקת בה. פועלת במגוון דרכים ובעיקר עוסקת בהעלאת המודעות לנושא ברחבי העולם  עומדת על המשמר! 

באמצעות הקהילות, השליחים, המורים והפדרציות הציוניות.

בשנה האחרונה הייתה זו מלחמת רוסיה-אוקראינה אשר הגבירה את האנטישמיות ברחבי העולם, לפני כן מגיפת 
הקורונה. הקונספירציות לא מפסיקות לעלות ומגיעות מכלל קצות העולם והמשותף לכולן הוא שנאת עמנו. 

אנטישמיות קיימת! היא משנה פנים וצורות – היא מופיעה ברשתות החברתיות ובמרחב הציבורי נגד היהודים, נגד 
הציונות, נגד זכותה וקיומה של מדינת ישראל להתקיים, בקריאות לחרם על ישראל ובזילות השואה. אסור לנו לעמוד 

שאננים מנגד! 

ההסתדרות הציונית העולמית תמשיך לעמוד בחזית המאבק באנטישמיות ותפעל ללא לאות להעלאת המודעות, 
החינוך וההסברה בנושא. 

המחלקה למאבק באנטישמיות וחוסן קהילתי בהסתדרות הציונית העולמית בראשות רחלי ברץ-ריקס תמשיך לפעול 
על מנת שאחינו בתפוצות יוכלו להמשיך להסתובב בלי פחד ברחובות, וכאן בישראל נמשיך לרתום את הציבור למען 

שותפות הגורל עם אחינו מעבר לים.

יעקב חגואל,

יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית
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דני דיין,

יו"ר הנהלת ״יד ושם״

ויוזמות המותאמות  אל מול זיכרון השואה בעולם ניצבים אתגרים משמעותיים המחייבים תשומת לב, מענה מיומן 
לנסיבות. ״יד ושם״ מקדיש לכך חשיבה אסטרטגית, מאמצים ומשאבים, תוך התייחסות לנקודות הבאות:

 השואה אינה אירוע "נשכח" בקרב ציבורים נרחבים אך רבים מהיבטיו העיקריים מעּוותים בתודעה הרווחת. עצם 

קיומו של תהליך אכזרי ומתמשך שבו נרצחו מרבית יהודי אירופה - ידוע באופן שטחי לאוכלוסיות רבות בעולם, בוודאי 
במערב. למעט בעולם המוסלמי, הכחשה גורפת של התרחשות השואה אינה שכיחה ואינה נתפסת כלגיטימית.

 אולם הידע על אודות המהות המדויקת של השואה, על מרכיביה, לקוי מאוד בקרב ציבורים רבים. תופעת עיוות 

השואה מחריפה ומצריכה פעולת-נגד נמרצת. 

 עיוות השואה נדחף כיום על ידי גופים חזקים בחברה האזרחית, לרבות מנהיגי מדינות, החותרים "לנקות את העבר" 

של ארצותיהם ולטשטש את האמת ההיסטורית. יש גם עיוות הנובע מאנטישמיות, מאג'נדות ומאורעות עכשוויים 
וכן מבורות עובדתית  )כגון מלחמת רוסיה-אוקראינה, רדיקליזם חברתי-גזעי בארה"ב ורלטיביזם פוסט-מודרני( 

גרידא.

בין  כגון  נלוזות,  השוואות  דרך  הקורונה,  שנות  במהלך  מדאיגה  תנופה  קיבלה  השואה  זילות  תופעת  
מוחרפות: אלו  תופעות  לנאצים.  ישראל  בין  החלחלה  מעוררות  והשוואות  הצהוב,  והטלאי  הירוק   התו 

 בעידן הדיגיטלי, שבו שקרים ואמיתות-למחצה מופצים במהירות מסחררת.    

 לנוכח ההתמעטות הגוברת של דור הניצולים, שעדויותיהם הינן מקור יקר-ערך להזדהות ולהשראה.    

 במאבק על זיכרון מדויק ובונה יש בידינו ניסיון וידע. ״יד ושם״ ושותפיו בעולם ממנפים אותם דרך:

 פיתוח והפעלה של הטכנולוגיות הדיגיטליות ההמוניות להפצת מידע וכלים מותאמי גיל והקשר.   

 הנגשה זמינה ו"ידידותית", עולמית ורב-לשונית, של שלל עדויות, מסמכים ופריטים מהשואה   
     ובעקבות השואה.

 הרחבה והעמקה של הקשר עם הנהגות ומובילי דעת קהל במדינות מפתח.   

 שמירה על האופי הא-פוליטי של מפעל ההנצחה, לבל ייגרר למחלקות מגזריות-אידיאולוגיות.   

דני דיין,

יו"ר הנהלת ״יד ושם״
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בן דרור ימיני

זוכה פרס מפעל חיים של אגודת העיתונאים בתל אביב, על מאבקו ארוך השנים בתנועת 
ה-BDS והאנטישמיות החדשה.

ישראל  בלי  להניח שגם  טוענים אלה שמנסים להסביר את האנטישמיות החדשה. אפשר  ישראל,  בגלל  הכול 
האנטישמיות הייתה ממשיכה לפרוח. הרי היא לא התחילה עם הציונות. והציונות, למי ששכח, לא יצרה את האנטישמיות. 

זו האנטישמיות שיצרה את הצורך בציונות. לא עוד מיעוט נרדף, אלא זכות להגדרה עצמית ולריבונות יהודית. 

ובכל זאת, צודקים אלה שטוענים שישראל קשורה לאנטישמיות החדשה. לא בגלל מה שישראל עושה, אלא בגלל 
יהודים, בעידן הנוכחי יש עלילות דם נגד מדינת היהודים. כאשר משורר  שבדיוק כשם שפעם היו עלילות דם נגד 
ואיש אקדמיה מפרסם מאמר שלפיו "אין צורך בתאי גזים. זה מספיק להעלות את שיעורי תמותת התינוקות בקרב 
הפלסטינים", זו עלילת דם. כך מסביר האיש לקוראי כתב עת יוקרתי, שישראל היא הישות הנאצית החדשה. והיא מצאה 
דרך מתוחכמת לבצע השמדה. מדובר כמובן בשקר. תמותת התינוקות בקרב הפלסטינים הלכה וירדה. אבל מי צריך 
עובדות כשאפשר לפרסם עלילות. גוף אחר, שמתיימר לעסוק בקידום השלום, פרסם קריקטורה של חיילים יהודים, 

ולצדם גופות מדממות, והם שותים להנאתם כוסות דם. גם איש האקדמיה וגם הגוף שבו מדובר הם יהודים. 

השנה החדשה נפתחה עם עוד גוף ישראלי שפרסם את מספר ההרוגים הפלסטינים בשבועיים הראשונים של ינואר. 
הגוף הזה, שמתהדר בתואר "זכויות אדם" בהגדרה העצמית שלו, שכח לספר שכל ההרוגים הם מחבלים. גם בעבר 
היו מחבלים. אבל לא היה ליהודים מי שיגן עליהם. היום יש. והקמים להורגנו אנו משכימים להורגם. אז כן, צודקים 
אלה שטוענים שהגלים האחרונים של אנטישמיות קשורים לישראל. כאשר בשני מקורות הידע החשובים ביותר, מדיה 
ואקדמיה, מפרסמים שקרים ללא הפסקה על ישראל כמפלצת שבאומות – התוצאות בהתאם. מפלס העוינות עולה. 

שקרים היו ונותרו הדלק לשנאה ולאנטישמיות. פעם אלה היו החשוכים מקרב אומות העולם. היום אלה הנאורים. 

המאבק באנטישמיות מחייב ידע. משום שצעירים רבים, בישראל ובעולם, יהודים ולא יהודים, לא נולדו אנטישמים. הם 
עוברים שטיפת מוח. פילוסוף ידוע אמר ש"ידע הוא כוח". האנטישמיות החדשה מבוססת על "ּבּורּות היא כוח". האתגר 
הגדול של כל אדם, יהודי ולא יהודי, שרוצה להיאבק בשנאה, בגזענות, באנטישמיות, הוא להיאבק בבורות. הדו״ח 

שלפנינו חושף את ממדי הבעיה. והעבודה רבה.

בן דרור ימיני



תמונת מצב ˇ מגמות ˇ אירועים 9

� אירועים עיקריים ב-2022

ינואר

דו“ח של ארגון ”אמנסטי אינטרנשיונל“, שכותרתו ”האפרטהייד של ישראל כלפי הפלסטינים“.  פורסם  בעולם – 

בבסיס הדו"ח עומדת הטענה השקרית כי ישראל מפעילה כלפי הפלסטינים משטר של אפרטהייד ומבצעת פשעים 
נגד האנושות. הדו"ח נתקל בגינוי נרחב, שהתייחס, בין היתר, לדמוניזציה של ישראל בדו“ח ולסכנה שהאמור בו יעודד 
אנטישמיות. במקביל, גורמים מקרב חוגי השמאל הפרוגרסיבי קיבלו באופן נרחב את הדו“ח בברכה, וראו בו נקודה 

מכרעת בשיח השואף להציג את ישראל כמדינת אפרטהייד.

Colleyville שבטקסס והחזיק ארבעה בני אדם כבני  ארה״ב – מוסלמי אזרח בריטניה פרץ לבית כנסת בעיירה 

ערובה, וזאת בשל אמונתו האנטישמית בתיאוריות קונספירציה בדבר עוצמה יהודית. האירוע סּוקר בהרחבה באמצעי 
התקשורת המקומיים והארציים ויצר מודעות למציאות היום-יומית של אתגרי האבטחה בקהילות יהודיות.

פברואר

צרפת – ז’רמי כהן, יהודי בן 31 מפרברי פריז, נהרג מפגיעת חשמלית לאחר שנמלט מקבוצה של מהגרים מוסלמים 

הרשויות מיהרו לסווג את האירוע כתאונת דרכים, והדבר חולל סערה ואף טענות, שלפיהן הרשויות  שתקפה אותו. 

בצרפת נמנעות מהעמדה לדין בגין פשעים אנטישמיים.

מרץ

ניצלו את המשבר בין  מלחמת רוסיה-אוקראינה – גורמים רדיקליים חוצי גבולות מכל קצוות הקשת האידיאולוגית 

רוסיה לאוקראינה ככלי להפצת תעמולה אנטישמית ברשת. במסגרת זו, בין היתר, השימוש והניצול לרעה ברטוריקה 

זיכרון השואה לכלי בהקשר זה, היוו דפוסי שיח אופייניים למלחמת התעמולה בין  הקשורה לנאצים, לצד הפיכת 
הצדדים ותומכיהם.

ארה”ב – לאחר עיכובים חוזרים ונשנים אישר הסנאט באופן רשמי את מינויה של היסטוריונית השואה דברה ליפשטדט 

לשגרירת ממשל ביידן למאבק באנטישמיות.

ארה”ב – ברשימת האירועים האנטישמיים של “הליגה נגד השמצה” )ADL( לשנת 2021 הובלטה פעילותו של ארגון 

בשם                          רשת של אנטישמים, אשר בשנת 2021 היו אחראים לפחות ל-77 אירועים 

של תעמולה אנטישמית.

אפריל

בעולם – אירועים בהקשר עם הר הבית ומסגד אל-אקצא הציתו קמפיינים של מידע שקרי ועצרות נגד ישראל, שלוו 

ברטוריקה אנטישמית. בגרמניה התאפיינו אותן עצרות ברמה גבוהה של תוקפנות ואלימות.

 ,(Goyim  Defense League) "GDL"

https://www.timesofisrael.com/french-jew-killed-by-tram-likely-a-target-of-antisemitic-attack-family-says/
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מאי

10 בני אדם ופצע שלושה נוספים במרכול בעיר באפלו שבניו-יורק. היורה היה  ארה״ב – חמוש בן 18 רצח ביריות 

מתומכי התיאוריה האנטישמית של ״ההחלפה הגדולה״, שנפוצה בקרב תומכי עליונות לבנה. היורה פרסם מניפסט בן 
180 עמודים, שחלק ניכר ממנו הוקדש לשנאת יהודים.

צרפת – רנה חג’ג’, יהודי בן 89, נרצח על ידי שכנו בליון שבצרפת, באירוע החשוד כפשע שנאה אנטישמי. המשטרה 

פסלה מיד קיום מניע אנטישמי, דבר שחולל זעם רב בקהילה היהודית; התובע בליון הכריז שהחקירה תורחב כדי לברר 
אם אכן היה מניע אנטישמי.

נפוצו האשמות שקריות, שלפיהן ישראל  מותה של עיתונאית אל-ג'זירה, שירין אבו-עאקלה,  בעקבות   – בעולם 

וכן מוטיבים אנטישמיים  התנקשה בחייה. השיח בנושא זה כלל דמוניזציה ודה-לגיטימציה אנטישמית של ישראל, 
קלאסיים.

אוסטריה – נציגים מארגונים בין-לאומיים ומ-15 מדינות מהאיחוד האירופי התכנסו בווינה כדי לכונן את הוועידה 

האירופית בנושא אנטישמיות. מטרת הוועידה היא לחזק את רשת הקשרים במאבק באנטישמיות, לתמוך בחיים 

היהודיים באירופה, לקדם את השימוש בהגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA, ולשתף פעולה בכל הקשור לשיפור 
ולסטנדרטיזציה של מתודולוגיות לרישום אירועים אנטישמיים ולעידוד הדיווח עליהם.

יוני

8 נקודות של  תוכנית פעולה בת  האו״ם – השליח מטעם האו״ם לנושא חופש הדת והאמונה, אחמד שהיד, פרסם 

האו״ם למאבק באנטישמיות.

ארה”ב – סניף בוסטון של קמפיין ה-"BDS" פרסם מפה אינטראקטיבית המפרטת את כתובותיהם של מוסדות יהודיים 

ברחבי מסצ'וסטס, תיאר אותם כחלק מרשת קשרים כביכול בין "האימפריאליזם האמריקני" ובין ה"קולוניאליזציה של 

פלסטין", וקרא לתומכיו להשתמש בפרטים על מנת "לפרק" ו"לערער" את המוסדות הללו. המהלך הוביל לשלל גינויים, 
בין היתר לאור הזיהוי האוטומטי של יהודים עם ישראל, השימוש בדימויים קונספירטיביים בכך שייחס כוונות זדוניות 
והשפעה מוגזמת לארגונים ומוסדות קהילתיים יהודיים, ואף על כך שסימן, כביכול, יעדים לתגובות אנטישמיות, אולי 

אף אלימות.

גרמניה – תערוכת “Documenta15” - האירוע החשוב ביותר של אמנות עכשווית, לצד הביאנלה של ונציה, התקיים 

בעיר קאסל בגרמניה בצל ביקורת חריפה בגין אנטישמיות. כך, אמנים ישראלים לא הורשו להשתתף באירוע, ובתערוכה 
הוצגו יצירות אמנות שכללו אנטישמיּות בוטה, ביניהן תמונות המזכירות את אלה שפורסמו בעיתון הנאצי "דר שטירמר", 

ציורים המביעים נאציפיקציה ודמוניזציה של ישראל, וסרטי תעמולה אנטי-ישראליים. 
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יולי

ארה״ב – בולטות גוברת של קבוצות קיצוניות בארה״ב, בהן עשרות ניאו-נאצים, הפגינו באירוע פסגה שקיים ארגון 

קונסרבטיבי. המפגינים הניפו דגלים נאציים ואנטישמיים והפיצו עלונים אנטישמיים. בבוסטון, כ-100 חברים בארגון 
״החזית הפטריוטית״, הדוגל בעליונות לבנה ומחזיק סניפים בכ-40 מדינות, קיימו מצעד פתע במרכז העיר ובחלקים 

מ״שביל החירות״ לפני שרשויות האכיפה הספיקו להגיב.

אוגוסט

הרשות הפלסטינית – נשיא הרשות הפלסטינית, מחמוד עבאס, התייחס בפומבי בזילות כלפי השואה במהלך 

מסיבת עיתונאים במשרד הקנצלר של גרמניה. עבאס סירב לגנות את המתקפה הקטלנית של טרוריסטים פלסטינים 

1972, ובמקום זאת טען שישראל גרמה ל-״50 שואות״ נגד פלסטינים.  על ספורטאים ישראלים באולימפיאדת מינכן 
מנהיגים רבים בעולם גינו את דבריו, שעוררו זעם רב בציבור וסערה במדיה החברתית.

ידי מטפלו האישי המוסלמי, במה שחשוד כמתקפה  נרצח באכזריות על  יהודי,  – אליהו חדד, צרפתי  צרפת 

אנטישמית. המקרה הטרגי הצית זעם המוני לאחר שמשתמשים שיתפו והפיצו פרופיל פייסבוק שיוחס לחשוד, שניכרו 

בו סימנים בולטים של הקצנה אסלאמיסטית, לצד ביטויים אנטי-ציוניים ואנטי-צרפתים גלויים.

ספטמבר

איראן – ערב ביקורו בניו-יורק לרגל האסיפה הכללית של האו״ם, הטיל נשיא איראן, אבראהים ראיסי, ספק בפומבי 

בעצם התרחשותה של השואה במהלך ראיון לתוכנית ״60 דקות״ של ״CBS". אמירה זו מייצגת נאמנה את הניסיונות 

ועיוות העובדות, ככלי לדה-לגיטימציה של  ונשנים של המשטר האיראני להכחיש את השואה תוך מזעור  החוזרים 
ההצדקה לקיומה של מדינת ישראל.

קטאר – בוטל המינוי של שליחת קטאר לאו”ם, הנד אל-מפתאח, לראש פורום האו”ם לזכויות אדם, זאת בעקבות 

חשיפת הודעות שטנה שפרסמה בטוויטר, בהן פוסטים אנטישמיים והומופוביים. 

אוקטובר

ארה״ב – הראפר האמריקאי קניה ווסט שיתף שורה של פוסטים אנטישמיים - בתגובה, פלטפורמות חשובות במדיה 

החברתית השעו את חשבונותיו של ווסט, להם עשרות מיליוני עוקבים, וחברות מסחריות הפסיקו את שיתופי הפעולה 
עמו. הפוסטים של ווסט העניקו לגיטימיות והגבירו את התפוצה של מסרים קיצוניים, דבר שחולל שטף של ממים 

ושבחים בזכות תיאוריות קונספירציה אנטישמיות.



תמונת מצב ˇ מגמות ˇ אירועים 12

נובמבר

האיחוד האירופי – תקנות חדשות ופורצות דרך של האיחוד האירופי לקידום של סביבה דיגיטלית בטוחה ואחראית 

יותר נכנסו לתוקפן ב-16 בנובמבר, באמצעות ״חוק השירותים הדיגיטליים״ )DSA - Digital Services Act(. החוק מטיל 

על פלטפורמות אינטרנטיות חובות חדשות ומקיפות לצמצום פגיעות וסיכונים ברשת ולמניעת שיח שנאה על כל סוגיו, 
כולל אנטישמיות.

במאבק  ורק  אך  המתמקדת  הפדרלי,  הממשל  של  אסטרטגיה  לראשונה  אימץ  הפדרלי  הקבינט   – גרמניה 

באנטישמיות ובקידום חיים יהודיים. אסטרטגיה זו היא כלי ליישום גישה כוללנית ומקיפה, כלל-מפלגתית ובין-משרדית 

למאבק באנטישמיות. מטרתה לכונן מסגרת לפעולה משותפת וממוקדת של גורמים בממשל ובחברה האזרחית.

דצמבר

ארה״ב – דו״ח חדש חשף כשל של אוניברסיטאות אמריקניות בהגנה על סטודנטים יהודים וציונים מהטרדות. הדו״ח 

פורסם מטעם ״יוזמת AMCHA”, ארגון המתמקד בתיעוד ובמאבק נגד אנטישמיות בקמפוסים אוניברסיטאיים.
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� נתונים סטטיסטיים בולטים משנת 2022

המרכז הבין-לאומי לניטור אנטישמיות )Antisemitism Monitoring International Center( של משרד התפוצות, אשר 
בכל העולם  www.antisemitism.org.il 1 הינו מאגר המידע הנרחב ביותר הקיים לתופעת האנטישמיות  זמין בכתובת 
)בשונה מאתרים אחרים, המנטרים אירועים אנטישמיים במדינה ספציפית או במדינות בודדות(,2 ומהווה כלי חשוב 
ידיעות בנושא המאבק באנטישמיות,  ניטור של אירועים אנטישמיים מכיל האתר  במאבק למיגור התופעה. מלבד 
מחקרים, סקרים, מאמרים ודו"חות שנתיים שמפרסמים ארגונים ומדינות. כמו כן, מנוע החיפוש של האתר מאפשר 
לבצע השוואות בין סוגים שונים של אירועים אנטישמיים על פני מדינות ותקופות זמן, ובכך מאפשר לקבל תמונת 
מצב עדכנית לגבי מצב האנטישמיות בעולם. בנוסף, מתעדכנת באתר מפת חום עולמית, המציגה באופן ויזואלי את 

האירועים האנטישמיים.

בהשוואה לשנת 2021, אשר היוותה שנת שיא במספר האירועים האנטישמיים על רקע מבצע "שומר החומות", המגמה 
המסתמנת במדינות המרכזיות הינה ירידה בהיקף כלל האירועים האנטישמיים, זאת למעט בארה"ב, שבה נרשמה 

עלייה דרמטית בהיקף האירועים האנטישמיים בשנה החולפת. על אף זאת, הנתונים מצביעים על כך, שבהשוואה 

לשנת 2021, נרשמה בשנה החולפת עלייה חדה של 13% בהיקף האירועים האנטישמיים האלימים. כמו כן, במהלך 
השנה החולפת נרשמו שלושה מקרי רצח )בצרפת(, שנבדק בהם חשד למניע אנטישמי, זאת בהשוואה לשנים 2020 

ו-2021 בהן לא היו מקרים כאלה. 

השוואה רב-שנתית ובין-מדינתית בתקיפות שנרשמו על רקע אנטישמי3

לאור השוני הרב בין המתודולוגיות שבאמצעותן מסווגים ארגונים ומדינות אירועים אנטישמיים, מתמקד פרק זה 
באירועי תקיפה אנטישמיים אלימים בלבד, אשר הדרך לסווגם ברורה ואחידה יותר. 

.)twitter.com/cfcantisemitism( ועמוד טוויטר )www.facebook.com/cfca.english( 1. לאתר יש עמוד פייסבוק
2. מספר האירועים הנאספים בכל מדינה ומדינה הוא נגזרת של החלטת עורך האתר, הנובעת מאמינות המידע, הנגישות אליו, עניין לציבור וכדומה, ולכן 

אינו משקף באופן מלא את מספר האירועים המדויק שנרשם בכל מדינה ומדינה.
.Antisemitism Monitoring International Center-3. כל הנתונים לקוחים ממאגר המידע של ה
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כך, בהשוואה בין אירועי התקיפה על רקע אנטישמי שנרשמו בין השנים 2019-2022 – מצביעים נתוני האתר, כי מבין 
המדינות ארה"ב, בריטניה, גרמניה, צרפת, אוקראינה וקנדה מספר האירועים הגבוהה ביותר נרשם בארה"ב. במסגרת 
ובגרמניה )בשונה  ניתן להבחין בעלייה מתמדת במספר אירועי התקיפה על רקע אנטישמי שנוטרו בארה"ב  זו, 
מהמגמה הכללית בגרמניה, המצביעה על ירידה(4 החל משנת 2020. בהקשר זה יצוין, כי בשנת 2020 נרשמה כמעט 
בכלל המדינות המנוטרות ירידה בכמות האירועים, ייתכן בשל הסגרים שליוו את מגיפת הקורונה. מגמה נוספת שעליה 
מצביעים הנתונים היא ירידה בהיקף אירועי התקיפה על רקע אנטישמי שנרשמו באוקראינה בשנה החולפת, ייתכן על 

רקע המלחמה עם רוסיה.

שנת 2022 - תקיפות על רקע אנטישמי

2022 מצביעה על עלייה חדה שנרשמה בחודש מאי, זאת ככל  התפלגות אירועי התקיפה על רקע אנטישמי בשנת 
הנראה על רקע מותה של העיתונאית שירין אבו עאקלה. נתונים אלו עולים בקנה אחד עם ההשפעה הגוברת והולכת 

של הסכסוך הישראלי-פלסטיני על השיח ועל האירועים האנטישמיים ברחבי העולם. 

כמו כן, ובדומה לשנים קודמות, המדינות שנרשמו בהן שיעורי התקיפה הגבוהים ביותר על רקע אנטישמי בשנת 2022 
הן ארה"ב, בריטניה, גרמניה וצרפת.

:CFCA-4.  מתוך אתר ה
"Germany – The Federal Criminal Police Office recorded more than 1,500 antisemitic crimes in 2022," 27.10.2022, antisemitism.org.il.

2022 - השוואה לפי חודשים
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� שיח שנאה אנטישמי ברשתות החברתיות - מגמות בשנת 2022

כללי

בימים אלה מציין משרד התפוצות חמש שנים לשימוש במערכת       
מערכת לניטור השיח האנטישמי ברשתות החברתיות בזמן אמת, המבוססת על יכולות בינה מלאכותית וטכנולוגיות 

ניתוח סמנטי מתקדמות. מערכת זו פותחה על ידי חברת "Sayiqan AI Technologies" עבור משרד התפוצות. 

להלן תמצית המאפיינים העיקריים של המערכת:

 המערכת מסווגת כאנטישמיים פוסטים הנאספים ממגוון רשתות חברתיות )נתוני שיח ציבורי בלבד( ובשש שפות 
)אנגלית, צרפתית, גרמנית, ערבית, ספרדית ורוסית( בעזרת שיטות מתקדמות לאיסוף וניתוח נתונים.

לאחר סיווגם של הפוסטים כאנטישמיים, המערכת מכמתת ומזהה מיקום גיאוגרפי, ומסווגת את השיח לאחת   
ועיוות של השואה".  ו"הכחשה  "אנטישמיות חדשה"  "אנטישמיות קלאסית",   – משלוש הקטגוריות המובילות 
יהודית", "קונספירציה  הקטגוריות הראשיות נחלקות לכמה קטגוריות משנה של שיח )לדוגמה: "קונספירציה 
 "BDS" ,"ציונית", "דמוניזציה של היהודים", "דמוניזציה של ישראל", "אסלאם רדיקלי", "ימין קיצוני", "הכחשת שואה

 5.IHRA ועוד(. הסיווג שמבצעת המערכת תואם את הגדרת העבודה לאנטישמיות של

עיקרי התובנות לשנת 2022 

 קיימת עלייה בשיח האנטישמי ברשת - בהשוואה לחמש השנים האחרונות בכלל, וביחס לשנת 2021 בפרט. 

 מרבית השיח האנטישמי ברשת הוא מסוג אנטישמיות חדשה/אנטי ישראלית שמקורה בחוגים פלסטיניים, 
פרו-פלסטיניים ופרוגרסיביים.

 בארה"ב נרשמה עלייה בשיח האנטישמי ברשת. )כ-70% מהשיח הוא מסוג אנטישמיות חדשה/אנטי ישראלית(.

 בבריטניה השיח ברשת עוסק ב-"BDS" יותר מאשר בשאר המדינות.

ו"דמוניזציה של  יהודית"  ליהודים וליהדות )"קונספירציה  יותר התייחסות ברשת   בשפה הצרפתית ישנה 
היהודים"(.  

 בשפה הערבית קיימת ירידה בשיח האנטישמי ברשת. השיח בשפה הערבית כמעט כולו מסווג כאנטישמיות 
חדשה, עוסק ברובו במאבק הישראלי-פלסטיני ומתאפיין באלימות מילולית יותר מבשאר השפות.

 בספרדית זוהתה עלייה בשיח האנטישמי ברשת. 

 בשפה הרוסית זוהתה עלייה בשיח האנטישמי ברשת, ככל הנראה בשל המרכזיות של השיח לגבי מלחמת 
העולם השנייה בהקשר של המלחמה באוקראינה  )נאציזם, היטלר וכו'( ובכל הנוגע לניצול הסוגייה היהודית 

על ידי הצדדים.

 הרשתות האלטרנטיביות מהוות מגרש חלופי למשתמשים האנטישמיים, בעיקר בשפה האנגלית ובארה"ב, 
ישיר למגמה נמשכת של מעבר לפלטפורמות נטולות רגולציה, שם  נוספות. זהו המשך  אך גם במדינות 

המשתמשים האנטישמים יכולים להתבטא בחופשיות.

.www.holocaustremembrance.com :ראו ,IHRA 5. לפירוט על אודות הגדרה העבודה לאנטישמיות של ארגון

,(Antisemitism Cyber Monitoring System( ACMS

https://www.holocaustremembrance.com/resources/working-definitions-charters/working-definition-antisemitism
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השוואה חמש-שנתית

ובמספר  נתוני השיח בחמש שנים האחרונות מצביעה בבירור על עלייה הדרגתית במספר המשתמשים  בחינת 
הפוסטים בהקשרי שיח שנאה אנטישמי ברשת. יוצאת דופן היא שנת 2020, כאשר הירידה בשנה זו מקושרת במידה 

רבה למגיפת הקורונה, אשר פרצה במהלכה במלוא עוצמתה.

השוואת קטגוריות האנטישמיות הראשיות

השיח נחלק לשלוש קטגוריות ראשיות:

 

2018 ישנה  ניתן לראות, שלאורך השנים הקטגוריה של "אנטישמיות חדשה" מובילה בשיח האנטישמי ברשת, ומאז 
עלייה מתונה בשימוש בשיח זה )בין 62% ל-72% מכלל השיח האנטישמי ברשת(.

קטגוריית "הכחשה ועיוות של השואה" נמצאת בירידה מתונה, וניתן לשייך זאת לצנזורה שמפעילות הרשתות ולמאבק 
העולמי בתופעה.

השיח האנטישמי ברשתות - השוואה חמש-שנתית
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"BDS"-השוואת תת-הקטגוריות "דה-לגיטימציה של ישראל" ו

.”BDS”-ניתן להבחין בעלייה חדה בשנת 2022 בשימוש בשיח האנטישמי ברשת על רקע דה-לגיטימציה לישראל ו

המגמות בשנת 2022

כללי

"BDS"-השוואה חמש-שנתית תת-קטגוריות "דה-לגיטימציה של ישראל" ו
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שנת 2022 התאפיינה בעלייה בשיח האנטישמי ברשת. מערכת ACMS ניטרה בשנה זו 612,000 משתמשים )לעומת 
502,100 בשנת 2021 עלייה של 21%(, אשר כתבו 4,900,000 פוסטים )לעומת 3,830,000 בשנת 2021, עלייה של 27%(.

"אנטישמיות חדשה" היא, כאמור, הקטגוריה המובילה – 68.0% מהשיח סווג לקטגוריה זו. 26.1% סווג כ"אנטישמיות 
קלאסית" ורק 4.7% סווג כ"הכחשה ועיוות של השואה" – זוהי ירידה משנים קודמות )5.4% בשנת 2021 ו-6.5% בשנת 

2020(. ניתן לשייך זאת למאבק הגלובלי בהכחשת השואה ולפעילויות המאסיביות של הממשלות המובילות.

הערים המובילות בשיח אנטישמי ברשת הן פריז, ניו יורק, לוס אנג'לס, וושינגטון וברלין.

ארה"ב 

בשנת 2022 נוטרו במערכת  ACMS כ-400,000 פוסטים אנטישמיים, שפורסמו על ידי כ-46,000 משתמשים. נתונים אלו 
דומים לשנת 2021.

חודש פברואר היה החודש הבולט של השנה בהיבטי השיח האנטישמי ברשת בארה"ב. עיקר השיח סווג כ"אנטישמיות 
ו-7.2%  – 69.6% "אנטישמיות חדשה", 23.2% "אנטישמיות קלאסית"   2021 והנתונים דומים מאוד לשנת  חדשה", 
"הכחשה ועיוות של השואה". תת-הקטגוריות המובילות בהקשר זה היו "דמוניזציה של ישראל", "דה-לגיטימציה של 

 .”BDS”-ישראל", "קונספירציה יהודית", "ימין קיצוני" ו

בריטניה

נתוני 2022 דומים לאלו של 2021, כאשר בשנה החולפת נוטרו במערכת כ-186,000 פוסטים, אשר נכתבו על ידי כ-13,000 
משתמשים. הערים המובילות בבריטניה בהקשרי שיח שנאה ברשת הן גלזגו, ברמינגהם, ליברפול, בריסטול ושפילד.

86% מהשיח האנטישמי ברשת בבריטניה; "אנטישמיות קלאסית" מהווה  סיווג השיח – "אנטישמיות חדשה" אפיינה 
10.2%; ו"הכחשה ועיוות של השואה" איפיינה ב-3.7% מהשיח. בשונה מארה"ב, בבריטניה תת-הקטגוריות המובילות הן 

.”BDS”-דה-לגיטימציה של ישראל", "דמוניזציה של ישראל" ו"

השפה האנגלית

ארה"ב מובילה את השיח האנטישמי ברשת בשפה האנגלית, ייתכן בשל השימוש הנפוץ בטוויטר במדינה זו. הקטגוריות 
המובילות בשפה זו הן "דה-לגיטימציה של ישראל", "דמוניזציה של ישראל", "ימין קיצוני" בארה"ב ו-"BDS" בבריטניה.
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השפה הצרפתית

יותר מ-64,000  ידי מעט  נרשמו על  626,000 פוסטים בשפה הצרפתית, אשר    ACMS בשנת 2022 ניטרה מערכת
משתמשים. 

54.6% מהשיח סווג  יותר בהשוואה לשאר השפות:  בין הקטגוריות הראשיות מאוזנת  החלוקה בשפה הצרפתית 
"דה-לגיטימציה של ישראל" היא תת- ו-41.3% סווג כ"אנטישמיות קלאסית". בהקשר זה,  כ"אנטישמיות חדשה" 
הקטגוריה המובילה. מבחינת המיקום הגיאוגרפי, זיהתה המערכת את עיקר השיח האנטישמי ברשת בשפה הצרפתית 

בפריז, כשאחריה בלטו מארסיי, בריסל, אלג'יר וקוויבק.

השפה הגרמנית

יותר מ-13,000  ידי מעט  ACMS כ-51,000 פוסטים בשפה הגרמנית, אשר נכתבו על  ניטרה מערכת   2022 בשנת 
משתמשים. 

גם בגרמנית החלוקה בין הקטגוריות המרכזיות יחסית מאוזנת, כאשר "אנטישמיות חדשה" אפיינה 60.3% מהשיח, 
"אנטישמיות קלאסית" אפיינה 23.9% ו"הכחשת ועיוות השואה" אפיינה 15.7%. בדומה למדינות ולשפות אחרות, גם 
בגרמנית תת-הקטגוריות המובילות הן "דה-לגיטימציה של ישראל" ו"דמוניזציה של ישראל". בשונה ובאופן בולט, תת-
הקטגוריה של "האדרת הנאציזם" מופיעה במקום השלישי. מבחינת המיקום הגיאוגרפי, זיהתה המערכת את  עיקר 

השיח האנטישמי ברשת בשפה הגרמנית בברלין, בווינה, במינכן, בקלן ובפרנקפורט כערים הבולטות.
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השפה הערבית

2022 עומד על כ-380,000 -  המספר הכולל של פוסטים אנטישמיים בשפה הערבית שנוטרו על ידי המערכת בשנת 
2021. הקטגוריה הראשית שאפיינה את השיח האנטישמי ברשת בשפה הערבית  ירידה חדה לעומת 487,600 בשנת 
הייתה "אנטישמיות חדשה" )84.3% מהפוסטים(, ואילו תת-הקטגוריה העיקרית הייתה "דמוניזציה של ישראל". מרכזי 

השיח האנטישמי בערבית המשיכו להיות ירדן )בדגש על עמאן(, מצרים )בדגש על קהיר(, הגדה המערבית ועזה.  

האנטישמיים  הפוסטים  במספר  לירידה  אפשרי  הסבר 
בין  אירוע התלקחות משמעותי  בערבית הוא היעדרו של 
2021. כמו  ישראל לפלסטינים בדומה לאירועי חודש מאי 
בשנה שעברה, גם השנה חודש מאי היה החודש עם המספר 
הרב ביותר של פוסטים אנטישמיים בערבית )46,500(, ככל 
הנראה בשל מותה של עיתונאית "אל-ג'זירה", שירין אבו 

עאקלה, במהלך חילופי האש בג'נין ב-11 במאי.

ככלל, השיח הערבי ברשת מביע תמיכה במאבק הפלסטיני, 
והדבר בא לידי ביטוי באופן מיוחד בזמן המונדיאל, שהתקיים 
השנה בקטאר. ראיה לכך הינה רשימת האשטאגים המובילים, 
אשר רובם עוסקים במאבק הישראלי-פלסטיני. השיח הערבי 
לידי ביטוי ברשתות  ואינו בא  כולו לטוויטר  מתכנס כמעט 

החברתיות האחרות כמעט בכלל.

השפה הספרדית

2022 חלה עלייה חדה של שיח אנטישמי ברשת במדינות אמריקה הלטינית דוברות הספרדית ובספרד  בשנת 

עצמה. כך, מערכת ACMS ניטרה 708,000 פוסטים )קפיצה גדולה מ-2021, שבה נרשמו 475,000 פוסטים( אנטישמיים 

בשפה הספרדית, אשר נכתבו על ידי כ-56,000 משתמשים )מספר דומה מאוד לזה של שנת 2021(. ניתן להסביר את 
העלייה בשיח בכך, שהקהילות הערביות-מוסלמיות באמריקה הלטינית מילאו תפקיד מכריע בהפצה נרחבת של נרטיב 
אנטישמי. השפעתן של קהילות מקומיות אלו, שמקורן במזרח התיכון, על השיח האנטישמי, הגיעה לשיא בשנת 2022 
סביב תקריות אלימות או תקופות אלימות בישראל, כמו, למשל, במהלך העימותים התכופים והבולטים בחודש אפריל 

בין המשטרה והפלסטינים בהר הבית.
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מבחינת סיווג השיח, נתוני המערכת מצביעים על כך, שעיקר השיח האנטישמי ברשת בשפה הספרדית הוא תחת 
הקטגוריה של "אנטישמיות חדשה" )92.7%(. בהקשר זה, תת-הקטגוריה המובילה היא "דמוניזציה של ישראל". תת-
קטגוריות בולטות נוספות הן "קונספירציה יהודית" ו"האדרת הנאציזם". חשוב לציין, שבשונה משפות מנוטרות נוספות, 
השיח תחת שתי תת-קטגוריות אלו הינו אלים מילולית באופן מיוחד. מבחינת המיקום הגיאוגרפי, זיהתה המערכת את 
עיקר השיח האנטישמי ברשת בשפה הספרדית בספרד, בארגנטינה, בקולומביה ובארה"ב. הערים המובילות בהקשר 

זה הן ברצלונה, סנטיאגו, בואנוס איירס, לימה ומונטווידאו.
השפה הרוסית

בשנת 2022 נרשמה עלייה בכמות הפוסטים האנטישמיים שנכתבו בשפה הרוסית ונוטרו על ידי מערכת ACMS - מעט 

יותר מ-40,000 )עלייה משנת 2021, שבה נוטרו 35,000 פוסטים( וזאת למרות איסור השימוש בטוויטר ברוסיה בשל 
מלחמת רוסיה-אוקראינה. כל אלו נכתבו על ידי כ-22,000 משתמשים )עלייה משנת 2021, שבה נכתבו הפוסטים על ידי 

כ-17,000 משתמשים(.

2022 בחלוקה דומה בין שלוש הקטגוריות: "אנטישמיות קלאסית" )38.3%(,  מבחינת סיווג השיח, התאפיינה שנת 
"הכחשה ועיוות של השואה" )32.5%( ו"אנטישמיות חדשה" )29.2%(. יצוין, כי רוסית היא השפה היחידה המנוטרת, שבה 
בולט במיוחד השיח האנטישמי בנושא "הכחשה ועיוות של השואה". גם בתת-הקטגוריות, "הכחשה ועיוות של השואה" 
היא תת-הקטגוריה המובילה. תת-קטגוריה משלימה הבולטת בשפה הרוסית )ולא מופיעה כמעט בשאר השפות( היא 
"אחריות היהודים לשואה". מבחינת המיקום הגיאוגרפי, זיהתה המערכת את עיקר השיח האנטישמי ברשת בשפה 
הרוסית ברוסיה, בארה"ב, באוקראינה, בגרמניה ובצרפת. הערים המובילות בהקשר זה הן מוסקבה, קייב, ניו יורק, ברלין 

וושינגטון.
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� אנטישמיות בשנת 2022 - מגמות עיקריות

בהשוואה לשנת 2021, אשר היוותה שנת שיא במספר האירועים האנטישמיים על רקע מבצע 'שומר החומות', המגמה 
המסתמנת במדינות המרכזיות הינה ירידה בהיקף כלל האירועים האנטישמיים, זאת למעט בארה"ב, בה נרשמה 

עלייה דרמטית בהיקף האירועים האנטישמיים בשנה החולפת. על אף זאת, מצביעים הנתונים על כך שבהשוואה 

לשנת 2021, נרשמה בשנה החולפת עלייה חדה של 13% בהיקף האירועים האנטישמיים האלימים. כמו כן, במהלך 
השנה החולפת נרשמו שלושה מקרי רצח )בצרפת(, בהם נבדק חשד אנטישמי, זאת בהשוואה ל-0 מקרים בשנים 
2020 ו-2021. בחודש מאי, על רקע מותה של שירין אבו עאקלה, נרשמה הכמות הגבוהה ביותר של אירועי תקיפה 

על רקע אנטישמי ברחבי העולם בשנה החולפת - נתון המחזק את העלייה ההולכת וגוברת של האנטישמיות 

החדשה/האנטי-ישראלית כחלק מכלל השיח האנטישמי. המדינות בהן נרשמו שיעורי התקיפה הגבוהים ביותר על 

רקע אנטישמי בשנת 2022 היו ארה"ב, בריטניה, גרמניה וצרפת.

בשנה  באשר לשיח אנטישמי ברשת, מערכת הניטור אשר פותחה במשרד התפוצות בשנים האחרונות הצביעה 
2021 בפרט,  החולפת על עלייה משמעותית בשיח זה, בהשוואה לחמש השנים האחרונות בכלל וביחס לשנת 

הן בהיבט של מספר הפוסטים האנטישמיים המפורסמים )+27%( והן במספר המשתמשים המקדמים תכנים 

אנטישמיים )+21%(. בהקשר זה, נמשכת העלייה ההדרגתית בשימוש בשיח אנטישמי המכוון כנגד מדינת ישראל, 

זאת על חשבון שיח אנטישמי סביב הכחשה ועיוות השואה, הנמצא  68% מכלל השיח האנטישמי ברשת,  המהווה 

הערים אשר בלטו  בירידה מתונה, בין היתר, לאור הצנזורה שמפעילות הרשתות ולאור המאבק העולמי בתופעה. 
בשנת 2022 בהיקפי השיח אנטישמי ברשת הינן פריז, ניו יורק, לוס אנג'לס, וושינגטון וברלין. המגמה הנ"ל ממשיכה 

להדגיש את הצורך באכיפת מדיניות מחמירה יותר בפלטפורמות המרכזיות, וזאת לצורך זיהוי, ניטור והסרה של תכני 
שנאה והשעיה של מפיצי תוכן אנטישמי.

בארה"ב, המגמה המרכזית שהסתמנה בשנה החולפת היא חדירת השיח האנטישמי לזרם המרכזי בארה"ב ונרמול 

הדיון בנושא שעד לאחרונה נחשב טאבו. השיח האנטישמי, שהובל בעבר על ידי דמויות שוליים, מובל ומנורמל היום 
על ידי דמויות בעלות חשיפה, השפעה ולגיטימציה ציבורית רחבה, בהן פוליטיקאים בכירים, ידוענים וספורטאים. נרמול 
השיח האנטישמי במדינה מייצר מציאות חדשה ומורכבת לחיים היהודיים בתפוצות ככלל ומצריך היערכות מחודשת 
ובעלי בריתן. לצד זאת, התאפיינה השנה החולפת בעלייה דרמטית במספר ההתקפות  מצד הקהילות היהודיות 
האנטישמיות בערים ברחבי המדינה על יהודים או על רכושם, בהעלאת רמת האיום של התקפות המוניות על מוסדות 

יהודיים, וכן בשיאים חדשים בשיח על אנטישמיות בחדשות ובמדיה החברתית.

בחוגי השמאל הפרוגרסיבי נמשכת החלוקה הדיכוטומית בין 'פריווילגים' ל'מודרים', הממקמת את היהודים כחלק 
מהקואליציה הדכאנית. אחד מביטוייה הוא השיח האנטי-ישראלי האנטישמי, שקנה אחיזה בקמפוסים ובחוגים מסוימים, 
המנסה לפגוע בלגיטימציה של הארגונים היהודיים, לערער על מקומם של היהודים בחברה האמריקנית ולערער על 
היחסים המיוחדים עם ישראל. תוצאתם של תהליכים אלו הייתה השנה התגברות של "תקריות רחוב" אנטישמיות, לרוב 
במרכזים אורבניים שחיים בהם יהודים, בעיקר מצד קבוצות מיעוט אחרות. מן הצד החיובי, ההיסטוריונית פרופ' דברה 
ליפשטדט, מונתה כשליחה המיוחדת הראשונה של הממשל האמריקני לניטור ולמלחמה באנטישמיות ברמת שגרירה. 

כמו כן, מגמות העומק המלוות את ההערכה מהשנים הקודמות, בדמות האיומים הפיזיים בפיגועי טרור שמציבים הן 
הימין הקיצוני והן האסלם הרדיקלי, נמשכו גם השנה. כך, מצד פעילי הימין הקיצוני נרשמו ניסיונות כאלה בניו יורק - שם 
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סוכל ניסיון הפיגוע ברגע האחרון, זאת לצד פיגועים שבהם התגלה בדיעבד, כי היורים הונעו מאידיאולוגיות אנטישמיות 
אך בחרו לתקוף קבוצות מיעוטים אחרות, דוגמת המתקפות בסופרמרקט בבאפלו, ניו יורק, ובקניון באינדיאנפוליס, 
ואף הפיגוע בבר הלהט"ב בברטיסלבה, סלובקיה, שם היורה הביע צער על שנכשל בתקיפת בית חב"ד בעיר. הגם 
וחולקים אמונה  שהאירועים הללו אינם מתואמים, מבצעיהם שואבים השראה ממקורות משותפים ומפיגועי עבר 
משותפת בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות. מצד האסלאם הקיצוני זכה השנה לבולטות אירוע בני הערובה בקוליוויל, 
טקסס, שם מוסלמי אזרח בריטניה בחר למטרה בית כנסת מתוך אמונה דומה בתיאוריות קונספירציה על אודות כוחם 
של היהודים והשפעתם על הממשל בארה"ב. אירועים אלה והאידיאולוגיות המניעות אותם שבים ומדגישים, שיש 
להתייחס לתופעות אלה כתופעות גלובליות ולהתאים להם מענים גלובליים, בשונה מהמענים המדינתיים המקומיים 

הניתנים כיום.

באשר לאימוץ הגדרת האנטישמיות של ארגון IHRA )הברית הבינלאומית להנצחת זכר השואה(, המהווה כלי חיוני 
לזיהוי וסימון של ביטויים אנטישמיים, נרשמו בשנה החולפת 91 מקרים של אימוץ והבעת תמיכה בהגדרה, כאשר מעל 
2021, אז נרשמו כ-200  למחצית )52%( מהמקרים התרחשו בארה"ב ובקנדה. מדובר בירידה קלה בהשוואה לשנת 
מקרים של אימוץ. באופן ממוקד, אימצו בשנת 2022 את ההגדרה שלוש מדינות נוספות )הפיליפינים, קולומביה ובוסניה-
הרצגובינה(, 58 גופים ממשלתיים לא פדרליים )כדוגמת עיריות לוס-אנג'לס וונקובר(, שמונה מכללות ואוניברסיטאות, 
ועשרים ושניים ארגונים ועמותות )כדוגמת מועדוני הכדורגל של בוקה ג'וניורס וריבר פלייט מארגנטינה(. עד לסוף 
דצמבר 2022 נרשמו בסך הכול 1,116 גופים שאימצו את הגדרת העבודה של ארגון IHRA לאנטישמיות או הביעו את 

תמיכתם בה.

בזירה הפלסטינית, נמשכה בשנת 2022 ביתר שאת הפצת תוכן אנטישמי, אשר כולל, בין היתר, דמוניזציה של יהודים. 

תכנים אלו, אשר הופצו בראש ובראשונה על-ידי דרג ההנהגה הבכיר, מנהיגי דת והטלוויזיה הרשמית של הרש"פ, 
ממשיכים לחלחל ולרווח בקרב האוכלוסייה הפלסטינית. בשנה החולפת, בלט בהקשר זה נאומו של אבו מאזן לצד 
קנצלר גרמניה, שבו טען כי "ישראל ביצעה בפלסטינים חמישים שואות" מאז הקמתה, ובתגובות התומכות שקיבל 
על דבריו מכל קצוות הקשת הפוליטית הפלסטינית. האנטישמיות הפלסטינית אף היוותה בשנה החולפת נתח נכבד 
מהשיח האנטישמי בערבית ברשתות, ועסקה רבות בזיכרון השואה. בנוסף, בשנה החולפת נמשכה מגמה מדאיגה 
לפיה ארגונים לא-ממשלתיים רבים )NGOs(, אשר עוסקים בסכסוך הישראלי-פלסטיני במסווה של קידום זכויות אדם 
ואכיפת החוק הבין-לאומי, מקדמים תפיסות אנטישמיות, המשתקפות בפעילותם, בפרסומיהם וברטוריקה שלהם - 

חלקם ממומנים באופן רשמי על ידי האיחוד האירופי ומדינות נוספות באירופה.

בצרפת, ביתה של הקהילה היהודית הגדולה באירופה, שידעה בעבר פיגועי טרור רצחניים, נרשמה ירידה של כ-25% 

במספר הכולל של התקריות האנטישמיות במחצית הראשונה של השנה ביחס לאותה התקופה אשתקד. אולם, יש 
זו היו תקיפות פיזיות. יתרה  50% מהמספר הכולל של אירועים אנטישמיים בתקופה  זו בזהירות, שכן  ירידה  לפרש 
מכך, בשנה החולפת נפתחו שלוש חקירות רצח של יהודים - ג'רמי כהן, רנה חג'ג', ואייל חדד ז"ל - שנבדק בהן חשד 
למניע אנטישמי. הדיון הציבורי בצרפת התמקד השנה באנטישמיות החדשה ובמפיציה, באסלאם הרדיקלי ובשמאל 
NUPS ביקורת על  הקיצוני. ביטוי לכך ניתן היה לראות במערכות הבחירות, שם ספגו מועמדי קואליציית השמאל 
רקע התבטאויותיהם וקשריהם לפעילים ולדמויות אנטישמיים. חשוב לציין, שממשלת צרפת מקפידה להתבטא נגד 
אנטישמיות באופן עקבי ומפגינה רמת מודעות גבוהה להיקף התופעה ולמפיציה העיקריים. עם זאת, היקפה ועוצמתה 
של האלימות כלפי יהודי צרפת, המגיעה בעיקר מצד בני דור שני ושלישי להגירה ממדינות האסלאם שנולדו והתחנכו 

בצרפת, ממשיכות להוות עבור רבים מקור לחרדה ולתחושות עמוקות של חוסר ביטחון. 
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43% בכמות  ירידה של  2022 מצביעים על  על אף שהנתונים הזמינים מהמחצית הראשונה של שנת  בבריטניה, 

האירועים האנטישמיים שנרשמו ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, נרשמה עלייה של 28% בתקיפות הפיזיות כחלק 
יהודיים שחזותם היהודית  מסך התקריות האנטישמיות, כאשר מרבית התקיפות בוצעו נגד תושבי לונדון ומוסדות 
הייתה ברורה. כמו כן, מצביעים הנתונים על עלייה בתדירות ההתקפות האנטישמיות על ילדים או על בתי ספר, וכן על 
עלייה בתדירות של ביצוע פשעי שנאה אנטישמיים בידי קטינים. לצד זאת, בשנה החולפת לא נצפו בבריטניה סימנים 
המעידים על חדירת האנטישמיות למיינסטרים הפוליטי, זאת בעיקר בזכות המהפך המתמשך במפלגת הלייבור. עם 
זאת, בחוגי השמאל הקיצוני המשיכו לעסוק בישראל והתמקדו בדמוניזציה ובדה-לגיטימציה של המדינה היהודית 

ובסנקציות כנגד יהודים בשל קשריהם לישראל. 

בגרמניה, אימץ הקבינט בנובמבר תוכנית אסטרטגית מקיפה שמתמקדת במאבק באנטישמיות וקידום חיים יהודיים. 

16% במספר הכולל של  ירידה של  2022 מצביעים על  הנתונים הזמינים בידינו משלושת הרבעונים הראשונים של 
57% במספר התקריות  2021, אך על עלייה משמעותית של  התקריות האנטישמיות ביחס לאותה תקופה בשנת 
האלימות )מ-35 ל-55 תקריות(.  עוד בלט השנה השיח המתגבר בימין הקיצוני ובשמאל האנטי ישראלי הקורא 
להפסקת "העיסוק בעבר הנאצי ופשעיו כנגד היהודים", אלה מתוך רצון להלבין את פשעי העבר ואלה מתוך רצון לקדם 

דה-לגיטימציה ודמוניזציה של ישראל. 

הציר המרכזי והמחולל המרכזי של האירועים האנטישמיים השנה הוא מלחמת  במרחב ברית המועצות לשעבר, 

ליווה את המלחמה משלביה הראשונים.  ובזיכרון השואה  רוסיה-אוקראינה. העיסוק בנושא היהודי באנטישמיות 
ברשתות החברתיות האשימו פעילי הימין הקיצוני את היהודים באחריות למלחמה בין שתי "אומות לבנות", ובשמאל 
הקיצוני נעשו מאמצים להקביל בין הסבל האוקראיני לבין הסבל הפלסטיני. בהמשך, עבר מרכז הכובד לעיסוק מדינתי 
אינסטרומנטלי בזיכרון השואה ובמקומם של היהודים במלחמת העולם השנייה כחלק מהתעמולה המלחמתית של 
שני הצדדים - כאשר כל צד מקביל את מעשי הצד השני לאלה של הנאצים ומשתמש בזיכרון ההיסטורי של המלחמה 
כדי לגייס לצידו את דעת הקהל המקומית או את דעת הקהל העולמית. בין הדוגמאות הבולטות לכך הוא תיאור 
מטרת המבצע הצבאי הרוסי  כ"דה-נאציפיקציה" של אוקראינה. כתוצאה מכך ראינו חזרה לתפיסות שרווחו בתקופה 
ייחוד השואה, האשמת הקורבנות היהודים בשיתוף פעולה  הסובייטית בכל הקשור לזיכרון השואה, דוגמת שלילת 
עם הנאציזם והצגתם כקורבן אחד מני רבים ומזעור והעלמת תפקידם של משתפי פעולה ולאומנים מקומיים ברצח 

האוכלוסייה היהודית.

בהקשר זה, יצוין כי על רקע פרוץ המלחמה, בחודש מרץ 2022, זוהו כ-317,000 פוסטים אנטישמיים ברשתות החברתיות, 
המהווים עלייה של כמעט 40% בהשוואה לחודש מרץ 2021, כאשר כשישית מתוך כלל הפוסטים שזוהו )55,000( הכילו 
מילות מפתח המתייחסות למלחמה. הנתונים מצביעים על כך שגורמים רדיקליים חוצי גבולות הפכו את המשבר בין 

רוסיה לאוקראינה לכלי המשמש להפצת מסרים אנטישמיים. 

בעולם הערבי והמוסלמי נרשמה האטה מסוימת בהיקפי השיח האנטישמי ברשת, כאשר לצד הזירה הפלסטינית 

ממשיכים מוקדי השיח המרכזיים להיות בירדן ובמצרים. ככלל, המשיך השיח הערבי האנטישמי לעסוק בסכסוך 
הישראלי-פלסטיני, והדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת על רקע מותה של העיתונאית שירין עבו עאקלה, מבצע 'עלות 
ובזמן המונדיאל בקטאר. במקביל נמשכו הניסיונות בזירה הבין-לאומית לתייג את מדינת ישראל כמדינת  השחר' 
המשטר האיראני  ולהציג את הסכסוך הלאומי בין ישראל לפלסטינים כמשטר הפרדה על רקע גזעי.  אפרטהייד 
מצידו המשיך גם בשנת 2022 להוות גורם מרכזי להפצת אנטישמיות, כשנותן הטון הוא מנהיגה הרוחני, עלי ח'אמנאי, 
שממשיך לבטא שיח אנטישמי בוטה בחשבון הטוויטר שלו ובתקשורת באופן קבוע. ח'אמנאי והמנהיגים האחרים 
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ממשיכים לקרוא להשמדת ישראל, מכנים אותה "ישות זמנית" ו"גידול סרטני", מכחישים את השואה וטוענים בלשון 
מכובסת, שנדרש מחקר נוסף להוכחת קיומה. 

נמשכה מגמה מדאיגה של חדירת השיח האנטישמי לזרם המרכזי, זאת, בין היתר, על רקע  באמריקה הלטינית, 

עליית כוחם הפוליטי של חוגי השמאל במדינות שונות ביבשת וההשפעה הגוברת בתוכן של קהילות הפזורה של 
ערבים ומוסלמים. כך, ובעוד שהסכסוך הישראלי-פלסטיני המשיך למלא גם בשנה החולפת תפקיד משמעותי בהנעת 
התנהגויות אנטישמיות באמריקה הלטינית, ממשיכים להירשם איומים במתקפות פיזיות כנגד הקהילות היהודיות 

המקומיות.

לסיכום, על אף שהשוואה בין היקפי האנטישמיות שנרשמו בשנה החולפת לבין שנת 2021 מעלה מגמות מעורבות, אין 
עוררין על כך שמספר התקריות האנטישמיות שנרשמו בשנה החולפת עדיין גבוה ביחס לשנה ללא עימות משמעותי, 
כאשר כל אחד מהפיגועים שנמנעו יכול היה לצבוע את ההערכה בצבעים אחרים. לקראת שנת 2023, צפויים פעילי ימין 
קיצוני ועליונות לבנה מחד ופעילי שמאל קיצוני ואסלאם רדיקלי מאידך, להמשיך להוות גורם סיכון לקהילות היהודיות, 
והשסעים החברתיים צפויים להמשיך ולהזין אותם. לכן, לצד הטיפול בקיצונים, יש להתמקד ביתר שאת בדעת הקהל 
ולגיטימציה לתיאוריות  בזרם המרכזי, ובחיזוק הסכרים שנפרצו בשיח הציבורי, בעיקר בארה"ב, ביחס למתן במה 
קונספירציה אנטישמיות ולדיון בהן. אלו, במידה ולא ייעצרו עלולים לבשר על פתחה של תקופה חדשה של חיים יהודיים 
לצד אנטישמיות נוכחת במרחב הציבורי. ההיערכות למצב זה ולמניעתו מצריכה הגדלה משמעותית של המשאבים 
והמאמצים המוקדשים לתחום, חיזוק הפעולות ההסברתיות והחינוכיות אל מול הציבור הלא יהודי, והגברת מודעותן 

ומוכנותן של הקהילות היהודיות למצבי משבר. 

ברצוננו להודות לכל מי שעמלו ותרמו לכתיבת הדו"ח: לצוות סאיקאן, היו"ר ד"ר חיים אסא, המנכ"ל שיר עוז, אבנר 
דרוק, ג'והאנה ממן, ד"ר סוזנה כהן-וייס, דפנה קאופמן, ד"ר רונן זיידל, מתי פרנקלזון, חגאי רובינשטיין ואלי נחום; לצוות 

"נתיב משרד רה"מ"; לצוות מרכז קנטור ולפרופ' דינה פורת.

עמית אפרתי            יוגב קרסנטי     

מנהל מומחה תחום מאבק באנטישמיות מנהל אגף בכיר מאבק באנטישמיות וחוסן קהילתי        

משרד התפוצות           משרד התפוצות     
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� ארצות הברית

מבוא ותקציר

השנה, תקריות אנטישמיות רבות התרחשו בסביבה מקוטבת, שבה הרטוריקה האנטישמית חדרה בצורה הדרגתית 
למיינסטרים. המגמות המקיפות העיקריות כללו:

2022 הייתה החוויה היהודית של נרמול  קרוב לוודאי שהמגמה הבולטת ביותר בשנת    נרמול השיח האנטישמי - 
השיח האנטישמי בארה”ב. מומחים הצביעו על המקום שתפסה הרטוריקה האנטישמית הגלויה במיינסטרים, 
במיוחד בעקבות התבטאויות אנטישמיות של סלבריטאים. במקביל, התקריות בשטח, הכוללות התנכלויות, השחתה 

ואלימות נגד יהודים, התרחשו ברמות הגבוהות ביותר, לפחות מאז שנות ה-70’.
 ה”קונצנזוס הדו-מפלגתי” בנוגע לאנטישמיות נשחק על ידי קיטוב אינטנסיבי, והמחנות היריבים האידיאולוגיים 
הטיחו זה בזה האשמות על אנטישמיות לעיתים קרובות יותר ויותר. כמו כן, תפיסות האיום בנוגע לאנטישמיות היו 
 ,Quinnipiac University ידי  שונות זו מזו בצורה דרמטית בהתאם להשתייכות המפלגתית. לפי סקר שנערך על 
הסבירות שדמוקרטים יסכימו לאמירה, שהדעות הקדומות נגד יהודים הן בעיה רצינית, ושהאנטישמיות במדינה 
מתבטאת באיום גדל והולך על הקהילה היהודית, היא כמעט כפולה )83%( מהסבירות שרפובליקנים יסכימו לאותה 
אמירה.6 ממצאי סקר שנערך בידי ״Economist/YouGov” גילה, ש-67% מהדמוקרטים מסכימים לכך, שבשנים 
האחרונות התרבו התקריות האנטישמיות, לעומת 44% מהרפובליקנים ו-39% מהעצמאים שהסכימו לאותה אמירה.7

  עליית האנטישמיות בדעת הקהל

 Ruderman Family החרדה הגוברת של יהודי ארה״ב בנושא האנטישמיות התבטאה בסקרים. סקר שנערך על-ידי
2022 מצביע על כך ש-94% מהיהודים האמריקאים  2,500 משתתפים ופורסם בסוף שנת  Foudation בקרב 
טוענים שיש אנטישמיות בארה"ב, כאשר 55% טוענים שיש אנטישמיות רבה. עוד עולה כי 42% מהנשאלים חוו 
אנטישמיות שהופנתה כנגדם, כנגד משפחתם או חבריהם, בחמש השנים האחרונות. כמו-כן, בהשוואה ללפני 
חמש שנים, 75% מקרב הנשאלים חשים שיש עלייה בהיקפי האנטישמיות בארה"ב, 2/3 טענו שהאנטישמיות 
לפי  ו-20% הגדירו אנטישמיות כבעיה הגדולה ביותר של יהודי ארה"ב.  היא בעיה גדולה עבור יהודי ארה"ב 
ממצאי סקר שנערך בידי ״Jewish Federation of Greater Los Angeles״, 68% מהמבוגרים היהודים האמריקניים 

מודאגים מאוד מהאנטישמיות. 
 ,2022 תוצאות הסקרים הראו, שגם בקרב הקהל הרחב בארה״ב נתפסה האנטישמיות כאיום גדל והולך. בשנת 
״YouGov״ גילה, שמחצית מהאמריקנים האמינו, שגילויי האנטישמיות במדינה התגברו בשנים  סקר שנערך בידי 
האחרונות, רובם )58%( חשבו שהאנטישמיות היא בעיה רצינית למדי ו-25% כינו אותה ״בעיה רצינית מאוד״. לפי 
ממצאי סקר שערכה Quinnipiac University,  60% מהמשתתפים הסכימו לכך, שדעות קדומות נגד יהודים הן 
PRRI גילה, שבשנת  51% מהמשתתפים אפיינו את האנטישמיות כאיום גדל והולך. סקר של  בעיה רצינית, ואילו 
2021 רוב האמריקנים )56%( האמינו שיהודים באמריקה מתמודדים עם אפליה רבה. לשם השוואה, בדצמבר 2013 

רק 32% מהאמריקנים חשבו כך. 
כמו כן, מסקר שפרסמה "הליגה נגד השמצה" כמה ימים לפני פרסום דו"ח זה עולה, כי תיאוריות קונספירציה 
ודימויים אנטישמיים רווחים ונפוצים בקרב 20% מהציבור האמריקני, נתון אשר כמעט והוכפל מאז שנת 2019, 
כאשר 39% מן המשיבים לסקר האמינו, כי יהודים נאמנים יותר למדינת ישראל מאשר לארה״ב; 20% ציינו, כי ליהודים 

יש ״יותר מדי כוח״ בארה״ב; ו-21% מסכימים, כי ״ליהודים לא אכפת מאף אחד חוץ מעצמם״. 

6. “Lowest Opinion of Trump Among Voters in Seven Years, Quinnipiac University National Poll Finds; Biden Approval Rating Climbs,” 
Quinnipiac University Poll, December 14, 2022, www.poll.qu.edu.

7. “Half of Americans say antisemitism has increased in the U.S.,” YouGovAmerica, December 9, 2022, www.today.yougov.com.

http://www.rudermanfoundation.org
https://www.jewishdatabank.org/api/download/?studyId=1164&mediaId=bjdb%5C2021_Los_Angeles_Jewish_Key_Findings_Revised_082322.pdf
https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2022/12/09/americans-say-antisemitism-has-increased
https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3863
https://www.prri.org/spotlight/antisemitism-in-america/
https://poll.qu.edu/poll-release?releaseid=3863
https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2022/12/09/americans-say-antisemitism-has-increased
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אווירת קיצוניות ורדיקליזציה סיפקה כר פורה להתפשטות תיאוריות קונספירציה, שעליהן מושתתת האנטישמיות. 
גם בשנה החולפת המדיה החברתית המשיכה למלא תפקיד מרכזי בהגברה ובהפצה של תיאוריות קונספירציה 

אנטישמיות.

שיאים חדשים בשיח על אנטישמיות בחדשות ובמדיה החברתית – זרם קבוע של אירועים אנטישמיים הבטיח 
שיח וכיסוי נרחב בנושא האקלים החברתי ליהודים במדינה. הכיסוי הגיע לשיא כאשר יהודים הוחזקו כבני ערוכה 
בבית כנסת בטקסס, לאחר עלייה בפשעי השנאה, ובעקבות גילויי אנטישמיות בולטים בקמפיין לבחירות המועמדים 
לנשיאות ובקמפיין הבחירות של אמצע הכהונה. בסוף השנה הגיע הכיסוי לשיאים חדשים בתגובה על סדרת תקריות, 
שבמסגרתן מגה-משפיענים מפורסמים נתנו במה לאנטישמיות. רשתות טלוויזיה מרכזיות שידרו תוכניות עומק 
בנושא, בהן ראויות לציון המהדורה המיוחדת באורך שעה של ה-"CNN" על אנטישמיות בארה"ב והסדרה התיעודית 
באורך 6 שעות בשלושה חלקים של Ken Burns ברשת ”PBS", העוסקת בתגובה של אמריקה לרצח העם שנעשה 
בידי הנאצים. תוכניות העומק עוררו שיח נרחב בנושא באמצעי התקשורת המסורתיים ובמדיה החברתית. התמקדות 
השיח בנושא האנטישמיות שיקפה שינוי משמעותי: ממחקר שנערך בידי ”HonestReporting” עולה, כי בין השנים 
2018-2020, באופן כללי, פשעי שנאה נגד יהודים סבלו ככלל מדיווח חסר באמצעי התקשורת המערביים בהשוואה 

לדיווח שזכו לו התקפות על מיעוטים אחרים.8

8. ”HonestReporting Research Study: Comparing US Media Coverage of Hate Crimes Against Minorities, Including Jews,” 
HonestReporting, February 10, 2022, www.honestreporting.com.

הכיסוי התקשורתי מזהה את כניסת האנטישמיות למיינסטרים

The deep roots of antisemitism’s 
resurgence in America

“I think we are at the moment living 
in the high tide of American 
antisemitism,” one historian says.December 2, 2022

US Jews battle 
new 
'mainstreamed' 
anti-Semitism

December 2, 2022

Overt U.S. antisemitism returns with Trump, 
Kanye West: ‘Something different’
October 27, 2022

Antisemitic celebrities 
stoke fears of 
normalizing hateDecember 3, 2022

https://honestreporting.com/honestreporting-research-study-comparing-us-media-coverage-of-hate-crimes-against-minorities-including-jews-1/
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 אנטישמיות בחוגי השמאל הקיצוני והפרוגרסיבי:

בדמוניזציה ובדה-לגיטימיזציה של ישראל ושל הציונות ובהאשמת   חוגי השמאל הקיצוני המשיכו להתמקד 
היהודים בהיותם פריווילגים ולבנים. 

 השנה, בעקבות הצטרפותם של תורמי כספים מפורסמים התומכים בישראל למסעות בחירות חשובים בבחירות 
לפעמים כללה הרטוריקה האנטישמית סביב הבחירות מוטיבים של  מחצית הכהונה במפלגה הדמוקרטית, 

קונספירציה בנושא עוצמה והשפעה יהודית לא הוגנות.

התנגשויות בשיח על אנטישמיות בחוגי השמאל המשיכו השנה להתמקד בהגדרת האנטישמיות ביחס   
שכוונו  נורמליזציה״,  ולציונות. ההתנגשויות הללו הגיעו לשיאן עם העלייה של קמפיינים ״נגד  לישראל 

לאנשים פרטיים או לארגונים התומכים בציונות או מזוהים עם מדינת ישראל. 

 אירועים אלימים במזרח התיכון לוו לעיתים קרובות בפעילות אנטישמית, והמצב החריף במיוחד עם פרסום 
בחוגי האקטיביזם הפרו-פלסטיני  הדו״ח של ארגון ״אמנסטי אינטרנשיונל״ בנושא ה״אפרטהייד״ בישראל. 

חלק מהשיח כלל עידוד לאלימות. 

 סטודנטים יהודים סבלו באופן שגרתי מאנטישמיות הקשורה לישראל. הדבר גרם להתמקדות תשומת הלב של 
הקהילה היהודית באנטישמיות בקמפוסים. לעיתים קרובות, תגובות האוניברסיטאות לתקריות האנטישמיות זכו 

לביקורת על היותן לא מספקות. 

 אנטישמיות בחוגי הימין הקיצוני:

 תנועות העליונות הלבנה המשיכו לקבל לגיטימציה והעצמה במסגרת המיינסטרים. התמיכה שזכו לה תנועות 
אלה השתקפה בחשיפה רבה יותר של האוהדים שלהן ושל סמליהן. 

 השנה בלטו גלי תעמולה אנטישמית שהופצה באמצעות גרפיטי, הכולל לעיתים קרובות צלבי קרס, ובאמצעות 
קמפיינים של הפצת עלונים.

 ערוצי החדשות הפוליטיים והימניים עסקו יותר ויותר בשפה, ברעיונות ובמנהיגים מתנועות העליונות הלבנה. 

בנושא “ההחלפה הגדולה” ו”הסדר  וכן תיאוריות  קונספירציה  נושאי השיח הנפוצים כללו זילות השואה,  
העולמי החדש”. 

 השפעת הלאומנות הנוצרית הפכה יותר ויותר לבעלת השפעה על הפוליטיקה השמרנית ובקרב הציבור הרחב. 
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מבול של פשעי שנאה אנטישמיים

בשנת 2022, עלה בצורה דרמטית מספר ההתקפות האנטישמיות על יהודים או על רכושם בערים ברחבי המדינה. 

התקפות אלה כללו מקרים רבים של תקיפה, 
וחילול מקומות קדושים. אכן,  השחתת רכוש 
 Center for the Study of Hate and" המכון 
Extremism” חזה, כי בשנת 2022 פשעי שנאה 

אנטישמיים ישברו את שיאי שנת 9.2021 

של  האיום  רמת  בהעלאת  גם  בלטה  השנה 

יהודיים.  מוסדות  על  המוניות  התקפות 

בהתבסס על נתונים חלקיים צפוי כי בשנת 2022 
בתקריות  הדרמטית  העלייה  מגמת  נמשכה 
שהיה  כפי  יהודיים  מוסדות  נגד  אנטישמיות 
 61% של  זינוק  נרשם  שבה  הקודמת,  בשנה 
2022 דווחו  מ-2020 ל-2021. לדוגמה, עד מרץ 
לפחות 18 מקרים של איומי פיגוע כלפי מרכזים 
ובתי כנסת בתשע מדינות.  יהודיים  קהילתיים 

בתקופה שבין יוני לדצמבר 2022 קיבלה "הליגה נגד השמצה" )ADL( דיווחים על 121 תקריות אנטישמיות נגד מוסדות 
יהודיים. בנוסף, בין 31 באוקטובר ל-16 בנובמבר 2022 קיבלו לפחות 14 בתי ספר יהודיים ברחבי ארה”ב איומים לגבי 

פצצה או שיחות טלפון חשודות.10 
בנובמבר סיכלה משטרת ניו יורק פיגוע בבית כנסת, ועצרה שני חשודים באשמת איום בטרור והחזקת נשק חם לא 
חוקי. כשנעצרו, החזיקו השניים בנשק חם, במחסנית בעלת קיבולת גבוהה, בתחמושת, בסכין בסגנון צבאי, בטלאי צלב 
קרס לזרוע, במסיכת סקי ובאפוד חסין כדורים. מוקדם יותר באותו חודש נעצר צעיר בן 18, שהגדיר את עצמו כמוסלמי 
שמקווה ש"יגיעו עוד הרבה התקפות כאלה נגד האויב של אללה ונגד החזירים והקופים",11 בעקבות איומים שגרמו 

לאבטחה מוגברת בבתי הכנסת בניו ג'רזי. 

 "Nonprofit Security Grant Program” בהתאם לכך, במהלך שנת 2022 הפך המימון המוגבר של התוכנית הפדרלית
לעדיפות ארגונית של הקהילה היהודית, ומספר הקהילות היהודיות בצפון אמריקה המשתמשות בתוכניות אבטחה גדל 
ב-2022 ב-12.42% ראוי לציין, כי חבילת הסדרי ההקצבות הסופית לשנת הכספים 2022 הרחיבה את הסיוע הביטחוני 

המוקצה לבתי תפילה.

9. Russell Contreras, “Antisemitic hate crimes rise in major cities,” Axios, December 17, 2022, www.axios.com.
10. “Analysis: Recent Threats to Jewish Institutions,” ADL, December 9, 2022 www.adl.org.
11. Asaf Elia-Shalev, “New Jersey teen charged after threatening synagogue attack in Islamist manifesto,” Times of Israel, November 11, 

2022, www.timesofisrael.com.
12. The Jewish Federations of North America. "Following LiveSecure Launch, Jewish Security Programs Increase by 42%". www.jewishfederations.org.

תיעוד גילויי האנטישמיות בשנת 2021    

2022 פרסמה הליגה נגד השמצה את הנתונים הסופיים  בשנת 
2,717 תקריות אנטישמיות. מספר זה  2021, בהן תיעדה  לשנת 
מבטא עלייה בשיעור של 34% בהשוואה לשנה הקודמת, ומדובר 
במספר התקריות האנטישמיות הגבוה ביותר בהיסטוריית התיעוד 

המתפרסת על יותר מ-40 שנה.

יש לציין, כי קבוצות יהודיות בארה"ב מתחו ביקורת קולנית על דו"ח 
פשעי השנאה של ה-FBI לשנת 2021, שפורסם לקראת סוף 2022. 
מספר הסוכנויות שתרמו לדו"ח ירד ב-22% – ועם אלו שנעדרו ניתן 
למנות סוכנויות המייצגות את רוב קליפורניה, פלורידה והעיר ניו 
יורק. כתוצאה מכך, מספר פשעי השנאה במדינה המפורט בדו"ח 

לשנת 2021 נמוך ממספרם בדו"ח לשנת 2020. 

www.adl.org :מקור

https://www.axios.com/2022/12/17/antisemitic-hate-crimes-rise-in-major-cities
https://www.adl.org/resources/blog/analysis-recent-threats-jewish-institutions?fbclid=IwAR3VRAYpIgES57ty0kVt14V2QFzytPP4EboCO-indxlqrGBlwv2BcOAJ_Ao
https://www.timesofisrael.com/new-jersey-teen-charged-after-islamist-manifesto-threatened-synagogue-attack/
https://www.jewishfederations.org/fedworld/jewish-communal-security-programs-increase-by-42-following-livesecure-launch-420792
https://www.adl.org/resources/report/audit-antisemitic-incidents-2021
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התקפות אנטישמיות רבות בקנה מידה קטן התרכזו במהלך השנה בכמה נקודות מועדות לפורענות בערים גדולות, 

וכוונו לעיתים קרובות נגד יחידים שחזותם יהודית. הערים המפורטות בהמשך התאפיינו בשיעורים גבוהים יותר של 
תקריות אנטישמיות:

זינוק דרמטי במספר  שבה נרשם  יורק,  ניו   
התקריות האנטישמיות. לקראת סוף השנה 
אישרה משטרת ניו יורק, שחלה עלייה ניכרת 
במספר התקריות האנטישמיות שהתרחשו 
ברחבי העיר בשנת 2022. הזינוק החל ברבעון 
הראשון של השנה: עד סוף מרץ מספר פשעי 
השנאה נגד יהודים היה גדול פי ארבעה ויותר 
נובמבר  עד  לה.  ממספרם בשנה שקדמה 
 182 278 תקריות אנטישמיות לעומת  נרשמו 
תקריות שנרשמו בשנה הקודמת. לדוגמה, 
תקריות,   45 נרשמו  לבדו  נובמבר  בחודש 
בנובמבר  שנרשמו  תקריות   20 לעומת 
נגד  לעיתים קרובות  כוונו  2021. התקריות 
יהודים חרדים, בעיקר בברוקלין. עד אוגוסט, 
משטרת ניו יורק ביצעה 44 מעצרים הקשורים 
33 מעצרים  לעומת  יהודים  על  להתקפות 

שנרשמו בכל שנת 13.2021 בנובמבר הודיעה מדינת ניו יורק על הקמת יחידה חדשה למניעת שנאה ודעה קדומה כדי 
לטפל במספרים הגואים של פשעי שנאה אנטישמיים ואחרים. 

 לוס אנג׳לס, שהתמודדה עם 80 מקרי אנטישמיות בין תחילת ינואר ל-31 באוקטובר 2022. באופן השוואתי, בתקופה 
המקבילה בשנת 2021, שנת שיא, התרחשו 71 תקריות.14 אכן, נתונים לשנת 2021 שהתקבלו ממשרד התובע הכללי 
2020, עד לשיא של 1,763 תקריות.  של קליפורניה הראו, שמספר מעשי הפשע האנטישמיים גדל ב-32.6% מאז 
באותה שנה, היהודים היו הקבוצה הדתית הנתונה במידה הרבה ביותר לתקיפות במחוז לוס אנג׳לס, ו-74% מפשעי 

השנאה הקשורים לדת בוצעו נגדם.

2022, בהשוואה לשמונה תקריות שנרשמו  31 באוקטובר  30 תקריות אנטישמיות מינואר עד  שבה נרשמו   שיקגו, 
בתקופה המקבילה בשנה הקודמת. היהודים היו היעד השכיח ביותר בעיר לפשעי שנאה. התקריות כללו תקיפות 

פיזיות ואיומים, וכן השחתת בתי כנסת בעזרת צלבי קרס וסמלי שנאה. 

13. Armin Rosin, “It’s Open Season on Jews in New York City”, Tablet ,August 29, 2022 ,www.tabletmag.com.
14. California Department of Justice. "2021 Hate Crime in California". oag.ca.gov.

אנטישמיות והתקפות המוניות   

בחודש ינואר בשנה החולפת, בתקרית בני ערובה בבית הכנסת 

יהודים  החזיק בריטי מוסלמי ארבעה  ב-Colleyville, טקסס, 
כבני ערובה באיומי רובה בעת תפילת השבת. היורה, שהאמין 

לכאורה בשליטה יהודית בממשלת ארה”ב, דרש לשחרר אזרחית 
פקיסטנית שנכלאה בגין הריגת קצינים בצבא ארה”ב. 

שתי התקפות המוניות נוספות אמנם לא כוונו נגד יהודים, אף 

על פי שמבצעיהן הונעו מאידיאולוגיות שהתאפיינו באופן 

ההתקפות  במהלך  בלט  הדבר  אנטישמית.  בשנאה  בולט 

ובקניון בפרברי אינדיאנפוליס.  יורק,  ניו  בסופרמרקט בבאפלו, 
היורה בבאפלו היה חסיד של תיאוריית “ההחלפה הגדולה”, 
היורה  יהודים.  רבה בשנאת  והמניפסט שלו התמקד במידה 
 4Chan-באינדיאנה פרסם תמונה מגרמניה הנאצית בחשבון  ה

שלו ממש לפני התקרית. 

https://www.tabletmag.com/sections/news/articles/open-season-jews-new-york-city-hate-crimes
https://oag.ca.gov/system/files/attachments/press-docs/Hate%2520Crime%2520In%2520CA%25202021%2520FINAL.pdf
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לגיטימציה אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית בחוגי השמאל

הנושאים המרכזיים בשיח האנטישמי בקרב חוגי השמאל המשיכו להתמקד ברטוריקה של דמוניזציה ודה-

הנושא האחרון תרם  לגיטימיזציה של ישראל או של הציונות, וכן בהאשמת היהודים בהיותם פריווילגים ולבנים. 

להעצמה של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות, הטוענות לכוח יהודי זדוני, לערעור הטענות היהודיות בדבר חוויות 
אנטישמיות ולביסוס הטענה שהציונות היא תנועת עליונות לבנה. 

    ״יהודים לבנים״

על רקע עלייתה של האידיאולוגיה הפרוגרסיבית במדינה, אשר חלק חשוב ממנה נשען על קונספט ה'הצטלבות' 
והיררכיים כדוגמת גזע ומעמד, מעודדות קבוצות אנטי-ישראליות  )Intersectionality(, אשר מסווג קטגוריים 
גורמים מקרב חוגי השמאל הפרוגרסיבי לסווג פלסטינים ויהודים לפי קווי גזע, כאשר הפלסטינים הם ה"ילידים 

מקומיים" וישראל והיהודים הם "אירופאים, לבנים, מיוחסים וקולניאליסטים". 

אנלוגיה כוזבת זו, מאפשרת את יישום התיאוריה בסכסוך הישראלי-פלסטיני ומשתמשת בו לקידום צרכים פוליטיים. 
בהתאם, הפכה ישראל עבור רבים בחוגי השמאל הפרוגרסיביים למודל של עליונות לבנה ואימפריאליסטית, כאשר 
וכן קורבן לחלק ניכר מפשעי השנאה מבוססי דת  העובדה שיהודים הם גם קורבנות היסטוריים של רצח עם, 

בארה"ב, אינה משפיעה רבות על כך.

במהלך השנה החולפת, גישה זו בלטה בהקשר של תכניות גיוון, הכלה ושוויון במקומות עבודה, באוניברסיטאות 
ובבתי ספר, שלעיתים קרובות לא הצליחו להתמקד בפגיעותם של היהודים כמיעוט. הדיון סביב ההשלכות 
האנטישמיות של הזיהוי הגזעי ”לבן“ עלה בשיח המיינסטרים, בין היתר, בעקבות תקרית שבה וופי גולדברג, מנחת 
התוכנית ”View The ,”טענה, שהשואה אינה קשורה לגזע כי היהודים הם לבנים. גולדברג אף העלתה טענה דומה 
לקראת סוף השנה, במסגרתה הציגה שרצח העם היהודי בידי הנאצים היה אלימות "של לבנים נגד לבנים", ולכן 

לא היה קשור לגזע.

חוסר האחדות בהתמודדות עם האנטישמיות בחוגי השמאל התמקד גם השנה בהתנגשויות סביב הגדרת 

האנטישמיות ביחס לישראל ולציונות. אכן, ניסיונות של יהודים לגנות אנטישמיות הוקעו לעיתים קרובות כניסיון 

יהודיות בעלות  יורק טיימס”, תקף “קבוצות  Peter Beinart, בעל טור ב”ניו  לדוגמה,  להשתיק ביקורת על ישראל. 
השפעה”, אשר “הפכו לאיום על החופש” בשעה שהן נאבקות באנטישמיות אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית.15

הוויכוח התמקד לעיתים קרובות בשאלה האם הציונות יכולה להיחשב כמרכיב אינטגרלי של הזהות היהודית, 

בעוד ש”הליגה נגד השמצה”, למשל, נקטה עמדה נחרצת בהגדרת אנטי-ציונות  בניגוד לאידיאולוגיה פוליטית. 

כאנטישמיות, ארגוני שמאל יהודיים בולטים אימצו עמדות מנוגדות. 

ההתנגשויות הללו הגיעו לשיאן כאשר קמפיינים “נגד נורמליזציה”, שכוונו לאנשים פרטיים או לארגונים ציוניים 

או כאלה המזוהים עם ישראל זכו לבולטות. ככל שהרטוריקה והרגשות האנטי-ציוניים והאנטי-ישראליים התקרבו 

למיינסטרים, השיח הקורא להדרת יחידים או ארגונים על בסיס זיקה לציונות או לישראל המשיך להתרחב.16 בהקשר זה 

15. Peter Beinart,”Has the Fight Against Antisemitism Lost Its Way?,” The New York Times, August 26, 2022, www.nytimes.com.
16. סקר של ה-American Jewish Committee( AJC( שנערך בקרב יהודים בני דור המילניום מצא, כי ציבור זה עומד בפני בחירה קשה בין חיבור עם 
ישראל לבין השתלבות חברתית: 26% מהיהודים האמריקנים בני המילניום שהשתתפו בסקר אמרו, שזה בסדר להתרחק מישראל כדי להשתלב, נתון גבוה 
בהרבה מ-9% מקרב היהודים האמריקנים מעל גיל 40 שהשתתפו בסקר. 28% אמרו, שהקשר שלהם לישראל פגע ביחסים עם חברים ו-23% אמרו, שהם 

נאלצו להסתיר את זהותם היהודית בגלל מה שהם תופסים כאווירה אנטי-ישראלית בקמפוס, בעבודה ובמעגלים החברתיים שלהם. לעיון: 
“AJC’s Survey of American Jewish Millennials,” AJC, April 2022, www.ajc.org.

https://www.nytimes.com/2022/08/26/opinion/antisemitism-israel-uae-saudi.html
https://www.ajc.org/Jewish-Millennial-Survey-2022/American-Jewish-Millennials
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יש לציין, שהפגנת התמיכה של הנשיא ביידן במהלך ביקורו בישראל ביולי, ובמיוחד הזדהותו כציוני, הובילו לשיח אנטי-
ישראלי אנטישמי העוסק בדמוניזציה של ישראל, תוך הסתמכות על תיאוריות קונספירציה ודה-לגיטימציה של זכות 

הקיום של ישראל. דוגמאות נוספות לדינמיקה של “אנטי-נורמליזציה”, שבלטו השנה בקמפוסים ובמקומות אחרים: 

Zahra Billoo , נציגת המועצה ליחסים אמריקניים-אסלאמיים )CAIR(, הצהירה, כי “מוסלמים אמריקנים לא צריכים 
לעסוק עוד בשיתוף פעולה עם יחידים, עם ארגונים או עם בתי תפילה שממשיכים לתמוך באופן גלוי במערכת הדיכוי 

17"…'Hillel' הגזענית של ממשלת ישראל. סטודנטים מוסלמים לא צריכים להמשיך לעבוד עם ארגון

 Progressive Democrats“ קואליציה המורכבת מכ-30 ארגוני הסברה פרוגרסיביים ומוסדות אחרים – כולל ארגון 
of America" )"הדמוקרטים הפרוגרסיביים של אמריקה"(, ארגון "MPpower Change"  של Linda Sarsour, ארגון 

“CAIR", ארגון "JVP Action" ו-"IfNotNow" – דחקה בקונגרס לדחות את הסכמי אברהם ה"מסוכנים". 
 חברת תקשורת שיש לה לקוחות יהודים בולטים עוררה מחלוקת על ידי כך שסירבה לעבוד עם מכון “שלום הרטמן” 

על רקע זיקתו לישראל.
 קמפיינים מתמשכים הופנו נגד “הליגה נגד השמצה” על בסיס התנגדות הארגון לאנטי-ציונות.

17. Zahra Billoo, “In My Own Words: The Way Forward On Interfaith Collaboration,” Muslimmatters, March 9, 2022, muslimmatters.org.

אולפני מרוול   

גיבור  כי   "MARVEL " אולפני  הודעת 
יופיע בחלק הבא של  ישראלי  קומיקס 
סדרת סרטי ״קפטן אמריקה״, התקבלה 
זכו  התגובות  אנטישמיות.  תגובות  בגל 
במדיה החברתית  לאחיזה משמעותית 
האולפנים.  על  לחרם  קריאות  ועוררו 
המחלוקת זכתה לכיסוי נרחב בתקשורת 

המיינסטרים.

Twitter :מקור

Twitter :מקור

https://muslimmatters.org/2022/03/09/in-my-own-words-the-way-forward-on-interfaith-collaboration/
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ת  ו ל י ע פ ה  ר ר ו ע ת ה ת  ו ב ו ר ק ם  י ת י ע ל

אנטישמית בתגובה לדיווחים על אירועים 

מהמגמות  חלק  התיכון.  במזרח  אלימים 

העולות בשיח האקטיביזם הפרו-פלסטיני 

נגד  פיגועי הטרור  והגנו על  עודדו אלימות 

ישראל. אלה כללו בעיקר קריאות ל”גלובליזציה 
של האינתיפאדה” או ל”אינתיפאדה שלישית”; 
אירועים שאורגנו סביב קריאות אלו התרכזו 
ישראל  של  בדמוניזציה  קרובות  לעיתים 
של  חדש”  “דור  לריבונות.  זכותה  ובדחיית 
פעילים פלסטינים ופלסטינים-אמריקנים, כמו 
 ,Nerdeen Kiswani-ו Mohammed El-Kurd
 "Within Our Lifetime ” כמו  וארגונים, 

ו-"Institute for Middle East Understanding", השתמשו באופן שגרתי ברטוריקה אנטישמית או תורמת לאנטישמיות, 
ואשר עיצבה באופן ניכר את שיח השמאל הקיצוני בנושא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. 

שנה בולטת ל-"BDS״

אף על פי שתנועת החרם נגד ישראל )"Boycott, Divestment, Sanctions movement against Israel – "BDS) זכתה 

להצלחות משמעותיות מעטות ב-2022, היא השיגה נוכחות ניכרת בשיח. לפי ממצאי סקר משנת 2022, שנערך בידי 

אוניברסיטת מרילנד, תמכו מצביעים דמוקרטים רבים יותר בארה”ב בתנועת ה-"BDS" מאשר אלה שהתנגדו לה )רוב 
המצביעים סימנו "לא יודע/ת"(.18 הדו”ח השנתי של “אמנסטי אינטרנשיונל” הטוען שישראל הינה “מדינת אפרטהייד” 

סיפק לתנועה תפיסה של הצדקה. 

וראש ממשלת  עם זאת, המיינסטרים הפוליטי המשיך לדחות את תנועת ה-"BDS". לדוגמה, ביולי חתמו הנשיא ביידן
ישראל לשעבר, יאיר לפיד, על הצהרה משותפת, שבה הם דוחים בתוקף את קמפיין ה-"BDS" ומתחייבים להיאבק 

באנטישמיות אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית.

ג’ורג’יה וטנסי, שאינן  )State( נגד ה-"BDS" נמשכו, בעיקר בהצעות החוק של  מאמצי החקיקה ברמת המדינה 

”BDS" לזכות בחוזים ממשלתיים מקומיים. עם זאת, הצעות חוק מסוג זה עומדות מול אתגרים  מאפשרות לתומכי 
חוקתיים גוברים בעקבות פסיקת בית המשפט לערעורים באריזונה, כי חרמות אינם מוגנים על ידי התיקון הראשון 
לחוקה. "האיגוד האמריקני לחירויות אזרחיות" )The American Civil Liberties Union - ACLU( ביקש לאחר מכן 
מבית המשפט העליון לבטל את החוק של מדינת ארקנסו, שמטיל קנסות על קבלני מדינה אלא אם הם מתחייבים לא 
להחרים את ישראל, בטענה להפרת הזכויות המוקנות על ידי התיקון הראשון לחוקה. בעניין זה, סקר הראה, שהרוב 

המכריע בקרב האמריקנים מתנגד לחוקים שמפלילים חרמות נגד ישראל.19

18. Shibley Telhami, “Critical Issues Poll,” June 2022, www.criticalissues.umd.edu.
19. Ibid.

               זירת הכנסייה בשנת 2022

 הכנסייה הפרסביטריאנית קיבלה החלטה שכותרתה: "אודות 
יוצרים  ההכרה בכך שהחוקים, המדיניות והנוהגים של ישראל 
יהודיים מכל קצות  נגד העם הפלסטיני." ארגונים  אפרטהייד 
יותר השנה, המנהל  הקשת גינו את הצעד כאנטישמי. מוקדם 
בין  הרוחני של הכנסייה הפרסביטריאנית תיאר את היחסים 
ישראלים לפלסטינים כ"עבדות של המאה ה-21", והאשים בכך 

את כל היהודים באשר הם.

 הכנסייה האפיסקופלית דחתה שלוש החלטות שתייגו את 
לוועידה הכללית הבאה שלה,  ישראל כמדינת אפרטהייד עד 

שתתקיים ב-2024.

https://criticalissues.umd.edu/sites/criticalissues.umd.edu/files/June_BDS_Questionnaire with results.pdf
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            הדו״ח של ״אמנסטי אינטרנשיונל״ והאנטישמיות שמשתקפת בו

בחודש פברואר פרסם ארגון “אמנסטי אינטרנשיונל” את הדו”ח שלו, המאשים את ישראל באפרטהייד. התגובות 
שיקפו גישות נתונות במחלוקת בנוגע לאנטישמיות בחוגי השמאל: 

 מבקרי הדו״ח הצביעו בעיקר על: 

 הטענות שבו, שלפיהן פשעי ישראל החלו ב-1948, כאינדיקציה לחתירת ״אמנסטי״ תחת זכות הקיום של 
ישראל.

 השימוש שנעשה בדו״ח במונחים כמו ״אפרטהייד״, ״טיהור אתני״ ו״פשעי מלחמה״ כתורם לדמוניזציה 
ולדה-לגיטימציה של ישראל. 

 הפיכת הסכסוך הישראלי-פלסטיני לסכסוך על בסיס גזעי, הכופה בצורה כוזבת גישות בינאריות מערביות 
בזיקה להבדלים בין שחורים ולבנים, אשר אינן ניתנות ליישום בהקשר הזה. 

 התמקדות הארגון בישראל כמייצגת מוסר כפול אנטישמי.

גם התגובות במיינסטרים של הקהילה היהודית האשימו את הדו״ח בתרומה פוטנציאלית לעידוד האנטישמיות. 

 תגובות הממשל כללו את זו של דובר משרד החוץ, Ned Price, שאמר, כי ארה״ב דוחה את תווית ה״אפרטהייד״ 
וקבע, כי ״חשוב לא לשלול מהעם היהודי את זכותו להגדרה עצמית במדינה היהודית היחידה בעולם. ועלינו 

להבטיח שלא יוחל מוסר כפול״. שגריר ארה״ב בישראל Tom Nides כינה את הדו״ח ״אבסורדי״.

יהודים פרסמה הצהרה, המתארת את הדו״ח על ״אפרטהייד ישראלי״ כ״ספוג   קבוצה של חברי קונגרס 
באנטישמיות ו... חלק מהמסע הרחב של אמנסטי, שנמשך כבר עשרות שנים, להפליל ולגרום לדה-לגיטימציה 
יהודי  למדינה היהודית היחידה בעולם.״ תגובותיו של מנהל ״אמנסטי אינטרנשיונל״ בארה״ב שלדבריו רוב 
ארה״ב לא תומכים בזכות הקיום של ישראל, זכו למענה תקיף בדמות הצהרה חתומה בידי כל 25 חברי בית 
״ניסיון מתנשא לדבר בשם הקהילה  הנבחרים הדמוקרטים היהודים. בהצהרה נאמר שתגובותיו מבטאות 

היהודית האמריקנית.״ 

 לעומת זאת, השיח בחוגים הפוליטיים הפרוגרסיביים שיבח את הדו״ח במידה רבה, והאשים את הודעות הגינוי 
בצביעות. לדוגמה, בציוץ של חברת הקונגרס רשידה טלייב )Rashida Tlaib( נאמר ש״סיוע החוץ של ארה״ב 

אינו צריך להינתן לממשלות אפרטהייד. נקודה״.20

20. Rashida Tlaib, Twitter, twitter.com.

https://www.i24news.tv/en/news/israel/diplomacy/1643720209-amnesty-joins-other-rights-group-in-condemning-israeli-apartheid
https://twitter.com/rashidatlaib/status/1488326371554254849
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ההתפתחויות העיקריות בתחום התאגידי כללו:

"Ben and Jerry’s" תבעה את חברת האם  חברת   
הגלידה  למכירת  "Unilever", בשל התנגדותה  שלה, 
ישראליות מעבר לקו הירוק.  של החברה בהתנחלויות 
הכריזה, שהיא   "Unilever" בעקבות המאבק הממושך, 
 "Ben and Jerry’s" מכרה את הבעלות שלה בחברת 
לזכיין ישראלי. תומכי ה-"BDS" טענו לניצחון והדגישו, כי 
המוצר שנמכר לא יהיה מוצר של ״Ben and Jerry’s״ וכי 
החברה מחקה את ישראל מרשימת המדינות שבהן היא 

פועלת.

   DSA פירוק קבוצת העבודה של   
  ("Democrat Socialists of America")   

ושל ״BDS״   

הוועדה  הצביעה  חודשים,  של  פנימי  מאבק  לאחר 
הארגון  שהוא   ,DSA ה- של  הלאומית  הפוליטית 
הסוציאליסטי הגדול ביותר במדינה ובשנים האחרונות 
מהווה כוח מרכזי בפוליטיקה, בעד פירוק קבוצת העבודה 
ואת קבוצת הסולידריות   BDS-ה בנושא  של הארגון 
ה-DSA המשיך לתמוך בקמפיין  אולם  הפלסטינית. 
גישה  נקטה  ה-״BDS״. קבוצת העבודה  תנועת  של 
נוקשה בגינוי או בהדרה של יחידים או ארגונים העוסקים 

ב’נורמליזציה’ של ישראל. 

    ״פרויקט המיפוי״

ציוץ מטעם סניף בוסטון של תנועת ה-"BDS", המקדם 
"ידידי פרויקט  ידי  מפה אינטראקטיבית שנוצרה על 
שהוגדרה  המפה,  נרחבות.  תגובות  עורר  המיפוי" 
כהמחשה ל"כיצד התמיכה המקומית בקולוניזציה של 
פלסטין קשורה באופן מובנה לשיטור, לפינוי ולהפרטה 
אימפריאליסטיים  ולפרויקטים  המקומית,  ברמה 
של ארה"ב ברחבי העולם", כללה סימון של מיקומן 
יהודיים, תוך קישורם לתופעה  ומוסדות  של קבוצות 
לכאורה.  החברתית השלילית שעליה הם משפיעים 
המפה זכתה לביקורת נרחבת כאנטישמית בשל החיבור 
בין יהודים וישראל, השימוש בדימויים קונספירטיביים, 
המייחסים כוונות מרושעות והשפעה לא הוגנת לארגונים 
ולמוסדות קהילתיים יהודיים, והסימון כביכול של יעדים 
לתגובת נגד אנטישמית, העלולה אפילו להיות אלימה. 
ה-FBI, שנדרש  ליבו של  המפה משכה את תשומת 
לערוך חקירה בנושא במכתב שנחתם על ידי קבוצה של 

37 חברי בית הנבחרים משתי המפלגות. 

נדירה  כדוגמה  בלטו  המיפוי"  ל"פרויקט  התגובות 
שמקורה  אנטישמיות  נגד  בשמאל  יחסית  לאחדות 
רחב במחנה השמאל,  גינוי  כללו  בשמאל. התגובות 
ובמיוחד מטעם הנציגות הדמוקרטיות הפרוגרסיביות 
הקונגרס  וחברת    Elizabeth Warren הסנאטורית 

בולט  באופן  הוגדרה  התקרית   .Ayanna Pressley
כאנטישמית גם בכלי התקשורת של הזרם המרכזי. 

לעומת זאת, הציוץ על אודות "פרויקט המיפוי" עורר 
בעוד שארגון   ."BDS"-ה בתוך תנועת  חוסר אחדות 
ה-"BDS" הבין-לאומי התרחק מ"פרויקט המיפוי" וקרא 
לסניף בוסטון להתנתק ממנו או להסיר את ראשי התיבות 
משמו, גורמים בולטים בתנועת   "BDS"-של תנועת ה
זו. יש לציין, כי  ה-"BDS" דחו בפומבי ואף גינו קריאה 
ארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" פרסם הודעה 
באנגלית ובערבית, המבטאת הערכה לסניף בוסטון של 

תנועת ה-"BDS עבור "פרויקט המיפוי".
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 פעילים פרו-ישראלים הכריזו על ניצחון לאחר ש-Morningstar, חברת שירותים פיננסיים שהואשמה על ידם 
כי ניהלה חרם ״רך״ נגד ישראל, התחייבה לערוך שינויים כדי להימנע מהרחקת משקיעים מישראל. 17 תובעים 

כלליים רפובליקנים שלחו מכתב לחברה בטענה שהמדיניות הסביבתית והחברתית ומדיניות המינהל התקין 

."BDS"-שלה מקדמות את תנועת ה

 בשנה החולפת נרשם קמפיין חרם של עובדי 
גוגל ו-אמזון בשל פרויקטים עם  היי-טק נגד 
הכותרת  תחת  שהתנהל  ישראל,  ממשלת 
עם  ובשיתוף  ״NoTechForApartheid#״, 

״MPower Change״. מחאות ופעילויות אחרות כוסו בצורה נרחבת  ו-  הארגונים ״Jewish Voices for Peace״ 
בתקשורת המיינסטרים, ובמקביל, קיבלו שבחים מה״חמאס״. 

הודיעה על הפסקת פעילותה בישראל.  ״General Mills״  מיהרו להכריז על ניצחון כאשר חברת   "BDS" תומכי 
החברה טענה, שהמהלך שלה הוא החלטה עסקית ואינו חרם.

אנטישמיות בתגובה למאורעות במסגרת הסכסוך הישראלי-פלסטיני

תגובות אנטישמיות, הכוללות דמוניזציה או דה-לגיטימציה של ישראל, או ״האשמת היהודים״ בהתנהלותה של 

הן התרכזו בעיקר בחודשי מרץ-אפריל, בתקופה של גל   .2022 ישראל, הגיעו לשיא בעת החרפת הסכסוך בשנת 

פיגועי הטרור, שבמהלכו נרצחו 15 אזרחים ישראלים, ושוב באוגוסט, במהלך מבצע ״עלות השחר״. 

 התלקחויות במסגרת הסכסוך: העימותים האלימים שנרשמו במהלך השנה בין ישראל לפלסטינים עוררו גלים של 
אירועי שנאה שהגיע לשיאו בחודשי מרץ ואפריל 2022 כאשר חלקם כלל רטוריקה אנטישמית, לרבות דמוניזציה ודה-
לגיטימציה של ישראל. עצרות אנטי-ישראליות המלוות ברטוריקה אנטישמית נערכו בערים מרכזיות ברחבי ארה״ב 
וכללו לעיתים קרובות קריאות נגד קיומה של ישראל ופתרון שתי המדינות ולקידום ״אינתיפאדה״. כמו כן, יהודי 
הותקף בשעה שהתנגד להפגנה שהתקיימה ב-20 באפריל במטרה ״לתמוך בהתנגדות ובשחרור של הפלסטינים 

בכל אמצעי הנדרש״ מחוץ לקונסוליה הישראלית בניו יורק. 

 יום הנכבה: לציון ״האסון הפלסטיני״ שנגרם עקב השגת עצמאותה של ישראל, צוין יום הנכבה השנה בכ-35 אירועים 
ברחבי המדינה, כשמספר המשתתפים נע בין כתריסר לבין כמה מאות. האירועים כללו לעיתים ביטויי תמיכה 
בקבוצות טרור או בהתקפות נגד ישראלים, קריאות ל״אינתיפאדה״, טענות על כך שישראל עוסקת בטיהור אתני 

וברצח עם, ורטוריקה המכפישה את ה״ציונים״. 

 תגובות למבצע "עלות השחר": בעוד שתגובות הזרם המרכזי למבצע הישראלי באוגוסט היו חלשות באופן יחסי, 
קבוצות של תנועת ה-"BDS" שצעדו בניו יורק קראו לכל הציונים לעזוב את ניו יורק ולהשמדה של מדינת ישראל. 
דמויות וארגונים אנטי-ישראליים מובילים העלו האשמות של "פשעים נגד האנושות". השיח ברשת ועצרות פיזיות 
נגד ישראל כללו לעיתים קרובות קריאות ל"גלובליזציה של האינתיפאדה". מקורו של ביטוי קליט זה הינו בקבוצות 
הסברה פלסטיניות, כגון "Within Our Lifetime" ו-"Decolonize This Place", אשר קשורות לקבוצות שמאל קיצוני, 

 ."Occupy Wall Street" ובכללן הקבוצה

 תשומת הלב המתמדת לתוכניות ולפעולות פינוי והרחקה סביב שכונת שייח' ג'ראח ומסאפר יטא יצרה לעיתים 
שיח אנטישמי, במסגרתו קודמו גלים של שיח דמוניזציה אשר כללו לעיתים קרובות שימוש בביטוי "טיהור אתני״.
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בחירות האמצע מדגישות קיום אנטישמיות בחוגים הפוליטיים הפרוגרסיביים

במרוצי הבחירות המקדימות של הדמוקרטים צפה לעתים אל פני השטח אנטישמיות, הכוללת דמוניזציה ודה-

לגיטימציה של ישראל ושל הציונות. בבחירות האמצע השתתפו כמה מועמדים הקשורים לשיח אנטישמי או לארגונים 

 Rashida Tlaib אנטישמיים. לפחות שישה מועמדים כאלה הפסידו בבחירות. עם זאת, לצד בחירתן מחדש של הנציגות
ו-Ilhan Omar – שתיהן תומכות תנועת ה-"BDS" – לפחות שלושה עובדי ציבור שנבחרו לראשונה במדינת ניו יורק היו 

מעורבים שוב ושוב באנטישמיות אנטי-ציונית. 

 
    מצע המפלגה הדמוקרטית של צפון קרוליינה מתמקד בישראל

מצע המפלגה הדמוקרטית של צפון קרוליינה השנה כלל שלוש מתוך שבע החלטות בתחום מדיניות החוץ, 

15 במאי כיום הנכבה, ואשר משתמשות בביטויי  המגנות את ישראל. אלה כללו החלטות, הקובעות את 
דמוניזציה, המאשימים את ישראל ב”פשע נגד האנושות באמצעות אפרטהייד ורדיפה”.21

עם כניסתם המתוקשרת של תורמים פרו-ישראלים למרוצי בחירות מרכזיים, הרטוריקה סביב  כמו כן השנה, 
הבחירות תרמה לעיתים להפצת דימויים קונספירטיביים אנטישמיים על כוח והשפעה יהודית לא לגיטימית. 

הסיקור הדגיש לעיתים קרובות את המימון כגורם המערער את הדמוקרטיה האמריקנית, ואפיין אותו כמכוון נגד נשים 
שחורות.

אנטישמיות אנטי-ישראלית בקמפוסים

התפתחות מדאיגה מהשנה החולפת היא העלייה החדה באנטישמיות בקמפוסים בארה"ב – כאשר סטודנטים 

יהודים מרגישים יותר ויותר מאוימים, ורבים חוששים להראות בציבור סמלים יהודיים כמו מגן דוד. כחלק מכך, 

סטודנטים יהודים רבים סובלים מעלייה משמעותית בהטרדות ובהתקפות הפיזיות כלפיהם, במיוחד אם הם 

מביעים דעות פרו-ישראליות. במסגרת זו, דו״ח של “הליגה נגד השמצה" חשף יותר מ-350 אירועים אנטי-ישראליים 

במהלך שנת הלימודים 2021-2022. אלה כללו בעיקר דמוניזציה על ידי טענה ל"רצח עם" או "טיהור אתני" מצד ישראל, 
הבעת תמיכה בטרור ובאלימות אנטי-ישראלית, הפצת דימויים וקונספירציות אנטישמיות, והדרת סטודנטים יהודים 

מארגונים בקמפוסים על בסיס קשריהם עם ישראל או עם הציונות.22 

אירועים אנטישמיים בולטים בקמפוסים כללו ונדליזם וביטויי דמוניזציה ודה-לגיטימציה של ישראל, כולל במסגרת 

“שבוע האפרטהייד של ישראל” שהתקיים השנה. בקמפוסים ברחבי המדינה התארחו דוברים שהואשמו בהפצת 
יהודיים בשל “שימוש בכוח לא  ודה-לגיטימציה של ישראל ובתקיפת ארגונים  אנטישמיות ארסית תוך דמוניזציה 
לגיטימי כדי להשתיק אחרים”. דוברים בולטים כאלה השנה כללו את מוחמד אל-כורד )Mohammed El-Kurd(פעיל 
ו-נרדין קיסואני )Nerdeen Kiswani( – סטודנטית פלסטינית למשפטים, פעילה   – וסופר פלסטיני מה"דור החדש" 
ומייסדת של הארגון הניו יורקי )Within Our Lifetime - WOL), המצדד ב"שחרור פלסטין בכל אמצעי הכרחי". אל-כורד 
 City(” ובהרווארד, וקיסואני נאמה בטקס הפתיחה של בית הספר למשפטים של MIT-נאם בקמפוסים רבים, כולל ב
University of New York (CUNY”. בהקשר זה, קיימה מועצת העיר ניו יורק השנה שימוע המתמקד ב”התפשטות 

תרבות של אנטישמיות” ב-CUNY, שממנו נעדר נשיא בית הספר.

21. Theresa Opeka, “ NC Democratic Party under fire for anti-Israel party platform resolutions,” June 20, 2022, www.carolinajournal.com. 
22.  ”ADL Finds 350+ Anti-Israel Incidents on U.S. Campuses, Many Adversely Impacting Jewish Students,” ADL, October 12, 2022, www.adl.org.

https://www.carolinajournal.com/nc-democratic-party-under-fire-for-anti-israel-party-platform-resolutions/
https://www.adl.org/resources/press-release/adl-finds-350-anti-israel-incidents-us-campuses-many-adversely-impacting
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יהודיים המזדהים עם ישראל או עם הציונות  וארגונים  קמפיינים של "אנטי-נורמליזציה" סימנו סטודנטים 

כ’שותפים לדבר עבירה’ של הציונות או ישראל והתאפיינו בעיקר בהפגנות ומחאות אנטי-ישראליות שנערכו מחוץ 

לבנייני ארגון "Hillel" או קבוצות אחווה יהודיות. כמה אירועים כאלה התרחשו במהלך חגי ישראל. כמה אירועים מעוררי 
מחלוקת מתוקשרים כללו תשעה ארגוני סטודנטים בבית הספר למשפטים של ברקלי באוניברסיטת קליפורניה, 
 New-שאימצו חוקי עזר אשר החרימו למעשה דוברים ציוניים. מוקדם יותר השנה, אוניברסיטת המדינה של ניו יורק ב

Paltz עוררה ביקורת בעקבות הדרת סטודנטים יהודים מקבוצת מודעות לתקיפה מינית בקמפוס. 

ברקע, נמתחה לא פעם ביקורת על מנהלי האוניברסיטאות על כך שהם לא מצליחים להתמודד כראוי עם הדרה גוברת 
 "AMCHA Initiative" של סטודנטים יהודים על בסיס זהותם היהודית והציונית.23 באופן אינדיקטיבי, דו"ח של ארגון 
2021-2022 אודות יותר מ-100 קמפוסים של המכללות והאוניברסיטאות הפופולריים ביותר בקרב סטודנטים  לשנת 
יהודים מצא ביותר מ-60% מהקמפוסים אירועים שערערו על הגדרת הזהות היהודית; כאשר האירועים הכוללים 

התקפות על רקע של זהות יהודית גדלו ב-100% עד 200% בהשוואה לשנה הקודמת.24 

הגורמים העיקריים המקדמים את ה-״BDS״ בקמפוסים כללו כבעבר קבוצות המזוהות עם ארגונים מוסלמיים, 

ובראשן “Students for Justice and Palestine”, וכן, יותר ויותר קבוצות יהודיות אנטי-ציוניות. סקר של משרד 

החוץ הישראלי שנערך בקמפוסים הראה שיותר ממחצית מהסטודנטים בארה”ב שנחשפו לקמפיינים של תנועת 
ה-״BDS״ תומכים בתנועה.25 כמה חברי מערכת של עיתוני סטודנטים תמכו בפומבי בתנועת ה-״BDS״, בעיקר 
באוניברסיטאות Wellesley והרווארד. מכתב גלוי שנחתם על ידי עשרות חברי סגל בהרווארד, כולל שר האוצר לשעבר 
ונשיא הרווארד Larry Summers, גינה את מאמר המערכת של הרווארד. בעוד שכמה החלטות בנושא ה-״BDS״ סוכלו 

על ידי נשיאי מועצות סטודנטים או בתי הדין, כמה קמפוסים כן העבירו בהצלחה יוזמות של תנועת ה-״BDS״.

השנה ניתן היה לראות גם כמה דוגמאות של חברי סגל, שהיו מעורבים בדמוניזציה או דה-לגיטימציה של ישראל.  
לדוגמה, פרופסור מאוניברסיטת דנוור טען, כי דקירתו של הסופר סלמן רושדי שהתרחשה באוגוסט בוצעה ככל הנראה 
על ידי המוסד הישראלי. כמו כן, סקר שנערך באוניברסיטת מרילנד בסוף שנת 2021 בקרב חוקרים אמריקאיים למדעי 
המדינה ומזרח תיכון, הצביע על כך ש-65% מהחוקרים מאמינים שהמצב בישראל 'דומה למשטר אפרטהייד', עלייה של 
6% בהשוואה לסקר שנערך מספר חודשים קודם לכן.26 יצוין בהקשר זה, כי גם סקר שנערך בקרב יהודיים אמריקאים 
ו-22% הסכימו שישראל  2021 מצא כי-25% הסכימו עם האמרה לפיה מדינת ישראל היא מדינת אפרטהייד,  משנת 
2022, מצביע על כך  מבצעת רצח עם.27 בנוסף, סקר נוסף שפירסמה האוניברסיטה בקרב אותו קהל יעד בנובמבר 
54% תמכו בהחלטת איגוד  ש-97% מהחוקרים מתנגדים לחקיקה המענישה אנשים הבוחרים להחרים את ישראל, 
לימודי המזרח התיכון האמריקאי )Middle East Studies Association( לקדם חרם על אוניברסיטאות ישראליות, ו-53% 

התנגדו לקיום סדנאות בישראל, רובם המכריע בשל מניעים עקרוניים או אתיים.28

23. ארגון “StopAntisemitism״ פרסם דו״ח, המעריך את שיעור האנטישמיות ב-25 קמפוסים של מכללות, שבו נמתחה ביקורת על המאמצים המושקעים על 
ידי כמה בתי ספר בולטים בהתמודדות עם אנטישמיות, בטענה שהאנטישמיות לא נלקחה ברצינות כמו סוגים אחרים של אפליה. יותר ממחצית מתלמידי 
המכללות היהודים שנסקרו ברחבי המדינה אמרו, כי סבלו מאנטישמיות בקמפוס, ורק 28% מהנשאלים אמרו, כי הנהלת בית הספר שלהם מתייחסת 

ברצינות לאנטישמיות ולהגנה על סטודנטים יהודים. ראו:
.“Antisemitism on U.S. College & University Campuses: 2022 Report Card,” StopAntisemitism, October 2022, www.stopantisemitism.org. 
24. ”Campus Antisemitism & the Assault on Jewish Identity,” AMCHA Initiative, November 2022, www.amchainitiative.org.

.www.ynet.co.il ,28.9.2022 תומכים בחרם נגד ישראל,״ BDS-25. איתמר אייכנר, ״סקר קמפוסים בארה״ב: 56% מהנחשפים ל
26. University of Maryland. (November 2021(. Middle East Scholar Barometer. criticalissues.umd.edu.
27. Rosenfeld, A. (July 15, 2021(. What if a quarter of Jews really do think Israel is a genocidal, apartheid state?. forward.com.
28. University of Maryland. (November 2022(. Middle East Scholar Barometer. criticalissues.umd.edu.

https://static1.squarespace.com/static/5cc20f51ca525b73bdd50e3a/t/6329e329e09c3b4b18017de6/1663689517936/2022+Antisemitism+on+U.S.+Campuses+report.pdf
https://amchainitiative.org/wp-content/uploads/2022/11/Assault-on-Jewish-Identity-Report.pdf
https://www.ynet.co.il/news/article/rkulqagzs
https://criticalissues.umd.edu/sites/criticalissues.umd.edu/files/Middle%2520East%2520Scholar%2520Barometer%2520Questionnaire%2520September%25202021%2520Final.pdf
https://forward.com/news/473044/what-if-a-quarter-of-jews-really-do-think-israel-is-a-genocidal-apartheid/
https://criticalissues.umd.edu/middle-east-scholar-barometer
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דו"ח של ארגון "AMCHA Initiative" קישר אנשי אקדמיה אנטי-ישראלים עם התפשטות האנטישמיות בקמפוסים, 
ומצא כי "הימצאותם ושיעורם של אנשי סגל" התומכים בחרם אקדמי על ישראל, "קשור באופן חזק ומהימן לכל מדד 

של פעילות אנטישמית מצד אנשי סגל וסטודנטים..."29 

על רקע מגמה אנטי-ישראלית הולכת וגוברת זו, יוזכרו דיווחים משנים קודמות באשר למאמצים של מדינות, כדוגמת 
יצוין כי  זה,  קטאר, לייצא השפעתן באמצעות סכומי עתק המושקעים במוסדות אקדמיה אמריקאיים.30 בהקשר 
בחינה של משרד החינוך האמריקאי שבוצעה לפני שנתיים, הצביעה על שיעורים גבוהים של חוסר שקיפות ואי דיווח 
על מתנות שמקבלים מוסדות אקדמיה אמריקאיים, בין היתר, ממדינות כדוגמת סעודיה, קטאר ואיחוד האמירויות, 

בסכומים שהוערכו ב-6.5 מיליארד דולר.31

     פעולות עיקריות בתגובה לאנטישמיות בקמפוסים

התגובות להחלטה של קבוצות סטודנטים למשפטים בברקלי להחרים דוברים המזוהים עם הציונות כללו:

 קהילות יהודיות ופרו-ישראליות הביעו זעם רב. למדיה היהודית היה תפקיד מרכזי, לרבות במסגור האירוע, 
מעקב מקרוב אחר ההתפתחויות וקיום דיאלוג עם דיקן הפקולטה למשפטים של ברקלי. 

 קואליציה של 26 קבוצות יהודיות ופרו-ישראליות ארציות, וכן קבוצה של הפקולטה למשפטים בברקלי, פרסמה 
הצהרות משותפות לתמיכה בסטודנטים היהודים למשפטים של ברקלי באוניברסיטת קליפורניה. 

קרא להפסיק את המימון האוניברסיטאי לקבוצות מסוימות של סטודנטים   Brad Sherman חבר הקונגרס   
למשפטים בברקלי אלא אם כן יבטלו את חוקי העזר המחרימים דוברים ציונים. 32

 לקראת סוף השנה הסכים המשרד לזכויות האזרח במשרד החינוך לחקור טענות שהעלו פעילים פרו-ישראלים 
בתלונה רשמית על כך, שהפקולטה למשפטים של ברקלי לא עשתה די כדי להגן על תלמידיה היהודים. 

התפתחויות נוספות במאבק באנטישמיות בקמפוס כללו:

 משרד החינוך פתח השנה בחקירה של לפחות שלוש אוניברסיטאות נוספות בעקבות תלונות על אנטישמיות 
נרחבת בקמפוסים.

 מאמצי האוניברסיטאות כללו כמה בתי ספר, שהשיקו יוזמות למאבק באנטישמיות בקמפוסים, חלקן בשיתוף 
עם ארגונים קהילתיים יהודיים. נשיאי מכללות ואוניברסיטאות מ-35 מוסדות לפחות השתתפו בפסגה בנושא 
)AJC(, בשיתוף  והוועד היהודי האמריקני  ״Hillel International״  אנטישמיות בקמפוסים, שאירחו ארגון 
אוניברסיטאות הפסיקו את חברותן באגודה ללימודי המזרח התיכון  המועצה האמריקנית לחינוך. כמה 

)בעקבות החלטת הארגון לתמוך בתנועת ה-״BDS״(.

 City University of Newתביעות משפטיות שהוגשו נגד גופים אוניברסיטאיים כללו שישה פרופסורים מ-״  
York״, שפעלו נגד איגוד הסגל של בית הספר בטענה, שהם נאלצו להיות מיוצגים על ידו למרות פעילותו 

29. ”Faculty Academic Boycotters: Ground Zero for Campus Antisemitism,” AMCHA Initiative, March 2022, www.amchainitiative.org.
30. Al Arabiya News (May 20, 2020(. How Qatar is paying US institutions $1.3 billion to gain ‘dubious influence’. alarabiya.net.
31. Camera, L. (February 13, 2020(. Colleges and Universities Fail to Report Billions in Foreign Donations. U.S News.usnews.com. 
32. Brad Sherman, “Congressman Brad Sherman’s Statement Condemning the Abhorrent Decision by Berkeley Student Groups to Exclude 

Jewish and Pro-Israel Speakers,” October 31, 2022, sherman.house.gov.

https://amchainitiative.org/wp-content/uploads/2022/03/Faculty-Academic-Boycotters-Antisemitism-Report.pdf
https://english.alarabiya.net/amp/features/2018/12/20/How-Qatar-is-paying-1-3-billion-to-US-institutions-to-gain-dubious-influence
https://www.usnews.com/news/education-news/articles/2020-02-13/colleges-and-universities-fail-to-report-billions-from-china-qatar-saudi-arabia-and-others
https://sherman.house.gov/media-center/press-releases/congressman-brad-sherman-s-statement-condemning-the-abhorrent-decision
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 ,New Paltz-״ בState University of New Yorkה״אנטי-יהודית והאנטי-ישראלית״; ושני סטודנטים יהודים מ-״
אשר טענו שבית הספר לא הצליח להגן עליהם מפני הדרה והטרדה.

.IHRA המערכת להשכלה גבוהה במדינת נבאדה הפכה לראשונה ברמת המדינה, שאימצה את ההגדרה של 

נקודות המפגש בין חוגי הימין לתנועות העליונות הלבנה

השנה בלטה ההשפעה של תנועות העליונות הלבנה על המיינסטרים. רטוריקה וסדר יום קיצוניים שמקורם בתנועות 

הללו השפיעו על חלק מהשיח בחוגי הימין הפוליטי ובתקשורת הימנית.

אנטישמיות של הימין הקיצוני חודרת לחוגים הפוליטיים

השיח סביב קיצוניות בימין הפוליטי בכלל, והקידום 

ניכר ב-2022.  של אנטישמיות בפרט, התפתח באופן 

מומחים, המזהירים ששיח שנאה מצד פוליטיקאים מוביל 
למעשי שנאה, זיהו עלייה בשפה “מסוכנת” מצד דמויות 
פוליטיות במסגרת מודעות, פוסטים במדיה החברתית 
המחישו  בולטים  מקרים  כמה  במקביל,  ונאומים. 
את  ברורה  בצורה  לגנות  הימין  חוגי  הכישלון של  את 
האנטישמיות כאשר מקורה תאם את סדר היום הפוליטי 
של הימין. הדבר בלט, לדוגמה, במקרה של ההתפרצויות 
)Kanye West(, שהחלו  ווסט  האנטישמיות של קניה 
למשוך תשומת לב בחודש אוקטובר. במהלך אותו חודש 
תמכו בווסט כמה דמויות מרכזיות, רבים אחרים החרישו, 
והתקשורת הימנית ברובה הגנה על ווסט בטענה, שהפך 
לקורבן השתקה של תומכי גישת ה-"Woke”. אירוע ראוי 
יותר השנה הוא ההצבעה  לציון נוסף שהתרחש מוקדם 
של כל הרפובליקנים בבית הנבחרים נגד הצעת החוק 

למאבק בניאו-נאציזם בשורות הצבא. 

ספגו חלק  בכל תקופת המרוץ לבחירות אמצע הכהונה 
ממועמדי הימין תכופות ביקורת על הפצת אנטישמיות 

על ידי שימוש בדימויים אנטישמיים בהתקפות על יריבים יהודים, על ידי חבירה למפיצי אנטישמיות, ובכך שלא גינו 

את האנטישמיות הגלויה בחוגי הימין הפוליטי. “הליגה נגד השמצה” זיהתה יותר מ-100 מועמדים פוליטיים שהצהירו 

2022, אשר הביעו דעות קיצוניות, התחברו עם קיצונים ו/או קידמו תיאוריות  על כוונתם להתמודד על תפקיד בשנת 
קונספירציה שטמון בהן סיכון פוטנציאלי.33 ארגון למען זכויות מהגרים תיעד מאות מיליוני דולרים שהוציאו מועמדי 

33. “Extremism on the Ballot in 2022,” ADL, January 25, 2022, www.adl.org.

GDL         

הינו רשת   )GDL( "Goyim Defense League" הארגון 
ג'ון מינדאו  מבוזרת של פעילים אנטישמים, בהנהגת 
וכמה מארגנים נוספים. הארגון בולט   )Jon Minadeo(
בהפצה של עלונים אנטישמיים בשכונות ברחבי ארה"ב. 
נכתב  2022 הארגון תלה כרזה שעליה  כן, בשנת  כמו 
"קניה צדק לגבי היהודים" מעל כביש מהיר בלוס אנג'לס, 
ושלח שניים מאנשיו הלבושים בחולצות חומות נאציות 
כדי  אנטישמיים  ונוהגים במשאית המכוסה במסרים 

להטריד אנשים ברחבי לוס אנג'לס.

JWeekly :מקור ג'ון מינדאו מטייל באושוויץ 

https://www.adl.org/resources/blog/extremism-ballot-2022
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המפלגה הרפובליקנית על יותר מ-100 מודעות המקדמות תיאוריות “החלפה”, ואלפים נוספים שעוררו קונספירציות 
אחרות.34 

יו”ר הוועידה הרפובליקנית בבית  ידי  יורק, אשר נתמך על  ניו  כמה דוגמאות להמחשה: מועמד לבית הנבחרים של 
הנבחרים, כינה את היטלר “סוג המנהיג שאנחנו צריכים היום”;35 מועמד לסנאט באריזונה קידם את הדימוי האנטישמי, 
ו’נחושים בדעתם לשלוט על העולם’”;36 ומועמד מוביל  יהודים ציונים “מקדמים את ‘הסדר העולמי החדש’  שלפיו 
בבחירות המקדימות לסנאט של מדינת אוקלהומה שזיהה את היהודים כראיה לכך שהרוע קיים, וטען, שהוא לא 
“מחויב ליהודים”.37 דאג מאסטריאנו, המועמד הרפובליקני שהפסיד בבחירות למשרת מושל פנסילבניה, זכה לביקורת 
חוזרת ונשנית, בין השאר על השימוש ב-Gab, אתר מדיה חברתית המזוהה עם קיצונים ואנטישמים, כדי לקדם את 
מסע הבחירות שלו, ועל כך ששיבח את מייסד Gab שהינו אנטישמי באופן גלוי. מאסטריאנו, תומך הלאומנות הנוצרית, 
משך תשומת לב בכך שהשתמש בדימויים אנטישמיים בשעה שתקף את יריבו היהודי, ולאחר מכן הדף את ההאשמות 

באנטישמיות בכך שרמז כי יריבו הוא חילוני, ולכן אינו יהודי "אמיתי".38

עד חודש אוגוסט 2022, בפריימריז של הימין, כמעט 25% ממועמדי הימין הקיצוני זכו להצלחה. שליש מהם בהפרש של 
10% או יותר.39 על אף שרוב המועמדים הללו הפסידו לבסוף בבחירות הכלליות של אמצע הכהונה שנערכו בנובמבר, 
לדברי “הליגה נגד השמצה”, לפחות 12 מהמועמדים הזוכים תומכים או חברים בקבוצות קיצוניות. כך, ארבעה מהם 
AFPAC( America First Political Action Conference(, אירוע שנתי של תומכי עליונות  השתתפו או חגגו בוועידת 
לבנה, או תמכו במארגן הועידה AFPAC, תומך העליונות הלבנה האנטישמי ניק פואנטס )Nick Fuentes). לאחר מכן, 

בחרו הרפובליקנים לתפקידי הנהגה ארבעה חברי קונגרס שהואשמו באנטישמיות.

חשוב לציין, שקבוצות עליונות לבנה מרכזיות התמקדו במידה רבה גם בהתארגנות פוליטית, הן ברמה הלאומית והן 
QAnon לקידום מועמדים לתפקידי מזכיר המדינה,  ברמה המקומית. מומחים ציינו בהקשר זה קמפיינים של תומכי 

וניסיונות של חברי ארגון "Proud Boys" לזכות בתפקידי הנהגה בסניפים מקומיים של המפלגה הרפובליקנית. 

נושאים נפוצים ברטוריקה האנטישמית שיקפו סוגים שונים של תיאוריות קונספירציה. בדרך כלל, התיאוריות האלה 

האשימו את היהודים בהסוואת המטרה של השגת שליטה עולמית באמצעות קידום רעיונות ליברליים, שמטרתם 
לערער את הסדר הקיים. על פי רוב הן כללו:

הדהדו בדברי דמויות פוליטיות ברמה הלאומית, כגון   תיאוריות “ההחלפה הגדולה” ו”הסדר העולמי החדש” 
Michael Flynn, פקיד לשעבר בממשל טראמפ.40 תיאוריית “ההחלפה הגדולה” כוללת טענות, כי ארה״ב הופכת 
ויותר מכיוון שליברלים משכבת האליטה היהודית מייבאים מהגרים לא לבנים כדי ״להחליף״ את  יותר  למגוונת 
הנוצרים הלבנים ובכך לעצב מחדש את הפוליטיקה ואת החברה האמריקנית מהיסוד. ״הסדר העולמי החדש״ טוען 
לקיומה של קונספירציה שרקמה קבוצה קטנה של אנשים בעלי עוצמה, הפועלים בסתר לביסוס שליטה כל-יכולה, 
שבה מודגש לעיתים קרובות תפקידם של היהודים. יש לציין, שבקרב הציבור הרחב, כמעט חצי מהרפובליקנים 

34. Candy Woodall, “Replacement theories, hunting RINOs: How GOP candidates, lawmakers push ‘dangerous’ language,” USA Today, 
.www.usatoday.com ,9 ביולי 2022

35. Zoë Richards, “House GOP candidate called Hitler ‘the kind of leader we need’ in 2021 remarks,” June 10, 2022, www.nbcnews.com.
36. Matthew Kassel, “The evolution of Blake Masters,” Jewish Insider, June 10, 2022, jewishinsider.com.
37. Ron Kampeas, “GOP nominee for Arizona governor denounces endorsee’s statement that Jews are ‘evil’,” Jerusalem Post, August 23, 

2022, jpost.com.
38. Ben Samuels, “ Far right GOP candidate Mastriano uses antisemitic tropes against his jewish opponent,” Haaretz, September 15, 

2022, www.haaretz.com.
39. “Right-Wing Extremism in the 2022 Primaries,” ADL, August 12, 2022, www.adl.org.
40. Barton Gellman, “WHAT HAPPENED TO MICHAEL FLYNN?,” The Atlantic, July 8, 2022, www.theatlantic.com.

https://www.usatoday.com/story/news/politics/elections/2022/07/09/border-invasion-replacement-theory-republicans/7607366001/?gnt-cfr=1
https://www.nbcnews.com/politics/2022-election/house-gop-candidate-called-hitler-kind-leader-need-2021-remarks-rcna32876
https://jewishinsider.nyc3.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2022/06/10071401/The-Weekly-Print-%E2%80%94-June-10-2022.pdf
https://m.jpost.com/bds-threat/article-715331/amp
https://www.haaretz.com/jewish/2022-09-15/ty-article/.premium/far-right-gop-candidate-mastriano-uses-antisemitic-tropes-against-his-jewish-opponent/00000183-416a-d83c-a39b-f56ee8ed0000
https://www.adl.org/resources/blog/right-wing-extremism-2022-primaries
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/07/michael-flynn-conspiracy-theories-january-6-trump/661439/
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הסכימו עם תיאוריית ״ההחלפה הגדולה״, ודעות אלה נפוצות יותר בקרב הצופים בחדשות בערוצי הכבלים הימניים.41 
מוערך כי חלקם של חסידי התיאוריה הזאת ושל תיאוריות קונספירציה ואידיאולוגיות קונספירציה קשורות היה רבע 

או אפילו שליש מכלל הבוחרים.42 

QAnon : חוקרים זיהו נושאים אנטישמיים בתיאוריית הקונספירציה שזכתה לפופולריות גוברת והולכת, שבהם טענה 
מרכזית שיהודים עשירים, ובעיקר משפחת הבנקאים רוטשילד, שולטים בסתר בעולם. כמה מועמדים רפובליקנים 

לקונגרס תמכו בתיאוריה. 

 נוסף על כך, זילות השואה התפשטה במידה רבה, בעיקר בהקשר לצווים של מגיפת הקורונה ולהפלות. 

נושאים אנטישמיים הדהדו בעקביות בתקשורת הימנית. מגישי "פוקס ניוז" ופרשני ימין אחרים הואשמו בכך, שתמכו 

בעקביות בתיאוריית "ההחלפה הגדולה". תחקיר של "ניו יורק טיימס" הראה, שב-400 פרקים ויותר בתוכניתו ב"פוקס 
)Tucker Carlson( העצים את התפיסה, שהאליטות העולמיות רוצות לכפות שינוי דמוגרפי  ניוז", טאקר קרלסון 
באמצעות הגירה.43 קרלסון גם השווה לעיתים קרובות את הדרישות לחיסונים לניסויים ברבריים שערכו הנאצים 
ביהודים במהלך מלחמת העולם השנייה.44 במקביל, נפוצה אנטישמיות גלויה בתקשורת של הימין הקיצוני: למשל, 
תומך העליונות הלבנה הבולט ניק פואנטס הביע בעקביות דעות מכחישות שואה לצד דעות אנטישמיות אחרות, בהן 

.)"America First"( "אף איום בפודקאסט שלו "אמריקה תחילה

אנטישמיות ארסית בפלטפורמות המקוונות של הימין הקיצוני 

המדיה החברתית, ובמיוחד פלטפורמות הימין הקיצוני שבה, המשיכה למלא תפקיד מרכזי בהעצמה ובהפצה של 

אנטישמיות גם ב-2022. כמה מאמרים מרכזיים דנו בהשפעה הגוברת של תנועות העליונות הלבנה במדיה החברתית 

בפלטפורמות המיינסטרים, תוך שהם חומקים לעיתים קרובות מזיהוי באמצעות שימוש בהאשטאגים מקודדים 
וברמיזות. פיגועים המוניים ובעקבותיהם חשיפת תהליך הרדיקליזציה שעברו המבצעים ברשת, ובמיוחד בלוח הדיונים 

41. Philip Bump, “Nearly half of Republicans agree with ‘great replacement theory’,” Washington Post, May 9, 2022, 
www.washingtonpost.com.

42. Thomas B. Edsall, “The MAGA Formula Is Getting Darker and Darker”, May 18, 2022, www.nytimes.com.
43. Nicolas Confessore and Karen Yourish, “A Fringe Conspiracy Theory, Fostered Online, Is Refashioned by the G.O.P.,” May 15, 2022, 

www.nytimes.com.
44. Yelena Dzhanova, “Tucker Carlson relates COVID-19 vaccine mandates to Nazi experiments on human subjects in concentration camps,” 

Insider, January 22, 2022, www.businessinsider.com.

       הגדרת ״יהודים אמיתיים״

יהודי  השנה, הביאו כמה תקריות לקדמת הבמה שיח ימין קיצוני לא-יהודי גובר, שטען לקביעת מיהו או מהו 
אותנטי, אם כי על פי תפיסות דתיּות נוצריות. לעיתים קרובות, הוגדרו יהודים ‘אותנטיים’ בשיח הזה על בסיס מידת 
השמרנות הדתית, שמירה על מצוות ותמיכה בישראל. דמויות מפתח התבססו על הקביעות הללו כדי להדוף 

האשמות באנטישמיות, בטענה שהמטרות שלהם אינם למעשה “יהודים אמיתיים”. 

במקביל, נטען כי לא ייתכן שמישהו בעל עמדות פרו-ישראליות חזקות מספיק יעסוק באנטישמיות. לדוגמה, אנשי 
קמפיין הבחירות של מאסטריאנו הדפו את הביקורת על אנטישמיות בהתקפותיו של המועמד על יריבו היהודי-
חילוני בכך שהוא רמז שהוא אינו “יהודי אמיתי”. גם אשתו של המועמד התגוננה מפני האשמות באנטישמיות 

בטענה שהיא ובעלה “קרוב לוודאי אוהבים את ישראל יותר מיהודים רבים”. 

https://www.washingtonpost.com/politics/2022/05/09/nearly-half-republicans-agree-with-great-replacement-theory/?tid=ss_tw
https://www.nytimes.com/2022/05/18/opinion/christian-nationalism-great-replacement.html?fbclid=IwAR1w9PNNAkBDUlod8eqjbk5OxAFSO60CjcObdLg8GnN1YWO3HrvJSLjNzZ4
https://www.nytimes.com/2022/05/18/opinion/christian-nationalism-great-replacement.html?fbclid=IwAR1w9PNNAkBDUlod8eqjbk5OxAFSO60CjcObdLg8GnN1YWO3HrvJSLjNzZ
https://www.nytimes.com/interactive/2022/04/30/us/tucker-carlson-tonight.html?chapter=3
https://www.businessinsider.com/tucker-carlson-compares-vaccine-mandates-to-nazi-medical-experiments-2022-1
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יותר של תפקיד המדיה החברתית כמצע להתקפות אלימות.  4Chan, גררו קריאות לבחינה מדוקדקת  האנונימי, 
הזמינות של ספרים נאציים באמזון ואמנים תומכי העליונות הלבנה בספוטיפיי מיקדה את תשומת הלב בתפקידן 
40 אמנים  של פלטפורמות צרכנות מקוונות בהפיכת מוצרים אנטישמיים לזמינים: "הליגה נגד השמצה" איתרה 
תומכי עליונות לבנה בספוטיפיי, הפלטפורמה הגדולה בעולם להזרמת מוזיקה.45 ואכן, מחצית מהאמריקנים האמינו, 

שאנטישמיות היא בעיה חמורה לפחות במידה מסוימת ברשת.46

Gab   

Gab הינה פלטפורמת מדיה חברתית, המשמשת תומכי ימין קיצוני ובייחוד לאומנים נוצרים. אחד המשתמשים   
11 אנשים בבית הכנסת "עץ החיים" בפיטסבורג ב-2018. בעקבות השעיות של  בפלטפורמה היה הרוצח של 
Gab זכתה לעלייה מסיבית  ימין קיצוני בולטים אחרים לאחר המתקפה ב-6 בינואר על בניין הקפיטול,  אתרי 
במספר המשתמשים החדשים ובהכנסותיה. לפי הצהרת בעלי האתר מחודש פברואר 2022, מבקרים בו 15 מיליון 

משתמשים מדי חודש. 

אנדרו טורבה הינו המייסד והמנכ"ל של Gab, שמייצג ומנהיג את האתר. כל משתמש חדש ב-Gab מתחיל לעקוב 
באופן אוטומטי אחרי טורבה. הוא הבהיר, שגילויי אנטישמיות מתקבלים באתר בברכה.47 הוא גם מפרסם מחדש 
באופן שוטף פוסטים העוסקים בטענות קונספירציה אנטישמיות לגבי יהודים, בעלילות דם ובשואה. התפוצה שלו 
מגיעה למיליוני אנשים דרך 3.3 מיליוני העוקבים שלו ב-Gab ו-390,000 העוקבים שלו בטוויטר. בהצהרה ביולי 2022, 
חזר והתנגד טורבה להצטרפות יהודים לתנועתו: "אנחנו לא רוצים אנשים שהם יהודים... זו תנועה נוצרית במפורש, 

כי זו מדינה נוצרית במפורש".

45. ”White Supremacist Music Prevalent on Spotify, While Platform Largely Declines to Act,” ADL, September 22, 2022, www.adl.org.
46. “Antisemitism and Social Media | YouGov Poll: October 12 - 14, 2022,” YouGov America, October 17, 2022, www.yougov.com.
47.“Andrew Torba: Five Things to Know”, ADL, November 28, 2022, www.adl.org.

https://www.adl.org/resources/blog/white-supremacist-music-prevalent-spotify-while-platform-largely-declines-act
https://today.yougov.com/topics/politics/articles-reports/2022/10/17/antisemitism-social-media-yougov-poll-october-2022
https://www.adl.org/resources/blog/andrew-torba-five-things-know-0
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קידום אנטישמיות בידי ידוענים

כמה אירועים מתוקשרים, שבהם ידוענים שחורים בולטים הביעו דעות אנטישמיות – ובעיקר קניה ווסט וקיירי 

אירווינג )Kyrie Irving( – גרמו לעליות חדות בדיונים בחדשות ובמדיה החברתית על אודות אנטישמיות שמקורה 

בקהילות שחורות. יש לציין, כי לא היה מקור אידיאולוגי יחיד של שיח אנטישמי בקהילות שחורות. עם זאת, 

אנטישמיות שהגיעה מקהילות שחורות כללה כמה מאפיינים משותפים. 

חשוב לציין כי קולות שחורים בולטים רבים גינו את האנטישמיות של ווסט ושל אירווינג; כולל ספורטאים, אנשי דת, אנשי 
אקדמיה, אנשי תעשיית הבידור, פרשני תקשורת ומנהיגים פוליטיים. לעומת זאת, מנהיגים בולטים של אומת האסלאם 

ומנהיגי העבריים השחורים – ובמקרה של ווסט, תומכי עליונות לבנה – הביעו בפומבי את תמיכתם.

קניה ווסט וההצטלבויות של תיאוריית הקונספירציה האנטישמית

ידוען-העל קניה ווסט גרם לזעזוע נרחב כשעורר גל של אנטישמיות גלויה ואלימה בשיח הציבורי הרחב. ווסט הינו 

בין הבדרנים העשירים והחזקים ביותר, בעל השפעה המתפרסת על פני תעשיות רבות, כולל מוזיקה, ריאליטי ואופנה. 
חשוב לציין, שהשפעתו מגיעה גם לקהלים שחורים וגם לקהלים של ימין קיצוני. בחודש נובמבר הכריז ווסט שיתמודד 

על הנשיאות בשנת 2024.

בחודש אוקטובר הגבילו פלטפורמות המדיה החברתית העיקריות את חשבונותיו של ווסט לאחר ששיתף שורה של 
ולבסוף צייץ  פוסטים אנטישמיים, 

 3 איום בנוסח ״כוננות מוות בדרגה 

 going death con״( יהודים״  נגד 

On JEWISH PEOPLE 3”(.48 ווסט 
דחה את הטענות בדבר אנטישמיות 
למעשה  הם  שהשחורים  בטענה, 
היהודים. במגוון הופעות לאחר מכן, 
התפשטו מסריו של ווסט, המקדמים 
ומתנגדים  ואת היטלר  את הנאציזם 
ובכסף  יהודית״ בתעשיות  ל״שליטה 
ול״השתקה יהודית״ של קולות דוברי 
והמדיה  המרכזי  הזרם  בקרב  אמת 
החברתית. בחודש דצמבר, ראיון של 
 Alex( ג׳ונס  ווסט לאיש הימין אלכס 
Jones( גרם לעליות חדות של ביטויי 
יותר  שיח שנאה בטוויטר. לראיון היו 

משלושה מיליון צפיות בפלטפורמה של ג׳ונס, והוא אף הגיע למיליונים נוספים באמצעות פרסום מחדש של קטעים 
ממנו בפלטפורמות המדיה החברתית של המיינסטרים. 

48.  כתוצאה מכך הושעה ווסט מטוויטר. אף על פי שהחשבון שלו הוחזר בעקבות השתלטותו של אילון מאסק על החברה, הוא הושעה שוב לאחר שצייץ 
תמונה של מגן דוד שהתמזג עם צלב קרס.

מחוות של פשעי שנאה מצד תומכי עליונות לבנה לקניה ווסט )משמאל 
לימין( - בפרברי שיקגו צוירו צלבי קרס על מצבות בבית עלמין יהודי לצד 
המשפט "קניה צדק"; קמפיינים של הפצת עלונים מצד תומכי עליונות 
לבנה שילבו נושאים הקשורים לווסט; מפגינים הצדיעו במועל יד ותלו כרזה 

התומכת בווסט בגשר מעל הכביש המהיר בלוס אנג'לס.

www.twitter.com/StopAntisemites,www.wpri.com מקורות:  
www.cnn.com

https://pagesix.com/2022/10/09/kanye-west-reacts-to-instagram-restriction-amid-anti-semitic-post/
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התומכים בעליונות לבנה שיבחו את דבריו של ווסט, אשר – בשל מעמדו כאיש ציבור משמעותי – תרמו למתן 

לגיטימציה ולהעצמת הרטוריקה והאג’נדות הקיצוניות. בעקבות הפרסום הרב שזכו לו דבריו של ווסט, דווח על גלים 

של ממים התומכים בקונספירציה אנטישמית, שבחים וקריאות להסלמה. אלה הופצו בטלגרם, ב-4Chan ובפורומים 
ניאו-נאציים, וכן בסרטונים פופולריים בטיק-טוק. גורמי ימין קיצוני וניאו-נאצים, שכינו את ווסט ״הגדול ביותר מאז אדולף 
היטלר״, הובילו את השיח בתמיכה של תומכי ה-״Proud Boys״ ושל חסידי QAnon. פלטפורמות בולטות אשר שיבחו 
וקידמו את האנטישמיות של ווסט הן ״Infowars״ ו-״The Daily Stormer״; בין האישים הבולטים בהקשר זה היו ניק 
Gab אנדרו טורבה. בשטח, קבוצות עליונות לבנה הביעו את תמיכתן: למשל, על ידי הקרנת  פואנטס ומייסד הרשת 
המסר ״קניה צודק לגבי היהודים״ על מבנים והצגתו בכרזות; וכן במבול של ״מתקפות הפצת עלונים״, המקדמות את 

דבריו של ווסט. בניו יורק, אדם תקף גבר בן 63, כשהוא קורא קריאות אנטישמיות ומסיים ב-״Kanye 2024״.

ארוחת הערב שהתפרסמה בהרחבה בחודש נובמבר, שבה 
ווסט, שהביא איתו את  הנשיא לשעבר טראמפ אירח את 
תומך העליונות הלבנה ומכחיש השואה ניק פואנטס, נתפסה 
כהישג נוסף עבור דמויות אנטישמיות ותומכי עליונות לבנה. 
בחוגים פוליטיים, בעוד שהמנהיגות הדמוקרטית ודמויות 
מפתח בשמאל בלטו בגינוי נמרץ לאנטישמיות של ווסט, 

כמה רפובליקנים בולטים, לצד ערוצי החדשות הימניים, 
 ."Woke"-לרוב הגנו על ווסט בטענה, שהפך לקורבן השתקה של תרבות התומכים בגישת ה

גל של חברות וארגונים ניתק את הקשרים עם ווסט בשל האנטישמיות המתוקשרת שלו. השותפה של ווסט, חברת 

"אדידס", עשתה זאת שבועות לאחר מכן, בעקבות קמפיינים ממושכים של ארגוניים יהודיים ושל גורמי שטח. ווסט 
התרברב כי "... אני יכול להגיד דברים אנטישמיים ואדידס לא יכולה לפטר אותי..." 

קיירי אירווינג טוען, כי ״השחורים הם היהודים האמיתיים״

זמן קצר לאחר התפרצות המחלוקת סביב האנטישמיות של קניה ווסט, שחקן הכדורסל של קבוצת ״ברוקלין נטס״, 
קיירי אירווינג, עורר מחאה כאשר קידם באמצעות ציוץ ליותר מ-4.5 מיליון עוקבי הטוויטר שלו סרט, שבמרכזו 

קונספירציות אנטישמיות. הנושאים של הסרט כללו טענות על “מה שמכונה ‘כושי’” כמייצג את “זהותם האמיתית של 

ילדי ישראל”, ונרטיבים קונספירטיביים על תפקיד היהודי הדומיננטי בגזענות נגד השחורים, כולל העבדות. ההתגוננות 
הראשונית של אירווינג מפני הביקורת הצדיקה את הטענות על זהות יהודית כ”מורשת אפריקנית שגם היא שייכת 

לעם”. 

קבוצת ה”נטס” השעתה בתחילה את אירווינג ללא שכר, 
תוך ציון הימנעותו העקבית מ”לומר באופן חד-משמעי 
שאינו בעל אמונות אנטישמיות”. ה”נטס” החזירה את 
נרחבת  הביע התנצלות  לאחר שזה  לקבוצה  אירווינג 
נגד  מול המצלמות. בעקבות קמפיין בראשות “הליגה 
השמצה” שהפעיל לחץ על אמזון, על “Apple Books” ועל 
“בארנס אנד נובל” להסיר את הספר והסרט שאירווינג 

שיתף – שעלו למעמד רבי-מכר – הודיעו האחרונים כי יעשו זאת. חברת “Nike" ניתקה את קשריה עם אירווינג. 

מתחים צפים ועולים בקומדיה   

אנטישמיות  על  המבקרים  הצביעו  נובמבר  בחודש 
נייט לייב” של הקומיקאי  במונולוג בתוכנית “סאטרדיי 
השנוי במחלוקת Dave Chapelle, שהאשים יהודים, כי 

הם “מאשימים את האמריקנים השחורים” בצרותיהם. 

https://www.rollingstone.com/t/tiktok/
https://www.adl.org/qanon
https://www.adl.org/proudboys
https://www.mediamatters.org/daily-stormer
https://www.mediamatters.org/gab/new-filing-doug-mastriano-says-he-accepted-campaign-donation-antisemitic-gab-ceo-andrew-torba
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במשחקו הראשון לאחר השעייתו מה"נטס" נאספו, על פי ההערכות, יותר מ-100 תומכים מחוץ לזירה וחילקו ספרים 
הם נשאו את הלוגו של "Israel United in Christ", ארגון שוליים של העבריים  אנטישמיים לעוברים והשבים. 

."Southern Poverty Law Center" השחורים בעל 71 סניפים ברחבי המדינה, אשר נחשב כקבוצת שנאה על ידי מכון
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התפתחויות במאבק באנטישמיות

תגובה  רבה  במידה  היו  לאנטישמיות  התגובות 

מתוקשרים  אנטישמיים  אירועים  של  לשורה 

של  גבוהים  והיקפים  השנה,  במהלך  שהתרחשו 

לגבי  בסיסית  הסכמה  אי  אנטישמית.  אלימות 

מהותה של האנטישמיות פגעה באחידות התגובות 

מצד החברה האזרחית, ובמידה פחותה יותר בתגובות 

היהודית  הקהילה  של  הגישה  הממשלה.  מצד 
במאבק באנטישמיות התמקדה בפנייה למנהיגות 
ולמוסדות, התרעה על אנטישמיות, השקעה בחינוך 
ובהעלאת המודעות וכן חקירת התפתחויות הקשורות 
לאנטישמיות. מחוץ לחוגי מוסדות הקהילה היהודית, 

ההתפתחות בתגובות כללה ״קמפיינים של הכנסה להלם״, בעיקר בשלטי חוצות של ״JewBelong", שהוצבו במקומות 
בולטים. במקביל, רשת של "לוחמי מדיה חברתית" צעירים המשיכה לבנות השפעה ברשת מתוך גישה של גאווה 
יהודית וציונית. במקביל, השמאל הקיצוני היהודי דגל לעיתים קרובות בגישת "סולידריות למען ביטחון", שנתנה עדיפות 

לברית של היהודים עם קהילות אחרות הנלחמות בשנאה כדרך למאבק באנטישמיות.

ברמה הלאומית,  נבחרי ציבור וסוכנויות ממשלתיות נקראו באופן נרחב להתערב באנטישמיות הגוברת.  השנה, 
ממשל ביידן גינה בעקביות את האנטישמיות ועסק ברמות הגבוהות ביותר בנושא האנטישמיות מול מנהיגי הקהילה 

היהודית. פעילות בולטת נוספת מצד הממשל כללה:

 יצירת קבוצה בין-סוכנותית בנושא אנטישמיות ואסלאמופוביה, לאחר שיותר מ-125 חברי קונגרס קראו להגביר ולתאם 
טוב יותר את מאמצי הממשלה. בהובלת צוות המועצה לביטחון לאומי 
והמועצה למדיניות פנים, הנושא לטיפול בעדיפות שלה היה פיתוח 
אסטרטגיה לאומית למאבק באנטישמיות תוך שימוש באסטרטגיית 
״כל החברה״ ובעבודה עם פעילים, עם מנהיגי זכויות אזרח, עם החברה 

האזרחית ועם חברי קונגרס.

 הגנה על ישראל מפני אנטישמיות באו״ם - לדוגמה, מחלקת המדינה 
התנגדה לוועדת החקירה של מועצת זכויות האדם של האו״ם בנושא 
ישראל, הגדה המערבית ועזה על רקע ״אפליה בלתי הוגנת של ישראל״. 
Michèle Taylor, התריעה על האנטישמיות  שגרירת ארה״ב באו״ם, 
באופן עקבי, לרבות, לקראת סוף השנה, העברת ביקורת על הנציג 
המיוחד מטעם האו״ם לכתיבת דו״ח בנושא זכויות אדם ב-״פלסטין״ 

בגין אנטישמיות. 

 מינויה של דברה ליפשטדט )Deborah Lipstadt( לשליחה מיוחדת של ארה״ב למעקב ולמאבק באנטישמיות, עם 
סמכות לקדם את מדיניות החוץ של ארה״ב בנושא זה. ליפשטדט היא הראשונה בתפקיד שהיא בעלת מעמד של 

שגריר. 
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� הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון IHRA – אימוץ והכרזות
תמיכה בשנת 2022

על מנת להתמודד באופן אפקטיבי עם ההתעוררות המסוכנת באנטישמיות ברחבי העולם, אשר מאיימת על קהילות 
יהודיות ומחבלת בלכידות החברתית, ישנה נחיצות גבוהה להגיע תחילה להסכמה משותפת על מהותה והגדרתה 
של התופעה. בדיוק לשם כך נוסחה הגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית הבינלאומית להנצחת זכר השואה 
)International Holocaust Remembrance Alliance - IHRA(, אשר זכתה לקבלה נרחבת ככלי בעל חשיבות עליונה 

במאמץ לרסן את המגוון הרחב של מקורות מודרניים לשנאת יהודים.

בחמש השנים שחלפו מאז אימץ ארגון IHRA את הגדרת העבודה לאנטישמיות בשנת 2016, הפכה הגדרה זו למדד 
המקובל ביותר במאבק המשותף נגד שנאת יהודים, וכיום היא כלי חיוני לזיהוים ולסימונם של כל הביטויים בני-זמננו של 

נגע חברתי עתיק יומין זה.

מקורה של האפקטיביות המוכחת של ההגדרה הינו בקונצנזוס שנוצר סביבה בזרם המרכזי ברחבי העולם. כך, מגוון 
רחב של מוסדות וארגונים בין-לאומיים, ממשלים לאומיים ומקומיים, ארגונים לא ממשלתיים, אוניברסיטאות, מועדוני 
ספורט ותאגידים עסקיים נעזרים בה כמסגרת מנחה, שאינה מחייבת מבחינה משפטית, לזיהוי גלגולים מודרניים של 

אנטישמיות, לפיתוח תוכניות הכשרה וחינוך ולקידום יוזמות לקביעת מדיניות והליכים משפטיים.

התמיכה בהגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון IHRA חורגת מהגבולות של השתייכות פוליטית ואידיאולוגית ומגיעה 
מגופים ומיחידים, המייצגים קשת רחבה של רקעים דתיים, לאומיים ותרבותיים.

עד סוף דצמבר 2022 נרשמו בסך הכל 1,116 גופים, שאימצו את ההגדרה או שהביעו את תמיכתם בה.

חציית אבן הדרך של אלף גופים שאימצו או הביעו תמיכה מהווה אינדיקציה משכנעת להשפעה מרחיקת הלכת של 
ההגדרה ושל 11 הדוגמאות הנלוות אליה, המתארות התנהגויות שיש בהן משום הטיה ואפליה כלפי העם היהודי.

בשנת 2022 לבדה דווחו 91 מקרים של אימוץ והבעת תמיכה בהגדרה, ואילו איסוף רטרואקטיבי של נתונים משנים 

קודמות הוסיף למניין עוד 175 מקרים. בשנת 2022, יותר ממחצית )52%( ממקרי האימוץ והבעת התמיכה מקורם 
בארה"ב ובקנדה.
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ארצות הברית - חוד החנית של אימוץ ההגדרה ב-2022

בארצות הברית נמשכה מגמת אימוץ ההגדרה ביתר שאת בשנה החולפת, כאשר 18 מדינות אימצו אותה בחקיקה או 
באמצעות תקנות ממשלתיות. נכון להיום, יותר ממחצית המדינות בארה"ב )30( כבר עשו זאת, וכמותן גם 56 מחוזות 

וערים בארה"ב.

בשנת 2022, הקטגוריה הגדולה ביותר של אימוץ והבעת תמיכה ברחבי העולם הייתה של גופים שאינם משויכים לממשל 
פדרלי, בהם 58 עיריות, מחוזות, ממשלים מדינתיים ומחוזיים, מתוכם 32 )55%( בארה"ב. לרשויות מקומיות, כמו גם 
לרשויות אכיפת החוק הכפופות לסמכותן, תפקיד בעל חשיבות עליונה במאבק באנטישמיות באותם מקומות שהיא 

מתבטאת בהם באופן הישיר ביותר: ברחובות הערים ובקהילות שבהן מנהלים יהודים את חייהם ברמה היום-יומית.

בפירוט לפי מדינות, בשנת 2022 ארה"ב הייתה המובילה באימוץ של הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA, עם 
41 אימוצים, המהווים  45% ממספר האימוצים הכולל, ובעקבותיה ארגנטינה )18(, בריטניה )9(, קנדה )6( ואוסטרליה 

)4(. גרמניה ואיטליה רשמו שלושה אימוצים כל אחת.

אימוץ ההגדרה על ידי מדינות 

 ,IHRA-28 מדינות החברות ב 39 מדינות, בהן רוב הדמוקרטיות המערביות, אימץ את ההגדרה:  מניין כולל של 

חמש מדינות בעלות מעמד של משקיפות ב-IHRA ועוד שש מדינות שאינן משויכות ל-IHRA. בעקבות מדינות 

2022 גם הפיליפינים, קולומביה ובוסניה- כמו ארה"ב, קנדה, גרמניה, בריטניה וצרפת, הצטרפו לקבוצה בשנת 

הרצגובינה.

אימוץ ההגדרה על ידי ממשלים אזוריים ומקומיים

)כולל גופים אזוריים, מחוזיים, מדינתיים ועירוניים( אימצו עד כה את ההגדרה,  464 גופים ממשלתיים לא פדרליים 

כאשר 58 מתוכם עשו זאת בשנת 2022. ניתן למנות עמם את הערים לוס אנג'לס, וויצ'יטה ואל פאסו בארה"ב ואת 
העיר ונקובר בקנדה, לצד מדינות ויקטוריה ואוסטרליה הדרומית באוסטרליה ומחוז טוסקנה שבאיטליה.

 51 86 רשויות בארה"ב,  271 רשויות אזוריות, מקומיות ועירוניות אימצו עד כה את ההגדרה, וכך עשו גם  בבריטניה, 
בארגנטינה, 18 בקנדה, 11 באיטליה, שמונה בגרמניה ובצרפת, חמש באוסטרליה ושלוש כל אחת בספרד ובוונצואלה.

ברמה המדינתית בארה"ב, בשנה החולפת המשיכו שתי המפלגות לפעול לאימוץ ההגדרה; מאמצים אלו הובילו, בין 
30 מדינות אימצו את ההגדרה, זאת באמצעות צווים או הכרזות של המושלים או דרך חקיקה  היתר, לכך שעד היום 
מדינתית, כאשר 18 מתוכן אימצו אותה בשנת 2022, עמן ניתן למנות את אלבמה, אלסקה, אריזונה, איידהו, אייווה, 
קנזס, לואיזיאנה, נברסקה, נוואדה, ניו מקסיקו, ניו יורק, אוהיו, טנסי, יוטה, וויאומינג, וירג'יניה, וירג'יניה המערבית 

ואוקלהומה.

בקנדה, מחוזות אלברטה, קולומביה הבריטית, מניטובה וססקצ'ואן אימצו את ההגדרה ב-2022, בעקבות קוויבק וניו-
ברנזוויק ב-2021 ואונטריו ב-2020.

אימוץ ההגדרה על ידי מוסדות חינוך

קטגוריה חשובה ברשימת מאמצי הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון IHRA היא זו של המוסדות להשכלה גבוהה. 
במהלך שנת 2022 אימצו את ההגדרה שמונה מכללות ואוניברסיטאות ברחבי העולם, כאשר המניין הכולל של המוסדות 
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להשכלה גבוהה אשר אימצו עד כה את ההגדרה עומד על 339. עם הגופים האקדמיים שאימצו את ההגדרה בשנת 
2022 ניתן למנות את מועצת ההשכלה הגבוהה של נוודה, האוניברסיטה העירונית של ניו-יורק ואוניברסיטת פיטסבורג 
בארה"ב, וכן את האוניברסיטה הלאומית לאמנויות, האוניברסיטה הטכנולוגית הלאומית והאוניברסיטה הלאומית של  

Lujan בארגנטינה וכן את אוניברסיטת La Trobe באוסטרליה.

בקמפוסים אמריקניים, שחוו אירועים אנטישמיים בתדירות גוברת נרשם בשנת 2022 תחילתו של שינוי: אימוץ ברמה 
האדמיניסטרטיבית, לאו דווקא על ידי גופים סטודנטיאליים. מגמה דומה ניכרת גם בבריטניה בשנים האחרונות.

ארגונים לא ממשלתיים, מוסדות וארגונים

22 ארגונים, בהם ארגונים לא ממשלתיים, תאגידים, ארגונים דתיים, מועדוני סטודנטים, מפלגות פוליטיות וקבוצות 

16 גופים ציבוריים ועוד שישה  IHRA, בהם  2022 את הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון  אימצו בשנת  אחרות, 

 "Bloc Québécois" פרטיים. בהקשר זה, שתי מפלגות פוליטיות – המפלגה הדמוקרטית של פלורידה וכן מפלגת
שש קבוצות ספורט מקצועניות,  היו בין הגופים שאימצו את הגדרת העבודה בשנה החולפת, כמו גם   – הקנדית 

כולן בגרמניה או בארגנטינה, בהן מועדוני הכדורגל "ריבר פלייט", "VfL Wolfsburg", "FC Nürnberg", מועדוני 
הכדורגל "בוקה ג'וניורס", "אסטודיאנטס דה לה פלטה" וכן מועדון "Club Atlético Independiente". כעת, המניין 

 IHRA הכולל של ארגונים לא ממשלתיים, מוסדות וארגונים אשר אימצו את הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון
עומד על 274 )217 ציבוריים ו-57 פרטיים(.

התרחבות השימוש בהגדרה בתחום העסקי

 .IHRA המגזר העסקי הינו מגזר חשוב שניתן להרחיב בו את השימוש בהגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון
בספטמבר הפכה חברת הדגל הגרמנית לופטהנזה לחברת התעופה הראשונה בעולם שאימצה את ההגדרה 
כחלק מהמדיניות שלה נגד גזענות. זאת לאחר שהחברה התנצלה על תקרית בחודש מאי, שבמסגרתה קבוצה 

גדולה של נוסעים יהודים לא הורשו לעלות על טיסה.

גם גוף השידור הגרמני הציבורי "Deutsche Welle" קיבל ב-2022 את ההגדרה כאמת מידה בעת עריכה מחודשת 
של קוד ההתנהגות לעובדים.

זאת ועוד: הביקורת השלילית בעקבות שערוריות במעורבות של ידוענים, כמו קניה ווסט וקיירי אירווינג, הדגישו 
את הצורך של חברות באמצעים, שיאפשרו להן לזהות כיאות ולצאת בתגובה הולמת נגד ביטויים של אנטישמיות. 
הן ווסט והן אירווינג הפסידו הכנסות גבוהות מעסקאות פרסום עם חברות כמו אדידס ונייקי, שבוטלו בעקבות 

התנהגותם והתבטאויותיהם האנטישמיות.

במקביל, העלייה החדה באנטישמיות המקוונת, בייחוד במדיה החברתית, הדגישה את הצורך באכיפת מדיניות 
מחמירה יותר בפלטפורמות המרכזיות, וזאת לצורך זיהוי, ניטור והסרה של תוכני שנאה והשעיה של מפיצי תוכן 

גזעני דוגמת ווסט.

הערה: תודתנו על הסיוע באיסוף המידע ל"תנועה למאבק באנטישמיות" )CAM( ול"מרכז קנטור 

לחקר יהדות אירופה בת זמננו" שבאוניברסיטת תל אביב
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� מימון אירופי לארגוני שמאל המקדמים אנטישמיות

פרק זה מצביע על מגמה מדאיגה לפיה ארגונים לא-ממשלתיים רבים )NGOs(, אשר עוסקים בסכסוך הישראלי-

פלסטיני במסווה של קידום זכויות אדם ואכיפת החוק הבין-לאומי, מקדמים תפיסות אנטישמיות, המשתקפות 

בפעילותם, בפרסומיהם וברטוריקה שלהם. תפיסות אלו, כוללות התנגדות לזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית 

ולריבונות, התנגדות לזכותה של מדינת ישראל להתקיים כמדינה יהודית, וקידום דה-לגיטימציה כנגדה במישור 

הבין-לאומי. קידום התפיסות הנ"ל מהווה אנטישמיות לפי הגדרת העבודה הבינ"ל לזכר השואה )IHRA(, שאומצה 

עד כה על-ידי למעלה מ-30 מדינות. פרק זה, אף נותן מספר דוגמאות של ארגונים הממומנים ביד רחבה על ידי 

ממשלות אירופיות, לרבות האיחוד האירופי בעצמו. 

45   " Al-Haq" ארגון

הארגון הלא ממשלתי הפלסטיני "Al-Haq" מוביל קמפיינים בינ"ל כנגד ישראל, אשר כוללים, בין היתר, הפעלת לחץ 
על בין הדין הפלילי הבינ"ל )ICC( על מנת שיעמיד לדין ישראלים, פעילות שתדלנות באו"ם ובמוסדות בינ"ל על מנת 
״BDS״, שמטרתה להטיל חרמות וסנקציות כנגד  שיתייגו את מדינת ישראל כמדינת "אפרטהייד", וקידום פעילות 
מדינת ישראל, ולהוביל למשיכת השקעות ממנה. בחודש אוקטובר 2021, הכיר משרד הביטחון הישראלי בארגון כארגון 
 Popular Front for the Liberation of( טרור, זאת לאור קשריו עם ארגון הטרור החזית העממית לשחרור פלסטין
2022 הגיש הארגון לוועדת החקירה הקבועה של מועצת זכויות האדם של האו"ם דו"ח,46  Palestine(. בחודש מאי 
עליו חתומים 90 משותפיו )עשרה מהם מקבלים מענקים מממשלות אירופה(,47 השולל את זכותה של מדינת ישראל 

להתקיים ודורש את פירוקה. 

בחודש נובמבר בשנה החולפת פרסם הארגון דו"ח נוסף שמשווה בין הציונית לגזענות, תוך התייחסות ל"אופי הגזעני 
של התנועה הציונית", וטוען ל"אפליה ממוסדת ולמשטר אפרטהייד של ישראל נגד העם הפלסטיני", אידיאולוגיה אשר 

"טבועה במוסדות המייסדים הישראליים".48

חרף ההתבטאויות האנטישמיות המצוינות לעיל, הנתונים מצביעים על מימון רשמי שקיבל הארגון מהאיחוד 

2018-2021. כמו-כן, דו"חות שונים מצביעים על כך שהארגון אף קיבל בשנתיים האחרונות  האירופי בין השנים 
מימון ממשלתי מגרמניה,49 דנמרק,50 נורבגיה51, שוודיה,52 וצרפת.53 

45. NGO Monitor. Al-Haq. www.ngo-monitor.org. 
46. Al-Haq (May 31, 2022(. Joint Submission to the United Nations Independent International Commission of Inquiry on the Occupied 

Palestinian Territory, including East Jerusalem, and Israel. www.alhaq.org. 
47. NGO Monitor (July 18, 2022(. Al-Haq’s Antisemitic Submission to the UN’s Permanent COI. www.ngo-monitor.org.
48. Al-Haq (November 2022(. Al-Haq Launches Landmark Palestinian Coalition Report: ‘Israeli Apartheid: Tool of Zionist Settler Colonialism’. 

www.alhaq.org. 
49. Ziviler-Friedensdienst. Projects. www.ziviler-friedensdienst.org.
50. Ministry of Foreign Affairs of Denmark. Organizations.openaid.um.dk; NGO Monitor (December 7, 2022(. Does Europe Support This? Al-

Haq Tells the World to Dismantle Israel. www.ngo-monitor.org.
51. Norwegian Development Aid (2021(. Al Haq-Monitoring, Documentation and Reporting of HR violations in oPT 2021. resultater.norad.no.
52. OPENAID. Human Rights Programme Palestine 2018-2023. openaid.se.
53. AFD. Droits Humains et Mondialisatoin. www.afd.fr ; FIDH. Audit Financier Externe Termes de Reference. www.coordinationsud.org.

https://www.ngo-monitor.org/ngos/al_haq/
https://www.alhaq.org/cached_uploads/download/2022/06/28/coi-submission-root-causes-of-israel-s-violations-1656395537.pdf
https://www.ngo-monitor.org/reports/al-haqs-antisemitic-submission-to-the-uns-permanent-coi/
https://www.alhaq.org/advocacy/20931.html
https://www.ziviler-friedensdienst.org/de/projekt/seite-seite-staerkung-zivilgesellschaftlicher-kraefte
https://openaid.um.dk/organisations
https://www.ngo-monitor.org/reports/does-europe-support-this-al-haq-tells-the-world-to-dismantle-israel/
https://resultater.norad.no/agreement/PAL-20/0029
https://openaid.se/en/activities/SE-0-SE-6-11347A0103-PSE-15160
https://www.afd.fr/fr/carte-des-projets/droits-humains-et-mondialisation
https://www.coordinationsud.org/wp-content/uploads/Tdr_Audit-financier_AFD_FIDH-mondialisation-valid%C3%A9-AFD-VF.pdf
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)Applied Research Institute Jerusalem( "ARIJ" ארגון

חרף טענתו לפיה הוא מתמקד ב"פיתוח בר-קיימא", הארגון נוהג להשתמש בשפה אנטישמית בוטה, כדוגמת 

הפרסום שלו משנת 2019 בו טען כי "יותר מ-250 מתנחלים הסתערו על אתר ארכאולוגי בכפר אל-ג'יב וערכו בו 

טקסים תלמודיים", זאת ברוח המסרים המרכזיים שאפיינו את "הפרוטוקולים של זקני ציון".54 ב-9 במרץ בשנה 

החולפת, "ARIJ" פרסם הצהרה הנושאת את לוגו האיחוד האירופי, בו הביע "דאגות לגבי ההשלכות של הסכסוך 
הרוסי-אוקראיני על הפלסטינים". ההצהרה קראה לבית הדין הפלילי הבין-לאומי "למנוע מהמהגרים האוקראינים 
 100 היהודים להתיישב בשטחים הפלסטיניים הכבושים, וזה ]גם[ פשע מלחמה", וטענה באופן אבסורדי כי "הזמנת 
אלף יהודי אוקראינה להתיישב... תנפץ את פתרון שתי המדינות".55 הארגון אף חתם בשנה החולפת על הדו"ח שהגיש 
"Al-Haq" לוועדת החקירה הקבועה של מועצת זכויות האדם של האו"ם, כאמור לעיל, השולל את זכותה של מדינת 

ישראל להתקיים ודורש את פירוקה.56

"ARIJ" בשלוש השנים האחרונות מספר מענקים מהאיחוד האירופי,57 כמו גם  על-אף האמור לעיל, קיבל ארגון 
מממשלת הולנד.58

(Combatants for Peace) "ארגון "לוחמים לשלום

בתאריך ה-15 לינואר 2023, ארגון שמאל קיצוני העונה לשם המטעה ״לוחמים לשלום״ פנה לממשל האמריקאי 

בבקשה למשיכת השקעות והטלת סנקציות על ישראל.59 לפי ארגון NGO Monitor, מדובר בארגון המשתמש דרך 

קבע ברטוריקה המאשימה את ישראל ב"אפרטהייד", ביצוע נכבה ופשעי מלחמה. גם במקרה זה, ולפי מערכת 

המענקים האירופאית )Financial Transparency System(, קיבל הארגון בין השנים 2022-2024 מענק על סך 

760,000 אירו ישירות מהאיחוד האירופי60 – סכום המהווה כמעט מחצית מתקציבו של הארגון. 

בהקשר לאמור בשלוש הדוגמאות לעיל, יודגש כי מדיניותו המעשית של האיחוד האירופי עומדת בסתירה לעמדתו 
2023, שאמר בתגובה  הדקלרטיבית, כפי שזו באה לידי ביטוי בדבריו של שר החוץ של האיחוד מיום ה-15 לינואר 
לשאילתא על ידי חברי פרלמנט כי "האיחוד האירופי מחשיב זאת כבלתי-הולם לייחס את המושג אפרטהייד למדינת 

ישראל״.

לצד שני הארגונים הנ"ל, ועל-אף שאין אינדיקציות חד משמעיות למימון ממשלתי שהם מקבלים, בלטו בשנה החולפת 
הארגונים "Amnesty International" ו-״ Human Rights Watch", המתיימרים להוות ארגוני זכויות אדם, כמובילי 

רטוריקה אנטישמית.

54. ARIJ (April 26, 2019(. ARIJ Daily Report. poica.org
55.    Applied Research Institute Jerusalem. Arij warns of the consequences of the Russian-Ukrainian Crisis on the Palestinian Cause. www.arij.org.
56. NGO Monitor (July 18, 2022(. Al-Haq’s Antisemitic Submission to the UN’s Permanent COI. www.ngo-monitor.org
57. ec.europa.eu. In order to enter the data, click on “Project Details”, than “name of Beneficiery”, and write ”ARIJ”.
58.  Atlas. Projects. atlas.oxfamnovib.nl.
.zoha.org.il .59. זו הדרך )פורסם ב-22 באוגוסט, 2021(. הארגון "לוחמים לשלום" מבקש מבית הדין הפלילי הבינלאומי לפתוח בחקירת הרס בתים בבקעת הירדן
60. ec.europa.eu.

http://poica.org/wp-content/uploads/2019/05/26-April-2019.pdf
https://www.arij.org/ar/latest-ar/set-0803/?fbclid=IwAR3dD6pphGMY9gekMe41D4sPwpEzTRAbcLtC4zW37CzVSQoZyaYbVUMVYlI
https://www.ngo-monitor.org/reports/al-haqs-antisemitic-submission-to-the-uns-permanent-coi/
https://ec.europa.eu/budget/financial-transparency-system/analysis.html
https://atlas.oxfamnovib.nl/#/project/A-05784-04:PS?keyword=%22applied,research,institute%22&country=PS
https://zoha.org.il/105721/
https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/eu-budget_en
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כך, לדוגמא, לצד קידום קמפיין למיתוג מדינת ישראל כמדינת "אפרטהייד" וקידום קמפיין ה-״BDS״, ארגון Amnesty״ 
״International ממשיך להיאבק באתרי תיירות המקדמים נסיעות ל"מקומות הקדושים ליהדות", בין היתר הכותל 
המערבי, ובשנה החולפת סניף הארגון בבריטניה אף קידם פעילות כנגד החלטה מקומית למאבק באנטישמיות. הארגון 
61,2022 הטוען כי "שיטה מערכתית של אפרטהייד נוצרה עם הקמתה של מדינת  אף פרסם דו"ח בחודש פברואר 
ישראל בחודש מאי 1948״, וכי "פירוק שיטת האפרטהייד האכזרית הזו חיונית עבור מיליוני פלסטינים שממשיכים לחיות 
בישראל ובשטחים הפלסטיניים הכבושים". הדו"ח דרש "להטיל סנקציות ממוקדות, כדוגמת הקפאת נכסים, כנגד 

פקידים ישראלים המעורבים ב'פשעי האפרטהייד'", וכן להטיל על מדינת ישראל אמברגו צבאי.

לצד זאת, קן רות' )Ken Roth(, אשר הוביל את ארגון "HRW" )Human Rights Watch( במשך 30 שנה עד קיץ 

2022, הוא מהמנהיגים הבולטים של קמפיין הדה-לגיטימציה הבינלאומי כנגד מדינת ישראל, הקורא, בין היתר, 

בשנותיו כמנהל הארגון, הארגון היה מעורב  להטיל סנקציות כנגד חברות העושות בה ובגדה המערבית עסקים. 

במספר תקריות והתבטאויות אנטישמיות, חלקן על ידי רות׳ בעצמו. כך, לדוגמא, בדו"ח שפורסם בחודש אפריל 2021, 
האשים "HRW" את מדינת ישראל בביצוע "אפרטהייד" מ״הנהר ועד הים״, שלל את זכותה להתקיים כמדינה יהודית, 
ומיתג את חוק השבות כמהלך מרכזי במדיניות הדמוגרפית ה"גזענית" של ישראל.62 מאז פרסום הדו״ח, הארגון המשיך 
באופן אובססיבי לקרוא ל"פירוק מערכת האפרטהייד הישראלית", כאשר בשנת 2022, הארגון קידם באופן פעיל את 
הדו"חות המוזכרים לעיל של ארגון "Al-Haq".63 בשנת 2022 הארגון הגיש לאו"ם ולבית הדין הפלילי הבינלאומי לפחות 
5 חוות דעת, הוביל וחתם על 2 עצומות והוציא 2 הצהרות – כל הפרסומים מתייחסים לפירוק מדינת ישראל כמדינת 

אפרטהייד.64 

לצד פעילות הארגונים הנ"ל, המשיך בשנה החולפת להתנהל קמפיין המאשים את צה"ל בהרג ילדים, ובביצוע מעצרים 
והתעללות שיטתית ונרחבת כנגדם - לעיתים ללא נתונים, מחיקת ההקשר של מאבק צה"ל בטרור, ותוך עיוות החוק 
הבין-לאומי. מטרתו המוצהרת של הקמפיין היא הכנסת צה"ל לרשימה שחורה של מזכ"ל האו"ם, זאת לצד ארגוני טרור 
כגון דאע"ש, אל-קאעידה והטאליבן. בהקשר זה, מובילי הקמפיין הם ארגונים לא-ממשלתיים בין-לאומיים ופלסטיניים, 
חלקם ממומנים באופן ישיר על ידי מדינות אירופה,65 לעיתים ספציפית לטובת איסוף מידע על ילדים – ביניהם ארגונים 
המוכרזים כארגוני טרור על ידי ישראל בשל הקשר שלהם לארגון הטרור ה״חזית העממית לשחרור פלסטין״, כדוגמת 
ייחודיים לסכסוך על  2022 להגיש דו"חות לאו"ם, תוך החלה של סטנדרטים  "DCI-P". ארגונים אלו המשיכו בשנת 
12 ארגונים  ישראל, שלא מוחלים על אף סכסוך אחר בעולם.66 השותפים הרשמיים של הקמפיין67 בארה"ב כוללים 
ידי  אנטי-ישראליים )חלקם הגדול מייצגים כנסיות וארגונים אסלאמיים( – מתוכם שלושה ארגונים שמוגדרים על 

״הליגה נגד השמצה״ כאנטישמיים ותורמים לעליית האנטישמיות בארה"ב.68 

הערה: תודתנו על הסיוע באיסוף המידע לארגון NGO Monitor, מכון מחקר המספק מידע וניתוח, 
מקדם אחריותיות, ותומך בדיון מעמיק על הדוחות והפעילות של ארגונים לא-ממשלתיים הפועלים 

בתחום זכויות האדם והסיוע ההומניטארי.

61  Amnesti International (February 2022(. Israel’s Apartheid against Palestinians. www.amnesty.org.
62. NGO Monitor. (March 20, 2022(. HRW’s “Apartheid” Publication: Demonization, BDS, and Lawfare. www.ngo-monitor.org.
63. Twitter, November 30, 2022, twitter.com.
64. Human Rights Watch Website. www.hrw.org.
65. NGO Monitor (February 18, 2021(. Europe Funds Fraudulent Child Rights Campaign to Sanction Israel. www.ngo-monitor.org.
66. NGO Monitor (July 14, 2022(. www.ngo-monitor.org.
67. No Way to Treat a Child Website. nwttac.dci-palestine.org.
68. ADL. Jewish Voice for Peace (JVP(: What You Need to Know. www.adl.org; ADL. Anti-Israel Activism on U.S. Campuses, 2021-2022. 

www.adl.org ; Ben Zion, I. (October 21. 2013(. Two Jewish organizations on ADL’s list of ‘top 10 anti-Israel groups’ www.timesofisrael.com; 
NGO Monitor. (December 20, 2021(. Sabeel Ecumenical Liberation Theology Center. www.ngo-monitor.org.

https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2022/02/MDE1551412022ENGLISH.pdf
https://www.ngo-monitor.org/reports/hrws-apartheid-demonization-bds-lawfare/
https://twitter.com/OmarSShakir/status/1597818863575392256
https://www.hrw.org/news?country%5B9638%5D=9638&keyword=&page=1
https://www.ngo-monitor.org/reports/europe-funds-fraudulent-child-rights-campaign-sanction-israel/
https://www.ngo-monitor.org/reports/2021-caac-report/
https://nwttac.dci-palestine.org/about
https://www.adl.org/resources/blog/jewish-voice-peace-jvp-what-you-need-know
https://www.adl.org/resources/report/anti-israel-activism-us-campuses-2021-2022
https://www.timesofisrael.com/adl-publishes-list-of-top-10-anti-israel-groups/
https://www.ngo-monitor.org/ngos/sabeel_ecumenical_liberation_theology_center/
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� הזירה הפלסטינית

מצא, כי  מכון "מבט לתקשורת פלסטינית", המתמחה בחקר החברה הפלסטינית והרשות הפלסטינית )הרש"פ(, 
הפצת תוכן אנטישמי, הכולל, בין היתר, דמוניזציה של יהודים, נמשכה בזירה הפלסטינית ביתר שאת גם בשנת 

2022. יצוין, כי האנטישמיות הפלסטינית ממשיכה להוות את רוב השיח האנטישמי בערבית גם ברשתות החברתיות, 

.ACMS-כפי שמנוטר על ידי מערכת ה

מאורעות השואה מציגים את היהודי כקורבן שיש לפצותו  בסיפור הפלסטיני השואה מהווה אבן נגף. לתפיסתם, 
באמצעות הקמת המדינה היהודית. משום כך, מנהיגים פלסטינים, בייחוד מה"פת"ח", מרבים להתייחס לשואה, 

למשטר הנאצי ולמלחמת העולם השנייה. כך, לדוגמה, בחודש מאי בשנה החולפת השווה ג'יבריל רג'וב, חבר ההנהגה 

המרכזית של תנועת ה"פת"ח", את בתי הכלא הישראליים ל"אושוויץ ומחנות המוות הנאציים". הוא טען, שבתי הכלא 
הישראליים הם "העתק מדויק" של המחנות הנאציים.69

יו"ר הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, במהלך מסיבת  2022 הייתה התבטאותו של  האירוע הבולט ביותר בשנת 

עיתונאים שנערכה ב-16 באוגוסט במשרד הקנצלר הפדרלי של גרמניה, שבה הוא סירב לגנות את המתקפה 

הקטלנית של מחבלים פלסטינים על ספורטאים ישראלים באולימפיאדת מינכן 1972, ובמקום זאת טען, שישראל 

ובערים  50 מעשי טבח בכפרים  ישראל ביצעה  היום,  ועד   1947 גרמה ל-"50 שואות" נגד הפלסטינים. "משנת 

פלסטיניים", אמר עבאס בערבית, כשהוא עומד לצד קנצלר גרמניה אולף שולץ. בתגובה, פרסם הקנצלר גינוי בטוויטר: 
"אני נגעל מהדברים השערורייתיים, כל השוואה לשואה - לא נסבלת".70

חברי המעגל הקרוב לאבו מאזן מיהרו לתמוך בו. מחמוד אל-הבאש, יועצו של אבו מאזן לעניינים דתיים והשופט השרעי 
העליון של הרש"פ, המהווה את הדמות הדתית החשובה ביותר ברש"פ, הגן על יו"ר הרשות וטען, שההיסטוריה שישראל 
מנסה להגן עליה היא "ברובה מזויפת".71 אותו אל-הבאש אף הסביר בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ כמה חודשים 
לאחר מכן, שאסור להכניס יהודים להר הבית, מכיוון שאללה ברא את היהודים פחותים מיתר בני האדם: "]מסגד אל-
אקצא[ לא יופקר לטרף בידי עדרים משוטטים של דמויי-בני אדם )דהיינו יהודים(, אנשים או בריות שאללה יצר בצורת 
בני אדם... ועשה אותם קופים וחזירים )סורה 5: 60( ... ]על המוסלמים לבוא למסגד[ במקום שמסגד אל-אקצא ימשיך 

להיות טרף לדמויי-בני-אדם".72

כמו כן, לאחר שהמשטרה הגרמנית פתחה בחקירה בנושא התבטאותו של אבו מאזן, הגיעה הבעת תמיכה רשמית בו 
משני הארגונים היריבים ל"פת"ח". כך, ב-20 באוגוסט האשים דובר ה"חמאס", עסאם בדראן, את גרמניה בכך שהיא 
מוטה לכיוון ישראל. דובר "הג'יהאד האסלאמי" הציג את טענות אבו מאזן כ"חלק מהסיפור הפלסטיני", אשר חושף את 

"פשעי הכיבוש".73

69. Nan Jacques Zilberdik ,”The Palestinian Authority – Jibril Rajoub, senior PA leader: Israeli prisons are “an identical copy of Auschwitz and 
the death camps,” Palestinian Media Watch, 17.5.2022, palwatch.org.

70. Olaf Scholz (August 17, 2022(. twitter.com. 
71. “PA Presidential Advisor Al-Habbash Defends Mahmoud Abass’s “50 Holocausts” Comment: He Was Speaking On Behalf Of Us All; We Are 

The Real Semites, The History Of The Jews Is Fabricated”, MEMRI, 17.8.2022, www.memri.org.
72. Palestinian Media Watch, “Al-Habbash: Jews are “humanoids... apes and pigs,” September 30, 2022, palwatch.org. 
73. Times of Israel, “Hamas and PIJ: Germany Showing its Bias by Probing Abbas’s ’50 Holocausts ‘ Claim”,20.8.2022, www.timesofisrael.com.

https://palwatch.org/page/31439
https://twitter.com/bundeskanzler/status/1559780922714734597?lang=en
https://www.memri.org/tv/pa-presidential-advisor-habbash-defends-abu-mazen-mahmoud-abbas-50-holocausts-comment-this-is-not-antisemitism
https://palwatch.org/page/32517
https://www.timesofisrael.com/terror-groups-germany-showing-its-bias-by-probing-abbass-50-holocausts-claim/
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התבטאות בולטת נוספת בהקשר זה עלתה מצידו של סאא'ד ארזיקאת, מזכ"ל התאחדות המורים הפלסטינים, 
שציין, כי "אנחנו שולחים ברכה לכבוד הנשיא מחמוד עבאס... הוא זה אשר כתב על הנאציזם ועל הציונות, שהם שני 
צדדים למטבע אחד... ]בגרמניה[ הוא ניסה להראות, שגם העם הפלסטיני היה נתון למעשי טבח, יותר ממה שהיהודים 
בגרמניה עברו... יש מעשי טבח שאירעו לעם הפלסטיני, שהם נוראיים יותר מהשואה עצמה... וגם, השואה הפלסטינית 
לא הסתיימה. צעדי הכיבוש היום-יומיים הם שואה שמתחדשת מדי יום... והוא מנסה לעשות את מה שעשו לו בגרמניה, 
לעשות את זה לבני עמנו הפלסטינים... והוא האיש הבקי ביותר בחשיבה של הכיבוש ובחשיבה הציונית, משום שהוא 

כתב ]תיזה[ על ההשוואה בין הציונות והנאציזם".74

יצוין, כי כבר בתחילת שנת 2022 נרשמה התבטאות אנטישמית בולטת מצד יו"ר הרשות, שבמסגרתה טען, כי היהודים 
מעוניינים לגרש את הנוצרים והמוסלמים מישראל ולהשאיר את ישראל רק ליהודים: “אנו יודעים שהמטרה הציונית 
הראשונה היא פינוי האדמה הזאת מהנוצרים והמוסלמים שלה. הם אינם רוצים שיהיה פה מישהו אחר מלבדם... 
המוסלמי הוא האח של הנוצרי, והנוצרי הוא האח של המוסלמים, חוגגים יחד, סובלים יחד, חיים יחד, עובדים יחד 
ונלחמים נגד האויב ]היהודי הישראלי[ שלהם יחד, כי אנחנו בעלי האדמה הזאת מאז קיומה של האדמה הזאת... אנו 

נישאר בארץ הזאת לנצח, ואילו לתוקפים אין מקום בירושלים ואין להם מקום כאן".75

יותר ברשות  כי השיח האנטישמי בשנה החולפת המשיך להיות נפוץ גם בקרב גורמים בדרגים נמוכים  יצוין, 
הפלסטינית וב"פת"ח". כך, לדוגמה, על מנת לקדם את הרעיון שלפיו הפלסטינים נלחמים ביהודים בשם אללה, 

הסביר מזכיר סניף "פת"ח" בג'נין, עטא אבו-רמילה, כי "אנחנו עושים בשביל אללה, אנחנו עושים למען ריבוננו... המטרה 
שלנו אינה 'פת"ח', 'פת"ח' היא אמצעי. 'פת"ח' היא אמצעי לשם שחרור פלסטין. המלחמה שלנו היא עם היהודים".76 
כמו כן, על מנת לשלול את ההיסטוריה היהודית בארץ ישראל, דוברת ההתאחדות הכללית של אש"ף לנשים פלסטיניות 
)GUPW(, ויסאם אל-ראיס, הסבירה, כי “השפעת היהודים התגברה בבריטניה וגם בכל אירופה, ובאופן כללי הם היו 
שנואים על ההמון, והיה צורך להיפטר מהם, אך בצורה שתתאים לאינטרסים של בריטניה, בכך שהם ישתלו במולדת 

הערבית גוף זר. הגוף הזה יתאים לאינטרסים שלהם ויאפשר את ביצוע תכניותיהם, ויהיה סכין בלב העולם הערבי.”77

אולם השיח הפלסטיני האנטישמי אינו מגיע רק מדרג ההנהגה. כך, בטלוויזיה הרשמית של הרש"פ ישנו "מומחה 
לענייני ישראל" בשם פאיז עבאס, המופיע בקביעות על מנת לנתח את החדשות מישראל. במהלך אחת מהופעותיו 
טען, כי “אנחנו יודעים שהמוח היהודי תמיד ממציא דברים – ככל שהדבר שפל יותר, זו המצאה של המוח היהודי".78 כמו 
כן, הטלוויזיה של הרש"פ מקפידה לשדר גם דעות אנטישמיות מפי התושב הפלסטיני הממוצע ברחוב. לדוגמה, קרוב 
משפחה של מחבל אשר התראיין לשידור גרס, בין היתר, כי "]יהודים הם[ אנשים אכולי שנאה, חיילים אכולי שנאה, 
יהודים, יותר מהמילה יהודים מה אפשר לומר, רק 'יהודים'!".79 הטלוויזיה של הרש"פ אף מקדמת נרטיב, שלפיו "בשל 

האופי המרושע של היהודים, בסופו של דבר הם יושמדו". כך, בחודש אפריל השמיעה תפילת רמדאן, שביקשה: 

74. Palestinian Media Watch, “Massacres have happened to the Palestinian people that were worse than the Holocaust,” says Head of 
Palestinian Teachers’ Union,” August 20, 2022, palwatch.org.  

75. Palestinian Media Watch, “Abbas: “We Muslims and Christians will remain in this land forever, while the Jewish attackers have no place in 
Jerusalem and no place here,” January 17, 2022, palwatch.org. 

76. Palestinian Media Watch, “Fatah official: “Our war is with the Jews,” March 27, 2022, palwatch.org.
77. Palestinian Media Watch. “Jews were influential and “hated by the masses,” Britain “had to get rid of them” and planted them in “Palestine” - 

PLO official,” November 7, 2022,  palwatch.org. 
78. Palestinian Media Watch, “Official PA TV: “The more despicable a thing is, it is an invention of the Jewish mind,” June 8, 2022, palwatch.org.
79. Palestinian Media Watch, “Terrorist uncle: “What more can be said than the word Jews?,” June 1, 2022, palwatch.org.
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“הנחל לנו ניצחון על העם הכופר... אלוהים, שמח את ליבנו בכיבוש ובשחרור מסגד אל-אקצא... אלוהים, שמח את ליבנו 
בכיליונם של היהודים הרשעים, הו ריבון העולמים, ושל תומכיהם הצבועים".80

על  גם  חותמו  את  להותיר  ממשיך  שלה  הרשמית  ומהטלוויזיה  הרשות  ממנהיגי  שמגיע  האנטישמי  השיח 

האוכלוסייה הפלסטינית. כך, לדוגמה, בהקשר להתבטאותו של אבו מאזן מחודש אוגוסט ביחס לשואה, הגיב משפיען 

הרשת, אדהם אבו סלמייה, היושב בעזה ומקורב ל"ג'יהאד האסלאמי", כי ישראל ביצעה מאות שואות ומעשי טבח מאז 
הקמתה וכי השואה אינה אלא זיוף גדול, שנועד להצדיק את התוקפנות הישראלית.81

בהקשר זה, יוזכר כי מחקר שביצע ארגון ADL בשנת 2014 מצא כי בגדה המערבית ובעזה קיימת הרמה הגבוהה ביותר  
בעולם של אנטישמיות )93%(82.

 Palestinian( "הערה: תודתנו על הסיוע באיסוף המידע נתונה למכון "מבט לתקשורת פלסטינית

Media Watch(, המתמחה בחקר החברה הפלסטינית והרשות הפלסטינית.

80. Palestinian Media Watch, “Palestinian Imam: “Allah, gladden our hearts with the annihilation of the evil Jews,”, April 17, 2022, palwatch.org. 
.twitter.com ,17.8.2022 ,81. אדהם אבו סלמייה, טוויטר

82. ADL. Global 100. ADL.org.

יושב ראש הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, במהלך מסיבת העיתוניאים שנערכה ב-16 באוגוסט
במשרד הקנצלר הפדרלי של גרמניה, בה הוא טען שישראל גרמה ל״50 שואות״ כנגד הפלסטינים.

Photo by Wolfgang Kumm/picture alliance via Getty Images

https://palwatch.org/page/32516
https://twitter.com/adham922/status/15598430827
https://global100.adl.org/map
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� בריטניה 

מגמות כלליות

 בשנת 2022 לא נצפו בבריטניה סימנים המעידים על חדירת האנטישמיות למיינסטרים הפוליטי, בעיקר הודות 
למהפך הפנימי המתמשך במפלגת הלייבור. 

 האנטישמיות בחוגי השמאל הקיצוני האידיאולוגי המשיכה להתייחס לישראל לעיתים קרובות. תקריות בולטות 
בקרב קבוצות פעילים ובקמפוסים התמקדו בדמוניזציה ובדה-לגיטימציה של המדינה היהודית. נוסף על כך, הן 

עסקו ב"הענשת" יהודים בשל קשריהם לישראל. 

 האנטישמיות מהשמאל הצטלבה השנה לעיתים עם האנטישמיות המוסלמית או זו הנובעת מאסלאמיזם, שבאה 
לידי ביטוי לעיתים קרובות בפעילות כנגד ישראל, סביב האירועים במזרח התיכון.

 שנה זו התבלטה גם במבול של התקפות פיזיות, בעיקר נגד אנשים ומוסדות המתאפיינים בזהות יהודית ברורה 
וגלויה לעין.

 האנטישמיות שמקורה בחוגי הימין הקיצוני האידיאולוגי המשיכה להשפיע במידה מצומצמת בהשוואה לזו 
שבאה מחוגי השמאל, ואחת הסיבות לכך נעוצה במאמצים לאכיפת החוק בתחום זה. הקטגוריות הבולטות שאליהן 

משתייכות תקריות אנטישמיות שנבעו מאידיאולוגיות ימניות קיצוניות כללו גרפיטי, הטרדה וונדליזם, לרבות בבתי 
ספר ובמשחקי כדורגל. 

 באופן כללי, למרות השיפור הניכר שחל בריסון האנטישמיות במפלגת הלייבור, יהודים המשיכו להרגיש פגיעים. 
אף על פי שבשנתיים האחרונות חלה ירידה בשיעור היהודים ששקלו, לדבריהם, לעזוב את בריטניה בשל אנטישמיות 
בהשוואה לשנה הקודמת )38% ב-2022 בהשוואה ל-45% ב-2021(, כמעט מחצית מהיהודים בבריטניה דיווחו על כך, 
שהם נמנעים מנשיאת סמלים יהודיים בציבור. בפעם הראשונה אי פעם, רוב היהודים לא האמינו ששכניהם הלא-
יהודים עושים די כדי להגן עליהם, ורבים מהנשאלים הביעו דאגה עמוקה מהאדישות כלפי יהודים בקרב הציבור 
הבריטי.82 בהקשר הזה ראויים לציון ממצאי סקר משנת 2022, שלפיהם 34% מהבריטים בגילאי 18-24 מאמינים, כי 
האמירה שליהודים יש שליטה מופרזת במערכות הבנקאיות והפיננסיות העולמיות היא "כנראה נכונה" או "נכונה 

בהחלט".83

82. “Antisemitism Barometer 2021,” Campaign Against Antisemitism, March 2022, www.antisemitism.org.
83. “Fear and hope 2022: A realignment of identity politics,” HOPE not Hate, August 2022, www.hopenothate.org.uk.

https://antisemitism.org/barometer/%20
https://hopenothate.org.uk/wp-content/uploads/2022/08/Fear-HOPE-2022-FINAL-1.pdf
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פשעי שנאה: אמנם מעטים יותר, אך פיזיים וממוקדים יותר

שנה   ,2021 2022 בהשוואה לשנת  סימנים מוקדמים הצביעו על ירידה במספר התקריות האנטישמיות בשנת 

2021. לצורך  בין ישראל ל"חמאס" בחודש מאי  שהתאפיינה בגל בולט של שנאה אנטישמית, שהתלווה לעימות 
המחשה, בעוד שבחודש מאי 2021 תיעד ארגון "Community Security Trust) “CST( מספר כולל של 661 תקריות, 
בחודש מאי 2022 הוא תיעד 165 תקריות בלבד. בסך הכל, תיעד ה-“CST” מספר כולל של 786 תקריות אנטישמיות 
ברחבי בריטניה במהלך המחצית הראשונה של 84.2022 ראוי לציין, שלפי נתוני הפשיעה באנגליה ובוויילס, שתועדו בידי 
2021-2022, פשעי שנאה מסיבות דתיות שבוצעו כנגד יהודים, מתוך כלל פשעי השנאה מסיבות  המשטרה בשנים 

דתיות, מסתכם ב-85.23% 

יהודית  נגד תושבי לונדון שחזותם  יציב של התקפות פיזיות, שמרביתן בוצעו  השנה הזאת התבלטה ברצף 

כנופיות.  לאלימות  לרוב  שויכו  ואשר  בבירור, 

הללו  ההתקפות  התרחשו  קרובות  לעיתים 
בשכונת סטמפורד היל )Stamford Hill(, בעלת 
אוכלוסייה יהודית אורתודוקסית גדולה, שבה יש 
גם מיעוט מוסלמי משמעותי. לדוגמה, במשך 
24 שעות בחודש יוני, הארגון “Shomrim” תיעד 
תקיפות  שכללו  אנטישמיות,  תקריות  חמש 
ההתקפות  ילדים.  כלפי  גם  יות,  והתנכלו
יחידים,  והפיזיות התמקדו ביהודים  המילוליות 
כן הותקפו  וברחוב. כמו  באוטובוסים, בחנויות 
בתי כנסת, בתי ספר ובתים פרטיים, למשל על 
ביצים. בתקרית מדאיגה  או  זריקת אבנים  ידי 
נאלץ  היל  בסטמפורד  יסודי  ספר  בית  אחת, 
התלמידים  על  להגן  כדי  שעריו  את  לנעול 
מאדם שנחשד כתוקפן, אשר חיכה בחוץ וצעק 
גידופים אנטישמיים. בתגובה להתקפות הפיזיות 
יהודים אורתודוקסים בשכונת  המתגברות על 
סטמפורד היל, המשטרה ביצעה כמה מעצרים, 
ואחרים  לביקורת מצד מנהיגי השכונה  שזכו 

בטענה שאינם מספקים. פקידים בכירים הוקיעו את האלימות והציעו תמיכה,86 לרבות המשך המימון של קבוצות 
אבטחה של הקהילה היהודית. 

84. “Antisemitic Incidents Reports January-June 2022,” Community Security Trust, August 4, 2022, www.cst.org.uk.
85. Grahame Allen and Yago Zayed, “Hate Crime Statistics”, House of Commons Library, November 2, 2022, www.parliament.uk.
86. לדוגמה, ראש עיריית לונדון Sadiq Khan אמר: “אני מבטיח להתאמץ יותר מאי פעם כדי לעקור את האנטישמיות מהשורש", Jewish Chronicle, 7 במרץ

.www.thejc.com ,2022    

        נתונים חדשים על תקריות אנטישמיות בשנת 2021 

 49% של  בשיעור  עלייה  תיעדה  ובוויילס  באנגליה  המשטרה 
בפשעי שנאה כלפי יהודים בשנת 2021 בהשוואה לשנה הקודמת. 
מספר תקריות השנאה נגד יהודים שתועדו על ידי ה-”CST" עלה 
ואילו מספר התקריות   ,2020 ב-34% בהשוואה לשנת  ב-2021 
ב-76% לעומת השנה הקודמת.  זינק  האנטישמיות האלימות 
הנתונים האלה שיקפו את המספר השנתי הכולל הגבוה ביותר 
בתיעוד של “CST”, המתפרס על פני קרוב ל-40 השנים האחרונות. 

להלן הממצאים המרכזיים שתועדו בשנת 2021: 

 176 תקריות אנטישמיות אלימות. 

 82 תקריות, הכוללות נזק ואירועי ונדליזם לרכוש יהודי. 

 1,844 תקריות, הכוללות התנהגות פוגענית. 

 143 איומים אנטישמיים ישירים.

 10 מקרים של משלוח עלונים או הודעות דוא"ל עם תוכן 
אנטישמי.

www.parliament.uk, www.cst.org.uk :מקורות

https://cst.org.uk/public/data/file/3/b/Incidents Report Jan-Jun 2022.pdf
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8537/CBP-8537.pdf
file:///C:\Users\Daphna\Desktop\daphna\Post IIID\sayiqan\2022 ANNUAL REPORT\UK\draft 2\synagogues and Jewish schools and homes, such as with stones or eggs
https://www.thejc.com/lets-talk/all/i-promise-to-work-harder-than-ever-to-root-out-antisemitism-5FlZpAeg0ChLn4xkGoYnhk
http://www.parliament.uk
https://cst.org.uk/public/data/file/f/f/Incidents Report 2021.pdf
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המאפיינים הבולטים של תקריות אנטישמיות, המדּווחות על סמך נתוני "CST", מהמחצית הראשונה של שנת 

2022, כללו:

 מעבר מתקריות באינטרנט לתקריות פנים-אל-פנים - מספר התקיפות הפיזיות עלה בשיעור של 28% כחלק מסך 
התקריות האנטישמיות שהתרחשו בשנת 2022. 

 מעורבות של ילדים: תדירות ההתקפות על ילדים או על בתי ספר, וכן התדירות בביצוע פשעי שנאה אנטישמיים 
בידי קטינים - עלתה. לפי הנתונים של “CST” מהמחצית הראשונה של שנת 2022, 20% מהעבריינים דּווחו כקטינים, 
ו-16% מההתקפות הופנו כלפי קטינים – לרבות 25 תקריות נגד ילדי בית ספר יהודים שהתרחשו מחוץ לבית הספר, 
13 תקריות אנטישמיות בתוך בתי ספר יהודיים ו-12 תקריות שבהן היו מעורבים ילדי בית ספר יהודים או חברי סגל 
יהודים בבתי ספר ללא שיוך דתי. במקביל, הדו"ח של אגודת "Henry Jackson", שהתמקד בעליית מספר התקריות 
האנטישמיות בבתי ספר תיכוניים, הראה עלייה בשיעור של 30% בקירוב במספר התקריות האנטישמיות המתועדות 
בין שנת 2021 לשנת 2022. כל 290 בתי הספר שהשתתפו בסקר תיעדו תקרית אנטישמית אחת לכל הפחות. נוסף 

על כך, ממצאי הדו"ח מצביעים בבירור גם על היעדר מדיניות למאבק באנטישמיות בבתי הספר.87 

87. Charlotte Littlewood, “Antisemitism in Schools”, Henry Jackson Society, July 2022.
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אנטישמיות אנטי-ציונית ואנטי-ישראלית מתמדת בחוגי השמאל

בחוגי השמאל הקיצוני המשיכו גילויי האנטישמיות להתמקד בדמוניזציה ובדה-לגיטימיזציה של ישראל או של 

הציונות. בניגוד לשנת 2021, שבה התגובות לעימות הנרחב בין ישראל ל"חמאס" גרמו למבול של תקריות מתוקשרות, 

האנטישמיות בשנה החולפת צצה על רקע אתגרים מתמשכים בכמה זירות מפתח. בהקשר זה, הגורמים המובילים 

שליבו את השיח האנטישמי באו משורות האקטיביסטים או הארגונים לצדק חברתי של השמאל הקיצוני, 

ומהקהילות והארגונים המוסלמיים או הפלסטיניים, והם פעלו גם בשיתוף פעולה וגם בנפרד. המצב בשנת 2022 

אף החריף על רקע פרסום הדו"ח של "אמנסטי אינטרנשיונל" על ה"אפרטהייד" בישראל, לכאורה. אכן, סניף "אמנסטי 
ובו המשפט "שדרת האפרטהייד, אין כניסה  אינטרנשיונל" בבריטניה בלט בכך, שהציב מול שגרירות ישראל שלט 
לפלסטינים" )"Apartheid Avenue, no Palestinians allowed"(, והעמיד למכירה באתר הארגון אוסף מוצרים אנטי-

.)”End Israeli Apartheid“( "ישראליים שעל כולם מתנוססת הסיסמה "שימו סוף לאפרטהייד של ישראל

אבני דרך בזירות מפתח   

 זירת הכנסייה: במסגרת מאמציה לטפל באנטישמיות, פתחה הכנסייה האנגליקנית בהליך משמעתי ציבורי נגד 
הכומר סטיבן סייזר )Stephen Sizer( בשל 11 אירועים אנטישמיים, לכאורה. 

   באירוע אחר, שאליו הוזמנו הרב הראשי של בריטניה, אנשי כמורה בכירים בכנסייה האנגליקנית ובישוף קתולי, 
התנצלה הכנסייה האנגליקנית באופן רשמי על החוקים האנטישמיים שנחקקו 800 שנה קודם לכן, והביאו לגירוש 
יהודי אנגליה 68 שנים לאחר מכן. תנועת הקווייקרים בבריטניה ביטלה אירוע מתוכנן בהשתתפות דייוויד מילר, 
המרצה לשעבר באוניברסיטת בריסטול, שמפיק את התוכנית "Palestine Declassified" ברשת הטלוויזיה 
"PressTV", בתגובה לביקורת על השימוש שנעשה בתוכנית כפלטפורמה לאנטישמיות. מנגד,  האיראנית 

הקהילה המתודיסטית אישרה את תמיכתה בתנועת ה-"BDS", במאבקה נגד סחורות שמקורן בהתנחלויות. 

 זירת האיגודים המקצועיים: אגודת “British Association of Social Workers” )אגודת העובדים הסוציאליים 
של בריטניה( ביטלה הצבעה שקיבלה גיבוי מאיגוד “Social Workers Union” )איגוד העובדים הסוציאליים(, 
וקראה להשעות את ההחלטה לתמיכה בהגדרת האנטישמיות של IHRA. עובדים סוציאליים יהודים הביעו דאגה 
 ”Unite“ ועקב סירוב ההנהגה להתחשב בחששותיהם. לבסוף, רבנים שעזבו את איגוד IHRA בנושא דחיית 
בתגובה לעמדה ה"לא מסייעת" של מנהיגו בנוגע לאנטישמיות במפלגת הלייבור, הצטרפו לסניף באיגוד 

מתחרה, שנוצר לא מכבר עבור עובדים יהודים.
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שיירי האנטישמיות בבסיס מפלגת הלייבור

מפלגת הלייבור המשיכה לנקוט צעדים משמעותיים למיגור האנטישמיות משורות המפלגה. המפלגה החלה 

יותר בתהליכי הבחירה של  ויחידים הקשורים לאנטישמיות לכל אורך השנה, והשיגה שליטה רבה  להחרים קבוצות 
מועמדים. ועידת הלייבור שהתקיימה השנה, ושבה מנהיג המפלגה, קיר סטארמר, נשא נאום ראוי לציון והבטיח לבער 
את האנטישמיות, בלטה באווירה מסבירת פנים כלפי יהודים ובתמיכה רחבה במאבק נגד אנטישמיות מחוגי השמאל. 
אכן, לא הוגשה אף הצעה נגד ישראל. בנוסף, סטארמר הגדיר במפורש אנטי-ציונות בתור אנטישמיות. לפי סקר שנערך 
בקרב חברי “Jewish Labour Movement”, רובם האמינו שתחת המנהיגות הנוכחית המפלגה היא מקום בטוח ליהודים.

שיח השמאל הקיצוני התמקד בזעם על הדחת חברי מפלגה, ובמיוחד על הדחתו של מנהיג המפלגה לשעבר ג’רמי 

קורבין כתוצאה מהאשמתו באנטישמיות – טענה כוזבת לדברי תומכיו, שנועדה לאפשר את הדחתו. הטענות הללו 

כללו לעיתים דימויים אנטישמיים בנושא קונספירציה, שרמזו על שליטה יהודית מרושעת ולא לגיטימית בממשלה 
ובכלי התקשורת. תקופת הבחירות הובילה לחיזוק השיח על קונספירציה, הכולל האשמת היהודים והציונים בכך שהם 
מונעים מציבור הבוחרים את מנהיגם הנבחר, ג'רמי קורבין. זאת תוך התייחסות ל“הכפשתו באנטישמיות” ושימוש 
בהאשטאגים שונים כגון ItWasAScam #. בראיונות בשנת 2022, כינה קורבין את ההאשמות באנטישמיות שהופנו נגדו 
כ“לא ישרות… מאנשים שאמורים לדעת ויודעים שהן לא ישרות”, וכן כ“נתעבות… ומעוררות בחילה מכל בחינה”, הוא 
המשיך והטיל ספק באותנטיות של “Labour Friends of Israel”, קבוצה בפרלמנט, התומכת ביחסי ישראל-בריטניה, 

על בסיס ההשערה שהיא ממומנת בידי ממשלת ישראל.

בעקבות פרסום דו”ח פורד של מפלגת הלייבור, שעסק בדליפת תיק בנושא אנטישמיות מתקופת כהונתו של ג’רמי 
קורבין כמנהיג המפלגה, אקטיביסטים רבים טענו לחפותם. ממצאי 
לכך,  עדות  כל  כללו  לא  ארוכה,  ציפייה  לאחר  שהתפרסם  הדו”ח, 
שהטיפול בתלונות בנושא אנטישמיות היה שונה מהטיפול בתלונות 
אחרות. הכיסוי בכותרות התקשורת הדגיש את הקביעה הכלולה בדו”ח, 
שההאשמות באנטישמיות שימשו כנשק פוליטי. במקביל, ההמלצה 
בדו”ח למנות קבוצות יהודיות אנטי-ציוניות להדריך בנושא אנטישמיות 
בתוך המפלגה הותירה רושם שלילי בקרב גורמים בציבור היהודי, מאחר 

שלטענתם היא חותרת נגד אמינות הדו”ח.

“אל-ג’זירה” התיימר לחשוף  סרט תיעודי שנוצר לאחר מכן בערוץ 
פוליטי,  כנשק  לגיטימי בהאשמות באנטישמיות  את השימוש הלא 
כדי לחתור תחת קורבין. התוכנית, שהתבססה לכאורה על מסמכים, 
הודעות דוא”ל וקובצי שמע בהיקף 500 ג’יגה-בתים של מפלגת הלייבור 
בין השנים 1998 ל-2021, משכה אליה תשומת לב רבה בשיח השמאל 
הקיצוני במדיה החברתית, אך כמעט ולא זכתה בהכרה בקרב החוגים 

הפוליטיים והתקשורת של הזרם המרכזי.

 www.aljazeera.com :מקור
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קבוצות מוסלמיות ופלסטיניות נוקטות אקטיביזם אנטישמי סביב הסכסוך 
הישראלי-פלסטיני

בשנת  התיכון  במזרח  לאירועים  בתגובה  אנטישמיים  קמפיינים 

2022 הונהגו לעיתים קרובות על ידי ארגונים ומנהיגים אסלאמיים 

ופלסטיניים, שזכו לתמיכת קבוצות הלובי של השמאל הקיצוני, 

ובמקרים מסוימים חברו לאיגודים מקצועיים ולארגוני צדק חברתי. 

ישראל ל”חמאס” בחודשים  בין  התקריות התרבו בתקופת העימות 
אפריל-מאי ובתקופת מבצע “עלות השחר” באוגוסט.

מוות  איומי  בריטניה בחודשים אפריל-מאי נשמעו  במהלך ההפגנות ברחבי 

בצעקות בקרב המפגינים, ובהן בלטו הקריאות “ח’ייבר, ח’ייבר יא יהוד, ג’יש מוחמד 

סוף יעוד”, שמשמעותן: “יהודים, כדאי לכם להיזהר, זכרו את ח’ייבר, צבא מוחמד 
חוזר”. מנהיגי הקהילה היהודית ביקרו את הטיפול הכושל מצד גורמי אכיפת החוק 
ומשויך  לונדון  יום אלקודס”, שמתקיים מדי שנה במרכז  באיומים הללו. “מצעד 
למנהיגות האסלאמית, גייס תמיכה מהארגונים הפלסטיניים המרכזיים הידועים, וכן 
מ-“Black Lives Matter Coalition” ומ”נטורי קרתא”. בעצרת שנערכה במאי, שבה 
 Students for Justice in“ השתתפו נציגים של כמה איגודים מקצועיים מרכזיים, נשיא
Palestine Society” ביוניברסיטי קולג’ בלונדון הטיף ל”פתרון אחד” ל”פרויקט הציוני 

שעוסק ברצח עם” – “שחרור מוחלט של אדמות פלסטיניות”.

ידי  התקיימה מחאה אנטי-ישראלית, שאורגנה על  באוגוסט, כחלק מהתגובות למבצע הישראלי “עלות השחר”, 

וכללה דמוניזציה של ישראל וקריאות שהופנו לציונים “ללכת הביתה”. אחד   ”Palestine Solidarity Campaign“
השלטים הבולטים קרא לעצור את “ייהוד ירושלים, בריטניה, אירופה וארה”ב”.
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אנטישמיות אנטי-ציונית ואנטי-ישראלית נפוצה בקמפוסים 

– ביחס  וכתוצאה מכך  ובדה-לגיטימציה של ישראל  האנטישמיות בקמפוסים הוסיפה להתמקד בדמוניזציה 

מוטה לסטודנטים יהודים. עד יוני 2022, ארגון ה-"CST" דיווח על 45 תקריות אנטישמיות הקשורות לאוניברסיטאות, 

 Higher“ בהשוואה ל-26 שדּווחו לגבי התקופה המקבילה בשנה האקדמית הקודמת.88 ממצא חשוב שעליו הצביע דו"ח
שהאוניברסיטאות היו נתונות ללחץ כתוצאה ממחאות כנגד אירועים  Education Policy Institute” העיד על כך 

התומכים בישראל, ולכן הסבירות שיארחו או יקדמו אירועים מעין זה בעתיד היא נמוכה יותר.89

במהלך השנה נצפתה תמיכה משמעותית של אגודות סטודנטים בקמפיינים אנטי-ציוניים ואנטי-ישראליים, 

“National Union of Students( ”NUS( ש”יעמוד בסולידריות” לצד האקטיביסטים  שבמסגרתה הצהיר האיגוד 

שמתכננים את “שבוע האפרטהייד הישראלי”, ואגודת הסטודנטים ב-Queen Mary University of London החליטה 
ידי אגודת  נגד ישראל. לקראת סוף השנה, המדיניות בנושא ה-"BDS" שהתקבלה על   "BDS"-לתמוך בתנועת ה

הסטודנטים ב-City University of London ב-2021, בוטלה מאחר שאינה עולה בקנה אחד עם חוק העמותות. 
כמה קמפוסים נתנו פלטפורמה לאנטישמיות, למשל על ידי הזמנת מרצים, המבטאים אידיאולוגיות אסלאמיסטיות. 

Mohammed El-Kurd, שמרמז על ישראלים ש”אוכלים” איברי פלסטינים ושיש להם  נוסף על כך, הסופר והמשורר 
“תאווה מיוחדת לדם פלסטיני”, הוזמן להופיע ביותר מ-20 אגודות סטודנטים בקמפוסים.

תפקיד  קרובות  לעיתים  שיחקו  מרצים  בקמפוסים, 
בתקריות של אנטישמיות אנטי-ציונית ואנטי-ישראלית. 

למשל, קביעת תג מחיר ליהודים על בסיס קשרים לישראל. 
באוניברסיטת  מרצים  כללו  הללו  האנטישמיות  גילויי 
יהודי כחלק מ”הלֹוּבי"; פרסום  גלזגו שהכפישו סטודנט 
נגד עיתונאים וסטודנטים  ציוצי "התקפות קונספירציה" 
והכשלת מאמר של  קיימברידג';  באוניברסיטת  יהודים 
יהודי באוניברסיטת לידס, בטענה שאינו תוקף  סטודנט 
כן, סגלי הוראה  יתר על  ישראל בחריפות מספקת.  את 
בשתי אוניברסיטאות זכו לשבחים בשל אקטיביזם לאור 
ידי מוסדותיהם.  על   IHRA לאימוץ הגדרת  התנגדותם 
בחשד  תלונה  דחתה   Warwick אוניברסיטת  כן,  כמו 
ציונות,  בין  שחיבר  מרצה,  נגד  שהוגשה  לאנטישמיות 

נאציזם ורעיון העליונות הלבנה.

בכמה מקרים בולטים השנה נקטו הנהלות הקמפוסים 
צעדים נגד אנטישמיות. בהם ניתן למצוא את האישור לתמיכה שהעניקה אוניברסיטת Goldsmiths לאיש האקדמיה 
היהודי David Hirsh, לאחר שנשיא איגוד הסטודנטים, שנתמך על ידי איגוד הסגל האקדמי, תייג אותו כ”ימני קיצוני 
תומך עליונות לבנה”. כמו כן, לאחר הגשת ערעור ועריכת בדיקה חיצונית של התביעה המשפטית שהוגשה נגדה, בדקו 
מחדש באוניברסיטת לידס את המאמר של הסטודנט שקיבל ציון “נכשל” ללא הצדקה ממרצה אנטי-ישראלי, והציון 
הוחלף ל”עובר”. המקרה האחרון קרה באוניברסיטת בריסטול, שבה ועדת המשמעת תמכה בהחלטת האוניברסיטה 

לפטר מרצה לשעבר, דייוויד מילר )David Miller( שהואשם באנטישמיות.

88. “Antisemitic Incidents Reports January-June 2022,” Community Security Trust, August 4, 2022, www.cst.org.uk.
89.  Josh Freeman, “No Platform: Speaker Events at University Debating Unions,” Higher Education Policy Institute, October 13, 2022, www.hepi.ac.uk.

המקרה של שאהד אבוסאלאמה   

תקרית מקוממת, שבה היתה מעורבת אשת האקדמיה 
 ,)Shahd Abusalama( הפלסטינית שאהד אבוסאלאמה
הכתה גלים בקריאות לסולידריות גלובלית. אוניברסיטת 
Sheffield Hallam השעתה את אבוסאלאמה בעקבות 

תלונות על הפצת תוכן אנטישמי ואנטי-ישראלי. בעקבות 
ולטענת  באבוסאלאמה,  התמיכה  התפשטה  זאת 
מקמפיין  חלק  הם  נגדה  שננקטו  הצעדים  תומכיה 
ביטלה האוניברסיטה  ציוני. בסופו של דבר  הכפשה 
את החקירה, שלטענת אבוסאלאמה הייתה לא הוגנת 
IHRA. לאחר מכן  בהתבסס על חוסר הלגיטימיות של 
היא שיפרה את סטטוס התעסוקה שלה באמצעות 
“חוזה בטוח יותר”. עם זאת, בנובמבר אבו סאלאמה כבר 

לא הועסקה על ידי האוניברסיטה. 

https://cst.org.uk/public/data/file/3/b/Incidents Report Jan-Jun 2022.pdf
https://www.hepi.ac.uk/2022/10/13/no-platform-speaker-events-at-university-debating-unions/
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)NUS( ”התמודדות עם אנטישמיות ב”איגוד הסטודנטים הארצי           

לקראת סוף השנה, “איגוד הסטודנטים היהודים” הביע אובדן אמון ב-”NUS” בעקבות סדרת מחלוקות שפרצו 
וחיצונית בעקבות האשמות באנטישמיות, שהוחרפו  2022. ארגון “NUS” עמד במרכז ביקורת פנימית  בשנת 
בעקבות בחירת נשיאה שהואשמה באנטישמיות. מוקדם יותר השנה התמודד “NUS” עם קריאות לעריכת בדיקה 
יכולים  יהודים  בנושא “אנטישמיות מוסדית”, לאחר שעל פי הדיווחים, הנשיאה הקודמת אמרה, שסטודנטים 

.Lowkey להפריד את עצמם בהופעה כדי לא לשמוע את הראפר האנטי-ישראלי

בחירתה של שיימה דלאלי )Shaima Dallali( לנשיאות ה-"NUS" בשלהי חודש מרץ גרמה למחאה, ומבקריה 
ונשנות בהצהרות קודמות שלה, שבחלקן הביעה תמיכה  הזועמים הצביעו על אמירות אנטישמיות חוזרות 
באלימות בנשק נגד ישראלים. מאות סטודנטים יהודים חתמו על מכתב גלוי, המגנה "אקלים של פחד", בעוד 
ש-21 נשיאי "NUS" לשעבר הזהירו את הארגון, שעליו לתת מענה בדחיפות לחששות עמוקים לגזענות פנימית 

שפשתה בו.

 "NUS"-אמרה, שהאנטישמיות בארגון ה ,)Michelle Donelan( כתגובה, שרת האוניברסיטאות, מישל דונלאן
מעוררת בה "דאגה עמוקה", והדגישה, שזו הייתה "הפעם השנייה תוך עשר שנים שאיגוד ה-'NUS' בחר נשיא או 
נשיאה עם עבר של התבטאויות אנטישמיות."90 שר החינוך, נאדים זהאווי )Nadhim Zahawi(, הביע גם הוא דאגה 
עקב ה"אנטישמיות המערכתית" באיגוד ה-"NUS".91 בעקבות זאת החליטה ממשלת בריטניה לנתק את קשריה 
 "NUS"-עם הקבוצה ולהפסיק את המימון שלה, ודיווחה על כך לוועדת העמותות כדי שתשקול חקירה בנושא. ה
 .2023 והדו"ח הסופי אמור להתפרסם בתחילת  פתח בשתי חקירות עצמאיות לבדיקת אנטישמיות באיגוד, 
באוקטובר, בעקבות מסקנות חקירה עצמאית בנושא התלונות לאפליה נגד סטודנטים יהודים, פיטר ה-"NUS" את 

דלאלי. בתגובה לכך, גינתה דלאלי במדיה החברתית את ההתקפות ה"גזעניות" וה"אסלאמופוביות" נגדה.

אנטישמיות של השמאל הקיצוני בשיח הציבורי

כמשתקף בסקר, שלפיו כרבע מהאנשים  האנטישמיות של השמאל הקיצוני המשיכה להדהד בדעת הקהל, 

בבריטניה מאמינים ש"ישראל מתייחסת לפלסטינים כמו שהנאצים התייחסו ליהודים", ויותר מאחד מכל עשרה מאמין, 
ש"ישראל ותומכיה משפיעים באופן שלילי על הדמוקרטיה שלנו".92

2022, גם בשל הנצחת אנטישמיות בסיקור  ביקורת קשה נמתחה על תאגיד השידור הציבורי ״BBC״ בשנת 

ההתפתחויות  התקשורתי שלו וגם בשל חוסר רגישות מצידו בעת טיפול בחששות הקהילה היהודית בבריטניה. 

הבולטות בשנת 2022 כללו:

 ממצאי החקירה של הגוף הרגולטורי של התקשורת הבריטית הובילו למסקנה, שבכל הנוגע למאמר מקוון 
2021, ה-״BBC״ לא עמד בדרישות לדיוק ולחוסר משוא פנים המותוות בקווים המנחים שלו. החקירה  משנת 

התבססה על דו"חות עצמאיים, המוכיחים כי טענת ה-"BBC" שההתקפה על בני נוער יהודים במהלך חג חנוכה 2021 
הייתה כרוכה בהתגרות גזענית מצידם, היא טענת שווא. 

90. Michelle Donelan, Twitter, April 11, 2022, twitter.com.
91. Richard Adams, “Nadhim Zahawi Warns of ‘systemic antisemitism’ within NUS,” The Guardian, April 20, 2022, www.theguardian.com.
92. “Antisemitism Barometer 2021,” Campaign Against Antisemitism, March 2022, www.antisemitism.org.

https://twitter.com/michelledonelan/status/1513437504120430593
https://www.theguardian.com/education/2022/apr/20/nadhim-zahawi-warns-of-systemic-antisemitism-within-nus
https://antisemitism.org/wp-content/uploads/2022/03/Antisemitism-Barometer-2021-2.pdf
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 מבקרים הצביעו על הכיסוי של תקרית בני הערובה בבית הכנסת בטקסס, שהתרחשה בינואר השנה, ושבמהלכו 
Lord John Mann, כינס ישיבה  לא צוינה אנטישמיות כגורם לאותה תקרית. יועץ הממשלה בנושא אנטישמיות, 

עם מנכ"ל ה-"BBC" כדי לדון בחששות שנבעו מהדיווח על ההתקפה כנגד צעירים יהודים באוטובוס בחג החנוכה 
בחודש דצמבר 2021 ועל אירוע בני הערובה בבית הכנסת בטקסס. 

 תוכנית של ה-"BBC", שלאחר מכן נטען שלא יועדה לשידור, משכה תשומת לב. בתוכנית נערך דיון בעד ונגד 
הגדרת אנטי-ציונות כ"מאפיין מוגן" במסגרת החוק הבריטי, והיא הציגה יהודי אנטי-ציוני שבפעם השלישית נערכת 

לגביו חקירה של הלייבור באשמת אנטישמיות.

 קואליציה, המורכבת מ-36 חברי פרלמנט בכירים, מדמויות ציבוריות ומקבוצות קהילתיות, חתמה על מכתב, 
המתואר כתומך בטרור  Abdel Bari Atwan )עבד אל בארי עטואן(,  התובע מה-״BBC״ להפסיק להציג את 

ומחזיק בהשקפות עולם אסלאמיסטיות. על רקע המחלוקות בנושא תוכן אנטישמי המוצג בשירות ה-"BBC" בשפה 
הערבית, לקראת סוף השנה ביצע ה-"BBC" שינויים בתחנה בערבית, ובהם התרחקות מעטואן.

 קבוצה המורכבת מחברי פרלמנט ומחברי בית הלורדים ממפלגות שונות הודיעה על פתיחה בחקירה של אופן 
 ,"Jewish Chronicle" בעקבות עצומה ציבורית, שהוגשה על ידי העיתון "BBC"-הכיסוי של יהודים וישראל בידי ה

שזכתה ליותר מ-10,000 חתימות. 

”Palestine Declassified“   

”Palestine Declassified” היא תוכנית המשודרת 
ברשת הטלוויזיה האיראנית "PressTV” ונוהגת לעסוק 
בדמוניזציה של ישראל ולעורר תיאוריות קונספירציה 
מחוגי  דמויות  מתארחים   בתוכנית  אנטי-יהודיות. 
השמאל הקיצוני הבריטי, המזוהות עם אנטישמיות 
)Chris Williamson(, חבר  ויליאמסון  ארסית. כריס 
מפלגת הלייבור לשעבר שהושעה בשל אנטישמיות, 
הוא המגיש, ואילו דייוויד מילר, המרצה באוניברסיטת 
בריסטול, שהודח בעקבות האשמות באנטישמיות, 

הוא מפיק התוכנית.

בחודש ספטמבר הפיץ ארגון ה-“CST” הנחיות אבטחה 
מומלצות לבתי ספר יהודיים בכל רחבי בריטניה בעקבות טענות שפורסמו בתוכנית לגבי “אינדוקטרינציה” של 
יהודיים שהשפיעו, לטענתו, על  ילדים בריטים. באמצעות ציון שמותיהם בתוכנית, העניש המגיש בתי ספר 
 ”Union of Jewish Students“ התלמידים לתמוך בציונות. בתוכנית הושמעו התקפות חוזרות ונשנות על ארגון

הבריטי בטענה, שהוא עובד למען ישראל באמצעות שימוש בהאשמות מפוברקות באנטישמיות ככלי נשק. 

2022 הנושאים והתכנים האנטישמיים בתוכנית כללו, בין השאר, עיסוק ב”אחיזת חנק ציונית”  לכל אורך שנת 
בבתי ספר, באוניברסיטאות ובענפי תעשייה מגוונים, לרבות בתעשיית המוזיקה ובהוליווד. פרק מהתוכנית שעסק 

באוקראינה כלל דיון במבנה הגנטי של העם היהודי ובטענה שהעיר אודסה דומה ל”מושבת מתנחלים” יהודית. 
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 נוסף על כך, הצביעה העצומה על מענה בלתי הולם של ה-"BBC" בכל הקשור לטיפול בכמה תקריות שעוררו 
דאגה בקהילה היהודית. תלונה רשמית הוגשה גם בידי “Jewish Board of Deputies” בעקבות פגישה עם נציגים 

רשמיים של ה-"BBC", שבמהלכה העיר ראש חטיבת החדשות "הערות לא הולמות לחלוטין" בנוגע ללגיטימציה 
של תלונות הקבוצה היהודית. חשוב לציין, שה-"BBC" טען טענה שקרית, שלפיה ה-“CST” אישר את טענותיו לגבי 
ההתקפה בחג החנוכה. בחודש נובמבר פרסם ה-"BBC" התנצלות על טיפול לקוי בתלונות על סיקור מגמתי אנטי-

ישראלי. 

המאמצים להעמקת ההבנה של האנטישמיות בחוגי השמאל הקיצוני ולהגברת המודעות לה כללו: 

תקריות  על   ”CST“ דו"ח  של  נרחב  כיסוי   
את  עורר  אשר   ,2021 בשנת  אנטישמיות 

המודעות בציבור הרחב לחוויית האנטישמיות 

בקרב יהודי בריטניה.

 ”Royal Court Theatre“  הנהלת תיאטרון 
העלאת  לאחר  סייג"  "ללא  התנצלה  בלונדון 

סטריאוטיפ  בהנצחת  המואשם  מחזה, 

מאוחר יותר במשך השנה, התיאטרון  אנטישמי. 

הגארדיאן  עיתון  כתב  מאת  מחזה  העלה 
העונה  את  שפותח   ,Jonathan Freedland

הקרובה בתיאטרון, ואשר מתמקד באנטישמיות בחוגי השמאל הבריטי.

 השקת המכון “London Centre for the Study of Contemporary Antisemitism” זכתה לשבחים רבים 
ולתמיכה נרחבת, לרבות מהרב הראשי של בריטניה ומסר קיר סטארמר.

 האפקט המתמשך של הסרט התיעודי "Jews Don’t Count" )"היהודים אינם נחשבים"(: השידור בערוץ 
"Channel 4" הבריטי של העיבוד התיעודי של דייוויד בדיאל )David Baddiel( לספרו על אנטישמיות בחוגי השמאל 
עורר את השיח ואת תשומת הלב לנושא בתקשורת. במדיה החברתית של השמאל הקיצוני פורסמו בהבלטה תגובות 

המתקיפות את בדיאל ומאשימות אותו בגזענות.

בעת שידור הסרט התיעודי, ההאשטאג jewsdontcount# בטוויטר הגיע לשיא.

Talkwalker.com :מקור

התפתחויות ברשת   

גרסה מודרנית של "הפרוטוקולים של זקני ציון" השתקפה בדו"ח משנת 2022 אשר הזהיר מפני פלטפורמה מקוונת, 
המתמקדת ביהודים בעלי שם בבריטניה. ה”רשימה השחורה” בפלטפורמה הורכבה משמות של אנשים שהזדהו 
לכאורה בתור “ציוני או ציונית, ולכן גזעני או גזענית”, ושלכאורה “הסיתו לאלימות או לשנאה נגד פלסטינים, אנטי-
2022 כבר ניגשו כ-300,000 איש באופן ישיר לתעמולה האנטישמית שבאתר.  ציונים או תומכי פלסטין.” עד מרץ 
האומדן המוערך של התפוצה בפועל עומד על מספר גבוה יותר בצורה ניכרת, מאחר שהתוכן שותף והופץ בהיקף 

רחב על ידי אנשי ימין קיצוני מובילים.

 www.isgap.org :מקור

https://isgap.org/post/2022/08/antisemitic-influence-campaigns-project-nemesis-by-lev-topor/
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מאמצים לצמצום השנאה האנטישמית של השמאל הקיצוני בתקשורת ובמדיה החברתית כללו: 

 התמקדות במדיה המזוהה עם אסלאמיזם: ועדת העמותות של בריטניה ציוותה על פירוק עמותת צדקה ערבית 
בשל השימוש שעשתה בהכנסותיה בסך מיליוני ליש”ט למימון “Peace TV" - ערוץ טלוויזיה הממוקם בדובאי, שהפיץ 
סרטוני וידיאו אנטישמיים המסיתים לטרור, והעסיק מגישים עם דעות אנטישמיות בוטות. מוקדם יותר השנה, טוויטר 
הכריזה על החשבונות של המרצה לשעבר דייוויד מילר וחבר הפרלמנט לשעבר כריס ויליאמסון כחשבונות המזוהים 
 ”Palestine Declassified“ עם המדינה האיראנית. שניהם משמשים, בהתאמה, בתפקידי מפיק ומגיש בתוכנית

 .”Palestine Declassified“ פלטפורמת יוטיוב סגרה את ערוץ .”PressTV” המשודרת ברשת הטלוויזיה האיראנית

 "Campaign Against Antisemitism" תקדים משפטי נגד “טרולים” ברשת - הושג בעקבות פעילות שיזם ארגון 
ולגרום להרשאתו. כמו-כן, חקירה  במאמץ לחשוף טרול אנטישמי שפעל באופן אנונימי, להביא אותו למשפט 
שנפתחה בעקבות מותו של איש אקדמיה בריטי-יהודי הובילה להתנפלות אנטישמית בטוויטר ולתשומת לב רבה 
יותר למעמסה המוטלת על קבוצה קטנה של אקטיביסטים הנאבקים באנטישמיות, שנאלצת להיאבק באלפי 

שונאים. הדבר כלל קריאות למוסדות יהודיים להציע סיוע, כגון תמיכה פיננסית ופסיכולוגית.

  מענה במישור הלאומי לאנטישמיות בחוגי השמאל הקיצוני

 ,)Rishi Sunak( ציינו, שראש הממשלה הנבחר, רישי סּונאק "BDS"-מנהיגים יהודים שדוחים את תנועת ה

התחייב להיאבק בתנועה והצהיר: "למען האמת, הטענה בדבר אפרטהייד אינה רק לא נכונה מבחינה עובדתית, 
אלא פשוט מעליבה״.93  מוקדם יותר השנה, במהלך מפגש של "ידידי ישראל במפלגה השמרנית", שרת הפנים, 

פריטי פאטל )Priti Patel(, הגדירה את תנועת ה-"BDS" כגזענית ואנטישמית.94

בריטניה דחתה באופן רשמי את הדו"ח של “אמנסטי אינטרנשיונל”, המאשים את ישראל באפרטהייד, מאחר 

שהיא אינה מסכימה לשימוש שנעשה בטרמינולוגיה של אפרטהייד. פרסום הדו"ח לווה בהאשמות באנטישמיות.95 

האנטישמיות בחוגי הימין הקיצוני – מהרשת לעולם האמיתי

מרבית הפעילות האנטישמית של הימין הקיצוני נותרה ברשת. תקריות בעולם האמיתי בדרך כלל לא נוהלו 

כקמפיינים מאורגנים וכוונו בעיקר כלפי יהודים באמצעות גרפיטי, בבתי ספר ובזירת הכדורגל:

 תקריות רבות של גרפיטי אנטישמי עם קשר לנאציזם התרחשו ברחבי בריטניה, אחדות מהן בלונדון. כרזות 
הקוראות לאנטישמיות אלימה צצו ברחובות ביום הזיכרון לשואה. 

 השפעה ניאו-נאצית נחשפה בבתי ספר בדיווחים של תלמידים שסבלו מבריונות, שכללה שפה נאצית ותמונות 
נאציות. נוסף על כך, מקורות רשמיים בקהילה היהודית העירו את תשומת הלב השנה למגמה בבתי ספר בכל רחבי 
בריטניה, שמתבטאת בהצקה לתלמידים יהודים מצד חבריהם לכיתה על ידי חיקוי רעש של זרימת גז, כמו בתאי 

93. Lahav Harkov, “UK PM Rishi Sunak promises law to combat BDS,” Jeruslaem Post, November 30, 2022, www.jpost.com.
94. Ben Bloch, “Priti Patel slams BDS as ‘racist’, declares her ‘unflinching and unequivocal’ support of Israel,” The Jewish Chronicle, May 17, 

2022, www.thejc.com. 
95. Lazar Berman, “We do not agree’: UK rejects Amnesty report accusing Israel of apartheid,” The Times of Israel, February 4, 2022, www.timesofisrael.com. 

https://www.jpost.com/bds-threat/article-723736
https://www.thejc.com/news/news/priti-patel-slams-bds-as-racist-declares-her-unflinching-and-unequivocal-support-of-israel-63Byjc5AMHSO6r4DjlDiAv
https://www.timesofisrael.com/we-do-not-agree-uk-rejects-amnesty-report-accusing-israel-of-apartheid/
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כלי רכב שחנו  הגזים הנאציים.96 לפחות בתקרית אחת, 
מחוץ לבית ספר יהודי הושחתו באמצעות גרפיטי נאצי.

 בהמשך למגמת האנטישמיות בזירת הכדורגל בשנת 2021, 
התקריות שדווחו למשטרה בשנת 2022 כללו סרטונים של 
אוהדי כדורגל ששרים שירים אנטישמיים, המלווים במועל 
 ”Tottenham Hotspur“ יד נאצי. בינתיים, מועדון הכדורגל
במילת  לאוהדים להפסיק להשתמש  מליגת-העל קרא 

 .)"Yid"( "הגנאי "יהודון

התגובות העיקריות לאנטישמיות בחוגי הימין הקיצוני:

 גורמי אכיפת החוק: השנה הורשעו כמה תומכי העליונות הלבנה. בהם היו שני חברים בקבוצות ניאו-נאציות 
שונות, שהוטלו עליהם עונשי מאסר של שמונה וחצי שנים ושל שלוש שנים; תומך בתיאוריית קונספירציה של חיסוני 
הקורונה, שהפיץ תיאוריות תרמית אנטישמיות, וקיבל עונש מאסר מורחב של יותר מ-12 שנים; קיצוני אנטישמי, 
ונער ניאו-נאצי, שהילל ועודד  שנמצאו אצלו הוראות להכנת מטען חבלה, שקיבל עונש מאסר של שלוש שנים; 
את הטרור של הימין הקיצוני נגד יהודים ומוסלמים, שנכלא לשנתיים. בנוסף, אדם שביצע שיחות טלפון עם תוכן 
אנטישמי ל-“Board of Deputies” הורשע בתקשורת זדונית ובהטרדה בנסיבות מחמירות על רקע גזעני. לבסוף, 
בית דין לערעורים שלח ניאו-נאצי למאסר, ובכך תיקן את גזר הדין הפרובוקטיבי המקורי שלו, שגזר עליו לקרוא 

ספרות אנגלית קלאסית. 

 התקשורת והמדיה החברתית: יוטיוב הסירה 700 שעות תוכן שנוצר על ידי ניאו-נאצי שמקום מושבו בבריטניה 
בעקבות חשיפת מילות קוד, שבהן השתמש כדי להתייחס לאנשים יהודים ושחורים, בכדי לעקוף את מסנני שיח 
השנאה של פלטפורמת שיתוף הסרטונים. נוסף על כך, בעקבות הלחץ שהפעילה הקהילה היהודית נגד רשת 
 Oxfordבשל התיאור של הספר "הפרוטוקולים של זקני ציון" כ"ספר מעניין", מוסד ״ "Blackwell‘s" חנויות הספרים

Institution” הסיר אותו מהאוסף שלו.

96. David Rose, “Jewish children targeted by ‘gas chamber’ hissing in classrooms,” Jewish Chronicle, July 14, 2022, www.thejc.com.

          קונספירציות בנוגע למגיפת הקורונה 

מחוגי  האנטישמיות  הקונספירציה  תיאוריות 
הימין הקיצוני המשיכו לבוא לידי ביטוי על רקע 
המשך התפשטות המגפה. הן התאפיינו בתמונות 
ובשפה, המתארות את הווירוס כתרמית יהודית 
והטוענות, שהחיסונים הומצאו על ידי יהודים כדי 

להרעיל את האוכלוסייה.

מקור:    ״COVID, conspiracies & Jew-hate״
CST, July 19, 2022, cst.org.uk.

https://www.itv.com/news/granada/topic/terrorism
https://www.thejc.com/news/news/jewish-children-targeted-by-gas-chamber'-hissing-in-classrooms-5oFIgzl2sBLwW1IYcK5K8d
https://cst.org.uk/data/file/7/e/Antisemitism in the Covid Conspiracy Movement.1659522389.pdf
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� צרפת
הקדמה

כי מבחינתם של היהודים בצרפת חלה הרעה קיצונית במצב הביטחון בשני העשורים האחרונים, הרי  אף 

ואין כל אינדיקציה לאנטישמיות מערכתית או  נובעת בעיקר מאוכלוסיות שוליים,  שהאנטישמיות בצרפת 

ממוסדת. בשנים האחרונות השמיעה ממשלת צרפת את קולה בעקביות ובאופן ישיר בנושא המאבק באנטישמיות, 

ויש בה רמה גבוהה של מודעות להיקף התופעה ולמפיציה הראשיים, מאחר שמדינה זו מתמודדת עם הבעיות הללו זה 
זמן רב מאוד בהשוואה למדינות אחרות וסבלה מהתקפות טרור חוזרות ונשנות מצד האסלאם הקיצוני. עם זאת, היקף 
האלימות כלפי יהודי צרפת ועוצמתה בעשרים השנים האחרונות הם מקור לחרדה ולתחושה עמוקה של אי-ביטחון 

הרווחת בקרבם.

השיח הציבורי בצרפת התמקד בעלייתה של "אנטישמיות חדשה", שמקורה אינו עוד הימין הקיצוני, כי אם האסלאם 
הרדיקלי והשמאל הקיצוני. Pierre-André Taguieff, היסטוריון בולט, המתריע כבר 30 שנה על תופעה זו ומעדיף את 
המונח החדש "יודופוביה חדשה" על פני "אנטישמיות", סבור, כי אסור שהגאות המחזורית באנטישמיות המסורתית 
תסתיר מעינינו את המגמה המהותית המתפתחת בעשורים האחרונים: ההקצנה והגלובליזציה של הדמונולוגיה 

ה"אנטי-ציונית" ומקומה המרכזי באנטישמיות בת-זמננו. 

נתונים סטטיסטיים ראשוניים ל-2022: מגמות חיוביות לצד אופטימיות זהירה

 25% 2022 ירידה של  לדברי שר הפנים ג’ראלד דרמנין )Gérald Darmanin(, נרשמה במחצית הראשונה של 

במספר האירועים האנטישמיים בהשוואה לתקופה המקבילה ב-2021 )מ-298 ל-227(.97 עם זאת, יש לפרש את 

הירידה הניכרת הזאת בזהירות, שכן 50% מהמספר הכולל של אירועים אנטישמיים היו תקיפות פיזיות. יתר על כן, 

ב-2022 חוותה יהדות צרפת רצף של רציחות אלימות, שייתכן כי בבסיסן מניעים אנטישמיים.

נתוני 2021: זינוק של 73% באנטישמיות

 National Consultative Commission on( 2022 פרסמה הוועדה הלאומית הצרפתית המייעצת לזכויות אדם ביולי 
Human Rights - CNCDH( את הדו"ח השנתי האחרון שלה בנושא גזענות ואנטישמיות98, שבו צוין, כי בשנת 2021 

נרשמה עלייה של 73% בהשוואה ל-2020 )589 לעומת 339(.99 

97. ”Les actes antisémites en France en recul de 25% lors du premier semestre 2022, selon Darmanin”, Le Figaro, September 2022, www.lefigaro.fr.
98. הדו"חות המתפרסמים על ידי ה-CNCDH עוסקים בפעולות ובאיומים אנטישמיים. ההגדרה של פעולות אנטישמיות היא רציחות וניסיונות רצח, 

מתקפות טרור וניסיונות לבצע מתקפות שכאלה, הצתות וניסיונות הצתה, השחתה ּוונדליזם, וכן אלימות ותקיפות פיזיות. המונח "איומים אנטישמיים" 
מתייחס להתבטאויות, למחוות מאיימות ולעלבונות, לגרפיטי, לעלונים ולהודעות דוא"ל.

99. CNCDH, “La lutte contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Année 2021,“ July 2022, www.cncdh.fr. 

CNCDH :אירועים אנטישמיים שתועדו בצרפת בשנים 1992 עד 2021   מקור
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https://www.lefigaro.fr/flash-actu/les-actes-antisemites-en-france-en-recul-de-25-lors-du-premier-semestre-2022-selon-darmanin-20220914
https://www.cncdh.fr/sites/default/files/2022-09/9782111576858_CNCDH_Rapport2021_Racisme_Access.pdf


תמונת מצב ˇ מגמות ˇ אירועים 71

שלושה מקרי רצח אלימים שנחשדו כבעלי מניעים אנטישמיים

מותו האלים של ז'רמי כהן חולל מחלוקת פוליטית לקראת הבחירות לנשיאות 

וידיאו שפורסמו ברשתות ניתן לראות  2022 – בוביני: ז’רמי כהן בן ה-31 נהרג מפגיעת חשמלית. בצילומי  פברואר 

כנופייה אלימה של צעירים, שחובטים בו שוב ושוב על המדרכה. תוך כדי מנוסה מהתוקפים חצה כהן, שסבל מנכות, את 
הכביש על המסילה ונפגע מחשמלית חולפת. אחיו של כהן אמר שכיפתו של הקורבן נמצאה על הקרקע בזירת האירוע. 

מותו האלים של כהן הוגדר תחילה על ידי המשטרה כתאונה. על פי "רדיו שלום", משפחתו של כהן הפיצה ברחבי 

העיר עלונים ובהם ביקשה מעדים לתקרית להתייצב ולאסוף סרטוני וידיאו המתעדים את מותו של הצעיר. אחד העדים 
שלח סרטון שגרם לפתיחה מחדש של החקירה, בעקבותיה שני גברים נעצרו.

מותו של כהן הצית זעם רב בצרפת וחולל סערה פוליטית. כמה מועמדים לנשיאות גינו את התקיפה, שייתכן כי נבעה 

ממניעים אנטישמיים, וטענו כי מותו האלים של כהן הוא עדות נוספת לכישלון הרשויות בצרפת לצמצם בפועל את 
הפשיעה המקומית ואת האלימות האנטישמית. המועמד-לשעבר לנשיאות, אריק זמור )Éric Zemmour(, הוקיע את 

המתירנות המבנית, לכאורה, של מערכת המשפט בצרפת.

יהדות צרפת חוותה ב-2022 שרשרת של רציחות אלימות, שייתכן כי בבסיסן מניעים אנטישמיים

2022 נרצח אליהו חדד )Eliyahou Haddad( באכזריות בביתו, על ידי מטפלו האישי המוסלמי. בדף   באוגוסט 
הפייסבוק שנטען כי הוא של החשוד )זהות הבעלים לא אומתה רשמית( ניכרים סימנים בולטים לרדיקליזציה 

אסלאמיסטית, לצד ביטויים אנטי-ציוניים ואנטי-צרפתיים גלויים. 

 במאי 2022 נדחף רנה חג’ג’ )René Hadjadj( בן ה-89 אל מותו מהקומה ה-17 בבניין הדירות שלו בליון. בעקבות 
המחאה ההמונית שפרצה לאחר חשיפת הרטוריקה האנטישמית של החשוד ברשתות החברתיות, החליט לבסוף 

התובע לשקול את האפשרות לקיום מניע אנטישמי.

 בפברואר 2022 מצא ז’רמי כהן )Jérémy Cohen( את מותו מפגיעת חשמלית בפרבר בוביני ) Bobigny( שבפריז, 
תוך כדי מנוסה מתקיפה אלימה על ידי כנופייה ובה לפחות תריסר חברים.
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רנה חג'ג': בן 89 הושלך מהחלון על ידי שכנו המוסלמי באירוע אנטישמי אפשרי

2022 - ליון: רנה חג’ג’ בן ה-89 נדחף אל מותו ממרפסת בקומה ה-17 בבניין הדירות שבו התגורר, ברובע  מאי 

Duchère שבליון. שכנו של חג’ג’, רשיד חניש )Rachid Kheniche(, נעצר בקשר לפשע. 

אפשרות לקיום מניע אנטישמי נפסלה בתחילה, דבר שעורר זעם 

רב וחוסר אמון במוסדות. המשטרה חקרה תחילה מניע אנטישמי 

היה תוצאה של  מיד, בטענה שהרצח  זאת  אפשרי, אך פסלה 
ויכוח בין שכנים. הפסילה המיידית של האפשרות למניע אנטישמי 
הסעירה את הקהילה היהודית. היא הזכירה לרבים את רצח שרה 
חלימי )Sarah Halimi(.97 פרנסיס כליפה )Francis Kalifat(, נשיא 
ידי המשטרה  "CRIF" לשעבר, דרש שחקירת מותו של חג’ג’ על 
תהיה "מקיפה ככל האפשר, תוך הבאה בחשבון של אנטישמיות 
כי אין זה כך". בנוסף,  יתברר בהמשך  כנסיבה מחמירה, גם אם 
רבים האשימו את הממסד בכשל מערכתי בכל הנוגע לצמצום יעיל 
של אלימות אנטישמית, לצד ביקורת על המתירנות, לכאורה, של 
מערכת המשפט. ואכן, רבים בקהילה היהודית הביעו ביקורת נוכח 
המצב שבו עבריינים אנטישמיים חומקים מעונש, באופן המשקף 
ומערכת המשפט  חוסר אמון נרחב כלפי מערכת אכיפת החוק 

הפלילי.

על סמך פוסטים של החשוד ברשתות חברתיות, החליטו התובעים בסופו של דבר לחקור את האפשרות לקיום 

מניע אנטישמי - אזרחים מסורים ערערו על מסקנותיהם הראשוניות של החוקרים וחשפו את האמונות האנטישמיות 

שרשיד חניש ביטא בסדרה של ציוצים. בהמשך אמר התובע בליון, כי חקירת הרצח האכזרי של רנה חג'ג' תורחב כדי 
לברר אם אכן היו מניעים בעלי אופי אנטישמי. 

97. באפריל 2021 פסק לבסוף בית הדין הגבוה של צרפת, כי לא ניתן להעמיד לדין את קובילי טראורה )Kobili Traoré(, שרצח את שרה חלימי, רופאה יהודייה 
בת 64, משום שביצע את המעשה תוך כדי "התקף הזיות" כתוצאה משימוש בקנביס. ב-2017 פרץ טראורה לדירתה של חלימי והכה אותה למוות תוך 

קריאות 'אללהו אכבר' ודקלום פסוקים מהקוראן. לאחר מכן הוא השליך את גופתה של חלימי מהחלון. 

דוגמה לציוץ שפורסם על ידי חניש
תרגום: "סייען, סייענים, הסוף קרוב כך אמר 

הסופר כהן, ההשפעה שלכם בממשל יורדת, 
רמאים, מתחזים ]...["

בכמה מקרים הזכיר חניש את המונח "'סייענים" )“Sayanim”( בציוציו בטוויטר, שבהם התייחס לקונספירציות 
)Jacob Cohen(. התיאוריה  ג'קוב כהן  ידי הסופר הצרפתי-יהודי ממוצא מרוקאי,  אנטישמיות, שהופצו על 
המרכזית של כהן – המבוססת על התפיסה האנטישמית של "נאמנות כפולה" – גורסת, כי חלק ניכר מיהודי צרפת 
הם, למעשה, "סייענים", כלומר "גיס חמישי", שפועל, כביכול, מטעם המוסד הישראלי וחודר למוסדות המרכזיים 

של צרפת כדי לקדם מטרות ציוניות.

לכהן היו קשרים הדוקים עם האנטישמי אלאן סוראל )Alain Soral(. סוראל קידם את התיאוריות והספרים של 
כהן לקהל תומכיו הגדול.
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אליהו חדד נרצח באכזריות על ידי מטפלו האישי המוסלמי, באירוע שחשוד כמתקפה אנטישמית

אוגוסט Longperrie ,2022 – דקירתו של יהודי בן 34 הציתה זעם רב לאחר שכמה משתמשים שיתפו והפיצו פרופיל 

פייסבוק שיוחס לחשוד. בדף הפייסבוק שנטען כי הוא של החשוד ניכרים סימנים בולטים לרדיקליזציה אסלאמיסטית, 

לצד ביטויים אנטי-ציוניים ואנטי-צרפתיים גלויים. עיקרי המידע שפורסם סביב האירוע:

Hervé Tétier, התובע בפועל של  – לדברי   הודעה לעיתונות מטעם התובע 
Meaux, גבר בן 24 הסגיר את עצמו למשטרה ב-21 באוגוסט והודה ברצח אליהו 
)אייל( חדד )Eliyahou Eyal Haddad( יומיים קודם לכן. חדד אירח אותו בביתו 
שב-Longperrier )ב-Seine-et-Marne, בפרברים המזרחיים של פריז(. מהנתיחה 
שבוצעה בגופת הקורבן עלה, כי "המוות האלים נגרם מדקירות" ונאמר, כי גופתו 
התגלתה "קבורה באדמה". בהודעה לעיתונות מטעם התובע של Meaux נאמר, 
כי “אף שהחקירה לא כללה שום מרכיב אובייקטיבי העשוי להצביע על מניע של 
אפליה”, משרד התובע הציבורי ישנה את הסיווג החוקי של מותו של חדד אם 

יתגלה מידע חדש, המאשש את קיומם של מניעים אנטישמיים. 

הלשכה פרסמה   –  )BNVCA( הלשכה הלאומית למשמר מפני אנטישמיות 
כי אייל חדד, גבר יהודי, במקור מג’רבה שבטוניסיה, נרצח באופן ברברי על ידי 
המטפל האישי שלו, שזוהה כמוחמד דרידי )Mohamed Dridi(. בהצהרה מטעם 
ה-BNVCA נאמר, כי הרוצח הודה כי הרג אותו בגרזן וניסה לשרוף ולקבור את 

הגופה.

 אלי קורשיה )Eli Korchia(, פרקליט משפחת חדד–קורשיה הזהיר מפני מידע 
כוזב שמסתובב ברשתות החברתיות, שכלל הערות שיוחסו לחשוד תוך כדי 
מעצרו ופורסמו באמצעי התקשורת. על פי קורשיה, “החשוד מעולם לא אמר 

שהרג את אליהו חדד מפני שהיה יהודי”. עם זאת, קורשיה הדגיש, שתמונת החשוד שפורסמה בחשבון הפייסבוק 
שלו ובה הוא נראה שורף דגל ישראל, אכן קיימת, ופירט עוד, כי “חלק מהפוסטים של החשוד מעלים על הדעת את 

הנסיבות המחמירות של אנטישמיות ביחס לפשע האמור”. 

רצח  לפני  יומיים   –  2022 באוגוסט   17
תמונת  את  דרידי  מוחמד  החליף  חדד, 
בתיאור  וכלל  בפייסבוק  שלו  הפרופיל 
)הצהרת  ה׳שהאדה׳  את  הפרופיל 
האמונה האסלאמית). בתיאור נאמר: ״אין 
הוא שליחו״. ומחמד  אלוה מלבד אללה 
מקור: דף הפייסבוק שנטען כי הוא של החשוד.

תרגום: 
הו, אללה, השמד את התנחלות הציונים והפושעים צמאי הדם 

בפלסטין. אמן
הו, אללה, השמד אותם בעוצמתך. אמן

הו, אללה, השמד אותם בכוחך. אמן
הו, אללה, הבא ניצחון לאסלאם ולמוסלמים. אמן

מקור: דף הפייסבוק שנטען כי הוא של החשוד

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5201370183294275&set=a.106804322750912
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"איום משולש": האסלאם הרדיקלי, השמאל הקיצוני והימין הקיצוני

מתחילת שנות ה-2000 חוותה  בצרפת, האוכלוסייה היהודית והאוכלוסייה המוסלמית הן הגדולות ביותר באירופה. 
- וזאת לצד גל של מתקפות טרור  מדינה זו עלייה חדה באירועים אנטישמיים – רובם מצד קיצונים מוסלמים 

אסלאמיסטיות בקנה מידה גדול. משנת 2012 ועד מאי 2021 בוצעו על אדמת צרפת 55 מתקפות של טרור אסלאמיסטי 

ו-300 בני אדם קיפחו בהן את חייהם.100 להערכת ג’רלד דרמנין, שר הפנים של צרפת, האיום העיקרי במדינה הוא "סכנת 
הטרור מצד גורמים סוניים",101 כאשר הקהילות היהודיות נמצאות בעדיפות גבוהה מאוד ברשימת המטרות של קיצונים 
אסלאמיסטים. יש לציין, כי יותר מ-22,000 בני אדם רשומים במאגר הזיהוי למניעת רדיקליזציה אסלאמיסטית בעלת 
 "Charlie Hebdo" 102 אשר גובש במרץ 2015, לאחר מתקפות הטרור על השבועון הסטירי,)FSPRT( אופי טרוריסטי

ועל המרכול "היפר-כשר". 

גם בשנה החולפת, השפעות מגיפת הקורונה וגל מתקפות הטרור האסלאמיסטיות המזוויעות פעלו להגברת הפילוג 
הקיים בחברה. עם זאת, לא חלה ב-2022 התפתחות מבנית במקורותיהן של עמדות אנטישמיות, אשר עדיין נובעות, 

בראש ובראשונה, מהאסלאם הרדיקלי והפוליטי, מגורמי השמאל הקיצוני ומגורמי הימין הקיצוני. 

האסלאם הרדיקלי: המקור הראשי לטרור מבית ולאנטישמיות

 Jean-Francois( איומים חוץ-מערכתיים – התובע הלאומי של צרפת לענייני המאבק בטרור, ז'אן-פרנסואה ריקאר

2022 על איום מוגבר במתקפות טרור על אדמת צרפת מצד קיצונים אסלאמיסטים  Richard), התריע בספטמבר 
מעיראק ומסוריה.103 לדברי ריקאר, לא ניתן לשלול אפשרות למעשי טרור "מצד יחידים, המגיעים מאזורים שטרוריסטים 
פועלים בהם, בייחוד אזורי עיראק וסוריה". ריקאר הוסיף כי "זה שנתיים שאנו מבחינים כיצד הקבוצה, הקרויה "המדינה 
האסלאמית", מצליחה להשיב לעצמה שטחים מסוימים ולבנות את עצמה מחדש" בעיראק ובסוריה. עוד הוא ציין את 

ההערכה כי האיומים מצד קיצונים עלה מאז 2020.  

)DGSI( הערכת מצב בדבר איומי טרור  2022 פרסם מינהל ביטחון הפנים של צרפת  איומים מבית – בספטמבר 

בצרפת.104 בדו"ח צוין, כי איום זה "נובע, בחלקו המכריע, מגורמים פנימיים ]...[ שראוי לציין כי הם מושפעים מתעמולה 
ג’יהאדיסטית לא פוסקת". 

אנטישמיות בשמאל הקיצוני: נקודת המפגש בין האסלאם הפוליטי לבין השוליים הפרוגרסיביים

חילוקי הדעות החריפים בנושא ההאשמות בדבר אנטישמיות מצד השמאל פרצו במהלך מירוץ הבחירות 

שהתקיים השנה. בבחירות לרשות המחוקקת ביוני, הנשיא עמנואל מקרון איבד את הרוב המוחלט בפרלמנט. זאת 

לצד פריצת דרך אלקטורלית היסטורית של הימין הקיצוני. ברית חדשה של גורמי שמאל )NUPES( בהובלת ז’אן-לוק 
מלנשון )Jean-Luc Mélenchon(, זכתה להצלחה אלקטורלית משמעותית. מלנשון הואשם פעמים רבות בכינון ברית 

לא קדושה עם גורמים אסלאמיסטיים ואף השמיע מספר רב של הצהרות, שזכו לגינוי נרחב כאנטישמיות.  

100. על פי "Fondapol", 82 מתקפות אסלאמיסטיות בוצעו בצרפת מ-1979 ועד מאי 2021, ונהרגו בהן לפחות 330 בני אדם )קורבנות צרפתים מייצגים 

.www.fondapol.org ,)49% מכלל קורבנות הטרור האסלאמי באירופה
101. Press conference by France's Interior Minister Gérald Darmanin at the headquarters of the Directorate General of Internal Security (DGSI( 

on the threat that terrorism currently poses to the country, August 31, 2020, www.interieur.gouv.fr.
102. Ibid.
103. ”French prosecutor warns of elevated terror attack threat”, AP News, September 2022, apnews.com.
104. DGSI, “L'état de la menace terroriste en France”, September 2022, www.dgsi.interieur.gouv.fr.

http://www.fondapol.org
https://www.interieur.gouv.fr/Le-ministre/Interventions-du-ministre/Discours-de-Gerald-Darmanin-a-la-Direction-Generale-de-la-Securite-Interieure
https://apnews.com/article/islamic-state-group-middle-east-france-syria-6c20bfcc94729c8c405178afe8260866
https://www.dgsi.interieur.gouv.fr/la-dgsi-a-vos-cotes/lutte-contre-terrorisme/letat-de-la-menace-terroriste-en-france
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             זרקור על תוצאות הבחירות

הבחירות לנשיאות – אפריל 2022

עמנואל מקרון: 58.55%

מרין לה פן: 41.45%

הבחירות לפרלמנט – יוני 2022

Ensemble )ע. מקרון(: 38.63%

NUPES )קואליציית השמאל(: 32.64%

האיחוד הלאומי )מ. לה פן(: 17.30%

במהלך מסע הבחירות של NUPES כוונה כלפי הברית ביקורת לא 

פוסקת בדבר אנטישמיות, שהגיעה לשיא בעקבות הופעה משותפת 

ג’רמי קורבין,  בפריז של שני מועמדים ממפלגתו של מלנשון לצד 
בימין.  והן  מנהיג הלייבור הבריטי, אירוע שהצית זעם הן בשמאל 
אחד משריו של מקרון הצהיר, כי ההסכמה לקבל תמיכה מקורבין 
ה”אנטישמי” מוכיחה, כי מפלגת השמאל הראשית של צרפת היא 

“סכנה לרפובליקה הצרפתית”. 

במקביל, בבחירות לפרלמנט של צרפת השתתפו מועמדים שנויים 

ביקורת  שספגו  גורמי השמאל,  בין  במחלוקת מהברית החדשה 

בשל טענות בדבר אנטישמיות וקידום של תיאוריות קונספירציה. בין 
מועמדים אלה היו: 

אשר הצית מחלוקת בכמה   )Taha Bouhafs( העיתונאי-האקטיביסט הצרפתי-אלג’ירי טאהא בוהאפס  
הזדמנויות, לאחר שהואשם בגזענות, באנטישמיות ובנטייה פרו-אסלאמיסטית. בסופו של דבר הוא אולץ להתפטר 

מהמרוץ במאי, בשל טענות לתקיפה מינית. 

NUPES – זכתה לביקורת חריפה בשל  שוויון  אזאלמה סיגו )Azelma Sigaux( – מועמדת מטעם  בחירתה של 
הנפש שהפגינה בעבר ביחס לקומיקאי האנטישמי דיודונה )Dieudonné(. בתגובה לביקורת, סיגו טענה כי “אין לה 
קשרים הדוקים עם דיודונה”. ראוי לציין, שאביה של אזלמה סיגו, ג’אקי סיגו )Jacky Sigaux(, היה מנהל הבמה של 
דיודונה. סיגו האב זכה לפופולריות רבה ב-2008, כאשר עלה על בימת אולם Zenith המפורסם, מחופש למגורש בעת 

השואה, לצד דיודונה ורובר פוריסון )Robert Faurisson(, מהאבות המייסדים של תנועת הכחשת השואה.  

בין  מיוחד סביב תופעת הברית  ובאופן  שב והתמקד הוויכוח הציבורי סביב הפוליטיקה ההצטלבותית,  ביולי, 
האסלאמיזם לשמאל, והאנטישמיות הפרועה בקרב חוגים אלה. הוויכוח גבר כאשר האומה הצרפתית, הרכינה ראש 
לזכר גירוש "Vel d’Hiv" )שאירע ב-1942( - הגירוש הגדול ביותר של יהודים מצרפת במהלך השואה. דמויות ציבוריות 
הוקיעו בתור "צביעות" את מאמציהם של חברי הפרלמנט מהשמאל הקיצוני לחלוק כבוד ליהודים הצרפתים שגורשו, 
גורמי אסלאם רדיקלי כמקור הראשי  והאלקטורלית של השמאל הקיצוני עם  תוך הדגשת הברית האידיאולוגית 
לאנטישמיות בת-זמננו. ברקע, מתילד פאנו )Mathilde Panot(, חברת פרלמנט חדשה מטעם NUPES, גרמה לסערה 
בעקבות הכינוי הסרקסטי "ניצולה", שהשתמשה בו כלפי ראשת הממשלה אליזבת בורן )Élisabeth Borne(. אביה 
של בורן, Joseph Bornstein, שרד את אושוויץ, שם נרצחו אביו ואחיו הצעיר ביותר עם הגעתם. כמה אינטלקטואלים 

ופוליטיקאים צרפתים בולטים כינו את הרטוריקה של פאנו “אנטישמית”.
יתרה מזו, חברי פרלמנט מהשמאל הקיצוני הגישו הצעת החלטה אנטי-ציונית קיצונית, המאשימה את המדינה 

היהודית במדיניות אפרטהייד, הצעה שכותרתה "גינוי המיסוד של משטר אפרטהייד מצד שלטונות ישראל כלפי 

העם הפלסטיני".38 חברי פרלמנט מקואליציית NUPES חתמו על הצעת ההחלטה, אך זו זכתה לגינוי תקיף מצד חבר 
הפרלמנט היהודי מטעם:                  שהזהיר מפני הסכנה הטמונה בייבוא הסכסוך הישראלי-פלסטיני 
לתוך צרפת "והפעלתו ככלי מטעמים שאינם קשורים כלל במטרות שלהגנתן יוצאים". Yonathan Arfi, הנשיא החדש 
של ארגון הגג היהודי הצרפתי "CRIF”, הצהיר, כי ב”אובססיה שלו ביחס לישראל”, השמאל הקיצוני הצרפתי הולך 

בעקבות ג’רמי קורבין. 

Jérôme Guedj, NUPES
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היעדר התגייסות נרחבת בעצרות נגד ישראל בצרפת   

אף שבמקרים רבים קמפיינים של מידע שקרי סביב פעולות ישראל בהר הבית הידרדרו לרטוריקה אנטישמית, לא 
נרשמו בצרפת עצרות המוניות נגד ישראל בעת ההסלמה באפריל 2022. יצויין כי חודש לפני כן החליטה מועצת 
השרים להוציא מחוץ לחוק שני איגודים אנטי-ציוניים קיצוניים. לדברי שר הפנים, ג’רלד דרמנין, אותם ארגונים – 
"Collectif Palestine Vaincra" )"הקולקטיב הפלסטיני ינצח"( וכן "Comité Action Palestine" )"ועדת הפעולה 

פלסטין"( – עסקו בהפצת "שנאה, אלימות ואפליה" וכן "הזינו מחלוקות בתוך הקהילה הלאומית".

2021. משטרת פריז הטילה איסור על הפגנות פרו-פלסטיניות בעקבות מבצע "שומר  דפוס דומה נצפה במאי 
החומות", צעד שהצליח להכיל התפרצויות אלימות הקשורות בקבוצות קיצוניות )שילוב בין תומכים פרו-פלסטינים, 
אסלאמיסטים רדיקלים וקבוצות שוליים מהשמאל הקיצוני(. המקרה של צרפת מוכיח פעם נוספת את התפקיד החיוני 
של מדיניות מונעת בהשגת הכלה אפקטיבית של הייצוא של אלימות מצד קיצונים פרו-פלסטינים למדינות אחרות.

התעוררות האקטיביזם בקרב הימין הקיצוני? 

מ-2017 סוכלו בצרפת 8 מתקפות שתוכננו על ידי קיצונים ימנים. הרשויות מתייחסות "ברצינות רבה" לאיום מצד 
הימין הקיצוני, ולדברי שופט פריזאי לענייני טרור, איום זה "במגמת התגברות".105

 ,)Laurent Bouvet, 2015( "בצרפת, הקיטוב הרב במישור הפוליטי, הסוציאלי והחברתי, לצד "חוסר הביטחון התרבותי
גרמו להתעוררות של אקטיביזם בימין הקיצוני. בין הדוגמאות לכך: 

הגבר בן ה-20 זוהה ברשתות החברתיות בכינוי  2022 - נעצר ניאו-נאצי צרפתי, שנחשד בתכנון רצח המוני.   יוני 
“HeinrichHimmler88”. בסרטוני וידיאו שפרסם איים לתקוף "יהודים, שחורים, נשים ואת קהילת הלהט"ב". 

 יוני 2022 - המשטרה חשפה מאגר נשק בעקבות מעצר של ארבעה גברים, שנחשדו בהשתייכות לקבוצה ניאו-
נאצית באזור אלזאס במזרח. על פי התובעת Edwige Roux-Morizot, הגברים, בגילאי 45 עד 53, השתתפו במה 

שכונה “ֵציד יהודים” במהלך משחק כדורגל בשטרסבורג. שירותי הביון גילו מספר “מדאיג” של אקדחים וחומרים, 
העשויים לשמש להכנת חומרי נפץ.

אין  יהודים בעשרות השנים האחרונות,  ימנית-קיצונית לא רצחו  יחידים המחזיקים באידיאולוגיה  כי בצרפת,  אף 
להתייחס בקלות דעת לאיום הפוטנציאלי הטמון בהם, בהתחשב ברקע ההיסטורי וברדיקליות והאלימות של חוגים 
אלה. בתזכיר מ-2005 העריכו שירותי הביון את מספר פעילי הימין הקיצוני ותומכיהם ב-2,500 עד 3,500 בני אדם.106 

מקורות משטרתיים טענו, כי 1,000 עד 2,000 יחידים המשתייכים בתפיסותיהם לימין הקיצוני נמצאים כרגע במעקב 
שירותי הביון, בהם כמה מאות תומכי עליונות לבנה.107 זאת ועוד: דו"ח מחקירה פרלמנטרית על קבוצות מהימין הקיצוני 

מצביע על קיומו של "פיתוי לטרור" בעקבות מתקפות הטרור האסלאמיסטיות הקטלניות של 108.2015 

105. Jérémy Maccaud, “ “HEINRICHHIMMLER88”: UN NÉONAZI SOUPÇONNÉ D’UN PROJET DE TUERIE DE MASSE MIS EN EXAMEN 
        EN FRANCE, BFMTV, 4.6.2022, www.bfmtv.com.
106. Interview with Jean-Yves Camus, Director of the “Observatoire des radicalités politiques .“Le Monde, December 2021, www.lemonde.fr.
107. ”Margaux d'Adhémar,  Suprémacistes blancs : quelle est cette frange de l'ultra-droite qui veut sauver la France de la décadence,”?,
         Le Figaro, October 2020, www.lefigaro.fr.

שירותי הביון ממשיכים לעקוב אחר קבוצות כמו Action Défense Opérationnelle ,Brajols וה-OAS, אך גם אחר קבוצות ניאו-נאציות שהוצאו אל מחוץ 
 .Bastion social-ו Charlemagne Hammerskin ,Combat 18 ,Blood & Honor לחוק, דוגמת

108. National Assembly, “Commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscule d’extrême droite en France,“ June 2019, www.ssemblee-nationale.fr.

https://www.bfmtv.com/police-justice/heinrich-himmler88-un-neonazi-soupconne-d-un-projet-de-tuerie-de-masse-mis-en-examen-en-france_AD-202206040182.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2020/12/26/les-ultras-attendent-l-ultime-confrontation-des-civilisations_6064540_823448.html
https://www.lefigaro.fr/actualite-france/supremacistes-blancs-quelle-est-cette-frange-de-l-ultra-droite-qui-veut-sauver-la-france-de-la-decadence-20201009
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_rapport-enquete
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ועם האיום  גורמים בשוליים האולטרה-לאומניים מבקשים לפתוח במלחמת תרבות עם האסלאם  למעשה, 

ילידת אירופה מתחלפת  תיאוריה הגורסת, כי האוכלוסייה הלבנה  הקיומי הנשקף כביכול מ"ההחלפה הגדולה", 

בהדרגה ובעקביות באוכלוסיות מאפריקה ומהמזרח התיכון באמצעות הגירה המונית ובשל תפיסות של רב-תרבותיות. 
המחזיקים בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות סבורים, כי היהודים הם שמנהלים תהליך זה. 

ונעשו "לא  עם זאת, חוגי הימין הקיצוני בצרפת מתוארים כמי שאיבדו בשנים האחרונות מידה ניכרת מהשפעתם 
מאורגנים" בעקבות פירוקם על ידי הממשלה.109 על פי המינהל הכללי לביטחון פנים של צרפת )DGSI(, ארגונים ניאו-
נאציים ותיקים והיסטוריים נמצאים "בנסיגה זה חמש או עשר שנים", מגמה חיובית, שה-DGSI מייחס לסדרה של 

פעולות מינהליות ב-2013 שהובילו לפירוקם של ארגונים אלה.110 

109. National Assembly, “Commission d’enquête sur la lutte contre les groupuscule d’extrême droite en France,“ June 2019, www.assemblee-nationale.fr.
110. Ibid.

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/rapports/celgroued/l15b2006_rapport-enquete
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אירועים אנטישמיים נוספים

 בחירות 2022 לנשיאות צרפת: ביטויי אנטישמיות כלפי המועמד היהודי אריק זמור. עם כניסתו למרוץ הבחירות 
לנשיאות צרפת שנערכו בחודש אפריל 2022 רשם אריק זמור עלייה מרשימה בסקרי דעת קהל. זמור בן ה-63 הוא 
סופר מצליח, עיתונאי ואינטלקטואל יהודי-צרפתי. זמור שימש שוב ושוב כיעד לקמפיינים אנטישמיים ומטרה לגילויי 
אלימות, שהגיעו לשיא בתקופת המרוץ לנשיאות. בין הדוגמאות: סרטוני וידיאו שפורסמו ברשתות חברתיות ובהם 
 Yannick( נראו אנשים שצועקים השמצות אנטישמיות כלפי אריק זמור. במקביל, המועמד לנשיאות יאניק ז’אדו
והוא  “יהודי מחמד”.111 הערותיו חוללו שערורייה,  Jadot( ממפלגת “אקולוגיה אירופית-הירוקים” כינה את זמור 

הואשם ב”שמאלנות-אסלאמיסטית” וב”אנטישמיות”.

 קבוצת גברים תקפה באלימות אדם יהודי בשעה שתלה כרזות קמפיין של אישתו, Audrey Rozenhaft, שהתחרתה 
על מושב בפרלמנט בשטרסבורג. שני התוקפים כינוי אותו “יהודי מלוכלך”. 

 יהודי אורתודוקסי נפצע בתקיפה במרכז שטרסבורג, כאשר אדם הפיל אותו מאופניו ונמלט מהמקום. הקורבן סבל 
מ"פציעה חמורה", כך על פי פרקליטו, Raphael Nisand, שכינה את האירוע “מתקפה אנטישמית”.

 Évry Georges Brassens שבפרבר  שנשלח לבית הספר התיכון   מורה צרפתי קיבל מכתב ובו איומים במוות, 
בפריז. האיומים כללו אזכור מאיים של גורלו של סמואל פאטי )Samuel Paty(. ראשו של פאטי, מורה להיסטוריה 
47 שלימד בבית ספר בפריז, נערף לפני שנתיים על ידי מוסלמי-פונדמנטליסט, שהתנגד לכך, שפאטי הראה  בן 
לתלמידיו קריקטורות של הנביא מוחמד במסגרת דיון על חופש הדיבור. המקרה הצית זעם ברחבי המדינה, שכן 
החדירה האסלאמיסטית לבתי הספר הציבוריים היא נושא רגיש ביותר בשיח הציבורי, גם נוכח התחושות הקשות 

בעקבות הרצח המזעזע של סמואל פאטי.

111. הכינוי "Juif de service" )"יהודי מחמד"( הוא כינוי מעליב ביותר בתרבות הצרפתית.

נובמבר 2019 – החשוד פרסם פוסט ובו הוא נראה שורף 
דגל ישראל. ברקע מוצג דגל אלג'יריה.

מקור: דף הפייסבוק שנטען כי הוא של החשוד
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התפתחויות חשובות נוספות 

 פרשת שרה חלימי: התפתחויות חיוביות בחקיקה, לצד דו"ח פרלמנטרי שהצית זעם ציבורי - באפריל 2021 פסק 
בית הדין הגבוה של צרפת, הערכאה הגבוהה ביותר במערכת המשפט במדינה, כי לא ניתן להעמיד לדין את קובילי 
טראורה, שרצח את שרה חלימי, רופאה יהודייה בת 64, משום שביצע את המעשה תוך כדי "התקף הזיות" כתוצאה 
משימוש בקנביס. בית המשפט הכיר בממד האנטישמי של המעשה. פסק הדין הצית זעם ציבורי נרחב, והדבר הביא 

לשתי התפתחויות משמעותיות:

 התפתחות בחקיקה – בדצמבר 2021 אימץ הפרלמנט הצרפתי הצעת חוק חדשה, המבטלת הגנות של אי-שפיות 
זמנית הקשורות בצריכה רצונית של סמים.

 התפתחות פוליטית – בינואר 2022 פרסמה את מסקנותיה ועדת החקירה הפרלמנטרית, שהוקמה במטרה לבדוק 
"בעיות אפשריות" במקרה הרצח של שרה חלימי. הדו"ח, שאושר ברוב של 7 לעומת 5, הצית זעם בקהילה היהודית 
בצרפת. כך, ולמרות ליקויים שנמצאו, הדו"ח מצא שלא נפל פגם בהתנהלות המשטרה וביהמ"ש בפרשה. חבר 

הפרלמנט Meyer Habib אמר, כי עמיתיו בבית המחוקקים "סירבו לומר את האמת".

 פרס נובל בספרות לצרפתייה תומכת "BDS" - אנני ארנו )Annie Ernaux(, סופרת ומרצה צרפתייה, כלת פרס נובל 
לספרות לשנת 2022, הביעה שוב ושוב את תמיכתה בתנועת ה-"BDS". ב-2019 חתמה ארנו על עצומה, שקראה 
להחרים את האירוויזיון שהתקיים בישראל; בשנה שלפני כן חתמה על עצומה שקראה להחרים את המופעים של 
Georges Abdallah, טרוריסט לבנוני, שבית משפט  להקת מחול ישראלית בצרפת. ארנו אף קראה לשחרורו של 
צרפתי גזר עליו מאסר עולם ב-1982 בגין רצח של שני פקידים מארה”ב ומישראל. החלטתה של ועדת פרס נובל 

חוללה סערה בקהילה היהודית, ורבים גינו את ה”אנטישמיות” של ארנו. 

 לבנון: סופרים צרפתים מבטלים השתתפות בפסטיבל ספרותי בעקבות האשמות ב"ציונות" - כמה סופרים 
 Éric-Emmanuel Schmitt, Tahar Ben Jelloun, Pascal( צרפתים בעלי שם – בהם ארבעה זוכי פרס גונקור היוקרתי
Bruckner, Pierre Assouline( – החליטו להחרים פסטיבל ספרותי בלבנון לאחר שהואשמו על ידי פקידים לבנונים 
Mohammad al-Mortada, צייץ כי הפסטיבל “מנצל את התנועה  ואכן, שר התרבות הלבנוני,  בקידום “ציונות”. 
התרבותית כדי לקדם את הציונות ואת תוכניות הכיבוש האגרסיביות שלה, הגלויות והסמויות״. הציוץ נמחק לאחר 

מכן. השר טען גם, כי לא יאפשר "לציונים להסתובב ולהפיץ בלבנון את הרעל של הציונות". 
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 סקרים שנערכו ב-2022: 

 לרוב מכריע באוכלוסייה הצרפתית דעה חיובית על יהודים.112 סקר שנערך לאחרונה על ידי IPSOS מגלה, כי 
רובם המכריע של המשיבים הצרפתים מסכימים עם האמירה, כי "האופן שבו מתקיימת היהדות בצרפת עולה 
בקנה אחד עם ערכי החברה הצרפתית". ואולם ניתוח הנתונים לפי השתייכות פוליטית מראה הסכמה רחבה 
יותר בקרב מפלגות הזרם המרכזי בהשוואה למפלגות השמאל הקיצוני, ובייחוד מפלגתו של ז'אן-לוק מלנשון 

והמפלגה הקומוניסטית.

 רוב הצעירים הצרפתים שמעו על השואה; אך התחרות על מעמד הקורבן הייתה ונשארה מושרשת. על פי 
34% מהם סבורים, כי  IFOP, כ-86% מהצעירים הצרפתים דיווחו, כי כבר שמעו על השואה.113 עם זאת,  סקר 
השואה "נדונה יותר מדי בתוכניות הלימודים, על חשבון אירועים אחרים, כמו מלחמת אלג'יריה והסחר בעבדים". 
56% מהצעירים מסכימים עם האמירה, כי "מדינת ישראל מנצלת את השואה כדי להצדיק את  על פי הסקר, 

מדיניותה כלפי הפלסטינים". 

112. ADL, “New Poll: French Have Mostly Positive Views of Jews, Troubling Sentiment Towards Muslims,” October 2022, www.adl.org.
113. IFOP, “Le regard des jeunes sur la shoah: connaissance, représentations et transmission,“ September 2022, www.ifop.com.

https://www.adl.org/resources/blog/new-poll-french-have-mostly-positive-views-jews-troubling-sentiment-towards-muslims
https://www.adl.org/resources/blog/new-poll-french-have-mostly-positive-views-jews-troubling-sentiment-towards-muslims
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� גרמניה

מבוא ותקציר

2022 הראו סימנים של צמיחה והתחזקות: במקביל, התמודדו קהילות  חיי הקהילה היהודיים בגרמניה בשנת 

2022, על-אף שטרם התקבלו נתונים סופיים, מספר הפשעים  בשנת  יהודיות עם איומים מובהקים במספר זירות. 

2001. האיומים מצד ימין קיצוני ומקבוצות  האנטישמיים האלימים צפוי להיות הגבוה ביותר מאז החל התיעוד בשנת 
ביטויים ציבוריים של  היו  2022 במיוחד  מה שאפיין את שנת  זאת,  לגדול. עם  רדיקליות-מוסלמיות המשיכו 
והייבוא לא מכבר של תיאוריות פוסט-קולוניאליות חדשות,  אנטישמיות, שהתעוררו בעקבות תנועת ה-“BDS״ 

לצד היעדר התגובות עליהן מהממסד הפוליטי והתרבותי. 

סירובם של מנהיגים לפעול מול אנטישמיות מהשמאל, אפשרה למעשים כאלה ולהשפעותיהם לצמוח. ואכן, בקרב 
חלקים מהקהילה היהודית בגרמניה התאפיינה השנה באכזבות רבות מצד הממסד הפוליטי, האקדמי, המשפטי 
והתרבותי, כאשר לעיתים גילויים אנטישמיים פומביים שהונעו על ידי שנאת ישראל זכו להתייחסות מזלזלת ולמחילה, 

וזילות השואה קיבלה במקרים מסויימים לגיטימציה כאשר השתמשו בה לדמוניזציה של ישראל.

יש לציין, כי סקרים משנת 2022 הראו כי אנטישמיות נפוצה בקרב האוכלוסייה הגרמנית. מחקר שהוזמן על ידי הוועד 
היהודי האמריקני )AJC( מ"מכון אלנסבך" )Allensbach Institut(115 הראה כי האנטישמיות לא קיימת רק בשוליים, 
אלא בזרם המרכזי של החברה ובקרב קבוצות פוליטיות וחברתיות רבות. סטריאוטיפים אנטישמיים בלטו בקרב תומכי 
 Alternative ,כל המפלגות הפוליטיות המיוצגות בבונדסטאג, אם כי הנפוצים ביותר בקרב תומכי מפלגת הימין הקיצוני

116.)AfD ,אלטרנטיבה לגרמניה( für Deutschland

יתרה מכך, העוינות האנטישמית בקרב מוסלמים בגרמניה הייתה נפוצה הרבה יותר מהממוצע בחברה. השפעה 
זרה, בעיקר מאיראן וטורקיה, על כאלף מסגדים בגרמניה117 הוכרה כגורם תורם ניכר. אכן, היה קשר ברור בין תדירות 
 ,)Felix Klein( הביקורים במסגדים לבין אנטישמיות.118 לדברי הנציב הממונה על סוגיית האנטישמיות, פליקס קליין

הפוליטיקה הגרמנית חייבת לפעול כדי “להפחית תלות והשפעות חיצוניות”.119

להילחם  במטרה  פוליטיות  החלטות  השנה  והתקבלו  לפועל,  והוצאו  הושקו  חשובים  חברתיים  פרויקטים 

באנטישמיות ולהנציח את השואה. בנובמבר אימץ הקבינט הפדרלי את האסטרטגיה הלאומית הראשונה של גרמניה 

שהתמקדה בלעדית במאבק באנטישמיות ובקידום חיים יהודיים. עם זאת, הצלחתם של צעדים אלה תהיה תלויה 
במידה ניכרת בפעולות שההנהגה המבצעת והמחוקקת תנקוט כדי ליישם את האסטרטגיה. החלטה של   בית משפט 
המשפט הפדרלי המנהלתי בלייפציג שקבע, כי על העיר מינכן לאפשר אירועי תנועת ה-"BDS" בשטחים שלה,120 היא 

דוגמה להחלטה הפועלת בכיוון ההפוך.

115. Antisemitismus in Deutschland: Eine Repräsentativbefragung (Berlin: American Jewish Committee, 2022(.
116. לדוגמה, יותר משליש מהגרמנים הסכימו עם האמירה "היהודים מנצלים את מעמדם כקורבנות רצח העם במלחמת העולם השנייה לטובתם" וכמעט 

רבע הסכימו ש"ליהודים יש יותר מדי כוח בכלכלה ובפיננסים". 
117 לפי ה-AJC, מסגדים אלה כוללים כ-800 מסגדים השייכים לאיחוד הטורקי-אסלאמי של המכון לדתות )DITIB(, שהוא הארגון האסלאמי הגדול ביותר 
בגרמניה, והוא ממומן על ידי משרד הדתות הטורקי. מבקרים מאשימים את DITIB בכך, שהוא פועל כשלוחה של הממשלה הטורקית. הם כוללים גם כ-150 
מסגדים המושפעים על ידי איראן, בהם המרכז האסלאמי של המבורג )IZH(, שלפי המשרד הממלכתי של המבורג להגנה על החוקה, הוא אחד המוסדות 

החשובים ביותר של המשטר האיראני באירופה. 
118. Antisemitismus in Deutschland: Eine Repräsentativbefragung (Berlin: American Jewish Committee, 2022(, p.24.
119. "Neue Allensbach-Studie: Antisemitismus in Deutschland weitverbreitet“, Der Tagesspiegel, 10.05.2022.
120. "Saalverbot für BDS-Bewegung in München nicht zulässig“, Zeit Online, 20.1.2022.
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תקריות אנטישמיות

 2001 ב-2021 תיעדה משטרת גרמניה 3,068 אירועים אנטישמיים בכל רחבי המדינה121 – המספר הגבוה ביותר מאז 
ועלייה של 23% בהשוואה לשנה הקודמת. בשלושת הרבעונים הראשונים של 2022 נרשמו 1,555 אירועים, ירידה של 
16% בהשוואה לאותה תקופה ב-2021. עם זאת, מספר התקיפות האלימות עלה ב-57%, מ-35 ל-55 122 - המספר 

הגבוה ביותר לתקופה הדומה מאז 2001. הירידה נובעת ככל הנראה מההתמתנות של מגיפת הקורונה בשנת 2022, 
שהובילה גם לירידה בצעדים נגד המגיפה, וכתוצאה מכך להיחלשות יכולתן של הסצנות של הימין הקיצוני והניאו-
נאצים להתגייס נגד צעדים אלה באמצעות דימויים אנטישמיים. יתר על כן, גל האירועים האנטישמיים שהתרחשו 
במהלך מבצע ״שומר החומות״ לא חזר השנה, בין היתר בשל האיסור הזמני של משטרת ברלין על עצרות אנטי-
ישראליות של יוזמות פלסטיניות, וזאת בעקבות העצרות הפרו-פלסטיניות האלימות בין ה-16 ל-24 באפריל )ראו להלן(.

חשוב להדגיש, כי המספרים שלעיל מייצגים רק את האירועים האנטישמיים שדווחו למשטרה, ויש להניח כי מספר 
האירועים בפועל הוא גבוה הרבה יותר. הנחה זו מתבססת על ההבדל בין הנתונים הרשמיים והמספרים שפורסמו 

בידי ארגונים לא ממשלתיים. לדוגמה, ה-Berlin Recherche-und Informationsstelle Antisemitismus )מרכז 
מחקר ומידע בנושא אנטישמיות, RIAS( דיווח על בין 1,052 ל-1,472 אירועים אנטישמיים בברלין בשנת 123,2021 בעוד 
 ,)BfV( 422 אירועים כאלה באותה תקופה.124 גם ראש המשרד הפדרלי להגנה על החוקה שהמשטרה רשמה רק 
תומס הלדנוונג )Thomas Haldenwang(, והנציב הממונה על סוגיית האנטישמיות במשרד התובע הציבורי של ברלין, 
ונוני אמרה גם, כי מחקרים  ונוני )Claudia Vanoni(, הצהירו, כי המספרים הללו הם "רק קצה הקרחון".125  קלאודיה 
מראים שכ-80% מהנפגעים אפילו לא מדווחים על אירועים אנטישמיים חמורים.126 לפי RIAS ברלין, הקורבנות לרוב אינם 
מגישים תביעה מתוך דאגה לביטחונם, זאת מאחר והפושע יכול לקבל מידע אישי על אודותיהם או לפגוש אותם בבית 

המשפט, ולאור המתאם הנמוך בין המאמץ הבירוקרטי לבין הסיכויים לחקירה מוצלחת.127 

מספר העבירות האנטישמיות הוא גבוה, אבל כמעט כל הפושעים אינם נענשים. בשלושת הרבעונים הראשונים של 
שנת 2022 זיהתה המשטרה 936 אנשים החשודים בביצוע עבירות על רקע אנטישמי, אך אף אחד מהם לא נעצר ולא 
הוצאו צווי מאסר.128 בשנת 2021 זיהתה המשטרה 1,539 חשודים, אך רק שמונה מהם נעצרו באופן זמני ושני צווי מאסר 

הוצאו.129 היעדר העמדה לדין בפשעי אנטישמיות מוביל לחוסר הרתעה ומביא לעלייה במספר ההתקפות האלימות.

121. Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung: Antisemitische Straftaten im Ersten Quartal 2022, Drucksache 20/1801, 11.05.2022, p.4.
122. Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung: Antisemitische Straftaten im Dritten Quartal 2022, Drucksache 20/4205, 26.10.2022, pp.2-4.
ניתן לקבוע את המספר המדויק מאחר שבניגוד לנהוג בעבר, המשטרה הטילה איסור על מסירת מידע לארגונים חברתיים אזרחיים כדי לקדם  123. לא 
הגנת מידע. לפיכך לא ברור כמה מתוך 420 המקרים שנרשמו במשטרה כבר נכללים ב-1,052 המקרים שנרשמו על ידי RIAS. האיסור של המשטרה זוכה 

לביקורת נרחבת כפוגע במאמצים להיאבק באנטישמיות.
124. הודעה לעיתונות של RIAS, דוא”ל מ-24 במאי 2022.

125. “Berlin: Lagebild Antisemitismus: Verfassungsschutz sieht großes Dunkelfeld“, Jüdische Allgemeine, 21.04.2022; “Das Verfahren kann sehr 
zäh und belastend sein“: Warum antisemitische Vorfälle sich häufen – aber selten angezeigt werden“, Der Tagesspiegel, 08.09.2022.

126. “Das Verfahren kann sehr zäh und belastend sein“: Warum antisemitische Vorfälle sich häufen – aber selten angezeigt werden“, 
 Der Tagesspiegel, 08.09.2022.

127. Idem.
128. Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung: Antisemitische Straftaten im Dritten Quartal 2022, Drucksache 20/4205, 

26.10.2022, pp.3-4.
129. Deutscher Bundestag, Antwort der Bundesregierung: Antisemitische Straftaten im Zweiten Quartal 2021, Drucksache 20/1801, 11.05.2022, p.4.
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זירות הקיצונים בגרמניה

 Bundeskriminalamt -( על פי הסטטיסטיקה שפורסמה על ידי המשרד הפדרלי של המחלקה הפלילית במשטרה
2021 דיווחו  BKA( לגבי פשעים ממניעים פוליטיים, נרשמה עלייה בהתקפות של קיצונים על קהילות דתיות. בשנת 
הרשויות על 3,616 תקיפות מסוג זה –21% יותר מאשר בשנת 2020. התקיפות של נציגים דתיים גדלו ב-40.5%. מתוך 
3,114 תקיפות, 80% כוונו נגד נציגי קהילות יהודיות. מספר התקיפות של בתי הכנסת עלה ב-104%. מספר הפשעים 
285 עבירות פליליות. המספר הכולל של  האנטישמיים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני גדל ב-1,040%, ונרשמו 

פשעים אנטישמיים עלה ב-28.8%, ל-3,027 פשעים. 

2021 הדגישה שרת הפנים הפדרלית, ננסי פזר )Nancy Faeser(, כי בשעה ש-41%  BfV לשנת  בעת הצגת דו”ח 
מכלל הקורבנות של מעשי האלימות על רקע פוליטי מותקפים על ידי קיצונים ימנים, הימין הקיצוני הינו האיום הקיצוני 
הגדול ביותר לדמוקרטיה ולאנשים בגרמניה. עם זאת, במקביל, ניכרת אנטישמיות בוטה וגלויה יותר ויותר בהשפעה 

אסלאמיסטית, שמפיצה בגלוי שנאה של יהודים ושל מדינת ישראל.130

הימין הקיצוני

2020. מתוכם,  לפי דו"ח ה-BfV, זירת הימין הקיצוני גדלה והגיעה ל-33,900 אנשים, גידול של 1.8% בהשוואה לשנת 
13,500 סווגו כאלימים )13,300 בשנת 2020(. בעוד שמספר הפשעים שבוצעו בידי פעילי הימין הקיצוני קטן ב-9.6%, 
ל-20,201, במשך השנה שחלפה, מספר הפשעים על רקע אנטישמי שביצעו קיצונים אלה עלה ב-12.2%, לסך כולל של 

2,439 )בהשוואה ל-2,173 בשנת 2020(, בהם 35 פעולות אנטישמיות אלימות.131 

בשנת 2021 חוזקו נרטיבים אנטישמיים של הימין הקיצוני על ידי מגיפת הקורונה, ותיאוריות קונספירציה אנטישמיות 
הופצו גם מעבר לגבולות הימין הקיצוני, בעיקר באמצעות המדיה החברתית. תיאוריות אלו גרמו לאנשים לבצע פשעים 
2022, כשהמגיפה החלה להתמתן ופרצה מלחמת רוסיה- אנטישמיים בעולם האמיתי, כולל רצח.132 במהלך שנת 
יומין כדי  אוקראינה, עברו פעילי הימין הקיצוני למחזור ולהתאמה של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות עתיקות 
“להסביר” את המשבר שנוצר כתוצאה מהמלחמה. כבר בחודש מרץ הופיעו בפלטפורמות החברתיות )בעיקר בטלגרם 
וב-Bitchute( התיאוריות הראשונות, שהצביעו על היהודים כגורם, כאחראים וכמרוויחים מהמלחמה133 )ראו הפרק 

העוסק במלחמת רוסיה-אוקראינה(. 

כוח פוליטי.  ה-AfD עשתה שימוש בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות הקשורות למלחמה כדי להשיב לעצמה 
בשנת 2021 ובמחצית הראשונה של שנת 2022, ה-AfD – אשר חבריה מרבים להפיץ אנטישמיות, רוויזיוניזם היסטורי 
ניכר מכוחה האלקטורלי ברוב מדינות גרמניה. ההיחלשות שיקפה את ההקצנה של  וזילות השואה – איבדה חלק 
המפלגה – מנהיג ה-AfD הוותיק Jörg Meuthen אף עזב את המפלגה בחודש פברואר בגלל שהפכה לקיצונית מדי134 
– ואת העובדה שנושא הגיוס האלקטורלי הקלאסי שלה, ההגירה, היה פחות מרכזי בשיח הגרמני עם הצטמצמות 
2022, ה-AfD חיזקה את מעמדה בכך שהציגה עצמה ככוח המניע של  משבר הפליטים הסורי. במחצית שנייה של 

130. "Pressemitteilung: Politisch motivierte Kriminalität erreichte im Jahr 2021 neuen Höchststand: Steigerung um mehr als 23 Prozent“, 
Bundesministerium des Inneren und für Heimat, 10.5.22.

131. Verfassungsschutzbericht 2020 (Berlin: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2021(, pp.52-54.
132. על פי דו"ח הבונדסטאג על אנטישמיות ברבעון הרביעי של שנת 2021 )מסמך מודפס 20/1801(, מתנגד לחיסונים גרמני ירה באישתו, בשלוש בנותיהם 

ובעצמו, כי "היה משוכנע שהמדינה שוקדת על תוכנית מרושעת... לצמצם את אוכלוסיית העולם בחצי ולכונן סדר עולמי חדש בהנהגה יהודית". סיווג 
המעשה כאנטישמי נובע מתיאוריות קונספירציה אנטי-יהודיות שהיו במכתב הפרידה שלו ובצ'אטים בטלגרם.

133. תיאוריות הקונספירציה נעו בין טענות שהיהודים היו הסיבה למלחמה היות שרצו להקים את "ירושלים השמימית", אזור התיישבות יהודי בדרום אוקראינה, 
ושנשיא רוסיה ולדימיר פוטין החל במלחמה כדי למנוע את הפלישה היהודית, ועד טענות שהמלחמה היא חלק מתכסיס יהודי לבודד את הרוסים, לפלג 

את החברה ולקדם "מלחמה פתוחה" עולמית, שמטרתה להביא ל"צמצום האנושות" ול"איפוס הגדול".
134. “Meuthen erklärt Parteiaustritt: "Ich sehe in dem Projekt AfD als gesamtdeutsche Partei keine Zukunft mehr“, Tagesspiegel, 29.1.2022.
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תנועת המחאה נגד מדיניות הממשלה במשבר רוסיה-אוקראינה. כשהיא חוזרת לנושאיה המסורתיים של תיאוריות 
קונספירציה ושיח שנאה נגד פליטים, מפלגות פוליטיות אחרות וארה”ב, דרשה המפלגה להפסיק את הסנקציות נגד 

רוסיה ועוררה רגשות נגד הפליטים מאוקראינה. 

האסלאם הקיצוני

ה-BfV מבחין בין שתי קטגוריות: אסלאמיזם וקיצוניות הקשורה למדינות זרות. אנטישמיות מהווה מרכיב מהותי 

באידיאולוגיה של כלל הזירה האסלאמיסטית. זירה זו, כוללת שלוש קבוצות עיקריות. 

 הסלפיזם - זרם קיצוני במיוחד באסלאמיזם, מהווה את התנועה האסלאמיסטית החשובה ביותר בגרמניה.135 הוא 
בולט בפוטנציאל גבוה לאלימות; לפי ה-BfV, ג’יהאדיזם אלים עלול לצמוח מתוך הסלפיזם. 

כל הנושאים  גורם הקשר המרכזי עבור  )legalistic organizations(136 טוענים שהם  הארגונים הלגליסטיים 
המוסלמיים בגרמניה. בדרך זו הם שואפים לעצב את המערכת החברתית והפוליטית בטווח הארוך לטובת סדר 
ומערכת ערכים אסלאמיים ולבסס את סדר היום שלהם בפוליטיקה ובחברה. ארגונים לגליסטיים מנסים גם להשיג 

השפעה ברמה המקומית והארצית באמצעות ארגוני הגג המוסלמיים שבהם הם שולטים. 

ארגוני הטרור כמו "חיזבאללה" ו"חמאס", אשר שניהם, אם כי בהקשרים שונים, מפיצים את המאבק האלים נגד 
ישראל. לחבריהם ולתומכיהם שתי מטרות עיקריות: לתמוך בארגונים באמצעות איסוף תרומות ולהשפיע על השיח 

הפוליטי והחברתי בגרמניה בכיוון פרו-פלסטיני.

זירת הקיצונית הקשורה למדינות זרות שאינה אסלאמיסטית,137 אשר על פי ההערכות מונה 28,650 אנשים, כוללת 
וכן ארגונים השוקדים על מאמצי בדלנות בארצותיהם.138   ימין ושמאל  גורמים אידיאולוגיים מקבוצות קיצוניות של 
גרמניה נחשבת למקלט בטוח, שממנו הארגונים תומכים בארגוני הבית שלהם בעיקר באמצעות תעמולה, אך לעיתים 

קרובות גם על ידי אספקת כסף, חומרים או לוחמים שגויסו זה עתה. 

BfV, שיעורי הפשעים אנטישמיים בעלי “מוטיבציה קיצונית אידיאולוגית-זרה” גדלו ב-239% -  על פי דו"ח של 

BKA, פשעים אנטי-ישראליים עם “אידיאולוגיה זרה” גדלו  139.2021 על פי דו”ח של  2020 ל-122 בשנת  מ-36 בשנת 
ב-1,040% - מ-25 ל-140.285 אנטישמיות גלויה באה לידי ביטוי במיוחד מצד קבוצת הימין הקיצוני הטורקית “הזאבים 
האפורים” ומצד פלסטינים קיצונים. השחקן העיקרי מבין הארגונים הפלסטיניים החילוניים הפעילים בגרמניה הוא 
“החזית העממית לשחרור פלסטין” )PFLP(, שנוסד ב-1967. הוא שולל את זכותה של ישראל להתקיים ודוגל בגלוי 
במאבק מזוין נגד ישראל. “PFLP" סווג כארגון טרור על ידי האיחוד האירופי, ישראל וארה"ב. בגרמניה הוא נמצא תחת 
פיקוח של ה-BfV, אך אינו אסור. הוא פועל גם באמצעות ארגון “Samidoun" המסונף אליו, אשר הוגדר בפברואר 2021 
על ידי משרד הביטחון הישראלי כארגון טרור ו"כיסוי עבור PFLP”.141 ארגון “Samidoun" לא סווג ככזה בגרמניה ויכול 
 "Samidoun" להמשיך לפעול בחופשיות, כולל קריאות לאלימות, עצרות ואירועים הקוראים לחיסול ישראל. ארגון

135. Verfassungsschutzbericht 2021 (Berlin: Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2022(, pp.176-190.
136. קבוצות "לגליסטיות" אלה כוללות למשל את הארגונים הקשורים אל "האחים המוסלמים" )MB(, אגודות שיעיות, כגון המרכז האסלאמי של המבורג 

."Furkan ו"קהילת ,"Millî Görüş"-קבוצות שונות של תנועת ה ,)IZH(
 )DHKP-C( מפלגת החזית המהפכנית לשחרור העם ,)PKK( 137. הקבוצות הקיצוניות הגדולות הקשורות לגורמים זרים הן מפלגת הפועלים של כורדיסטאן

והתנועה ההימין קיצונית הטורקית "Ülkücü", או בשמה המוכר יותר "הזאבים האפורים".
138. Verfassungsschutzbericht 2021 (Berlin: Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2022(, pp.232-234.
139. Verfassungsschutzbericht 2021 (Berlin: Bundesministerium des Innern und für Heimat, 2022(, p.234.
140. Politisch motivierte Kriminalität im Jahr 2021 (Berlin: Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat, 2022(, p.21.

141. ישראל מגדירה את "Samidoun” כ”ארגון טרור”. המטה הלאומי הישראלי ללוחמה כלכלית בטרור, 28.02.2021.
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לחלוטין לא מסתיר את מטרתו ושאנשיו מוכנים להגשים אותה בכוח הזרוע. בקיץ האחרון קיים "Samidoun" גרמניה 
"מחנה אימונים" עם משתתפים פלסטינים וערבים מכל רחבי אירופה. 

שיתוף פעולה בין השמאל הקיצוני לבין קבוצות מוסלמיות רדיקליות

2022 התקיימו כמה עצרות בולטות שבהן תנועות רדיקליות-מוסלמיות ושמאל קיצוני שיתפו פעולה  בשנת 

בקידום דמוניזציה ודה-לגיטימציה של ישראל. ברית זו היוותה גם בשנה החולפת איום ממשי ליהודים בגרמניה, 

כאשר שתי התנועות רואות ביהודים המקומיים נציגי מדינת ישראל. 

להלן מספר דוגמאות לעצרות בולטות שנערכו בשנה החולפת ותרמו לנורמליזציה של שנאה גלויה ליהודים ברחובות 
גרמניה:

אנטי-ישראליות שהתקיימו  עצרות  כמה   
בדורטמונד  בברלין,  באפריל  ל-24  ה-16  בין 
ובהנובר, שבמהלכן המשתתפים קראו קריאות 
זכות  אנטישמיות, האדירו אלימות, שללו את 
קיומה של ישראל, קראו להשמדתה, כינו את 
ישראלים  והשוו  "מדינת אפרטהייד",  ישראל 
וציונים לנאצים. בהיפוך קורבן-פושע, הם גם 
האשימו את ישראל באנטישמיות והגדירו את 
ניכרה רמה  הפלסטינים כ"שמיים". בעצרות 

ו"יהודים מלוכלכים". עיתונאי אחד נבעט והוכה כמה  גבוהה של תוקפנות ואלימות. עיתונאים כונו "עיתונות ציונית" 
פעמים, ואחר היה צריך להילקח על ידי המשטרה למקום מבטחים, בזמן שהקהל קרא "יהודי מזוין". אבנים נזרקו לעבר 

שוטרים.

 העצרת השנתית של השמאל הקיצוני ב”חג הפועלים המהפכני” )“Revolutionary May Day”( שהתקיימה בברלין 
כללה אנטישמיות בוטה והאדרת אלימות. נכחו בה כ-1,400 משתתפים, ובינהם קבוצות אנטי-ציוניות מוסלמיות כמו 

  .”Palästina Spricht"-ו "Samidoun"

 עצרות אנטי-ישראליות גדולות נוספות שהציגו אנטישמיות מובהקת התקיימו ביום הנכבה, ביום הנכסה ובמהלך 
מבצע “עלות השחר”. 

rbb24 :מקור
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תנועת ה-"BDs״, פוסט-קולוניאליזם והממסד התרבותי 

הקונצנזוס הפוסט-קולוניאלי, הרואה בישראל מדינת אפרטהייד, השפיע יותר ויותר על השיח הגרמני. פרספקטיבה 

זו, שרווחה בחלקים נרחבים מהחוגים השמאלניים והליברליים ובמדעי הרוח והחברה בבריטניה ובארצות הברית, קיבלה 
דריסת רגל בגרמניה רק   לאחרונה. עם זאת, היא הרחיבה את השפעתה באופן ניכר מאז שזכתה להכרה לראשונה 
בגינוי של הבונדסטאג ב-2019 לאנטישמיות בקמפיין BDS. חסידיה בחוג התרבותי והאקדמי הצליחו לקדם אג'נדות 
המערערות את המאבק באנטישמיות והנצחת השואה. תנועת ה-״BDS״ מתחזקת יותר ויותר באוניברסיטאות, שבהן 
יחד עם העוינות לישראל המהדהדת בהן, הולכות  ואידיאולוגיות צולבות,  צורות מסוימות של פוסט-קולוניאליזם 
ותופסות חשיבות. כך גם בתחום האמנות והתרבות, שמתגלה שוב ושוב כנוטה במיוחד להתססה מצד מחרימי ישראל.  

התפתחות זו הגיעה לשיאה בשנת 2022 ב-Documenta15, התערוכה החשובה 

ביותר של אמנות עכשווית לצד הביאנלה של ונציה, שהתקיימה ב-Kassel בין ה-18 
ביוני ל-25 בספטמבר. מטרתה הייתה להביא את נקודת המבט של הדרום הגלובלי 
לזירת האמנות המערבית, ולשים על השולחן יחסי כוח עולמיים ונושאים כמו דה-
קולוניזציה. תערוכת האמנות במימון המדינה, שלפי נשיא המועצה המרכזית של 
היהודים בגרמניה, יוסף שוסטר )Josef Schuster(, “תירשם בהיסטוריה כמופע 
אמנות אנטישמית”,142 הראתה כי זירת התרבות הגרמנית ופוליטיקאים מובילים 

נותנים עדיפות לחופש אמנותי על פני מאבק באנטישמיות.

“ruangrupa”, הראתה בגלוי את  נדונזית  אוצרת התערוכה, הקבוצה האי

כבר בשלב ההכנה, כשהזמינה   ”BDS”-והתמיכה בתנועת ה האנטישמיות 

אומנותם,  להציג את   ”BDS”-ה תנועת  לים של  ופעי פרו-פלסטינים  פעילים 
אולם אף אמן ישראלי לא קיבל הזמנה. כשפנו אליה, היא הכריזה, כי "ההחלטה 
איום על  2019 של הפרלמנט הגרמני מהווה  בנוגע לתנועת ה-"BDS” לשנת 
כי  Documenta15, התברר  .143 לאחר פתיחת  ” וחופש הביטוי חופש האמנות 
“ruangruppa” התירה ותמכה בהצגת יצירות אמנות אנטישמיות בוטות. התערוכה 
 ,”Der Stürmer“ הציגה תמונות המזכירות את התמונות שהתפרסמו בעיתון הנאצי

ציורים המשקפים נאציפיקציה ודמוניזציה של ישראל, וסרטי תעמולה לטרור אנטי-ישראלי. היו, למשל, יצירות אמנות 
המשקפות נאציפיקציה של ישראל על ידי השוואת צה”ל לוורמאכט, כמו סדרת התמונות “Guernica Gaza”, שמוצגים 
בה חיילים ישראלים תוקפים פלסטינים; הכותרת מבוססת על ציורו של פיקאסו “Guernica”, שהוקיע את פשעי 
המלחמה של הנאצים. אנטישמיות קלאסית באה לידי ביטוי בציורים כמו “ויה דולורוזה”, המציגה את הנכבה כחזרה על 
צליבתו של ישו. הכרזה הענקית שכותרתה "צדק העם" הציגה שדה קרב ובו דמות של יהודי עם פאות, ניבים, עיניים 

אדומות, וסמל SS על הכובע מעל הכיפה, ודמות עם חוטם של חזיר והכיתוב “מוסד” על קסדתו. 

Documenta לא נקטה צעדים רציניים כדי לשים לה קץ.  הנהלת  עם זאת, למרות האנטישמיות הבוטה הזאת, 
בעקבות זעם ציבורי עז, היא הסירה את הכרזה “צדק העם”, אך הדגישה כמה פעמים כי לא תהיה בדיקה של שאר 
יתר על כן,  שכן אין להגביל את חופש האוצרות.  יצירות האמנות האנטישמיות וכי התערוכה תימשך ללא שינויים, 
הצהרתה בדבר “האשמות באנטישמיות” לא כללה חרטה או התנצלות בפני הקהילה היהודית, אלא בעיקר דאגה לגבי 

המוניטין של תערוכת האמנות והנזק שנגרם לה בגלל שערוריית האנטישמיות.
142. “Presseerklärung zur Documenta”, Zentralrat der Juden in Deutschland, 28.07.2022.
143. “Anti-Semitism Accusations against documenta: A Scandal about a Rumor”, ruangrupa, e-flux.com, 7.5.2022

https://www.e-flux.com/notes/467337/anti-semitism-accusations-against-documenta-a-scandal-about-a-r
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 Claudia( ההנהגה הפוליטית לא ממש התערבה. באפריל הצהירה שרת התרבות של המדינה, קלאודיה רוט גם 
Roth(, בתגובה לתלונתה של המועצה המרכזית של היהודים בגרמניה, כי ההגנה על חופש האמנות היא המשימה של 
CDU/ כל סוכנויות המדינה, וכך יש לסבול עמדות שלא מסכימים איתן.144 ביולי דחה הבונדסטאג הצעה של האיחוד
CSU, מפלגת האופוזיציה העיקרית של גרמניה, שדרשה להקים ועדת חקירה לשערוריית האנטישמיות ולהבטיח, 
2019, שהממשלה הפדרלית לא תממן עוד פרויקטים התומכים  בהתאם להחלטה בנוגע לתנועת ה-”BDS” משנת 
בתנועת ה-”BDS”, קוראים לחרם על ישראל או מפיצים אנטישמיות. גם פוליטיקאים מובילים נמנעו מלהתערב לאחר 
שהאיחוד קרא לקנצלר אולף שולץ )Olaf Scholz( לפעול להפסקה זמנית של המימון הפדרלי לתערוכת האמנות. יתר 
על כן, שירות חילופי הסטודנטים הגרמני, הממומן על ידי משרד החוץ הפדרלי של גרמניה, אף מימן משרות פרופסורים 
לשני חברי “ruangruppa”. האוניברסיטה לאומנויות יפות בהמבורג העסיקה את רזה אפיזינה )Reza Afisina( ואת 
2021, הקורא לקצץ ביחסי  )Iswanto Hartono(, שחתמו גם על “מכתב נגד אפרטהייד” משנת  איסוונטו הרטונו 
המסחר, הכלכלה והתרבות עם ישראל. בתחילת הסמסטר בחודש אוקטובר עורר הדבר מחאה ציבורית,  אולם בינתיים, 

הסערה הציבורית על העובדה ששני חשודים באנטישמיות מלמדים באוניברסיטה גרמנית כמעט גוועה.

הקהילה היהודית הייתה מזועזעת בשל העובדה, שתערוכה במימון המדינה יכולה להציג בחופשיות יצירות אמנות 

אנטישמיות במשך שלושה חודשים על אף ביקורת מתמדת מצד הקהילה היהודית, מצד נציבים הממונים על סוגיית 

האנטישמיות ורבים אחרים. שוסטר הצהיר, כי האנטישמיות בתערוכת האמנות "עלתה על הסיוטים הפרועים ביותר 
שלו".Documenta15 145 עשויה להפוך לנקודת מפנה בהיסטוריה של האנטישמיות שלאחר המלחמה בגרמניה. נראה, 

כי התערוכה הרחיבה את טווח התכנים האנטישמיים המותרים בעולם האמנות. 

144. ”Zentralrat: Bei documenta nicht berücksichtigt“, Süddeutsche Zeitung, 28.04.2022.
145. “Documenta: Meine kühnsten Albträume wurden übertroffen“, Jüdische Allgemeine, 11.08.2022.
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זילות השואה והשאיפה לשים קץ להתמודדות עם השואה 

כמה מגמות מובהקות השתלבו כדי להעצים את זילות השואה בשיח הגרמני. אלה התפתחו בזירת השמאל הקיצוני, 
שבה מדינת ישראל מושוות לעיתים קרובות לגרמניה הנאצית; כמו גם בזירת הימין הקיצוני, שבה הרטוריקה מציגה את 
הגרמנים כקורבנות האמיתיים של מלחמת העולם השנייה. בזרם המרכזי, מספרים גדולים הביעו עייפות מהתמודדות 
עם מורשת השואה של גרמניה. לבסוף, בת משפט גרמני סבל את האינסטרומנטליזציה של שיח השואה לדמוניזציה 

של ישראל כשהיא באה לידי ביטוי על ידי הנשיא הפלסטיני.

התפתחויות אלו היו בולטות במיוחד במדינה שמתגאה בתרבות הזיכרון שלה ועדיין נדרשת להתמודד עם עברה: השנה 
נגזרו על שומר לשעבר במחנה הריכוז זקסנהאוזן, בן 101, חמש שנות מאסר על סיוע לרצח ביותר מ-3,500 מקרים, ובת 
97, שהייתה בעבר מזכירה במחנה הריכוז שטוטהוף, נידונה לשנתיים מאסר על תנאי על יותר מ-11,000 סעיפי סיוע 

לרצח.146

הפיכת השואה לאמצעי נגד ישראל – פוסט-קולוניאליזם והשמאל

ויותר את  יותר  חלקים מהשמאל דחו  גם  לזיכרון השואה, אך  הימין הקיצוני מקושר באופן מסורתי להתנגדות 
המחויבות הגרמנית ל-״Vergangenheitsbewältigung”, כלומר “התמודדות עם העבר”, או בגרסתו הנפוצה כיום 

”Erinnerungskultur״, פירושו “תרבות הזיכרון”. התיאוריה הפוסט-קולוניאלית, שבמרכזה פשעים ורצח עם של 

הצבאות הקולוניאליים האירופיים, היוותה בסיס אידיאולוגי לנטייה המתהווה בשמאל הגרמני לראות בשואה אחד מני 
פשעים קולוניאליים רבים שבוצעו על ידי הצבא הגרמני הקיסרי. ראוי לציין כי תומכי הפוסט-קולוניאליזם רואים בישראל 

את המעוז האחרון של הקולוניאליזם האירופי והאמריקני.

הם מכחישים את מרכזיותה של האנטישמיות בנציונל-סוציאליזם, ואת הייחודיות של השואה על ידי השוואת 

חומרתה עם זו של הפשעים הקולוניאליים של גרמניה, ואירועי רצח עם אחרים. זה אפשר ניתוק של אנטישמיות 

והשואה מההיסטוריה של גרמניה של היום.147 טענות נפוצות מתנגדות לראות בשואה חסרת תקדים, בטענה כי הדבר 

מהווה איסור על השוואה לפשעים אלימים אחרים ורצח עם. חלק משיח השמאל הקיצוני מתאר קיבעון לכאורה בשואה 
שמונע מגרמנים להתמודד בצורה נאותה עם אירועי רצח עם קולוניאליים.

השיח הפוסט-קולוניאלי נתן פתח לאירועים, שבהם אינטלקטואלים מהשמאל מתייחסים בזילות אל השואה והופכים 
את הקורבנות היהודים לפושעים )פוסט-(קולוניאלים. למשל:

ו"פורום  ידי ״המרכז לחקר אנטישמיות״  יוני על  זיכרון״, שאורגן בחודש  בכנס ההיסטוריונים שכותרתו ״חטיפת   
איינשטיין", הממומנים על ידי המדינה, התייחסו כמה מרצים מהשמאל בזילות אל השואה והשתמשו בה כדי לנגח 
את מדינת ישראל. המרצים טענו, בין היתר, כי ישראל מדגישה את השואה כדי להפריך כל ביקורת על מדיניותה 
כאנטישמית,148 והוקיעו את הדיון היהודי על השואה, ישראל והאנטישמיות כ"פסיכודרמה יהודית". הם הציגו את 
ישראל באופן עקיף, אך ברור, כ"רוצחת ילדים" וכמדינת אפרטהייד קולוניאליסטית, שמנסה להשתיק כל ביקורת 

עליה באמצעות האשמה באנטישמיות.149 אינטלקטואלים מהשמאל מחאו כפיים להצהרות האנטישמיות. 

146. ב-28 בדצמבר, Irmgard Furchner אשר שימשה בעבר כמזכירה במחנה הריכוז ערערה על גזר הדין באשמת סיוע לרצח. בנוסף להגנה, גם תובע 
שותף ערער על גזר הדין לבית המשפט הפדרלי לצדק. לפיכך, גזר הדין מה-20 לדצמבר עדיין אינו סופי. 

147. Multidirektionale Angriffe auf die Erinnerung (RIAS Bayern, 2022(, pp.5-6.
148. “Hijacking Memory”, archiv.hkw.de.
149. “Wie man die Shoah gegen Israel instrumentalisiert“, mena-watch, 17.6.2022.

https://www.mena-watch.com/shoah-gegen-israel-instrumentalisiert/


תמונת מצב ˇ מגמות ˇ אירועים 89

ידי גרמניה, תכננו לערוך אירוע בתל אביב ב-9  מכון “גתה” וקרן “רוזה לוקסמבורג”, אשר ממומנות בעיקר על   
יום הזיכרון ל”ליל הבדולח”, שכותרתו “להבין את כאבו של האחר”. כבר בהודעת האירוע שהצהירה:  בנובמבר, 
1948, אז נמלטו מאות אלפי קורבנות וגורשו על ידי  “יהודים מתמקדים בשואה, בעוד הפלסטינים מתמקדים ב... 
לוחמים יהודים”,150 באה לביטוי זילות השואה והיפוך קורבן-פושע. משרד החוץ הישראלי הביע “זעזוע ושאט נפש 
לנוכחת זילות השואה הבוטה, והכוונה הצינית והמניפולטיבית ליצור זיקה שכל מטרתה הכפשת ישראל".151 האירוע 

בוטל בסופו של דבר.

מחקר של מכון ״Allensbach” מטעם הוועד היהודי האמריקני )AJC( מראה, שהשפעת שיח זה כבר מתפשטת לעבר 
הזרם המרכזי, כאשר כ-40% מכלל האוכלוסייה הגרמנית, ו-50% מהמוסלמים, מסכימים, כי הנצחת השואה מאפילה 

על הנצחת אירועים טרגיים אחרים בהיסטוריה.152

הגנה מפני אשמה והיפוך פושע-קורבן על ידי הימין הקיצוני

הגנה מפני האשמה הגרמנית במלחמת העולם השנייה ורצח ההמונים התעשייתי של מיליוני אנשים הייתה ועודנה 
הכרחית עבור הימין הקיצוני כדי לבנות ולקיים את הלאומיות הגרמנית. הגנה מפני אשמה מאפשרת ל״עם הגרמני״ 
צורך בסיסי  זה  ובהיסטוריה שלו.   וסופסוף להתגאות שוב באומה  בירושה״ שלו  להיפטר מ״האשמה העוברת 
 ללאומיות גרמנית. ההגנה מפני האשמה הזאת אופיינית למה שמכונה בגרמניה ״האנטישמיות שלאחר השואה״
)post-Holocaust antisemitism(,153 שבה נתפסים היהודים כעושי צרות, שכן עצם קיומם משמש תזכורת לפשעי 

הנאצים. היא בנויה על ההיפוך הרוויזיוניסטי ההיסטורי של פושע-קורבן בשילוב עם מיתוס הקורבנות הגרמנית.154

דוגמאות עיקריות של שיח זה כוללות:

 לשלול את האשמה הגרמנית ולשים במרכז את הקורבנות הגרמנית – רטוריקה של הימין הקיצוני שמטרתה להפוך 
את הפושעים הנאצים לקורבנות בפועל, מתמקדת באופן ניכר באירועים היסטוריים מסוימים )כגון הפצצות בעלות 
הברית( תוך התעלמות מאחרים )כגון מלחמת התוקפנות וההשמדה הגרמנית(. זה יוצר תמונה מעוותת, שבה כל 
האומות המעורבות במלחמה אשמות ומהוות קורבנות באותה מידה, או, אף יתרה מכך, ניתן לאפיין את הגרמנים 
– או לפחות  כקורבנות של התוקפנים לכאורה. עובדות מסוימות פשוט מוכחשות )כגון פשעי מלחמה גרמניים 
היקפם(, ובמקום זאת נרטיבים אחרים מוגזמים או אפילו מומצאים בחופשיות )מספר הקורבנות הגרמנים כתוצאה 

מהתקפות בעלות הברית מתואר לעיתים קרובות כגבוה 
פי כמה ממה שהיה בפועל(.

 להוציא מונחים הקשורים לשואה מהקשרם הממשי 
לקורבנות  הנאצים  הפושעים  את  להפוך  במטרה 

אוויריות של  כללו תיאור התקפות  דוגמאות   – בפועל 

בעלות הברית עם המונח שנעשה בו שימוש רב “שואת 
ההפצצה”, כולל בעצרות לזכר הפצצות בעלות הברית 
זכתה  ומגדבורג. המשטרה  ברלין  דרזדן,  כמו  בערים 
כך שהיא מתירה עצרות  ונשנית על  חוזרת  לביקורת 

150. "Den Schmerz der Anderen begreifen“, Goethe Institut.
.8.11.2022 ,ynet  ,""151 "מכון גרמני יקיים טקס "שואה ונכבה" בת"א: "מזעזע, מעורר שאט נפש

152. Antisemitismus in Deutschland: Eine Repräsentativbefragung (Berlin: American Jewish Committee, 2022(, p.16.
153.  אנטישמיות שלאחר השואה מתייחסת להתמודדות עם הפשעים ההמוניים של הנאצים, למשל כאשר מתייחסים אליהם בזלזול או שמבטלים את זכרם.
154. ”Bombenholocaust – Täter-Opfer-Umkehr auf Neonazi-Demonstration in Magdeburg“, jfda, 22.01.2022.

alamy.de :מקור
ב-1945 והצ׳כיות  הגרמניות  הערים  על  הברית  בעלות  של  ההפצצה  שואת  תרגום: 
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ועדת אושוויץ הצהירה בעקבות העצרת שהתקיימה  ולזילות השואה.  גלויה  אלו, הנותנות במה לאנטישמיות 
בחודש פברואר השנה בדרזדן, כי זה מקומם ובלתי מובן עבור הניצולים, שלמשטרה ולתובעים הציבוריים אין עדיין 

אסטרטגיה אחידה להתמודד ספציפית עם "העיוות הפרובוקטיבי של העובדות ההיסטוריות".155

כדוגמה נוספת, בצעדת הזיכרון הניאו-נאצית במגדבורג ב-22 בינואר, דובר ממפלגת Neue Stärke )כוח חדש, מקוצר 
על ידי חברי המפלגה ל-”NS” – השימוש ב-NS נפוץ יותר בגרמנית מאשר השימוש במונח המלא נציונל-סוציאליזם( 
תיאר את ההתקפות האוויריות של בעלות הברית כ”פשע מלחמה יחיד במינו” והוסיף, כי “טרור ההפצצות” של בעלות 
הברית היה “הרצח ההמוני השיטתי והתעשייתי באירופה במיוחד של העם הגרמני”; המילים “יחיד במינו” ו”תעשייתי” 

משמשות שתיהן במדע ההיסטורי הגרמני והרבה מעבר לכך בהקשר לשואה.156 

השאיפה “למתוח קו סיום” על ההתמודדות עם העבר הנאצי – הזרם המרכזי

 ”BDSבעוד שההגנה הרוויזיוניסטית מפני האשמה, ותיאוריות ורטוריקה פוסט-קולוניאליות ומקודמות על ידי תנועת ה-״
 einen Schlussstrich“ השאיפה “למתוח קו סיום” )המונח הגרמני הוא באות לידי ביטוי בעיקר בשולי החברה, 
ziehen"( על ההתמודדות עם העבר הנאצי נפוצה גם בקרב הזרם המרכזי. מחקרים מראים, כי בעוד 91% מהגרמנים 
חושבים שחשוב לזכור את השואה,157 כמעט כל גרמני שני )49%( מצהיר, שהגיע הזמן להפסיק לדבר כל כך הרבה 
על רדיפת היהודים תחת שלטון הנאצים, וסוף סוף "למתוח קו סיום" על ההתמודדות עם העבר; שני שלישים )76%( 
מתומכי מפלגת ה-AfD תמכו בקריאה “למתוח קו סיום”. המשמעות היא, שכמחצית מכלל הגרמנים, כולל אם כן הזרם 

המרכזי, הם בעד סיום החלק הזה בהיסטוריה שלהם, לפחות בשיח הציבורי.158 

האנטישמיות שלאחר השואה היא הצורה הנפוצה ביותר של אנטישמיות בגרמניה )54% מהפשעים האנטישמיים 

2021(.159 חשיבות האנטישמיות שלאחר השואה בגרמניה עולה גם במחקרים בינלאומיים. דו”ח של “התנועה  בשנת 
למאבק באנטישמיות” )“Combat Antisemitism Movement -"CAM( מראה, שבגרמניה היה המספר השלישי בגודלו 
של גילויים פומביים של זילות וניכוס השואה, אשר דווחו בין יולי 2021 ליולי 2022, לאחר ארה"ב ובריטניה.160 דו”ח של 
האו”ם ושל אונסק”ו בנושא היקף ואופי הכחשת השואה ועיוותה במדיה החברתית הראה, כי 49% מכל התוכן בערוצי 
טלגרם ציבוריים העוסק בשואה כולל הכחשה או עיוות של ההיסטוריה שלה, וכי יותר מ-80% מהפוסטים הללו הינם 

בגרמנית.

יתר על כן, נראה כי השחתת אנדרטאות השואה נמצאת במגמת עלייה. מחקר של העיתון "Berliner Zeitung״, בסיוע 
RIAS ומרכז התיעוד “Topography of Terror", תיעד בין השנים 2016-2021 כ-100 מעשי הרס, גרפיטי של צלבי קרס 
וסיסמאות שנאה על אנדרטאות של מחנות ריכוז ואתרי זיכרון אחרים לקורבנות הנאצים; מבחינה סטטיסטית מדובר 
9 אנדרטאות זיכרון וכמה  2022 לבדם הושחתו לפחות  יולי ואוגוסט  ביותר מאירוע אחד בחודש. העובדה שבחודשים 

לוחיות זיכרון מעידה על מגמת עלייה אפשרית.161 

155. ”Dresden: Auschwitz-Komitee kritisiert Neonazi-Demonstrationen“, Jüdische Allgemeine, 14.02.2022.
156. Idem.
157. Antisemitismus in Deutschland: Eine Repräsentativbefragung (Berlin: AJC, 2022(, p.26.
158. Deutschland und Israel heute: Zwischen Verbundenheit und Entfremdung (Gütersloh: Bertelsmann Stiftung(, pp. 28-29.
159. Jahresbericht: Antisemitische Vorfälle in Deutschland 2021 (Berlin: RIAS, 2022(, p.16.
160. Holocaust trivialization report: A burgeoning threat in 2021-2022 (Kansas: CAM, 2022(, p.7.
161. לדוגמה, תוך שבוע אחד בחודש יולי נוסרו צמרות של 9 עצים שנשתלו לזכר קורבנות מחנה הריכוז הנאצי לשעבר בוכנוולד בשני אירועים בהפרש של 

כמה ימים, ושני צלבי קרס נחרטו וכתובת "הייל היטלר" נכתבה על אחד הלוחות של האנדרטה של ברלין לזכר יהודי אירופה שנרצחו בשואה.
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מחילה על זילות השואה מצידו של נשיא הרשות הפלסטינית

על רקע זה של ההשפעה הגוברת של תנועת ה-״BDS” ותיאוריות פוסט-קולוניאליות, לצד הרצון הנרחב “למתוח קו 
סיום”, נשיא הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, התייחס בזילות אל השואה במהלך מסיבת עיתונאים במשרד הקנצלר 
הפדרלי ב-16 באוגוסט. עבאס סירב לגנות את המתקפה הקטלנית של מחבלים פלסטינים על ספורטאים ישראלים 

1947 ועד היום,  1972 ובמקום זאת טען, שישראל גרמה ל-”50 שואות” נגד פלסטינים. “משנת  באולימפיאדת מינכן 
ישראל ביצעה 50 מעשי טבח בכפרים ובערים פלסטיניים”, אמר עבאס בערבית, כשהוא עומד לצד קנצלר גרמניה אולף 

שולץ. “50 מעשי טבח, 50 שואות, ועד היום, ובכל יום יש הרוגים על ידי הצבא הישראלי”.162

תגובות בולטות מההנהגה הפוליטית והמשפטית כללו:

 הקנצלר שולץ הגיב בתחילה להצהרה של עבאס בהבעה מבוהלת, אך הניח לה מבלי להביע הסתייגות.163 רק 
למחרת הוא פרסם ציוץ שקבע: “אני יוצא בחריפות נגד הצהרותיו הבלתי נתפסות של הנשיא הפלסטיני מחמוד 
#עבאס. עבורנו הגרמנים במיוחד, כל מזעור של השואה הוא בלתי נסבל ובלתי מתקבל על הדעת. אני מגנה בתוקף 

כל ניסיון להכחיש את פשעי השואה”.164 

 משרד החוץ הפדרלי דחה מיד את הקריאות להעריך מחדש את מדיניותו כלפי הרשות הפלסטינית וסירב להתנות 
את המימון הגרמני. הוא הצהיר, כי ממשלת גרמניה הבטיחה לפלסטינים התחייבויות של יותר מ-340 מיליון אירו 

עבור סיוע הומניטרי ופיתוח לשנים 2021 ו-2022, וכי המשרד יקיים את הבטחותיו. 

 לבסוף, בנובמבר הודיעה התביעה הציבורית של ברלין, כי היא אינה רואה בהצהרה זו הסתה או זילות השואה, שכן 
מטרתו היחידה של עבאס הייתה "להדגיש את מה שלדעתו הוא הפשעים שביצע הצבא הישראלי ולהצביע על חוסר 
הצדק שלהם, תוך ניסיון להשוואה היסטורית מאוד לא הולמת".165 כך, זילות השואה הפכה ל-"השוואה בלתי הולמת" 

בלבד. 

תערוכת  לאחר  היהודית  לקהילה  נוספת  מכה  היוו  הגרמנית  והמשפטית  הפוליטית  ההנהגה  של  התגובות 

Documenta 15.  המועצה המרכזית של היהודים בגרמניה הביעה את אכזבתה. לאחר הצהרתו של עבאס, שוסטר 
הביע “חלחלה” מהערותיו של עבאס, שלדבריו רמסו את זכר היהודים שנרצחו בשואה. הוא גם מתח ביקורת על שולץ 
על כך שלא גינה את האמירה מהר יותר, ואמר כי העובדה שהאמירה נאמרה במשרד הקנצלר מבלי שהובעה הסתייגות 
הינה “שערורייתית”.166 לאחר החלטת התובע הוא אמר, כי “קשה להבין שלהצהרותיו של מחמוד עבאס )...( אין השלכות 
משפטיות כלשהן. זוהי הזדמנות שהוחמצה להגדיר ולהדגיש את זילות השואה הברורה של הנשיא הפלסטיני ככזו”.167

162. “Palestinian President Accuses Israel Of Committing ’50 Holocausts’”, 16.8.2022, youtube.com.
Steffen Hebestreit, לקח אחריות על הטעות במהלך מסיבת העיתונאים. הוא התנצל על סיום מסיבת  יותר, דובר הממשל הפדרלי הגרמני,  163. מאוחר 

העיתונאים מיד לאחר הצהרתו של עבאס מבלי להותיר לקנצלר זמן להגיב.
164. Olaf Scholtz, 17.8.22, twitter.com.
165. “Abbas warf Israel 50 Holocausts“ vor – keine Straftat!“, Bild, 21.11.2022.
166. “Presseerklärung zum Holocaust-Vergleich von Palästinenserpräsiden”, Zentralrat der Juden in Deutschland, 17.08.2022.
167. “Berliner Justiz sieht ״keine zureichenden Anhaltspunkte״ für Volksverhetzung”, Jüdische Allgemeine, 21.11.2022.

https://www.youtube.com/watch?v=J-FbsUTjaRU
https://twitter.com/Bundeskanzler/status/1559834767041912837
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התפתחויות מרכזיות במאבק באנטישמיות 

התפתחות משמעותית במאמצים הגרמניים להילחם באנטישמיות ב-2022 

הייתה השקת האסטרטגיה הלאומית נגד אנטישמיות ולמען החיים היהודיים 

ידי הקבינט הפדרלי. מטרותיה  על  בנובמבר  ב-30  )NASAS(,168 שאומצה 

המרכזיות כוללות להעלות את המודעות לאנטישמיות בקרב השחקנים השונים 
ובכך  של הפוליטיקה, הרשות השופטת, הרשות המבצעת והחברה הגרמנית, 
להביא לשינוי רציני בהתמודדות עם אנטישמיות. זהו כלי ליישום גישה הוליסטית, 
ודרגים, כדי להיאבק באנטישמיות במטרה ליצור  שחוצה פוליטיקה, מחלקות 
והחברה האזרחית.  גורמי המדינה  וממוקדת של  תבניות לפעולה משותפת 
יצירת אמפתיה לאלה  גישותיה העיקריות למלחמה באנטישמיות מדגישות: 
וטיפוח קשרים בין אנשים,  יצירת מבנים  ובהווה;  שנפגעו מאנטישמיות בעבר 
וגופים שהתגייסו למאבק באנטישמיות; והגברת היכולות הדיגיטליות  ארגונים 
יכול להוביל לשיפור  ייושם ביעילות  NASAS היא כלי חשוב, שאם  הרלוונטיות. 

משמעותי של חיי היומיום של היהודים בגרמניה. 

NASAS היא האסטרטגיה הראשונה של הממשלה הפדרלית, המתמקדת אך ורק במאבק באנטישמיות ובקידום 
חיים יהודיים. היא הוגדרה ככלי חשוב שאם ייושם ביעילות, יכול להוביל לשיפור משמעותי של חיי היומיום של היהודים 

ידי הנציב הפדרלי הממונה על סוגיית האנטישמיות, ד"ר פליקס קליין,  בגרמניה. האסטרטגיה גובשה בעיקר על 
ובתהליך בנייתה שותפו אגודות וארגונים יהודיים. האסטרטגיה כוללת באופן שיטתי את נקודת המבט של הנפגעים 

ומכילה דוגמאות לשיטות פעולה מומלצות מהממשלות הפדרליות והמדינה. 

ציר זמן 2022: אבני דרך במאבק באנטישמיות

ינואר: התביעה הציבורית של מדינת הסן )Hessen( הגבירה את התביעה הפלילית על פשעים אנטישמיים או גזעניים. 

הוראה שניתנה לכל התובעים הציבוריים קובעת, כי גם במקרה של עבירות כגון עלבון או הסגת גבול ניתן בדרך כלל 
להניח קיום אינטרס ציבורי בהגשת כתב אישום אם היו מניעים אנטישמיים או גזעניים.

ינואר: ה-BKA הקים כוח משימה לחקירת שיח שנאה וקריאות לאלימות בקבוצות צ’אט בטלגרם כדי לזהות חשודים 

ולהעמידם לדין. הדבר נעשה בתיאום הדוק עם כוחות המשטרה של המדינות הפדרליות והמשרד המרכזי למאבק 
בפשעי סייבר בתביעה הציבורית של פרנקפורט.

מרץ: שרת הפנים הפדרלית, ננסי פזר, הציגה את תוכנית הפעולה נגד הימין הקיצוני. מטרתה היא לפרק רשתות של 

הימין הקיצוני ולהפסיק את פעילותן הפיננסית, להיאבק בשיח שנאה ברשת, לסלק את אויבי החוקה מהשירות הציבורי 
ולמנוע הקצנה.

משרד המשפטים של סקסוניה התחתונה ו-RIAS הציגו קווים מנחים לסיווג פשעים אנטישמיים. העלון נועד  מרץ: 

לסייע למשטרה ולמערכת המשפט להבין ולזהות אנטישמיות ולנקוט צעדים אפקטיביים. 

168. Nationale Strategie gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben (Berlin: Bundesregierung, 2022(.
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ליגת הכדורגל הגרמנית, הקונגרס היהודי העולמי והמועצה המרכזית של היהודים בגרמניה שיתפו פעולה  מרץ: 

לראשונה כדי להיאבק באנטישמיות בתוך ומחוץ לספורט בסימפוזיון משותף בשם “אנטישמיות וכדורגל מקצועני: 
אתגרים, הזדמנויות, רשת”. 

אפריל: 22 נציבים ממונים על סוגיית האנטישמיות מנו  עבור כל אחד מ-19 משרדי התביעה הציבורית ובשלושת משרדי 

 .)North Rhine-Westphalia( התובע הכללי במדינת נורדריין-וסטפאליה

 .)Marburg( נפתח באוניברסיטת מרבורג )RIAS Hessen( אפריל: מרכז המחקר והמידע לאנטישמיות של מדינת הסן

הוא ממומן בכ-220,000 אירו לשנה מקרנות פדרליות ושל המדינה. 

אפריל: ראש ממשלת נורדריין-וסטפאליה ונציגי ארבעת האגודות היהודיות האזוריות חתמו על אמנה מתוקנת של 

המדינה, המגדילה את תשלומי המדינה מכ-18 מיליון ל-23.5 מיליון אירו מדי שנה כדי לחזק את החיים היהודיים ולהגביר 
את שירותי הביטחון במוסדות היהודיים.

.IHRA חתם על הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון "VfL Wolfsburg" מאי:  מועדון הכדורגל של הליגה הגרמנית

מאי: ממשלת מדינת בוואריה אימצה “תפיסה כוללת לחיים יהודיים ולמאבק באנטישמיות” לקידום ההגנה על החיים 

היהודיים, חקר ההיסטוריה והתרבות היהודית ושיח עם ישראל.

מאי: שרת הפנים הפדרלית ומוסד “יד ושם” חתמו על מזכר הבנות בנושא שיתוף פעולה בהדרכת שוטרים.

יולי: מרכז המחקר והמידע לאנטישמיות במדינת סקסוניה-אנהלט )RIAS Sachsen-Anhalt( החל את עבודתו.

אוגוסט: הנציב הממונה על סוגיית האנטישמיות של מדינת נורדריין-וסטפאליה קרא למדינות גרמניה להזמין מחקר 

עצמאי בנושא סטריאוטיפים אנטי-יהודיים בקרב המשטרה. 

אוגוסט: המדינה הפדרלית סקסוניה-אנהלט מינתה רב משטרתי כדי לקדם חיים יהודיים ולמנוע אנטישמיות. אחת 

ממשימותיו היא לעורר את מודעותם של פקידים, שוטרים ושוטרים לעתיד לנושאים יהודיים. 

ספטמבר: קבוצת “לופטהנזה” הפכה לחברת התעופה הראשונה שאימצה את הגדרת העבודה לאנטישמיות של ארגון 

IHRA. היא גם תשתף פעולה עם הוועד היהודי האמריקני בפיתוח נוסף של הדרכות מודעות. 

רשת השידור הציבורית של גרמניה, “Deutsche Welle”, שינתה את קוד ההתנהגות הפנימית שלה כדי  ספטמבר: 

לדרוש תמיכה בזכות הקיום של ישראל; עובדים שלא יעשו זאת עלולים כעת להיות מפוטרים. 

ספטמבר: איגוד הכנסיות הפרוטסטנטיות הגרמניות )EKD( מנע את הכללת ההאשמה באפרטהייד במסמך הסיכום 

של האסיפה ה-11 של מועצת הכנסיות העולמית )WCC(. כתוצאה מהתנגדות ה-EKD, ה-WCC לא האשים את 
ישראל שהיא מדינת אפרטהייד, כפי שדרשה הכנסייה של דרום אפריקה, ואף ציין במפורש שהחלת מושג האפרטהייד 

על ישראל שנויה במחלוקת.

נובמבר: משטרת מינסטר )Münster( והמכללה לשוטרים החלו בשיתוף פעולה עם “יד ושם”.
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אירועים אנטישמיים עיקריים במהלך שנת 2022

מרץ – ברלין: יהודי בן 32 הותקף באלימות על ידי פליט מסוריה, אשר קרע את הכיפה מראשו, דרך עליה ודרש מקורבנו 

לומר את המילים ״שחררו את פלסטין״ לפני שהכה אותו שוב ושוב באגרופים בפניו.

RIAS Bavaria, לזכר הבגידה לכאורה של היהודים בישו – “מדורות יהודה” בערו בחג הפסחא  לפי  אפריל - בוואריה: 

בשנה החולפת בשישה ממחוזות המדינות שוואביה ובוואריה עילית; תשע מהן בדכאו, שם מנהג אנטי-יהודי זה היה 
נפוץ מאז ומתמיד. המסורת הושעתה למשך שנתיים במהלך מגיפת הקורונה. מאז ימי קדם המאוחרים נחשב יהודה 

לנציג היהודים במסורת האנטי-יהודית הנוצרית, ונעשה בו שימוש ככזה גם על ידי הנאצים. 

מרץ – שוואן )Schwaan(: נגרם נזק למצבות בבית הקברות היהודי.

מאי – ברלין: נהג אוטובוס ספג עלבונות אנטישמיים, יריקות ואגרופים בפניו.

מאי – קלן: הצתה בבית קברות יהודי.

מאי – קוטן )Köthen(: קברי יהודים חוללו.

יולי – בוכנוולד: צמרות תשעה עצים שנשתלו לזכר קורבנות מחנה הריכוז הנאצי לשעבר בוכנוולד נוסרו בשני אירועים 

בהפרש של כמה ימים. 

יולי - ברלין: שני צלבי קרס נחרטו וכתובת “הייל היטלר” נכתבה על אחד הלוחות של האנדרטה של ברלין לזכר יהודי 

אירופה שנרצחו בשואה.

 .)Bremerhaven( אוגוסט: שלושה בתי כנסת הושחתו בחודש זה; שניים בברלין ואחד בברמרהאבן

הרב של מדינת ברנדנבורג, אריאל קירזון, הותקף בתחנת רכבת תחתית. בשעה שדיבר בטלפון  ספטמבר – ברלין: 

בעברית, צעיר שנראה ממוצא ערבי העליב אותו כ”יהודי מחורבן ומתועב” ואחז בכתפו. 

ידי שני גברים ברכבת. הם היכוהו  33 ספג עלבונות אנטישמיים ולאחר מכן הותקף על  ספטמבר – ברלין: יהודי בן 

באגרופיהם בראשו ובפלג גופו העליון.

אוקטובר – קלן: יהודי בן 22 שחבש כיפה ספג עלבון ונחבט בפניו על ידי שני גברים סורים. 

נובמבר – ברלין: נגרם נזק למזוזה בדלת דירתו של הרב בבניין בית הכנסת "תפארת ישראל" והקלף נגנב.

נובמבר – גטינגן )Göttingen(: הקהילה היהודית קיבלה מכתב איום עם תוכן ימין קיצוני ואנטישמי.

נובמבר – אסן: ארבע יריות נורו לעבר “בית הרב” הסמוך לבית הכנסת הישן, שבו שוכן כיום מוסד להיסטוריה יהודית-

גרמנית.

נובמבר – פלנסבורג )Flensburg(: המרכז הקהילתי היהודי קיבל איום על פצצה והיה צורך לפנות אותו.

נובמבר: גרמני-איראני הצית את בית הכנסת בבוכום )Bochum( ותכנן הצתה בבית הכנסת בדורטמונד; זו לא בוצעה 

הודות לנוכחותו של עד.
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� אוסטריה

מבוא

2022 מצביעים על כך שאיכות החיים היהודיים באוסטריה היא מהגבוהות באירופה.  מחקרים שנערכו בשנת 

לדוגמה, על פי המחקר המקיף ״אירופה ויהודים - מדד מדינה של כבוד וסובלנות כלפי יהודים״, שנערך על ידי האגודה 
היהודית האירופית בשיתוף המכון הבריטי לחקר מדיניות יהודית,175 דורגה אוסטריה שלישית יחד עם דנמרק ובריטניה, 
אחרי הונגריה ואיטליה. המחקר דירג מדינות על פי חוויות האנטישמיות של היהודים, עמדות ציבוריות כלפי יהודים 

וצעדי ממשל להגנה על יהודים.176

ואכן, גם בשנה החולפת, שמרה ממשלת אוסטריה על יחסים חמים עם הקהילה היהודית המקומית, שהדגישה שוב 
ושוב את שיתוף הפעולה שלה עם רשויות המדינה, כמו גם עם מדינת ישראל. בשנה החולפת הממשלה האוסטרית 

המשיכה לעשות מאמצים ניכרים כדי להיאבק באנטישמיות, לשמר את זכר השואה ולתמוך בחיים יהודיים באוסטריה. 
מנהיגיה גינו בבירור תקריות אנטישמיות בכל התחומים, כולל פוליטיקה, תרבות, ספורט וחברה.

לדברי שגריר ישראל באוסטריה, בולטת בהקשר זה היא האסטרטגיה הלאומית המקיפה של אוסטריה נגד אנטישמיות, 
שהינה מופת עבור אירופה ועבור מדינות אחרות.177 יישום האסטרטגיה הלאומית נגד אנטישמיות )NAS(, שהושקה 

 Karoline( 2022. עם זאת, כפי שהצהירה שרת החוקה קרולינה אדשטדלר 2021, התקדם משמעותית בשנת  בשנת 
Edtstadler( בהצגת דו"ח היישום של NAS, המאבק באנטישמיות הוא “לא ספרינט, אלא מרתון”.178

רמות גבוהות של תקריות אנטישמיות

במקביל, מספר הפשעים האנטישמיים באוסטריה בשנה החולפת היה גבוה מאוד; על-אף שטרם התקבלו נתונים 

סופיים, הנתון השנתי לשנת 2022 צפוי להיות השני בגודלו מאז החל הרישום השיטתי בשנת 2001, אחרי המספר 

)IKG( וינה  2021 רשם המשרד לרישום אנטישמיות של הקהילה היהודית של  בשנת   .2021  הקיצוני שנרשם בשנת 

 965 תקריות אנטישמיות, המספר הגבוה ביותר ברחבי המדינה מאז שנת 2001, המייצג גם עלייה של 65% בהשוואה 
לשנת 2020 ושל 107.5% בהשוואה לשנת 179.2015 התקריות כללו, בין היתר, 12 תקיפות פיזיות ו-22 איומים.180 

2022, היו מגפת הקורונה והאמצעים הממלכתיים להכלתה הגורמים העיקריים  במחצית הראשונה של שנת 

 ,2022 ואילך גברה האנטישמיות הקשורה לישראל. במחצית השנייה של  לתקריות אנטישמיות. מחודש מרץ 

381 תקריות  דווחו בסך הכול   ,2022 גם הבחירות לנשיאות הביאו לתקריות אנטישמיות. במחצית הראשונה של 
אנטישמיות,181 דהיינו, הקהילה היהודית התמודדה עם ממוצע של 2.1 תקריות אנטישמיות ביום. ואכן, קהילות יהודיות 

175. A comprehensive study conducted by the European Jewish Association (EJA, 2022(.
176. כדי להגיע לדירוג, כל מדינה שנסקרה קיבלה ציונים בכמה נושאים, כולל תחושת הביטחון היהודית, יחס הציבור ליהודים ומספר היהודים שאמרו כי חוו 
אנטישמיות. לאחר מכן חוברו הציונים עם ציון של "ביצועים ממשלתיים", שכלל, בין היתר, את מימון המדינות לקהילות יהודיות, האם אימצו הגדרה של 
אנטישמיות ואת המצב של החינוך על השואה ושל חופש הפולחן. מעניין לציין, כי בעוד שזכתה בציון הגרוע ביותר ב"מאפייני הציבור בהקשר של יהודים 
וישראל", אוסטריה זכתה במקום הרביעי ב"תחושת הביטחון היהודית". ממשלת אוסטריה זכתה במקום השני, אחרי גרמניה, בכל הנוגע לתפקודה במאבק 

באנטישמיות ובשמירה על הקהילה היהודית ועל חיי הדת היהודיים.
177. Österreich ist ein wichtiger Partner für Israel in Europa”, OÖNachrichten, 17.09.2022, p.7.
178. “Ein Marathon,” Wina, March 2022.

179. חשוב לזכור שסטטיסטיקות ה-IKG אינן מהוות ייצוג מקיף של האנטישמיות באוסטריה. התקריות היחידות שנספרו היו אלה שדווחו וסווגו 
כאנטישמיים בעליל על פי הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA ולאחר בדיקה של מומחי המשרד לדיווח על אנטישמיות. דו"ח IKG הדגיש כי "כמו 

בשנים קודמות, ניתן להניח מספר גבוה יותר של מקרים שלא מדווחים." 
Antisemitismus Meldestelle, Antisemitische Vorfälle 2021 in Österreich )Wien: Israelitische Kultusgemeinde, 2022(, p.5.
180. Antisemitismus Meldestelle, Antisemitische Vorfälle 2021 in Österreich (Wien: Israelitische Kultusgemeinde, 2022(, p.4.
181. Antisemitismus Meldestelle, Antisemitische Vorfälle Jänner-Juni 2022 in Österreich (Wien: Israelitische Kultusgemeinde, 2022(, p.3.
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השקיעו יותר מ-20% מתקציבן באמצעי אבטחה. ההגנה המקצועית על תשתיות יהודיות הפכה להכרח לקיומם של 
חיים יהודיים לפחות מאז תחילת פיגועי הטרור הפלסטינים בשנות ה-182.80 למרות שבמחצית הראשונה של השנה 

32% פחות תקריות מאשר בתקופה המקבילה  נרשמו 
מראה  הנתונים  על  מקרוב  מבט   ,)562 ( אשתקד 
שמספר התקריות האנטישמיות בשנת 2022 היה גבוה 
 .)257(  2020 ב-48.2% מאשר במחצית הראשונה של 
היה  יומיות  תקריות   2.1 של  הממוצע  דומה,  באופן 
2021, שבמהלכה  נמוך משמעותית משנת השיא של 
זה  נתון  יום, אך  2.7 תקריות בממוצע מדי  התרחשו 
עדיין היה גבוה יותר מאשר בשנת 2020. לפיכך, כאשר 
מתעלמים מהעלייה הקיצונית באנטישמיות בשנת 

2021, האנטישמיות בשנת 2022 שיקפה את העלייה 

המתמדת באנטישמיות בעשור האחרון )ראו טבלה(.

נובעת   ,2021 2022, בהשוואה לשנת  הירידה בתקריות אנטישמיות במחצית הראשונה של שנת  כן,  יתר על 
מהירידה בשיעור ההתנהגות הפוגענית ושליחת הודעות באופן המוני, אך לא בפשעים האנטישמיים החמורים 

2022 כמעט ולא השתנה, וכפי  2021 מספר התקיפות והאיומים הפיזיים שנרשמו בשנת  כך, בהשוואה לשנת  יותר. 

שקבע דו"ח IKG, “ייצוג היתר של תקיפות מילוליות ופיזיות נגד ילדים וצעירים שניתן לזהותם כיהודים ממשיך להיות 
בולט ומדאיג”.183 כמו כן, במחצית השנייה של שנת 2022 דווח על כמה תקיפות נגד צעירים יהודים, כדוגמת התקיפה 
שנערכה בחודש נובמבר בה שלושה מקומיים תקפו צעיר יהודי חובש כיפה בתחנת רכבת תחתית ליד בית ספר היהודי. 

יתר על כן, גם לא נרשמה ירידה במקרים של פגיעה ממוקדת ברכוש. 

תקריות אנטישמיות שדווחו וסווגו במחצית הראשונה של שנת 2022 כללו 7 תקיפות פיזיות, 12 איומים, 61 מקרים של 
נזק לרכוש, 82 מכתבים בתפוצה המונית ו-219 מקרים של התנהגות פוגענית. מתוך 315 התקריות שניתן היה לשייך 
לרקע אידיאולוגי, 63.6% יוחסו לימין, 25.6% לשמאל ו-10.8% למוסלמים.184 כך, מהשוואת החוגים העומדים מאחורי 
התקריות בשנים 2021 ו-2022 עולה כי חלקם של אנשי שמאל עלה, בעוד שחלקם של אנשי ימין ושל המוסלמים ירד. 
 6 5 מתוך  עם זאת, חלקם של מוסלמים בפשעים אנטישמיים אלימים נותר זהה וחלקם אף גדל בשיעור האיומים; 
פשעים אלימים הניתנים לשיוך ו-7 מתוך 8 איומים הניתנים לשיוך בוצעו על ידי מוסלמים. כמו בשנה שעברה, מרבית 
הנזקים שנגרמו לרכוש של יהודים או של ארגונים יהודיים, וכמעט כל ההפצה ההמונית של הודעות אנטישמיות יוחסו 

לימין, אם כי חלקו של השמאל באחרונים גדל באופן ניכר. 

2022 היה נמוך  מספרם הכללי של פשעי הימין הקיצוני ושל הפרות של חוק איסור הנאציזם185 בשנת  במקביל, 
269 פשעים במחצית  באשר לפשעי ימין קיצוני, דווח בסך הכול על   .2020 2021, אך גבוה משנת  בהשוואה לשנת 

הראשונה של שנת 2022; זוהי ירידה של 21.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד )342(, אך עלייה של 6.3% בהשוואה 
2020 )253(. רוב האירועים התרחשו באוסטריה עילית, ואחריה בווינה. באשר לאירועים  לתקופה המקבילה בשנת 

182. Bundeskanzleramt, Umsetzungsbericht 2021 - Nationale Strategie gegen Antisemitismus (Wien: Bundeskanzleramt, 2022(, p.7.
183. Idem., p.6.

Idem., p.5 .184. על פי דו"ח IKG, המונח "מוסלמים" מתייחס ל"אנשים או ארגונים שניתן לייחס לאסלאם בשל השקפת עולמם או אמונתם הדתית".
185. חוק איסור הנאציזם )Verbotsgesetz, BGBl. Nr. 13/1945, כולל תיקונים עד שנת 1992( אוסר על הקמה או תמיכה באגודות או במפלגות הדוגלות 
ברעיונות או באידיאולוגיה של הנציונל-סוציאליזם, וכן על הבעת תמיכה, הכחשה או זילות בוטה של השואה או פשעים אחרים של המשטר הנאצי. אסור 

לעשות זאת בדפוס, בשידור, בכל סוגי המדיה, או בפומבי באופן שיהפוך לנגיש לאנשים רבים.

IKG :מקור
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המפירים את חוק איסור הנאציזם, דווחו במחצית הראשונה של שנת 2022 בסך הכול 331 אירועים.186 מדובר בירידה של 
16.5% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 2021 )396(,187 אך בעלייה של 11.8% בהשוואה לתקופה המקבילה בשנת 

 188.)296( 2020
 Philip( רק כדי לתת דוגמה להפרה של חוק איסור הנאציזם, באפריל 2022 נידון הראפר הניאו-נאצי האוסטרי פיליפ הסלר
Hassler(, המכונה “מר בונד” )Mr. Bond(, לעשר שנות מאסר על האדרת הנציונל-סוציאליזם, אדולף היטלר וההשמדה 

ההמונית של יהודים במוזיקה ובסרטוני הווידיאו 
שלו. גם עטיפות האלבומים שלו מציגות בבירור 
את הרעיונות האנטישמיים והניאו-נאציים שלו 
 Mein Kampf" באמצעות הכותרות שלהן, כגון
והתמונות המופיעות   ,”Mixtape Vol. 1488
עליהן )ראו תמונה משמאל(. אחד משיריו של 
“מר בונד” שימש את Stephan Balliet, הפושע 
הגרמני שניסה לבצע את מתקפת הטרור על 
 ,2019 בית הכנסת ב-Halle ביום כיפור בשנת 

 ,)Benjamin Hassler( כמוזיקת רקע לשידור הפיגוע שלו. בהקשר זה, יש לציין, כי אחיו של “מר בונד”, בנג’מין הסלר
2020, האתר  נידון לארבע שנות מאסר בגין הפעלת אתר האינטרנט האנטישמי “Judaswatch”. עד להסרתו בשנת 
ציין 1,787 ארגונים ואנשים, כולל פוליטיקאים, עיתונאים, אנשי דת ומדענים, רבים מהם מאוסטריה ומגרמניה כ”בוגדים 

בגזע הלבן”. מטרתו של הסלר הייתה “לשפוך אור על ההשפעה היהודית”. הוא סימן יהודים באמצעות מגן דוד.

בתגובה לדיווחים על עלייה באנטישמיות, נשיא ה-IKG, אוסקר דויטש )Oskar Deutsch(, הדגיש כי על אף 

ש”השיא השלילי” מפחיד, “לא ניתן לעצמנו להיות מפוחדים”. הוא תיאר שהקהילה היהודית נאבקת בכך “עם חיים 

יהודיים, עם עבודה תרבותית ועם עבודת נוער”.189 גם בדו”ח יישום ה-NAS הוא כתב, כי “התרומה החשובה ביותר של 
הקהילה היהודית למאבק באנטישמיות היא חיים יהודיים בעלי ביטחון עצמי”.190 

זרזים לאנטישמיות

על פי דו״ח המשרד לרישום אנטישמיות של ה-IKG, במחצית הראשונה של שנת 2022 נרשמו בסך הכל 123 תקריות 
ו-56 תקריות  66 למגפת הקורונה  96 תקריות אנטישמיות הקשורות לזילות השואה,  אנטישמיות הקשורות לישראל, 
אנטישמיות הקשורות לתיאוריות קונספירציה אנטישמיות. בעוד האנטישמיות הקשורה למגפת הקורונה דעכה 
במקצת, מחאות אנטי-ישראליות, הפצת אידיאולוגיות רדיקליות-מוסלמיות ומסעות הבחירות לנשיאות עוררו גלים של 

אנטישמיות לאורך השנה.

הפחתה הדרגתית בהתגייסות למחאות נגד הקורונה

2021, המחאות נגד הגבלות הקורונה ומדיניות החיסונים של הממשלה היו אחד משני הזרזים העיקריים  בשנת 

2022 נמשכה מגמת האנטי-קורונה, אשר  זו, בינואר  לאנטישמיות, וגורם לעלייה הקיצונית בתקריות.191 במסגרת 

186. Bundesministerium für Inneres, Drucksache 11284/AB, 30.08.2022, p.10.
187. Bundesministerium für Inneres, Drucksache 7115/AB, 31.08.2021, p.12.
188. Bundesministerium für Inneres, Drucksache 2596/AB, 28.08.2020, p.9.
189. “Wir lassen uns nicht einschüchtern,” Wina, May 2022.
190. Bundeskanzleramt, Umsetzungsbericht 2021 - Nationale Strategie gegen Antisemitismus (Wien: Bundeskanzleramt, 2022(, p.6.
191. Antisemitism: Annual Assessment 2021 (Jerusalem: Ministry of Diaspora Affairs, 2022(, pp.102-104.
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באה לידי ביטוי במספרים גבוהים של תקריות אנטישמיות שסווגו על ידי ה-IKG כמתייחסות ל”קורונה”, אולם מספר 
התקריות האנטישמיות הקשורות לקורונה ירד באופן ניכר בשנת 2022, כאשר התמתנות המגפה הביאה להקלה 

בצעדים שנקטה הממשלה נגד הקורונה בינואר ולהסרתם המלאה ב-5 במרץ. יש לציין כי 62.1% מתוך 66 התקריות 

האנטישמיות הקשורות לקורונה במחצית הראשונה של 2022 התרחשו בחודש ינואר.192 כבר בפברואר, מספר התקריות 
האנטישמיות הקשורות לקורונה ירד ב-68.3% מ-41 ל-13. מספר זה המשיך וירד לחמש תקריות במרץ ולאחד בלבד 
ביוני. ואכן, ירידה בצעדים שננקטו נגד הקורונה הובילה להיחלשות יכולתן של סצינות הימין הקיצונית והניאו-נאצית 

להתגייס נגדם באמצעות דימויים אנטישמיים. 

אנטישמיות בהפגנות נגד ישראל

הפגנות אנטי-ישראליות בעקבות מבצע ״שומר החומות״ היוו את הזרז הגדול השני לאנטישמיות ב-193.2021 הם 

הוכיחו את הפוטנציאל הטמון בגיוס רגשות אנטישמיים על בסיס אד-הוק, כמו במהלך הסלמה במסגרת הסכסוך 

הישראלי-פלסטיני. ואכן, מחקרים בינלאומיים תיעדו בשנת 2021 רמות גבוהות של אנטישמיות אנטי-ישראלית בדעת 

הקהל האוסטרי. למשל, סקר כלל אירופי של ליגת הפעולה וההגנה )APL( והאגודה היהודית האירופית )EJA( הראה 
כי באוסטריה יש את השיעור הגבוה ביותר של אנשים שהסכימו עם אמירות המבטאות עוינות אנטישמית נגד ישראל: 

76% בהשוואה לממוצע האירופי של 194.49%

2022, נתוני ה-IKG הראו שהתקריות האנטישמיות הקשורות לישראל המשיכו לגבור על הקטגוריות  בשנת 

האחרות, כאשר מספרם הוא יותר מכפול ממספר התקריות הקשורות למגפת הקורונה )123 לעומת 66(. אנטישמיות 

2022, בקורלציה עם ההתלקחות בסכסוך הישראלי- אנטי-ישראלית ותיאוריות קונספירציה אנטישמיות עלו במאי 
פלסטיני באותה תקופה. חודש זה הציג גם דמוניזציה נרחבת של ישראל בעקבות מותה של העיתונאית שירין אבו 

עאקלה.

עם זאת, מספר הפשעים האנטישמיים הקשורים לסכסוך הישראלי-פלסטיני היה נמוך ב-36% בהשוואה לתקופה 

2022 לא היה משבר גדול בישראל הניתן להשוואה לסכסוך  ככל הנראה מכיוון שבשנת   ,2021 המקבילה של שנת 

שהתקיים בחודש מאי 2021. יש לציין שגל התקריות האנטישמיות שבלט במהלך מבצע ״שומר החומות״ גם לא חזר על 
עצמו במהלך מבצע "עלות השחר", שהתקיים ב-5-7 באוגוסט 2022, ככל הנראה משום שמבצע זה היה קצר יותר וגרם 

לפחות דיווחים אנטי-ישראליים, ולכן לא הוביל לאותה התגייסות של פעילים אנטי-ישראלים. 

הפצת אידיאולוגיה מוסלמית רדיקלית

המינהל לביטחון המדינה ושירותי מודיעין )DSN(, כמו קודמו, המשרד הפדרלי האוסטרי להגנת החוקה ומלחמה בטרור 
)BVT(,195 מדגיש את האיום מצד מבצעים בודדים מהסצינה המכונה "מקומית" – בעיקר מקומיים שהתאסלמו או 
צעירים מוסלמים, המשתייכים לדור השני והשלישי של המהגרים. ה-DSN הזהיר גם מפני “אתגר מיוחד” שמציבה 
התופעה החדשה של “ילדים-אסלאמיסטים” – צעירים מתחת לגיל 15, המגיעים לרוב מבתים הרוסים, שעברו הקצנה 

ברשת.196 

192. Antisemitismus Meldestelle, Antisemitische Vorfälle Jänner-Juni 2022 in Österreich (Wien: Israelitische Kultusgemeinde, 2022(, p.4.
193. Antisemitism: Annual Assessment 2021 (Jerusalem: Ministry of Diaspora Affairs, 2022(, pp.105-106.
194. András Kovács and György Fischer, Antisemitic Prejudices in Europe: Survey in 16 European Countries (Budapest: Action and Protection 

League, 2021(, p.54.
.DSN ובראשי התיבות Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst אורגן מחדש בשנת 2021, ומאז ה-1 בדצמבר 2021 ידוע בשמו החדש BVT-195. ה

196. “Welche Gefahren Österreichs Geheimdienstchef schlaflose Nächte bereitet”, Kleine Zeitung, 07.12.2022.
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אסלאמיסטים אלימים, המשתייכים לזרמים  ה-DNS מבחין בין הספקטרום האסלאמיסטי האלים והלא-אלים. 

סלפים-ג’יהאדיסטים, מוכנים לבצע פיגועי טרור, בעוד שאסלאמיסטים לגליסטים )legalistic Islamists( מקדמים את 
מטרותיהם – הקמת מערכת חברתית ופוליטית מבוססת שריעה באוסטריה – באמצעים פוליטיים במסגרת מערכת 

המשפט הקיימת. עם זאת, איום האלימות נובע גם מחברי הקבוצות הלגליסטיות. 

בקרב קבוצות אלו, לעיתים קרובות מתקיימת סתירה בין ההופעה הפומבית הפרגמטית מצד אחד לבין רטוריקה 

פנימית רדיקלית מצד שני. בשפה הגרמנית מתקיימת תקשורת מתונה כלפי חוץ, בעוד שההודעות בערבית קיצוניות 

יותר באופן ניכר. סתירה זו ניתנת לייחס בעיקר לחוק האסלאם מ-197,2015 שגרם לאמאמים לחשוש מסנקציה על אי 
עמידה בדרישות של מניעת הסתה וגילויים קיצוניים בציבור, במיוחד במסגדים, שמפוקחים על ידי רשויות המדינה. 
אכן, מחקר של מרכז התיעוד לאסלאם פוליטי, שהוקם ב-2020 על ידי ממשלת אוסטריה, הראה עד כמה אימאמים 
ומנהיגים קהילתיים הפיצו אידיאולוגיה אלימה ומעכבת אינטגרציה, במיוחד בקרב צעירים מוסלמים. המרכז ניתח 

וינה, המופעל  את האידיאולוגיה המופצת במסגד אל הידאיה )Al Hidaya(, אחד המסגדים הוותיקים והגדולים של 
וה-IVÖ משדרים תמיכה חזקה  כי מנהיגי המסגד  )IVÖ(. המחקר מצא,  ידי האגודה האסלאמית באוסטריה  על 
באידיאולוגיה של האחים המוסלמים וארגון הטרור הפלסטיני “חמאס”. הם מהללים מות שהידים ומוות במחויבות לדת 

ומפיצים סטריאוטיפים ותכנים אנטישמיים. 

לדוגמה, בדרשותיו, האימאם איברהים אל-דמרדש )Ibrahim al-Demerdash(, אשר מקפיד לא לעורר שנאה כלפי 
ובין  החברה האוסטרית הלא-מוסלמית, קושר ללא הרף את בני קהילתו אל סכסוכים פוליטיים וחברתיים במצרים 
ישראל לפלסטינים. הוא מתייחס באופן קבוע לסכסוך הישראלי-פלסטיני ומדגיש כי הוא רואה את "הציונים הארורים" 
ואת "הציונים הבין-לאומיים" כ"אויבי האומה". ספרים ב-Bibliotheca Islamica של המסגד, שנכתבו בעיקר בערבית, 
מחזקים את האתוס של מות הקדושים וגבריות, של אהבת המוות ונכונות לג'יהאד )חמוש( בהגנה על מדינות האסלאם. 
ומפיצות דמוניזציה  ורק בערבית  וסביבתם היא כמעט אך   IVÖ פעילויות המדיה החברתית של אנשים בהנהגת 

ונאציפיקציה של ישראל וקוראות בגלוי להשמדתה. 

מיד לאחר פרסום המחקר, הורתה שרת הקליטה Susanne Raab למחלקה לענייני דת לפתוח בחקירה ועמדה על כך, 
שהרשות הדתית האסלאמית של אוסטריה )IGGÖ( תמלא את אחריותה.198 גם משרד התובע הכללי פתח בחקירה.

בחירות לנשיאות מעוררות שיח אנטישמי

במחצית השנייה של שנת 2022, עוררו הקמפיינים לבחירת הנשיא הפדרלי ב-9 באוקטובר גל של גילויים אנטישמיים. 
מצד אחד, מועמדים סומנו באופן שקרי כ”יהודים” במטרה להכפיש אותם. כך, למשל, כמה מכרזות הקמפיין של 

נשיא אוסטריה אלכסנדר ואן דר בלן )Alexander van der Bellen(, שנבחר בסופו של דבר מחדש, נמרחו במילים כמו 
“יהודי מחורבן” ובציורים של מגן דוד. 

ההבחנה הזאת בין “אנחנו” )האוסטרים( לבין “הם” )היהודים( מהווה כר  מצד שני, יהודים סומנו כ”לא אוסטרים”. 

פורה לאנטישמיות. בימים שלפני הבחירות קיבלו נשיא ה-IKG, אוסקר דויטש, ועובדי הקהילה שיחות טלפון ומיילים 
אנטישמיים רבים והוטרדו במדיה החברתית.199 לאחר שדויטש החל לתמוך רשמית בואן דר בלן במירוץ לבחירות, 

197. באוסטריה ישנם חוקים המגדירים את היחסים בין כל אחת מהקהילות הדתיות המוכרות רשמית לבין רשויות המדינה. שחוק האסלאם, המגדיר את 
)2§(, שעל  יהיו בסתירה לתקנות החוק האוסטריות  והמנהגים  בין היתר, שאסור שהחינוך  והחובות של הקהילות הדתיות המוסלמיות, קובע,  הזכויות 
הקהילות הדתיות המוסלמיות לקיים גישה חיובית כלפי החברה האוסטרית, המדינה וקהילות דתיות אחרות )שאינן מוסלמיות( )4§(, ושהמדינה יכולה 

לבטל את הכרתה אם הקהילה הדתית לא תציית.
.IGGÖ-היא ארגון דתי בתוך ה IVÖ-אחראי על ניהול ענייני הדת של מוסלמים החיים באוסטריה וייצוגם מול הרשויות האוסטריות. ה IGGÖ-198. כתאגיד ציבורי, ה
199. IKG Wien, “Antisemitismus? So ist Österreich nicht”, 07.10.2022, www.youtube.com.

https://www.youtube.com/watch?v=KyCitDGQpW8
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“שלנו”  בבחירות  בחריפות על התערבות  אותו  רטוריקה שביקרה  התעוררה 
)של האוסטרים( לנשיאות. באופן דומה, נאמר ליהודים שהם לא צריכים לדבר 
ניתוח של תכנים שפורסמו במדיה החברתית מראה,  על הבחירות באוסטריה. 
שלדויטש, וליהודים בכלל, נאמר לעזוב את אוסטריה ולעבור לישראל ושהם לא 

אוסטרים, אלא “ישראלים”. 

הודעות הקשורות לבחירות עוררו גם זנים מוכרים וידועים של תוכן אנטישמי. 

אלה כללו טענות שיהודים לעולם אינם עוזבים את האוסטרים בשקט, ומזכירים 
להם ללא הרף את אשמתם בשואה; או מה שהאנטישמים מכנים, “האשמה 
יתרה מזאת, היהודים הואשמו בניהול בנקים, התקשורת  התורשתית” שלהם. 
והממשלה, וכבעלי כוח רב מדי ביחס לחלקם באוכלוסייה. הרטוריקה גם עשתה 
דויטש, משתמשים רבים התנגדו  זאת, כפי שהדגיש  לישראל. עם  דמוניזציה 
 200  IKG-להודעות אלו, וגינו ותיקנו את התוכן האנטישמי. במהלך ביקורו בקמפוס ה
ב-3 באוקטובר, דיבר ואן דר בלן על אנטישמיות הקשורה לבחירות וקרא לפעולה נחרצת נגד אנטישמיות, ובמיוחד נגד 

שיח שנאה מקוון.201

מאמצים להיאבק באנטישמיות 

ב-21 בינואר 2021 הייתה אוסטריה אחת המדינות הראשונות מהחברות באיחוד האירופי שהציגה את האסטרטגיה 

הלאומית שלה נגד אנטישמיות )NAS(, שמטרתה לזהות ולהיאבק באנטישמיות באופן אפקטיבי.202 ה-NAS שואפת 

להבטיח את המשך קיומם של החיים היהודיים באוסטריה בטווח הארוך, לבלום את האנטישמיות על כל צורותיה וליצור 
מודעות להכרה בביטויים יומיומיים. היא מתכוונת להוות גורם מדרבן ומדריך למטרות ולאמצעים קונקרטיים, לחיזוק 
הפעילויות הקיימות ולקידום דוגמאות לשיטות עבודה מומלצות. האסטרטגיה היא חבילה מקיפה שקוראת לנקוט 
38 צעדים בהקשרי המאבק באנטישמיות עבור החברה כולה, בתחומי חינוך, ביטחון, אכיפת חוק, מערכת המשפט, 

אינטגרציה וחילופי נתונים ברחבי אירופה.

2018, תחת נשיאותה של אוסטריה  ההחלטה ליצור אסטרטגיה לאומית נגד אנטישמיות התקבלה ב-6 בדצמבר 

במועצת האיחוד האירופי, עם אימוץ פה אחד של שרי הפנים של האיחוד האירופי הצהרה על מאבק באנטישמיות. 

צורות  כל  הוליסטית למניעת  וליישם אסטרטגיה  במסגרת ההצהרה, קראה המועצה למדינות החברות לאמץ 
האנטישמיות. בחודש פברואר 2021 הוקם המשרד למורשת התרבות האוסטרית-יהודית במשרד הקנצלר הפדרלי, 
בין היתר כדי לתאם ולהעריך באופן מבצעי את הצעדים ליישום ה-NAS. כמו כן, הוטל עליו לחזק את התיאום בין 

שחקנים בודדים בתחומי ההנצחה; חינוך, מניעה והעלאת מודעות לאנטישמיות; ותמיכה בחיי התרבות והקהילה 
היהודית באוסטריה.

38 הצעדים; דווח שתשעה  הוא עקב אחר ההתקדמות בכל   203.2022 2021 הוצג במרץ  NAS לשנת  דו”ח יישום 

צעדים יושמו במלואם. במהלך שנת 2022 יושמו מספר צעדים נוספים:

200. קמפוס ה-IKG הוא הקמפוס היהודי הגדול באירופה והוא כולל את בית הספר Zwi Perez Chajes )על שם הרב צבי פרץ חיות( עם גן ילדים ובית כנסת, 
בית אבות Maimonides )על שם הרמב"ם( ומרכז הספורט והפנאי "הכח".

201. “BP-Wahl: Van der Bellen besucht größten jüdischen Campus in Europa”, APA-OTS, 03.10.2022.
202. Bundeskanzleramt, Nationale Strategie gegen Antisemitismus (Wien: Bundeskanzleramt, 2021(.
203. Bundeskanzleramt, Umsetzungsbericht 2021 - Nationale Strategie gegen Antisemitismus (Wien: Bundeskanzleramt, 2022(.

מקור: חשבון טוויטר של משרד הרישום 
IKG-לאנטישמיות של ה
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מאי: הוענקו פרסים על שם שמעון ויזנטל על ידי המועצה הלאומית לשישה אנשים על כך שגילו מעורבות אזרחית 

מיוחדת במאבק באנטישמיות ו/או בקידום החינוך בנושא השואה. 

הוועידה  בווינה כדי להקים את  ו-15 מדינות החברות באיחוד האירופי נפגשו  נציגים מארגונים בינלאומיים  מאי: 

וינה” - שנחתמה בפגישה, היא לשפר  האירופית לאנטישמיות. מטרתה, כמתואר בהצהרה המשותפת - “הצהרת 

את שיתוף הפעולה במאבק באנטישמיות, לקדם את החיים היהודיים באירופה, לקדם את השימוש בהגדרת העבודה 
IHRA ולשתף פעולה בכל הקשור לשיפור ולסטנדרטיזציה של מתודולוגיות לרישום תקריות  לאנטישמיות של ארגון 

אנטישמיות ולעידוד הדיווח עליהן. 

יוני: המפגש השנתי הראשון של הפורום הלאומי נגד אנטישמיות התקיים בווינה. באמצעות מעורבות רחבה של נציגי 

הממשל הפדרלי, המדינות, העיריות, השותפים החברתיים, קהילת המדע, קהילות הדת, המוזיאונים היהודיים והחברה 
האזרחית, הפורום מיועד לקדם את החיים היהודיים באוסטריה ולהוות זרז לנקיטת פעולה נחרצת נגד אנטישמיות בכל 

המדינות הפדרליות ובכל הרמות, כולל בספורט, בתרבות, בחברות ובמוסדות חינוך. 

“תאגיד הדת היהודית”  דויטש, בצפקידו כנשיא  IKG אוסקר  ונשיא   Gerhard Karner שר הפנים הפדרלי  יוני: 

)“IRG"(,204 חתמו על הסכם “בטוחים ביחד” )Gemeinsam.Sicher(, המשמש לחיזוק נוסף של שיתוף הפעולה בין 
חברי הקהילות היהודיות לבין הרשות המבצעת. ההסכם גם שואף לשפר את הדיווח ואת ההעמדה לדין בגין עבירות 

אנטישמיות.

ספטמבר: הקנצלר הפדרלי Karl Nehammer ויו”ר “יד ושם” דני דיין חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה רב-שנתי 

בין הרפובליקה של אוסטריה לבין רשות הזיכרון לשואה ולגבורה בירושלים, “יד ושם”. אוסטריה הסכימה להעניק עד 1.5 
מיליון אירו לתקופה שבין השנים 2022 ל-2024. 

ספטמבר: המשרד הפדרלי לחינוך, מדע ומחקר הציג את חבילת הצעדים שכותרתה “מניעת אנטישמיות באמצעות 

במסגרת החבילה, הוצגו המלצות ספציפיות הקוראות למשל לערוך הכשרה להעלאת המודעות לתקריות  חינוך”. 

ולשנות  ולשיפור היכולת להגיב אליהן, ליצור נקודות מגע בנושא אנטישמיות בתוך מחלקות החינוך,  אנטישמיות 
ולהרחיב תוכניות לימודים וספרי לימוד בכל הנוגע לחינוך קריטי בנושא אנטישמיות.

נובמבר: שרת המשפטים Alma Zadic ושרת החוקה קרולינה אדשטדלר הכריזו על רפורמה בחוק איסור הנאציזם. 

הרפורמה כוללת הרחבה של תחום השיפוט המקומי לכל מה שפורסם או מועלה באינטרנט שניתן לגשת אליו 
באוסטריה. היא גם הופכת את כל סוגי זילות השואה לברי-ענישה; החוק המקורי קובע, כי זילות "גסה" של פשעי 

הנאצים היא ברת-ענישה. יתרה מכך, עובדי מדינה שהורשעו לפי חוק האיסור יאבדו אוטומטית את משרתם.

204. ה-Israelitische Religionsgesellschaft )"תאגיד הדת היהודית" – "IRG”( הוא הישות המשפטית, המייצגת את יהודי אוסטריה כלפי הרפובליקה 
.IRG-של אוסטריה. מכיוון שהקהילה היהודית בווינה מהווה כ-98% מהאוכלוסייה היהודית של אוסטריה, מנהיגיה נבחרים גם להנהגה של ה
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� איראן

1979, המשטר הדיקטטורי הדתי השולט באיראן מבטא בכמה חזיתות באופן עקבי וחוזר  מאז המהפכה בשנת 

את עוינותו האלימה כלפי מדינת היהודים והקהילות היהודיות ברחבי העולם. בפרט, ההנהגה הפוליטית האיראנית 

עשתה שימוש נרחב באינטרנט וברשתות החברתיות כחלק מהאסטרטגיה הגלובלית שלה לחיזוק הסנטימנט האנטי-
ציוני והאנטישמי ברחבי העולם, בין היתר גם באמצעות קמפייני השפעה זדוניים.

איראן ממשיכה להיות המוקד העיקרי של שיח אנטישמי באזור. נותן הטון הוא מנהיגה הרוחני, עלי ח'אמנאי, הממשיך 
לבטא שיח אנטישמי בוטה בחשבון הטוויטר שלו. ח'אמנאי הוא ראש המדינה היחיד בעולם אשר מבטא תכנים 
אנטישמיים באופן קבוע. הוא ודוברים איראניים אחרים נוהגים להחליף את המילה "יהודי" במונח "ציוני" וכך הופך התוכן 
למקובל יותר בעיניהם ולפחות אנטישמי. עם זאת, תוכנם של הפוסטים, כגון זיהוי ה"ציונים" עם "הסוחרים הגלובליים" 
והטענה שאלה אחראים ל"סיאוב המוסרי" של העולם המערבי, מסגיר את אופיים האנטישמי. במחשבתו של ח'אמנאי 
היהודים )"הציונים"( קשורים לעולם המערבי ולביקורתו על המערב. הוא מאשים את המערב בחוסר ההתקדמות של 
שיחות הגרעין ובהתמשכות הסנקציות הכלכליות. השנה האשימו האיראנים את המערב ואת ישראל בכך, שפעלו לעורר 

הפגנות מחאה באיראן. 

הרטוריקה האנטישמית המתמשכת של ח'אמנאי בטוויטר

במשך עשרות שנים, המנהיג העליון של איראן, עלי 
ח'אמנאי, מייצג את האנטישמיות העכשווית ומשמש 
כשחקן מפתח באסטרטגיה של איראן ברשת, המכוונת 
זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית.  לערער על 
ח'אמנאי השתמש בחשבונות הטוויטר שלו211 פעמים 

רבות כדי לקרוא להשמדתה של ישראל, להתייחס 

אנטישמיות  להפיץ  סרטני",  "גידול  כאל  אליה 

קלאסית ולהטיל ספק באשר לשואה.

"הציונים... מגיפה עבור העולם כולו, עוד לפני הקמת מדינת ישראל״

יוני 2022 - ח'אמנאי טען, כי עוד לפני הקמת מדינת ישראל, 

כולו".  "מגיפה עבור העולם  היו  "הקפיטליסטים הציונים" 
דברה ליפשטדט )Deborah Lipstadt(, השליחה המיוחדת 
כי  באנטישמיות, טענה,  של הממשל האמריקני למאבק 
ההערות של ח'אמנאי הן "לא קבילות". לדברי ליפשטדט, 
"ציונים" משמשת במקרה זה בסך הכול כחלופה  "המילה 
"יהודים". הרטוריקה האנטישמית הנתעבת הזאת  למילה 

אינה רק מדאיגה, אלא גם בעייתית ביותר".212

211. לח'אמנאי כמה חשבונות טוויטר רשמיים בכמה שפות, כולל פרסית, אנגלית, צרפתית, ספרדית, איטלקית וערבית. בחשבון הטוויטר הראשי שלו 
.twitter.com/khamenei_ir - רשומים כ-951 אלף עוקבים

212. Deborah Lipstadt, Twitter, June 8, 2022, twitter.com

https://twitter.com/khamenei_ir
https://twitter.com/StateSEAS/status/1534631425202393088
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"מעצמות המערב הן מאפיה" שנשלטת על ידי "הסוחרים הציונים"

2022 - ח'אמנאי פרסם מסר אנטישמי בחשבון הטוויטר שלו, שבו הוא טען כי "מעצמות המערב הן מאפיה",  יולי 

זו נשמעו קולות שדרשו לחסום את חשבון הטוויטר של  ידי "סוחרים ציונים בולטים". לאחר הצהרה  שנשלטת על 
ח'אמנאי, אך לא ננקטה כל פעולה.

היעדר פעולה מצד טוויטר כלפי שיח השנאה האנטישמי של ח'אמנאי

וגוברת בעניין שיח השנאה שמופץ בפלטפורמה שלה  2022, טוויטר התמודדה עם תגובת-נגד הולכת  גם במהלך 
והימנעותה מפעולה נגד ח'אמנאי. הביקורות כללו את האשמת הפלטפורמה בנקיטת מוסר כפול לטובת ח'אמנאי, 
וקריאות לחסום לצמיתות את כל החשבונות הקשורים למנהיג העליון של איראן. אכן, אף לא אחד מהפוסטים הקוראים 
לאלימות מפורשת נגד ישראל או מטילים ספק בקיומה של השואה בחשבון הטוויטר הראשי של ח'אמנאי מעולם לא 
נמחקו, סומנו או תויגו על ידי צוותי הבקרה של החברה. מדיניות זו המשיכה גם כאשר הוספת תוויות מיוחדות לציוצים 
שנחשבים ל"בעייתיים" או לכאלה ש"עלולים לגרום נזק" הפכה לנוהג מקובל בחברה. לעומת זאת יש לציין, כי טוויטר 
הסירה ציוץ של המנהיג העליון של איראן, שבו הוא טען כי חיסוני הקורונה המיוצרים בארה"ב ובבריטניה "אינם אמינים".

באוקטובר 2019 הבהירה טוויטר את הכללים שלה ביחס לפוליטיקאים וטענה, כי תמשיך לנקוט גישה סובלנית כלפי 
ציוצים מעוררי התנגדות של מנהיגי העולם, בטענה, שלעיתים קרובות המסרים שלהם הינם בעלי עניין לציבור.213 עם 
זאת, החברה שרטטה כמה "קווים אדומים" שחלים על מנהיגי העולם, והיא טוענת, כי תנקוט פעולה כלפי ציוצים 
2020, כאשר ח'אמנאי הביע בטוויטר בכמה מקרים תמיכה  שיעודדו טרור. אלא שטוויטר לא נקטה כל פעולה במאי 
בהשמדת ישראל, כולל קריאה מפורשת ל"התנגדות" מזוינת. נציג טוויטר אמר בוועדת הכנסת ביולי 2020, כי הציוצים 
שבהם ח'אמנאי קורא להשמדת ישראל אינם מפירים את כללי החברה נגד שיח שנאה, וציין, כי הם נחשבים ל"צחצוח 

חרבות כחלק ממדיניות החוץ" בלבד.214

213. Hanna Ziady, “Twitter explains why it hasn’t suspended Trump’s account,” CNN, October 16, 2019, cnn.com.
214. Raphael Ahren, “Twitter to MKs: Unlike Trump tweets, Khamenei’s ‘eliminate Israel’ posts are ok,” Times of Israel, July 30, 2020,
 www.timesofisrael.com.
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https://edition.cnn.com/2019/10/16/tech/twitter-trump-rules/index.html
https://www.timesofisrael.com/twitter-tells-mks-khameneis-eliminate-israel-posts-dont-violate-its-rules/
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הנשיא ראיסי העמיד בסימן שאלה את אמיתות השואה

2022, מנהיגים איראניים המשיכו לקחת  במהלך שנת 
חלק פעיל בהכחשת השואה ובעיוותה. ערב ביקורו בניו 
נשיא איראן  יורק לרגל האסיפה הכללית של האו"ם, 
אבראהים ראיסי הטיל ספק בפומבי בדבר התרחשותה 

של השואה, וזאת במהלך ראיון לתוכנית "60 דקות" 

של "CBS", שנערך עמו במתחם הנשיאותי בטהראן על 

Lesley Stahl. כאשר  ידי הכתבת האמריקנית הוותיקה 
נשאל אם הוא מאמין שהשואה אכן התרחשה, השיב 
ראיסי, כי "חוקרים והיסטוריונים צריכים לחקור אירועים 
היסטוריים. יש כמה סימנים להתרחשותה של השואה. 

אם כן, צריך לאפשר חקירה ומחקר שלהם".

העיקריים  היהודיים  הארגונים  של  הנשיאים  ועידת 
בארצות הברית פרסמה הצהרה שנכתב בה: "הטלת 
הספק השקרית ועיוות העובדות של ראיסי ביחס לתיעוד 
ההיסטורי של השואה ]…[ מהווה הוכחה לאנטישמיות 

הטבועה בו, והיא מדאיגה אף יותר לנוכח השאיפות הקיצוניות, ההגמוניות והגרעיניות של המשטר האיראני".215

השימוש האינסטרומנטלי של איראן בשואה

הניסיונות החוזרים ונשנים של המשטר הדתי האיראני להכחיש, למזער ולעוות את השואה משמשים כלי פוליטי לצורך 
זו אכן הפכה לאסטרטגיה מרכזית של  דה-לגיטימציה של ההצדקה לקיומה של מדינת היהודים. רטוריקה חוזרת 
המנהיגים האיראנים במטרה לערער על זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית. לדברי פרופ' מאיר ליטבק, "ההנחה 
העומדת מאחורי הכחשת השואה ]על ידי המשטר האיראני[ היא, כי הפרכת ה'שקר' תערער את מעמדה הבין-לאומי 
של ישראל ואת הלגיטימיות שלה. הכחשה כזו שואפת גם להציג את ישראל כמדינה חסרת מצפון, שמשתמשת בכל 
האמצעים העומדים לרשותה כדי לשרת את האינטרסים שלה ולגייס כספים ותמיכה בין-לאומית. הכחשת השואה מצד 
איראן היא ביטוי לאנטישמיות במסווה של אנטי-ציונות. בחסות האמתלה של זיוף השואה, איראן מעוותת ומכחישה את 
ההיסטוריה היהודית ושוללת מהיהודים את כבוד האדם על ידי הצגת הטרגדיה הנוראה ביותר שלהם כהונאה, על אף 

שאין כל קשר בין השואה לבין הציונות כשלעצמה".216

הקמפיין האיראני המקוון נגד ישראל מלבה את האנטישמיות

כמה מהקמפיינים האיראניים המקוונים להפצת דיסאינפורמציה במטרה לפגוע בישראל בשנים האחרונות כוללים:

 באוקטובר 2020 הסירה פייסבוק קמפיינים שהופצו על ידי רשת, אשר התנהגה באופן מתואם ולא אותנטי, שמקורה 
אותר ברפובליקה האסלאמית. מטרתה הייתה לזרוע פחד בחשש מהתקפה בתחרות האירוויזיון שנערכה בתל-אביב 

בשנת 2019. ממשלת איראן הכחישה את מעורבותה.

215. "Conference of Presidents Condemns Iranian President’s Holocaust Denial," September 21, 2022, conferenceofpresidents.org.
216. Meir Litvak, “What is behind Iran’s advocacy of Holocaust denial?”, Alliance Center for Iranian Studies, September 2006, www.tau.ac.il.

https://conferenceofpresidents.org/press/conference-of-presidents-condemns-iranian-presidents-holocaust-denial
https://en-humanities.tau.ac.il/iranian/publications/irans_pulse/2006-5
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בשנים האחרונות ניסתה איראן לנצל את בעיות הפנים בישראל ואת ההסלמות בסכסוך הישראלי-פלסטיני תוך   
שימוש בטקטיקות, שנועדו לזרוע פילוג ומתח בחברה הישראלית. חשוב לציין, כי דו"חות מודיעיניים בלמו כמה 
קמפייני השפעה איראניים זדוניים, שהופנו כלפי אזרחים ישראלים במדיה החברתית. דו"ח מדיניות217 שפורסם על 
ידי "פורום Fikra" )מכון בוושינגטון( מציין: "במהלך מבצע 'שומר החומות' הפעילה איראן )על פי מקורות מודיעיניים 
ישראלים(218 רשת רחבה של חשבונות טוויטר במטרה להפיל את רוחו של הציבור הישראלי. הודעות אלה הגיעו 
למשתמשים בישראל ובעולם, כשההערכות גורסות, כי יותר מ-100 מיליון אנשים ברחבי העולם נחשפו אליהן. בנוסף, 

טרולים איראנים נחשדו בהסלמת המתח הפנימי בין אזרחים יהודים לערבים במהלך המשבר".

2021 הדגיש גם כן סימנים לכך, שממשלת איראן או אנשים או גופים  הדו"ח השנתי של משרד התפוצות לשנת   
איראניים פרטיים עומדים מאחורי קמפיין אנטישמי מקוון, המשווה בין ישראל לנגיף הקורונה, או מקדמים אותו באופן 
נרחב. הקמפיין הדהד את הסטריאוטיפ האנטישמי של "הטפיל היהודי", שהעניק לגיטימציה לרדיפת היהודים על ידי 
הנאצים. ההאשטאג Covid1948 219# הוזכר בטוויטר 366,500 פעמים בתאריכים 10-16 במאי 220.2021 מתוך ציוצים 
ו-44% זוהו כמגיעים מאיראן. קמפיין דומה  יותר מ-56% מאלה שהתייחסו ל-Covid1948 # נכתבו בפרסית  אלה, 
הושק במהלך אותה תקופה בשנה שעברה כדי לציין את יום הנכבה. בתאריכים 15-17 במאי 2020 הוזכר ההאשטאג 
Covid1948 # בטוויטר כמעט 250 אלף פעמים, כולל בציוץ של המנהיג העליון, האייתוללה עלי ח'אמנאי.221 מתוך 

אותם ציוצים, 44% שהתייחסו ל-Covid1948 #, נכתבו בפרסית.

כמו כן, בשנה החולפת היו גם כמה דוגמאות של ביטויי אנטישמיות קלאסית ואפילו תמיכה באידיאולוגיה הנאצית 

בקרב גורמים בדרג נמוך יותר ובאמצעי התקשורת הרשמית באיראן. 

בעיתון הרשמי "Kayhan" פורסם )28 באפריל( מאמר אנטישמי חריף, המשבח את היטלר. נכתב בו, ש"היטלר נהג 
בהיגיון כאשר גירש את הציונים מגרמניה". היטלר היה "פיקח ואמיץ יותר ממנהיגים אירופים אחרים, שאחר כך פיתחו 
את מיתוס השואה כדי לחפות על פחדנותם". ובסיכום הוא פוסק, כי "אסור לשתף פעולה עם החיידקים האלה. הם בניו 
של השטן". כותב המאמר מבחין בין "יהודים" ל"ציונים" וטוען, שהיהודים אינם כאלה. העיתון "Kayhan" הוא שופרו של 

האגף הרדיקלי של המשטר האיראני ומקורב לח'אמנאי. עורך העיתון הוא מכחיש שואה נלהב.222

בסוף יוני התפרסמה באתר של ח'אמנאי קריקטורה אנטישמית. תחת הכותרת "הנשיקה הקטלנית" נראתה בה זרוע 
ערבית ועליה עלוקות שמוצצות דם, הזורם לתוך כלי קיבול בצורת מגן דוד. הקריקטורה כוונה למדינות אשר נרמלו 

יחסים עם ישראל ונועדה להראות שהנורמליזציה מזיקה להן.223

למרות שמנהיגי איראן האשימו את ישראל בייזום ובעידוד הפגנות המחאה, יהודים לא נפגעו עדיין במהלכן באופן פיזי 
או מילולי על ידי המשטר או המפגינים. רבה הראשי של קהילת יהודי איראן, הרב יהודה גראמי, קרא ליהודים להתרחק 

ממרכזי עימות. 

217. Ophir Barel, “How does Iran Wage its information warfare battle against Israel?", Fikra Forum, September 2021, washingtoninstitute.org. 
 .www.yediot.co.il ,2021 218. נדב אייל, "ערפל, קרב ומגפה", ידיעות אחרונות, מאי

219.  ההאשטאג Covid1948 # מחבר בין נגיף הקורונה ל-1948, כאזכור ליום שבו ישראל הכריזה על עצמאותה )14 במאי 1948(. 
.www.talkwalker.com ,לניתוח נתונים מרשתות חברתיות Talkwalker 220.  נתונים שנאספו באמצעות תוכנת

221. Ali Khamenei, Twitter, May 22, 2020, twitter.com.  
.twitter.com ,28.4.2022 ,222. אראש עזיזי, טוויטר

223. farsi.khamenei.ir; arabic.khamenei.ir ; english.khamenei.ir.

https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/how-does-iran-wage-its-information-warfare-battle-against-israel
https://www.yediot.co.il/articles/0%2C7340%2CL-5938901%2C00.html
https://twitter.com/khamenei_ir/status/1263750159890079745
https://twitter.com/arash_tehran/status/1519545684457779200
https://farsi.khamenei.ir/
https://arabic.khamenei.ir/
https://english.khamenei.ir/
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� מרחב ברית-המועצות לשעבר 

כללי

2022 הציר המרכזי בכל האמור להתפתחויות אנטישמיות במרחב  מלחמת רוסיה-אוקראינה הייתה במהלך שנת 
ברית-המועצות לשעבר. במקביל נמשכו גם המגמות שעליהן דיווחנו בשנים הקודמות: המשך הזליגה של הרטוריקה 
האנטישמית מהשוליים הפוליטיים-חברתיים אל השיח הציבורי המרכזי המקובל, הן מצד פוליטיקאים והן מצד אנשי 
תקשורת מרכזיים; חזרה לתפיסות שרווחו בתקופה הסובייטית בכל הקשור לזיכרון השואה ולמקומם של היהודים בשיח 
על אודות מלחמת העולם השנייה, דוגמת שלילת ייחודה של השואה, האשמת הקורבנות היהודים בשיתוף פעולה עם 
הנאציזם והצגת היהודים כאחד הקורבנות מיני רבים ולא כאויב וקורבן מרכזי; המשך הניסיונות המכוונים מצד גורמים 
פוליטיים ותקשורתיים למזעור ולהדרת זיכרון השואה מהשיח הכללי אודות מלחמת העולם השנייה, עד כדי שכתוב 

ההיסטוריה, לצד מזעור והעלמת תפקידם של משתפי הפעולה המקומיים ברצח מכוון של האוכלוסייה היהודית.

על אף האמור לעיל באשר להדרת הזיכרון היהודי, נמשכה גם התופעה של זילות וביזוי זיכרון השואה באמצעות אימוץ 
"שיח שואה" לצורך תיאור ההתנהלות המדינית-חברתית המקומית. דוגמה לכך הוא השיח שעודדו הרשויות ברוסיה, 
המציג את עיצומי המערב והלכי הרוח האנטי-רוסיים בעולם בתור תופעה שוות ערך לדיכוי האנטישמי בגרמניה ערב 

מלחמת העולם השנייה. תופעה דומה נרשמה גם באוקראינה ובלארוס. 

2022 נמשכה הירידה בהיקף הדיווחים על תקריות אנטישמיות ומקרי ונדליזם. ככלל,  2021, גם בשנת  בדומה לשנת 
והן  במרחב ברית-המועצות לשעבר היקף תקריות האנטישמיות המדווחות אינו גבוה, הן ביחס לגודל האוכלוסייה 
ביחס למספר התקריות האנטישמיות במדינות המערב. עם זאת, מעורבותם של אישי ציבור בכירים ומעצבי דעת 
הקהל הבולטים מעניקה לשיח השנאה האנטישמי משנה תוקף בעיני האוכלוסייה הכללית ומבססת את התפשטות 
הסטיגמות השליליות בחברה האזרחית. החשש, כי הלכי הרוח האנטי-יהודיים, המקודמים הן על ידי תעמולה מכוונת 

והן על ידי מעצבי דעת הקהל, ייקלטו בנקל בקרב הציבור הרחב הופך למוחשי יותר.

יריבים פוליטיים ומדיניים  2022 התגבר עד מאוד גם השימוש בנושאים יהודיים ככלי להאשמת  מנגד, במהלך שנת 
כחלק ממערכת התעמולה המדינית על רקע המלחמה. נושאים אלה, שלעיתים הינם חסרי כל שחר או ביסוס עובדתי, 

מאפשרים לצדדים היריבים לקדם הכפשה הדדית, במטרה לפגוע בתדמית המדינית-ציבורית שלהם.

כמו בשנים קודמות, היהודים המשיכו להיות מואשמים בשליטה עולמית ובגרימת תופעות שליליות לאורך ההיסטוריה 
ימינו אנו, לרבות המלחמה, מגיפת הקורונה והמשבר הכלכלי העולמי. כל זאת על רקע התבססות הטענות  ועד 
האנטישמיות בליבו של השיח הציבורי הכללי, המעלה סוגיות של נאמנותם הכפולה של היהודים ומעשיהם השליליים, 

לכאורה, כנגד האומות הסובבות.

וכן  והמקושרת באופן ברור לממשל הרוסי,  ביותר במרחב  VK, הרשת הנפוצה  ובפרט  גם הרשתות החברתיות, 
טלגרם, שהפכה לפופולרית מאוד בשנת 2022, ממשיכות להוות מוקד מרכזי להפצה לא מבוקרת של תכנים ומסרים 

אנטישמיים, מבלי שגורמי האכיפה המקומיים ייתנו את דעתם לתופעה.

ובכלל, על אף ההצהרות נגד האנטישמיות, המלוות לעיתים בצעדים מעשיים, כגון החקיקה באוקראינה בשנת 2021, 
בפועל לא חל כמעט כל שינוי לטובה בתחום האכיפה והמאבק באנטישמיות מצד רשויות החוק המקומיות. גורמי 
האכיפה ממשיכים להתעלם מהנעשה, או מעדיפים לסווג את התקריות כ"מעשי חוליגניות" ללא כל זיקה להיבט 

האתני-דתי, וזאת לצד ענישה שאינה מרתיעה במקרים שקשר כזה אכן מתקיים.
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לסיכום ניתן לומר, כי זוהי הפעם הראשונה מאז התפרקותה של ברית-המועצות, שניתן להביע דאגה למצבה ולביטחונה 
של הקהילה היהודית במרחב ברית-המועצות לשעבר נוכח השיח האנטישמי הגובר, תוך עידוד מעצבי דעת הקהל 

וגורמים אינטרסנטיים נוספים. שיח זה עלול בכל רגע להיות מתורגם לצעדים מעשיים. 

רוסיה

בניגוד לתקופה שמאז התפרקות ברית המועצות, במהלך שנת 2022 עברה האנטישמיות בשיח הציבורי הרוסי לקדמת 
הבמה והפכה לנחלת הנרטיב המרכזי מצד גורמים פוליטיים, ציבוריים ותקשורתיים. יתרה מזאת, בחלק מהתחומים, 
ובפרט בכל הקשור ליחס לשואה, אף ניתן להצביע על חזרה מסוימת לתפיסות הסובייטיות בכל הקשור לזיכרון הסבל 

היהודי ולמקומם של היהודים ושל שואת היהודים בתפיסת הזיכרון של מלחמת העולם השנייה.

הפלישה הצבאית לאוקראינה, שהוגדרה מראשיתה בתור "מבצע דה-נאציפיקציה", העלתה לשיח הציבורי את מוצאם 
היהודי של כמה בכירי המשטר האוקראיני ובפרט של הנשיא עצמו, וולודימיר זלנסקי. העיסוק הרוסי במוצאם היהודי, 
לכאורה, של מנהיגי אוקראינה אינו חדש, אך עם פרוץ המלחמה הוא התמקד ביתר שאת בשילוב של מוצאם האתני 
ובהאשמות המדמות את הטענות הסובייטיות בדבר שיתוף הפעולה היהודי-נאצי במלחמת העולם השנייה. אין כל ספק, 
כי ניסיונות הצד האוקראיני להפריך את הטענה הרוסית בדבר אופייה הנאצי, לכאורה, של אוקראינה באמצעות הבלטת 
יהדותו של זלנסקי תרמו באופן משמעותי להתגברות השיח המשווה ברוסיה. אולם, הניסיונות הרוסיים לסכל את 
הטענות האוקראיניות הובילו בסופו של דבר לכדי ההצגה הגורפת של היהודים כמשתפי הפעולה עם הנאציזם לאורך 
ההיסטוריה, בדיוק כפי שנעשה בעבר בברית המועצות. הערתו של שר החוץ הרוסי, סרגיי לברוב, בראיון לטלוויזיה 
האיטלקית ב-1 במאי בדבר מוצאו היהודי של היטלר וחזרתו על הטענה האנטישמית, שהיהודים הם האנטישמים 
הגדולים ביותר, מהווה דוגמה מובהקת לתפיסה זו. דבריו של לברוב אף הובילו את נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, להתנצל 
 Vladimir( עליהם. רמיזות דומות מושמעות גם בתוכניותיו של בכיר אנשי התקשורת הפרו-שלטוניים, ולדימיר סולוביוב
Solovyov(, אשר דואג להבליט את מוצאו היהודי כדי לתקוף אנטישמים ומכחישי שואה במערב, אך אינו מתייחס 

לעמדות דומות מבית, לרבות במהלך תוכניתו-שלו.223

בנוסף, השיח האנטישמי נסב סביב המלחמה באוקראינה ומוצאם היהודי של אנשי ציבור וידוענים, שבחרו לעזוב את 
רוסיה עקב אי-הסכמתם עם מדיניות המלחמה. זאת כאשר לעיתים המילה יהודי כלל אינה מוזכרת, והדגש מושם על 
היותה של מדינת ישראל יעד פופולרי לעזיבת מתנגדי המלחמה, דבר שנתפס בעיני הציבור הרוסי כהודאה במוצאם 
היהודי של העוזבים. התקשורת המרכזית אף השתמשה במוטיבים אנטישמיים להוקעת העוזבים, שהוצגו כ"בוגדים 
תאבי בצע כסף, שניצלו כלכלית את החברה הרוסית ובגדו בה בשעת משבר". גל ההגירה מרוסיה, שכלל גם אנשי בידור 
ותרבות רבים, הוביל לביקורת כלפיהם, ככאלו אשר נוטשים את המולדת בשעת צרה. הכינוי "ליברלים" הפך למילת גנאי 
בתקשורת הרוסית, אך פעמים רבות תחת כינוי זה מסתתרים בעיקר שמות משפחת של אנשי ציבור ותרבות יהודים.224 
מגמה זו מדאיגה מאוד, מכיוון שהיא דומה לאנטישמיות הסובייטית אשר החלה להתפתח באמצע שנות ה-40' של 
המאה הקודמת. באותה תקופה, במקום המילה "ליברלים" נעשה שימוש במונח "קוסמופוליטים תלושים", וכאשר 
נכתבו שמות המשפחה של אותם "קוסמופוליטים" רובם ככולם היו שמות משפחה יהודיים. כך, יהודי וקוסמופוליטי 
הפכו במהרה לכינויים נרדפים. כיום המצב דומה מאוד ביחס בין המילים "ליברל" ויהודי, אשר פעמים רבות הולכות יד 
ביד בכלי התקשורת וברשתות החברתיות. הידוק הקשר בין המילים צריך לעורר דאגה רבה, במיוחד לאור השיח השלילי 

ביחס ל"ליברלים" בתקשורת. 

223. Telegram, 17.10.2022, t.me.
224. "Чулпан как окно в Европу," 19.7.2022, russian.rt.com.

https://t.me/echoonline_news/261.
https://russian.rt.com/opinion/1027758-prilepin-krym-donbass-specoperaciya-aktyor-oppoziciya
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גורמים בכנסייה הרוסית האורתודוקסית הביעו עמדות המעודדות הפצת תפיסות אנטישמיות. גורמים בכנסייה הגדירו 
החל מאמצע השנה את המלחמה באוקראינה במונחים דתיים, ואת דמותו של זלנסקי כאנטי-כריסטוס, או אפילו, שליחו 
של השטן. השיח הדתי, שלובה על ידי מקורבים לכנסייה, כגון איש העסקים Konstantin Malofeev, שנחשב לפטרונו 
של הימין הדתי הקיצוני, עשה שימוש במונחים דתיים-משיחיים, וראה ביהודים אויבי הנצרות, הפועלים בכוונה תחילה 
לסילוקה מהעולם הסלאבי.225 השילוב של התפיסה הדתית עם הסטיגמות האנטישמיות הקלאסיות המושרשות הוביל 
 Aleksey גם להתבטאויות של בכירי המשטר ודובריו, דוגמת עוזר מזכיר המועצה לביטחון לאומי של רוסיה, הגנרל 

Pavlov, באשר לאופיו השטני של המשטר האוקראיני, לרבות אמירות מובהקות באשר למקומם של היהודים בו.

גם הביקורת כלפי מדינת ישראל על תמיכתה, לכאורה, באוקראינה, התבססה ברובה על שיח השואה, תוך השמעת 
ביקורת שאינה משתמעת לשתי פנים בנוסח "יש לנקום ביהודים ששכחו מי הציל אותם מידי הנאציזם". אמירתו 
המקוממת של הכלכלן ואיש הציבור Mikhail Khazin באוקטובר 2022 על כך, שיש להמיט על ישראל שואה חוזרת עקב 

תמיכתה ב"נאציזם האוקראיני", היא דוגמה בולטת להתבטאויות של איש ציבור בנושא זה.226

אולם, הביקורת על ישראל לא הסתכמה באמירות סביב זיכרון השואה בלבד. ערוץ הטלגרם "Grey Zone", המקושר 
ל"כוח ואגנר" )קבוצה צבאית פרטית, הפועלת, בין היתר, באוקראינה ובסוריה(, נוהג לפרסם הודעות בעלות תוכן 
2022, כאשר  אנטישמי מובהק, ואף בחר להשתמש במינוח איראני לאחר הפיגוע המשולב בירושלים ב-23 בנובמבר 
כינה את מדינת ישראל "ישות זמנית, המבצעת את פשעיה נגד הפלסטינים והאיראנים במשך אלפי שנים". עם זאת, 
היחס החיובי לישראל בתור מעצמה צבאית אזורית הינו נפוץ. אחת הדוגמאות לכך היא הפופולריות של יעקב קדמי, 
ראש ארגון "נתיב" לשעבר, אשר מופיע תדיר בתוכניות הטלוויזיה כפרשן ומציג את עצמו כ"גנרל בדימוס של המודיעין 
הישראלי". קדמי זוכה לאמון רב ברוסיה משום שהוא נתפס כיוצא של מערכת הביטחון הישראלית.227 הדואליות הזאת 
היא חשובה, ומאפיינת את האנטישמיות הנפוצה ברוסיה. מצד אחד מדובר בקיבוע תפיסות של אנטישמיות קלאסית 
לצד אנטישמיות סובייטית, אך בו-זמנית שימוש מועט באנטישמיות חדשה, הסתכלות על ישראל כמודל לחברה צבאית 

מגויסת והערכה לכוחה הצבאי. 

לאור הסתבכות המלחמה בצד הרוסי, גוברת הביקורת של גורמים לאומניים מבית על ניהול הלחימה, תוך חיפוש 
אשמים. האשמה נופלת תדיר על היהודים המקורבים לשלטונות. כך, למשל, איגור גירקין )Igor Girkin(, לאומן רוסי 
2014, מרבה לבקר את  יוצא שירותי הבטחון, אשר היה אחד ממפקדי הכוחות הפרו-רוסיים בחבל דונבאס בשנת 
השלטונות הרוסיים ואת היהודים הממוקמים במוסדות השלטון ובכלי התקשורת. גירקין מקפיד להדגיש את שמות 
יותר למאזיניו. לדוגמא,  המשפחה היהודיים של בכירים אלו, או אף להמציא להם שמות משפחה שיישמעו יהודיים 
גירקין ביקר את העיתונאי ולדימיר סולוביוב על כך שהוא משקר לגבי המצב האמיתי בחזית. לשם חיזוק טענותיו הצמיד 
גירקין את שם המשפחה "שפירא" לסולוביוב על מנת שמוצאו היהודי של העיתונאי יהיה ברור לכול.228 מגמה חדשה זו, 
של ביקורת ישירה לגופו של אדם מצד לאומנים רוסים ביחס לאנשי ציבור פרו-ממשלתיים על רקע מוצאם היהודי, הינה 
מדאיגה. הסתבכות המלחמה והביקורת על ניהולה מתוך החוגים הלאומניים ברוסיה עלולות להביא לחיפוש אשמים 

מבית ולהעלות את רף האנטישמית במדינה בזמן הקרוב.

225. "КОНСТАНТИН МАЛОФЕЕВ: "РОССИЯ СТОЛЫПИНА ВЕРНЁТСЯ, УРГАНТА – НИКОГДА", 16.4.2022,  tsargrad.tv.
226. Хазин: "Холокост евреев ничему не научил, нужно будет его повторить. Израиль будет ликвидирован," 26.10.2022, www.youtube.com. 
227. "Яков Кедми: американцы обескуражены совместными учениями России, Китая и Индии". 19.8.2022, www.mk.ru.
228. Telegram, t.me/strelkovii.

https://tsargrad.tv/articles/konstantin-malofeev-rossija-stolypina-vernjotsja-urganta-nikogda_531337
%20https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEKiwpRwVBZI
https://www.mk.ru/politics/2022/08/19/yakov-kedmi-amerikancy-obeskurazheny-sovmestnymi-ucheniyami-rossii-kitaya-i-indii.html
https://t.me/strelkovii/3533
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אוקראינה

מסוף פברואר 2022 מתמודדת אוקראינה עם פלישה צבאית רוסית, שהביאה לפגיעה נרחבת, לנפגעים רבים ולהרס 
התשתיות. החברה האוקראינית הפכה להיות חברה מגויסת, ומטרתה - שחרור המדינה והפסקת הלחימה.

בשנת 2022 חלה ירידה ניכרת בהיקף התקריות האנטישמיות המדווחות ובפרט במקרי ונדליזם ושיח אנטישמי-פוליטי. 
מצב זה מבסס את ההערכה בדבר היותו של השיח האנטישמי באוקראינה כלי פוליטי פנימי. ברגע שהצורך בניצול שיח 

זה חלף, חלה ירידה בהיקף התופעה.

עם זאת, עוד טרם המלחמה, השיח האנטישמי לא זו בלבד שלא נעלם, אלא גם התפתח סביב "מופע חג המולד" 
)VERTEP(, שבו הוצגה דמות היהודי באופן סטריאוטיפי, שכלל מוטיבים אנטישמיים קלאסיים של בצע כסף, רמאות, 
נוכלות ונאמנות כפולה. לעיתים קרובות שולבו בדמות גם מוטיבים עכשוויים, שבאו להבליט את הצדדים השליליים של 
היהודים השולטים, לכאורה, באוקראינה. יצוין במיוחד, כי מופעי חג המולד המשלבים תכנים אנטישמיים נפוצו לא רק 

בקרב החברה הבוגרת, אלא גם בקרב הדור הצעיר. 

בו-זמנית, הצד האוקראיני מרבה להשתמש בשיח הקשור ליהודים על מנת לקבל תמיכה ולגיטימציה בין-לאומית. 
האוקראינים אימצו את השיח הלקוח ממלחמת העולם השנייה, ומאשימים את הרוסים בפעולות "נאציות" כנגד 
האוקראינים. אחד השימושים הנפוצים הוא הדגש התקשורתי שניתן לפגיעות במוסדות דת ותרבות יהודיים במהלך 
המלחמה, וניסיון של האוקראינים להראות שפגיעות אלו נעשות באופן מכוון על ידי הרוסים. כך, לדוגמה, זמן קצר לאחר 
פרוץ הלחימה טענו בכירים בשלטון האוקראיני וכלי התקשורת במדינה, שהרוסים הפציצו לכאורה את אתר הזיכרון 
"באבי יאר" בקייב.229 בדיקה של המקום העלתה שהמקום לא נפגע, אך הייתה פגיעה בעוברי אורח ובבית עלמין יהודי 

סמוך, וכלי התקשורת האוקראינים המשיכו להדהד את דבר ההפגזה.

בחודש מאי נפגע מבנה במריופול, אשר שימש במאה שעברה כבית כנסת. התקשורת האוקראינית טענה שהייתה זו 
פגיעה בבית כנסת, למרות שבפועל, מבנה בית הכנסת אינו שייך לקהילה היהודית והוא אינו מתפקד כבית כנסת.230

אוקראינה ממשיכה להתמודד גם עם זיכרון העבר והמאבק בן מאות השנים לעצמאות מדינית, שחלקו נחרת בזיכרון 
ומעשי שוד. החיפוש אחר הזהות הלאומית  ביותר, הכוללות פרעות  ההיסטורי היהודי כאחת התקופות הקשות 
האוקראינית ממשיך להיעשות תוך ניסיונות למזעור והעלמת חלקם של הלאומנים האוקראינים בפגיעה ביהודים ואף 
תוך האדרתם של רוצחי היהודים או כאלה שקראו לפגיעה ביהודים כגיבורים הלאומיים של אוקראינה. רחובות, מוסדות 
ומפעלים לאומיים נקראים על שמותיהם. יתרה מזאת, מעוררת דאגה העמדה האוקראינית המנצלת גישה זו כדי לטעון 
לחלקם של האוקראינים בהצלת היהודים בשואה, אך בו-בזמן גם פועלת לשכתוב חלקם בהשמדת היהודים, באמתלה 
של "הצורך בגישה חיובית כלפי החברה הנלחמת על עצמאותה". המקרה הבולט והמקומם ביותר אירע בליטא, כאשר 
כמה שחקנים מקומיים סירבו להופיע בהצגה "נוטות החסד" על פי ספרו של הסופר האמריקני-צרפתי ג'ונתן ליטל 
)Jonathan Littell(, שביים הבמאי האוקראיני הנודע Sergei Loznitsa. הדבר נעשה בטענה, שאין בכוונתם להשתתף 
במיזם המבליט את חלקם של האוקראינים בהשמדת היהודים, דבר הפוגע בתדמיתם העכשווית כקורבנות הפלישה 
2021 אסר ליטל על תרגום ספרו זה לאוקראינית בגלל דרישת ההוצאה לפרסם הקדמה  יוזכר, כי בשנת  הרוסית.231 

היסטורית, השוללת את חלקם של האוקראינים ברצח היהודים בשואה.

229. "Российские войска обстреляли мемориальный комплекс Бабий Яр, — Ермак," 1.3.2022, focus.ua.
230. VIKRORIJA RYMSHAN, "ПАМЯТКА КУЛЬТУРЫ: МАРИУПОЛЬСКАЯ СИНАГОГА", 19.3.2021," mariupol-future.com.ua.
231. "Постановка Сергея Лозницы на тему Холокоста в Вильнюсе вызывает споры из-за "антиукраинской" тематики," 28.9.2021, www.lzb.lt. 

https://focus.ua/voennye-novosti/508156-rossiyskie-voyska-obstrelyali-memorialnyy-kompleks-babiy-yar-ermak-foto-video
https://mariupol-future.com.ua/ru/pamyatka-kultury-mariupolskaya-sinagoga
https://www.lzb.lt/
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2021 אישר הפרלמנט האוקראיני חוק למאבק באנטישמיות, הקובע הן את האירועים המוגדרים  בשלהי ספטמבר 
זה. למרות מצב החירום במדינה, רשויות האכיפה  והן את רמת הענישה על ביצוע עבירות בתחום  כאנטישמיים 
זו לטיפול בתקריות בעלות אופי אנטישמי, אך עדיין ישנם מקרים, שבהם המשטרה נמנעת  משתמשות בחקיקה 

מהפעלת סעיפי חוק אלה גם אם בפועל מדובר בפשעים על רקע אנטישמי מובהק. 

הנשיא זלנסקי נשא נאום מול חברי כנסת ישראל בחודש מרץ, שבו דיבר על ניסיון של הרוסים "לבצע פתרון סופי" לעם 
האוקראיני, תוך הפניה ברורה לגורל יהודי אירופה בשנות ה-40'.232 יתרה מכך, זלנסקי טען בדבריו, שכפי שהאוקראינים 
בחרו להציל יהודים בשואה לפני 80 שנה, כך על מדינת ישראל לבחור לעשות את בחירתה כיום. דבריו עוררו תרעומת 
רבה בתקשורת, והוא הואשם בשימוש בזיכרון השואה על מנת להשיג תמיכה פוליטית. דבריו של זלנסקי משקפים 
נרטיב היסטורי מקובל במדינות רבות במזרח אירופה, כמו פולין, ליטא והונגריה, אשר רואות את עצמן קורבנות הן של 
ייחודיות השואה ורואה ברצח האוכלוסייה ההמוני  הקומוניזם והן של הנאציזם, לצד היהודים.233 נרטיב זה שולל את 
במזרח אירופה בזמן מלחמת העולם השנייה כמקשה אחת ללא הבדל לאומי. התפיסה המקובלת בישראל לגבי שיתוף 
הפעולה של האוכלוסיות המקומיות ברצח היהודים באזורים הללו אינה מתיישבת עם הנרטיבים המקומיים. מגמה זו 
מדגישה את הישחקות זיכרון השואה במרחב מחד גיסא, ואת הלגיטימציה הפנימית מצד האוקראינים בשימוש במוטיב 
זה לשם השגת מטרות פוליטיות מאידך גיסא. ההשוואה שעשה האפיפיור פרנציסקוס בין המתרחש באוקראינה כיום 
לבין השואה234 מדגימה את ההצלחה של מגמה זו, אשר עלולה לשנות את זיכרון השואה במרחב תוך דחיקת הייחודיות 

של השמדת היהודים והפיכתו לטרגדיה משותפת של כלל האומות במרחב.

בלארוס

שנת 2022 התאפיינה בבלארוס בהמשך הקו הקיים מאז אוגוסט 2020 של שיח ציבורי, המבוסס על מסרים אנטישמיים 
מובהקים, המציג את המחאות האנטי-שלטוניות במדינה ומחוצה לה כתופעה שנוצרה, מקודמת ונתמכת על ידי גורמים 
יהודיים אינטרסנטיים. כל זאת תוך ניצול סטיגמות ושימוש בלשון שנאה אנטישמית, במטרה לעורר רגשות שליליים, 

הקיימים, לדעת תועמלני המשטר, לכאורה, כלפי היהודים בתוך הציבור הבלארוסי.

בלארוס, שפועלת מזה שנתיים להעלאת המודעות לסבל שעבר על העם הבלארוסי בתקופת הכיבוש הגרמני במלחמת 
העולם השנייה, פעלה במשך רוב השנה להדרת הזיכרון היהודי מהמרחב הציבורי סביב אירוע המלחמה. במקרים רבים 
אף ננקטה לשון סובייטית מובהקת, שהגדירה את הקורבנות היהודים כ"אזרחים סובייטים שלווים, קורבנות הנאציזם". 
זאת על אף ההצהרות החוזרות ונשנות של בכירי המדינה בדבר חשיבות "הנצחת רצח העם הבלארוסי על חלקיו". עם 
זאת יצוין, כי מאז דצמבר 2022 ניכרים סממנים לשינוי גישה זו, כאשר השואה החלה להיות מוצגת כאירוע שהתקיים 

במקביל לרצח האוכלוסייה הבלארוסית-סלאבית, היא "רצח העם הבלארוסי".

יצוין, כי את הוצאת היהודים ממשוואת ההנצחה בבלארוס מחזקות גם האמירות של דמויות מפתח, האמונות של 
יו"ר האגודה הלאומית להפצת הידע "ZNANIE". גם מנהיגה של בלארוס,   ,Vadim Gigin הנצחת רצח העם, כגון 
אלכסנדר לוקשנקו, חזר על טענותיו משנת 2021 בדבר "שואת העם הסובייטי", המוציאה את היהודים ממניין קורבנות 

רצח העם הבלארוסי בכך שקרא ב-17.6.2022 לפעול לא רק להנצחת הזיכרון היהודי, אלא גם העם הבלארוסי.

.www.makorrishon.co.il ,20.3.2022 ,232. "חברי כנסת לאחר נאום זלנסקי: גובל בהכחשת שואה", מקור ראשון

233. Mikhal Dekel. “Memory, Propaganda and the Complex Traumatic Structure of the War on Ukraine.” Memory Studies, vol. 15, no. 6, 2022, 
    pp. 1303–06. 

234. Wall Street Journal, Eastern edition; New York, N.Y.,08.12.2022.

https://www.makorrishon.co.il/news/469683/
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נוסף על כך, בדומה לקו התעמולתי הרוסי, גם חלקים בתעמולה הבלארוסית הרשמית הרבו להבליט את מוצאו היהודי 
ותוך שימוש בסטיגמות  וולודימיר זלנסקי, תוך הניסיון לגעור בו על חבירתו, לכאורה, לניאו-נאצים המודרניים  של 

ודימויים אנטישמיים מובהקים, לרבות אלה הלקוחים מן השיח האנטישמי הסובייטי.

יתר מדינות המרחב

גם השנה נרשמו תקריות אנטישמיות ספורות ביתר מדינות מרחב ברית המועצות לשעבר, שעיקרן חילול אתרים 
בעלי זיקה ליהודים, או תעמולה אנטישמית "קלאסית". יצוינו במיוחד שורה של פגיעות באתרי הנצחה יהודיים בליטא 
וכן בלטביה, שבה קהילת דוברי הרוסית המשיכה להוות   )Z-ו  V באמצעות סמלי המלחמה הפרו-רוסיים )האותיות 

המקור העיקרי להפצת התעמולה האנטישמית וביזוי השואה.

2022, לאור המתיחות המדינית האיראנית-אזרית, עשתה טהראן שימוש במוטיבים אנטישמיים כנגד  במהלך דצמבר 
נשיאה של אזרבייג'ן, אילהם אלייב )Ilham Aliyev(, תוך ליבוי רגשות אנטישמיים באמצעות הצגתו כיהודי סמוי, הפועל 
לפי תכתיבים ישראליים. כך, לדוגמה, תעמולה איראנית המופצת באזרבייג'ן מציגה את נשיא המדינה אלייב בתור 
קריקטורה אנטישמית, אשר מופצת ברשתות החברתיות במדינה, ופוליטיקאים איראנים טוענים שאלייב הוא "בובה 

ציונית" 235 ואף מפרסמים סרטונים בנושא. 

המוטיבים הללו נפוצו גם ברשתות החברתיות בארמניה, בה ממשיכה המגמה האנטי-ישראלית, והאנטישמית בחלקה, 
אשר החלה בזמן מלחמת נגורנו-קרבאך בסתיו 2020. ברשת טלגרם ישנם עשרות ערוצים ארמניים בעלי מאות אלפי 
עוקבים, אשר מפרסמים תכנים אנטישמיים בוטים. כך, לדוגמה, המילה "יהודון" הוזכרה יותר מ-1,000 פעמים בערוץ 
טלגרם ארמני פופולרי, המכיל יותר מ-10,000 חברים, ללא התייחסות של מנהלי הערוץ.236 חשוב לציין, שערוצי טלגרם 
אלו פועלים ברובם בשפה הרוסית, ככל הנראה במטרה להשפיע, בין היתר, על דעתם של רוסים רבים, אשר היגרו 

למדינה בחודשים האחרונים. 

235. "Iran's antisemitic tendencies are being used not just against Israel, but against its major ally Azerbaijan", 22.11.22, www.i24news.tv. 
236. Telegram, t.me/archiuja.

https://www.i24news.tv/en/news/middle-east/iran-eastern-states/1669135848-weaponized-antisemitism-of-the-iranian-regime
https://t.me/archiuja/%20
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� זרקור: הפיכת מלחמת רוסיה-אוקראינה לכלי בתעמולה 
האנטישמית הגלובלית ברשת 

עלייה חדה באנטישמיות ברשת עם פרוץ המלחמה בחודש מרץ 2022

2022 תיעדה  עם פרוץ המלחמה בחודש מרץ 

במדיה  פוסטים   317,000 כ-  ACMS מערכת 

החברתית, אשר הכילו התייחסויות אנטישמיות 

40% בהשוואה לחודש מרץ  - עלייה של כמעט 

שגורמים  כך  על  מצביעים  הנתונים   .2021

בין  המשבר  את  הפכו  גבולות  חוצי  רדיקליים 

רוסיה לאוקראינה לכלי המשמש להפצת מסרים 

זו, היוותה את הגורם העיקרי  אנטישמיים. מגמה 

שהניע את מגמת העלייה הנסקרת, זאת לצד קמפיינים אנטי-ציוניים מוגברים, שהציגו את ישראל כישות מרושעת, 
המבצעת רצח עם, רדיפה שיטתית ואפרטהייד.

ממצאים עיקריים 
 גורמים קיצוניים חוצי גבולות מכל הקשת האידיאולוגית ניצלו את מלחמת רוסיה-אוקראינה כדי להפיץ 
40% בשיח השנאה  נתוני משרד התפוצות מצביעים על עלייה של כמעט  תעמולה אנטישמית ברשת. 

2021. בשבועות  2022, בהשוואה לחודש מרץ  האנטישמי הגלובלי שהופץ במדיה החברתית בחודש מרץ 

הראשונים של הסכסוך )24 בפברואר עד 28 במרץ 2022(, תועדו ברחבי הרשת 55,000 פוסטים אנטישמיים, 
שהכילו התייחסויות ספציפיות לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה.

 התלכדות של שיח הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני והאסלאם הרדיקלי:

לגורמי הימין הקיצוני, שניצלו את המשבר כדי לחזק   פלישת רוסיה לאוקראינה העניקה תנופה חדשה 
את השפעתם האידיאולוגית. התומכים בעליונות לבנה קוננו על "מלחמת אחים" בין שתי אומות לבנות, 
המונעת, לכאורה, על ידי קונספירציה יהודית, המבקשת להשמיד את הציוויליזציה המערבית ולכונן "סדר 

עולמי חדש".

 במחנות השמאל הקיצוני והפרו-פלסטיני, פעילים התומכים בהצטלבותיות )Intersectionality( בנו נרטיב 
של "תחרות על מעמד הקורבן" כדי לקדם אנלוגיות כוזבות, המשוות את הסבל הפלסטיני לסבל האוקראיני.

 לבסוף, השיח האסלאמיסטי הרדיקלי המשיך לשלב נרטיבים אנטי-מערביים ואנטישמיים, לעיתים קרובות 
תוך התמקדות ביהדותו של הנשיא זלנסקי. נשיא סוריה בשאר אל-אסד טען, כי נשיא אוקראינה הוא "יהודי 
ציוני", ועדיין תומך בארגונים לאומניים קיצוניים שחלקם לחמו לצד הנאצים ושיתפו פעולה עם רצח העם 

היהודי במלחמת העולם השנייה.

בינתיים, השימוש והניצול לרעה ברטוריקה הקשורה לנאצים לצד הפיכת זיכרון השואה לכלי בהקשר זה היוו 

דפוסי שיח אופייניים למלחמת התעמולה בין רוסיה לבין אוקראינה.

317 אלף

חודש מרץ 2022

ACMS :מקור הנתונים

חודש מרץ 2021

227 אלף
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)55,000( הכילו  כך, לדוגמה, כשישית מתוך כלל הפוסטים שזוהו 

מילות מפתח המתייחסות לסכסוך.237 בהקשר זה, יצוין כי ניתוח כמותי 
לא הצביע על תרומה משמעותית ממרחבים וירטואליים בשפה הרוסית; 
עם זאת, יש להתייחס לנתונים בהסתייגות בהתחשב בהגבלות שרוסיה 

הטילה על המדיה החברתית.

הגרף שלהלן מציג את ההתפתחות בהיקף התוכן האנטישמי במדיה 
החברתית המתייחס למשבר בין רוסיה לאוקראינה במהלך השבועות 
הראשונים של המלחמה. עם תחילת הפלישה הרוסית לאוקראינה ב-24 
זוהתה  ובמהלך השבועיים הראשונים של ההסלמה   2022 בפברואר 
מגמת עלייה ברורה. הירידה בהיקפים אשר חלה לאחר מכן שיקפה 

היחלשות בפעילות האנטישמית הגלובלית סביב הסכסוך.

במסגרת 55,000 הפוסטים שזוהו והכילו מילות מפתח שקשורות לסכסוך, תיאוריות קונספירציה אנטישמיות סביב 
הסכסוך התפשטו במרחבים הווירטואליים, לצד רטוריקה הכוללת דמוניזציה של ישראל. להלן תת-הנושאים שבהם 

התמקדו פוסטים אלו:

237. מערכת ACMS מבצעת סינון בשש שפות באמצעות מילות מפתח, המתייחסות לסכסוך בין רוסיה לאוקראינה.

התפלגות השיח האנטישמי המתייחס 
למלחמת רוסיה-אוקראינה לפי שפות 

)מרץ 2022(

en
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fr
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ar
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de
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ru
2%

ACMS :מקור הנתונים

ציר זמן יומי של השיח האנטישמי המתייחס למלחמת רוסיה-אוקראינה בין ה-15 בפברואר וה-28 במרץ 2022
ACMS :מקור הנתונים

סיווג השיח האנטישמי המתייחס למלחמת רוסיה-אוקראינה )מרץ 2022(
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הכחשה ועיוות שואה

נאציפיקציה של ישראל
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המפיצים העיקריים: טיפולוגיה וניתוח השיח

 מחנות השמאל הקיצוני והפרו-פלסטיני – השיח במחנות אלו קידם אנלוגיות כוזבות, אשר הישוו בין התוקפנות 
של רוסיה ושל ישראל כלפי אוקראינה והפלסטינים, בהתאמה. הרטוריקה ייחסה לממסד של המערב צביעות בשל 
הגינוי של האחת והתמיכה באחרת. ואכן, קמפיינים אנטי-ציוניים גלובליים השתמשו לעיתים קרובות בטענות של 
סולידריות עם קבוצות מגוונות של קורבנות כדי לחזק הגדרה בינארית של דיכוי משותף וכדי ליצור דמוניזציה של 
ישראל. טענות אלה מושרשות בנרטיב של "תחרות על מעמד הקורבן", שמגדיר את הפלסטינים כקורבן ההיסטורי 
המרכזי, ודוחק או ממזער חוויות אחרות, כולל אלו של קורבנות השואה, קורבנות טרור יהודים וישראלים וקורבנות 

של אנטישמיות.

לעיתים  הקיצוני  השמאל  חוגי  ביצעו  בבריטניה, 

הפלסטיני;  והמקרה  אוקראינה  בין  חיבור  קרובות 

יתייחס למצוקותיהם  דרישות, שהמערב  השיח הציג 
של האוקראינים והפלסטינים באופן זהה. כמו-כן, עלו 
יהודית זדונית על אוקראינה,  האשמות על השפעה 

כשהנושאים העיקריים כוללים טענה לשותפות יהודית 
לפשעי הנאצים והפיכת הסיוע של ישראל לאוקראינה 
לכלי לצורך עידוד של זרם "מתנחלים קולוניאליסטים" 
אוקראינים לישראל. הרטוריקה כללה האשמות על כך, 
שמורשתו היהודית של נשיא אוקראינה זלנסקי "נוצלה 
כנשק" כדי להסיח את הדעת מהשפעתן של קבוצות 
כי חברת פרלמנט  ימין קיצוני אוקראיניות. ראוי לציין, 
ידי מפלגתה בשל  לשעבר של הלייבור, שהושעתה על 
אנטישמיות, ארגנה מפגש של "תנועת התנגדות" תחת 

הכותרת "ציונות באוקראינה".

פלישת רוסיה לאוקראינה שימשה בשיח של פעילי השמאל הקיצוני כדי ליצור דמוניזציה של ישראל ולהחיל עליה 

מוסר כפול, כולל:

זו של האוקראינים  מיזוג של מצוקת הפלסטינים עם 
וטענות לצביעות של המערב בשל פעולתו נגד רוסיה ולא 

נגד ישראל.

התמקדות לא פרופורציונלית בתקשורת ובשיח רחב יותר 
על הערכה שלילית של מדיניות ישראל ביחס לעמדתה 
רמיזה, שלישראל תפקיד  כלפי אוקראינה, אפילו תוך 
מרכזי בקביעת תוצאות הפלישה. יתר על כן, פעולותיה 
הוצגו  באוקראינה  התומכות  ישראל  של  והצהרותיה 

לעיתים קרובות בצורה שגויה.

מקור: פייסבוק, מרץ 2022

ציוץ של פעיל בולט בנושא של זכויות שחורים בשם שון קינג
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 האסלאמיסטים הרדיקלים – דעותיהם של אלו בנושא המלחמה 
היו שונות. רטוריקה אנטישמית אסלאמיסטית היללה לא פעם 
את הפלישה לאוקראינה, שנתפסה כמדינה פרו-מערבית ופרו-
גורמים רדיקליים ראו במלחמה הנוכחית ביטוי  ואכן,  ישראלית. 
של "התנגשות של ציוויליזציות" עם "העולם המערבי הדקדנטי", 
שהוא בעל ברית של ישראל והיהודים. קיצונים מוסלמים אימצו 
גם אמונות קונספירטיביות, המייחסות ליהודים אחריות לסכסוך, 
והפיצו דימויים אנטישמיים על הנשיא זלנסקי. בינתיים, דאעש 

ואל-קאעדה תייגו את שני הצדדים כ"צלבנים".

באופן ממוקד בצרפת, שיח השמאל הקיצוני והמוסלמי 

נרטיבים של  על  קרובות  לעיתים  הרדיקלי הסתמך 
"תחרות על מעמד הקורבן" כדי ליצור דמוניזציה ודה-
לגיטימציה של ישראל על ידי השוואה בין הפלסטינים 

לבין האוקראינים.

100% בדיונים  הנתונים מצביעים על עלייה של כמעט 
בשפה הצרפתית, המסווגים כ"אנטישמיות חדשה", 
 .2021 2022, בהשוואה למרץ  במדיה החברתית במרץ 

.IHRA הדבר מתייחס לרטוריקה אנטי-ציונית רדיקלית כפי שהיא מוגדרת על ידי הגדרת האנטישמיות של

שיח השמאל הקיצוני והמוסלמי הרדיקלי הסתמך לעיתים קרובות על נרטיבים  באופן ממוקד בעולם המוסלמי, 

של "תחרות על מעמד הקורבן" כדי ליצור דמוניזציה ודה-לגיטימציה של ישראל על ידי השוואה בין הפלסטינים לבין 
האוקראינים. דפוסי השיח העיקריים ברטוריקה הערבית והמוסלמית במדיה החברתית כללו:

 השוואה מתמשכת בין אוקראינה לבין המקרה 
הכפול"  "המוסר  את  התוקפת  הפלסטיני, 
מהאירועים  מזועזע  היותו  על  העולם  של 
המצב  לנוכח  שותק  בעת  ובה  באוקראינה 

בפלסטין.

 בשוליים נרשמו הדים לטענות אנטישמיות, כי 
יהודית בדרום  היהודים רוצים להקים מדינה 
אוקראינה, וכי הנשיא פוטין יזם את המלחמה 
יהודית על אדמת  נוכחות  כדי למנוע הקמת 
כך, למשל, העיתונאי הפלסטיני  אוקראינה. 

מקור: טוויטר

21,000

חודש מרץ 2022
ACMS :מקור הנתונים

חודש מרץ 2021

11,000



תמונת מצב ˇ מגמות ˇ אירועים 116

Samer Barghouti טען במאמר שפורסם בעיתון הקטארי "אל-וטן", כי הגירת יהודים לאוקראינה כבר החלה וכי 
היהודים מתכוונים להעביר את קדושת העיר ירושלים לאוקראינה.

המוסלמי  העולם  בכירי  שכל  לציין,  יש 
נשיא  של  היהודי  למוצאו  שהתייחסו 
אוקראינה זלנסקי השתייכו למחנה הפרו-
רוסי. בנאום שנשא נשיא סוריה בשאר אל-
אסד בחודש מרץ 2022, הוא טען, כי נשיא 
ועדיין תומך  "יהודי ציוני",  אוקראינה הוא 
שחלקם  קיצוניים  לאומניים  בארגונים 
לחמו לצד הנאצים ושיתפו פעולה עם רצח 
השנייה.  העולם  במלחמת  היהודי  העם 
לדבריו, הדבר מוכיח, כי למערב אין ערכים, 
ושהציונות למעשה משתפת פעולה עם 

הנאצים תוך שהיא מתיימרת להיות הקורבן שלהם.
רטוריקה הקשורה לנושא זה הייתה נפוצה בשיח במדיה החברתית ולעיתים קרובות נתמכה על ידי פוליטיקאים ואנשי 

תקשורת בולטים בשמאל הפרוגרסיבי.

 סביבת הימין הקיצוני ברשת - עמדה בדרך כלל לצד רוסיה, כאשר התומכים בעליונות לבנה וניאו-נאצים מגדירים 
ידי קונספירציה יהודית להשמדת הציוויליזציה המערבית ו"הגזע הלבן",  לעיתים קרובות את הסכסוך כמונע על 
ול"רצח עם של הגויים". בקהילות הווירטואליות הם העלו תכופות רמיזות למזימה גלובלית, המבקשת "לאתחל" את 
הסדר העולמי לטובתה ולכונן "סדר עולמי חדש", שיח הנגוע באופן שיטתי בהתייחסויות אנטישמיות. הרטוריקה גם 

התמקדה במידה רבה ביהדותו של הנשיא זלנסקי.

    ועדיין, חלק מתיאוריות הקונספירציה מגדירות את נשיא רוסיה פוטין כמי שנשלט על ידי אוליגרכים יהודים-רוסים. 
אלה קידמו לעיתים קרובות את התיאוריה הכוזבת, שלפיה הנשיא הרוסי הוא בעצמו יהודי )עד כדי הצגת מונח חדש 

בשיח, "Jewtin"(. הרטוריקה הימנית הקיצונית הזאת הידרדרה מדי פעם לקריאות לאלימות )ראו להלן(.

MEMRI :נשיא סוריה ביו-טיוב, 17 במרץ 2022. מקור

מקור: VK, מרץ 2022מקור: VK, מרץ 2022מקור: טוויטר, מרץ 2022
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תגובות לסרטון שכותרתו "העכברוש נמלט! הרב 
הראשי של העיר ז'יטומיר, אוקראינה, נחת בישראל!" 

 מקור: Bitchute, מרץ 2022

עם התפתחות הלחימה, החלו פעילי הימין הקיצוני למחזר ולהתאים תיאוריות קונספירציה אנטישמית עתיקות   
יומין כדי "להסביר" את המשבר שנוצר כתוצאה מהמלחמה. מוטיבים בולטים שמגדירים יהודים כמי שאחראים 

למלחמה כללו את הנרטיבים הבאים:

 יהודים מביאים ילדים מאוקראינה לגרמניה כדי למכור אותם – תמונות של אנשי חב"ד ברלין המטפלים בילדים 
זו של העלילה, הטוענת שיהודים מרוויחים כסף ממכירת עבדים  אוקראינים שימשו להפצת צורה מודרנית 

וממסחר בבני אדם.

 זלנסקי הוא יהודי, והוא מקדם את האינטרסים של היהודים ולא של האוקראינים.
 היהודים אחראים לרוע של המלחמה.

.)"Great Reset"( "המלחמה, בדומה למגיפת הקורונה, היא כלי ששימש את היהודים כדי להביא ל"אתחול הגדול 
 היהודים רוצים להקים אזור התיישבות יהודי בדרום אוקראינה, והנשיא פוטין פתח במלחמה למניעת הפלישה 

"ירושלים השמימית"( – על  היהודית )פרויקט 
פי תיאוריה זו, היהודים, אשר חוששים שמדינת 
מתכננים  רב,  זמן  עוד  תתקיים  לא  ישראל 
אוקראינה.  בדרום  "ירושלים חדשה"  להקים 
לייסוד של  אבן הפינה  סורוס",  "קרן  במימון 
"ירושלים השמימית" הונחה, לכאורה, בינואר 
2017, וממשלתה תוכרז רשמית לאחר קבלת 
זו  חוק הביזור של אוקראינה. תומכי תיאוריה 
2022 יעברו לשם שישה מיליון  צפו, שעד סוף 
מיליון מרוסיה,  ויותר מ-12  יהודים מישראל, 

ארה"ב ומדינות האיחוד האירופי.

https://www.bitchute.com/
https://www.bitchute.com/
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באופן ממוקד בארה”ב, חוגי הימין הקיצוני הובילו להתפרצות של תיאוריות קונספירציה התומכות במשטר פוטין 

אשר הציגו מרכיבים אנטישמיים חזקים. שיח קונספירציה ברשת שהשמיץ את אוקראינה כלל אזכורים של ג’ורג’ 

סורוס ו"גלובליסטים", אשר שימשו תכופות כמילות קוד ליהודים.238 סוגריים משולשים – המשמשים על ידי האנטישמים 
ברשת לסימון של יהודים בתוכן שהם כותבים – שימשו לעיתים קרובות בשיח הקיצוני בהתייחסויות לאוקראינה.239 

קמפיינים של הפצת עלונים אנטישמיים על ידי הימין 
הקיצוני בשטח כללו מסרים שהוקיעו את “הממשלה 
ואת הנשיא היהודי. כמה  היהודית” של אוקראינה 
לאחר  יהודיים  למוסדות  הופנו  בפיגוע  איומים 
 12 הודעה, שהחלה במילים: “אני אהיה שם בשעה 
כדי לפוצץ את המבנה שלך, יהודי אוקראיני מזוהם 

שכמותך, יש לי שם פצצות עכשיו”.

למרות שמלחמת רוסיה- באופן ממוקד בגרמניה, 

אוקראינה גרמה בתחילה לפילוג פנימי ולוויכוחים סוערים בימין הקיצוני, הרוב – כולל מפלגת הימין הקיצוני אלטרנטיבה 
 AfD-אפילו כינה את ה Thuringia תמכו בנשיא רוסיה, ולדימיר פוטין. ראש שירות הביון של מדינת – )AfD( לגרמניה
 "Der Dritte Weg" גורם שמתגבר את התעמולה הרוסית".240 עם זאת, פלגים ניאו-נאציים מרכזיים, כולל מפלגת"
)"הדרך השלישית"( והמפלגה הדמוקרטית הלאומית )NPD(, הביעו הזדהות עם לאומנים אוקראינים וקראו למאבק 
מזוין בתמיכה בהם. למרות שמספר הניאו-נאצים שנענו לקריאה זו לא היה גבוה,241 שירותי המודיעין ורשויות הביטחון 
ביקשו למנוע מהחשודים כמיליטנטים לעזוב את המדינה, מחשש שהדבר עלול לסכן את ביטחון הציבור אם הם יחזרו 

מאוקראינה עם ניסיון קרבי ואולי אף עם נשק ותחמושת.

גורמים אנטישמיים אולטרה-לאומנים צידדו בנחישות ברוסיה והציגו את אוקראינה כ"אומה  באופן ממוקד בצרפת, 

מלאכותית", שנוצרה ונשלטת על ידי תומכי גלובליזציה בהובלת היהודים. יש לציין, שהרטוריקה הזאת נשארה בשולי 
הקהילות הווירטואליות הקיצוניות ביותר.

238. “New World Order Conspiracy Theories and Anti-Nato Rhetoric Surging on Twitter Amid Russian Invasion of Ukraine,” Network Contagion 
Research Institute, networkcontagion.us, March 2022.

239. “Anti-vax conspiracy theorists in US turning to antisemitic pro-Putin propaganda, report says” Independent, www.independent.co.uk.
240. ”Verfassungsschutz-Chef bezeichnet AfD als “Multiplikator russischer Propaganda,” mdr.de, 17.03.2022.
241. Deutscher Bundestag, Schriftliche Fragen, Drucksache 20/3225, 02.09.2022, pp.36-37.

Wendy Rogers ציוץ של הסנאטורית הרפובליקנית של מדינת אריזונה

https://networkcontagion.us/wp-content/uploads/NCRI-Insights-SitRep-March-2022.pdf
https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/putin-propaganda-usa-conspiracy-theorist-b2027230.html?r=67417
https://www.mdr.de/nachrichten/thueringen/verfassungsschutz-falschmeldung-ukraine-afd-100.html
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� אמריקה הלטינית

כללי

בשל  בשנה החולפת השפיעו על האנטישמיות באמריקה הלטינית מגוון של גורמים וכמה אירועים מרכזיים. 

השוני הרב ביניהן במישור התרבותי והפוליטי, נרשמו הבדלים גדולים בדינמיקה במדינות השונות ביבשת. עם זאת, 
התפתחויות על רקע העימות הישראלי-פלסטיני המשיך למלא תפקיד בלתי נפרד בהנעת התנהגויות אנטישמיות 

ברחבי האזור. שתי מגמות עיקריות הקשורות זו בזו התגברו, הן מתוקף התפתחויות פנימיות והן בעקבות אירועים 

במזרח התיכון, ותרמו לעלייה בשיח האנטישמי בכמה מדינות:

 במדינות רבות באמריקה הלטינית, שינויים באווירה הסוציו-פוליטית תגברו אנטישמיות אנטי-ציונית ואנטי-
ישראלית; בשנים האחרונות התחלפו ממשלות בכמה מדינות מרכזיות ביבשת, ובמקומן עלו ממשלות בעלות נטייה 

שמאלית.242 השינוי הזה הגביר את האהדה למטרות הפלסטיניות, שזכו לתמיכה נרחבת בשיח של חוגי השמאל, 
שם הוגדרו כמאבק עממי לגיטימי. ואולם יש לציין, כי השיח של השמאל הקיצוני התומך בפלסטינים כלל, במקרים 
רבים, גם רטוריקה אנטישמית. חשוב לזכור, כי בסופה של השנה החולפת נוהלו שש הכלכלות הגדולות באמריקה 
הלטינית, בהן ברזיל, בידי מנהיגים מהשמאל. זהו שינוי כיוון משמעותי, העשוי לתרום בשנה הקרובה ללגיטימציה של 

האנטישמיות האנטי-ישראלית והאנטי-ציונית ולחדירתה לזרם המרכזי. 

 קהילות הפזורה של ערבים ומוסלמים ביבשת מילאו תפקיד מכריע בהפצה הנרחבת של נרטיבים אנטישמיים 
בשנת 2022 243  - ההשפעה של קהילות מקומיות שמוצאן במזרח התיכון על השיח האנטישמי הגיעה לשיא בסמיכות 
זמנים לתקופות או לאירועים אלימים בישראל, כמו, למשל, אחרי ההתנגשויות התכופות והמתוקשרות בין המשטרה 

הישראלית לפלסטינים בהר הבית בחודש אפריל.244  

ואכן, בכמה מדינות תפיסות אנטישמיות קנו להן אחיזה איתנה בקרב הציבור בכללותו. המאפיינים השכיחים כללו 
רטוריקה המבוססת על התפיסה, שלפיה ישראל היא ישות אכזרית ומסוכנת, המייצגת את היהודים ברחבי העולם. 
אחת הגרסאות של תיאוריות הקונספירציה הנפוצה ״התוכנית האנדינית״ )״Plan Andina"(245 טוענת, כי ישראל זוממת 
לכבוש את פטגוניה שבקצה הדרומי של היבשת. עם המוטיבים המרכזיים ניתן למנות קריקטורות גרוטסקיות של תווי 

פנים יהודיים והדגשת השאיפה היהודית להשתלט על העולם, בין השאר על ידי שליטה באומות אחרות. 

באופן ממוקד בארגנטינה, בצ'ילה ובוונצואלה, שילובים בין גישות השמאל הקיצוני לגישות אנטישמיות קלאסיות, 

במקרים רבים בתוספת השפעות מוסלמיות או אסלאמיסטיות, בלטו בדפוסי האנטישמיות בשנת 2022. בקהילות 

היהודיות התמודדו עם איומים במתקפות אנטישמיות פיזיות ועם חדירת השיח האנטישמי לזרם המרכזי.

IHRA. מאמצים  כהישג מרכזי בתגובה לאנטישמיות אימצו כמה ארגונים את הגדרת העבודה לאנטישמיות של 

נוספים למאבק באנטישמיות התבטאו, בין היתר, בהתארגנות אפקטיבית של ארגונים קהילתיים יהודיים, בייחוד 

בצ’ילה ובארגנטינה, במטרה לצאת נגד אירועים ברמה המקומית. לדוגמה, לאחר שנחשף כי מטוס איראני/ונצואלני 

חשוד, שקורקע בארגנטינה, עצר קודם לכן גם בצ’ילה, דרשו מנהיגים של קהילות יהודיות מהרשויות בצ’ילה לחקור 

242. "As Latin America Shifts Left, Leaders Face a Short Honeymoon,” The New York Times, July 31, 2022, www.nytimes.com.
243. “We Have a Pro-Palestinian Lobby in Latin America,” Politics Today, December 21, 2021, politicstoday.org.
244. "Disturbances and violent clashes this morning on the Temple Mount,” Ministry of Foreign Affairs, April 15, 2022, www.gov.il.
245. Ernesto Bohoslavsky, “Contra la Patagonia Judía .La familia Eichmann y losnacionalistas Argentinos y Chilenos frente al plan Andina (de 

1960 a nuestros días(,” Cuadernos Judaicos, 2012, www.researchgate.net.

https://www.nytimes.com/2022/07/31/world/americas/latin-america-leftist-leaders.html
https://politicstoday.org/we-have-a-pro-palestinian-lobby-in-latin-america-interview-with-siman-khoury/
https://www.gov.il/en/departments/news/clashes-on-temple-mount-15-apr-2022
https://www.researchgate.net/publication/272765264_Contra_la_Patagonia_Judia_La_familia_Eichmann_y_losnacionalistas_Argentinos_y_Chilenos_frente_al_plan_Andina_de_1960_a_nuestros_dias
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את נסיבות הגעתו של המטוס למדינה.246 קהילות יהודיות השקיעו גם בתיאום התגובות לאירוע. ראוי לציין בהקשר זה, 
כי הפורום הלטינו-אמריקני למאבק באנטישמיות, שהתקיים בבואנוס איירס בחודש יולי, כינס יחדיו נציגים מארגונים 

יהודיים בעולם, לצד נציגים ממשרדי החוץ והתפוצות של ישראל.247

ארגנטינה

האירועים  כמות  בשטח,  בארגנטינה.  ופוליטיות  ציבוריות  בזירות  ראשה  את  האנטישמיות  הרימה  ב-2022 

האנטישמיים בתחום הציבורי הייתה הגדולה ביותר בהשוואה למדינות אחרות באמריקה הלטינית. ראוי לציון מיוחד, כי 

בסוף 2021 ובחודשים הראשונים של 2022 נרשם מספר יוצא דופן של אירועי ונדליזם בבתי עלמין יהודיים ובאנדרטאות 
יהודיות.248

בזירה הפוליטית, האירועים האנטישמיים כללו בעיקר דמוניזציה או דה-לגיטימציה של ישראל או הציונות מצד 

Alejandro Bodart, קבע, כי “זוהי  לדוגמה, מזכ”ל תנועת העובדים הסוציאליסטים של ארגנטינה,  דמויות מפתח. 

הציונות, מתקפה בלתי פוסקת על העם הפלסטיני”.249 במקרים אחרים, מנהיגים התייחסו בזילות לשואה; ראוי לציון 
Alberto Fernández, שהשווה פעמיים בין מקרי המוות מקורונה בארגנטינה למוות  בהקשר זה נשיא ארגנטינה 

בשואה.250 

גל שיח, שקידם תיאוריות  ביוני בשנה החולפת הצית  הקרקוע של מטוס איראני/ונצואלני בבואנוס איירס 

קונספירציה. ההתייחסויות לאותן תיאוריות הגיעו לשיא עם פרסומם של כמה דו”חות, שרימזו על מעורבות של המוסד 

 ACMS בגוגל היה בתיאום כמעט מושלם עם נתוני "Mossad“ הישראלי.251 מספר החיפושים בארגנטינה אחר המונח
של משרד התפוצות, שהראו עליות חדות בשיח האנטישמי בארגנטינה באותם מועדים )ראו תרשים, להלן(.252 

האירוע הגביר מאוד את תחושת האיום 

בקרב הקהילות היהודיות נוכח ההיסטוריה 

של קשרים איראניים למתקפות אנטישמיות 
כולל מקרים לא מפוענחים,  בארגנטינה, 
 AMIA כמו הפיצוץ במרכז הקהילתי היהודי
שבבואנוס איירס ב-1994, ומותו המסתורי 
והחוקר הראשי של  של התובע הפדרלי 
סביב  השיח  ניסמן.  אלברטו  האירוע, 
בחיים  להדהד  שהמשיך  אלה,  אירועים 
היהודיים בארגנטינה, שב ועלה השנה נוכח 

הפרסומים החדשים, המפרטים את מעורבות “חיזבאללה” ואיראן במתקפה.253 

246. "Jewish Issues to Watch in Latin America in 2022,” ADL, January 12, 2022, www.adl.org; “Comunidad judía en Chile pide al Gobierno 
investigar el avión venezolano/iraní que aterrizó en Chile,” El Dinamo, 19.7.2022,  www.eldinamo.cl.

247. Foro Latinoamericano de Combate al Antisemitismo, July 2022, foroantisemitismo.org.
248. להלן דוגמאות לחלק מאותם אירועים:

 Argentina – Vandals steal Anne Frank statue in Buenos Aires,” CFCA, March 15, 2022, antisemitism.org.il; “Argentina – The new cemetery of“
 Rosario vandalized,” CFCA, February 2, 2022, antisemitism.org.il; “Argentina – The monument to the victims of the AMIA attack vandalized,”
 CFCA, January 12, 2022, antisemitism.org.il.
249. ”Argentina – Antisemitic statements by an Argentine politician,” CFCA, May 18, 2022, antisemitism.org.il.
250. ”Argentina’s president compared COVID-19 deaths to the Holocaust,” CFCA, August 26, 2022, antisemitism.org.il.

.Mossad Sheds New Light on Argentina Terrorist Attacks in 1990s,” The New York Times, July 22, 2022, www.nytimes.com" :251. ראו לדוגמה
252. ”Ministry of Diaspora Affairs – Antisemitism worldwide report, June 2022,” CFCA, July 11, 2022, antisemitism.org.il.
253. ”Argentinian lawyer Alberto Nisman was murdered, police report finds,” The Guardian, November 6, 2017, www.theguardian.com. 
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במקביל התרחשה תחייה ראויה לציון של גרסאות שונות של תיאוריית "התוכנית האנדינית"; כולן טענו, כי יהודים או 
ישראלים זוממים לכבוש את פטגוניה ולהופכה למולדתם.254 

 IHRA ההישגים העיקריים במאבק באנטישמיות בארגנטינה התמקדו באימוץ הגדרת העבודה לאנטישמיות של

על ידי כמה ארגונים וקבוצות, בהם שלושה מועדוני כדורגל. “בוקה ג’וניורס” ו”ריבר פלייט”, מועדונים ששוררת ביניהם 
ותיקה, עשו זאת במסיבת עיתונאים משותפת במסגרת הפורום הלטינו-אמריקני למאבק באנטישמיות,  יריבות 

שהתקיים בבואנוס איירס ב-2022;255 מועדון הכדורגל “אסטודיאנטס” פרסם הכרזה דומה בחודש אוקטובר.

צ’ילה

יצרה  ובעקבות "ההתעוררות החברתית"  הסערה הפוליטית והחברתית בצ’ילה בעקבות המגיפה  במבט רחב, 
מרחב לקולות המפיצים דעות שהיו שוליות עד כה, בהן דעות אנטישמיות. ואכן, האנטישמיות קיבלה לגיטימציה 

גוברת והולכת בשיח הציבורי, בין השאר בזירה התרבותית ובזירה הפוליטית. שני מקורות אידיאולוגיים עיקריים תרמו 
לרטוריקה ולאירועים האנטישמיים ב-2022: 

 אנטישמיות אנטי-ישראלית ואנטי-ציונית בהשפעת העימות הישראלי-פלסטיני שלטה בשיח האנטישמי. 
היו הגורמים המקדמים הראשיים.  נוכחות חשובה בחברה בצ’ילה,  צ’יליאנים ממוצא פלסטיני, קהילה בעלת 
קמפיינים שהגיעו לשיא בעקבות מאורעות במזרח התיכון האשימו את ישראל בהתנהגות לא אנושית וטענו, כי 

ישראל היא ישות בלתי לגיטימית. 

    גורמים בחברה האזרחית ואף בקרב פקידי ממשל הדהדו את הרטוריקה הנלווית. הקמפיינים הללו התגברו באופן 
)Gabriel Boric(, סירב לפגוש את השגריר הישראלי  משמעותי בספטמבר, כאשר נשיא צ’ילה, גבריאל בוריץ’ 
החדש בשל מה שהנשיא כינה "מדיניות ישראל בשטחים הפלסטיניים". קבוצות צ'יליאניות ותומכים צ'יליאנים 

במטרות הפלסטיניות, בהם רבים שידוע 
בנוגע  נרטיבים אנטישמיים  אימצו  כי 
לעימות הישראלי-פלסטיני,256 שיבחו 
את החלטת הנשיא, שזכתה גם לתמיכה 

ציבורית רחבה. 

254. Gabriel Andrade, ”Iran’s Advances in Latin America,” Middle East Quarterly, Fall 2020, www.meforum.org.
255. ”Argentina – Boca Juniors and River Plate presidents jointly signed the IHRA definition of antisemitism,” CFCA, July 17, 2022, antisemitism.org.il.
256. ”Israel ve ‘con gravedad’ la actitud de Boric y convoca a embajador de Chile,”DW, September 16, 2022, www.dw.com.

https://www.meforum.org/61462/iran-advances-in-latin-america?fbclid=IwAR11kaMMzilZmfIlpipbz9Mj7l2WXjP7oO5LT4OIkAZ4p1jTFDbpFnIHXUM#_ftn4
https://www.meforum.org/61462/iran-advances-in-latin-america?fbclid=IwAR11kaMMzilZmfIlpipbz9Mj7l2WXjP7oO5LT4OIkAZ4p1jTFDbpFnIHXUM#_ftn4
https://antisemitism.org.il/2022/07/17/argentina-boca-juniors-and-river-plate-presidents-jointly-signed-the-ihra-definition-of-antisemitism/
https://www.dw.com/es/israel-ve-con-gravedad-la-actitud-de-boric-y-convoca-a-embajador-de-chile/a-63156708
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ולפעמים  יהודים בצ’ילה  כוונה כלפי  אידיאולוגיה אנטישמית קלאסית 
באה לידי ביטוי גם במיינסטרים. השיח הנלווה תגבר תפיסות אנטישמיות 
יש להן השפעה בצ’ילה ואשר מציגות את היהודים  מסורתיות, שעדיין 
כתאבי בצע וחדורי שאיפה לצבור כוח ועושר. ראויה לציון מיוחד פרסומת 
למותג של משקה חריף, שהציגה קריקטורה אנטישמית ובה גבר יהודי 
ומחזיק בערימת כסף. בעקבות פרסום  כיפה  גדול, שחובש  בעל אף 
המודעה ביולי בעיתון בעל תפוצה רחבה, יזמו ארגונים קהילתיים יהודיים 

פעולה ציבורית ומשפטית נגד החברה.257 

ונצואלה

האנטישמיים  אויביה  לבין  ונצואלה  בממשלת  גורמים  בין  הבריתות 

ובאיומי  האנטישמי  בשיח  המשמעותי  המניע  הגורם  היו  ישראל  של 

האנטישמיות ברמה המקומית והאזורית. ב-2022 המשיכה ונצואלה לארח 

ושל ה״חיזבאללה״. בסיסים אלה קידמו  איראן  נוכחות של  באופן פעיל 
וייצגו איום פוטנציאלי של מתקפות אלימות  פעילויות אנטישמיות במדינה 
ונצואלה בלטה  בנוסף,  יהודיות ברחבי אמריקה הלטינית.  כלפי קהילות 

בקידום השיח האנטישמי ובדה-לגיטימציה לעצם קיומה של ישראל. 

אולם, ובניגוד גמור למדיניות הממשלה המרכזית של ונצואלה, שלוש מחמש 
יוזמות אלה   .IHRA העיריות אשר מרכיבות יחדיו את הבירה קראקס אימצו את הגדרת העבודה לאנטישמיות של 

מייצגות תוכנית פעולה, שמתפתחת בהדרגה, למאבק באנטישמיות במרכזי הכוח. 

257. Comunidad Judía de Chile, Twitter, July 11, 2022, twitter.com ; Israel en Chile, Twitter, July 11, 2022, twitter.com.

https://twitter.com/comjudiachile/status/1546505022627872768
https://twitter.com/IsraelinChile/status/1546589774735183878
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