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דבר שרת התפוצות
בשנה האחרונה התמודדנו עם מגיפה חדשה שפשטה בעולם. מעבר לאתגרים שהביאה עימה 

הקורונה, היא החריפה את המגיפה העתיקה בעולם – האנטישמיות.

במשך אלפי שנים שימש העם היהודי כשעיר לעזאזל לכל חוליי העולם. עוד בימי הביניים 
העלילו על היהודים, שהרעילו בארות באירופה והביאו בכך למגיפה השחורה; בסוף המאה 
ה-19 הואשמו יהודים בארה"ב בהפצת הטיפוס והכולרה; ובמלחמת העולם השנייה בדתה 
האידיאולוגיה הנאצית תיאוריה, שלפיה היהודים מהווים איום ביולוגי על הגזע הארי ועל 

העולם כולו. 

לצערנו, האנטישמיות לא פסחה גם על המגיפה הנוכחית. תיאוריות קונספירציה שונות 
ומשונות מאשימות את היהודים בהפצת הקורונה, עד לטענה כי היהודים פיתחו את הנגיף 
כדי להתעשר מהחיסון שלו. אולי לחלקנו זה נשמע מגוחך, אבל זו תופעה עתיקה ומסוכנת, 
שהובילה בעבר להרג של קהילות יהודיות שלמות, והיום ממוחזרת ואף מקבלת תנופה 
ברשתות החברתיות. זוהי רק דוגמה אחת מני רבות לפנים החדשות שלובשת האנטישמיות 

בימינו אלה, ושיפורטו בדו"ח שבידיכם. 

מהצד החיובי, בניגוד לשנים עברו, בשנה החולפת לא היה אף הרוג יהודי מאירוע אנטישמי, 
ברוך ה'. עם זאת, אין משמעות הדבר כי האנטישמיות במגמת ירידה, שכן גם כאן מדובר 
בהשלכות הקורונה. אם בעבר מרבית התקיפות והפיגועים האנטישמיים התרחשו במרכזים 
ציבוריים יהודים, בבתי כנסת, בבתי ספר ובמרכולים כשרים, הרי שבעקבות הקורונה כל 
אלו נסגרו, והנוכחות של יהודים במקומות פומביים פחתה. הדבר נכון גם לגבי נוכחותם של 
האנטישמים עצמם. וכמו רוב החיים שלנו בשנה האחרונה, גם האנטישמיות עברה בעיקרה 
למרחב הווירטואלי. היא לא תישאר רק שם, היא בסך הכול מסתתרת מאחורי המקלדת עד 

לסיום הקורונה.

אם הרשת הפכה לזירה המרכזית להפצת אנטישמיות - זו הזירה שבה צריך להתמקד המענה 
שלנו. ואכן, לצד מערכת הניטור שלנו במשרד התפוצות, שמייצרת עבורנו תמונת מצב 
רוחבית על האנטישמיות ברשת, התקדמנו בשנה האחרונה באופן משמעותי בתחום המאבק 
באנטישמיות ברשת. שמנו דגש על הפעילות מול הרשתות החברתיות פייסבוק, טוויטר, 
יוטיוב, אמזון ועוד. כל זאת, מתוך הנחה שממש כשם שמדינה צריכה להיאבק באנטישמיות 
בגבולותיה, כך החברות הללו אחראיות להילחם באנטישמיות במרחב הווירטואלי שתחת 

אחריותן. 

תופעה מדאיגה נוספת שעימה התמודדנו בשנה האחרונה היא הפגיעה בחופש הדת היהודית 
באירופה. רק לאחרונה היינו עדים לאחד הביטויים הקיצוניים שלה, עם פסיקתו של בית הדין 
האירופי לצדק, המאפשרת למדינות לאסור על שחיטה כשרה בגבולותיהן. יש לומר זאת 
באופן ברור: אי אפשר להיאבק באנטישמיות מצד אחד, ומהצד השני להגביל את חופש הדת 
היהודית. הבטחת החיים היהודיים בתפוצות כוללת את הבטחת החיים הפיזיים והרוחניים 
כאחד. מדינת ישראל תעשה כל שביכולתה כדי להילחם בתופעה הזאת ולאפשר את המשך 

חופש הדת עבור יהודים בעולם כולו.
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לצד תופעות אלו, אנו עדים גם לעליית מדרגה מבורכת במאמציהם של מדינות וגופים 
שונים להיאבק בתופעת האנטישמיות. יותר ויותר מדינות וחברות מאמצות את ההגדרה 
הבין-לאומית לאנטישמיות וממנות שליחים מיוחדים למאבק בה. האנטישמיות היא מגיפה 
גלובלית, והמאבק בה צריך גם הוא להיות גלובלי. עלינו להוביל מאמץ משותף של מדינות, 
גופים וארגונים כדי להצליח למגר אותה בכל מקום שבו היא מרימה את ראשה על פני 
הגלובוס. השנה, נפתחה עבורנו הזדמנות לשיתופי פעולה היסטוריים בתחום. "הסכמי 
אברהם" סללו את הדרך לכך עם מדינות ערביות ומוסלמיות, ועלינו לפעול בהתאם לשעת 

הכושר הזאת.

לסיכום, המאבק באנטישמיות צריך להיות על דרך "סור מרע ועשה טוב": מצד אחד מאבק 
עיקש ואמיץ באנטישמיות, בשטח וברשת, ובמקביל - השקעה בחינוך ובקידום הסובלנות 
כלפי יהודים ובכלל. כולי תקווה שבשנה הקרובה נמשיך לפעול בעוצמה ובמאמץ משותף, 
בדרך למגר את נגיף האנטישמיות מהעולם. רק מאבק עיקש, לא מתפשר ונחוש יוכל להדוף 

את המגיפה הזאת.

שרת התפוצות, 

עומר ינקלביץ׳

של מדינות וגופים  םיהצבמאממבורכת עליית מדרגה אנו עדים גם ל ,תופעות אלו לצד
מאמצות את ההגדרה וחברות . יותר ויותר מדינות ת האנטישמיותלהיאבק בתופעשונים 

. האנטישמיות היא הממנות שליחים מיוחדים למאבק בו לאנטישמיותלאומית -הבין
להוביל מאמץ משותף  עלינוגלובלי.  להיות גם הוא צריך בהמאבק הו ,גלובלית פהימג

 את מרימהבו היא שבכל מקום  אותהמגר של מדינות, גופים וארגונים כדי להצליח ל
לשיתופי פעולה היסטוריים נפתחה עבורנו הזדמנות  ,השנה הגלובוס.על פני  ראשה
 עם מדינות ערביות ומוסלמיות, ועלינו לכך סללו את הדרך "הסכמי אברהם" .בתחום

 .אתהזפעול בהתאם לשעת הכושר ל

 מצד אחד: המאבק באנטישמיות צריך להיות על דרך "סור מרע ועשה טוב"לסיכום, 
קידום בחינוך והשקעה ב - ובמקביל , בשטח וברשת,מאבק עיקש ואמיץ באנטישמיות

 נמשיך לפעול בעוצמהשנה הקרובה בולי תקווה שכ כלל.בהסובלנות כלפי יהודים ו
 לאם. רק מאבק עיקש, עולמהנגיף האנטישמיות  בדרך למגר אתבמאמץ משותף, ו

 .אתהזפה ימתפשר ונחוש יוכל להדוף את המג

 

	שרת התפוצות, עומר ינקלביץ'     
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אנטישמיות בשנת 2020 
תקציר מנהלים

מכובדיי,

הדו״ח המונח לפניכם מסכם את עיקרי המגמות וההתפתחויות האנטישמיות בשנת 2020 על 
פי הנתונים הזמינים בידינו נכון לזמן כתיבת שורות אלה.

הנתון המעודד לשנה זו הוא, שלראשונה מזה שנים לא היו בשנה החולפת הרוגים ממתקפות 
אנטישמיות ברחבי העולם, ואולם אין זה אומר שהמתקפות פסקו, אלא שחלקן סוכלו בעודן 

באיבן, ואלו שיצאו אל הפועל הסתיימו בפציעות בלבד, חלקן קשות. 

ככלל, המגמות שהיינו עדים להן בשנים האחרונות נמשכו גם השנה: הימין הקיצוני והאסלאם 
הקיצוני המשיכו להוות את גורם הסיכון העיקרי והמיידי לקהילות היהודיות ברחבי העולם. 
לצידם, השמאל הקיצוני הולך ומתבסס בעיני חלקים גדולים מהקהילה היהודית כגורם סיכון 

נוסף, גם אם כרגע לא באותה מידת חומרה.

מגיפת הקורונה הייתה ועודנה הכוח המעצב בעל ההשפעה הגדולה ביותר על המגמות 
האנטישמיות השנה. נראה שהסגרים המרובים הנמיכו את פוטנציאל החיכוך בין האוכלוסיות, 
ושהשיח על אודות משבר הקורונה השתלט על סדר היום התקשורתי ודחק ממנו נושאים 
אחרים, כמו משבר ההגירה. סיבות אלה ואחרות הביאו בסיכומו של דבר לפיחות במספר 

התקריות הפיזיות השנה.

מנגד, ברשת האינטרנט המצב היה שונה. עם פרוץ משבר הקורונה איתרנו במרכז הניטור 
ניסיונות של פעילים אנטישמים מוכרים לקשור בין יהודים לבין המגיפה. ניסיונות אלה היו 
מוגבלים בתחילה לסצינות הפעילים האנטישמים בכל גווניהן, אך ככל שהעמיק המשבר עלה 
נפחם והגיע לשיא, במה שנראה היה כקמפיין איראני, שהגיע למאות מיליוני משתמשים 
בטוויטר והשווה את מדינת ישראל לנגיף הקורונה. במקביל, זיהינו עלייה גדולה של עשרות 
אחוזים בצריכת תיאוריות קונספירציה מסוגים שונים, הקושרות בין יהודים לבין הפצת הנגיף, 
להפקת רווח מתעשיית התרופות, ליצירת סדר עולמי חדש ועוד. הגדילו לעשות מתנגדי 
חיסונים, שעטו טלאי צהוב והשוו את מגבלות הקורונה למגבלות שהוטלו על יהודים בשואה, 

ואת הדרישה לסגרים ולחיסון להיותם מובלים כצאן לטבח. 

הרשתות החברתיות החלו לטפל באתגר שיח השנאה האנטישמי ובכלל בכפפות של משי, 
בגרירת רגליים ובשקיפות לא מספקת. השנה, בעקבות ביקורת ציבורית חסרת תקדים 
ולאחר מסע שכנוע, הודיעו פייסבוק וגוגל שלא יאפשרו הכחשת שואה ויסירו חשבונות של 
אנטישמים מורשעים מהפלטפורמות שלהן, אחרי שהללו צברו במשך שנים של פעילות מאות 
אלפי עוקבים. רשת טוויטר, הגם שהיא מסירה תוכן אנטישמי, עדיין מאפשרת לאישים כמו 
מנהיג איראן ח׳מאנאי להפיץ אנטישמיות, הכחשת שואה ותיאוריות קונספירציה, ולגופים 
שונים לנהל קמפיינים אנטישמיים תוך שימוש בפלטפורמה שלה. ברשתות הקטנות יותר 
ובפלטפורמות המסרים המצב חמור הרבה יותר - פעילי ימין קיצוני שנדחקו מרשתות הזרם 

המרכזי עברו אליהן ויצרו שם כמעט באין מפריע סביבה רעילה בה נמשכת וההסתה. 
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בארה״ב, על רקע הקיטוב החברתי והפוליטי החמור ועליית גורמי קיצון, הקהילה היהודית 
הגדולה הולכת ומתעוררת למציאות הנדמית יותר ויותר לזו האירופית. תשעה מכל עשרה 
יהודים מוטרדים מהאנטישמיות במדינה, ושמונה מכל עשרה סבורים שהיא גברה בשנים 
האחרונות. פעילי עליונות לבנה, שאותם רואה המחלקה לביטחון המולדת )HLS( כ״איום 
עקבי וקטלני״, מהווים האיום החמור ביותר. לצד איום זה קיימת אנטישמיות של ״בריונות 
רחוב״ כנגד בעלי חזות יהודית - אורתודוקסים בעיקר, אנטישמיות מוסלמית מבית מדרשה 
של אומת האסלאם ומטיפי המזרח התיכון ואנטישמיות משמאל, עם מתאם חזק בין אנטי-

ישראליות לאנטישמיות, כחלק מחיבורי תיאוריית ההצטלבות, כפי שראינו בניסיונות לקשור 
בין הריגתו של גורג׳ פלויד לבין מדינת ישראל. הצפי לשנה הקרובה הוא, שהמתחים החברתיים 
יימשכו, הימין הקיצוני ימשיך לראות ביהודים חלק מהאליטה המקדמת סדר חברתי ופוליטי 
המנוגד לערכיו, ואילו תנועות השמאל הקיצוני מצידן ימשיכו לראות ביהודים מיעוט פריווילגי, 

שאינו שייך למחנה שלהן על רקע מעמדם הסוציו-אקונומי וזיהויים עם מדינת ישראל. 

באירופה, לראשונה מזה שנים ישנו איום ממסדי על החיים היהודיים: בית הדין האירופי לצדק 
התיר למדינות האיחוד לדרוש הימום לפני שחיטה כשרה בשם זכויות בעלי החיים – וזאת 
תוך שהוא מתיר ציד. מגבלה חמורה זו והחשש מהגבלות נוספות, דוגמת איסור מילת בנים, 
שמשמעותן היא, למעשה, דחיקת היהודים מאירופה - בין אם באמצעות חקיקה ממסדית 
שלא תאפשר קיום מנהגים כאלה ובין אם באמצעות תיוגם בציבור על ידי הממסד כמי 

שמתאכזרים לילדים ולבעלי חיים, לא מבשרות טובות לעתיד החיים היהודיים באירופה. 

בצרפת, האסלאם הקיצוני ממשיך להוות איום עיקרי. האירועים סביב רציחתו של המורה 
סמואל פאטי והעלאת הכוננות בקרב הקהילות היהודיות מחשש לפיגועי נקם, הדגישו עד 
כמה חשופה הקהילה לאיום מצד האסלאם הקיצוני גם כאשר הנושא איננו קשור בה ישירות. 

בבריטניה, דו״ח הוועדה לשוויון ולזכויות אזרח בבריטניה )EHRC( אשרר את תחושות 
האפליה והתסכול שחשו יהודים חברי ה״לייבור״ בנוגע לאפליה אנטישמית מצד חברי 
המפלגה ומוסדותיה ומאופן הטיפול בה. למרבה הצער, קורבין שספג ביקורת על תפקודו 
והושעה מחברותו בפלגה, הוחזר אליה במהרה ונראה שיעבור זמן עד שיהודים יחזרו להרגיש 

רצויים בה.

בגרמניה, יציינו השנה 1,700 שנות חיים יהודיים והממשלה עושה מאמצים לסייע לביטחונן 
של הקהילות. אך בד בבד עם החגיגות, האיום על הקהילות מצד סצנות הימין והאסלאם 
הקיצוניים מחמיר מידי שנה. בנוסף, בקרב הציבור ישנה מגמה של רצון להתנתק מהחוב 
המוסרי כלפי העם היהודי ומדינת ישראל, הבאה לידי ביטוי בטריוויאליזציה של השואה 
ובהצהרות על ״שובע״ מהתמודדות עם השואה בתנועות הימין ובדרישה לבטל את התיוג 

של תנועת ה-BDS כתנועה אנטישמית בחוגי השמאל. 

במזרח אירופה נמשכות המגמות משנים עברו של ניסיונות לחיזוק הלאומיות, גם במחיר 
של האדרת אנטישמים רוצחי יהודים ושכתוב המאורעות ההיסטוריים לפני ובזמן מלחמת 
העולם השנייה ומקומם של היהודים בהם, תוך ניסיון להטיל על הקורבנות היהודים את 
האחריות לגורלם עקב ״תמיכתם בקומוניזם״ או באשמה ש״בעבודתם״ במחנות העבודה 
סייעו למכונה הנאצית וכד׳. עם זאת, ראינו השנה גם פעולות נחרצות של השלטונות, שמנעו 
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הפצת תיאוריות קונספירציה בקשר ליהודים וקורונה במרחב ומנעו מאירועים עם פוטנציאל 
נפיץ, דוגמת משבר עולי הרגל לאומן, מלהפוך לאירועים אנטישמיים.

לצד אירועים אלה היו השנה הישגים רבים בתחום המאבק באנטישמיות. עם הבולטים שבהם 
ניתן למנות את המשך אשרורה של הגדרת העבודה לאנטישמיות כסטנדרט לזיהוי אנטישמיות 
ברחבי העולם. שלוש מדינות בעלות רוב מוסלמי אשררו את ההגדרה, בהן לראשונה גם מדינה 
ערבית – בחריין. במרוקו הושקה תוכנית לימודים חדשה לבתי הספר היסודיים, שבמסגרתה 
יוכנסו לספרי הלימוד פרקים על אודות ההיסטוריה והתרבות היהודית במדינה. בארה״ב 
הוחלט לשדרג את מעמדו של השליח המיוחד למאבק באנטישמיות לדרגת שגריר ולהכריז על 
תנועת ה-BDS כתנועה אנטישמית. מדינות נוספות החליטו למנות שליחים מיוחדים למאבק 
באנטישמיות, דוגמת הולנד וקנדה, ובאיחוד האירופי התקבלה החלטה לשלב את המאבק 

באנטישמיות כחלק ממדיניות הליבה של האיחוד.

לסיכום, שנת 2020 הייתה שנה חריגה מבחינת מגמות האנטישמיות. נכון לזמן כתיבת שורות 
אלה לא ברור עד כמה מהירים יהיו מבצעי החיסון באירופה ובארה״ב. החשש הוא מהתארכות 
המשבר הפוליטי והכלכלי, שיחמיר את הקיטוב החברתי, תהליך שיתבטא בעלייתם של 
גורמים קיצוניים ופופוליסטיים מקצות הקשת הפוליטית, ששוב ימצאו הסבר לחולייהם לא 

במחדליהם, אלא בקנוניה גלובלית שמובלת על ידי ״אחר״ דמוני. 

על כל אלה ועוד בחוברת שלפניכם. 

ברצוני להודות לכל מי שתרמו לכתיבת הדו״ח: לצוות סאיקאן, ליו"ר ד"ר חיים אסא, למנכ״ל 
שיר עוז, לג׳והאנה ממן, לד״ר סוזנה כהן-וייס, למיה לוי, לד״ר רונן זיידל, למתי פרנקלזון, ליונתן 
ביכמן ולירדן קרן, לצוות ״נתיב״ משרד ראש הממשלה, לצוות מרכז קנטור ולעומדת בראשו, 
פרופ׳ דינה פורת, תודה מיוחדת לצוות משרד התפוצות בראשות השרה עומר ינקלביץ׳, 
המנכ״ל דביר כהנא, הסמנכ"ל חגי אליצור, יום טוב רענן, שרית לאפ, ולכל מי שעושים לילות 

כימים כדי להבטיח חיים יהודיים משגשגים בתפוצות.

בכבוד רב,

יוגב קרסנטי,

מנהל המאבק באנטישמיות

משרד התפוצות 
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הגדרת אנטישמיות
)תרשים – שני עמודים(

קנדה
27.6.2019

ארה״ב
26.5.2016

11.12.2019

ארגנטינה
4.6.2020 אורוגוואי

27.1.2020

סלובקיה
28.11.2018

רומניה
25.5.2017

מולדובה
18.1.2019

בולגריה
18.10.2017

סרביה
27.2.2020

קוסובו
x.9.2020

אלבניה
x.9.2020

סלובניה
20.12.2018

יוון
11.8.2019

איטליה
17.1.2020

מקדוניה
6.3.2018

הונגריה
18.2.2019

אוסטריה
25.4.2017

צ׳כיה
25.1.2019

גרמניה
20.9.2017

בלגיה
14.12.2017

לוקסמבורג
07.10.2019

קפריסין
18.12.2017

ישראל
22.1.2017

בחריין
25.10.2020

מדינות שאימצו את הגדרת העבודה 
למאבק באנטישמיות

סלובקיה
28.11.2018

רומניה
25.5.2017

מולדובה
18.1.2019

בולגריה
18.10.2017

סרביה
26.2.2020

קוסובו
14.9.2020

אלבניה
22.10.2020

סלובניה
20.12.2018

יוון
8.11.2019

איטליה
17.1.2020

צפון מקדוניה
6.3.2018

הונגריה
18.2.2019

ליטא
24.1.2018

שבדיה
21.1.2020

אוסטריה
25.4.2017

צ׳כיה
25.1.2019

גרמניה
20.9.2017

בלגיה
14.12.2017

לוקסמבורג
10.7.2019

הולנד
27.11.2018

צרפת
3.12.2019

ספרד
22.7.2020

בריטניה
12.12.2016

קפריסין
18.12.2019

ישראל
22.1.2017

ט נ מ ל ר פ ה
י א פ ו ר י א ה
08.06.2017
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קנדה
27.6.2019

ארה״ב
26.5.2016

11.12.2019

ארגנטינה
4.6.2020 אורוגוואי

27.1.2020

סלובקיה
28.11.2018

רומניה
25.5.2017

מולדובה
18.1.2019

בולגריה
18.10.2017

סרביה
27.2.2020

קוסובו
x.9.2020

אלבניה
x.9.2020

סלובניה
20.12.2018

יוון
11.8.2019

איטליה
17.1.2020

מקדוניה
6.3.2018

הונגריה
18.2.2019

אוסטריה
25.4.2017

צ׳כיה
25.1.2019

גרמניה
20.9.2017

בלגיה
14.12.2017

לוקסמבורג
07.10.2019

קפריסין
18.12.2017

ישראל
22.1.2017

בחריין
25.10.2020

מדינות שאימצו את הגדרת העבודה 
למאבק באנטישמיות

סלובקיה
28.11.2018

רומניה
25.5.2017

מולדובה
18.1.2019

בולגריה
18.10.2017

סרביה
26.2.2020

קוסובו
14.9.2020

אלבניה
22.10.2020

סלובניה
20.12.2018

יוון
8.11.2019

איטליה
17.1.2020

צפון מקדוניה
6.3.2018

הונגריה
18.2.2019

ליטא
24.1.2018

שבדיה
21.1.2020

אוסטריה
25.4.2017

צ׳כיה
25.1.2019

גרמניה
20.9.2017

בלגיה
14.12.2017

לוקסמבורג
10.7.2019

הולנד
27.11.2018

צרפת
3.12.2019

ספרד
22.7.2020

בריטניה
12.12.2016

קפריסין
18.12.2019

ישראל
22.1.2017

ט נ מ ל ר פ ה
י א פ ו ר י א ה
08.06.2017
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אירועים מרכזיים בשנת 2020
התפרצות נגיף הקורונה מציתה ברחבי העולם גל של האשמות ותיאוריות קונספירציה   
אנטישמיות כנגד יהודים. לאורך השנה, מכחישי קורונה ומתנגדי חיסונים ברחבי העולם 
יטענו, שהמגבלות המוטלות עליהם זהות למגבלות שהוטלו על יהודים בשואה, ושהם 

מובלים כצאן לטבח לחיסון.

ינואר: התובע הכללי, וויליאם באר )William Barr(, פרסם מזכר, המורה לתובעים הפדרליים   
הראשיים )United States Attorneys(, ליצור או לחדש קשרים עם הקהילות היהודיות 
במחוזותיהם, וזאת על מנת לחזק את אמונם במחויבות של משרד המשפטים להגן על 
האזרחים היהודים. המזכר מנחה את התובעים הפדרליים ליצור נקודת מגע במשרדם, 

לשם ידווחו נציגי הקהילה היהודית על כל פשע שנאה או מקרה של אפליה.1

ינואר: הנשיא, דונלד טראמפ, חתם על חוק, המאשר מימון על סך 375 מיליון דולר לצורך   
 ,)Andrew Cuomo( הגנת בתי תפילה מפני התקפות אלימות.2 מושל ניו יורק, אנדרו קואומו
הודיע על הקצאת 45 מיליון דולר נוספים לצורך הגנה על מוסדות דתיים בניו יורק, בהם 

בתי ספר פרטיים ומרכזי תרבות.3

מאי: הנשיא, דונלד טראמפ, אישר את חוק בית המחוקקים מספר 943, חוק חינוך "לעולם   
לא עוד" )the Never Again Education Act(, המורה למוזיאון השואה בוושינגטון לפתח 
ולהפיץ משאבים, שיקדמו הבנה טובה יותר של השואה, ומסמיך תוכניות להוראת השואה 

להעסיק מורים ומחנכים.4

מאי: השליח המיוחד, אלן קאר )Elan Carr(, הודיע, שממשלת ארה"ב פועלת כדי להילחם   
באנטישמיות הקשורה בהתפשטות נגיף הקורונה.5

Sachsen-( יוני: כתוצאה ממתקפת יום הכיפורים בעיר האלה, מדינת סקסון-אנהלט  
Anhalt( הודיעה, כי אישרה תקציב של 890 אלף אירו בשנת 2020 ו-1.535 מיליון אירו 

ב-2021 כדי לחזק את אמצעי האבטחה בבתי הכנסת ובמוסדות של הקהילה היהודית.

אוגוסט: נשיא גרמניה, פרנק-וולטר שטיינמאייר )Frank-Walter Steinmeier(, פורס חסות   
על שנת האירועים 2021, שבה יחגגו 1,700 שנים של חיים יהודיים בגרמניה. האירועים 
ייערכו על ידי ארגון בשם "321-2021: 1,700 שנים של חיים יהודיים בגרמניה", שנוסד 
במיוחד לצורך מטרה זו ושואף להנכיח את חיי היהודים במדינה ולעמוד נגד האנטישמיות 

הגואה.

ספטמבר: משרד הפנים הגרמני וה"מועצה המרכזית של יהודים בגרמניה" חתמו על   
הסכם, שמקצה 22 מיליון אירו לאמצעי הגנה לקהילות היהודיות.

1  https://bit.ly/3gJznwr. 
2  https://bit.ly/34ci7ea. 
3  https://on.ny.gov/3mkfxc2. 
4  https://bit.ly/3qMX0sx. 
5  https://bit.ly/37fLQEQ. 

https://bit.ly/3gJznwr
https://bit.ly/34ci7ea
https://on.ny.gov/3mkfxc2
https://bit.ly/3qMX0sx
https://bit.ly/37fLQEQ
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ספטמבר: משטרת גרמניה משעה עשרות שוטרים שלקחו חלק בקבוצת מסרים אנטישמית   
וגזענית. קבוצה זו מצטרפת לקבוצות אחרות של אנשי כוחות הביטחון הגרמניים, שביצעו 

עבירות דומות.

אוקטובר: דו״ח רשמי של הוועדה לשוויון ולזכויות אזרח בבריטניה )EHRC( קבע, כי   
מפלגת ה״לייבור״ תחת הנהגתו של ג׳רמי קורבין הייתה אחראית להטרדות ולאפליה לא 
חוקיות כנגד חברי המפלגה היהודים. ״החקירה זיהתה כשלים חמורים בטיפול ההנהגה של 
מפלגת ה׳לייבור׳ באנטישמיות״. הוועדה זיהתה שלוש הפרות של חוק השוויון: התערבות 
פוליטית בתלונות על אנטישמיות, כשל במתן הכשרה ראויה לטיפול בתלונות והטרדות 
אנטישמיות. בעקבות התגובות לדו״ח הושעה קורבין מהמפלגה, אך לאחר זמן קצר הוחזר 

לשורותיה.

אוקטובר: בחריין הפכה למדינה הערבית הראשונה, המאמצת את הגדרת העבודה   
 .IHRA ,לאנטישמיות של הברית הבין-לאומית לשימור זכר השואה

דצמבר: בית הדין לצדק של האיחוד האירופי אשרר את ההחלטה של האזור הפלמי בבלגיה,   
האוסרת על שחיטה ללא הימום החיה, המנוגדת להלכות השחיטה היהודית והמוסלמית, 
הדורשות כי השחיטה תיעשה כשהחיות בהכרה. בפסק הדין נכתב, כי הפסיקה נעשתה 
מניעים של רווחת בעלי החיים. עם זאת, פסק הדין מתיר בו-בזמן את המשך הציד. החלטה 

זו, אם תיושם, כמוה כמסר דחייה לקהילה היהודית בבלגיה ובאירופה. 

.IHRA דצמבר: אוניברסיטת אוקספורד מאמצת את הגדרת העבודה לאנטישמיות של  

דצמבר: מועצת אירופה מאמצת ההצהרה להטמעת המאבק באנטישמיות במגוון תחומי   
ליבה, מכנה את האנטישמיות ״התקפה על ערכים אירופיים״ וקובעת, כי ״כל סוג של 
אנטישמיות, חוסר סובלנות או שנאה גזענית אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והמטרות 
של האיחוד האירופי והמדינות החברות בו, ויש להגיב אליהם באמצעות פעולה החלטית 
באירופה״. ההצהרה קובעת גם, כי ”למדינות החברות יש אחריות משותפת וקבועה להגן 
ולתמוך באופן פעיל בחיי היהודים״. היא מכירה בשכיחות הגוברת והולכת של אנטישמיות 
באירופה, במיוחד בהקשר למגיפת ה-COVID-19, וכי ״העלייה באירועים אנטישמיים 

ובפשעי שנאה מהווה גורם לדאגה רבה“.

דצמבר: הסנאט האמריקני העביר חוק, שלפיו מעמדו של השליח המיוחד למאבק   
באנטישמיות ישודרג למעמד שגריר.
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– החברתיות  ברשתות   אנטישמיות 
ACMS ניתוח

בעקבות הליך המיפוי של סוגיית האנטישמיות שמשרד התפוצות החל בו בשנת 2015, עלתה 
ממנו תמונה מדאיגה, שלפיה המרחב הרשתי - בדגש על הרשתות החברתיות, משמש מצד 
אחד פלטפורמה עיקרית להפצת שנאה אנטישמית וחיבור בין פעילים, אך מנגד אינו מנוטר 

ומפוקח כלל.

 Antisemitic Cyber-בעקבות כך, נקט המשרד כמה צעדים. בשנת 2017 פותחה מערכת ה
Monitoring System - מערכת לניטור שיח אנטישמי במרחב המקוון. זוהי מערכת ייעודית, 
מתקדמת מסוגה בעולם, המתבססת על ניתוח טקסטים כתובים בעזרת טכנולוגיות ייחודיות 
מבוססת ״מכונה לומדת״ )Machin learning(. ה-ACMS מסוגלת לנתח, לכמת, לסווג ולמקם 
גיאוגרפית, בזמן אמת ובאופן אוטומטי, שיח אנטישמי מקוון, כפי שמתבטא ברשתות 
החברתיות, בכמה שפות ועל פי הגדרת העבודה לאנטישמיות של הברית הבינלאומית 

 .)IHRA( לשימור זכר השואה

הנגשת המידע על אודות היקף התופעה ואופייה אפשרה לצוות המשרד לפעול למול ממשלות 
וארגונים בין-לאומיים ולמול פלטפורמות האינטרנט על מנת להגביל ולנטר את השיח.

במהלך שנת 2019 החלו לנבוט ניצני המאבק: מדינות החלו להתייחס לנושא בחקיקה 
ורגולציה, ומספרן של הרשתות שהחלו לנטר את השיח האנטישמי ולאכוף באופן הדוק יותר 
את כללי הקהילה שלהן ביחס לשיח אנטישמי עלה. במערכת הניטור התבטאו מאמצים אלה 
במעבר של מחוללי השיח האנטישמי הקיצוני, בעיקר בימין, מרשתות ופלטפורמות הזרם 
המרכזי לאתרי המסרים והרשתות האלטרנטיביות. מגמה זו הובילה לכך, שבשנת 2020 
 4Chan, לנטר ולעקוב אחר כמה רשתות אלטרנטיביות מובילות, כמו ACMS-החלה מערכת ה

.Minds-ו Bitchute, 8kun, Stormfront, Gab

נוספו גם השפות רוסית וספרדית לארבע השפות הראשונות  במהלך השנה החולפת 
שהמערכת ניטרה – אנגלית, צרפתית, גרמנית וערבית. 

משרד תפוצות הקים מרכז מידע ומחקר, כשמערכת ה-ACMS והאנליסטים המלווים אותה 
מהווים את גרעין היסוד שלו. הכוונה היא להמשיך ולפתח טכנולוגיות ושיטות מחקר נוספות, 
אשר יהוו בסיס לפרויקטים שונים לחקר מגמות ותופעות אנטישמיות, כמו ביטויי אנטישמיות 
בתקופת הקורונה, וכל זה מתוך כוונה להעמיק ולשפר את יכולותינו במאבק באנטישמיות 

ובהכוונתו.
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1. סיכום מערכת ACMS בשפה האנגלית
בשנת 2020, זיהתה מערכת ה-AMCS סך כולל של 1.07 מיליון פוסטים באנגלית כאנטישמיים, 
שנכתבו על ידי 130.2 אלף משתמשים. בפלטפורמות המסורתיות כגון טוויטר, 68.5% 
מהשיח האנטישמי השתייך לסוגת האנטישמיות החדשה, 25.7% זוהו כאנטישמיות קלאסית 
ו-5.8% עסקו בהכחשה ועיוות של השואה. בהשוואה לנתוני השנה שעברה, ניכרת עלייה 
קטנה בסוגת האנטישמיות החדשה, בעוד שזו השנה השנייה ברציפות שבה ניכרת ירידה 
קטנה בסך הפוסטים העוסקים באנטישמיות קלאסית ובהכחשה ועיוות של השואה. חמש 
תת-הקטגוריות של השיח האנטישמי ב-2020 היו: דמוניזציה של ישראל, דה-לגיטימציה 
של ישראל, BDS, תיאוריות קונספירציה יהודיות ותיאוריות קונספירציה ציוניות. הערים 
המובילות מבחינת מספר הפוסטים והמשתמשים האנטישמיים נותרו ללא שינוי בשלוש 
השנים האחרונות, ובראשן: ניו יורק, לוס אנג׳לס, וושינגטון הבירה ושיקאגו, במקומות אחד עד 
 Center for( ארבע בהתאמה. נתונים אלה תואמים לממצאי המרכז לחקר השנאה והקיצוניות
the Study of Hate and Extremism(, שבחן דיווחים על פשעי שנאה ב-2019 בערים אלו ומצא, 
כי בכולם דווח על שיאים שלא נראו מזה עשור. 6 המדינות המובילות באנטישמיות ברשת 
באנגלית הן, לפי דירוג יורד, ארה״ב, בריטניה, אוסטרליה, הודו וקנדה. פוסטים אנטישמיים 

 .AMCS-באנגלית היוו 50.4% מכלל השיח האנטישמי שנוטר על ידי מערכת ה

באחרונה החלה ה-AMCS לנתח את השיח האנטישמי בפלטפורמות אלטרנטיביות שאינן 
4Chan, BitChute ו-8Kun. נראה שהתפרסות השיח ברשתות  נתונות לרגולציה – כגון 
אלו שונה לחלוטין ממה שנצפה בפלטפורמות המסורתיות, דוגמת טוויטר. בפלטפורמות 
האלטרנטיביות מהווה האנטישמיות הקלאסית באנגלית 67.1% מהשיח, בעוד שחלקה של 

האנטישמיות החדשה הוא 19.4% והכחשה ועיוות של השואה מהווים 13.5%. 

 

בתרשים מימין: התפלגות השיח האנטישמי בפלטפורמות האלטרנטיביות )ללא רגולציה(; בתרשים משמאל: 
התפלגות השיח האנטישמי בפלטפורמות המסורתיות )עם רגולציה( 

6 Adeel Hassan, ”Hate-Crime Violence Hits 16-Year High, F.B.I. Reports,“ New York Times, November 12, 2019, 
www.nytimes.com/2019/11/12/us/hate-crimes-fbi-report.html.
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א. ניתוח המידע והשיח
מבט מקרוב על השיח האנטישמי באנגלית שנוטר על ידי ה-AMCS מראה, שהאנטישמיות 
החדשה הייתה שכיחה מאוד בקרב משתמשי המדיה החברתית המסורתית בשנת 2020. 
על אף שהבדלים תרבותיים השפיעו במידה מסוימת על מגמות בתעבורה האנטישמית 
המקוונת, בחינת השיח שמקורו בארה״ב ובבריטניה – כאמור, שתי המדינות המובילות בשיח 
האנטישמי באנגלית – מצאה, כי אנטישמיות בנושא ישראל נותרה הנושא הפופולרי ביותר 
בשתי המדינות. בניתוח עומק מתברר, כי השיח האנטישמי באנגלית הושפע השנה באופן 
מיוחד ממגיפת הקורונה, שהביאה לעלייה ניכרת בתיאוריות קונספירציה קלאסיות וחדשות. 
בנוסף, במהלך השנה החולפת חוו שתי המדינות מתחים חברתיים, ותוצאותיהם ניכרות בשיח 

 .AMCS-האנטישמי שנוטר במערכת ה

1( ארצות הברית
אין ספק, כי בשנים האחרונות ארה״ב עוברת מאבק פנימי בקנה מידה ארצי בכל הנוגע 
לגזענות ולדברי שטנה. השיח השנה הושפע באופן ניכר הן על ידי מגיפה הקורונה והן על 
ידי התפשטות תנועת ״חיי השחורים חשובים״ )Black Lives Matter; BLM( לאחר הריגתו 
של ג׳ורג׳ פלויד. לפי נתוני מערכת ה-AMCS, עיקר השיח האנטישמי באנגלית שמקורו 
בפלטפורמות מדיה חברתית מסורתיות בארה״ב הורכב מאנטישמיות חדשה )58.6%(, 
כשבמקום השני ניצבה האנטישמיות הקלאסית )34.7%(, והכחשה ועיוות של השואה ניצבו 
במקום השלישי )6.7% מהשיח(. תת-הקטגוריות המובילות בשיח האנטישמי היו קונספירציה 
יהודית, דמוניזציה של ישראל, קונספירציה ציונית, ימין קיצוני )אנטישמיות קלאסית(, ודה-
לגיטימציה של ישראל. בדיקת הקטגוריות המרכזיות של השיח האנטישמי בפלטפורמות 
האלטרנטיביות, שאינן נתונות לרגולציה, חושפת תמונת מצב שונה לחלוטין. בפלטפורמות 
אלו זיהתה מערכת ה-AMCS, כי מרבית השיח הורכב מאנטישמיות קלאסית )66.2%(, ואחריו 

אנטישמיות חדשה )21.5%( והכחשה ועיוות של השואה )12.4%(. 

כמו בשנים הקודמות, המידע מצביע על כך, ששינויים, מגמות ועליות חדות בשיח האנטישמי 
נובעות במישרין מאירועים אקטואליים. לדוגמה, מערכת ה-AMCS מראה שאחוז ניכר 
מהאנטישמיות החדשה עוסק בדמוניזציה של ישראל ובתיאוריות קונספירציה אנטישמיות, 
הקושרות בין ישראל לנגיף הקורונה. חומרים אלו כוללים השוואה בין ישראל לנגיף הקורונה, או 
טענות שישראל היא למעשה הנגיף ה״אמיתי״, כמו גם תיאוריות קונספירציה, שלפיהן חיילים 
ישראלים שהודבקו בקורונה נוהגים ב״טקטיקה״ מכוונת, שבה הם יורקים על פלסטינים כדי 
להדביקם במחלה. תיאוריות קונספירציה המשלבות בין אנטישמיות לנגיף הקורונה כוללת 
גם את הרעיון, שקורונה היא מזימה ציונית המשרתת את היהודים, או, לחלופין, שהיא תרמית 
ציונית. בנוסף, השיח האנטישמי החדש שנוטר על ידי מערכת ה-AMCS מצביע על מספר 
רב של תיאוריות קונספירציה שמקורן בתנועת BLM, בהן טענת השווא, שישראל אימנה 
את השוטר שהרג את ג׳ורג׳ פלויד, או שהפלסטינים שימשו ״שפני ניסיונות״ עבור צה״ל כדי 
להתמקצע בצורת הריגה זו. מעבר לכך, מערכת ה-AMCS ניטרה טענות שווא רבות, שלפיהן 
היהודים אחראים לסחר העבדים, או שהאפרו-אמריקנים הם היהודים ה״אמיתיים״, בעוד אלו 
ה״מתקראים״ יהודים הם למעשה מתחזים שגנבו את מורשתם כדי לשלוט בהם ולשעבדם. 
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מערכת ה-AMCS גם איתרה מספר רב של וריאנטים של תיאוריות הקונספירציה האלו 
בגרסת האנטישמיות הקלאסית, ולמעשה הם מרכיבים חלקים רבים משיח זה. 

2( בריטניה
בשנת 2020 התרחשו כמה מחלוקות ציבוריות בבריטניה שנגעו לסוגיית האנטישמיות. 
מגמות דומות ביחס לקשר בין נגיף הקורונה והאנטישמיות מצאו את דרכן גם לבריטניה, הן 
בסוגת האנטישמיות הקלאסית והן בסוגת האנטישמיות החדשה. נוסף על לכך, תפוצתה 
הכלל-עולמית של תנועה ה-BLM הביאה גם להתפשטות תיאוריות הקונספירציה שקשורות 
אליה, בעוד שבשנים עברו תיאוריות אלו לא היו נפוצות במיוחד. תיאוריות הקונספירציה 
הציתו ויכוח נרחב בממלכה והביאו להחרמה יזומה בת 48 שעות של פלטפורמת טוויטר 
כמחאה על הטיפול הלוקה בחסר של הפלטפורמה בתופעת האנטישמיות. עם זאת, נראה 
שלא היו עליות חדות או מגמות בולטות בשיח האנטישמי שהיו קשורות באופן ישיר לאירועי 
אקטואליה. הצלבה בין השיח האנטישמי הבריטי לבין תאריכי הופעתם של פרטי חדשות 
הנוגעים לאנטישמיות בממלכה – ובכללם מגיפת הקורונה, הקהילה היהודית בבריטניה, 
והתפתחויות בהתמודדותה של מפלגת ה״לייבור״ עם האנטישמיות – מצביעה על העדר 
תגובה ברשת, או תגובה שולית בלבד. דבר זה עומד בסתירה חדה לממצאים ביחס לארה״ב, 
שם מושפע השיח באופן ניכר מאירועי אקטואליה, שאף מביאים תכופות לעליות חדות 
בשיח האנטישמי במדינה. נראה שהיוצא מן הכלל היחיד אירע ב-29 באוקטובר, לאחר פרסום 
הדו״ח של ועדת השוויון וזכויות האדם )EHRC( בעניין האנטישמיות במפלגת ה״לייבור״. 
במועד זה, אירעה עלייה חדה בשיח האנטישמי בעניין מפלגת ה״לייבור״, ג׳רמי קורבין, 
הדו״ח של ה-EHRC, ו״השפעתה של ישראל על הפוליטיקה הבריטית״. עם זאת, המגמה 
הכללית של השנים הקודמות עדיין ניכרת בנתוני ה-ACMS לשנת 2020, דבר שמצביע על 
כך, שלמערכת ה-AMCS יש אפקטיבית מתמשכת בייצוג ביטויים של הבדלים תרבותיים 

ברשתות החברתיות המסורתיות. 

כמו בארה״ב, גם בבריטניה היוותה האנטישמיות החדשה החלק הארי של השיח האנטישמי, 
אולם כאן היה חלקה היחסי גדול הרבה יותר. לפי מערכת ה-ACMS, יותר מ-80% מהשיח 
בבריטניה  באנגלית שמוצאו  האנטישמי בפלטפורמות המדיה החברתית המסורתיות 
השתייך לסוגת האנטישמיות החדשה )80.2%, ליתר דיוק(. במקום השני היו התבטאויות 
בסוגת האנטישמיות הקלאסית )14%( ולאחר מכן הכחשה ועיוות של השואה )5.8%(. תת-

הקטגוריות המובילות בשיח האנטישמי היו BDS, דמוניזציה של ישראל, דה-לגיטימציה של 
ישראל, קונספירציה ציונית וקונספירציה יהודית. הקטגוריות של השיח האנטישמי השתנו 
באופן דרמטי כאשר נבחנו פלטפורמות אלטרנטיביות, שם מרבית השיח השתייך לסוגת 
האנטישמיות הקלאסית )66.2%(, במקום השני אנטישמיות חדשה )21.5%( ולבסוף הכחשה 

ועיוות של השואה )12.4%(.

ב. תובנות ומסקנות
בשנת 2020 הציגה מערכת ה-ACMS תובנות רבות ביחס לאנטישמיות ברשת. ההבדלים 
בין סוגי השיח האנטישמי שנמצאו ונותחו בפלטפורמות הסטנדרטיות מול פלטפורמות 
עלומות ונטולות רגולציה מראים, שמאמצי המדיה החברתית הסטנדרטית להגביל את תופעת 
האנטישמיות ואת נאומי השטנה יכולים לנקות את הרשתות ממשתמשים אנטישמים. עם זאת, 
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המידע ממערכת ה-ACMS מראה, שמשתמשים שהודרו מאתרים אלו פשוט עברו להשתמש 
בפלטפורמות נטולות רגולציה, שם הם יכולים להתבטא בחופשיות. אם כך, האנטישמיות 
ברשת אינה בתהליך של היעלמות, אלא בתהליך של מעבר לפינות מסתור ברשת האפלה. 
ניתוח תמונת המאקרו של המידע ממערכת ה-AMCS מראה, שהמגמות בארצות המובילות 
באנטישמיות ברשת נותרו יציבות במשך השנים האחרונות, וכך גם בתת-הקטגוריות של 
השיח. עם זאת, ניתוח עומק של הנתונים מלמד, כי המגמות בשיח משתנות בהתאם למיקום, 
וכי הגורם לשינויים הוא ככל הנראה הבדלים תרבותיים. דבר זה היה ברור במיוחד בבחינה 
ובהשוואה של השיח שמקורו בשתי המדינות המובילות באנטישמיות באנגלית – ארה״ב 
ובריטניה. המידע ממערכת ה-AMCS מראה בבירור, כי עליות חדות בשיח האנטישמי בארה״ב 
מופיעות בעיקר כתגובה לאירועים בסדר היום העולמי, בעוד שבבריטניה אירועים אלו אינם 
משפיעים על השיח האנטישמי. מכאן ניתן להסיק, כי מערכת ה-ACMS מסוגלת לייצג 
באופן אפקטיבי התנהגויות אנטישמיות שונות ברשת ואת האופן שבו הן מתייחסות למיקום 
ולתרבויות שונות. תובנות ממשיכות לסייע לנו להבין את האנטישמיות ברשת ואת המגמות 

האנטישמיות, ובאופן זה משחקות תפקיד חשוב במלחמה נגד האנטישמיות. 

2. סיכום מערכת ACMS בשפה הצרפתית
א. מגמות כלליות באינטרנט בצרפתית

ACMS-1( נתונים ומגמות מתוך מערכת ה

מקור: מערכת ACMS – אנטישמיות ב-2020 בשפה הצרפתית
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בין ה-1 בינואר וה-31 בדצמבר 2020 נרשמו במערכת ה-ACMS יותר מ-230,000 ציוצים   
אנטישמיים, שפורסמו בידי כ-30,000 משתמשים. 

בקרב דוברי הצרפתית ישנם פחות משתמשים באופן ניכר ברשתות האלטרנטיביות   
 .Stormfront-4 וChan, 8Kun, Bitchute, Gab, Minds מנטרת, בהן ACMS-שמערכת ה
במהלך שנת 2020 נרשמו כ-1,000 הודעות אנטישמיות בצרפתית ברשתות אלו )פחות 
מ-1% מסך ההודעות האנטישמיות שהתפרסמו שם(. הרוב המוחץ של השיחות השתייכו 
לתיאוריות הקונספירציה הקלאסיות ולשיח של הימין הקיצוני. מרבית הפעילות בקבוצות 

אלו היא של פעילי עליונות לבנה וניאו-נאצים דוברי אנגלית.

כמו ב-2018 וב-2019, גם השנה זיהתה מערכת ה-ACMS את העיר פריז בתור המקום   
המוביל בעולם בשיח האנטישמי הרשתי. בחינה של הפעילות האנטישמית בצרפת 
מראה, כי הריכוז הגדול ביותר של משתמשים המפיצים תוכן אנטישמי מצוי בתוך אזורים 
Ile-de-( אורבניים בעלי צפיפות אוכלוסין גדולה. האזורים המובילים הם איל-דה-פראנס
France( שבאזור פריז, המרכז את מרבית הפעילות, ואחריו אזור פרובאנס-אלפ-קוט 
ד׳אזור )Provence-Alpes-Côte d׳Azur(, חבל אוקסיטניה )Occitanie( בדרום צרפת, אזור 
אוברן-רון-אלפ )Auvergne-Rhône-Alpes( במרכז, חבל גראנד אסט )Grand Est( במזרח, 

וחבל או-דה-פראנס )Hauts-de-France( בצפון המדינה.

כמו בשנים קודמות, גם השנה ניכר המתאם החזק בין מפת משרד הפנים, המציגה דיווחי   
תקריות ומקרים המעידים על הקצנה אסלאמיסטית )הנתונים מעודכנים לשנת 2017(, 

 7.ACMS-ומפת הפעילות האנטישמית שניטרה מערכת ה

ניתוח המידע לפי קטגוריות מראה, כי האנטישמיות הקלאסית מהווה 48% מהשיח   
האנטישמי הצרפתי ב-2020, בעוד שהאנטישמיות החדשה מהווה 45%, והכחשת השואה 

ועיוותה מהווים 7%.

7 http://bit.ly/3hu5OiH.
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בחלוקה לתת-קטגוריות, תיאוריות קונספירציה יהודיות הן סוג השיח האנטישמי הנפוץ   
ביותר בצרפת ב-2020, ואחריו דמוניזציה של היהודים, תיאוריות קונספירציה ציוניות, 

דמוניזציה של מדינת ישראל והימין הקיצוני.

מקור: מערכת ACMS – תת-קטגוריות בשיח האנטישמי בשפה הצרפתית ב-2020

2( ההיפותזה המרכזית
א( עלייה מתמדת בפופולריות של האנטישמיות הקלאסית

מאז שנות ה-2000, העליות החדות בשיח האנטישמי בצרפת אירעו לרוב במקביל לפעולות 
צבאיות של ישראל. אירועים אלו הציתו שיח אנטי-ציוני מתלהם, שבאופן קבוע גלש לאלימות 
פיזית נגד יהודי צרפת. מדובר בשינוי בעמדה הצרפתית, שהתגבשה אחרי מלחמת העולם 
השנייה, שלא ראתה באנטישמיות דעה לגיטימית, אלא פשע. במהלך העשורים האחרונים 
כצורה מקובלת של אנטישמיות.  וכיום מתפקד השיח האנטי-ציוני  זו,  נשחקה עמדה 
יהודים. במהלך השנים האחרונות,  נגד  מוסווית  היא למעשה התקפה  ״ציוני״  המילה 
גילויי האנטישמיות בצרפת התפתחו, והם מושפעים כיום מגורמי פנים שמעוררים צורות 
אנטישמיות מסורתיות )למשל, מתחים חברתיים על המקום של האסלאם בחברה הצרפתית, 
מבצע האכיפה נגד האסלאמיזם הקיצוני, הזיכרון הציבורי של השואה, תנועת ״האפודים 

הצהובים״, מגיפת הקורונה ועוד(.

 ACMS-עיון בהתפתחות השיח האנטישמי באינטרנט בצרפתית בעזרת נתוני מערכת ה
מראה, שמשנת 2018 ניכרת מגמה של עלייה מתמדת באחוז השיחות המכילות מוטיבים 
אנטישמיים קלאסיים, וזאת במקביל לירידה בתכנים המסווגים כאנטישמיות חדשה )ראו 

טבלה(.
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201820192020קטגוריות ראשיות
33%39%48%אנטישמיות קלאסית
60%54%45%אנטישמיות חדשה

7%7%7%הכחשת השואה ועיוותה

אבולוציה מבנית זו מצביעה על ירידה בעכבות בחברה האזרחית הצרפתית, שמתורגמת 
לעלייה מחודשת בשימוש בביטויים אנטישמיים קלאסיים. באחרונה ניתן למצוא יותר ויותר 
גילויי אנטישמיות לא מרוסנים, המובעים בצורה גלויה, ללא ניסיון להסתירם מאחורי אמירות 
אנטי-ציוניות. התופעה מופיעה בעיקר בתפוצה המשמעותית שיש לתיאוריות קונספירציה 
אנטישמיות, העושות שימוש במיתוסים בני מאות שנים, ובייחוד ברעיון, שיהודים הם בעלי 
שררה הפועלים מאחורי הקלעים, אורגים מזימות, משתלטים על ממשלות ומייצרים אירועים 

בין-לאומיים בניסיון לא-נלאה לייצר ״סדר עולמי חדש״ שנשלט על ידם.

ב( חינוך לזיכרון השואה וחקיקה נגד הכחשת שואה מצליחים ליצור הרתעה

תוכן שמכחיש וממזער את השואה מהווה כ-1% מכלל השיח האנטישמי בצרפת, ופוסטים 
המהללים את הנציונל-סוציאליזם מהווים רק כ-0.3% מכלל השיח. במקביל, מידע ממערכת 
ה-ACMS מצביע בבירור על תת-ייצוג של שיח ציבורי בצרפתית, המכחיש את השואה 
)צרפתית מהווה 4% מהשיח הכולל(.8 עם זאת, ישנו ייצוג עודף של שיח בצרפתית, הלועג 
לזיכרון קורבנות השואה ומציג נרטיב של תחרות על מקום הקורבן )בסוגי שיח אלו הצרפתית 

מהווה 75% מכלל השיח(.

נתונים אלו עשויים להוביל לשתי מסקנות שונות:

נתוני מערכת ה-ACMS בצרפתית מצביעים על כך, שתוכן שמכחיש בבוטות את השואה   
הוא יחסית שולי, והם עשויים להעיד על הצלחת מדיניות הזיכרון הציבורי והחינוך לזיכרון 
השואה, ועל כך שמסגרת חקיקה חזקה עשויה לייצר הרתעה נגד הכחשה בוטה של 

השואה והערצה של הנאציזם. 

עם זאת, יש להתייחס בזהירות לנתונים מעודדים אלו, שכן ישנה טריוויאליזציה נרחבת   
של השואה והאנטישמיות בשיח בקרב ציבורים מסוימים. כך, בקרב קבוצות אנטישמיות 
ברשת, נושאים אלו מתקבלים בלעג ומעוררים ביקורת. זיכרון השואה עוגן בחוק בשנות 
ה-90׳ של המאה הקודמת, ונחקקו חוקים נוקשים לגבי הזיכרון הציבורי והחינוך לזיכרון 
השואה. ב-1995 הצהיר נשיא צרפת דאז, ז׳אק שיראק )Jacques Chirac(, כי צרפת ״חייבת 
חוב נצחי״ לקורבנות השילוחים. אולם מאז התגברה התופעה של ״תחרות זיכרונות״ 
ו״תחרות על מקום הקורבן״ שמציגה אלטרנטיבה לסיפור הסבל היהודי, וזאת לצד נרטיבים 
 )Dieudonné( הלועגים לקורבנות השואה. משפיענים אנטישמים מובילים, דוגמת דיידונה
ואלן סוראל )Alain Soral(, עושים שימוש באופן תדיר בטקטיקות אלו. בצרפת מואשמים 
היהודים באופן קבוע במונופוליזציה של מעמד הקורבן ובניסיון להשתמש בשואה 

ובאנטישמיות כדי לסחוט את העולם.

תוכן המתייחס לקטגורית "הכחשת השואה ועיוותה".  8
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ג( הקצנה אסלאמיסטית: תפקיד המדיה החברתית, סייבר-אסלאמיסטי ואנטישמיות 
ברשת

גם בשנת 2020 נותר על כנו האבחון הרגיל: בהשוואה לתרבויות אחרות, ברשת דוברת 
הצרפתית יש ייצוג יתר של תוכן אנטישמי, העושה שימוש ברטוריקת זהות מוסלמית 
ואסלאמיסטית קיצונית. לפי נתוני ה-ACMS, בעוד שהשפה הצרפתית מהווה רק 13% מכלל 
השיח האנטישמי, כמעט 52% מהפוסטים שסווגו כמשתייכים לאנטישמיות האסלאמיסטית 
נכתבו בצרפתית. יתרה מכך, נתוני המערכת מראים, כי ישנה עלייה מתמדת במספר הציוצים 
האנטישמיים שמסווגים בקטגוריית ״האסלאם הקיצוני – אנטישמיות קלאסית״, עם שיאים 

בספטמבר ובאוקטובר 2020, מה ששוב מוכיח זיקה בין פעילות ברשת ואירועים בעולם.

מקור: ציר הזמן במערכת ACMS בצרפתית בקטגוריית האסלאם הקיצוני – אנטישמיות קלאסית

בספטמבר ובאוקטובר 2020 הייתה כוננות גבוהה ברחבי המדינה ומתח רב שרר סביב שורה 
של אירועים קשורים שהאסלאם הקיצוני היה מעורב בהם. השבועון הסטירי ״שרלי הבדו״ 
)Charlie Hebdo( פרסם מחדש קריקטורות הלועגות לנביא מוחמד, נפתח המשפט נגד 
מבצעי הפיגועים הקטלניים במערכת העיתון וב״היפר כשר״ )Hyper Cacher(, אירעו שלושה 
פיגועים אסלאמיסטיים ברצף, והנשיא מקרון )Macron( הודיע על מבצע אכיפה נגד ה״בדלנות 
האסלאמיסטית״ במדינה. אירועים אלו הביאו לתגובות זעם ברחבי העולם המוסלמי. הקהילה 
היהודית בצרפת, שנמצאת במקום גבוה בבנק המטרות של האסלאם הקיצוני במדינה, 
מואשמת באופן קבוע בעליית האסלאמופוביה ובליבוי המתחים מול האסלאם לצורך קידום 

האינטרסים שלה.

הרצח המחריד של המורה סמואל פאטי )Samuel Paty(, שראשו נערף, הדגיש את היקף 
האקטיביזם האסלאמיסטי במדינה ואת תרגומו לאלימות מחוץ לרשת - ברחוב. באוקטובר 
2020 נפל פאטי, מורה להיסטוריה, קורבן למתקפה ליד בית הספר שבו לימד בקרבת פריז, 
לאחר שהציג את הקריקטורות של הנביא מוחמד, שפורסמו מחדש על ידי העיתון הסטירי 
״שרלי הבדו״, ושבעטיין בוצעה מתקפת הטרור על מערכת העיתון בשנת 2015. פאטי הציג 
את הקריקטורות בשיעור אזרחות בנושא חופש הדיבור. הרוצח זוהה בתור עבדאללה אנזורוב 
)Abdullah Anzorov(, צעיר בן 18 ממוצא צ׳צ׳ני, יליד מוסקבה. מיד אחרי הרצח כינסה מרלנה 
שיאּפה )Marlène Schiappa(, השרה לענייני אזרחות, את נציגי הרשתות החברתיות כדי 
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	אנטישמיות קלאסית	–האסלאם הקיצוני  בצרפתית בקטגוריית ACMSציר הזמן במערכת :	מקור

 
הייתה כוננות גבוהה ברחבי המדינה ומתח רב שרר סביב שורה של אירועים 	2020טובר בספטמבר ובאוק

פרסם מחדש )	Hebdo	Charlie(	"שרלי הבדו"עון הסטירי השבו.	קשורים שהאסלאם הקיצוני היה מעורב בהם
	קריקטורות הלועגות לנביא מוחמד ר היפ"נפתח המשפט נגד מבצעי הפיגועים הקטלניים במערכת העיתון וב,

הודיע על )	Macron(והנשיא מקרון ,	אירעו שלושה פיגועים אסלאמיסטיים ברצף),	Cacher	Hyper"	(כשר
.	אירועים אלו הביאו לתגובות זעם ברחבי העולם המוסלמי.	במדינה"	בדלנות האסלאמיסטית"מבצע אכיפה נגד ה

מואשמת באופן ,	י במדינהשנמצאת במקום גבוה בבנק המטרות של האסלאם הקיצונ,	הקהילה היהודית בצרפת
 .קבוע בעליית האסלאמופוביה ובליבוי המתחים מול האסלאם לצורך קידום האינטרסים שלה

	Samuel(הרצח המחריד של המורה סמואל פאטי  Paty	 	שראשו נערף), הדגיש את היקף האקטיביזם ,
	ברחוב	-	לאלימות  מחוץ לרשת 	האסלאמיסטי במדינה ואת תרגומו 	נפל פאטי	2020באוקטובר . מורה ,

לאחר שהציג את הקריקטורות של הנביא ,	קורבן למתקפה ליד בית הספר שבו לימד בקרבת פריז,	להיסטוריה
	מוחמד 	שרלי הבדו"שפורסמו מחדש על ידי העיתון הסטירי , על מערכת  טרורהמתקפת ושבעטיין בוצעה ",
	שא חופש הדיבורפאטי הציג את הקריקטורות בשיעור אזרחות בנו.	2015בשנת  העיתון הרוצח זוהה בתור .

מיד אחרי הרצח כינסה .	יליד מוסקבה,	ני'צ'ממוצא צ	18צעיר בן ),		AnzorovAbdullah(עבדאללה אנזורוב 
	Marlène(מרלנה שיאּפה  Schiappa	 	השרה לענייני אזרחות), את נציגי הרשתות החברתיות כדי לדון ,

	טיהמלחמה נגד הסייבר האסלאמיס"באמצעים לחיזוק  וזאת על רקע דיון סוער סביב תפקידה של המדיה ",
התובע במשרד לסיכול ),	Ricard-Jean	François(אן פרנסואה רישאר 'ז.	החברתית במקרה הטראגי של פאטי

הורה של אחד  4.נגד המורה שכוון,	בין הרצח לבין קמפיין שנאה ברשת"	יש קשר נסיבתי ישיר"כי ,	טען,	הטרור
,	פאטי פתח בקמפיין שנאה מכוון נגדו במדיה החברתית ואף פרסם את כתובת בית הספר התלמידים בכיתתו של

 מיד לאחר ביצוע המעשה שיתף הרוצח,	יתרה מזאת.	שבה נערף ראשו של המורה,	וזאת כמה ימים לפני התקיפה
נום המשוגעים כלבי הגיהי"כי ברגע זה הוציא להורג את אחד מ,	אנזורוב הוסיף.	תמונה של הראש הערוף בטוויטר

אנזורוב היה פעיל ,	ACMS-לפי נתוני ה.	לאחר מכן נורה אנזורוב בידי המשטרה.	שזלזלו בנביא",	של מקרון
 .	שהתאפיינו ברטוריקה אסלאמיסטית קיצונית,	שם הפיץ פוסטים אנטישמיים,	בטוויטר בחודשים האחרונים

 

 דברי שטנה אנטישמיים ונגיף הקורונה.	ב
	בצרפת הפיזיים מה ירידה חדה במספר האירועים האנטישמייםנרש	2020במהלך שנת  וזאת בגלל הגבלות ,

המגיפה שירתה את הקיצונים ,	לעומת זאת,	במרחב הווירטואלי.	התנועה החמורות שהוטלו עקב מגיפת הקורונה
																																																								

4	http://bit.ly/2X2QUq1. 
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לדון באמצעים לחיזוק ״המלחמה נגד הסייבר האסלאמיסטי״, וזאת על רקע דיון סוער סביב 
Jean-( תפקידה של המדיה החברתית במקרה הטראגי של פאטי. ז׳אן פרנסואה רישאר
François Ricard(, התובע במשרד לסיכול הטרור, טען, כי ״יש קשר נסיבתי ישיר״ בין הרצח 
לבין קמפיין שנאה ברשת, שכוון נגד המורה.9 הורה של אחד התלמידים בכיתתו של פאטי 
פתח בקמפיין שנאה מכוון נגדו במדיה החברתית ואף פרסם את כתובת בית הספר, וזאת 
כמה ימים לפני התקיפה, שבה נערף ראשו של המורה. יתרה מזאת, מיד לאחר ביצוע המעשה 
שיתף הרוצח תמונה של הראש הערוף בטוויטר. אנזורוב הוסיף, כי ברגע זה הוציא להורג את 
אחד מ״כלבי הגיהינום המשוגעים של מקרון״, שזלזלו בנביא. לאחר מכן נורה אנזורוב בידי 
המשטרה. לפי נתוני ה-ACMS, אנזורוב היה פעיל בטוויטר בחודשים האחרונים, שם הפיץ 

פוסטים אנטישמיים, שהתאפיינו ברטוריקה אסלאמיסטית קיצונית. 

ב. דברי שטנה אנטישמיים ונגיף הקורונה
במהלך שנת 2020 נרשמה ירידה חדה במספר האירועים האנטישמיים הפיזיים בצרפת, וזאת 
בגלל הגבלות התנועה החמורות שהוטלו עקב מגיפת הקורונה. במרחב הווירטואלי, לעומת 
 ACMS-זאת, המגיפה שירתה את הקיצונים ככלי לליבוי שנאה נגד יהודים. אולם נתוני ה
מראים, כי השיח האנטישמי המחבר בין יהודים לבין מגיפת הקורונה - אפיין בצרפתית 
בעיקר את קבוצות השוליים ואת הקהילות הקיצוניות הווירטואליות שנבנו סביב משפיענים 

אנטישמים ידועים שהוזכרו לעיל. 

1( נתונים כלליים ומגמות
מתוך כ-230 אלף פוסטים אנטישמיים שנוטרו בצרפת ב-2020, כ-5,350 )2.3%( עסקו 
במגיפת הקורונה. כ-67% מהפוסטים האלו משתייכים לסוגת האנטישמיות הקלאסית, 29% 
לסוגת האנטישמיות החדשה ו-3% לסוגת הכחשת השואה ועיוותה. עיון מקרוב בפוסטים 
האנטישמיים שעוסקים בנגיף הקורונה מגלה, כי רובם מסווגים כתיאוריות קונספירציה, 
כשהקבוצה השנייה בגודלה שייכת לקטגוריית הימין הקיצוני והקבוצה השלישית בגודלה 

עוסקת בדמוניזציה של היהודים ובדה-לגיטימציה של מדינת ישראל. 

9 http://bit.ly/2X2QUq1.
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ין מגיפת כי השיח האנטישמי המחבר בין יהודים לב,	מראים ACMS-אולם נתוני ה.	ככלי לליבוי שנאה נגד יהודים
הקהילות הקיצוניות הווירטואליות שנבנו סביב את אפיין בצרפתית בעיקר את קבוצות השוליים ו	-הקורונה 

 .	שהוזכרו לעיל משפיענים אנטישמים ידועים

 נתונים כלליים ומגמות )1
-כ	.עסקו במגיפת הקורונה)	2.3%(	5,350-כ,	2020-אלף פוסטים אנטישמיים שנוטרו בצרפת ב	230-מתוך כ
לסוגת 	3%-לסוגת האנטישמיות החדשה ו	29%,	מהפוסטים האלו משתייכים לסוגת האנטישמיות הקלאסית	67%

כי רובם מסווגים ,	עיון מקרוב בפוסטים האנטישמיים שעוסקים בנגיף הקורונה מגלה.	הכחשת השואה ועיוותה
	כתיאוריות קונספירציה הקיצוני והקבוצה השלישית כשהקבוצה השנייה בגודלה שייכת לקטגוריית הימין ,

	.	לגיטימציה של מדינת ישראל-בגודלה עוסקת בדמוניזציה של היהודים ובדה

	

 מאפיינים של השיח האנטישמי הצרפתי שעוסק בנגיף הקורונה )2
	מדיה החברתיתבתיאוריות קונספירציה שמופצות  ●

כדי להצית שנאה ולהפיץ תיאוריות גם בצרפת פעילים קיצונים משתמשים במגיפת הקורונה ,	כמו במדינות אחרות
	קונספירציה בנות מאות שנים 	מיתוג מחדש"שעברו , .	ושדימוייהן הוסבו לצורות עדכניות של אנטישמיות",

	דוגמה לכך היא תיאוריות הקונספירציה ברשת 	ריאות לשעברשהתמקדה בשרת הב, 	Agnès(אגנס בוזין ,
Buzyn	,(ובעלה	איב לוי ,)Yves	Levy	,(ל לשעבר של מכון המחקר הצרפתי "ת ומנכאימונולוגיה קליניפרופסור ל

	.	INSERM,	למחקר רפואי

 פעילי הימין הקיצוני ברשת מנסים להטיל את האשמה על היהודים •
 ACMS-נתוני מערכת ה.	לאומניים-מגיפת הקורונה היא דוגמה נוספת להיקף הפעילות ברשת של חוגים אולטרה

ות למגיפת הקורונה שיש להן קשר לימין הקיצוני נפוצות יותר בהשוואה כי דעות אנטישמיות הקשור,	מראים
	עם זאת	.לסוגי שיח אחרים 	–יש להדגיש את הפער שבין השיעור השולי של דעות אלו בחברה הצרפתית ,

לאומנים -פעילים אולטרה.	לבין נוכחות היתר שלהן במרחב האנטישמי הווירטואלי	–מבחינת מספר והשפעה 
	ברשת בעיקר תיאוריות אנטישמיות קלאסיות לרוב מפיצים ,	הטענה השגורה ביותר בקרב קבוצות אלו היא.

רבים מאשימים את התיאורטיקן .	יצרו את נגיף הקורונה כדי לייצר סדר עולמי חדש"	היהודים הגלובליסטים"ש
	ורג'ואת המיליארדר והפילנתרופ ג)	Attali	Jacques(אק אטלי 'צרפתי ז-יהכלכלי היהוד 	Georges(ורוס ס'

Soros	 	בכך שהמגיפה היא מעשה ידם), 	(ההחלפה הגדולה"ושהיא נועדה לקדם את , "The	 Great	
Replacement	(–	אורי שלפיה שבה תוחלף אוכלוסיית אירופה הלבנה בבני גזעים אחריםתי	.	

	לגיטימציה של מדינת ישראל-דמוניזציה ודה •



משרד התפוצות
ף ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע ם  י ר צ ו י

| תמונת מצב, מגמות ואירועים26

2( מאפיינים של השיח האנטישמי הצרפתי שעוסק בנגיף הקורונה
תיאוריות קונספירציה שמופצות במדיה החברתית  

כמו במדינות אחרות, גם בצרפת פעילים קיצונים משתמשים במגיפת הקורונה כדי להצית   
שנאה ולהפיץ תיאוריות קונספירציה בנות מאות שנים, שעברו ״מיתוג מחדש״, ושדימוייהן 
הוסבו לצורות עדכניות של אנטישמיות. דוגמה לכך היא תיאוריות הקונספירציה ברשת, 
 Yves( ובעלה, איב לוי ,)Agnès Buzyn( שהתמקדה בשרת הבריאות לשעבר, אגנס בוזין
Levy(, פרופסור לאימונולוגיה קלינית ומנכ״ל לשעבר של מכון המחקר הצרפתי למחקר 

 .INSERM ,רפואי

פעילי הימין הקיצוני ברשת מנסים להטיל את האשמה על היהודים  

מגיפת הקורונה היא דוגמה נוספת להיקף הפעילות ברשת של חוגים אולטרה-לאומניים.   
נתוני מערכת ה-ACMS מראים, כי דעות אנטישמיות הקשורות למגיפת הקורונה שיש להן 
קשר לימין הקיצוני נפוצות יותר בהשוואה לסוגי שיח אחרים. עם זאת, יש להדגיש את 
הפער שבין השיעור השולי של דעות אלו בחברה הצרפתית – מבחינת מספר והשפעה – 
לבין נוכחות היתר שלהן במרחב האנטישמי הווירטואלי. פעילים אולטרה-לאומנים לרוב 
מפיצים ברשת בעיקר תיאוריות אנטישמיות קלאסיות. הטענה השגורה ביותר בקרב 
קבוצות אלו היא, ש״היהודים הגלובליסטים״ יצרו את נגיף הקורונה כדי לייצר סדר עולמי 
 )Jacques Attali( חדש. רבים מאשימים את התיאורטיקן הכלכלי היהודי-צרפתי ז׳אק אטלי
ואת המיליארדר והפילנתרופ ג׳ורג׳ סורוס )Georges Soros(, בכך שהמגיפה היא מעשה 
ידם, ושהיא נועדה לקדם את ״ההחלפה הגדולה״ )The Great Replacement( – תיאורי 

שלפיה שבה תוחלף אוכלוסיית אירופה הלבנה בבני גזעים אחרים. 

דמוניזציה ודה-לגיטימציה של מדינת ישראל  

מטפורת הנגיף שימשה כדי ללבות שנאה נגד ישראל. כמו במדינות אחרות, מגמות חדשות,   
כגון הסיסמה ״ישראל גרועה מהקורונה״, ו-״ישראל היא הנגיף״, הופיעו גם בקרב חוגים 
דוברי צרפתית בטוויטר. באופן דומה, תגיות כמו #קורונהCovid48( 48#(, ו-#קורונה1948 
)Covid1948#( צברו פופולריות. יש לציין, כי באופן שגרתי הקהילות הווירטואליות דוברות 
הצרפתית מהדהדות את הנרטיב הפלסטיני ואת הנרטיב של קבוצות פרו-פלסטיניות, 

ונגיף הקורונה אינו יוצא מן הכלל בהקשר זה. 

3. סיכום מערכת ACMS בשפה הגרמנית
א. מגמות כלליות

בשנת 2020 זיהתה מערכת ACMS סך של 41,680 פוסטים בגרמנית כבעלי תוכן אנטישמי; 
הפוסטים נכתבו על ידי 10,930 משתמשים. 39.1% מהפוסטים סווגו כאנטישמיות חדשה, 
40.5% סווגו כאנטישמיות קלאסית ו-20.4% כהכחשת ועיוות השואה. שוני מעניין ניכר בין 
מאפייני השיח בגרמניה ובאוסטריה בגרמנית למאפייניו באנגלית. כך, בעוד שבגרמנית השיח 
האנטישמי ברשתות המנוטרות מתחלק כמעט באופן שווה בין אנטישמיות חדשה לקלאסית, 
הרי שבקרב דוברי האנגלית בגרמניה ואוסטריה אנטישמיות חדשה היא הפופולרית יותר. 
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בגרמניה, 70% מהפוסטים האנטישמיים שנכתבו באנגלית כללו אנטישמיות חדשה, וזאת 
בהשוואה ל-43.2% מהפוסטים האנטישמיים בגרמנית, ותמונת המצב באוסטריה דומה מאוד. 
בחינה מדוקדקת של המיקום הגיאוגרפי של כותבי הפוסטים האנטישמיים בגרמנית מעידה 

על הבדלים משמעותיים במינון סוגות האנטישמיות בין המדינות השונות.

בעוד שבאוסטריה ישנם בבירור יותר פוסטים המשתייכים לסוגת האנטישמיות הקלאסית 
)48.8%( מאשר פוסטים המשתייכים לסוגת האנטישמיות החדשה )40.9%(, הרי שבגרמניה 
מובילה האנטישמיות החדשה )43.2%( בפער קטן על האנטישמיות הקלאסית )42.5%(. 
ממצא זה תואם לנתוני ״המשרד הגרמני הפדרלי להגנת החוקה״)BfV(, שלפיהם האנטישמיות 
החדשה היא כיום צורת האנטישמיות השכיחה בגרמניה.10  מעניין לראות, שבשתי המדינות, 
הנתח של סוגת הכחשת ועיוות של השואה בשיח היה הנמוך ביותר - 10.3% באוסטריה 
ו-14.4% בגרמניה. תופעה זו סותרת לחלוטין את המצב שמשתקף מהפוסטים בגרמנית 
שנכתבו בארה״ב, הכוללים בעיקר הכחשה ועיוות השואה )43%(, ואחרי זה אנטישמיות 
קלאסית )30.4%( ואנטישמיות חדשה )26.6%(. עיון מעמיק בתת-הקטגוריות של השיח 
האנטישמי מראה, כי ארבע תת-הקטגוריות המובילות באוסטריה ובגרמניה הן קונספירציה 
יהודית, דמוניזציה של היהודים, קונספירציה ציונית ודמוניזציה של ישראל. גם בארה״ב תת-
קטגוריות אלו הן בין הנפוצות ביותר, אולם שם תת-הקטגוריה השכיחה ביותר היא האדרת 
הנאציזם. יש לציין, כי בגרמניה ובאוסטריה הכחשת השואה והאדרת הנאציזם אסורות 
בחוק. לכן, להבדיל מהמצב בארה״ב, שבה חופש הביטוי הוא העיקרון המוביל, המשתמשים 
בגרמניה ובאוסטריה נמנעים מפרסום פוסטים אנטישמיים בוטים ופוגעניים או פוסטים 
המביעים שנאה בפלטפורמות הרשתות החברתיות הציבוריות. במקום זאת, המשתמשים 
 במדינות הללו מפרסמים שיח שנאה מסוג זה ברשתות חברתיות סגורות או ״אפלות״, או
הגרמני  ברשת  האכיפה  מחוק  טכנית  מבחינה  הפטורות  מסרים  בפלטפורמות 
)Netzwerkdurchsetzungsgesetz(11 שלא חל על פלטפורמות מסרים ישירים )כגון טלגרם(. 
הוכחה לניתוב התוכן אל עבר הפלטפורמות האלטרנטיביות ניתן למצוא בנתוני מערכת 
ACMS, שמראים, כי גרמניה ניצבת במקום החמישי בעולם בפופולריות של פלטפורמות 

 .8Kun-4, וChan, BitChute כאלה, דוגמת

10 https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2019.pdf
החוק נכנס לתוקף ב-1 בינואר 2018, ומחייב את חברות המדיה החברתית למחוק הודעות פוגעניות בתוך 24 שעות מרגע קבלת התלונה לגביהן, או   11
להסתכן בקנסות בסכום של עד חמישה מיליון אירו. עם זאת, סעיף 1 בחוק קובע, ש"פלטפורמות להפצת תכנים ספציפיים או המיועדות לתקשורת 

פרטנית אינן מכוסות במסגרת תחולתו של החוק. לפיכך, רשתות מקצועיות, פורטלים מומחים, שירותי דוא"ל או שירותי מסרים ישירים דוגמת טלגרם 
אינם נופלים במסגרת היישום." בנוסף, סעיף א2 בחוק קובע, כי "ספק רשת חברתית פטור מחובה זו ]...[ אם לרשת החברתית יש פחות משני מיליון 

משתמשים רשומים בגרמניה". מסיבה זו, הפוסטים האנטישמיים ברשתות אלו נותרים חשופים וממשיכים להשפיע על גולשים ברשת.
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מאז התפרצות מגיפת הקורונה, חלה עלייה חדה במספר המנויים לערוצי טלגרם המפרסמים 
תיאוריות קונספירציה אנטישמיות.12 במקביל, פעילי ימין קיצוני וניאו-נאצים מנצלים את 
חשבונות הטוויטר שלהם כדי לתעל משתמשים לפלטפורמות האחרות שבהן הם פעילים, 
לאתרי האינטרנט שלהם ולחנויות המקוונות שברשותם. באופן זה מצליחים פעילים ניאו-
נאצים להימנע מפרסום תוכן שמפר את חוק האכיפה ברשת, תוך כדי שימוש בטוויטר כדי 
להפיץ את דעותיהם ולהגדיל את הקהילה הווירטואלית שלהם. התמריצים לעבור לרשתות 
הלא-מנוטרות גדלו אפילו יותר אחרי שהבונדסטאג אישר שורה של חוקים ועונשים חדשים 
ביוני השנה. לפי חוקים אלו, לא זאת בלבד שרשתות כגון פייסבוק וטוויטר מחויבות למחוק 
פוסטים המכילים תכנים אסורים, אלא שעליהן לדווח על תכנים אלו באופן מיידי למשטרה 
הפלילית הפדרלית, תוך ציון כתובת ה-IP שממנה הועלה התוכן, וזאת כדי לסייע לרשויות 
לאתר את מי שביצע את הפעולה. החוקים מופנים גם במישרין נגד המשתמשים וממליצים 
על מאסר של עד שלוש שנים במקרה של הסתה או הפצת דברי שטנה ברשת, ומדגישים כי 

בקביעת חומרת העונש יש לתת תשומת לב מיוחדת למקרים שהונעו מאנטישמיות.13 

ב. תוכן
1( השואה

בעקבות יום הזיכרון הבין-לאומי לשואה, הדרישה למתוח ״קו סיום״ ולשים סוף להתעסקות 
בשואה ולסיים את ״פולחן האשמה״ סביבה בלטה מאוד בשיח החברתי בשפה הגרמנית. 
משתמשים טענו, כי דגש היתר על פשעיה של גרמניה מאפיל על הנרטיב הגדול יותר של 
ההיסטוריה הגרמנית, ונכפה עליהם בידי היהודים ובעלות הברית במטרה לפגוע בגאווה 
הלאומית הגרמנית ולפרק אותה. יתרה מכך, המשתמשים טענו, כי היהודים מנצלים את פשעי 
הנאצים לצורכי תעמולה והפקת רווחים כלכליים, הביעו שאט נפש מנושא השואה, התעקשו 

שהם אינם נושאים באחריות עבורה ודרשו לשים קץ להנצחתה. 

סביב יום סיום מלחמת העולם השנייה באירופה החל ב-8 למאי נרשמה עלייה חדה במדיה 
החברתית בפוסטים שקראו לראות ביום זה יום תבוסה ואבל לאומי. פעילים ניאו-נאצים 
ופעילים מהימין הקיצוני בגרמניה ובאוסטריה עשו שימוש נרחב בביטוים, כגון ״זה לא 
#יוםהשחרור״, ״ה-8 במאי, #אנחנולאחוגגים״, ו-״#ה8במאי היה אחד הימים השחורים ביותר 
בהיסטוריה של עמנו״. במקביל, פוסטים רבים אחרים עסקו ב״היסטוריה המהוללת של 

האומה הגרמנית״. 

2( נגיף הקורונה
לפי מערכת ACMS, מאז חודש מרץ ניכרת עלייה במספר הפוסטים הכוללים טריוויאליזציה 
של השואה ותיאוריות קונספירציה אנטישמיות שקשורות למגיפת הקורונה. הפוסטים 
מהם  ו-53.4%  שונות,  קונספירציה  בתיאוריות  עוסקים  ביותר  הנפוצים  האנטישמיים 
משתייכים לסוגת האנטישמיות הקלאסית. קודים וטענות אנטישמיים טיפוסיים הוסבו 
 ,QAnon כדי להתאים למשבר הקורונה. לפני הפרוץ המגיפה, תיאוריית הקונספירציה של

לדוגמה, מספר המשתמשים בערוץ הטלגרם "Qlobal-Change" עלה מ-36,519 ב-31 במרץ, ל-147,825 ב-24 בדצמבר, גידול של 300%.  12
בנוסף, פוסטים המאיימים בנזק גופני, בתקיפה מינית, או בנזק לרכוש נחשבים כעת לעבירות פליליות, וישנה סבירות גבוהה שאפילו סימון "לייק" על   13

פוסט כזה יכול לגרור ענישה, גם אם מדובר בפוסט היפותטי או פוסט לגבי מעשה שכבר בוצע.
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שהגיעה מארה״ב, לא זכתה להצלחה רבה בגרמניה. אולם לאחר פרוץ המגיפה התפשטה 
תיאוריה זו במדיה החברתית בשפה הגרמנית. התיאוריה כוללת גם גרסה מודרנית של 
עלילות הדם וטוענת, שיהודים חוטפים, מענים ורוצחים ילדים כדי להשתמש בדמם לצורך 
הפקת חומר כימי בשם ״אדרנוכרום״ )Adrenochrome(, המשמש להפקת מוצר נוגד הזדקנות. 
קודים אנטישמיים אחרים שעברו הסבה כוללים דימויים על ״השפעה יהודית״, לצד טענות, 
שהמגיפה משרתת את היהודים כדי לגזור רווחי ענק מהחיסון ובאופן זה להשתלט על הכלכלה 
הבין-לאומית, ובסופו של דבר להשיג שליטה עולמית. הטענה עתיקת היומין, שלפיה יהודים 
מרעילים בארות, הוסבה לטענה, שהיהודים אחראים להתפשטות המגיפה, או שמדענים 
יהודים ומוסדות בישראל פיתחו את הנגיף כנשק ביולוגי. אישים יהודים מוכרים, כגון בני 
משפחת רוטשילד או ג׳ורג׳ סורוס, מוזכרים בתור מי שפיתחו את המגיפה, תמכו בפיתוחה, 
או הפיקו ממנה רווחים, וזאת בגלל השפעתם לכאורה על תעשיית התרופות העולמית. סורוס 
גם נאשם בכך, שהשתמש במשבר כדי להסית את תשומת הלב מ״מזימתו״ להביא לפלישה 
של פליטים מוסלמים לאוסטריה, לגרמניה ולאירופה באופן כללי. מעבר לכך, פעילי רשת 
אנטישמים מכנים את נגיף הקורונה ״נגיף יהודי״, או, לחלופין, ״נגיף ציוני״. יתר על כן, 28.5% 
מכלל הפוסטים המתייחסים לנגיף הקורונה כוללים הכחשה ועיוות השואה. מרביתם מבטאים 
טריוויאליזציה של השואה בכך שהם משווים בין הגבלות הקורונה לבין המדיניות האנטישמית 
של הנאצים, כאשר מי שמתנגדים להגבלות מציגים את עצמם כ״יהודים בתקופת השואה״. 
לדוגמה, הביטוי הידוע לשמצה ״העבודה משחררת״ )Arbeit Macht Frei( שוכתב לאחרונה 
לביטוי ״החיסון משחרר״ )Impfen Macht Frei(. מתנגדי החיסונים גם משווים בין תחנות חיסון 
לבין אשוויץ וטוענים, שהמשטרה מפתחת דיקטטורה שתרדוף את מי שלא יסכים להתחסן 

ותשלח אותם למחנות ריכוז.

גרמנים רבים, בהם דמויות ידועות מעולם התרבות, עברו הקצנה במהלך משבר הקורונה 
והפכו למפיצים מרכזיים של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות. דוגמה אחת היא אטילה 
הילדמן )Atilla Hildmann(, מחבר ספרי בישול טבעוניים ידוע, שמאז התפרצות מגיפת 
הקורונה ספג ביקורת בתור מי שמפיץ דעות אנטישמיות ותיאוריות קונספירציה ומזלזל 
בשואה. הילדמן מפרסם את דעותיו באמצעות ערוץ הטלגרם שלו, שמספר העוקבים שלו 
עלה מכ-59,000 במאי לכ-119,400 בדצמבר השנה. הערוץ מכיל הודעות אנטישמיות רבות 
בעניינם של סורוס ומשפחת רוטשילד, תיאוריות קונספירציה על השתלטות יהודית על 
העולם, וטענות שקנצלרית גרמניה, אנגלה מרקל, היא יהודייה, או בובה בשליטת היהודים 
והציונים. הילדמן מרבה להתייחס לנגיף הקורונה כ״כלי הנשק הביולוגי מתוצרת ציונית״ 
ולדבר על רצח עם מתוזמר באמצעות חיסוני הקורונה, שמתוכנן על ידי משטר ציוני בתיאום 

מרקל וביל גייטס.

ג. מסקנות
2020, האנטישמיות הבוטה לא נמצאת במדיה החברתית הקונוונציונלית, אלא  בשנת 
בפלטפורמות האלטרנטיביות, הלא מנוטרות. שירותי המודיעין כבר הזהירו, שהאינטרנט 
מאיץ את תפוצת ההסתה האנטישמית ומביא להקצנה של אנשים מרקעים אידיאולוגיים 
 ,)Halle( שונים. הן המחבל מהימין הקיצוני, שביצע ביום כיפור שעבר את הפיגוע בעיר האלה
והן המפגע האסלאמיסטי, שביצע את הפיגוע בווינה ב-2 בנובמבר, עברו הקצנה דרך המדיה 
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החברתית. כדי לצמצם את ההשלכות של ההקצנה הזאת ולהפחית את השיח האנטישמי 
ברשת, יש צורך להרחיב את חוק האכיפה ברשת כדי שיחול גם על פלטפורמות נוספות, 
דוגמת טלגרם. לרשת טלגרם יש 7.8 מיליון משתמשים יומיים בגרמניה לבדה, ויש לחייב אותה 

למחוק הודעות אנטישמיות ולסגור חשבונות אנטישמיים. 

ימים יגידו כיצד חבילת החקיקה החדשה והעונשים שבצידה ישפיעו על המצב. עם זאת, כבר 
עתה ניתן לקבוע, כי חוקים אלו בוודאי לא יהיה בהם די כדי לצמצם את החשיפה לתכנים 

אנטישמיים. 

ופירוק  ניתוח  הכוללת  סובלנות,  לקידום  מגוונות  חינוכיות  בתוכניות  צורך  יש  בנוסף, 
סטריאוטיפים אנטישמיים, פיתוח רגישות בקרב השלטונות והציבור לתכנים אנטישמיים 
והענקת ידע על היהדות, על ההיסטוריה של היהודים בגרמניה ובאוסטריה ועל תרומתם 
לתרבות, לכלכלה ולפוליטיקה המקומיים. רק שילוב של חקיקה וחינוך יוביל להפחתת 

האנטישמיות ברשת ובעולם האמיתי. 

4. סיכום מערכת ACMS בשפה הערבית
במהלך שנת 2020 אספה מערכת ACMS כ-553,000 פוסטים בשפה הערבית, לעומת 745,850 
פוסטים בשנת 2019. זוהי ירידה של כ-26%. הסבר אפשרי לכך הוא משבר הקורונה - הסגרים 
והמשברים שנלוו לו, שעמדו במוקד תשומת הלב הציבורית. נוסף על כך, הרגולציה של 
הרשתות החברתיות תפסה תאוצה השנה, כשפייסבוק וטוויטר רעננו את המדיניות שלהן 
והוסיפו כללים שאוסרים להתבטא בצורה אנטישמית )כמו הכחשת שואה(. מובילי דעת 
קהל דוברי השפה הערבית שהפיצו אנטישמיות נחסמו מהרשתות החברתיות, וזאת כחלק 

מהמאבק באנטישמיות.

ערבית היא השפה השנייה מבחינת כמויות הפוסטים במערכת. בשנה זו, השפה הערבית 
משמעותי  ייצוג  כוללת  היא  כאשר  במערכת,  הנמצאים  הפוסטים  מכלל   29% מייצגת 
לאנטישמיות החדשה, המתבטאת בשלילת קיומה של ישראל, ולאנטישמיות הקלאסית, הבאה 
לידי ביטוי באופן דתי אסלאמי. זאת בהשוואה לשנה שעברה, כאשר היו יותר התבטאויות 

אנטישמיות קלאסיות מאשר מודרניות.

בעולם הערבי והמוסלמי כמעט שאין סטיגמה שלילית לשיח אנטישמי, על אחת כמה וכמה 
לאנטישמיות חדשה. יוצאת דופן היא בחריין, שאימצה לאחרונה את הגדרת IHRA במלואה.

בשונה ממדינות אחרות, שהאירועים האנטישמיים מתקיימים בהן ביחס לקהילה יהודית 
מקומית, במדינות ערב ככלל אין קהילות יהודיות משמעותיות, והשיח האנטישמי המתחולל 
במרחב הערבי אינו מכוון כלפי יהודים ממש, אלא כלפי מדינת ישראל או קולקטיב יהודי 

מדומיין. השנה עלה השיח האנטישמי במדינות ערב בשלושה הקשרים:

הנורמליזציה בין מדינות ערב ובין מדינת ישראל. א. 

יריבויות בין מדינות, כאשר קרבה לישראל/יהודים נתפסת כשלילית ומשמשת לניגוח. ב. 

מגיפת הקורונה. ג. 
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האנטישמיות בערבית מגיעה בעיקר ממצרים, מירדן, מהשטחים הפלסטיניים, מסעודיה, 
מקטאר ומתימן. חשוב לציין, שיש שיח אנטישמי בערבית גם בקרב גולים ומהגרים במערב.

עיקרי התנודות בשיח האנטישמי בערבית היו בתקופת חתימת הסכמי הנורמליזציה )הסכמי 
״אברהם״( עם איחוד האמירויות ועם בחריין )אוגוסט וספטמבר(.

2020

באמצע חודש אוגוסט, שבו הודיעו ישראל ואיחוד האמירויות כי יחתמו על הסכם הנורמליזציה, 
ניתן לראות את העלייה הקיצונית בשיח האנטישמי בערבית כתוצאה מהודעה זו.

אוגוסט

כך גם בחודש ספטמבר, שבו נחתם הסכם ״אברהם״, שכלל את איחוד האמירויות ובחריין, 
ניתן להבחין, כי השיח האנטישמי הוא מעל הממוצע, ובייחוד ב-11-19.9.2020.

25 

עם איחוד ")	אברהם"הסכם (בתקופת חתימת הסכמי הנורמליזציה  עיקרי התנודות בשיח האנטישמי בערבית היו
 ).אוגוסט וספטמבר(האמירויות ועם בחריין 

 
 

ניתן לראות את ,	שבו הודיעו ישראל ואיחוד האמירויות כי יחתמו על הסכם הנורמליזציה,	באמצע חודש אוגוסט
 .העלייה הקיצונית בשיח האנטישמי בערבית כתוצאה מהודעה זו

 
 
 

כי השיח ,	ניתן להבחין,	שכלל את איחוד האמירויות ובחריין",	אברהם"שבו נחתם הסכם ,	כך גם בחודש ספטמבר
	.11-19.9.2020-ובייחוד ב,	האנטישמי הוא מעל הממוצע

2020	

	ספטמבר

	אוגוסט

25 
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 ).אוגוסט וספטמבר(האמירויות ועם בחריין 

 
 

ניתן לראות את ,	שבו הודיעו ישראל ואיחוד האמירויות כי יחתמו על הסכם הנורמליזציה,	באמצע חודש אוגוסט
 .העלייה הקיצונית בשיח האנטישמי בערבית כתוצאה מהודעה זו

 
 
 

כי השיח ,	ניתן להבחין,	שכלל את איחוד האמירויות ובחריין",	אברהם"שבו נחתם הסכם ,	כך גם בחודש ספטמבר
	.11-19.9.2020-ובייחוד ב,	האנטישמי הוא מעל הממוצע

2020	

	ספטמבר

	אוגוסט



משרד התפוצות
ף ת ו ש מ י  ד ו ה י ד  י ת ע ם  י ר צ ו י

| תמונת מצב, מגמות ואירועים32

25 

עם איחוד ")	אברהם"הסכם (בתקופת חתימת הסכמי הנורמליזציה  עיקרי התנודות בשיח האנטישמי בערבית היו
 ).אוגוסט וספטמבר(האמירויות ועם בחריין 

 
 

ניתן לראות את ,	שבו הודיעו ישראל ואיחוד האמירויות כי יחתמו על הסכם הנורמליזציה,	באמצע חודש אוגוסט
 .העלייה הקיצונית בשיח האנטישמי בערבית כתוצאה מהודעה זו

 
 
 

כי השיח ,	ניתן להבחין,	שכלל את איחוד האמירויות ובחריין",	אברהם"שבו נחתם הסכם ,	כך גם בחודש ספטמבר
	.11-19.9.2020-ובייחוד ב,	האנטישמי הוא מעל הממוצע

2020	

	ספטמבר

	אוגוסט

ספטמבר

השנה לא חל שינוי בערים הבולטות בשיח האנטישמי בשפה הערבית: קהיר, עמאן, פריז, 
וושינגטון וניו-יורק במקום החמישי )לעומת אלכסנדריה בשנה הקודמת(. האנטישמיות 
הערבית-אסלמיסטית באירופה, הנמצאת במגמת צמיחה, היא ברובה תוצאה של ייבוא 
אנטישמיות )בעיקר אנטישמיות חדשה( ממדינות ערב לאירופה. אפשר לזהות זאת על ידי 
התבטאויות של אנשי דת הן במרחב המקוון )כלומר פוסטים אנטישמיים שזוהו במדינות 
אירופה( והגירה של אישים בעלי דעות אנטישמיות אסלמסטיות קיצוניות למדינות הקולטות 
)הטפות במסגדים, הרצאות בעלי תוכן אנטישמי ועוד(. חשוב לציין, כי מלבד חומרים 
אנטישמיים המוכרים היטב באזורנו ומחוצה לו, ישנו גם מעבר של רעיונות, דעות ומאמרים 

אנטישמיים שנכתבים באזורנו ומתפרסמים בקרב קהילות המהגרים. 

השנה ניכרו שינויים בולטים במאפייני האנטישמיות בערבית ביחס לשנה הקודמת. הקטגוריה 
העיקרית בשנת 2019 הייתה אנטישמיות קלאסית, שייצוגה במערכת היה כ-68% ושכללה 

בעיקר את האנטישמיות האסלאמית. 

השנה, על רקע הסכמי הנורמליזציה עם ישראל ומגיפת הקורונה, השיח שעסק באנטישמיות 
החדשה בערבית היה גבוה )כ-66.8%(, ובייחוד מחודש אוגוסט ועד חודש אוקטובר, וזאת על 

26 

 
 

יורק -וושינגטון וניו,	פריז,	עמאן,	קהיר:	השנה לא חל שינוי בערים הבולטות בשיח האנטישמי בשפה הערבית
	לעומת אלכסנדריה בשנה הקודמת(י במקום החמיש 	אסלמיסטית באירופה-האנטישמיות הערבית). הנמצאת ,
.	לאירופה ערבממדינות )	בעיקר אנטישמיות חדשה(היא ברובה תוצאה של ייבוא אנטישמיות ,	במגמת צמיחה

ו במדינות כלומר פוסטים אנטישמיים שזוה(אפשר לזהות זאת על ידי התבטאויות של אנשי דת הן במרחב המקוון 
,	הטפות במסגדים(	קיצוניות למדינות הקולטות אסלמסטיותשל אישים בעלי דעות אנטישמיות  והגירה)	אירופה

אנטישמיים המוכרים היטב באזורנו ומחוצה  כי מלבד חומרים,	חשוב לציין).	הרצאות בעלי תוכן אנטישמי ועוד
	לו 	ישנו גם מעבר של רעיונות, כתבים באזורנו ומתפרסמים בקרב קהילות דעות ומאמרים אנטישמיים שנ,

 .	המהגרים
 

 
הקטגוריה העיקרית בשנת .	השנה ניכרו שינויים בולטים במאפייני האנטישמיות בערבית ביחס לשנה הקודמת

 .	ושכללה בעיקר את האנטישמיות האסלאמית	68%-שייצוגה במערכת היה כ,	הייתה אנטישמיות קלאסית	2019

השיח שעסק באנטישמיות החדשה בערבית ,	רמליזציה עם ישראל ומגיפת הקורונהעל רקע הסכמי הנו,	השנה
 הנורמליזציהוזאת על רקע השיח בעד ונגד ,	ובייחוד מחודש אוגוסט ועד חודש אוקטובר),	66.8%-כ(היה גבוה 

	).שבו נחתם ההסכם עם איחוד האמירויות,	לעיל ראו תרשים חודש אוגוסט(עם ישראל 

 
.	וזאת בקשר ישיר לאנטישמיות הנובעת משיח הנורמליזציה,	ת החדשה תמשיך להיות בולטתצפוי שהאנטישמיו
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רקע השיח בעד ונגד הנורמליזציה עם ישראל )ראו תרשים חודש אוגוסט לעיל, שבו נחתם 
ההסכם עם איחוד האמירויות(.

צפוי שהאנטישמיות החדשה תמשיך להיות בולטת, וזאת בקשר ישיר לאנטישמיות הנובעת 
משיח הנורמליזציה. האנטישמיות הקלאסית תופיע במקביל, אך ברמה פחותה יותר, וזאת 
בשל השיח האסלאמי הבדלני, שמתמקד במערב עקב אירועי הטרור האחרונים שפקדו את 
אירופה – מתקפת הטרור בווינה ועריפת ראשו של המורה עמנואל פאטי בצרפת, על שהציג 
בכיתה קריקטורות של הנביא מוחמד. המעשה עורר ויכוח סוער בצרפת בנוגע לגבולות חופש 
הביטוי. אירועים אלו העלו את השאלה בקרב מובילי דעת קהל מוסלמים ״מדוע יש חוקים 
נגד אנטישמיות ולא נגד אסלאמופוביה״, שאלה זו טומנת בחובה ניסיון להגדיר את הביקורת 
על הנביא בתור אסלאמופוביה ולא ביקורת על האסלאם הקיצוני. כאן, הניסיון להשתיק 
ביקורת זו הוא על בסיס דתי שמושווה ליהודים ולא על בסיס הזכות לחופש הביטוי, ובנוסף 
על כך משתמשים באנטישמיות ככלי להשתקת ביקורת על האסלאם הקיצוני הפוקד את 
אירופה. בצרפת ובגרמניה תופעה זו בולטת, כשפוסטים רבים עשו אנלוגיה בין המוסלמים, 
שלטענתם נמצאים תחת מתקפה אסלאמופובית, לבין היהודים של שנות השלושים. פוסטים 
אלו חושפים את השאלה מדוע מותר ללעוג לנביא ולהציגו באור שלילי, אך אסור להכחיש 
שואה? שיח זה מצטרף לשיח אנטישמי רחב יותר, המתקשר לקורבנות היהודים, בטענה 
שהיהודים משתמשים בזיכרון הקולקטיבי של השואה בכל רגע נתון על מנת להציג עצמם 

באור חיובי כלפי חוץ.

דמוניזציה  הן  כי הקטגוריות המובילות  רואים,  אנחנו  בחלוקת השיח לתת-קטגוריות 
של ישראל, דה-לגיטימציה של ישראל ודמוניזציה של היהודים, לעומת השנה שעברה, 

שהקטגוריה המובילה בה הייתה תיאוריות קונספירציה יהודית.
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27 

שמתמקד ,	וזאת בשל השיח האסלאמי הבדלני,	אך ברמה פחותה יותר,	האנטישמיות הקלאסית תופיע במקביל
ה מתקפת הטרור בווינה ועריפת ראשו של המור	–במערב עקב אירועי הטרור האחרונים שפקדו את אירופה 

המעשה עורר ויכוח סוער בצרפת בנוגע .	על שהציג בכיתה קריקטורות של הנביא מוחמד,	עמנואל פאטי בצרפת
מדוע יש חוקים נגד "אירועים אלו העלו את השאלה בקרב מובילי דעת קהל מוסלמים .	לגבולות חופש הביטוי

	אנטישמיות ולא נגד אסלאמופוביה את הביקורת על הנביא בתור שאלה זו טומנת בחובה ניסיון להגדיר ",
הניסיון להשתיק ביקורת זו הוא על בסיס דתי שמושווה ,	כאן.	אסלאמופוביה ולא ביקורת על האסלאם הקיצוני

ובנוסף על כך משתמשים באנטישמיות ככלי להשתקת ביקורת על ,	ליהודים ולא על בסיס הזכות לחופש הביטוי
	האסלאם הקיצוני הפוקד את אירופה 	רמניה תופעה זו בולטתבצרפת ובג. כשפוסטים רבים עשו אנלוגיה בין ,

	המוסלמים 	שלטענתם נמצאים תחת מתקפה אסלאמופובית, 	לבין היהודים של שנות השלושים, פוסטים אלו .
שיח זה מצטרף ?	אך אסור להכחיש שואה,	ולהציגו באור שלילי	חושפים את השאלה מדוע מותר ללעוג לנביא

בטענה שהיהודים משתמשים בזיכרון הקולקטיבי של ,	היהודים	המתקשר לקורבנות,	לשיח אנטישמי רחב יותר
 .השואה בכל רגע נתון על מנת להציג עצמם באור חיובי כלפי חוץ

לגיטימציה -דה,	כי הקטגוריות המובילות הן דמוניזציה של ישראל,	קטגוריות אנחנו רואים-בחלוקת השיח לתת
	של ישראל ודמוניזציה של היהודים 	עומת השנה שעברהל, שהקטגוריה המובילה בה הייתה תיאוריות ,

 .קונספירציה יהודית

	 	 
	

	

	בתכתובות ברשתות החברתיות 	כמו גם בתקשורת הערבית, -נעשה שימוש רב בשיח הכולל דמוניזציה ודה,
	הקיצונילגיטימציה של ישראל הן מצד השמאל  	התומך במאבק הפלסטיני, 	BDSובכלל זה פעילי , מצד והן ,

	אסלאמיסטים במערב ובמדינות האסלאם קיצונים הישות "עדיין מקובל מאוד להתייחס אל ישראל כאל .
נפוצו ברשתות החברתיות התבטאויות ,	בנוסף.	ובמונחים טעונים אידאולוגית מסוג זה"	האויב הציוני",	"הציונית

ציונים ברית משום שהם /היהודים כי אין לכרות עם,	שרובם טענו,	אנטישמיות רבות סביב הסכם הנורמליזציה
	מפירי הסכמים 	בהקשר לקורונה. 	Covid1948"-ו Covid48""נפוץ בעיקר ההאשתאג , שהשוו את מדינת ",

שבו ,	התחיל באמצע חודש אפריל,	הנפוץ בעיקר ברשת החברתית טוויטר,	קמפיין זה.	ישראל לנגיף הקורונה
 .של תגובות אנטישמיותוהפיץ גל ,	צוין יום השואה ויום האסיר הפלסטיני

Covid1948:#	250,000-האשתאג זה כלל כ	-תיוגים 	44%	107,500(מהציוצים הופיעו בשפה הפרסית 	,(
 .מהציוצים הופיעו בשפה הערבית)	20,000(	%8.	מאנאי'חגם המנהיג של איראן עלי ,	בנוסף,	ומתוכם

2019	2020	

בתכתובות ברשתות החברתיות, כמו גם בתקשורת הערבית, נעשה שימוש רב בשיח הכולל 
דמוניזציה ודה-לגיטימציה של ישראל הן מצד השמאל הקיצוני, התומך במאבק הפלסטיני, 
ובכלל זה פעילי BDS, והן מצד קיצונים אסלאמיסטים במערב ובמדינות האסלאם. עדיין 
מקובל מאוד להתייחס אל ישראל כאל ״הישות הציונית״, ״האויב הציוני״ ובמונחים טעונים 
אידאולוגית מסוג זה. בנוסף, נפוצו ברשתות החברתיות התבטאויות אנטישמיות רבות סביב 
הסכם הנורמליזציה, שרובם טענו, כי אין לכרות עם היהודים/ציונים ברית משום שהם מפירי 
הסכמים. בהקשר לקורונה, נפוץ בעיקר ההאשתאג ״Covid48״ ו-״Covid1948״, שהשוו את 
מדינת ישראל לנגיף הקורונה. קמפיין זה, הנפוץ בעיקר ברשת החברתית טוויטר, התחיל 
באמצע חודש אפריל, שבו צוין יום השואה ויום האסיר הפלסטיני, והפיץ גל של תגובות 

אנטישמיות.

Covid1948#: האשתאג זה כלל כ-250,000 תיוגים - 44% מהציוצים הופיעו בשפה הפרסית 
)107,500(, ומתוכם, בנוסף, גם המנהיג של איראן עלי ח׳מאנאי. 8% )20,000( מהציוצים הופיעו 

בשפה הערבית.

Covid48#: האשתאג זה שימש בעיקר את המשתמשים הפרו-פלסטינים תוך שהם משווים, 
כמו ההאשתאג הקודם, את מדינת הלאום היהודית לווירוס הקורונה. כמו כן, תיוג זה קיבל 
תאוצה רחבה ברשתות החברתיות וזכה לאהדה רבה. קמפיין זה התחיל בשפה הערבית ומיד 

התרחב לשפות אחרות.
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5. סיכום מערכת ACMS בשפה הספרדית
השנה התווספה גם הספרדית לשפות המנוטרות על ידי מערכת ה-ACMS, והחל מחודש 

אפריל מתבצע ניטור רציף של השפה ברשתות הנבחרות. 

מספר דוברי הספרדית ברחבי העולם נאמד ב-500 מיליון איש, המתגוררים בכעשרים מדינות 
שבהן הספרדית היא השפה הרשמית או אחת מהשפות המדוברות. מרבית המדינות הללו 
ממוקמות באמריקה הדרומית ובמרכזה, אך אנו מוצאים את השפה הספרדית באירופה, 
ובארה״ב, כמובן. הפריסה הגיאוגרפית הרחבה מייצרת שוני תרבותי ופוליטי, הבא לידי ביטוי 

במערכת ה-ACMS בתוצאות מגוונות המגיעות מהאזורים השונים.

השפה הספרדית תופסת נפח של כ-3.5% מכלל השיח האנטישמי במערכת.

 

בדומה ליתר השפות, גם בספרדית השיח האנטישמי מחולק לשלוש קטגוריות ראשיות: 
אנטישמיות קלאסית, אנטישמיות מודרנית והכחשה או עיוות של השואה.

לקטגוריית  משתייך  בספרדית  המנוטר  האנטישמי  מהשיח   82.6% זו,  חלוקה  פי  על 
האנטישמיות המודרנית, 15.8% לאנטישמיות הקלאסית ו- 1.6% בלבד משויך להכחשה או 

לעיוות של השואה.

	
Es	–	
3.5%	

 גרמנית - 27עמוד 
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חלוקה זו תואמת את הידוע לנו על השיח האנטישמי במרחב דובר הספרדית בכלל ובאמריקה 
הלטינית בפרט. זהו מרחב שבו מצד אחד ישנם קהלים גדולים שבהם תפיסות אנטישמיות 
מבוססות בעיקרן על אנטישמיות קלאסית שמקורה דתי קתולי, והם פחות חשופים לרשתות 
חברתיות דוגמת טוויטר, אך עדיין יש להם נציגות בעלת משקל בהן. ומצד שני, אנו רואים 
ברשתות החברתיות המנוטרות ייצוג נכבד לאנטישמיות מודרנית/חדשה/אנטי-ישראלית, 
שמניעות אותה שתי קבוצות עיקריות: האחת - מהגרים ובני מהגרים מוסלמים ונוצרים 
מארצות המזרח התיכון והעולם המוסלמי )קהילת המהגרים מלבנון, פלסטינים וכד׳(, או מי 
שהם שותפים פוליטיים של מדינות כאלה )ונצואלה, למשל(. הקהל השני האחראי לתופעה 
הם אלו המשתייכים למפלגות השמאל באמריקה הלטינית ובספרד )בהם רבים מבני הדור 
הצעיר ומובילי דעת קהל, המשויכים לשמאל הלטיני הפרוגרסיבי(, אשר מחזיקות באופן 
מסורתי במשך שנים בעמדות ביקורתיות כלפי ישראל, המוצאות ביטוי במגוון מופעים של 

״אנטישמיות חדשה״. 

כל קטגוריה ראשית מחולקת לתת-קטגוריות, המכילות בתוכן מופעים שונים של הקטגוריה:

אנטישמיות קלאסית כוללת - דמוניזציה של יהודים, תיאוריות ״קונספירציה יהודית״, 
ביטויי גזענות של ימין קיצוני וקריאה לאלימות מפורשת נגד יהודים.

אנטישמיות מודרנית כוללת - דמוניזציה של הציונות/מדינת ישראל, תיאוריות ״קונספירציה 
ציונית״, קריאה לאלימות מפורשת נגד הציונות, מופעי BDS, נאציפיקציה של ישראל. 

הכחשה או עיוות של השואה כוללת - הכחשה או מזעור של השואה, האשמת היהודים 
באחריות לשואה, האדרת הנאציזם, ניצול זכר השואה כנגד יהודים/ישראל, היפוך השואה.

התרשים הבא מראה את הקטגוריות הבולטות ביותר בשפה הספרדית ואת הנתח שתופסת 
כל תת-קטגוריה מתוך מכלול השיח האנטישמי בספרדית :

29 

מהגרים ובני מהגרים מוסלמים 	-האחת :	שמניעות אותה שתי קבוצות עיקריות,	ישראלית-אנטי/חדשה/מודרנית
או מי שהם שותפים '),	פלסטינים וכד,	קהילת המהגרים מלבנון(רצות המזרח התיכון והעולם המוסלמי ונוצרים מא

	ונצואלה( פוליטיים של מדינות כאלה 	למשל, ייכים למפלגות הקהל השני האחראי לתופעה הם אלו המשת).
כים לשמאל הלטיני המשוי,	בהם רבים מבני הדור הצעיר ומובילי דעת קהל(השמאל באמריקה הלטינית ובספרד 

המוצאות ביטוי במגוון ,	אשר מחזיקות באופן מסורתי במשך שנים בעמדות ביקורתיות כלפי ישראל),	הפרוגרסיבי
 ".	אנטישמיות חדשה"מופעים של 

	:המכילות בתוכן מופעים שונים של הקטגוריה,	קטגוריות-כל קטגוריה ראשית מחולקת לתת

ביטויי גזענות של ימין ",	קונספירציה יהודית"תיאוריות ,	של יהודים דמוניזציה	-אנטישמיות קלאסית כוללת 
 .קיצוני וקריאה לאלימות מפורשת נגד יהודים

קריאה ",	קונספירציה ציונית"תיאוריות ,	מדינת ישראל/דמוניזציה של הציונות	-אנטישמיות מודרניות כוללת 
	.	שראלנאציפיקציה של י,	BDSמופעי ,	לאלימות מפורשת נגד הציונות

	הכחשה או מזעור של השואה -הכחשה או עיוות של השואה כוללת  ,	האשמת היהודים באחריות לשואה,
	.היפוך השואה,	ישראל/ניצול זכר השואה כנגד יהודים,	האדרת הנאציזם

קטגוריה מתוך -התרשים הבא מראה את הקטגוריות הבולטות ביותר בשפה הספרדית ואת הנתח שתופסת כל תת
	:ח האנטישמי בספרדית מכלול השי

 
	

	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	הנתונים מראים בבהירות כי דמוניזציה של ישראל היא קטגוריה מובילה בצורה מובהקת ובאחוזים גבוהים ,
 .והיא למעשה השכיחה ביותר בשיח הרשתי בשפה הספרדית,	לעומת יתר הקטגוריות

יש ,	המרחב הגיאוגרפי שבו היא שכיחהכאשר מנתחים את נתוני המערכת בשפה הספרדית תוך התחשבות בכלל 
מפה עולמית של פיזור השיח האנטישמי  באיור שלהלן.	לשים לב להתפזרות השיח האנטישמי לפי חלוקה אזורית

 :בספרדית
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הנתונים מראים בבהירות, כי דמוניזציה של ישראל היא קטגוריה מובילה בצורה מובהקת 
ובאחוזים גבוהים לעומת יתר הקטגוריות, והיא למעשה השכיחה ביותר בשיח הרשתי בשפה 

הספרדית.

כאשר מנתחים את נתוני המערכת בשפה הספרדית תוך התחשבות בכלל המרחב הגיאוגרפי 
שבו היא שכיחה, יש לשים לב להתפזרות השיח האנטישמי לפי חלוקה אזורית. באיור שלהלן 

מפה עולמית של פיזור השיח האנטישמי בספרדית:

ניתן לראות ממפת השיח, שנתוני המערכת תואמים את האזורים בעולם שבהם הספרדית 
הינה שפה רשמית או שפה מדוברת. בולטים במיוחד - חצי האי האיברי באירופה, אזור 

הקונוס הדרומי )ארגנטינה, צ׳ילה ואורוגואי(, מרכז אמריקה ודרום ארה״ב. 

מעניין במיוחד לשים לב לנתון יוצא הדופן של הריכוז הלא פרופורציונלי של שיח אנטישמי 
יהודית קטנה מאוד ומספר מועט של  בוונצואלה, בייחוד על רקע מאפייניה – קהילה 
משתמשים ברשתות החברתיות. נתונים אובייקטיבים אלה מציבים את ונצואלה כמקור 
להפצת אנטישמיות ברשת בשפה הספרדית. הסיבות לכך הן פוליטיות מעיקרן, ומוסברות 
ביתר פירוט בפרק של דו״ח זה, העוסק בסקירה לפי אזורים גיאוגרפיים. המיקום הגיאוגרפי 
השני בעוצמתו אחרי ונצואלה הוא חצי האי האיברי, ואנו עדים לשיח אנטישמי ואנטי-ישראלי 

גבוה במיוחד.

ככלל, חשוב לציין, כי בשל היות הספרדית שפה חדשה במערכת ה-ACMS, לא קיימים נתונים 
משנים קודמות, כך שאין אפשרות להראות במועד זה השוואה רב-שנתית, המאפשרת ניתוח 

מגמות על פני תקופות זמן ארוכות. 

30 

 

 
שנתוני המערכת תואמים את האזורים בעולם שבהם הספרדית הינה שפה רשמית או ,	ניתן לראות ממפת השיח

),	ילה ואורוגואי'צ,	ארגנטינה(אזור הקונוס הדרומי ,	חצי האי האיברי באירופה -ד בולטים במיוח.	שפה מדוברת
 .	ב"מרכז אמריקה ודרום ארה

בייחוד ,	מעניין במיוחד לשים לב לנתון יוצא הדופן של הריכוז הלא פרופורציונלי של שיח אנטישמי בוונצואלה
	משתמשים ברשתות החברתיותקהילה יהודית קטנה מאוד ומספר מועט של 	–על רקע מאפייניה  נתונים .

	אובייקטיבים אלה מציבים את ונצואלה כמקור להפצת אנטישמיות ברשת בשפה הספרדית הסיבות לכך הן .
המיקום .	העוסק בסקירה לפי אזורים גיאוגרפיים,	ח זה"ומוסברות ביתר פירוט בפרק של דו,	פוליטיות מעיקרן

ישראלי גבוה -ואנו עדים לשיח אנטישמי ואנטי,	א חצי האי האיבריהגיאוגרפי השני בעוצמתו אחרי ונצואלה הו
 .במיוחד

,	לא קיימים נתונים משנים קודמות,	ACMS-כי בשל היות הספרדית שפה חדשה במערכת ה,	חשוב לציין,	ככלל
 .	המאפשרת ניתוח מגמות על פני תקופות זמן ארוכות,	שנתית-כך שאין אפשרות להראות במועד זה השוואה רב

 

 בשפה הרוסית ACMSסיכום מערכת .	6
 

לאחר שלב הטמעת השפה הרוסית .	החל מחודש אפריל	ACMSהשפה הרוסית התווספה למערכת איסוף הנתונים 
 .והתאמתה למערך האיסוף החלה המערכת לאסוף נתונים בצורה סדירה החל מחודש ספטמבר

-כבעולם יש 	9,לפי ההערכות .שת טוויטרבעולם דוברי הרוסית הרשת אוספת ציוצים בעיקר בר ,נכון להיום
אלף מהם יש 	650-לכ 10.מיליון משתמשים דוברי רוסית רשומים בטוויטר	9.5-כו,	מיליון דוברי רוסית	260

	%58-כ 11.מיליון ציוצי טוויטר בחודש	32-מייצרים כוהם ),	לפחות ציוץ אחד בחודש(חשבון טוויטר פעיל תדיר 

																																																								
9	https://cutt.ly/Ah1V5dV.	
10	https://cutt.ly/ah1Bq1G.	
11	https://cutt.ly/qh1Brcf.	
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6. סיכום מערכת ACMS בשפה הרוסית
השפה הרוסית התווספה למערכת איסוף הנתונים ACMS החל מחודש אפריל. לאחר שלב 
הטמעת השפה הרוסית והתאמתה למערך האיסוף החלה המערכת לאסוף נתונים בצורה 

סדירה החל מחודש ספטמבר.

נכון להיום, בעולם דוברי הרוסית הרשת אוספת ציוצים בעיקר ברשת טוויטר. לפי ההערכות,14 
יש בעולם כ-260 מיליון דוברי רוסית, וכ-9.5 מיליון משתמשים דוברי רוסית רשומים 
בטוויטר.15 לכ-650 אלף מהם יש חשבון טוויטר פעיל תדיר )לפחות ציוץ אחד בחודש(, והם 
מייצרים כ-32 מיליון ציוצי טוויטר בחודש.16 כ-58% מהם הם גברים ו-42% נשים. מגמה זו 
שונה מהמגמה בשאר הרשתות החברתיות הפופולריות ברוסיה )פייסבוק, VK, אינסטגרם, 
יו-טיוב(, שבהן אחוז הנשים המשתמשות בפלטפורמה הוא שווה או גבוה מאחוז הגברים. 
הסבר לכך יכול להיות הייחודיות של משתמשי הטוויטר. רשת זו פופולרית מאוד בקרב 
עובדי כלי התקשורת השונים, וגם עובדי מדינה רבים הם בעלי חשבון טוויטר, ובחלק מן 
האזורים ברוסיה הם אף מחויבים לתחזק חשבון כזה. בשני התחומים הללו אחוז הגברים 
המועסקים גבוה מאחוז הנשים. האנונימיות היחסית של טוויטר ביחס לשאר הרשתות 
החברתיות מעניקה לה עדיפות בקרב אנשים שרוצים ״להשפיע״ ולא להיות ״מושפעים״, רצון 

שנוכח הן בקרב עובדי כלי התקשורת והן בקרב הפקידות.

המערכת מחלקת את הנתונים לשלוש קטגוריות-על: אנטישמיות ״קלאסית״, אנטישמיות 
״חדשה״ והכחשה ועיוות של זיכרון השואה. על פי הנתונים שנאספו עד כה, בשפה הרוסית 
הקטגוריות של אנטישמיות קלאסית והכחשת שואה הן הדומיננטיות ביותר ומהוות 90% 
מסך ההתבטאויות, כאשר לאנטישמיות החדשה נשאר פלח קטן יחסית, פחות מ-10% מסך 

הציוצים. 

14  https://cutt.ly/Ah1V5dV.
15  https://cutt.ly/ah1Bq1G.
16  https://cutt.ly/qh1Brcf.
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תוצאות אלו מראות על שילוב ייחודי לאזור דובר הרוסית בין אנטישמיות קלאסית לבין 
אנטישמיות ״סובייטית״, אשר עוצבה בשנים שלאחר מלחמת העולם השנייה, ועל העדר 
כמעט מוחלט של אנטישמיות חדשה, שמכוונת לביקורת לא פרופורציונלית כלפי מדינת 
ישראל והתנועה הציונית. חלק גדול מן הציוצים שהמערכת מזהה בתור אנטישמיות קלאסית 
הם שמות גנאי וקללות שונות כלפי יהודים, ללא תוכן פנימי אחר חוץ מאשר קללה לשם 
קללה. החלק השני הם תיאוריות קונספירציות לגבי השפעתם של יהודים על השלטון ברוסיה 
בפרט ועל המתרחש בעולם בכלל. שורה של חוקים שעברו בבית המחוקקים הרוסי בשנים 
האחרונות מקשים על המנסים לבצע רביזיה היסטורית בעיצוב הזיכרון של הגורמים למלחמת 
העולם השנייה, תוצאותיה. מערכת החוקים הזאת מקשה מאוד גם על ביטויים של הכחשת 
שואה טוטאלית, אך ישנה נטייה לפגיעה בזיכרון השואה, ששורשיה נטועים בתוך תפיסת 
הזיכרון הסובייטית, שלפיה השואה לא הובלטה כאירוע ייחודי, והשמדת היהודים בשטחי 
ברית המועצות נספרה כחלק מהשמדת האזרחים הסובייטים, אשר נרצחו בגלל היותם 

סובייטים לכאורה ולא בגלל היותם יהודים. 

סוג זיכרון זה ממשיך להיות פופולרי בקרב שכבות רחבות באוכלוסייה דוברת הרוסית, 
שאת ביטויו אנו רואים בתוצאות הנ״ל. בחלק מן הציוצים בנושא, השואה מושווית לאירועים 
האנטי- המהומות  בין  השוואה  היא  פופולרית  דוגמה  במרחב.  המתרחשים  מקומיים 

ממשלתיות בבלארוס לבין השואה, שתפסה תאוצה בחודשים אוקטובר-נובמבר.

האחוז הנמוך של ציוצים בנושא אנטישמיות חדשה קשור גם להיעדר כמעט מוחלט של ״שמאל 
קיצוני״ במובן האירופי של המילה במרחב דובר הרוסית. ״השמאל הקיצוני״ במרחב מורכב 
בעיקר מערבוב רעיונות של כלכלה סוציאליסטית ושל לאומיות שמרנית. לכן השיח הפוסט-
קולוניאלי כמעט שאינו משפיע על תנועות השמאל, מה שגורם לירידה חדה בהתעניינות 
בנעשה בסכסוך הישראלי-ערבי, וכתוצאה מכך לפחות ביקורת לא פרופורציונלית על ישראל.

31 

	,פייסבוק(שאר הרשתות החברתיות הפופולריות ברוסיה המגמה בשונה מזו  מגמה.	נשים	42%-מהם הם גברים ו
VK,	אינסטגרם	טיוב-יו,	שבהן אחוז הנשים המשתמשות בפלטפורמה הוא שווה או גבוה מאחוז הגברים),	הסבר .

,	עובדי כלי התקשורת השונים בקרברשת זו פופולרית מאוד .	לכך יכול להיות הייחודיות של משתמשי הטוויטר
.	ובחלק מן האזורים ברוסיה הם אף מחויבים לתחזק חשבון כזה,	טוויטרוגם עובדי מדינה רבים הם בעלי חשבון 

ביחס לשאר  טוויטרהאנונימיות היחסית של  .המועסקים גבוה מאחוז הנשים הגברים	אחוז	הללו	התחומים	בשני
רצון שנוכח ",	מושפעים"להיות  ולא"	להשפיע"אנשים שרוצים  הרשתות החברתיות מעניקה לה עדיפות בקרב

 .הן בקרב עובדי כלי התקשורת והן בקרב הפקידות

	על-המערכת מחלקת את הנתונים לשלוש קטגוריות 	קלאסית"אנטישמיות : הכחשה ו "חדשה"אנטישמיות ",
של אנטישמיות קלאסית  ותבשפה הרוסית הקטגורי,	על פי הנתונים שנאספו עד כה.	זיכרון השואהשל ועיוות 

כאשר לאנטישמיות החדשה נשאר פלח ,	מסך ההתבטאויות	90%כחשת שואה הן הדומיננטיות ביותר ומהוות וה
 	.מסך הציוצים	10%-פחות מ,	קטן יחסית

 

 

 ,"סובייטית"תוצאות אלו מראות על שילוב ייחודי לאזור דובר הרוסית בין אנטישמיות קלאסית לבין אנטישמיות 
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רגולציה במדיה החברתית נגד דברי 
שטנה: הערכת מצב

בשנים האחרונות הפך האיום הפוטנציאלי של המדיה החברתית על הדמוקרטיה לאתגר 
משמעותי עבור מקבלי החלטות. השערורייה סביב השימוש שעשתה חברת קיימברידג׳ 
אנליטיקה בנתוני משתמשי פייסבוק, גילויים בדבר התערבותן של מעצמות זרות וגופים 
אינטרסנטים בהליך הדמוקרטי, ההיקף הנרחב של הפצת דברי שטנה, ההתפשטות הפראית 
של החדשות הכוזבות ותיאוריות קונספירציה, המידע הכוזב ההסתה והסרת החשבונות סביב 
הבחירות בארה״ב ומגיפת הקורונה - כל אלה תרמו למשבר אמון של הציבור בפלטפורמות 
המדיה החברתית. משבר זה היווה זרז לפתיחת דיון ביחסים שבין המדיה החברתית לממשלה 
מצד אחד ולגורמים לא-ממשלתיים מצד שני, וליוזמות לעיצוב כללי משחק חדשים. ההכרה 
ההולכת וגדלה באתגרים המובנים בפלטפורמות המדיה החברתית הביאה ממשלות וארגונים 
לא-ממשלתיים להתחייב ליצירת מרחב מקוון בטוח יותר בין עם על ידי שילוב של שיתוף 
פעולה עם חברות היי-טק מובילות, ובין עם באמצעות פתרונות רגולטיביים והטלת עונשים 

כבדים. 

שינוי הפרדיגמה הוביל לגישה חדשה, המתאפיינת בשיח פתוח יותר מבעבר וביותר לקיחת 
אחריות מצד הרשתות החברתיות על התכנים המופצים באמצעותן. אולם המצב נותר בעייתי 
ביותר מכמה בחינות, ועדיין יש צורך לשפר את ההישגים. פרק זה בדו״ח עוסק במבצעי 
האכיפה שנקטו פלטפורמות המדיה החברתית נגד דברי שטנה ברשת, ומנסה להעריך את 

מידת יעילותם והשפעתם.

1. היעדר הרגולציה ברשת היא גורם שמוביל לעלייה 
בשנאה ובאלימות

בשנים האחרונות ישנה מודעות גוברת לתפקיד המרכזי שמשחקים האינטרנט והרשתות   
החברתיות בהפצה של כל צורות השנאה ובחיבור בין פעילים קיצוניים. יתרה מזאת, ישנה 

הכרה רבה יותר בכך, שהרשת מהווה זרז המלבה את ההקצנה.

קבוצות קיצוניות עשו שימוש רב ברשת ככלי תעמולתי, שבאמצעותו ניתן להפיץ רעיונות   
קיצוניים, להניע את תומכיהן לפעולה, להרחיב את קבוצת הבסיס שלהן ולגייס מפגעים. 

גורמים רבים מצביעים על כך, ששנאה ברשת מייצרת אלימות מחוץ לרשת בעולם האמיתי.   
ניתוח של מידע שנאסף במערכת ה-ACMS מראה כמה מתאמים חזקים בין עוצמת 

הפעילות האנטישמית המקוונת לשכיחות האירועים המתרחשים במציאות. 

היעדר הרגולציה במרחב הווירטואלי תרמה להפצת רעיונות העליונות הלבנה והאסלאם   
הקיצוני מעבר לגבולות המדינתיים, בכך שחיברה בין פעילים קיצונים בכל רחבי העולם. 



41

אנטישמיות | 2020 | דו״ח מסכם

2. אימוץ ״חוק השירותים הדיגיטליים״ החדש וקוד 
ההתנהגות המקוון של האיחוד האירופי

הנציבות האירופית נוקטת עמדה נחרצת, הפוסלת את כל צורות האנטישמיות. עמדה זו 
מעוגנת במערכת חקיקתית כלל-אירופית מקיפה, המבטיחה הגנה מפני אלימות, אפליה 
וביטויי עוינות המונעים מאנטישמיות, ומפלילה את הכחשת השואה ועיוותה בכל מדינות 
האיחוד. 17כלי משפטי חשוב המשרת את הנציבות בעניין זה הוא החלטת המסגרת מ-2008 

למלחמה בביטויים מסוימים של גזענות ושנאת זרים באמצעות החוק הפלילי. 18

)Code of conduct( יחד עם  במאי 2016, השיקה הנציבות האירופית ״קוד התנהגות״ 
ארבע חברות טכנולוגיה גדולות, בניסיון להגיב להתפשטות תופעת דברי השטנה והגזענות 
ברשת. 19נכון להיום, שמונה חברות פועלות לפי קוד התנהגות זה, בהן פייסבוק, יו-טיוב, 
טוויטר, מיקרוסופט, אינסטגרם, דיילימושן )Dailymotion(, סנאפצ׳ט )Snapchat(, ז׳ו-וידאו 
)Jeuxvideo.com(, וטיק-טוק. ביוני 2020 פרסמה הנציבות האירופית את תוצאות ההערכה 
החמישית של מדיניות קוד ההתנהגות .20 התוצאות שהתקבלו היו ״חיוביות באופן כללי״, 
ולפיהן חברות ה-IT מצליחות לנתח 90% מהחומר שמסומן כחורג מקוד ההתנהגות בתוך 24 
שעות, ולהסיר 71% מהחומר שנקבע כי הוא מהווה דברי שטנה לא-חוקיים. ״תרגיל הניטור 
מראה, שהסרת התוכן במקרים של דברי שטנה קשים שהוכחו ככאלה היא משמעותית ביותר. 
במרבית המקרים שבהם זוהה, תוכן שקורא לרצח, או לפעולות אלימות נגד קבוצות מסוימות, 
מוסר לחלוטין מהרשת. גם תוכן שעושה שימוש בשפה או בתמונות פוגעניות ומשפילות 
מוסר, אם כי באחוזים קטנים יותר״, כך לפי הדו״ח. עם זאת, כמה גורמים מצביעים על כך, 
שחלקים נרחבים של דברי השטנה הלא-חוקיים אינם מזוהים ככאלה, ולכן הם נותרים נגישים 
לצפייה. הדו״ח מציין, כי על הפלטפורמה להמשיך לשפר את שקיפותה ואת המשוב שהיא 

נותנת למשתמשים. 

לאחרונה הציעה הנציבות האירופית להפוך הפצת דברי שטנה וביצוע פשעי שנאה ל״פשע-
יורו״ דהיינו, פשע כלל אירופי שאינו תלוי באשרורו במדינה כזו או אחרת ושניתן לתבוע בגינו 
בכל מדינה באיחוד גם אם לא בוצע בתחומה. ״חוק השירותים הדיגיטליים״21 יהווה חיזוק נוסף 
למערכת חקיקה זו; מדובר בחבילת חוקים, המיועדת ליצור מודרניזציה במערכת המשפטית 
הקיימת, והיא עשויה להוביל לשינוי משמעותי בנוף הדיגיטלי באיחוד האירופי. ״הנציבות 
האירופית שואפת ליצור מקבץ הרמוני וברור של בדיקות נאותות עבור פלטפורמות מקוונות, 
יחד עם מנגנוני תיקון, צעדים ללקיחת אחריות והתחייבויות לשיתוף פעולה עם רשויות 
אזרחיות. החוק אף יבטיח שקיפות רבה יותר לגבי האופן שבו הפלטפורמות מנהלות תכנים, 

17 https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/
combating-antisemitism/legal-framework_en.

18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32008F0913.
19 European Commission, The Code of conduct on countering illegal hate speech online, 2016:
 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/code_of_conduct_on_countering_illegal_hate_speech_online_en.pdf.
 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_1135.
20 European Commission, 5th monitoring round of the Code of Conduct, 22 June 2020:

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/combatting-discrimination/racism-and-xenophobia/eu-
code-conduct-countering-illegal-hate-speech-online_en.
https://www.pubaffairsbruxelles.eu/commission-publishes-eu-code-of-conduct-on-countering-illegal-hate-speech-online-
continues-to-deliver-results-eu-commission-press.

21 European Commission, The Digital Services Act and Digital Markets Act, December 2020 https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/digital-services-act-package.
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פרסומות ותהליכים אלגוריתמיים,״ כך מסר פול נמיץ )Paul Nemitz(, היועץ הראשי למנכ״ל 
המשרד לחוק וצרכנים באיחוד האירופי.

3. מבצעי אכיפה נגד דברי שטנה במדיה החברתית: 
אירועים מרכזיים, 2019-2020

פייסבוק ואינסטגרם אוסרות על פרסום תוכני עליונות לבנה ובדלנות לבנה,22 מרץ   
2019. מזה שנים שמדיניות חברת פייסבוק אוסרת על פרסום תכנים בעלי רטוריקה 
פוגענית על רקע גזעי, דתי, או אתני, אולם עד לאחרונה, תכנים של קבוצות בדלניות לבנות 

לאו דווקא נכללו בקטגוריה זו. 

יו-טיוב אוסרת על פרסום תוכן העוסק בהכחשת השואה או בעליונות לבנה,23 יוני   
2019. יו-טיוב הודיעה, כי היא תאסור לפרסם סרטונים הטוענים, כי קבוצה מסוימת היא 
בעלת עליונות גזעית ביחס לקבוצות אחרות, ובכלל זה תכנים המצדיקים אפליה, הפרדה, 
או הדרה. האיסור יכלול גם סרטונים המקדמים או מהללים את האידיאולוגיה הנאצית. 
יתרה מזאת, הפלטפורמה הודיעה כי היא תסיר סרטונים המכחישים את התרחשותם של 

אירועים מתועדים, ביניהם השואה. 

טוויטר אוסרת על פרסום ציוצים שבהם ניכרת ״דה-הומניזציה״ של קבוצות   
דתיות,24 ספטמבר 2019.

פייסבוק אוסרת על תכני שטנה בפרסומות,25 יוני 2020. מנכ״ל פייסבוק, מארק   
צוקרברג )Mark Zuckerberg(, הודיע כי החברה תאסור פרסום מודעות שטוענות שאנשים 
ממוצא גזעי, אתני, או לאומי מסוים, כמו גם בני קאסטות שונות, מגדרים שונים, אוריינטציה 
מינית מסוימת, או רקע הגירתי כלשהו מהווים איום לביטחון או לבריאות של כל אדם אחר. 

QAnon,26 יולי 2020.  טוויטר יוצאת למבצע אכיפה נגד קבוצת הקונספירציה   
הפעולה צפויה לפגוע בכ-150,000 חשבונות.

טוויטר מעדכנת את מדיניותה לגבי דברי שטנה כדי לכלול קישורים לתוכן בעייתי,27   
יולי 2020.

פייסבוק ואינסטגרם אוסרות על פרסום תיאוריות קונספירציה אנטישמיות,28   
אוגוסט 2020. זו הפעם הראשונה שפייסבוק אוסרת באופן מפורש פרסום של תיאוריות 

קונספירציה, הטוענות שהיהודים ״שולטים בעולם״. 

טיק-טוק מצטרפת לקוד ההתנהגות של האיחוד האירופי האוסר על דברי שטנה,29   
ספטמבר 2020. פלטפורמת הווידיאו טיק-טוק מצטרפת לקוד ההתנהגות הוולונטרי של 

האיחוד האירופי, שנועד להילחם בדברי שטנה ברשת.

22 https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/27/facebook-white-nationalism-hate-speech-ban.
23 https://blog.youtube/news-and-events/our-ongoing-work-to-tackle-hate.
24 https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/hatefulconductupdate.html.
25 https://www.cnbc.com/2020/06/26/zuckerberg-facebook-will-prohibit-hate-speech-in-its-ads.html.
26 https://www.socialmediatoday.com/news/twitter-launches-new-crackdown-on-right-wing-conspiracy-group-qanon/582069.
27 https://twitter.com/TwitterSupport/status/1288241107667529728.
28 www.theguardian.com/technology/2020/aug/12/facebook-and-instagram-ban-antisemitic-conspiracy-theories-and-blackface.
29 https://edition.cnn.com/2020/10/12/tech/facebook-holocaust-denial-hate-speech/index.html.
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פייסבוק אוסרת על פרסום פוסטים המכחישים את השואה,30 אוקטובר 2020.   
במהלך, המהווה שינוי משמעותי, הרחיבה פייסבוק את המדיניות שלה נגד דברי שטנה 

כדי שתכלול גם תוכן ״שמכחיש או מעוות את השואה״.

טיק-טוק פועלת כדי לאכוף אנטישמיות,31 אוקטובר 2020. טיק-טוק הודיעה, כי   
לאחר שכבר פעלה כדי להסיר תכנים ניאו-נאציים ותוכני עליונות לבנה, היא פועלת כדי 
לחזק את האכיפה נגד אידיאולוגיות דומות, כגון לאומיות לבנה ותיאוריות על רצח עם של 
הגזע הלבן. בנוסף מסרו בטיק-טוק, כי הם ״נוקטים צעדים נוספים כדי להסיר מידע כוזב 
וסטריאוטיפים פוגעניים לגבי יהודים, מוסלמים וקהילות אחרות. בצעד זה נכלל גם מידע 
כוזב לגבי אישים יהודים בולטים ומשפחות יהודיות בולטות, המשרת הפצת אנטישמיות״. 
החברה אף הודיעה, כי היא שואפת ״לאתר קודים וסמלים שנעשה בהם שימוש כדי לנרמל 
דברי שטנה והתנהגות פוגענית״. יש לציין, כי הפלטפורמה כבר אוסרת על פרסום תוכן 

המכחיש את השואה. 

 )Jack Dorsey( שבועיים אחרי שאסרה על הכחשת השואה, מנכ״ל טוויטר, ג׳ק דורסי  
אומר כי זו עדיין מותרת,32 אוקטובר 2020. מוקדם יותר הודיעה החברה כי היא תאסור 
פרסום ציוצים, ״שמכחישים או מזלזלים״ באירועים אלימים, בהם השואה. אולם בשימוע 
שנערך בקונגרס מסר מנכ״ל החברה, ג׳ק דורסי, כי הכחשת השואה אינה נכללת בין סוגי 
המידע הכוזב האסורים בטוויטר. עם זאת, מסר דורסי, כי ״בחברה קיימת מדיניות למניעת 
›האדרה של אלימות׳, שלפיה אסור לפרסם תכנים המאדירים או משבחים אירועי אלימות 

היסטוריים ומקרים של רצח עם, בכללם השואה״.

טוויטר מרחיבה את נוהליה בדבר דברי שטנה, כך שיכללו גם סוגיות של גזע ומוצא   
אתני,33 דצמבר 2020. טוויטר הרחיבה את המדיניות שלה נגד דברי שטנה, כך שתכלול 

גם תכנים העושים דה-הומניזציה על בסיס גזע ומוצא אתני או לאומי.

פייסבוק מתכננת לשנות את מדיניותה לגבי דברי שטנה כדי להגן באופן טוב יותר   
על יהודים, אפרו-אמריקנים ומיעוטים אחרים,34 דצמבר 2020. פייסבוק מעדכנת את 
האלגוריתמים שלה כדי שיזהו וימחקו ביטויים פוגעניים, המכוונים נגד אפרו-אמריקנים, 
יהודים, חברי הקהילה הלהט״בית ומיעוטים אחרים. הצעד מהווה שינוי  מוסלמים, 
ממדיניות ״חוסר ההטיה הגזעית״ ארוכת השנים של החברה. מזה זמן רב שפייסבוק מונעת 
פרסום דברי שטנה על בסיס גזעי, מגדרי ומיני, ולפי קריטריונים אחרים. אולם עד כה לא 
הבחינה החברה בין האוכלוסייה הכללית לבין קבוצות שנחשפות לדברי שטנה באופן תדיר. 

30 https://edition.cnn.com/2020/10/12/tech/facebook-holocaust-denial-hate-speech/index.html.
31 https://newsroom.tiktok.com/en-gb/countering-hate-on-tiktok-gb.
32 www.jta.org/2020/10/28/united-states/two-weeks-after-twitter-bans-holocaust-denial-twitters-ceo-says-its-still-allowed.
33 https://www.jpost.com/international/twitter-expands-hate-speech-rules-to-include-race-ethnicity-650997.
34 https://www.washingtonpost.com/technology/2020/12/03/facebook-hate-speech.
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דברי השטנה  ברגולציית  4. הערכת ההתקדמות 
במדיה החברתית )דו״חות שקיפות(

א. פייסבוק ואינסטגרם
בנובמבר 2020 פרסמה פייסבוק את דו״ח השקיפות האחרון שלה, העוסק במחצית הראשונה 
של שנת 35.2020 הדברים האמורים שם מתייחסים הן לפייסבוק והן לאינסטגרם. לפי הדו״ח, 
מחקה החברה מיוזמתה כ-95% מתכני השטנה שהסירה. מדובר בקפיצה משמעותית 
מהניסיונות הראשונים שלה בתחום: ברבעון הרביעי של שנת 2017 עמד שיעור הזיהוי היזום 
על 23.6% בלבד. יתרה מזאת, החברה הציגה לראשונה נתונים לגבי תפוצת דברי השטנה 
בפלטפורמה שלה. מנתונים אלה עולה, שברבעון השלישי של שנת 2020, 10 עד 11 מתוך כל 
10,000 צפיות שנערכו בפלטפורמה היו של תוכן שזוהה כדברי שטנה. החברה גם הגבירה 
את מאמציה להסיר דברי שטנה מהפלטפורמה: ברבעון האחרון של 2019 הוסרו 645,000 
פרטי תוכן, בעוד שברבעון המקביל בשנת 2020 הוסרו 6.5 מיליון פרטים. במקביל, הסירה 
אינסטגרם 3.2 מיליון פרטי מידע ברבעון השני של 2020, בהשוואה ל-6.5 מיליון ברבעון 

השלישי של השנה. 

ענקית הרשת טוענת בעקביות, כי התפתחויות בתחום הבינה המלאכותית מאפשרות 
לה לזהות ולהסיר יותר פוסטים המפיצים דברי שטנה. עם זאת, מבקרי החברה נותרו לא 
משוכנעים, שהחברה אכן עושה כל שביכולתה כדי לזהות ולהסיר תוכן פוגעני. יש לציין, כי 
דו״ח השקיפות של פייסבוק אינו מספק מידע גיאוגרפי לגבי מדיניות ניהול המידע שלה, 
ואף אינו מפרט את סוג התוכן של דברי השטנה, דבר המותיר שאלות רבות ללא מענה: 
מאילו מדינות הגיעו דברי השטנה שהוסרו? איזה שיעור מדברי השטנה היה אנטישמי, ואיזה 
כוון, למשל, נגד אפרו-אמריקנים? אילו סוגות של תכנים אנטישמיים פורסמו בפלטפורמה 
)אנטישמיות מוסלמית, אנטישמיות מטעם הימין הקיצוני, תיאוריות קונספירציה, הכחשת 
השואה, וכיוצא בזה(? שקיפות רבה יותר תאפשר יצירת תמונת מצב ברורה יותר ותסייע 

לממשלות ולארגונים אזרחיים לפעול נגד הבעיה ביתר אפקטיביות. 

35 https://about.fb.com/news/2020/11/biannual-transparency-report.
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31	https://transparency.twitter.com.	
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ב. טוויטר
באוגוסט 2020 פרסמה טוויטר את הדו״ח הדו-שנתי שלה, שעוסק במחצית השנייה של שנת 
36.2019 הדו״ח מראה, כי חל גידול של 95% בחשבונות שננקטו לגביהם פעולות בגין הפרת 
מדיניות החברה, האוסרת על שימוש לרעה בפלטפורמה, לצד גידול של 47% במספר נעילות 
החשבון וההשהיות, וגידול של 54% במספר החשבונות שהפרו את המדיניות בדבר התנהלות 
פוגענית והתנהגויות דומות. בטוויטר שייכו את הגידול בחשבונות שמציגים התנהלות 
פוגענית למדיניות החדשה של החברה, שהושקה ביולי 2019, נגד ״דה-הומניזציה״. אולם 
בדומה לפייסבוק, הפלטפורמה אינה מספקת נתונים לגבי המדינות שבהן פעלו החשבונות 
הנדונים, לגבי הקהילות שעמדו במוקד התכנים הפוגעניים, או לגבי תת-הסוגות של דברי 

השטנה שזוהו.

1( המקרה של האייתוללה עלי ח׳אמנאי )טוויטר(
חברת טוויטר ספגה ביקורת נרחבת על הבמה שנתנה הפלטפורמה שלה לדברי שטנה. מקרה 
מיוחד הוא חוסר התגובה של החברה לשימוש השיטתי שעושה המנהיג העליון של איראן, עלי 
ח׳מאנאי, בחשבון הטוויטר שלו כדי להפיץ דברי שטנה שאינם משתמעים לשתי פנים. לחשבון 
של ח׳מאנאי יש כ-865 אלף עוקבים, והוא נחשב לגורם מדיני מוביל, התומך בטרור ומקדם 
באופן גלוי תנועות טרור, כגון חמאס, הג׳יהאד האסלאמי הפלסטיני וחיזבאללה. פעמים רבות 
קרא ח׳אמנאי להשמדת מדינת ישראל וכינה את ישראל ״גידול סרטני״. ב-2014 צייץ ח׳אמנאי 

בחשבון הטוויטר שלו תוכנית, המפרטת תשעה שלבים להשמדת ישראל.37

מבקריה של החברה טוענים, כי טוויטר מחזיקה במוסר כפול לטובתו של ח׳אמנאי, שכן אף לא 
אחד מהפוסטים שלו, הקוראים בבירור לאלימות נגד ישראל, לא נמחק או סומן בידי קבוצות 
ניהול התוכן של החברה, וזאת למרות שסימון ציוצים הנחשבים לבעייתיים או מסוכנים הפך 
לנוהג נפוץ בחברה. ביולי 2020 מסרה בכירה בטוויטר לוועדת הכנסת, כי ציוציו של ח׳אמנאי, 
הקוראים להשמדת ישראל, אינם מפירים את מדיניות החברה נגד דברי שטנה, כיוון שמדובר 
ב״צחצוח חרבות בענייני מדיניות חוץ״.38 כבר באוקטובר 2019 ביקשה טוויטר להבהיר את 
הכללים שהיא נוקטת ביחס לחשבונות של פוליטיקאים, והודיעה כי תמשיך לנהוג בסלחנות 
בציוצים של מנהיגי העולם, כיוון שפעמים רבות יש בהם עניין ציבורי.39 אולם בכל זאת הציבה 
החברה כמה קווים אדומים, הרלוונטיים גם למנהיגי העולם, והיא אף טוענת כי תפעל נגד 
חשבונותיהם אם הציוצים יקדמו טרור. במאי 2020 קרא ח׳אמנאי כמה פעמים בטוויטר 
להשמדת מדינת ישראל, ובכלל זה גם קריאה מפורשת ל״התנגדות בכוח״ )טרור( נגד ישראל. 
40גם במקרים אלו לא נקטה החברה פעולה כלשהי נגד חשבונו של ח׳אמנאי למרות מחאות 

מצד גולשים ומצד משרד התפוצות. 

36 https://transparency.twitter.com.
37 https://twitter.com/khamenei_ir/status/531366667377717248.
38 https://www.timesofisrael.com/twitter-tells-mks-khameneis-eliminate-israel-posts-dont-violate-its-rules.
39 https://edition.cnn.com/2019/10/16/tech/twitter-trump-rules/index.html.
40 https://twitter.com/khamenei_ir/status/1263551872872386562. | https://twitter.com/khamenei_ir/status/1263181288338587649.
 https://twitter.com/khamenei_ir/status/1262513122532896771.
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ג. יו-טיוב
 Community( יו-טיוב פרסמה את הדו״ח העדכני ביותר שלה לגבי ״אכיפת הנחיות הקהילה״
Guidelines Enforcement(, שבו היא משרטטת את הפעולות שבוצעו נגד הפרות כללי 
הפלטפורמה בין יולי לספטמבר 41.2020 הדו״ח חושף, כי במהלך תקופה זו הוסרו 1,804,170 
ערוצים, שהכילו 32,900,267 סרטוני ווידיאו. 85% מהערוצים שנסגרו הוקדשו לספאם, למידע 
כוזב ולתרמיות שונות. אולם דו״ח השקיפות של החברה אינו מספק פרטים לגבי התוכן 
שהוסר – נגד אילו קבוצות הוא כוון ואילו סוגים של דברי שטנה הוא הכיל. עם זאת, ביוני 
2020 מסר דובר החברה כמה פרטים: ״אחרי שבשנה שעברה עדכנו את הנהלים שלנו על מנת 
לספק מענה טוב יותר לתוכן שמפיץ תיאוריות קונספירציה ודברי שטנה, הייתה קפיצה של 
500% בהסרת סרטונים, וסגרנו יותר מ-25 אלף ערוצים בשל הפרת מדיניות דברי השטנה 

של החברה״.42

בנוסף, יו-טיוב סגרה לאחרונה את הערוצים של כמה ממשתמשיה הידועים ביותר לשמצה 
מהימין הקיצוני, בהם מנהיג ה״קו-קלוקס-קלאן״ לשעבר, דיוויד דיוק )David Duke(, המנהיג 
האידיאולוגי של תנועת ״הימין האלטרנטיבי״ )alt-right( בארצות הברית, ריצ׳רד ספנסר, 
וה״ריאליסט הגזעי״ הליברטריאני, סטפן מולינו )Stefan Molyneux(. הפלטפורמה גם סגרה 
 )Alain Soral( את ערוציהם של הפעילים האנטישמים הצרפתים המובילים אלן סוראל

.)Dieudonné( ודיודונה

דברי השטנה  ברגולציית  5. הערכת ההתקדמות 
ברשתות חברתיות מסורתיות ושאלת הפלטפורמות 
האלטרנטיביות; מידע ממרכז הניטור של משרד 

התפוצות ומקורות נוספים
למרות שבכוחן של הרשתות החברתיות לעשות הרבה יותר כדי למנוע הפצה של דברי שטנה, 
נראה שהרשתות המסורתיות הצליחו לגרש את משתמשיהן הקיצונים ביותר שפעלו באופן 
גלוי. נתוני מערכת ה-ACMS מצביעים על מגמת ירידה במספר ההודעות האנטישמיות 
שפורסמו בטוויטר בין 2018 ו-2020: בשנת 2018 פורסמו 4.12 מיליון פוסטים אנטישמיים 
באנגלית, בצרפתית, בגרמנית ובערבית; בשנת 2019 ירד המספר ל-3.6 מיליון, ובשנת 2020 
הגיע ל-2 מיליון פוסטים. בהשוואה בין 2020 ל-2018 מדובר בירידה של 50%. נראה שירידה 
חדה זו השפיעה במיוחד על סוגת הכחשת השואה ועיוותה ועל האנטישמיות הקלאסית, 
בעוד שקשה יותר לאכן במדיה החברתית תכנים אחרים, בהם אנטי-ציונות קיצונית – הגם 

שמדובר בדגם משמעותי ביותר של האנטישמיות בת-זמננו.43 

41 https://transparencyreport.google.com/youtube-policy/removals?hl=en.
42 https://techcrunch.com/2020/06/29/youtube-ban-stefan-molyneux-david-duke-white-nationalism.
43 It should be noted that Social medias did not adopt the IHRA working definition of antisemitism.
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אולם ייתכן שהרגולציה הגוברת ברשתות החברתיות רק דחקה את הפעילים הקיצונים 
לפלטפורמות ״אלטרנטיביות״ ברשת, שהפכו למקלט עבור לאומנים לבנים וניאו-נאצים. 
 ,4Chan-ניטרה כ-127,000 הודעות אנטישמיות שפורסמו בשנת 2020 ב ACMS-מערכת ה
ב-8Kun, ב-Bitchute, ב-Stormfront, ב-Gab וב-Minds. מקור הרוב המכריע של התוכן הוא 
בארה״ב, ואחוז ניכר שלו )64%( משויך לימין הקיצוני המסורתי ועוסק בתיאוריות קונספירציה 
)42%(. נתוני מערכת ה-ACMS מראים, כי אחוז התוכן שעוסק בהאדרת האידיאולוגיה 
הנאצית, בהכחשה או בעיוות השואה ובקריאה לאלימות נגד יהודים/ציונים/ישראל גבוה 

באופן משמעותי מאשר במדיה החברתית המסורתית. 

Minds-4 וChan, 8Kun, Bitchute, Stormfront, Gab תת-קטגוריות לפי מדינות ברשתות – ACMS :מקור

39 

	(האלטרנטיבי "alt-right( בארצות הברית	 	רד ספנסר'ריצ, 	אליסט הגזעירי"וה, 	הליברטריאני" סטפן מולינו ,
)Stefan	Molyneux	.( הפלטפורמה גם סגרה את ערוציהם של הפעילים האנטישמים הצרפתים המובילים אלן

 ).Dieudonné(ודיודונה )		Soral	Alain(סוראל 

	

הערכת ההתקדמות ברגולציית דברי השטנה בידי רשתות חברתיות .	5
מידע של משרד ;	האלטרנטיביותמסורתיות ושאלת הפלטפורמות 

	התפוצות ושל מומחים
נראה שהרשתות ,	למרות שבכוחן של הרשתות החברתיות לעשות הרבה יותר כדי למנוע הפצה של דברי שטנה

מצביעים 	ACMS-נתוני מערכת ה.	המסורתיות הצליחו לגרש את משתמשיהן הקיצונים ביותר שפעלו באופן גלוי
פורסמו 	2018בשנת :	2020-ו	2018ת האנטישמיות שפורסמו בטוויטר בין על מגמת ירידה במספר ההודעו

,	מיליון 6.3-ירד המספר ל	2019בשנת ;	ערביתבגרמנית וב,	צרפתיתב,	מיליון פוסטים אנטישמיים באנגלית 4.12
נראה שירידה .	%05מדובר בירידה של 	2018-ל	2020בהשוואה בין .	מיליון פוסטים	2-הגיע ל	2020ובשנת 

בעוד שקשה יותר לאכן ,	ועל האנטישמיות הקלאסית הועיוות ת השואהזו השפיעה במיוחד על סוגת הכחש חדה
	במדיה החברתית תכנים אחרים הגם שמדובר בדגם משמעותי ביותר של 	–ציונות קיצונית -בהם אנטי,

 		38.זמננו-האנטישמיות בת
אולם ייתכן שהרגולציה הגוברת ברשתות 

הפעילים הקיצונים החברתיות רק דחקה את 
	אלטרנטיביות"לפלטפורמות  	ברשת" שהפכו ,

מערכת .	נאצים-למקלט עבור לאומנים לבנים וניאו
הודעות אנטישמיות 	000271,-ניטרה כ	ACMS-ה

-ב ,8Kun-ב ,4Chan-ב	2020שפורסמו בשנת 
Bitchute, ב-Stormfront	 .	Minds-בו Gab-ב,

חוז וא,	ב"מקור הרוב המכריע של התוכן הוא בארה
 המסורתי ך לימין הקיצוניימשו)	64%(ניכר שלו 

	42%(ועוסק בתיאוריות קונספירציה  נתוני ).
כי אחוז התוכן שעוסק  ,מראים	ACMS-מערכת ה

	בהאדרת האידיאולוגיה הנאצית הכחשה או ב,
קריאה לאלימות נגד בעיוות השואה וב

ישראל גבוה באופן משמעותי מאשר /ציונים/יהודים
 	.המסורתיתבמדיה החברתית 

	
 

																																																								
38	It	should	be	noted	that	Social	medias	did	not	adopt	the	IHRA	working	definition	of	antisemitism.	

40 

	
	Minds-ו ,Gab	,Stormfront	,Bitchute	,8Kun	4Chan	רשתותבלפי מדינות  קטגוריות-תת	–	ACMS:	מקור

	בנוסף שתחילת ההתפשטות הנרחבת של רשת הטלגרם התרחשה במקביל  ,מאמר שפורסם לאחרונה מראה,
התפתחות התבניות ,	"חוקריםלדברי ה 39.לדחיקתם של שחקני הימין הקיצוני מהרשתות החברתיות המסורתיות

זמני של שחקנים אלו לטלגרם אפשר להם לשחזר במהירות את -כי המעבר הבו ,המוכרות של הרשתות רומזות
	קשריהם 	אתנראה שמחקר נוסף מאשש באופן חלקי את התיאוריה הז". לפי המידע שחלק המכון לדיאלוג :

	Institute(אסטרטגי  for	 Strategic	Dialogue	the(	 	מחקר המבוסס בלונדון מכון, שעוסק בניטור ,
	)TIME"	(טיים"עם מגזין  ,פעילות קיצונית ומידע כוזב מספר המשתמשים בערוצי הטלגרם המזוהים עם ,

מספר קטן יותר של אנשים נחשפים "	,אמנם	40.במהלך חודש מרץ	6,000-עליונות לבנה וגזענות גדל ביותר מ
 ,אולם לדעת מומחים ,ות יותר של המדיה החברתיתלערוצי הטלגרם בהשוואה לפלטפורמות הגדול

	.כך צוין בכתבה",	כמוקדים עבור פעילים קיצונים,	אם לא יותר,	ערוצים אלו מסוכנים באותה מידה

	

	

 
  

																																																								
39	https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2020.1803946.	
40	https://time.com/5817665/coronavirus-conspiracy-theories-white-supremacist-groups.	
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בנוסף, מאמר שפורסם לאחרונה מראה, שתחילת ההתפשטות הנרחבת של רשת הטלגרם 
התרחשה במקביל לדחיקתם של שחקני הימין הקיצוני מהרשתות החברתיות המסורתיות.44 
לדברי החוקרים, ״תבניות ההתפתחות המוכרות של הרשתות רומזות, כי המעבר הבו-
זמני של שחקנים אלו לטלגרם אפשר להם לשחזר במהירות את קשריהם״. נראה שמחקר 
נוסף מאשש באופן חלקי את התיאוריה הזאת: לפי המידע שחלק המכון לדיאלוג אסטרטגי 
)the Institute for Strategic Dialogue(, מכון מחקר המבוסס בלונדון, שעוסק בניטור פעילות 
קיצונית ומידע כוזב, עם מגזין ״טיים״ )TIME(, מספר המשתמשים בערוצי הטלגרם המזוהים 
עם עליונות לבנה וגזענות גדל ביותר מ-6,000 במהלך חודש מרץ.45 אמנם, ״מספר קטן יותר 
של אנשים נחשפים לערוצי הטלגרם בהשוואה לפלטפורמות הגדולות יותר של המדיה 
החברתית, אולם לדעת מומחים, ערוצים אלו מסוכנים באותה מידה, אם לא יותר, כמוקדים 

עבור פעילים קיצונים״, כך צוין בכתבה.

44 https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2020.1803946.
45 https://time.com/5817665/coronavirus-conspiracy-theories-white-supremacist-groups.
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אנטישמיות ומגיפת הקורונה: 
ניתוח שיח שטנה אנטישמי המשויך 
למגיפת הקורונה ברשתות חברתיות

באופן היסטורי, עתות משבר הן כר פורה לקיצוניות, להקצנה ולאלימות, והתפרצות מגיפת 
הקורונה איננה יוצאת מן הכלל: המגיפה שימשה כלי בידי גורמים קיצוניים לצורך הפצת 
גזענות, שנאת זרים ואנטישמיות. דעות אלו הופצו יחד עם שורה של פרטי מידע כוזבים 
ותיאוריות קונספירציה, שהאשימו בתפוצת הנגיף החדש את הסינים, את רשת אנטנות 
ה-G5, את המעבדות הרפואיות, את חברות התרופות הגדולות, ואת היהודים. להאשמת 
היהודים בהפצת מחלות יש רקע היסטורי ארוך, ועוד בימי-הביניים הם הואשמו בהרעלת 
בארות ובהפצת המגיפה השחורה. גם בעידן הדיגיטלי, היהודים עדיין משמשים שעיר לעזאזל 

כדי להסביר את התפשטות המגיפה.  

1. מגמות כלליות 2020
בין ה-1 בינואר וה-31 בדצמבר 2020 נרשמו במערכת ה-ACMS 2.3 מיליון פוסטים אנטישמיים 
באנגלית, בצרפתית, בגרמנית, בערבית, ברוסית ובספרדית, שמקורם ברשתות החברתיות 

.8Kun-4 וChan, BitChute, Storm Front, Gab, Minds ,טוויטר

מקור: מערכת ACMS – אנטישמיות כללית ב-2020

ניתוח שיח שטנה 	:פת הקורונהיאנטישמיות ומג
אנטישמי המשויך למגיפת הקורונה ברשתות 

	חברתיות
ת הקורונה איננה יוצאת מגיפוהתפרצות ,	להקצנה ולאלימות,	עתות משבר הן כר פורה לקיצוניות,	באופן היסטורי

דעות אלו .	שנאת זרים ואנטישמיות,	ים לצורך הפצת גזענותיפה שימשה כלי בידי גורמים קיצוניהמג:	מן הכלל
,	החדש את הסיניםהנגיף שהאשימו בתפוצת  ,הופצו יחד עם שורה של פרטי מידע כוזבים ותיאוריות קונספירציה

להאשמת היהודים .	ואת היהודים,	את חברות התרופות הגדולות,	את המעבדות הרפואיות,	G5-את רשת אנטנות ה
	בהפצת מחלות יש רקע היסטורי ארוך הפצת המגיפה בהביניים הם הואשמו בהרעלת בארות ו-ועוד בימי,

	.	המגיפהיהודים עדיין משמשים שעיר לעזאזל כדי להסביר את התפשטות ה,	גם בעידן הדיגיטלי.	השחורה
 

	2020מגמות כלליות .	1
,	מיליון פוסטים אנטישמיים באנגלית	2.3	ACMS-נרשמו במערכת ה 2020בדצמבר  31-הבינואר ו	1-הבין 
,	,BitChute	4Chan,	שמקורם ברשתות החברתיות טוויטר,	ספרדיתברוסית וב,	ערביתב,	גרמניתב,	צרפתיתב

Storm	Front	,Gab	,Minds 8-וKun.	

 

	2020-אנטישמיות כללית ב	–	ACMSמערכת :	מקור

Deleted :
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94.5% מתוך הפוסטים הופיעו בטוויטר )2.17 מיליון( ו – 5.5% ברשתות האלטרנטיביות   
)127 אלף(. מתוך כלל הרשתות החברתיות האלטרנטיבית שנוטרו, 4Chan הייתה המובילה 

עם 69.5% מכלל הפוסטים ואחריה BitChute  עם 23.9%.

היו  מהפוסטים   52.9% שפות,  לפי  בניתוח   
באנגלית, 24.7% היו בערבית, 10.3% בספרדית, 
9.7% בצרפתית, 1.8% בגרמנית, ו-0.5% ברוסית. 

משתמשים  של  ביותר  הגבוהים  הריכוזים   
המפיצים דימויים אנטישמיים הקשורים לנגיף 
הקורונה נמצאים )לפי סדר שכיחות התופעה( 
אנג'לס  בלוס  בברלין,  בניו-יורק,  בפריז, 

ובוושינגטון הבירה. 

63.4% מההודעות האנטישמיות שנוגעות לנגיף   
הקורונה משתייכות לקטגוריית האנטישמיות החדשה, 33% לאנטישמיות קלאסית ו-4.6% 
להכחשת השואה ועיוותה. יש לציין, כי קטגוריית האנטישמיות החדשה כוללת גם צורות 
מסוימות של דברי שטנה נגד מדינת ישראל, שנכללות תחת הגדרת העבודה של המושג 
אנטישמיות של ארגון IHRA, ונגד ה"ציונות", כשמושג זה משמש מילה נרדפת ל"יהדות 

הבין-לאומית", מונח שהתקבל בשיח האנטישמי כבר לפני יותר ממאה שנים. 

כאשר בוחנים את הנתונים לפי תת-קטגוריות, דמוניזציה של ישראל מהווה את סוג השיח   
האנטישמי הנפוץ ביותר בשנת 2020, אחריו קונספירציה יהודית, דה-לגיטימציה של 

ישראל וקונספירציה ציונית

 

מקור: מערכת ACMS – תת-קטגוריות ב-2020

 רוסית – 38עמוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2רגולציה תמונה  – 50עמוד 
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	2.17(מתוך הפוסטים הופיעו בטוויטר 	94.5% •

	מיליון 	127(ברשתות האלטרנטיביות 	5.5%	–ו )
מתוך כלל הרשתות החברתיות האלטרנטיבית 	).אלף

מכלל 	69.5%המובילה עם  ההיית 4Chan,	שנוטרו
	.23.9%עם 		BitChuteהפוסטים ואחריה 

,	מהפוסטים היו באנגלית	52.9%,	בניתוח לפי שפות •
	היו בערבית	24.7% 	בספרדית	10.3%, ,9.7%	
	.	ברוסית	0.5%-ו,	בגרמנית	1.8%,	בצרפתית

הריכוזים הגבוהים ביותר של משתמשים המפיצים  •
דימויים אנטישמיים הקשורים לנגיף הקורונה 

	לפי סדר שכיחות התופעה(נמצאים  	בפריז) -בניו,
	.	לס ובוושינגטון הבירה'לוס אנגב,	בברלין,	יורק

	גוריית האנטישמיות החדשהקטהקורונה משתייכות ל נגיףמההודעות האנטישמיות שנוגעות ל	63.4% • ,33%	
גם 	תהאנטישמיות החדשה כולל תיקטגורי כי ,יש לציין.	ועיוותה השואה תלהכחש	%4.6-קלאסית ולאנטישמיות 

שנכללות תחת הגדרת העבודה של המושג אנטישמיות של ,	צורות מסוימות של דברי שטנה נגד מדינת ישראל
מונח שהתקבל בשיח ",	לאומית-יהדות הבין"כשמושג זה משמש מילה נרדפת ל",	ציונות"ונגד ה,	IHRAארגון 

	.	האנטישמי כבר לפני יותר ממאה שנים
	קטגוריות-כאשר בוחנים את הנתונים לפי תת • דמוניזציה של ישראל מהווה את סוג השיח האנטישמי הנפוץ ,

	.של ישראל וקונספירציה ציוניתלגיטימציה -דה,	אחריו קונספירציה יהודית	,2020ביותר בשנת 

	
	

	2020-ב קטגוריות-תת	–	ACMSמערכת :	מקור
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2. שיח שטנה אנטישמי המשויך לנגיף הקורונה
א. מיון ראשי

מתוך 2.3 מיליון הפוסטים האנטישמיים שנאספו בשנת 2020, 50 אלף )2.2%( משויכים לנגיף 
הקורונה, ועיקרם - 63%, בשפה האנגלית. 

מקור: מערכת ACMS – אנטישמיות הקשורה ל-COVID ב-2020

מירב המשתמשים אשר כתבו ציוצי שטנה 
יורק,  בניו  בהקשרי הקורונה ממוקמים 
בפריז, בלוס אנג'לס, בברלין ובוושינגטון 

הבירה. 

 

מקור: מערכת ACMS - ריכוזים שבהם מופצים דימויים אנטישמיים הקשורים לנגיף הקורונה ב-2020

	הקורונה נגיףיח שטנה אנטישמי המשויך לש.	2
 מיון ראשי.	א

	2020בשנת  שנאספו מיליון הפוסטים האנטישמיים	2.3מתוך   ,קורונהנגיף המשויכים ל )%2.2(אלף 	50,
 .	בשפה האנגלית,	%63	-	ועיקרם

	2020-ב COVID-אנטישמיות הקשורה ל	–	ACMSמערכת :	מקור

	

מירב המשתמשים אשר כתבו ציוצי שטנה 
,	פריזב	,בהקשרי הקורונה ממוקמים בניו יורק

	.	הבירה וושינגטוןובברלין ב,	לס'לוס אנגב
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	הקורונה נגיףיח שטנה אנטישמי המשויך לש.	2
 מיון ראשי.	א

	2020בשנת  שנאספו מיליון הפוסטים האנטישמיים	2.3מתוך   ,קורונהנגיף המשויכים ל )%2.2(אלף 	50,
 .	בשפה האנגלית,	%63	-	ועיקרם

	2020-ב COVID-אנטישמיות הקשורה ל	–	ACMSמערכת :	מקור

	

מירב המשתמשים אשר כתבו ציוצי שטנה 
,	פריזב	,בהקשרי הקורונה ממוקמים בניו יורק

	.	הבירה וושינגטוןובברלין ב,	לס'לוס אנגב

 

 

 

				

	

	

	2020-ב שבהם מופצים דימויים אנטישמיים הקשורים לנגיף הקורונהריכוזים 	- ACMSמערכת :	מקור
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ב. סיווג של שיח שטנה אנטישמי המשויך לנגיף הקורונה 
מרבית התוכן האנטישמי שמתייחס למגיפה העולמית מסווג תחת הקטגוריה של אנטישמיות 
חדשה/אנטי-ישראליות )59.1%(, 36% אנטישמיות קלאסית ו-4.9% תחת הקטגוריה הכחשת 
השואה. חלוקה זו מלמדת, שאפילו בעת מגיפה עולמית שאינה קשורה בישראל בשום 
צורה, קהלים אנטי-ישראליים מנסים לתלות בה את האשם, או להשתמש בפחד מהמגיפה 

בחלוקה  בישראל.  לפגוע  כדי 
התוכן  רוב  משנה,  לקטגוריות 
האנטישמי המתייחס למגיפה מסווג 
כתיאוריות קונספירציה, וחלק ניכר 
מציגות  האנטישמיות  מההודעות 
כדה-לגיטימציה  המסווגים  תכנים 
 BDS ודמוניזציה של ישראל ותומכי

ותוכני ימין קיצוני.

.

מקור: מערכת ACMS – תת-קטגוריות בהודעות האנטישמיות שנוגעות לנגיף הקורונה לפי מדינות

המידע שנאסף על-ידי מערכת ה-ACMS מצביע על כך, שקבוצות קיצוניות מכל הקשת 
האידיאולוגית משתמשות בחוסר הוודאות שנוצר בעקבות המגיפה כדי להטיל את האשמה 
על היהודים. שלוש הקבוצות שבהן רמת הדעות הקדומות האנטישמיות היא הגבוהה ביותר 
מהוות את מקור האיום המרכזי: הימין הקיצוני, השמאל הקיצוני והאסלאם הקיצוני. מתאם 
האיחוד האירופי ללוחמה בטרור, ג'ילס דה קרשוב )Gilles de Kerchove(, אישר את הנתונים 
הללו והזהיר, כי מגיפת הקורונה מלבה הן את הימין והן את השמאל הקיצוניים באירופה, 
ומספקת לדעאש ולקבוצות מיליטנטיות אחרות כר פורה להסתה ולאיחוד כוחות, שבחסותו 
הן יכולות לשוב ולצבור השפעה. יתרה מכך, בכוחה של האנטישמיות לאחד בין קיצונים 
מצדדים שונים של הספקטרום האידיאולוגי, גם במקרים שתפיסות עולמם מנוגדות לחלוטין 
זו לזו, סביב טענות נגד היהודים ומדינת ישראל, המספקות להן נקודות ממשק ובסיס לפעולה 

משותפת. 

	

 הקורונה נגיףשל שיח שטנה אנטישמי המשויך ל סיווג.	ב

מרבית התוכן האנטישמי שמתייחס 
 פה העולמית מסווג תחת הקטגוריהילמג

ישראליות -אנטי/של אנטישמיות חדשה
-סית ואאנטישמיות קל	%36),	%59.1(
.	השואהתחת הקטגוריה הכחשת 	%4.9

ה מגיפאפילו בעת ש ,חלוקה זו מלמדת
שאינה קשורה בישראל בשום  עולמית
	צורה מנסים  םישראליי-קהלים אנטי,

או להשתמש בפחד ,	לתלות בה את האשם
	ה כדי לפגוע בישראלמגיפמה ה בחלוק.
	האנטישמי	התוכן	רוב,	משנה	קטגוריותל

	כתיאוריות	מסווג	למגיפה	המתייחס
	מההודעות	ניכר	חלקו	,קונספירציה
	המסווגים	תכנים	מציגות	האנטישמיות

	ישראל	של	ודמוניזציה	לגיטימציה-כדה
	.כני ימין קיצוניוות BDS	ותומכי

 

 

	שנוגעות לנגיף הקורונה לפי מדינותקטגוריות בהודעות האנטישמיות -תת	–	ACMSמערכת :	מקור

	

שקבוצות קיצוניות מכל הקשת האידיאולוגית משתמשות  ,מצביע על כך ACMS-ידי מערכת ה-המידע שנאסף על
שלוש הקבוצות שבהן רמת הדעות .	ה כדי להטיל את האשמה על היהודיםמגיפבחוסר הוודאות שנוצר בעקבות ה

	מהוות את מקור האיום המרכזיהקדומות האנטישמיות היא הגבוהה ביותר  	הימין הקיצוני: השמאל הקיצוני ,
אישר ),	Kerchove	de	Gilles(	רשובקילס דה 'ג,	מתאם האיחוד האירופי ללוחמה בטרור.	צוניוהאסלאם הקי
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3. מאפייני השיח הווירטואלי ביחס למגיפת הקורונה
א. תיאוריות קונספירציה המופצות במדיה החברתית

התפרצות מגיפת הקורונה הובילה להתפשטות תיאוריות קונספירציה אנטישמיות, ובכללן 
חידוש והדהוד של עלילות הדם הימי-ביניימיות; תיאוריות אלו מוחזרו כעת כצורות של 
אנטישמיות מודרנית. נטען, כי יהודים, ציונים, או מדינת ישראל יצרו, הפיצו, מימנו, ובאופן 
כללי ניצלו את הנגיף כדי להרחיב את שליטתם הגלובלית ולקבוע סדר עולמי חדש. עוד נטען, 
כי הנגיף משמש את היהודים להפקת רווחים. ישנם הטוענים, כי הנגיף הוא כלי נשק ביולוגי 
שמומן על ידי הפילנתרופ היהודי ג'ורג' סורוס. שרת הבריאות הצרפתית לשעבר, אגנס 
בוזין )Agnès Buzyn(, ובעלה, איב לוי )Yves Levy(, היו מטרה לגל של הודעות אנטישמיות. 
השניים הואשמו שהפעילו לחצים כדי למנוע את האישור הרשמי להידרוקסיכלורוקווין 
)Hydroxychloroquine(, תרופה למלריה שהיו שטענו כי יש ביכולתה למנוע הדבקה בקורונה 

ולסייע בריפויה, כדי להפיק רווח כלכלי. 46

קריקטורה אנטישמית של אגנס בוזין כמרעילת בארות; האיור מחיה את הדימוי הימי-ביניימי, שלפיו יהודים 
הם מרעילי בארות )תמונת מסך מתוך טוויטר(47 

ב. דמוניזציה ודה-לגיטימציה של ישראל: מטפורת הנגיף
חוגים אנטישמיים עשו שימוש נרחב במטפורת הנגיף לקידום רעיונות אנטי-ציוניים; בין 
היתר, נערכת הקבלה, המדמה את מדינת ישראל לנגיף הקורונה. דימוי זה מהדהד את 
הסטריאוטיפ האנטישמי, שלפיו היהודים הם "טפיל" - מטפורה ששירתה גם את הנאצים 
לצורך הכשרת רדיפת היהודים. במהלך השנה האחרונה אנו עדים לפופולריות הגוברת של 

התגיות #קורונהCovid48( 48#( ו-#קורונה1948 )Covid1948#(48 ברשת טוויטר. 

46  The Hydroxychloroquine is a controversial drug treatment advocated by Professor Didier Raoult.
47  http://bit.ly/3mAwsqV. 

מדינת ישראל מתוארת לאורך התיאוריות הללו כ-"הנגיף המסוכן ביותר לאנושות".  48

ומספקת ,	באירופה יםהן את הימין והן את השמאל הקיצוני	מלבהת הקורונה מגיפכי  ,את הנתונים הללו והזהיר
	איחוד כוחותלאחרות כר פורה להסתה ו תבוצות מיליטנטיוקללדעאש ו שבחסותו הן יכולות לשוב ולצבור ,
גם 	,אולוגיימצדדים שונים של הספקטרום האיד	קיצוניםבכוחה של האנטישמיות לאחד בין ,	יתרה מכך	1.השפעה

	זו לזובמקרים שתפיסות עולמם מנוגדות לחלוטין  המספקות להן  ,אלסביב טענות נגד היהודים ומדינת ישר,
		.נקודות ממשק ובסיס לפעולה משותפת

 

	ת הקורונהמגיפמאפייני השיח הווירטואלי ביחס ל.	3
	תיאוריות קונספירציה המופצות במדיה החברתית.	א

	הקורונה הובילה להתפשטות תיאוריות קונספירציה אנטישמיות תמגיפהתפרצות  ובכללן חידוש והדהוד של ,
	ביניימיות-עלילות הדם הימי 	תיאוריות אלו מוחזרו כעת כצורות של אנטישמיות מודרנית; ,	כי יהודים ,נטען.

את שליטתם הגלובלית  כדי להרחיב נגיףובאופן כללי ניצלו את ה,	מימנו,	הפיצו,	או מדינת ישראל יצרו,	ציונים
הוא  נגיףכי ה ,ישנם הטוענים.	משמש את היהודים להפקת רווחים נגיףכי ה ,עוד נטען.	קבוע סדר עולמי חדשלו

אגנס בוזין ,	שרת הבריאות הצרפתית לשעבר.	סורוס'	ורג'ידי הפילנתרופ היהודי ג	כלי נשק ביולוגי שמומן על
)Agnès	Buzyn	 	ובעלה), 	Levy	Yves(לוי  איב, 	היו מטרה לגל של הודעות אנטישמיות), השניים הואשמו .

	Hydroxychloroquine( הידרוקסיכלורוקוויןלשהפעילו לחצים כדי למנוע את האישור הרשמי  תרופה ),
		2.כדי להפיק רווח כלכלי,	ביכולתה למנוע הדבקה בקורונה ולסייע בריפויהכי יש למלריה שהיו שטענו 

 

 

לפיו יהודים הם מרעילי בארות ש	,ביניימי-האיור מחיה את הדימוי הימי;	כמרעילת בארותאגנס בוזין קריקטורה אנטישמית של 
		3)תמונת מסך מתוך טוויטר(

																																																								
1http://reut.rs/3mHmkNf.	 

2	The	Hydroxychloroquine	is	a	controversial	drug	treatment	advocated	by	Professor	Didier	Raoult.	
3	http://bit.ly/3mAwsqV.		
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במהלך השבוע השלישי של אפריל 2020, שבוע שבו צוינו יום הזיכרון לשואה )בין ה-20   
ל-21 בחודש( ויום האסיר הפלסטיני )ה-17 בחודש(, נעשה שימוש נרחב בתגית #קורונה48 
בטוויטר. התגית קושרת בין נגיף הקורונה למדינת ישראל. חקירת האירוע מעלה, כי מקור 
התגית #קורונה48 באירוע פייסבוק שנוצר כדי לציין את יום האסיר הפלסטיני, ושיוזמיו 
הם קבוצה בשם "ילדי מחנות הפליטים – הקבוצה הירדנית". 1,000 הציוצים נדגמו במהלך 
כ-15 שעות והראו, שהתגית #קורונה48 הגיעה ליותר מחצי מיליון חשבונות טוויטר 

ונצפתה על ידי יותר ממיליון משתמשים. עיקר החשיפה לתגית הייתה בארה"ב ובירדן. 

מעבר לכך, ב-14 במאי החל קמפיין דומה לציון יום השנה לנכבה; קמפיין זה קידם את   
התגית #קורונה1948. על פי נתוני טוויטר, בין ה-15 ל-17 במאי הוזכרה התגית בטוויטר 
כמעט 250,000 פעמים, כ-400,000 גולשים הגיבו לה ופוטנציאל החשיפה אליה היה קרוב 
לשני מיליארד גולשים. 44% מהציוצים שהזכירו את #קורונה1948 נכתבו בפרסית, 35% 
באנגלית ו-8% בערבית. המנהיג העליון של איראן, עלי ח'אמנאי, עשה גם הוא שימוש 

בתגית #קורונה1948 בחשבון הטוויטר שלו כדי להשוות בין ישראל לנגיף הקורונה.

45 

 44.ב ובירדן"בארה
.	1948קורונה#קמפיין זה קידם את התגית ;	השנה לנכבה במאי החל קמפיין דומה לציון יום	14-ב,	מעבר לכך •

	פעם	250,000במאי הוזכרה התגית בטוויטר כמעט 	17-ל	15-בין ה מהציוצים שהזכירו את 	%44.
,	אמנאי'עלי ח,	גם המנהיג העליון של איראן.	בערבית	%8-באנגלית ו %35,	נכתבו בפרסית	1948קורונה#

	.	וויטר שלו כדי להשוות בין ישראל לנגיף הקורונהבחשבון הט	1948קורונה#השתמש בתגית 

 

 

																																																								
44	 https://www.jewishpress.com/news/israel/anti-israel-campaign-comparing-jewish-state-to-coronavirus-
gains-traction-in-us/2020/04/26.	
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45	https://twitter.com/O_ABUSHTAYA/status/1252237895991283712/photo/1.	
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45	https://twitter.com/O_ABUSHTAYA/status/1252237895991283712/photo/1.	

צילום מסך מטוויטר49

49  https://bit.ly/3riKotn.
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צילום מסך מטוויטר50

ג. פעילי ימין ושיח שטנה אנטישמי קיצוני ברשת
נראה שמגיפת הקורונה היא דוגמה נוספת להיקף הפעילות המקוונת שמקורה בחוגים 
אולטרה-לאומניים. על פי נתוני מערכת ה-ACMS, פעילי ימין קיצוני ופעילי תנועות העליונות 
הלבנה עושים שימוש במגיפה כדי להפיץ רטוריקה אנטישמית ותיאוריות קונספירציה. 
העלילה הנפוצה ביותר שמפיצים חוגים אלו היא הטענה, ש"היהודים הגלובליים" יצרו את 
הנגיף כדי לקבוע סדר עולמי חדש. מספר משמעותי של פוסטים מצהיר, כי מיליארדרים 
יהודים, דוגמת ג'ורג' סורוס, עומדים מאחורי הנגיף, ושהוא משמש אותם כחלק ממזימתם 
לקדם את "ההחלפה הגדולה", תיאוריה שלפיה 
אוכלוסיית אירופה הלבנה תוחלף בקבוצות לא-
תיאוריות  מוזכרות  אף  זה  בהקשר  אירופיות. 
"תוכנית קלרגי"  הקונספירציה המוכרות בשם 
 The( "ו"הכחדת הגזע הלבן )The Kalergi Plan(
White Genocide(, שלפיהן היהודים והאליטות 
הליברליות זוממים להשמיד את הגזע הלבן על 
וברב-תרבותיות.  המונית  בהגירה  שימוש  ידי 
יתרה מכך, דו"חות מזהירים, כי קבוצות בקרב 
הימין הקיצוני הפיצו הודעות ברשת, שעודדו את 

תומכיהן לצאת ולהדביק את ה"אויבים" בנגיף. 
50  https://bit.ly/2KQ24vO.
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 היהודים כשעירים לעזאזל של פעילי ימין קיצוני ברשת.	ג
על פי .	לאומניים-שמקורה בחוגים אולטרה,	נראה שמגיפת הקורונה היא דוגמה נוספת להיקף הפעילות המקוונת

פעילי ימין קיצוני ופעילי תנועות העליונות הלבנה עושים שימוש במגיפה כדי להפיץ ,	ACMS-רכת הנתוני מע
	רטוריקה אנטישמית ותיאוריות קונספירציה ,	ההכפשה הנפוצה ביותר שמפיצים חוגים אלו היא הטענה.

כי ,	ים מצהירמספר משמעותי של פוסט.	יצרו את הנגיף כדי לקבוע סדר עולמי חדש	"היהודים הגלובליים"ש
ושהוא משמש אותם כחלק ממזימתם לקדם את ,	עומדים מאחורי הנגיף,	סורוס'	ורג'ת גדוגמ,	מיליארדרים יהודים

בהקשר זה אף .	אירופיות-תיאוריה שלפיה אוכלוסיית אירופה הלבנה תוחלף בקבוצות לא",	ההחלפה הגדולה"
	Plan	Kalergi	The"	(ריתוכנית קליג"מוזכרות תיאוריות הקונספירציה המוכרות בשם  "	רצח העם הלבן"ו)

)The	White	Genocide	,(הליברליות זוממים להשמיד את הגזע הלבן על ידי  שלפיהן היהודים ובני האליטות
כי קבוצות בקרב הימין הקיצוני מפיצות ,	חות מזהירים"דו,	יתרה מכך.	תרבותיות-שימוש בהגירה המונית ורב

	.	בנגיף"	אויבים"מכיהן לצאת ולהדביק את השמעודדות את תו,	הודעות ברשת

 

																																																								
46	https://twitter.com/Advbukhari5/status/1253944261336346624/photo/1.	
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46	https://twitter.com/Advbukhari5/status/1253944261336346624/photo/1.	
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 בדימוי זה, שהופץ בטלגרם ב-15 במרץ, מוצג נגיף הקורונה כסוס טרויאני שבתוכו מתחבאים היהודים ״הגלובאליים״
51)ADL צילום: דו״ח(

 52 CST :צילום

ד. טריוויאליזציה של השואה
קהלים שונים עשו שימוש בטרמינולוגיה שקושרת בין הנגיף לבין השואה, הן ברשת והן 
מחוצה לה.53 כך, למשל, השוואה נפוצה, שנצפית במיוחד בהפגנות בארה"ב ובגרמניה, היא 
בין הגבלות הקורונה שהטילו הממשלות לבין המדיניות של המשטר הנאצי כלפי יהודים.54 
פעמים רבות נצפו מפגינים נגד הגבלות הקורונה כשהם עונדים טלאים צהובים )מגן דוד 
צהוב(. מתנגדי חיסונים טענו, ש"אנשים שלא יתחסנו יירדפו על ידי השלטונות כמו שגרמניה 
הנאצית רדפה את היהודים", או, לחלופין, שהציבור מובל לחיסון כצאן לטבח. למעשה, 
השימוש בשואה כאן הופך את היוצרות: על פי ההיגיון של תומכי תיאוריות הקונספירציה 
הללו היהודים הם שאחראים להפצת המגיפה כדי "להרוויח ממנה" וליצור "סדר עולמי חדש" 
)ראו להלן(, ואילו הם, מתנגדי החיסונים, הם הקורבנות הנרדפים האמיתיים והם המובלים 

כצאן לטבח בעלילה שהובילו היהודים 

51 https://www.jpost.com/opinion/arabic-social-media-campaign-compares-jews-to-coronavirus-626332.
52 https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/wzo-warns-with-antisemitism-coronavirus-least-of-diasporas-worries-634044.

53  יש לציין, כי מערכת ה-ACMS אינה מסווגת טריוויאליזציה של השואה כצורה של אנטישמיות. 
http://bit.ly/2J982qU :לגרמניה, ראו ;: http://bit.ly/3nEP0rn 54  לארה"ב, ראו, למשל

48 

 :צילום("	הגלובאליים"מוצג נגיף הקורונה כסוס טרויאני שבתוכו מתחבאים היהודים ,	במרץ	15-שהופץ בטלגרם ב,	בדימוי זה
 ADL(47	"דוח
	

 

		48	CST:	צילום

 

	טריוויאליזציה של השואה.	ד
	.הן ברשת והן מחוצה לה,	בין הנגיף לבין השואה פת הקורונה אף הביאה לשימוש בטרמינולוגיה שקושרתימג
היא בין הגבלות הקורונה לבין המדיניות של ,	ב ובגרמניה"שנצפית במיוחד בארה,	השוואה נפוצה,	למשל,	כך 49

ישנם מתנגדי .	פעמים רבות נצפו מפגינים נגד הגבלות הקורונה כשהם עונדים טלאים צהובים	50.המשטר הנאצי
	 ".כמו שגרמניה הנאצית רדפה את היהודים,	נרדפים"נשים שלא יתחסנו יהיו כי א,	חיסונים שטענו

 

																																																								
47	https://www.jpost.com/opinion/arabic-social-media-campaign-compares-jews-to-coronavirus-626332.	
48	 https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/wzo-warns-with-antisemitism-coronavirus-least-of-
diasporas-worries-634044.	

	.	אינה מסווגת טריוויאליזציה של השואה כצורה של אנטישמיות ACMS-כי מערכת ה,	יש לציין49	

	ראו	,ב"לארה50	 	למשל, :-condemns-memorial-https://www.theguardian.com/world/2020/may/02/auschwitz
rally-coronavirus-illinois-slogan-nazi	 	גרמניהל; 	ראו, :-german-how-https://www.dw.com/en/coronavirus

55753236-persecution/a-era-nazi-trivializing-are-protesters	.	
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תמונת מסך מחשבון הטוויטר של עמיחי שטיין55

4. סיכום
האינטרנט משחק תפקיד מרכזי בהפצת כל צורות השטנה על גוניה השונים, דבר שמביא 
ברשת  המופצות  קונספירציה  תיאוריות  במציאות.  גם  אלימים  אירועים  להתרחשות 
מתורגמות לשנאה כלפי אנשים וציבורים בעולם האמיתי . דבר זה מסכן במיוחד את הקהילות 
היהודיות, שהן בבחינת "חשוד מיידי" ומטרה קלה לשיח כזה. ההיסטוריה הוכיחה שוב ושוב, 
כי האנטישמיות נוטה להתחזק בעיתות משבר, המובילות לעלייה חדה בהקצנה החברתית 
ובפשיעה הכללית, אך גם לעלייה ספציפית בפשעי שנאה נגד יהודים. מכאן, שישנו צורך חיוני 
להתמודד באופן מערכתי עם התופעה הן ברמה המדינתית, כל מדינה בתחומה היא, והן 

באמצעות רגולציה על-מדינתית, שתאפשר לתת מענה לאופייה הגלובלי של הרשת. 

.https://bit.ly/3myOOc0  55
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	מסקנות.	4

דבר שמביא להתרחשות אירועים ,	האינטרנט משחק תפקיד מרכזי בהפצת כל צורות השטנה על גווניה השונים
פת ישת מחפשות שעיר לעזאזל שניתן להאשימו בהתפרצות מגתיאוריות קונספירציה בר.	אלימים גם במציאות

כי האנטישמיות נוטה ,	ההיסטוריה הוכיחה שוב ושוב.	דבר זה מסכן במיוחד את הקהילות היהודיות.	הקורונה
אך גם לעלייה ספציפית ,	המובילות לעלייה חדה בהקצנה החברתית ובפשיעה הכללית,	להתחזק בעתות משבר
 .	שישנו צורך חיוני להתמודד עם תופעת דברי השטנה ברשת,	מכאן.	יםבפשעי שנאה נגד יהוד

 
	 

																																																								
51	https://twitter.com/AmichaiStein1/status/1279539928448282624/photo/1.	
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משבר הקורונה ודמות היהודי בשנת 2020
השנה שחלפה הייתה שונה, קשה ותובענית בתחום המעקב אחר ההתבטאויות והאירועים 

האנטישמיים, ניתוחם והבאתם לרשות הרבים. 

השאלה שלפנינו היא, האם הגילויים וההתבטאויות האנטישמיים שהיינו עדים להם בשנה 
שעברה מציירים דמות יהודי/ישראלי שונה מזו שהכרנו בשנים קודמות? שאלה זו מתחזקת 
לנוכח התחושה בקרב העוקבים אחרי האנטישמיות, שהגילויים וההתבטאויות עצמם היו 
אחרים השנה, ושאפשר להבחין בשוני בשלושה תחומים: האינטנסיביות, הכיעור והקיצוניות 

וטיב ההתייחסויות לשואה. 

ננסה לענות על שאלה זו בעקבות השפעתן של כמה התפתחויות: הקורונה והפחד שהציפה, 
רצח ג׳ורג׳ פלויד, תנועת QAnon והאיסור על השחיטה הכשרה. 

מגיפת הקורונה החלה להתפשט בעולם בסוף פברואר, ובעקבותיה הגיעה ההאשמה, 
שיהודים וישראלים פיתחו את הנגיף והם מפיצים אותו בעולם; הם גם אלה שימצאו תרופה 
למחלה וחיסון מפניה ואז ימכרו אותם לכל העולם החולה ויגרפו רווח עצום. במהלך החודשים 
הבאים עשתה לה עלילה זו כנפיים, וחומר זרם מכ-35 ארצות, במלל ובקריקטורות ארסיות 
המפתיעות גם חוקרים ותיקים. השאלה היא, מדוע התפשטה העלילה במהירות והגיעה לא 
רק מחוגים קיצוניים, כמו חסידי העליונות הלבנה, נוצרים אולטרה-שמרנים והמאשימים 
הקבועים כמו איראן, טורקיה והרשות הפלסטינית, אלא גם מאוכלוסייה שאינה מזוהה 
פוליטית או אידיאולוגית. התשובה המקובלת, שממילא מאשימים יהודים בכל צרה תחת 
השמש, אינה מספקת במקרה זה. כאן מדובר בפחד עמוק מפני מחלה לא ידועה, מגיפה 
מתפשטת, שיש בה מסתורין אפל, והפחד מעלה את הדעות הקדומות, האמונות התפלות 
והרגשות הקמאיים, כפי שהעלו השחפת, הצרעת והטיפוס כשלא היה להן מרפא. לאורך 
ההיסטוריה, מאז ״הגירוש ממצרים״, כביכול משום ששבטי ישראל לקו בצרעת, הדביקו את 
סביבתם ולכן בודדו אותם בארץ גושן, ממנה גורשו אחר כך - נתפס היהודי כמפיץ מחלות. 
מכות מצרים הן ההד לסיפור הזה, שהוא ההיפך מן המסורת שלנו. בימי הביניים התווספה 
ההאשמה בהרעלת הבארות בזמן המגיפה השחורה באמצע המאה ה-14, וגם במהלכה חיפשו 
אשמים באסון הכבד ומצאו אותם ביהודים. יהודים שימשו כרופאים בחצרותיהם של מלכים 
ונסיכים, ואגדות רבות הן הד לפחד מפני כוחם וידיעותיהם והן גם הרקע למשפט הרופאים 
שיזם סטלין בשלהי ימיו והחדיר את פחדיו להמונים. הנאצים היו אחוזי פחד אובססיבי 
מיכולתם של יהודים להפיץ מחלות, והם צוירו כחולדות, כעכברים וככינים, לא כמשל אלא 
בפועל ממש, והתעמולה שלהם פשטה ברחבי אירופה. הביטוי Judeovirus, שנוצר לאחרונה, 

מתמצת ומהדהד את הפחד מן הדמות הזאת, שצצה מחדש בזמן הקורונה.

ביטויים רבים מעידים על כך, שהמגיפה נתפסת כשואה של ימינו, ולכן ההאשמה שיהודים 
גרמו לה היא חמורה במיוחד: ההגבלות והסגר שמיועדים לצמצם את המחלה מושווים 
למדיניות המשטר הנאצי, ובייחוד לסגר בגטאות; הביטוי ״לא מחוסן״ מופיע בגרמניה במקום 
המילה ״יהודי״ בתוך טלאי צהוב שעונדים מפגינים, כי הלא-מחוסנים מרגישים נרדפים כמו 
יהודים אז; Holocough הוא שילוב של שואה ושיעול, שנפוץ בחוגים ימניים קיצוניים, כאילו 
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יהודים משתעלים במזיד כדי להפיץ את המחלה, ועוד. בקיץ החלו ההאשמות להיחלש 
והופיעו בתדירות נמוכה יותר.

בעקבות רצח ג׳ורג׳ פלויד בידי שוטר במיניאפוליס בחודש מאי, לא פסקו האשמות כנגד 
יהודים וישראלים, שוב - כיחידים וכקולקטיב, אלא רק שינו, בין לילה, את תוכנן: ראשית, 
טפלו אשמה שהיהודים היו סוחרי עבדים, שהביאו מאות אלפים מילידי אפריקה לארצות 
הברית. היו יהודים, שנחשבים מאז ומעולם ללבנים, ולא לבנים סתם, אלא מה שמכונה 
היום ״פריווילגים״: בעלי זכויות יתר, מקורבים לשלטון, נהנים כלכלית מן הקשר איתו, בעלי 
תפקידים משפיעים. האשמה זו הציבה ניגוד בין הציבור האפרו-אמריקני לבין הקהילה 
היהודית, ניגוד הסותר את השתתפותם של מנהיגים וצעירים יהודים רבים במאבקם של 
האפרו-אמריקנים להשגת שוויון זכויות אזרחי. שנית, תוך זמן קצר פשטה הידיעה, המבוססת 
כביכול על עובדות, שמשטרת ישראל אימנה בעבר ומאמנת גם היום משטרות בארה״ב 
בטקטיקות הרג כמו זו שבאמצעותה נהרג פלויד, והיא זו הדוחפת אותם לאכזריות ולגזענות 
ומלמדת אותן כיצד להתעלל ולפגוע. כך עוות שיתוף הפעולה בנושאי טרור ומודיעין והפך 
למקור ל״שעתוק״ תכונותיהם המכוערות של הישראלים-היהודים למשטרת ארה״ב ושימש 
ל״הוכחת״ כוחם ויכולתם להשפיע על גופים מרכזיים בארה״ב ולנווט אותם נגד המיעוטים 
בארה״ב. ושלישית, מיד הועלתה גם ההשוואה בין הפלסטינים לשחורים בארה״ב: שני 
הציבורים האלה סובלים מנחת ידם של ישראלים/יהודים והברית ההדוקה שבין ישראל 

והיהודים לבין הממשל האמריקני לדורותיו היא המאפשרת דיכוי כפול ודומה זה. 

בינתיים התפשטה בהדרגה תנועה שהחלה ב-2016, הנקראת QAnon, וקנתה לה ציבור 
תומכים רחב ב-2020. תיאוריית הקונספירציה של ״קיו האנונימי״ מבוססת על תכנים 
אנטישמיים, ששורשיהם בעלילות הדם הימי-ביניימיות, שחיברו בין פולחני היהדות לבין 
עינוי ורצח ילדים נוצרים; דימויים ימי-ביניימיים נוספים נגד יהודים המשולבים בתיאוריית 
קונספירציה זו כוללים פדופיליה, הניסיון להשיג כוח ושררה והפקת רווחים מסבל שנגרם 
לאוכלוסייה הלא-יהודית. המוטיבים האלו שימשו לראשונה בהיסטוריה המודרנית בכתיבת 
״הפרוטוקולים של זקני ציון״, והתיאוריה הידועה בשם ״קיו האנונימי״ מהדהדת מחדש תכנים 
אלו, באופן שפונה לקהל מודרני. לפי ה-WJC, ״מצדדי תיאוריית QAnon מצטטים באופן 
תכוף את ›הפרוטוקולים של זקני ציון׳ כהוכחה לדעותיהם. התיאוריה צברה קהל תומכים 

רחב, עד שבסופו של דבר, בניסיון להגבילה, נאסרה הפצתה ברשתות החברתיות.

בדצמבר, לקראת סופה של השנה, עלתה פרשה נוספת, והיא האיסור שקבע בית הדין לצדק 
של האיחוד האירופי ממקום מושבו בלוקסמבורג על שחיטה כשרה ועל ח׳לל, השחיטה 
המוסלמית. זמן קצר לפני כן, בספטמבר, הודיע אותו בית דין שהוא מחויב להגנה על חופש, 
שיאפשר ליהודים ולמוסלמים לחיות על פי המנהגים שקובעת דתם. בנובמבר פרסמה 
מועצת האיחוד האירופי הצהרה ארוכה ואפילו מרגשת בגנותה של האנטישמיות. ואולם 
הצהרות חשובות אלה עומדות בסתירה לדמות היהודי שמציב האיסור על השחיטה: שוב 
עולה תכונת האכזריות כביכול, הטבועה ביהודים, מורשת התנ״ך והאל הקנא והנוקם המצווה 
על יד קשה, והפעם כלפי בעלי חיים חסרי ישע. אכזריות זו הולכת יד ביד עם תכונה נוספת, 
והיא הנוקשות והדבקות בהלכות בנות אלפי שנים, שמזמן הגיעה העת לשנותן ולהתגמש, 
להיות חלק מן העולם המודרני, שבו היחס כלפי בעלי חיים הוא אמת מידה לערכים ולחמלה. 
ההיפוך המאפיין את האנטישמיות מתגלה גם כאן: בימי הביניים הואשמו יהודים בכך שיש 
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להם קרבה מיוחדת, ואפילו יחסים אינטימיים, עם חזירים; ביהדות שימוש בדם אסור, כי 
״הדם הוא הנפש״, אבל עלילת הדם נמשכה עד המאה העשרים, והשחיטה הכשרה הוקעה 
ציבורית כפגיעה בבעלי חיים מבלי שהציבור האירופי יידע בעצם את פרטיה. אחת התמונות 
המזעזעות, שנקבעה בזיכרון הציבורי הגרמני, היא הצילום בסרט מבית מדרשו של גבלס, 
״היהודי הנצחי״, שבו צועדת שורת יהודים עבדקנים עם סכינים שלופות בידיהם, חיוך זדוני 
על פניהם, הפרה נשחטת, והיא מפרפרת זמן רב, מתבוססת בדמה הקולח על הרצפה, עד 
שהיא משיבה את נשמתה. לא רק גרמנים ראו סרט זה, שהפך להתגלמות האכזריות היהודית 

כלפי בעלי חיים – הוא הופץ, כמו יתר מרכיבי התעמולה הנאצית, ברחבי אירופה. 

ההתפתחויות שלעיל לא הביאו להיווצרות דמות יהודי וישראלי שונה מן הקודמת – המוטיבים 
המוכרים במשך מאות בשנים הועלו גם בשנת 2020, אלא שהם הובעו בעוצמה רבה יותר, 
במטחים של התבטאויות מילוליות וחזותיות מכוערות וקיצוניות: בתי הכנסת סגורים, אבל 
תאי הגז פתוחים; היהודים הם הכלבים שלנו - Kill the Jews, נכתב באותיות ענק מתחת 
לשער הכניסה לבוורלי הילס; וכומר ברזילאי מתפלל לאלוהים – ״אנא הרוג אותם בחרבך״. 
אם הקורונה היא שואה עולמית, ואם היהודים והישראלים מואשמים בכך שגרמו לה, הרי 

שיש כאן האשמה נוראה, והיפוך יוצרות 75 שנים לאחר השואה. 
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סקירה לפי אזורים ומדינות
1. ארצות הברית

במהלך שנת 2020 התרחשו כמה אירועים, שהשפיעו על החברה האמריקנית והיו להם 
השלכות על יהודי ארה״ב והאנטישמיות המכוונת נגדם. האירוע המשמעותי ביותר היה 
מגיפת הקורונה וההגבלות שהיא גררה. אירועי מפתח אחרים כללו את המחאות הכלל-
ארציות של תנועת ״חיי השחורים חשובים״ )Black Lives Matter; BLM( והבחירות לנשיאות 
ארה״ב, שיצרו פילוג רב. התפרצות מגיפת הקורונה והגבלות התנועה שהיא גררה הובילו 
 )ACMS-לעלייה בפעילות האנטישמית ברשת במהלך שנת 2020 )ראו דו״ח של מערכת ה
ולתפוצה רחבה של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות, שנגעו בשלושת האירועים המרכזיים 
 American Jewish( שהוזכרו לעיל. סקר שנערך בקרב ״הוועדה היהודית האמריקנית״
Committee; AJC( בספטמבר 2020 בקרב אמריקנים יהודים ולא-יהודים מצא, שמרבית 
היהודים האמריקנים מאמינים, שהאנטישמיות היא בעיה מתמשכת בארה״ב ושהיקפה רק 
גדל. 56באופן מעניין, בעוד שגם לא-יהודים סבורים שהאנטישמיות בארה״ב מהווה בעיה, 
הם אינם חושבים שיש בה החרפה כלשהי, ו-65% מהם אף אינם חושבים שהיהודים הם אלו 
שצריכים להגדיר מהי אנטישמיות.57 יש לציין, כי מדובר במוסר כפול, שמפלה לרעה דווקא 
את היהודים האמריקנים, שכן כל קבוצות המיעוט האחרות במדינה נחשבות לגורם המוסמך 
לצורך הגדרת היחס הגזעני שפוגע בהם. יתרה מכך, הסקר גם מצא, שיהודי ארה״ב ערים 
לאנטישמיות נגדם מכיוונים שונים – האסלאם הקיצוני, הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני – אך 

הם אינם רואים בתופעות אלו סכנות שוות משקל. 58

56 ”The State of Antisemitism in America 2020: AJC's Survey of American Jews,“ American Jewish Committee, November 2020, 
page 2, https://bit.ly/380xszp. 

57 Ibid., pages 7-8.
58 Ibid., page 5. 
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 סקירה לפי אזורים ומדינות
	ארצות הברית.	1

 

 
 

ב "שהשפיעו על החברה האמריקנית והיו להם השלכות על יהודי ארה,	התרחשו כמה אירועים	2020שנת  במהלך
	והאנטישמיות המכוונת נגדם 	הקורונה וההגבלות שהיא גררה מגיפתהאירוע המשמעותי ביותר היה . אירועי .

;	Matter	Lives	Black"	(חשובים	השחוריםחיי "ארציות של תנועת -מפתח אחרים כללו את המחאות הכלל
BLM( ב"והבחירות לנשיאות ארה	שיצרו פילוג רב,	הקורונה והגבלות התנועה שהיא גררה  מגיפתהתפרצות .
ולתפוצה )	ACMS-ח של מערכת ה"ראו דו(	2020לעלייה בפעילות האנטישמית ברשת במהלך שנת  הובילו

סקר שנערך .	שנגעו בשלושת האירועים המרכזיים שהוזכרו לעיל,	רחבה של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות
	(האמריקנית	היהודיתהוועדה "בקרב  "American	 Jewish	 Committee	 ;AJC	 	בבקר	2020	בספטמבר)

	מתמשכת	בעיה	היא	שהאנטישמיות,	מאמינים	האמריקנים	היהודים	שמרבית,	מצאיהודים -ולא	יהודים	אמריקנים
,	בעיה	מהווהב "בארה	שהאנטישמיות	סבוריםיהודים -לא	שגם	בעוד,	מעניין	באופן	52.גדל	רק	ושהיקפהב "בארה
	להגדיר	שצריכים	אלו	הם	דיםשהיהו	חושבים	אינם	אף	מהם	%65-ו,	כלשהי	החרפה	בה	שיש	חושבים	אינם	הם
	יש לציין 53.אנטישמיות	מהי 	כי מדובר במוסר כפול, 	שמפלה לרעה דווקא את היהודים האמריקנים, שכן כל ,

,	יתרה מכך.	קבוצות המיעוט האחרות במדינה נחשבות לגורם המוסמך לצורך הגדרת היחס הגזעני שפוגע בהם
	הסקר גם מצא 	האסלאם הקיצוני	–דם מכיוונים שונים ב ערים לאנטישמיות נג"שיהודי ארה, הימין הקיצוני ,

		54.אך הם אינם רואים בתופעות אלו סכנות שוות משקל	–והשמאל הקיצוני 

לדברי ,	עם זאת.	2020ב בשנת "פורסמה הסטטיסטיקה הרשמית לגבי היקף האירועים האנטישמיים בארה טרם

																																																								
52	“The	State	of	Antisemitism	in	America	2020:	AJC's	Survey	of	American	Jews,”	American	Jewish	Committee,	
November	2020,	page	2,	https://bit.ly/380xszp.	 
53	Ibid.,	pages	7-8.	
54	Ibid.,	page	5.		
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נכון לזמן כתיבת שורות אלה, טרם פורסמה הסטטיסטיקה הרשמית לגבי היקף האירועים 
the Anti-( נגד השמצה״  ״הליגה  לדברי  זאת,  2020. עם  האנטישמיים בארה״ב בשנת 

Defamation League; ADL(, בשנת 2019 סבלה הקהילה היהודית בארה״ב ממספר האירועים 
האנטישמיים הגבוה ביותר מאז החלו המדידות ב-59.1979 בשנה זו התרחשו סך של 2,107 
אירועים נגד יהודים ומוסדות יהודיים ברחבי המדינה, דבר המהווה עלייה של 12% בהשוואה 
לשנה הקודמת; מספר המתקפות הפיזיות עלה ב-56% בהשוואה לשנה הקודמת. במהלך 
שנת 2019 היו 61 מקרים של תקיפות פיזיות על רקע אנטישמי, 1,127 מקרים של הטרדה 
ו-919 מקרים של פגיעה ברכוש. אירועים אנטישמיים דווחו בכל המדינות בארה״ב, למעט 
באלסקה ובהוואי, אולם מרבית האירועים התרחשו במדינות שבהן מספר היהודים הגבוה 
ביותר. בשנת 2019 היו אלו ניו יורק )430 אירועים(, ניו ג׳רזי )345 אירועים(, קליפורניה )330 
אירועים(, מסצ׳וסטס )114 אירועים( ופנסילבניה )109 אירועים(. סך כל האירועים האלה 

מהווה כמעט 45% מכלל האירועים האנטישמיים שהתרחשו בארה״ב במהלך שנת 2019. 60 

א. נגיף הקורונה בארה״ב והאנטישמיות
החיבור בין אנטישמיות לנגיף הקורונה החל לתפוס תאוצה כמעט מיד אחרי התפרצות 
המגיפה העולמית. אנטישמיות שעושה שימוש בנגיף הקורונה מצויה הן בימין הקיצוני והן 
בשמאל הקיצוני. בשמאל הקיצוני עיקר המוקד הוא מדינת ישראל, וישנה טענה כאילו ישראל 
מפיצה את הנגיף באופן מכוון לרשות הפלסטינית במטרה להזיק לפלסטינים ולהכניעם. 
פעילים אנטישמים מהשמאל הקיצוני אף השוו בין ישראל לנגיף קורונה, כשהם עושים שימוש 
בהצהרות, כגון ״מדינת ישראל היא הנגיף האמיתי״. מנגד, בעוד שבימין הקיצוני האשימו 
גם מיעוטים נוספים בתיאוריות הקונספירציה הקשורות לנגיף – ובייחוד את האוכלוסייה 
ממקור אסיאתי – השילוב בין אנטישמיות לנגיף הקורונה התמקד בתיאוריות קונספירציה, 
הטוענת שהמגיפה היא מזימה יהודית או ציונית. לפי גישה זו, הפצת הנגיף מונעת ממספר 
רב של סיבות, ובכללן הניסיון להשתלט על ממשלת ארה״ב, להשמיד או לשלוט באוכלוסיות 
אזרחיות ולקדם ״סדר יום ליברלי סודי״ – דוגמת רפורמות המיועדות להילחם בשינויי 
האקלים. תיאוריות אנטישמיות שונות הקשורות לנגיף נפוצו במספר רב של פלטפורמות 
במדיה החברתית. התיאוריות הנפוצות ביותר טוענות, ש״היהודים הגלובאליים״, ובראשם 
ג׳ורג׳ סורוס ומשפחת רוטשילד, פיתחו את וירוס הקורונה כאמצעי לשלוט בממשלות העולם, 

לבצע טיהור אתני, או להפיק רווחים מחיסונים וממניפולציות של שוק ההון. 

ב. מפיצי התיאוריות המרכזיים: פעילי העליונות הלבנה
 Department of Homeland( לפי הדו״ח השנתי הראשון של ״המשרד לביטחון המולדת״
Security(, שפורסם באוקטובר 2020, פעילי העליונות הלבנה הם האיום הפנימי המסוכן 
ביותר, והעקבי ביותר, בארה״ב.61 על רקע הערכה זו, יש להדגיש, כי מהרגע שהתפרצה 
המגיפה עושה קבוצה זו שימוש נרחב בנגיף הקורונה כדי לעודד אנטישמיות ואלימות כלפי 
יהודים. במרץ, מעט אחרי שהוטלו סגרים על ערים מרכזיות כמו ניו יורק, דיווח ה-FBI, כי 
יורטו הודעות שנשלחו על ידי ניאו-נאצים ופעילי עליונות לבנה, המעודדות את חבריהם 
שנדבקו בקורונה לבקר במקומות שבהם מתאספים יהודים ושוטרים – דוגמת בתי כנסת, 
59 ”Antisemitic Incidents Hit All-Time High in 2019,“ Reports, ADL, May 12, 2020, https://bit.ly/3oLrlG0. 
60 Ibid. 
61 Homeland Threat Assessment, FBI, October 2020, page 18, https://bit.ly/2W8G55B. 
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סופרמרקטים, משרדים, ועסקים – ולנסות להדביקם בנגיף. פעילים שחלו אף הונחו לתקוף 
מטרות באמצעות תרסיסים על בסיס נוזלי גוף.62 בנוסף, ״המרכז המשפטי לעוני בדרום״ 
)Southern Poverty Law Center; SPLC( דיווח כי פעילי עליונות לבנה הקוראים לעצמם 
״תאוצנים״ )“Accelerationists”( השתמשו בנגיף הקורונה באופן תועלתני. פעילי הקבוצה 
ביקשו למשוך מתגייסים חדשים, ולהניע את תומכיהם לפעילות, באמצעות רתימת הפחד 
והחשדנות כלפי הממשלה שגאו במהלך התפרצות המגיפה.63 ב-24 במרץ, סיכל ה-FBI ניסיון 
פיגוע שבו פעיל עליונות לבנה מקבוצת התאוצנים, בעל דעות אנטישמיות, ניסה לפוצץ בית 
חולים במדינת מיזורי )Missouri(. האיש, תימות׳י וילסון )Timothy Wilson(, שמת במהלך 

ניאו-נאציים  חילופי אש עם ה-FBI, היה פעיל בארגונים 
 National Socialist( כגון ״ארגון הסוציאליסטים הלאומניים״
 Vorherrschaft( פורהרשאפט״  ו״דיביזית   ,)Movement
Division(.64 ניאו-נאצים ופעילי עליונות לבנה אף חדרו לתוך 
הפגנות נגד הגבלות הקורונה ברחבי ארה״ב, כדי להפיץ דעות 
אנטישמיות ותיאוריות קונספירציה. במקרה אחד, ניאו-נאצי 
שמוכר היטב לרשויות צולם כשהוא נושא שלט אנטישמי )ראו 
לעיל( במהלך מחאה נגד הגבלות הקורונה בעיר קולומבוס. 
כעבור מספר ימים, ב-3 במאי, נעצר האיש כשנכנס לחנות 
נוחות בעודו נושא גרזן ומצ׳טה; הוא שאל היכן היהודים, ואז 

הצהיר שהוא נוסע לאוניברסיטת קנט כדי למצוא אותם. 65 

תיאוריות  מול  יהודית  סולידריות  חשובים:  שחורים  חיי  ג. 
קונספירציה אנטישמיות

 )Derek Chauvin( הריגתו של ג׳ורג׳ פלויד, ב-25 במאי 2020, בידי השוטר דרק שובין 
הציתה מחאות כלל-ארציות נגד הגזענות המוסדית והאלימות המשטרתית נגד אפרו-
אמריקנים. תנועת BLM הייתה, על פי רוב, הגורם המוביל במחאות; מדובר בתנועה פוליטית-
חברתית, הדוגלת באי-אלימות. לתנועה אין מבנה היררכי מאוחד או הנהגה לאומית, והיא 
פועלת בעיקר נגד אי-שוויון גזעי ואלימות משטרתית בארה״ב. לפי ה-ACLED, ארגון ללא 
מטרות רווח שעוקב אחר אירועים מדווחים של אלימות משטרתית ומחאות ברחבי העולם, 
התקיימו ״יותר מ-7,750 הפגנות שקושרו לתנועת BLM ביותר מ-2,440 מקומות בכל 50 
המדינות בארה״ב ובוושינגטון הבירה״.66 על אף שחלק מהמחאות הפכו לאירועים אלימים, 
ה-ACLED מדווח, שביותר מ-93% מהמחאות של BLM בין ה-26 במאי וה-22 באוגוסט 
2020 לא נעשה שימוש באלימות. יהודי ארה״ב תמכו באופן כללי בתנועת BLM, וב-28 
באוגוסט חתמו 627 ארגונים יהודיים ובתי כנסת על פרסומת שהתפרסה על-פני עמוד 
שלם ב״ניו יורק טיימס״, שבה הצהירו, כי ״אנו אומרים בקול אחד: חיי שחורים חשובים״.67 

62 ”FBI Says Extremists Are Urging Spread of Coronavirus to Jews, Police,“ Times of Israel, March 23, 2020, https://bit.
ly/2WaAgo9. 

63 ”White Supremacists See Coronavirus as an Opportunity,“ SPLC, March 26, 2020, https://bit.ly/37Yo9jE. 
64 ”Missouri Man Planned to Bomb Hospital During Pandemic to Get Attention for White Supremacist Views,“ NBC News, March 

30, 2020, https://nbcnews.to/3gJqnaD. 
65 ”Alleged Neo-Nazi Who Carried Anti-Semitic Sign at COVID-19 Protest Pleads Guilty to Gun Charge,“ Ohio Capital Journal, 

September 16, 2020, https://bit.ly/348NWEK. 
66 ”Demonstrations & Political Violence in America: New Data for Summer 2020,“ ACLED, September 2020, page 2, https://bit.ly/2Kjg80n. 
67 ”‘Black Lives Matter,’ Declare Groups Representing Majority of US Jews in NYT Ad,“ Times of Israel, August 29, 2020, https://bit.ly/2K3Tb1n. 
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ב "סבלה הקהילה היהודית בארה 2019	בשנת),	;ADL	League	Anti-Defamation	the"	(השמצה	נגדהליגה "
	2,107בשנה זו התרחשו סך של  	1979.55-ממספר האירועים האנטישמיים הגבוה ביותר מאז החלו המדידות ב

;	בהשוואה לשנה הקודמת 12%דבר המהווה עלייה של ,	אירועים נגד יהודים ומוסדות יהודיים ברחבי המדינה
מקרים של תקיפות 	61היו 	2019במהלך שנת .	בהשוואה לשנה הקודמת	56%-מספר המתקפות הפיזיות עלה ב

אירועים אנטישמיים דווחו .	מקרים של פגיעה ברכוש	919-מקרים של הטרדה ו	1,127,	פיזיות על רקע אנטישמי
אולם מרבית האירועים התרחשו במדינות שבהן מספר היהודים ,	למעט באלסקה ובהוואי,	ב"בכל המדינות בארה

	ביותרהגבוה  	אירועים	430(היו אלו ניו יורק 	2019בשנת . 	אירועים	345(רזי 'ניו ג), 	330(קליפורניה ),
	45%סך כל האירועים האלה מהווה כמעט ).	אירועים	109(ופנסילבניה )	אירועים	114(וסטס 'מסצ),	אירועים

 		2019.56ב במהלך שנת "מכלל האירועים האנטישמיים שהתרחשו בארה
 

	ב והאנטישמיות"נה בארהנגיף הקורו.	א
.	החיבור בין אנטישמיות לנגיף הקורונה החל לתפוס תאוצה כמעט מיד אחרי התפרצות המגיפה העולמית

בשמאל הקיצוני עיקר .	שעושה שימוש בנגיף הקורונה מצויה הן בימין הקיצוני והן בשמאל הקיצוני אנטישמיות
יצה את הנגיף באופן מכוון לרשות הפלסטינית במטרה וישנה טענה כאילו ישראל מפ,	המוקד הוא מדינת ישראל

כשהם ,	פעילים אנטישמים מהשמאל הקיצוני אף השוו בין ישראל לנגיף קורונה.	להזיק לפלסטינים ולהכניעם
	עושים שימוש בהצהרות 	מדינת ישראל היא הנגיף האמיתי"כגון , 	מנגד". בעוד שבימין הקיצוני האשימו גם ,
השילוב 	–ובייחוד את האוכלוסייה ממקור אסיאתי 	–יות הקונספירציה הקשורות לנגיף מיעוטים נוספים בתיאור

.	הטוענת שהמגיפה היא מזימה יהודית או ציונית,	בין אנטישמיות לנגיף הקורונה התמקד בתיאוריות קונספירציה
להשמיד ,	ב"רהובכללן הניסיון להשתלט על ממשלת א,	סיבות	של	רב	ממספר	מונעת	הנגיף	הפצת,	לפי גישה זו

דוגמת רפורמות המיועדות להילחם בשינויי 	–"	סדר יום ליברלי סודי"או לשלוט באוכלוסיות אזרחיות ולקדם 
	האקלים .	תיאוריות אנטישמיות שונות הקשורות לנגיף נפוצו במספר רב של פלטפורמות במדיה החברתית.

פיתחו ,	רוטשילדומשפחת  סורוס'	ורג'ראשם גוב",	היהודים הגלובאליים"ש,	התיאוריות הנפוצות ביותר טוענות
	את וירוס הקורונה כאמצעי לשלוט בממשלות העולם 	לבצע טיהור אתני, או להפיק רווחים מחיסונים ,

	.	וממניפולציות של שוק ההון

	

 הלבנה	העליונות	פעילי	:המרכזיים	התיאוריות	מפיצי.	ב
	(המולדת	לביטחוןהמשרד "ח השנתי הראשון של "הדו לפי "Department	of	

Homeland	Security	 הם  הלבנה	העליונות	פעילי,	2020	באוקטובר	שפורסם),
יש ,	על רקע הערכה זו 	57.ב"בארה,	והעקבי ביותר,	האיום הפנימי המסוכן ביותר

כי מהרגע שהתפרצה המגיפה עושה קבוצה זו שימוש נרחב בנגיף הקורונה ,	להדגיש
מעט אחרי שהוטלו סגרים על ,	במרץ.	הודיםכדי לעודד אנטישמיות ואלימות כלפי י

-כי יורטו הודעות שנשלחו על ידי ניאו,	FBI-דיווח ה,	ערים מרכזיות כמו ניו יורק
	נאצים ופעילי עליונות לבנה המעודדות את חבריהם שנדבקו בקורונה לבקר ,

	דוגמת בתי כנסת	–במקומות שבהם מתאספים יהודים ושוטרים  ,	סופרמרקטים,
פעילים שחלו אף הונחו לתקוף מטרות .	ולנסות להדביקם בנגיף	–קים ועס,	משרדים

																																																								
55	“Antisemitic	Incidents	Hit	All-Time	High	in	2019,”	Reports,	ADL,	May	12,	2020,	https://bit.ly/3oLrlG0.	 
56	Ibid.		
57	Homeland	Threat	Assessment,	FBI,	October	2020,	page	18,	https://bit.ly/2W8G55B.		
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לדברי אודרי ששון )Audrey Sasson(, המנהלת בפועל של ״יהודים למען צדק גזעי וכלכלי״ 
)Jews for Racial and Economic Justice(, ההחלטה לפרסם את המודעה התקבלה כתגובה 
לתיאוריות הקונספירציה שהפיץ הימין הקיצוני במטרה למוטט את התנועה באמצעות 
רטוריקה אנטישמית. 68 תיאוריות אלו טענו, כי תנועת BLM היא למעשה ״חיל״ של ״היהודים 
הגלובאלים והמרקסיסטים״ )בעיקר ג׳ורג׳ סורוס(. בנוסף, התאריך שנבחר לפרסום המודעה 
היה בעל משמעות סימבולית, שכן היה זה יום השנה ה-57 של המצעד לוושינגטון ב-1963, 

שבו נשא מרטין לות׳ר קינג את נאומו ההיסטורי ״יש לי חלום״. 

בעוד שמחקר שבחן את הפגנות ה-BLM בארה״ב מצא, כי התנועה היא ״ברובה המכריע 
לא אלימה״69 וכי היא שואפת לקדם שוויון וזכויות אדם, התנועה ספגה ביקורת על הפגנה 
בעיר פיירפקס )Fairfax( שבקליפורניה, שם, ב-30 במאי הפכה הפגנה של התנועה למהומה 
אלימה ומסוכנת. פיירפקס היא מקום המושב של הקהילה היהודית הוותיקה ביותר בלוס 
אנג׳לס, ורבים מתושביה הם יהודים חרדים. בזמן המהומה נבזזו והושחתו כמה חנויות 
כשרות, בתי כנסת, בתי ספר יהודיים ועסקים בבעלות יהודית. בחלק מהמקרים אירועים 
אלו התרחשו שעה שהמפגינים קראו קריאות אנטישמיות, כגון ״מוות ליהודים ולעזאזל 
 ,)Melina Abdullah( המשטרה״.70 מובילת המהומה בפיירפקס הייתה מלינה עבדאללה
מהמובילות של תנועת BLM בלוס אנג׳לס, שהואשמה בעבר באנטישמיות, תומכת נלהבת 
של תנועת ״אומת האסלאם״ ומנהיגה, לואיס פרחאן )Louis Farrakhan(. יש לציין כי מאז 
הפכה תנועת BLM לפופולרית, מספר רב של ידוענים, שיש להם קהל נרחב של עוקבים 
ברשתות החברתיות, המגיע לכדי מאות אלפים ואף למיליונים, שיתפו תיאוריות קונספירציה 
אנטישמיות ברשתות שונות והביעו תמיכה בלואיס פרחאן. רבים מהידוענים – בהם מוזיקאים, 
שחקנים וספורטאים מובילים – ספגו ביקורת ציבורית נוקבת על תמיכתם בפרחאן ועל הפצת 

תיאוריות קונספירציה אנטישמיות. 

עם זאת, בקרב תנועת BLM נפוצות שתי טענות המתרצות את הפגיעה ברכוש יהודי ובמוסדות 
יהודיים במהלך המהומות בפיירפקס. לפי הטענה הראשונה, היהודים מימנו, ניהלו והנציחו 
את הסחר בעבדים, וזאת כדי להפיק רווחים. למרות שטענה זו הופרכה בידי היסטוריונים 
רבים, היא זוכה לפופולריות במדיה החברתית. בנוסף, הטענה מופיעה בספרים שפורסמו בידי 
״אומת האסלאם״. הטענה השנייה מגיעה מכיוונם של אלה שמבקשים להכפיש את מדינת 
ישראל ולהטיל עליה את האשמה למותו של ג׳ורג׳ פלויד. מדובר באותו הפלג המשווה בין 

גזענות בארה״ב ומצוקת הפלסטינים. 

BLM ד. עלייה חדה בתיאוריות קונספירציה בהשראת תנועת
שורה של תיאוריות קונספירציה זכו לפופולריות מחודשת בזכות תנועת BLM והמחאות 
שיזמה. נעשה שימוש מחדש בתיאוריית קונספירציה ידועה, הטוענת כי ישראל אחראית 
לאלימות המשטרה בארה״ב, וזאת בשל אימונים משותפים לשתי המדינות; התיאוריה עודכנה 
בדרכים שונות כדי להתאים לתנועת BLM בשנת 2020. טענות שונות, המייחסות את מותו של 

68 Ibid. 
69 ”Demonstrations & Political Violence in America,“ ACLED, page 5, https://bit.ly/2Kjg80n.
70 ”A Farrakhan Supporter Led the LA Black Lives Matter Rally That Became a Pogrom,“ Forward Mag, June 19, 2020, https://bit.

ly/3gPvKVB. 
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ג׳ורג׳ פלויד ליחידות שונות בכוחות הביטחון 
הישראליים, נפוצו ברחבי המדיה החברתית 
בעולם. אקטיביסטים פרו-פלסטינים ופעילי 
BDS השתמשו בטענה זו כדי לנצל את תנועת 
שבאמצעותן  הטכניקות  כי  ולהפיץ,   BLM
על פלסטינים.  לכן  קודם  נוסו  פלויד  נהרג 
לדוגמה, ארגון ה-USCPR, שמייצג קבוצות 
התומכות ב-BDS ברחבי המדינה, ושלחשבון 
יותר מ-50,000 עוקבים,  יש  הטוויטר שלו 
צייץ, כי ״הצבא הישראלי מאמן את המשטרה 

האמריקנית בטקטיקות שיטור גזעניות ודכאניות, שמתמקדות באנשים בעלי צבע עור שחור 
או חום״. ציוץ אחר, שפרסמה שרלוט גינסיט )Charlotte Greensit(, שמונתה לאחרונה לעורכת 
בעיתון ״הניו יורק טיימס״, האשים את ישראל באלימות המשטרתית בארה״ב. הציוץ נמחק 

זמן קצר אחרי שפורסם.

תיאוריות קונספירציה אנטישמיות נוספות הקשורות לתנועת BLM כוללות:

טענה שהיהודים מחזקים ומנציחים גזענות שיטתית מכמה סיבות ובמגוון דרכים, בהן:  
לצורך הפקת רווחים, ומכיוון ששליטתם בתעשיות המוזיקה והבידור מסבה להם עונג.  -

כדי לכפות אג׳נדה סודית על האוכלוסייה באמצעות שליטה במדיה ובחדשות.  -
כדי לנצל ולהכפיף את האפרו-אמריקנים על ידי כיבוש של עמדות כוח בחברה.  -

טענות שונות בדבר המיליארדר היהודי, ג׳ורג׳ סורוס, ובהן:  
טענות שסורוס עומד מאחורי מחאות BLM ושהוא אחראי ל״הפקה״ או ל״ביום״ הרצח   -
של פלויד, וזאת במטרה ליצור מתחים גזעיים ותרעומת חברתית, שבה הוא ישתמש 

כדי לבצע הפיכה פוליטית.
טענות שסורוס הכין מצבורי לֵבנים כדי שישמשו את המפגינים במהלך המהומות.  -

BLM, או, לחלופין, את העברתם למקום  טענות שסורוס מימן את מפגיני תנועת   -
ההפגנות, וגם את הפגנות הנגד של מי שהפגינו נגדם. 

טענות שהאפרו-אמריקנים הם היהודים ה״אמיתיים״, ושאלו ש״מתקראים״ יהודים הם   
למעשה מתחזים שגנבו את מורשתם התרבותית המקורית של האפרו-אמריקנים כדי 
לשלוט בהם ולשעבדם. כתמיכה לרעיון זה משמשת הטענה, שישו היה יהודי שחור-עור.

ה. אנטישמיות בזמן מסעות הבחירות לנשיאות ולבתי הנבחרים
אנטישמיות הקשורה למסעות בחירות לנשיאות בארה״ב אינה תופעה חדשה. לבחירות 
שהתקיימו השנה קדמו התפרצות מגיפת הקורונה והמחלוקת שהתעוררה סביב גישות 
שונות לטיפול במשבר, הן ברמה הלאומית והן ברמה המקומית. בנוסף, הבחירות התקיימו על 
רקע חוסר השקט החברתי שנוצר בקיץ סביב הריגתו של ג׳ורג׳ פלויד. האנטישמיות שאפפה 
את הבחירות ב-3 בנובמבר 2020 הייתה תוצאה של משבר חברתי עמוק. המיתון הכלכלי, שגם 
הוא נבע ממשבר הקורונה, היווה גורם נוסף, שהחריף עוד יותר את ממדי האנטישמיות. כידוע 
ממקרים היסטוריים, מיתון כלכלי מוביל לא פעם לעלייה בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות 

55 

	תיאוריות אלו טענו 	64.באמצעות רטוריקה אנטישמיתאת התנועה  	חיל"היא למעשה  BLMכי תנועת , של "
התאריך שנבחר לפרסום המודעה היה בעל ,	בנוסף).	סורוס'	ורג'בעיקר ג"	(היהודים הגלובאלים והמרקסיסטים"

 קינגר 'שבו נשא מרטין לות,	1963-של המצעד לוושינגטון ב	57-שכן היה זה יום השנה ה,	עות סימבוליתמשמ
 ".	יש לי חלום"את נאומו ההיסטורי 

וכי היא  65"ברובה המכריע לא אלימה"כי התנועה היא ,	ב מצא"בארה BLM-ה	הפגנות	את	שבחן	שמחקר	בעוד
,	שבקליפורניה)	Fairfax(	פיירפקסגה ביקורת על הפגנה בעיר התנועה ספ,	שואפת לקדם שוויון וזכויות אדם

היא מקום המושב של הקהילה  פיירפקס.	במאי הפכה הפגנה של התנועה למהומה אלימה ומסוכנת	30-ב,	שם
בזמן המהומה נבזזו והושחתו כמה .	ורבים מתושביה הם יהודים חרדים,	לס'היהודית הוותיקה ביותר בלוס אנג

אירועים אלו התרחשו  מהמקרים	בחלק.	בתי ספר יהודיים ועסקים בבעלות יהודית,	תי כנסתב,	חנויות כשרות
 בפיירפקסהמהומה  תמוביל	66".משטרה'תן --ולזמוות ליהודים "כגון ,	שעה שהמפגינים קראו קריאות אנטישמיות

	)Abdullah	Melina(	עבדאללה	מלינהה יתהי 	לס'בלוס אנג BLMשל תנועת מהמובילות , בעבר  מהשהואש,
יש לציין .	)Farrakhan	Louis(	פרחאן	לואיס,	ומנהיגה"	אומת האסלאם"של תנועת  תנלהבתומכת ,	באנטישמיות

	לפופולרית BLMכי מאז הפכה תנועת  	של ידוענים מספר רב, שיש להם קהל נרחב של עוקבים ברשתות ,
ספירציה אנטישמיות ברשתות שונות שיתפו תיאוריות קונ,	המגיע לכדי מאות אלפים ואף למיליונים,	החברתיות

ספגו ביקורת 	–שחקנים וספורטאים מובילים ,	בהם מוזיקאים	–רבים מהידוענים .	והביעו תמיכה בלואיס פרחאן
 .	ציבורית נוקבת על תמיכתם בפרחאן ועל הפצת תיאוריות קונספירציה אנטישמיות

ה ברכוש יהודי ובמוסדות יהודיים במהלך נפוצות שתי טענות המתרצות את הפגיע BLMבקרב תנועת ,	עם זאת
וזאת כדי להפיק ,	ניהלו והנציחו את הסחר בעבדים,	היהודים מימנו,	לפי הטענה הראשונה.	המהומות בפיירפקס

	רווחים 	למרות שטענה זו הופרכה בידי היסטוריונים רבים. 	היא זוכה לפופולריות במדיה החברתית, ,	בנוסף.
הטענה השנייה מגיעה מכיוונם של אלה שמבקשים ".	אומת האסלאם"בידי  הטענה מופיעה בספרים שפורסמו

מדובר באותו הפלג המשווה בין .	פלויד'	ורג'להכפיש את מדינת ישראל ולהטיל עליה את האשמה למותו של ג
 .	ב ומצוקת הפלסטינים"גזענות בארה

 

 BLMעלייה חדה בתיאוריות קונספירציה בהשראת תנועת .	ד
יות קונספירציה זכו לפופולריות מחודשת שורה של תיאור

	והמחאות שיזמה BLMבזכות תנועת  נעשה שימוש מחדש .
	בתיאוריית קונספירציה ידועה הטוענת כי ישראל אחראית ,

	ב"לאלימות המשטרה בארה וזאת בשל אימונים משותפים ,
	לשתי המדינות התיאוריה עודכנה בדרכים שונות כדי ;

המייחסות ,	טענות שונות.	2020בשנת  BLMלהתאים לתנועת 
	ורג'את מותו של ג פלויד ליחידות שונות בכוחות הביטחון '

	הישראליים .	נפוצו ברחבי המדיה החברתית בעולם,
השתמשו בטענה זו  BDSפלסטינים ופעילי -פרו אקטיביסטים

כי הטכניקות שבאמצעותן ,	ולהפיץ	BLMכדי לנצל את תנועת 
-הארגון ,	לדוגמה.	טיניםנהרג פלויד נוסו קודם לכן על פלס

USCPR	 	ברחבי המדינה BDS-ב	התומכות	קבוצות	שמייצג, 	50,000-שלו יש יותר מ הטוויטרושלחשבון ,
																																																								

64	Ibid.		
65	“Demonstrations	&	Political	Violence	in	America,”	ACLED,	page	5,	https://bit.ly/2Kjg80n.	
66	“A	Farrakhan	Supporter	Led	the	LA	Black	Lives	Matter	Rally	That	Became	a	Pogrom,”	Forward	Mag,	June	
19,	2020,	https://bit.ly/3gPvKVB.		
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ולאנטישמיות כלכלית. עם זאת, האנטישמיות סביב מערכת הבחירות האחרונה התאפיינה 
בשני מאפיינים ייחודיים.

ראשית, במערכת בחירות זו הופנתה אנטישמיות כלפי מועמדים יהודים ברחבי המדינה 
מכל קצות הקשת הפוליטית. בחודשים שלפני הבחירות הושחתו פוסטרים ומשרדים של 
מועמדים יהודים באמצעות צלבי קרס, גרפיטי אנטישמי ודברי שטנה. מועמדים יהודים 
אף הפכו למטרות ברשת, שם הם ספגו קיתונות של הטרדה אנטישמיות והפכו מטרה 
לתיאוריות קונספירציה, שהפיצו דימויים הנוגעים לכוח יהודי ולשליטה יהודית. נפוצו גם 
טענות אנטישמיות רבות שגרסו, כי אי אפשר לסמוך על פוליטיקאים יהודים בגלל ״נאמנותם 
הכפולה״. לדוגמה, במחקר שבוצע על ידי ״הליגה נגד השמצה״ נבחן מדגם של 5,954 ציוצים 
אנטישמיים, שהכילו רמות שונות של שיח אנטישמי, שכוון נגד 30 מועמדים יהודים. המחקר 
מצא, כי 48% מהציוצים מהווים ״ניסיון מרוכז להציג את המועמדים היהודים כפחות פטריוטים 
ובעלי נטייה רבה יותר לשקר - רבים מהציוצים טענו, כי המועמדים היהודים הם קומוניסטים 
או מרקסיסטים בהיחבא, שיש להם נאמנות כפולה, הפוגעת ביכולתם לשמש מחוקקים, ואף 

פקפקו בזהות היהודית של המועמדים במקרים שבהם הצטלמו לצד מוסלמים״.71

המאפיין הייחודי השני של האנטישמיות בסבב הבחירות האחרון היה ההתמקדות במצביעים 
אמריקנים, והניסיון לעצב את תפיסתם את המועמדים היהודים באופן שיתאימו לטענות 
אנטישמיות עתיקות יומין. לעיתים התבטאה מגמה זו בעריכת תצלומי המועמדים היהודים, 
כפי שהופיעו בעלוני הבחירות ובפרסומים שונים, באמצעות תוכנת פוטושופ. כך למשל, הוצגו 
מועמדים יהודים עם אפים מוגדלים, או מוקפים כמויות גדולות של כסף מזומן )ראו תמונה 2 
בהמשך(. בנוסף, המצביעים האמריקנים הוצפו בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות במדיה 
החברתית ובאפליקציות הודעות פרטיות, דוגמת וואטסאפ וטלגרם. בדומה לאנטישמיות 
שהופנתה נגד הקנדידטים היהודים, תיאוריות הקונספירציה היו בעלות נושאים מגוונים, 
אך בעיקר התמקדו בטענת ה״נאמנות הכפולה״, וברעיון שמועמדים יהודים הם חברים 
ב״מדינת צללים״ )Deep State(. תיאוריית קונספירציה זו גורסת כי יהודים עשירים שולטים 
בממשלת ארה״ב ומערכות הבנקאות במדינה לצורך תועלת עצמית ועל חשבון האזרחים 
 QAnon הלא-יהודיים. תיאוריות אלו זכו לחיזוק משמעותי על ידי תיאוריית הקונספירציה של
)״קיו האנונימי״; ראו חלק נפרד בהמשך(, ועדויות מסוימות מציעות כי קבוצות של מצביעים 
ספציפיים, המתגוררים במדינות מתנדנדות, סומנו במיוחד כמטרות לתיאוריות הקונספירציה 
 Eduardo( האלו, כדי לנסות להשפיע על תוצאות הבחירות. לדוגמה, אדוארדו גאמארה
Gamarra(, פרופסור למדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת פלורידה הבינלאומית, 
שיש לו ניסיון רב בעריכת סקרים בקרב מצביעים היספניים במדינה, מסר כי בחודשים שלפני 
הבחירות הוצפו מצביעים ממוצא היספאני ב״מבול״ של מידע כוזב בספרדית. 72בפלורידה 
מהווים מצביעים ממוצא היספני כ-17% מכלל המצביעים במדינה, שהיא באופן מסורתי 
המדינה המתנדנדת הגדולה ביותר, ולכן גם התחרות עליה היא העזה ביותר. נראה, אם כן, 

שההתמקדות דווקא בקבוצה זו איננה מקרית.

71  ”Online Hate Index Report: The Digital Experience of Jewish Lawmakers,“ ADL, October 6, 2020, https://bit.ly/3a7vG2g. 
72 ”‘This is F---ing Crazy’: Florida Latinos Swamped by Wild Conspiracy Theories,“ Politico, September 14, 2020, https://politi.

co/2WcjbtW. 
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73 .)Adam Schiff( ציוץ אנטישמי שכוון נגד הנציג הדמוקרטי, אדם שיף :)תמונה 1 )משמאל
תמונה 2 )מימין(: עלון אנטישמי שהופץ בדיוור ישיר, שבו מוצג המועמד היהודי, חבר המפלגה הרפובליקנית 
דיוויד ריכטר )David Richter(, אוחז בשטרות כסף. עלונים אלו נשלחו על ידי ועדה לקידום אינטרסים 
פוליטיים בשם ״House Majority PAC״, המזוהה עם מנהיגת הרוב הדמוקרטי בבית הנבחרים, ננסי פלוסי 

)Nancy Pelosi(. הוועדה מכחישה כל קשר לתמונות ודוחה את הטענות נגדה. 

QAnon ו. ניתוח תיאוריית הקונספירציה האנטישמית של
שורשיה של תיאוריית הקונספירציה של QAnon הם באוקטובר 2017, כשמשתמש אנונימי, 
שטען שהוא בכיר אמריקני, פרסם הודעה מסתורית בלוח הודעות של רשת ה-4Chan. לפי 
דו״ח של ״הקונגרס היהודי העולמי״ )WJC(, ״ליבת המיתוס היא, שאדם אנונימי, שנודע רק 
בכינויו המסתורי ›Q׳, בעל סיווג ביטחוני גבוה שאפשר לו להגיע למידע מודיעיני אמריקני, 
הדליף ידיעות לגבי מלחמתו הסודית של טראפ בחבורת סתרים שנוהלה על ידי פוליטיקאים 
שפנו לעולם הפשע וחברו לאליטה ההוליוודית, במימון של ג׳ורג׳ סורוס ומשפחת רוטשילד״.74 
לפי תיאוריה זו, הקבוצה הסודית – שמשתתפיה הם פדופילים החברים בכת השטן – מורכבת 
ממנהיגים, מבנקאים, ומ״אליטות״ הוליוודיות. באופן קיבוצי הם מהווים את ״מדינת הצללים״ 
)Deep State(. עוד נטען, כי הקבוצה עוסקת בסחר בין-לאומי בילדים למטרת מין ועינויים. 
מדמם של הילדים המעונים, חברי הקבוצה מפיקים חומר כימי מאריך חיים, הידוע בשם 
״אדרנוכרום״ )Adrenochrome(.75 לפי QAnon, המטרה של ״מדינת הצללים״ היא להשיג 
שליטה בהמונים. התיאוריה טוענת, שהמלחמה בין ״מדינת הצללים״ לבין הנשיא טראמפ 
תסתיים ביום של דין וחשבון, הידוע בכינוי ״הסערה״, שבו יבוצעו מעצרים המוניים נגד 

פוליטיקאים ועיתונאים. 

ציוץ זה לווה בתמונה המקדמת תיאוריית קונספירציה אנטישמית, יודו-בולשביקית קלאסית הידועה בשם "הולדומור" )Holodomor(, שלפיה   73
"הולדומור הייתה השואה האמיתית". בנוסף נלווה אליה גם צילום של ספרו של שאול ס. פרידמן )Saul S. Friedman(, "היהודים וסחר העבדים 

האמריקני". ספר זה מפריך את טענותיו של מנהיג "אומת האסלאם", לואיס פרחאן, שטוען כי היהודים שלטו בסחר העבדים, אך ככל הנראה שתוכנו לא 
היה ידוע לאדם האנונימי שפרסם את הציוץ. בטקסט הציוץ נכתב: "המדיה, שיוצאת נגד הגויים, עושה דמוניזציה לטראמפ בגלל עמדתו הנחרצת נגד 
הגירה בלתי חוקית. שוורץ ובני שבטו רוצים להשמיד את הגויים באמריקה באמצעות הגירה בלתי מבוקרת. בני שבטו של שוורץ הבולשביקים טבחו 

במיליוני גויים".
74  ”QAnon: A Conspiracy Myth,“ World Jewish Congress, November 2020, https://bit.ly/3naxSJX. 
75 Ibid., page 3. 
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והניסיון ,	ם אמריקניםהמאפיין הייחודי השני של האנטישמיות בסבב הבחירות האחרון היה ההתמקדות במצביעי
לעיתים התבטאה .	לעצב את תפיסתם את המועמדים היהודים באופן שיתאימו לטענות אנטישמיות עתיקות יומין

באמצעות תוכנת ,	כפי שהופיעו בעלוני הבחירות ובפרסומים שונים,	מגמה זו בעריכת תצלומי המועמדים היהודים
ראו (מוקפים כמויות גדולות של כסף מזומן או ,	פים מוגדליםהוצגו מועמדים יהודים עם א,	כך למשל.	פוטושופ
בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות במדיה החברתית הוצפו  יםהאמריקנ המצביעים,	בנוסף).	בהמשך	2תמונה 

,	בדומה לאנטישמיות שהופנתה נגד הקנדידטים היהודים.	דוגמת וואטסאפ וטלגרם,	ובאפליקציות הודעות פרטיות
וברעיון ",	נאמנות הכפולה"אך בעיקר התמקדו בטענת ה,	ונספירציה היו בעלות נושאים מגווניםתיאוריות הק

	State	Deep"	(צלליםמדינת "שמועמדים יהודים הם חברים ב תיאוריית קונספירציה זו גורסת כי יהודים ).
-אזרחים הלאב ומערכות הבנקאות במדינה לצורך תועלת עצמית ועל חשבון ה"עשירים שולטים בממשלת ארה

ראו ";	קיו האנונימי("	QAnonתיאוריית הקונספירציה של  על ידיתיאוריות אלו זכו לחיזוק משמעותי .	יהודיים
	חלק נפרד בהמשך 	ועדויות מסוימות מציעות כי קבוצות של מצביעים ספציפיים), המתגוררים במדינות ,

	מתנדנדות .	כדי לנסות להשפיע על תוצאות הבחירות	,סומנו במיוחד כמטרות לתיאוריות הקונספירציה האלו,
פרופסור למדע המדינה ויחסים בינלאומיים באוניברסיטת ),	Gamarra	Eduardo(אדוארדו גאמארה ,	לדוגמה

מסר כי בחודשים ,	שיש לו ניסיון רב בעריכת סקרים בקרב מצביעים היספניים במדינה,	פלורידה הבינלאומית
	מבול"א היספאני בשלפני הבחירות הוצפו מצביעים ממוצ בפלורידה מהווים 	68.של מידע כוזב בספרדית"

	מכלל המצביעים במדינה	17%-מצביעים ממוצא היספני כ שהיא באופן מסורתי המדינה המתנדנדת הגדולה ,
	.שההתמקדות דווקא בקבוצה זו איננה מקרית,	אם כן,	נראה.	ולכן גם התחרות עליה היא העזה ביותר,	ביותר

	

	2020לאנטישמיות סביב בחירות דוגמאות )	1
 

	שיף	אדם,	אנטישמי שכוון נגד הנציג הדמוקרטי ציוץ	):משמאל(	1	תמונה
)Adam	Schiff(.69		

																																																								
https://bit.ly/3a7vG2g.		
68	“‘This	 is	F---ing	Crazy’:	Florida	Latinos	Swamped	by	Wild	Conspiracy	Theories,”	Politico,	September	14,	
2020,	https://politi.co/2WcjbtW.		

	ץ זה לווה בתמונה המקדמת תיאוריית קונספירציה אנטישמיתציו69	 "	הולדומור"בולשביקית קלאסית הידועה בשם -יודו,
)Holodomor	,( הולדומור הייתה השואה האמיתית"שלפיה	בנוסף נלווה אליה גם צילום של ספרו של שאול ס".	פרידמן .)Saul	S.	

Friedman"	,(היהודים וסחר העבדים האמריקני	אומת האסלאם"זה מפריך את טענותיו של מנהיג  ספר".	לואיס פרחאן",	שטוען כי ,
,	המדיה:	"בטקסט הציוץ נכתב.	אך ככל הנראה שתוכנו לא היה ידוע לאדם האנונימי שפרסם את הציוץ,	היהודים שלטו בסחר העבדים

שוורץ ובני שבטו רוצים להשמיד את .	וקיתעושה דמוניזציה לטראמפ בגלל עמדתו הנחרצת נגד הגירה בלתי ח,	שיוצאת נגד הגויים
	".בני שבטו של שוורץ הבולשביקים טבחו במיליוני גויים.	הגויים באמריקה באמצעות הגירה בלתי מבוקרת
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תיאוריית הקונספירציה של ״קיו האנונימי״ מבוססת על תכנים אנטישמיים, ששורשיהם 
בעלילות הדם הימי-ביניימיות, שטפלו על היהודים אשמה של עינוי ורצח ילדים למטרות 
פולחן; דימויים ימי-ביניימים נוספים נגד יהודים המצויים בתיאוריית קונספירציה זו כוללים 
התנהגות מינית מעוותת, הניסיון להשיג כוח ושררה והפקת רווחים מסבל שנגרם לאוכלוסיה 
הלא-יהודית. המוטיבים האלו שימשו לראשונה בהיסטוריה המודרנית בכתיבת ״הפרוטוקולים 
של זקני ציון״, והתיאוריה הידועה בשם ״קיו האנונימי״ היא הדהוד מחודש של תכנים אלו, יחד 
עם הדימויים הימי-ביניימים, באריזה שפונה לקהל מודרני. לפי ה-WJC, ״מצדדי תיאוריית 
QAnon מצטטים באופן תכוף את ›הפרוטוקולים של זקני ציון׳ כהוכחה לדעותיהם. בדבריהם 
ניתן גם למצוא הכחשה, עיוות, וטריוויאליזציה של השואה״.76 תומכי התיאוריה היו בדרך כלל 
חברים בימין הקיצוני, אך בחסות התפרצות מגיפת הקורונה הצליחה התנועה למשוך קהל גם 
מן ״הזרם המרכזי״. לדוגמה, לפי אתר ״רול קול״ )Roll Call(, שני מועמדים רפובליקנים שסימנו 
כי הם מצדדים בתיאוריית הקונספירציה זכו במושבים בקונגרס במהלך הבחירות בנובמבר 
77.2020 תומכיו של QAnon נשבעים בשבועה מיוחדת, המסמנת את נאמנותם לתנועה, שהם 
 ,4Chan-מצהירים בה, כי ״לאן שילך אחד, נלך כולנו״.78 למרות שהתיאוריה החלה ברשת ה
היא הצליחה לחדור גם לפלטפורמות מדיה חברתית אחרות וצברה קהל תומכים מוצק 
שממשיך לצמוח. תומכי התיאוריה אף נוקטים פעולות מחוץ לעולם הווירטואלי, לעיתים 
באופן אלים. תומכים רבים של QAnon לקחו על עצמם לבצע מעשים שכללו איומים,79 חסימת 
כבישים,80 חטיפות, 81 ואפילו רצח.82 התיאוריה, שהחלה בארה״ב, צברה מאז פופולרית רבה 
ותומכים ברחבי העולם, ומספרם גדל במהירות. מדובר בתופעה שיש להמשיך לעקוב אחריה.

ז. תנועת ״אנטיפה״ ואנטישמיות
״אנטיפה״ )Antifa( היא תנועה אנטי-פשיסטית שמאורגנת באופן רופף, ללא גוף מאחד, 
ומורכבת מ״מארג לא מהודק של קבוצות, רשתות ופרטים, המאמינים בהתנגדות אקטיבית 
ואגרסיבית לתנועות ימין קיצוני״.83 התנועה היא אובייקט לתיאוריות קונספירציה אנטישמיות 
מצד הימין הקיצוני, שם טוענים, כי היא ממומנת על ידי ״גלובליסטים״ ויהודים עשירים, 
דוגמת ג׳ורג׳ סורוס, שעושים בה שימוש כדי לנסות ולפלג את העם האמריקני במטרה לערער 
את יציבות האומה ולשלוט בה. פעמים רבות התיאוריות האנטישמיות נגד תנועת ״אנטיפה״ 
 New( אף כוללות אנטישמיות כלכלית, התייחסות למזימה יהודית להקים ״סדר עולמי חדש״
World Order; NWO( ואת הטענה, שיהודים עשירים, או יהודים שחברים בשמאל הקיצוני, 

עושים שימוש ב״אנטיפה״ כדי להצית מלחמת אזרחים על מנת להחריב את ארה״ב. 

76 Ibid., page 4. 
77 ”QAnon Goes to Washington: Two Supporters Win Seats in Congress,“ Roll Call, November 5, 2020, https://bit.ly/3gKubIl.

להלן הנוסח המלא של השבועה: "אני ]שם מלא כאן[, נשבע שאתמוך ואגן על החוקה של ארה"ב נגד כל האויבים, מבחוץ ומבפנים, ושאשרת אותה   78
בנאמנות ובאדיקות. כמו כן אני מצהיר, שאני לוקח על עצמי את ההתחייבות הזאת באופן חופשי וללא כל הסתייגות או כוונת התחמקות, וכי, אבצע 

נאמנה את תפקידי במסגרת השירות שאליו אני עומד להיכנס, חי נפשי. היכן שאחד יילך, נלך כולנו. שאלוהים יברך את אמריקה".
79 ”A QAnon Devotee Live-Streamed Her Trip to N.Y. to ‘Take Out’ Joe Biden,“ The Daily Beast, April 30, 2020, https://bit.

ly/3qQ8P0V. 
80 ”Terrorism Suspect Makes Reference to Extremist Conspiracies,“ Southern Poverty Law Center, July 20, 2018, https://bit.

ly/2WdI1to. 
81 ”Colorado Woman, Inspired by QAnon Conspiracy, Sought to Kidnap Her Own Child, Police Say,“ NBC News, January 7, 2020, 

https://nbcnews.to/2ILenJ5. 
82 ”He Wasn’t Seeking to Kill a Mob Boss. He Was Trying to Help Trump, His Lawyer Says,“ New York Times, July 21, 2019, https://

nyti.ms/3oOTP1u. 
83 ”Who Are Antifa?,“ ADL, https://www.adl.org/antifa.
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האידיאולוגיה של ״אנטיפה״ מתבססת על התנגדות אקטיבית ואגרסיבית, ומקורה באמונה, 
גרמניה אם פעיליה היו פוגשים  שהמפלגה הנאצית לא הייתה מצליחה להשתלט על 
בהתנגדות ציבורית במהלך שנות ה-20 וה-30 של המאה שעברה. התנועה החלה באירופה 
בשנות ה-60 והגיעה לארה״ב בשנות ה-70 המאוחרות. כיום, תנועת ״אנטיפה״ פעילה בכמה 
פלטפורמות מדיה חברתית ורואה בעצמה מערך הגנה מקומי נגד קבוצות ופרטים שמקדמים, 
לדעת חבריה, את הפשיזם בארה״ב. לפי ״רשת הלפיד״ )The Torch Network(, קבוצה של 
סניפי ״אנטיפה״, מטרות הרשת הן להגן מפני ״גזענות, סקסיזם, שנאת זרים, אנטישמיות, 
אסלאמופוביה, הומופוביה, טרנספוביה, אפליה כלפי אנשים עם מוגבלויות, אפליה כלפי 
קשישים, ילידים והאנשים המדוכאים ביותר״.84 כיוון שהקבוצה בנויה באופן רופף, אין לה 

אידיאולוגיה זולת ההתנגדות לפשיזם. 85 

מרק ברי )Mark Bray(, היסטוריון שחוקר את ההיסטוריה של זכויות האדם, כתב בספרו 
״אנטיפה: המדריך לתנועה האנטי-פשיסטית״, כי חברי התנועה מגיעים לרוב מהצד השמאלי 
ביותר של הקשת הפוליטית, וכתוצאה, רבים מהם נוטים להחזיק בדעות אנטי-ציוניות 
ולהשתתף בהפגנות אנטי-ישראליות ובהפגנות תמיכה בתנועת ה-BDS, וזאת למרות 
שהמוקד של התנועה אינו מלחמה בציונות.86 על אף ש״אנטיפה״ היא תנועה שמשויכת 
לשמאל הקיצוני, מדגיש ברי, כי ״הרוב המכריע של פעילי התנועה הם אנטי-קפיטליסטים 
קיצוניים, שמתנגדים למפלגה הדמוקרטית״.87 התנועה זכתה לביקורת נוקבת בעקבות 
השימוש שלה בטקטיקות אלימות, ורבים טוענים שהיא אפשרה לימין הקיצוני להציג 
את עצמו כקורבן, שמונעים ממנו את הזכות לחופש הביטוי או את הזכות להפגין, ולטעון 
שהאלימות שהם מפעילים נעשית מתוך הגנה עצמית. מלבד עימותים פיזיים עם פעילי 
עליונות לבנה, אקטיביסטים של תנועת ״אנטיפה״ עוסקים בחשיפת פרטיהם ותכתובותיהם 
האישיים של יריבים בימין הקיצוני ובתנועות העליונות הלבנה )מנהג המכונה ״doxing״, 

מהמילה דוקומנט(. 88

ח. מאמצים למאבק באנטישמיות
למרות שהגדרת העבודה של IHRA לאנטישמיות אומצה בארה״ב כבר במאי 89,2016 השנה 
הייתה עלייה במספר האוניברסיטאות והמוסדות האמריקניים שאימצו את ההגדרה כחלק 
 ,)Florida State University( מהניסיון להילחם באנטישמיות, ובכללן אוניברסיטת פלורידה

 .)Arizona State University( אוניברסיטת ניו יורק, ואוניברסיטת אריזונה

)William Barr(, פרסם מזכר, המורה לתובעים  וויליאם באר  התובע הכללי,  ינואר:   
הפדרליים הראשיים )United States Attorneys(, ליצור או לחדש קשרים עם הקהילות 
היהודיות במחוזותיהם, וזאת על מנת לחזק את אמונם במחויבות של משרד המשפטים 
להגן על האזרחים היהודים. המזכר מנחה את התובעים הפדרליים ליצור נקודת מגע 

במשרדם, לשם ידווחו נציגי הקהילה היהודית על כל פשע שנאה או מקרה של אפליה.90

84 ”Points of Unity,“ The Torch Network, https://torchantifa.org/points-of-unity/. 
85 ”Here’s What You Need to Know About the Anti-Fascist Group Antifa,“ Jerusalem Post, June 1, 2020, https://bit.ly/3qSXE7O. 
86 Ibid.
87 ”Five Myths About Antifa,“ Washington Post, September 11, 2020, https://wapo.st/37ZQpCn. 
88 ”Who Are Antifa?,“ ADL. 
89  ”Defining Antisemitism,“ U.S. State Department, https://www.state.gov/defining-anti-semitism/. 
90  https://bit.ly/3gJznwr. 
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ינואר: הנשיא, דונלד טראמפ חתם על חוק, המאשר מימון על סך 375 מיליון דולר לצורך   
הגנת בתי תפילה מפני התקפות אלימות.91

ינואר: מושל ניו יורק, אנדרו קואומו )Andrew Cuomo(, הודיע על הקצאת 45 מיליון דולר   
נוספים לצורך הגנה על מוסדות דתיים בניו יורק, בהם בתי ספר פרטיים ומרכזי תרבות.92

פברואר: בוושינגטון, בטקסס, בפלורידה ובאריזונה נעצרו פעילים קיצונים, המשתייכים   
לקבוצת ״דיוויזיית אטום-וואפן״ )Atomwaffen Division(. העצורים, שפעלו ממניעים 

גזעיים ונחשבים לאלימים, ביקשו לתקוף עיתונאים יהודים ואפרו-אמריקנים.93

פברואר: לוס אנג׳לס אישרה חקיקה למניעת פשעי שנאה, שלפיה מוסדות בסיכון, דוגמת   
בתי כנסת ומרכזי תרבות, יוכלו לקבל סקר סיכונים ביטחוניים.94 

מאי: הנשיא, דונלד טראמפ, אישר את חוק בית המחוקקים מספר 943, חוק חינוך ״לעולם   
לא עוד״ )the Never Again Education Act(, המורה למוזיאון השואה בוושינגטון לפתח 
ולהפיץ משאבים, שיקדמו הבנה טובה יותר של השואה, ומסמיך תוכניות להוראת השואה 

להעסיק מורים ומחנכים.95

מאי: השליח המיוחד, אלן קאר )Elan Carr(, הודיע, שממשלת ארה״ב פועלת כדי להילחם   
באנטישמיות הקשורה בהתפשטות נגיף הקורונה.96

אוקטובר: בית הנבחרים האמריקני אישר ברוב מכריע החלטה, המגנה את תיאוריית   
הקונספירציה QAnon, ובין יתר נימוקיה ציינה, שמדובר בתיאוריה אנטישמית. 97 

אוקטובר: משרד החוץ האמריקני קיים כנס מקוון תחת הכותרת ״שנאה עתיקת יומין,   
מדיום מודרני״. מדובר בכנס הראשון מעודו שערכה ממשלת ארה״ב בנושא המלחמה נגד 

האנטישמיות ברשת. 98

אוקטובר: משרדו של השליח האמריקני המיוחד למאבק באנטישמיות חתם על מזכר   
היסטורי, שבו אושררה הגדרת האנטישמיות של IHRA עם ״המרכז הבינלאומי על שם 

המלך חמד בן עיסא לדו קיום ושלום״ בבחריין. 99 

נובמבר: מזכיר המדינה האמריקני, מייק פומפיאו, הודיע, כי ממשלת ארה״ב תכריז על תנועת   
ה-BDS כתנועה אנטישמיות, ותחל לפעול באופן מיידי נגד קבוצות הקשורות אליה. 100

נובמבר: ארה״ב הצטרפה לישראל, לבריטניה, לקנדה, ולאוסטרליה כדי ליצור את ״כוח   
המשימה הבין-פרלמנטרי למלחמה באנטישמיות ברשת״.101

91  https://bit.ly/34ci7ea. 
92  https://on.ny.gov/3mkfxc2. 
93  https://bit.ly/2WdF2kR. 
94  https://bit.ly/3mnuNoQ. 
95  https://bit.ly/3qMX0sx. 
96  https://bit.ly/37fLQEQ. 
97  https://bit.ly/3a7DIrW. 
98  https://bit.ly/3qQhmB3 
99  https://bit.ly/37egGO8. 
100  https://bit.ly/3gQshWY. 
101  https://cnn.it/3meXaVR. 
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ט. מבחר אירועים אנטישמיים 
ינואר: גבר חרדי בן 22 הוכה בידי שתי נשים בברוקלין וספג עלבונות אנטישמיים.102  

פברואר: יותר מ-50 מרכזים קהילתיים יהודיים ברחבי ארה״ב קיבלו איומים בדואר   
האלקטרוני על מטעני חבלה.103 

מרץ: לפי דו״ח של ה-FBI, תנועות עליונות לבנה עודדו את חבריהם שנדבקו בקורונה   
להדביק יהודים ושוטרים באמצעות בקבוקוני תרסיס שמכילים נוזלי גוף.104

אפריל: רב באוניברסיטת יל )Yale( נשדד והוכה באכזריות. התוקפים גידפו אותו בקללות   
אנטישמיות.105 

אפריל: משתמשי הרשת האלטרנטיבית 8Kun תיאמו קמפיין ״הפצצת זום״.106  

מאי: חבר ב״אחווה הארית״ נעצר לאחר שהודיע על כוונתו לתקוף יהודים באוניברסיטת   
קנט )Kent State University( באמצעות מצ׳טה.107 

מאי: קבוצות בשמאל הקיצוני, התומכות בתנועת ה-BDS, האשימו את ישראל באלימות   
המשטרתית במיניאפוליס )Minneapolis( בקמפיין מקוון. 108

יוני: אדם דקר גבר יהודי במדינת נבדה )Nevada( תוך כדי קריאות ״הייל היטלר״.109  

יוני: בזיזה והשחתה של בתי עסק יהודיים במהלך הפגנות BLM. המפגינים קראו סיסמאות   
אנטישמיות וקיללו את היהודים.110

יולי: גבר חרדי בניו יורק הותקף בידי קבוצת גברים שגידפו אותו בקללות אנטישמיות.111  

יולי: מפגינים קוראים קריאות אנטישמיות בהפגנה משותפת של תנועות פרו-פלסטיניות   
112.BLM-ו

יולי: ידוענים מוכרים מפיצים תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ומקדמים את מנהיג   
״אומת האסלאם״ האנטישמי, לואיס פרחאן. ב-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, הפיץ 

פרחאן את דעותיו האנטישמיות במסגרת תוכנית טלוויזיונית מיוחדת שערך.113 

עיתון במדינת קנזס )Kansas( השווה בין החוק המחייב עטיית מסיכות לבין  יולי:   
השואה.114

אוגוסט: נקבע, כי שריפה שפרצה בבית חב״ד בדלאוור )Delaware( נגרמה כתוצאה   
מהצתה.115

102  https://bit.ly/2JV1j4u. 
103  https://bit.ly/385m45i. 
104  https://abcn.ws/2Wafipx. 
105  https://bit.ly/3qRz8nr. 
106  ACMS Monthly Report, April 2020.
107  https://bit.ly/2KkQEQf. 
108  https://bit.ly/2LofJKz. 
109  https://bit.ly/2JSRYu0. 
110  https://bit.ly/2WckfxZ. 
111  https://bit.ly/3gLDfgi. 
112  https://bit.ly/3aaeucy. 
113  ACMS Monthly Report, July 2020. 
114  https://bit.ly/3a8YA1V. 
115  https://bit.ly/37hnzya. 
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אוגוסט: גבר במדינת ניו יורק נעצר אחרי שאיים לירות בילדים ששהו בקייטנה יהודית.   
בבדיקה שנערכה בביתו של האיש מצאו השוטרים מחסן כלי נשק.116

ספטמבר: שני חברים בתנועה ה״בוגלו בויז״ )Boogaloo Bois( נעצרו אחרי שניסו להתגייס   
כ״שכירי חרב״ לחמאס ולבצע מתקפות טרור.117

אוקטובר: גבר חרדי הותקף פיזית שעה שהלך בטיילת קוני איילנד בניו יורק.118  

אוקטובר: רבים מהמועמדים לבחירות ממוצא יהודי דווחו על הטרדה אנטישמית ברשת   
ועל השחתת משרדיהם ושלטי החוצות שלהם בכתובות גרפיטי אנטישמיות.119

אוקטובר: סטודנטים יהודים באוניברסיטת אילינוי הגישו תלונה למחלקת הזכויות   
האזרחיות במשרד החינוך במדינה על ״מסע הטרדה אנטישמי בלתי פוסק״ בתחומי 

הקמפוס.120

נובמבר: בני זוג יהודים הותקפו על ידי שכנם, ששיבח את היטלר, איים על חייהם ושבר   
את חלונות ודלת ביתם באמצעות אבנים.121

נובמבר: פעילי עליונות לבנה, שתכננו לתקוף בית כנסת, את משרדי ה״ליגה נגד השמצה״   
ובר המזוהה עם הקהילה הלהט״בית, נדונים לשנתיים בכלא. צוות משימה של ה-FBI מצא 

ברשותם רובים ואביזרים להכנת מטען חבלה.122 
דצמבר: חזיר מת נמצא מחוץ לביתו של רב בשכונה חרדית בניו ג׳רזי.123  

דצמבר: פעילים ניאו-נאציים מאריזונה נדונו ל-16 חודשים בכלא אחרי שתכננו לתקוף   
עיתונאים יהודים ואפרו-אמריקנים.124

דצמבר: נהג שקרא קריאות גנאי אנטישמיות דרס גבר, שהשתתף בטקס הדלקת חנוכייה   
בבית חב״ד בשכונת בלוגראס )Bluegrass(, בעיר לקסינגטון )Lexington( שבקנטקי 

125.)Kentucky(

116  https://7ny.tv/3gWfvX3. 
117  https://cnn.it/3nkX54r. 
118  https://bit.ly/38208YP. 
119  ACMS Monthly Report, October 2020.
120  https://bit.ly/385qaKZ. 
121  https://bit.ly/2K1vqam. 
122  https://wapo.st/2IQ3fL0. 
123  https://bit.ly/2KpZGeF. 
124  https://bit.ly/3njdVk3. 
125  https://bit.ly/37ZOJJc. 
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2. צרפת
א. כללי

אירועים אנטישמיים בצרפת, 1992-2019126

לפי נתוני משרד הפנים הצרפתי העדכניים ביותר שישנם בידינו לשנת 2019, חלה עלייה של 
27% באירועים אנטישמיים ברחבי המדינה, מ-541 אירועים ב-2018, ל-687 אירועים ב-2019, 
 National( כך בדו״ח השנתי האחרון שפורסם על ידי ״ועדת הייעוץ הלאומית לזכויות אדם״
Consultative Commission on Human Rights(.127 הדו״ח מדגיש, כי מספר האירועים 
האנטישמיים שדווחו בפועל ב-2019 ירד ב-17%, אולם מספר האיומים האנטישמיים גדל 
ב-128.50% כמו בשנים הקודמות, מרבית המקרים התרחשו באזור פריז. במקביל, נרשמה 
עלייה של 131% באירועים על רקע גזענות ושנאת זרים )1142 אירועים(, וחלה עלייה של 
54% באירועים נגד מוסלמים )154 אירועים(. לא בוצע מעקב במסגרת זו אחרי אירועים נגד 

נוצרים בשנת 2019. 

 Jewish Community Security( ״שירות הביטחון של הקהילה היהודית״ SPCJ-יתרה מכך, ה
Service; SPCJ( מדגיש, כי בצרפת חלה עלייה של 121% במספר האירועים האנטישמיים 

ב-2019 בהשוואה לשנת 129.2017

 Sentinelle( סנטינל״  ״מבצע  החל   2015 בשנת  בצרפת,  שהיו  הטרור  אירועי  רקע  על 
Operation(, מבצע שנועד להגן על נקודות רגישות ברחבי המדינה מפני טרור. נראה שמבצע 

 .דו"ח 2019 על המלחמה נגד גזענות, אנטישמיות ושנאת זרים של "ועדת הייעוץ הלאומית לזכויות אדם" )תחת סמכותו של ראש הממשלה(, יוני 2020  126
https://bit.ly/3nMwSfh.

127  שם.
128  מעשים אנטישמיים כוללים פיגועי טרור )וניסיונות לפיגועי טרור(, רציחות )וניסיונות רצח(, אלימות, הצתה )וניסיונות הצתה(, חילול של מקומות 

קדושים, ונדליזם. איומים אנטישמיים כוללים איומים בעל-פה, תנועות מאיימות, קללות, עלונים, מכתבי נאצה וגרפיטי.
.SPCJ. https://bit.ly/37GC2nv-129  דו"ח על האנטישמיות בצרפת מטעם ה
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	צרפת.	2
	כללי.	א

	
	2019-1992122,	אירועים אנטישמיים בצרפת

 
	באירועים	27%	של	עלייה	להח,	2019נתוני משרד הפנים הצרפתי העדכניים ביותר שישנם בידינו לשנת  לפי

	המדינה	ברחבי	אנטישמיים 	2018-ב	אירועים	541-מ, 	2019-ב	אירועים	687-ל, 	האחרון	השנתיח "בדו	כך,
	Human	on	Commission	Consultative	National(	"אדם	לזכויות	הלאומיתהייעוץ  ועדת"	ידי	על	שפורסם
Rights(.123 ח מדגיש"הדו	ירד 2019-שדווחו בפועל ב כי מספר האירועים האנטישמיים,	%17-ב	אולם,	מספר	
	כמו בשנים הקודמות %50.124-ב	גדל	האנטישמיים	האיומים 	מרבית המקרים התרחשו באזור פריז, ,	במקביל.

	אירועים	1142(באירועים על רקע גזענות ושנאת זרים 	131%נרשמה עלייה של  	54%וחלה עלייה של ),
 	.2019לא בוצע מעקב במסגרת זו אחרי אירועים נגד נוצרים בשנת ).	אירועים	154(באירועים נגד מוסלמים 

)	;SPCJ	Service	Security	Community	Jewish"	(היהודית	הקהילה	של	הביטחוןשירות "	SPCJ-ה,	מכך	יתרה
 2017.125	לשנת	בהשוואה	2019-ב	האנטישמיים	האירועים	במספר	%121	של	עלייה	חלה	בצרפת	כי,	מדגיש

	ור שהיו בצרפתרקע אירועי הטר על 	Operation	Sentinelle"	(סנטינלמבצע "החל 	2015בשנת , מבצע ),
	להגן על נקודות רגישות ברחבי המדינה מפני טרור שנועד הביא לירידה הדרמטית הוא שנראה שמבצע זה .

,	עם זאת.	אירועים פחות מאשר בשנה הקודמת	58%אז נרשמו ,	2016במספר האירועים האנטישמיים בשנת 
הביאו לעלייה מחודשת במספר  לו	השותפים	הכוחות	סדר	והקטנת	2017	בשנת	המבצע	במתווה	שינויכי  דומה

,	הוצבה שמירה קבועה סביב מוסדות יהודיים)	2015-2017(בשלב הראשון של המבצע .	האירועים האנטישמיים

																																																								
תחת סמכותו של ראש "	(ועדת הייעוץ הלאומית לזכויות אדם"אנטישמיות ושנאת זרים של ,	על המלחמה נגד גזענות	2019ח "דו	122

 .https://bit.ly/3nMwSfh.	2020יוני ),	הממשלה

 .שם123	

),	וניסיונות הצתה(הצתה ,	אלימות),	וניסיונות רצח(רציחות ),	וניסיונות לפיגועי טרור(מעשים אנטישמיים כוללים פיגועי טרור 124	
	ומות קדושיםחילול של מק 	ונדליזם, 	פה-איומים אנטישמיים כוללים איומים בעל. 	תנועות מאיימות, 	קללות, 	עלונים, מכתבי נאצה ,

 .וגרפיטי

 ..https://bit.ly/37GC2nv	SPCJ-ח על האנטישמיות בצרפת מטעם ה"דו125	
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זה הוא שהביא לירידה הדרמטית במספר האירועים האנטישמיים בשנת 2016, אז נרשמו 58% 
אירועים פחות מאשר בשנה הקודמת. עם זאת, דומה כי שינוי במתווה המבצע בשנת 2017 
והקטנת סדר הכוחות השותפים לו הביאו לעלייה מחודשת במספר האירועים האנטישמיים. 
בשלב הראשון של המבצע )2015-2017( הוצבה שמירה קבועה סביב מוסדות יהודיים, 
שתרמה לנוכחות הגלויה של כוחות הביטחון במקומות אלו. מאז שנת 2017, לאחר שהכוחות 
הנייחים הפכו מטרה להתקפות, שונה אופי הפעלתם, והשמירה הסטטית הוחלפה בסיורים. 
 the Representative Council of Jewish( לפי נשיא ״ועדת נציגי המוסדות היהודיים בצרפת״
Institutions of France(, פרנסיס קאליפט )Francis Kalifat(, הסיורים הנעים מייצרים אפקט 
הרתעתי נמוך באופן ניכר מזה שמייצרת הנוכחות הקבועה, ומכאן העלייה בתקריות.130 
בעקבות העלייה באירועים האנטישמיים ביקש שירות הביטחון של הקהילה היהודית 
מהממשלה הצרפתית לנקוט שיטת אבטחה שמותאמת לקהילה היהודית והמשלבת בין 

מניעת פשיעה אנטישמית והגנה על מוסדות ואזרחים. 

נכון לזמן כתיבת שורות אלה טרם פורסמו הנתונים לשנת 2020, אך לדברי פרדריק פוטייר 
)Frédéric Potier( – המתאם הבין-משרדי למלחמה בגזענות, אנטישמיות, ושנאה נגד קהילת 
הלהט״ב – נראה כי בשנה זו חלה ״ירידה חדה במספר האירועים האנטישמיים״, וזאת כתוצאה 
מהגבלות הקורונה.131 השילוב בין הגבלות חמורות על חופש התנועה לצד סגירת מוסדות 
יהודיים הקשה על פעילים קיצונים לאתר מטרות יהודיות והפחית את פוטנציאל המפגש. עם 
זאת, למשבר הקורונה ולהשפעתו החברתית, הכלכלית והפסיכולוגית יש פוטנציאל להביא 

לעלייה בחוסר הסובלנות במדינה ולהקצנה בקרב השמאל, הימין והאסלאם הקיצוני. 

ב. זיהוי המקורות המרכזיים של האיום האנטישמי: האסלאם 
הקיצוני, השמאל הקיצוני והימין הקיצוני

הקיטוב הגובר של החברה הצרפתית העמיק את הפערים ואת המתחים בין הקבוצות השונות 
במדינה. מגיפת הקורונה, לצד שורה של התקפות טרור אסלאמי שהחרידו את המדינה, הגבירו 
את הפילוג החברתי שכבר היה קיים ממילא. עם זאת, איננו עדים להתפתחות במקורות 
האיומים האנטישמיים, שעדיין מגיעים בעיקר מהאסלאם הפוליטי והקיצוני, מהשמאל 
הקיצוני ומהימין הקיצוני. למעשה, האנטישמיות מחברת בין קיצונים מכל קצות הספקטרום 

האידיאולוגי, שמוצאים בסיס משותף במלחמה נגד היהודים ו/או מדינת ישראל.

1( האסלאם הקיצוני: המקור המרכזי לטרור מבית ולאנטישמיות 
בצרפת כיום מתגוררים הריכוזים הגדולים ביותר באירופה של יהודים ומוסלמים. מאז תחילת 
שנות ה-2000, המדינה עדה לגל של מתקפות אסלאמיסטיות בקנה מידה גדול ולהתפרצות 
של אירועים אנטישמיים, שרובם בוצעו בידי מוסלמים קיצונים.132 שר הפנים החדש, ג׳רלד 
דרמאנין )Gerald Darmanin(, העריך, כי האיום המרכזי שמולו ניצבת צרפת הוא ״סכנת הטרור 
הסוני״.133 בנובמבר 2020 העלו הרשויות את הכוננות לרמה המקסימלית, לאחר שלושה 

130  http://bit.ly/383dhAW.
131  בין ה-17 במרץ וה-11 במאי הטילה צרפת סגר לאומי מהודק. הסג השני הוטל בין ה-30 באוקטובר וה-15 בדצמבר, ומיד בעקבותיו החל עוצר לילי בין 

20:00 ל-06:00.
132  בחמש השנים האחרונות בוצעו 20 מתקפות טרור על אדמת צרפת, 19 מתוכן נכשלו. 61 מתקפות סוכלו. 

133  מסיבת עיתונאים של שר הפנים הצרפתי, ג'רלד דרמאנין, במטה של סוכנות הביון הצרפתית )DGSI( לגבי הסכנה הנשקפת מהטרור, 31 באוגוסט 2020. 
.http://bit.ly/3atkeOww
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פיגועים קטלניים שביצעו קיצונים אסלאמיסטים בתוך חודש.134 הצירוף בין כמה אירועים 
קשורים – הפרסום מחדש של הקריקטורות של הנביא מוחמד על ידי העיתון הסאטירי ״שרלי 
הבדו״ )Charlie Hebdo(, פתיחת המשפט נגד מבצעי הפיגועים הקטלניים ב-2015 במערכת 
 Emmanuel( ״שרלי הבדו״ וב״היפר-כשר״, והתגובה להודעתו של נשיא צרפת, עמנואל מקרון
Macron( על מלחמה נגד ״האסלאמיזם הבדלני״ – הביאו לכעס נרחב בעולם המוסלמי ובקרב 
מוסלמים קיצונים בצרפת. פעילי אסלאם קיצוני הפיצו את הרעיון הכוזב, כאילו האסלאם 
נתון למתקפה בידי ברית בין נוצרים, יהודים ומוסלמים כופרים. על רקע מתיחות זו, פרס 
דרמאנין יותר מ-7,000 שוטרים וחיילים כדי להגן על תפילות יום הכיפורים השנה ולהבטיח 
לקהילה היהודית הגנה מטעם המדינה.135 לדברי דרמאנין, יהודי צרפת הפכו למטרה מובהקת 
למתקפות אסלאמיסטיות, ופעילים אסלאמיסטים רואים ביהודים אשמים בעליית הרגשות 

האנטי-אסלאמיים במדינה.

יתרה מכך, יותר מ-22 אלף אנשים רשומים בקובץ למניעת טרור וקיצוניות אסלאמית 
)FSPRT(, שנוצר במרץ 2015, אחרי מתקפות הטרור נגד ״שרלי הבדו״ ו״היפר-כשר״.136 8,132 
מהרשומים בקובץ זה נתונים למעקב פעיל. עם זאת, הפעילים האסלאמיסטים שביצעו את 
גל הפיגועים האחרון בצרפת לא היו ידועים לשירותי הביטחון, שכן מדובר בפעילים בודדים 
שעברו הקצנה אישית. לדברי דרמאנין, הסכנה שמציבים ״זאבים בודדים״, שאינם בהכרח 
מזוהים עם ארגון טרור מסוים, מציבה אתגר גדול ששירותי הביטחון צריכים להתמודד 
עימו.137 מתווה חדש זה שונה מהפיגועים המתוכננים והמסונכרנים היטב, שבוצעו בצרפת 
בעשור האחרון ושעליהם לקחו אחריות ארגון דעאש וארגון המסונף לאל-קאעידה. לפי 
דו״ח ״מצב ומגמות הטרור 2020״ האחרון של האיחוד האירופי, ״מקור הסכנה הגדולה ביותר 
הוא מפגעים הפועלים באופן בודד, או בתאים קטנים. באופן זה ניתן לבצע פעולות אלימות 
עצמאית, ללא הכוונה מארגונים גדולים יותר״.138 ניסוח זה מצביע על כך, שהמקרה הצרפתי 

משקף מגמה רחבה יותר בקרב מדינות האיחוד.

2( אנטישמיות בשמאל הקיצוני: כאשר האסלאם הפוליטי פוגש את 
השוליים הפרוגרסיביים 

מקור מרכזי נוסף לאנטישמיות בצרפת מציג את עצמו במסווה של מאבק למען זכויות אדם. 
חלקים בשמאל הקיצוני הצרפתי, יחד עם חוגים פוסט-קולוניאליים, זנחו את האידיאלים 
האוניברסליים שלהם לטובת פוליטיקת זהויות בין-קבוצתית, מהלך שמביא לאיחוד מאבקים 
בין השמאל לאסלאם הקיצוני. חיבור חדש זה – שמתבטא באיחוד כוחות נגד האימפריאליזם, 
הקולוניאליזם, הקפיטליזם ומעמדות חברתיים שמזוהים כבעלי פריווילגיות מובנות – לעתים 
מיתרגם לאלימות נגד יהודים. בתפיסת עולם זו, פלסטינים ומוסלמים לרוב מוצגים בתור 
הפרולטריון החדש, קורבנות שיש להגן עליהם מול היהודים, שמייצגים את הקפיטליזם 
הבורגני והפריווילגי, אך גם, דרך דמותה של מדינת ישראל, את האימפריאליזם והקולוניאליזם 
הלבן. יתרה מזאת, בפרדיגמה הניאו-מרקסיסטית גזענות מוצגת כתופעה מוסדית לחלוטין, 
פונקציה של מאבק בין מעמדות וכוח. בתוך מסגרת רעיונית זו, אנטישמיות עשויה שלא 

134  http://bit.ly/38bWCes
135  http://bit.ly/3acA8wE.
136  מסיבת עיתונאים של שר הפנים הצרפתי, ג'רלד דרמאנין, במטה של סוכנות הביון הצרפתית )DGSI( לגבי הסכנה הנשקפת מהטרור, 31 באוגוסט 2020. 

.http://bit.ly/3atkeOw
137  שם.

.http://bit.ly/3nXTfid :2020 138  דו"ח על מצב ומגמות הטרור 2020, יוני
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להתפרש כגזענות ״אמיתית״, שכן קבוצות דומיננטיות אינן יכולות להיות בה-בעת קורבנות 
או לסבול מאפליה. 

3( הימין הקיצוני: ״פיתוי לטרור״ עם בעיות ארגוניות 
למרות שבעשרות השנים האחרונות לא ביצעו פעילי ימין קיצוני פעולות טרור קשות כנגד 
יהודים בצרפת, אין לזלזל באיום הפוטנציאלי שהם מציבים, וזאת לאור הרקע ההיסטורי 
שלהם ונטייתם לקיצוניות ולאלימות. מקורות משטרתיים טוענים, כי בין 1,000 ל-2,000 פעילי 
ימין קיצוני נתונים כעת למעקב גופי המודיעין, ובכללם כמה מאות פעילי עליונות לבנה.139 
דו״ח פרלמנטרי שחקר קבוצות ימין קיצוני מציין, כי פעילי קבוצות אלו ״מתפתים״ להשיב 
למתקפות הטרור האסלאמיות שאירעו ב-2015 באמצעות טרור נגדי.140 מאז 2017 סוכלו חמש 
מתקפות טרור שתוכננו בידי פעילי ימין קיצוני.141 למעשה, השוליים האולטרה-לאומניים 
חותרים למלחמת תרבויות עם האסלאם. קבוצות אלו מאמינות בתיאוריית הקונספירציה 
הידועה בשם ״ההחלפה הגדולה״ )Great Replacement(, ורואים בה איום קיומי )לפי תיאוריה 
זו מתבצעת החלפה הדרגתית של האוכלוסייה האירופית הלבנה בידי אפריקנים ואוכלוסיות 
מהמזרח התיכון, וזאת באמצעות הגירה המונית ורב-תרבותיות(. לפי תיאוריות קונספירציה 

אנטישמיות, ״רצח העם הלבן״ הזה מנוהל על ידי היהודים.

סצינת הימין הקיצוני בצרפת מתוארת כ״רב-גונית״:142 ארגוני ימין קיצוני ותנועות אנטישמיות 
מבוססות איבדו במידה רבה את השפעתם אחרי שנסגרו בצו ממשלתי.143 תומכיהם נותרו 
במצב של חוסר ארגון. לפי סוכנות הביון הצרפתית DGSI, העוסקת במצב במדינה, הארגונים 
הניאו-נאציים המקומיים נמצאים במגמת ירידה ״מזה חמש עד עשר שנים״, תופעה חיובית, 
שאותה הם מייחסים לשורה של החלטות שהתקבלו ב-2013, ש״פגעו באופן קשה בקבוצות 

קטנות אלו״.144

לבסוף, למרות שזיהינו עלייה משמעותית בפעילות של תנועות מהימין הקיצוני במהלך 2019 
– ובכלל זה ארגון שורה של כנסים ואירועים, שמשכו פעילים לאומנים קיצונים, פעילי עליונות 
לבנה וניאו-נאצים מרחבי אירופה וצרפת – הגבלות התנועה החמורות שהטילה הממשלה 

כדי להילחם במגיפת הקורונה הביאו בעקיפין גם לביטול האירועים האלו. 

4( הימין הפוליטי
מפלגת ״האיחוד הלאומי״ )National Rally; NR( של מארין לה פן השיגה ניצחונות אלקטורליים 
משמעותיים בשנים האחרונות. לפי סקר שנערך באחרונה על ידי ״המכון לחקר דעת הקהל 
ושיווק בצרפת״ )Ifop-Fiducial(, בסיבוב הראשון בבחירות 2022 צפויה תחרות צמודה בין 
עמנואל מקרון ומארין לה פן, כאשר יתר המועמדים נותרים הרחק מאחור. האיחוד הלאומי 
זכה לפופולריות רבה בעקבות מתקפות הטרור האסלאמיסטיות שצרפת סבלה מהן בעשור 
האחרון, העלייה בדאגה לגבי ההגירה למדינה, ויכוחים לגבי מקומו של האסלאם בחברה 

הצרפתית וספקנות גוברת לגבי עתיד האיחוד האירופי. 

http://bit.ly/3oX5wmN  139. ארגונים שעליהם מבצע שירות המודיעין מעקב כוללים את Brajols, Action Défense Opérationnelle, ו-OAS. כמו כן, 
.Bastion Social -ו ,Blood & Honor, Combat 18, Charlemagne Hammerskin מתקיים מעקב אחר ארגונים שכבר פורקו, בהם

.http://bit.ly/3nRdQ7O .2019 140  דו"ח פרלמנטרי החוקר קבוצות ימין קיצוניות, אתר האינרנט של האסיפה הלאומית, יוני
141  http://bit.ly/3oX5wmN.

.http://bit.ly/3nXTfid :2020 142  דו"ח על מצב ומגמות הטרור 2020, יוני
143  שם.
144  שם.
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לה-פן פעלה ללא לאות כדי להכשיר את דמותה של המפלגה ולזנוח את העבר אנטישמי שלה, 
ובכלל זה גם סילקה את אביה משורות ״החזית הלאומית״ )שמה הקודם של המפלגה, שאותה 
 Vel ,הוא הקים(. ביולי 2020 ציינה לה-פן את גירוש היהודים מפריז ב-1942 )מצוד ול ד׳איב
d’Hiv(, וגינתה את האירוע כ״גילוי הנתעב ביותר של האנטישמיות״. עם זאת, אסטרטגיה זו 
הביאה לניכור חלק מהבסיס האלקטורלי של המפלגה, שמזוהה עם אנטישמיות קיצונית. 

קבוצה זו רואה בלה פן ״בובה יהודית/ציונית״. 

והמוסדות הצרפתיים לאנטישמיות  ג. תגובת ממשלת צרפת 
ולהקצנה

1( מבצע ממשלתי נגד ״האסלאמיזם הבדלני״
א( עריפת ראשו של המורה סמואל פאטי: פירוק האגודות האסלאמיות; מעצר ראש 

ארגון התומך בחמאס

עריפת ראשו של המורה להיסטוריה, סמואל פאטי, בפרבר פריזאי ב-16 באוקטובר, הכתה 
את צרפת בהלם והכניסה את הקהילה היהודית לכוננות גבוהה. מוקדם יותר באותו חודש 
הציג פאטי לתלמידיו קריקטורות של הנביא מוחמד )שפורסמו בעבר בעיתון הסאטירי ״שרלי 

הבדו״( במסגרת שיעור אזרחות, שעסק בחופש הביטוי. 

בתגובה להצגה ניהלו ארגונים ופעילים אסלמיסטיים מסע הסתה ברשתות החברתיות 
ובמסגדים, שהוביל לעריפת ראשו של פאטי ברחוב כשיצא מבית הספר. בנוסף, במהלך 
ארבעה שבועות בוצעו שלוש מתקפות טרור, בכללן גם מתקפה שהתרחשה בתוך הכנסייה 
הגדולה ביותר בעיר ניס )Nice(, שבה נרצחו שלושה אנשים. בתגובה הכריז נשיא צרפת, 
עמנואל מקרון, על מבצע רחב נגד האסלאם הקיצוני וההקצנה האסלאמית במדינה, שיתמקד 
בארגונים ובבודדים. בין הצעדים שעליהם הכריזה הממשלה היה פירוק ״האגודה על שם 
השיח׳ יאסין״ )Collectif Cheikh Yassine(, ארגון פרו-חמאסי, שהיה מעורב ישירות ברצח 
של פאטי.145 שר הפנים, ג׳רלד דרמאנין, האשים את מייסד האגודה, עבד אלחכים סאפראווי 
)Abdelhakim Sefrioui(, שנתון כעת במעצר בחשד למעורבות ברצח של פאטי, ש״חתם על 
ַפְתָוה נגד המורה״. סאפראווי מוכר לרשויות הביטחון בצרפת בשל פעילותו האסלאמיסטית 
והאנטי-ציונית וכן בשל נאומיו האנטישמיים. ועדת השרים אף הורתה על פירוק שתי אגודות 
 147,)CCIF( 146 ו״הקולקטיב נגד אסלאמופוביה״)BarakaCity( אסלאמיות – ״בראקה-סיטי״
שנאשמו בהפצת תעמולה ואנטישמיות תחת כיסוי של פעילות אנטי-גזענית והומניטרית. 
״זמן רב מדי שאגודות תרבותיות פועלות כסוס טרויאני בשורות האסלאם הקיצוני,״ הצהיר 

 148.)Gabriel Attal( דובר הממשלה, גבריאל אטל

ב( צרפת מודיעה על חקיקת חוק למאבק בקיצוניות האסלאמית 

ב-28 באוקטובר הודיע הנשיא מקרון על צעדים חדשים, המכוונים נגד מה שהוא כינה 
״האסלאם הבדלני״ והאמורים להגן על המודל הצרפתי של המדינה החילונית.149 הצעדים זכו 

.https://bit.ly/38aMrHc :145  מסיבת עיתונאים של דובר הממשלה, גבריאל אטל
.https://bit.ly/38aMrHcc :146  עמוד הטוויטר הרשמי של ג'רלד דרמאנין
.https://bit.ly/38aMrHcc :147  עמוד הטוויטר הרשמי של ג'רלד דרמאנין

.https://bit.ly/38aMrHc :148  מסיבת עיתונאים של דובר הממשלה, גבריאל אטל
149  http://nyti.ms/2KrkEtO.
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לתמיכה רחבה בקרב יהודי צרפת. דלפין הורווילר )Delphine Horvilleur(, רבנית רפורמית 
בקהילה הליברלית בפריז, מסרה, כי ״ליהודי צרפת, שנמצאים גבוה ברשימת המטרות של 
הטרוריסטים האסלאמים, יש הרבה מה להרוויח מהצעדים הללו, ומעט ממה לפחד. זאת 

משום שמערכת החינוך תואמת למערכת החינוך הציבורית, וברובה גם משתייכת אליה״.150

במהלך סמלי, העבירה הממשלה את טיוטת החוק לפרלמנט ב-9 בדצמבר, יום השנה 
ה-115 לחוק ההפרדה בין דת ומדינה, המהווה אחד היסודות שעליהם מושתת הרפובליקה 
הצרפתית.151 החקיקה המוצעת כוללת הטלת מגבלות חמורות על חינוך ביתי של ילדים 
מעל גיל שלוש והגברת המעקב אחר בתי ספר דתיים ואגודות דתיות. בנוסף, החוק המוצע 
כולל הוראות למלחמה בדברי שטנה ובתכנים אסורים באינטרנט. החוק יוצר עבירה פלילית 
חדשה של ״סיכון אחרים באמצעות הפצת מידע״, בכלל זה הפצת מידע ברשת על אודות 
חייהם הפרטים או המקצועיים של אנשים, מתוך כוונה להסב להם או למשפחתם נזק )סעיף 
18 בחוק(. עוד כולל החוק הצעה ליצור נוהל להבאה מיידית של חשודים בהפצת דברי שטנה 

ברשת בפני שופט פלילי )סעיף 20(.152

2( המלחמה באנטישמיות: אירועים אחרים
המועצה לענייני חוקה מכריזה על דברי שטנה כלא חוקתיים, יוני 153.2020 המועצה   
הלאומית לענייני חוקה )French Constitutional Council(, הסמכות העליונה בצרפת 
לעניינים חוקתיים, פסלה חלקים ניכרים מ״חוק אוויה״ )Avia Law(, שאומץ על ידי האסיפה 
הלאומית ב-13 במאי 2020. החוק דרש מפלטפורמות מדיה חברתית וממנועי חיפוש 
להסיר ״תכנים לא חוקיים בוטים״ תוך 24 שעות מרגע הדיווח, או להסתכן בקנסות של עד 
1.25 מיליון אירו. המועצה לענייני חוקה ציינה בהחלטתה, כי הדרישה מטילה את האחריות 
לבדיקת התכנים על הפלטפורמות הטכנולוגיות, ללא מעורבות של שופט, בתוך מסגרת 
זמן קצרה מאוד ותחת איום של קנסות כלכליים כבדים. בית המשפט קבע, כי תנאים אלו 
מהווים תמריץ לפלטפורמות שאינן רוצות להסתכן למחוק באופן גורף את כל התכנים 
שיסומנו. אי לכך, פסק בית המשפט, כי החוק המוצע ״פוגע בחופש הביטוי ובחופש 
התקשורת באופן שאיננו מחויב, מתאים, או מידתי״. עם זאת, הצעת החוק בדבר ״חיזוק 
ההוקרה בעקרונות הרפובליקה״, שהוגשה לאסיפה הלאומית בדצמבר 2020, משחזרת 

חלק מההוראות של ״חוק אוויה״.

רצח מיריי קנול, שופטים צרפתים מורים על תיקון האישום ל״רצח ממניעים   
אנטישמיים״, יולי 154.2020 שני גברים, המואשמים ברצח מיריי קנול )Mireille Knoll( בת 
ה-85 בדירתה בפריז ב-2018, יעמדו לדין בגין רצח בנסיבות מחמירות של אנטישמיות, כך 
מסר משרד התובע הכללי בפריז. נטען, כי יאסין מחיוב )Yacine Mihoub( ושותפו אלכס 
קארימבקו )Alex Carrimbacus(, רצחו באכזריות את קנול, ששרדה את גירוש היהודים 

ההמוני מפריז ביולי 1942.

150  http://bit.ly/2KfIXLr.
http://www.assemblee-nationale.fr/ :2020 151  טיוטה של חוק שמחזק את עקרונות הרפובליקה, אתר האינטרנט של האסיפה הלאומית, 9 דצמבר

?dyn/15/textes/l15b3649_projet-loii
"Procédure de comparution immédiate" :152  בצרפתית

153  http://bit.ly/38fxzXU
154  http://bit.ly/2KyFkjL
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צרפת תובעת חשוד במתקפת הטרור הקטלנית במסעדה יהודית בפריז ב-1982,   
דצמבר 155.2020 לאחר שהוסגר מנורווגיה, הוגש תיק נגד חשוד בהשתתפות במתקפת 
הטרור בשנת 1982 בשכונה היהודית ההיסטורית בפריז. נטען, כי ווליד עבד אלרחמאן 
אבו זייד )Walid Abdulrahman Abu Zayed( היה חלק מקבוצה שזרקה רימון יד לתוך 
מסעדת ״ג׳ו גולדנברג״, ולאחר מכן פתחה באש. שישה אנשים נרצחו במתקפה. האחראים 
זוהו כפעילים של ארגון אבו נידאל, פלג של ארגון הפת״ח. מלבד אבו זייד, צרפת כבר 
פרסמה צווי מעצר בין-לאומיים עבור שני חשודים נוספים במתקפה, אחד המתגורר 
בירדן, ושני המתגורר ברמאללה. בשנה שעברה נחשפה עסקה סודית בין ארגוני הביון 
הצרפתיים לקבוצת אבו נידאל, שבה נקבע, כי חברי הארגון לא ייעצרו אם יתחייבו שלא 

לבצע מתקפות נוספות על אדמת צרפת.156

פסק דין נגד 14 פעילים שהיו מעורבים במתקפות הטרור בפריז ב-2015 על   
״שרלי הבדו״ ו״היפר-כשר״ דצמבר 157.2020 ב-2 בספטמבר 2020 נפתח משפטם 
של 14 חשודים במעורבות במתקפות נגד השבועון ״שרלי הבדו״ והסופרמרקט הכשר 
״היפר-כשר״, שהתרחשו בפריז בינואר 2015, והביאו למותם של 17 בני אדם. המשפט 
נמשך שלושה וחצי חודשים, ובסופו נמצא כי כל 14 הנאשמים אשמים באישומים שונים, 
החל מהשתייכות לארגון טרור, וכלה במעורבות ישירה במתקפות. שלושה מהנאשמים 
 Said Kouachi, Cherif( נשפטו בהיעדרם. שלושת התוקפים – האחים סעיד ושריף חוואשי
Kouachi( ואמידי קוליבאלי )Amedy Coulibaly( – נורו למוות בידי המשטרה במקום 
האירוע. חאייאת בומדין )Hayat Boumeddiene(, שברחה לסוריה שבוע לפני המתקפות, 
נדונה ל-30 שנה בכלא. הנאשם המרכזי, עלי ריזה פולאת )Ali Riza Polat(, נשפט גם הוא 
ל-30 שנה בכלא. לשישה מתוך 11 הנאשמים בוטלו האישומים על השתתפות באירוע 

טרור.

עונשי מאסר ומעצרים של מכחישי שואה ודמויות אנטישמיות מרכזיות:

יולי: המשטרה הצרפתית עצרה את אלאן סוראל )Alain Soral(, אחד המפיצים המוכרים   
ביותר של אנטישמיות בצרפת.158 סוראל נעצר בדירתו בפריז בעקבות פרסומים באתר 
האינטרנט שלו, ״שוויון ופיוס״, בגין הסתה לאלימות נגד יהודים ופעולות ש״מסכנות את 

האינטרסים הבסיסים של הציבור״. אולם יום לאחר מכן שחרר שופט את סוראל לביתו.

 Hervé( ספטמבר: בית משפט גזר עונש מאסר על מכחיש השואה הידוע הרווה ללין  
Lalin, הידוע גם בשמו Hervé Ryssen(, בגין שורה של פוסטים אנטישמיים בפייסבוק 
ובטוויטר, וכן בגין וידיאו שפרסם ביו-טיוב ב-2018 תחת הכותרת ״היהודים, גילוי עריות 

והיסטריה״.159

נובמבר: מכחיש השואה וינסנט ריינואר )Vincent Reynouard( נדון שוב, שלא בפניו,   
לארבעה חודשים בכלא על הכחשת פשע נגד האנושות, בגין סרטון שפרסם ביו-טיוב, במאי 

2017, שבו הכחיש את קיומה של השואה.160

155  http://bit.ly/2LBs2mU.
156  http://bit.ly/3gUNfnk.
157  http://bbc.in/3aiyI3H.
158  http://bit.ly/3hkUUvL.
159  http://bit.ly/3h9wEwv.
160  http://bit.ly/2KJ10tB.
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ד. אירועים אנטישמיים מרכזיים ב-2020
 )Place de la République( יוני: מפגינים נגד גזענות בעצרת שנערכה בכיכר הרפובליקה  
בפריז161 נשמעו כשהם קוראים ״יהודים מלוכלכים״, בעוד שאחרים החזיקו שלטים שנכתב 
עליהם ״ישראל, מעבדה של אלימות משטרתית״, תוך שהם מניפים דגלי פלסטין. בכמה 
 )Black Lives Matter( קבוצות בשמאל הקיצוני השתמשו בתנועת ״חיי השחורים חשובים״

כדי לעשות דמוניזציה ודה-לגיטימציה למדינת ישראל.

 La France( ״צרפת המורדת״  נשיא המפלגה הפוליטית השמאלית-קיצונית  יולי:   
Insoumise(, ז׳אן לוק מלנשון )Jean-Luc Mélenchon(, נאשם בשימוש בדימוי האנטישמי 
עתיק היומן של היהודים כ״רוצחי האל״ במהלך ראיון בטלוויזיה. ״תראה,״ אמר מלנשון 
בראיון, ״איני יודע אם ישו היה על הצלב. אני יודע מי שם אותו שם, ונראה שאלו היו בני 

עמו״.162

אוגוסט: דוד ס., גבר בן 29, הותקף בידי שני גברים ממוצא אפריקני בפריז. התוקפים   
הטיחו בו קללות אנטישמיות ואז הכו אותו עד אובדן הכרה ולקחו את שעונו.163

אוגוסט: אמן גרפיטי יהודי, שלבש חולצה עם הכיתוב ״ישראל״, הוכה בעיר שטרסבורג   
164.)Strasbourg(

 ,)April Benayoum( דצמבר: הזוכה במקום השני בתחרות ״מיס צרפת״, אפריל בניום  
ספגה עלבונות אנטישמיים רבים ברשת טוויטר אחרי שחשפה את שורשיה הישראליים 
בראיון שנערך במהלך התחרות. פוליטיקאים ודמויות ציבוריות גינו את הציוצים שהופנו 

נגד הצעירה, והתיק נשלח לתובע הציבורי.165

ה. טריוויאליזציה של השואה ו״תחרות״ על מעמד הקורבן
 Bernard-Henri( בנאום שנשא באו״ם בינואר 2015, טען הפילוסוף הצרפתי ברנאר אנרי לוי
Levy(, כי ״אנטי-ציונות, הכחשת השואה ותחרות על מעמד הקורבן״ הם ״שלושת העיקרים״ 
של האנטישמיות המודרנית בצרפת. כמה אירועים מהשנה החולפת שבים ומאששים את 
דבריו. הגנתו הנחרצת של נשיא צרפת, עמנואל מקרון, על הזכות לחופש הדיבור, ובכללה 
גם הזכות ללעוג לדת, הציתה את חמתם של מוסלמים ברחבי העולם, שראו בדבריו חילול 
הקודש. בהקשר זה, הזכירו רבים את מעמד זיכרון השואה והמאבק באנטישמיות בצרפת 
ובכלל, וניסו ליצור הקבלה בין פגיעה בהם והאופן שבו היא נתפסת בציבור לבין פגיעה 
בקודשי האסלאם. דמויות מוסלמיות שנויות במחלוקת עשו שימוש באמירות מטעות וטענו, 
כי העובדה שמותר על פי חוק ללעוג לנביא האסלאם, אך מתבצעת אכיפה נוקשה נגד ביטויי 
אנטישמיות והכחשת השואה, שנחשבים לפשע, מוכיחה שיש ליהודים ״מעמד פריווילגי״ 
במדינה ומונופול על ״מעמד הקורבן״. טענה זו משווה בין הסתה לאלימות על בסיס גזעי 
)גזענות ואנטישמיות( – שנחשבים לפי החוק הצרפתי לעבירות פליליות – לבין ״חילול 

הקודש״, עבירה שיצאה מספר החוקים הצרפתי ב-1881. 

161  http://bit.ly/2IWFMrz.
162  http://bit.ly/3aiBQfP.
163  http://bit.ly/2LDDqi5.
164  http://bit.ly/3ajgxuL.
165  http://bit.ly/3p7I3zu.
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בנוסף, נרטיב המשווה בין המצב של המוסלמים באירופה כיום )ובייחוד בצרפת( לבין מצבם 
של היהודים לפני או בזמן השואה הפך לדגם מקובל, שנשמע גם מחוץ לצרפת. למשל, המנהיג 
העליון של איראן, האייתוללה עלי ח׳אמנאי, ערך השוואה בין הכחשת השואה לקריקטורות של 
הנביא מוחמד. ״מדוע זהו פשע לתהות לגבי השואה? מדוע יש לכלוא כל אדם שמעלה ספקות 
בעניין זה על הכתב, בעוד שהעלבת הנביא מוחמד, עליו השלום, מותרת?״ כתב ח׳אמנאי 
בטוויטר.166 איראן אף הודיעה, כי תארח את תחרות איורי הכחשת השואה )השלישית(, 
כתגובה להגנה של מקרון על החלטת השבועון ״שרלי הבדו״ להדפיס בשנית את הקריקטורות 
של הנביא מוחמד.167 נשיא טורקיה, רג׳פ טאיפ ארדואן, התייחס באופן דומה לשואה כשגינה 
את המבצע של מקרון נגד האסלאם הקיצוני.168 הגדיל לעשות שר בממשלה הפקיסטנית, 
שהשווה בין המדיניות של מקרון כלפי האסלאם הקיצוני לבין האופן שבו התייחסו הנאצים 

ליהודים בזמן השואה.169 

3. גרמניה
ב-2021 תציין גרמניה 1,700 שנה של חיים יהודיים בשטחה,170 אך היא עדיין מתמודדת 
עם אנטישמיות. למרות אמצעים שונים שננקטו כדי להתמודד עם התופעה, בהם מינוי 27 
מפקחים לנושא האנטישמיות ברחבי המדינה,171 תמיכה בפרויקטים למיגור האנטישמיות, 
פתרונות חקיקתיים והוראת השואה בבתי ספר ובאקדמיות לשוטרים, מספר התקריות 

האנטישמיות בגרמניה ממשיך להאמיר. 

ב-2019 תיעדה המשטרה שיא של 2,032 תקריות אנטישמיות בגרמניה. 172זהו המספר 
השנה  לנתוני  בהשוואה   13% של  עלייה  מהווה  והוא   ,2001 שנת  מאז  ביותר  הגבוהה 
הקודמת. ניתוח דו״חות שפורסמו על ידי משרד הפנים הגרמני בשנים 2019 ו-2020 מצביע 
על מגמת עלייה מתמשכת במספר התקריות האנטישמיות בשנתיים האחרונות, ונראה 
שמספר התקריות בשנת 2020 יעקוף את אלו שהתרחשו אשתקד. בשלושת הרבעונים 
הראשונים של 2020 היו 1,393 תקריות אנטישמיות, בכללן 35 תקיפות אלימות.173 באותה 
תקופה אשתקד התרחשו 1,155 תקריות, מתוכן 41 תקיפות אלימות.174 יש להדגיש, כי 
נתונים אלו מייצגים רק את התקריות שדווחו למשטרה, וכי מספר התקריות בפועל הוא 
כנראה גבוה בהרבה. הנחה זו מתבססת על ההבדל בין הנתונים הרשמיים והמספרים 
 שפורסמו בידי ארגונים לא-ממשלתיים. כך, לדוגמה, ״מרכז המחקר והמידע על אנטישמיות״
)Recherche-und Informationsstelle Antisemitismus; RIAS( דיווח על 410 תקריות 
אנטישמיות בברלין במהלך המחצית הראשונה של 2020, 175 בעוד שבדיווחי המשטרה לאותה 
תקופה נרשמו רק 130 תקריות. 176נראה שהסיבה לפער נעוצה בכך, שלעיתים קרובות 

166  https://bit.ly/2KbKan7.
167  http://bit.ly/3arfn06.
168  http://bit.ly/3apLrSp.
169  http://bit.ly/37nZ2HL.
170  העדות הראשונה להתיישבות של יהודים מצפון לאלפים היא משנת 321, כשהקיסר הרומאי קונסטנטינוס התיר למגיסטראט של העיר קלן )Köln( לקבל 

לשטחה יהודים.
171  בגרמניה יש נציב פדרלי אחד לנושא האנטישמיות, 13 נציבים במדינות הפדרליות השונות, 6 נציבים במשרד התובע הציבורי הכללי, נציב אחד במשטרה, 

2 נציבים בקהילות היהודיות, נציב אחד בכנסייה הפרוטסטנטית ועוד שלושה נציבים אחרים. רק ארבעה מכל הנציבים הם יהודים.
172  https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/194/1919457.pdf.
173  https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/242/1924218.pdf.
174  https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/153/1915393.pdf.
175 https://report-antisemitism.de/documents/2020-09-22_rias-be_Annual_Antisemitische-Vorfaelle-Halbjahr-2020.pdf.
176 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/214/1921411.pdf.
 https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/194/1919457.pdf.
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קורבנות התקריות נרתעים מהבירוקרטיה הכרוכה בהגשת תלונה, חוששים שתלונתם 
תיתקל באדישות, או שאינם טורחים לדווח על התקרית בגלל חוסר אמון במערכות אכיפת 
החוק. ואכן, למרות העלייה במספר התקריות האנטישמיות, מבצעיהן כמעט שאינם נענשים. 
בשלושת הרבעונים הראשונים של 2020 זיהתה המשטרה 819 חשודים בביצוע עבירות 
על רקע אנטישמי, אך רק ארבעה מהם נעצרו, וגם זאת באופן זמני.177 בשנת 2019 זיהתה 
המשטרה 639 חשודים, אך נעצרו רק חמישה.178 משטרת ברלין פתחה תיקים ל-386 מקרים 
שאירעו על רקע אנטישמי, אולם רק 27 מהם הגיעו לידי משפט, ובפועל רק ב-17 מקרים 

הוטלו על העבריינים קנסות. 179

לעיתים המשטרה אף אינה מתערבת בתקריות אנטישמיות במהלך התרחשותן, ועומדת 
מהצד. לרוב, חוסר תגובת השוטרים נובעת מכך, שהם אינם מצליחים לזהות במתרחש אירוע 
אנטישמי, או שאינם מבינים שהתבטאויות אנטישמיות מהוות בעיה, ולכן הם לא רואים צורך 
להתערב. חוסר מודעות זו אף מוביל לכך, שמרבית התלונות על אנטישמיות אינן זוכות לטיפול 
משטרתי כלל. בנוסף, כאשר זהות החשודים באירועים אינה ידועה, ובהעדר נתונים נוספים, 
מייחסת המשטרה אירועים אנטישמיים באופן אוטומטי ל״ימין״. לפי דו״חות הבונדסטאג, 
המתבססים על הנתונים המדווחים על ידי המשטרה, רוב מכריע )כ-90%( של התקריות 
האנטישמיות מיוחס לימין.180 כמו בשנים קודמות, ארגונים העוקבים אחרי אנטישמיות 
במדינה, פוליטיקאים, מנהיגים יהודים, מומחים ואף הנציב הפדרלי הממונה על סוגיית 
האנטישמיות ממשיכים להטיל ספק בנתונים אלו, בטענה שנוהלי הרישום במשטרה אחראים 
לתמונה מצב מעוותת לגבי מניעיהם של מי שביצעו את הפשעים ושיוכם האידיאולוגי. 
עוד נטען, כי טעויות אלו פוגעות ביכולת לקדם מדיניות אפקטיבית, שתילחם בתופעת 

האנטישמיות הגואה.

א. סצינות החוגים הקיצוניים בגרמניה
ביום השנה למתקפה על בית הכנסת בעיר האלה )Halle(, הזהיר ראש ״המשרד הפדרלי 
 Thomas( תומאס האלדנוואנג ,)Bundesamt für Verfassungsschutz; BfV( להגנת החוקה״
Haldenwang(, מפני התגברות העוינות והאלימות נגד יהודים. הוא קרא לציבור ולרשויות 
הביטחון להגביר ערנות, וטען כי מקור הסכנה העיקרי מגיע מצידם של אנשים בודדים, 
״בעלי נסיבות חיים קשות״, שעברו הקצנה ומחפשים להטיל את האשמה במצבם על קבוצות 
מיעוט.181 הדו״ח של ה-BfV לשנת 2019 ציין, כי האלימות כלפי יהודים נפוצה בכל הסצינות 
הקיצוניות במדינה, ובכללן גם השמאל הקיצוני, אם כי ברמה נמוכה יותר. פעילי ימין קיצוני 

ומוסלמים קיצונים מהווים מקור הסכנה החמורה ביותר ליהודים. 

1( סצינת האסלאם הקיצוני
לפי דו״ח ה- BfVלשנת 2019, מספר הפעילים המשתייכים לסצינת האסלאם הקיצוני בגרמניה 
גדל והגיע ל-28,020, וזאת בהשוואה ל-26,560 בשנת 2018. 182מספר החברים בזרם הסלפי 

177  במחצית הראשונה של 2020 דיווחה המשטרה על 876 אירועים אנטישמיים, ובכללם 21 מקרי אלימות ו-148 עבירות של תעמולה.
178  לפי דיווחי המשטרה, בשנת 2019 אירעו סך כולל של 1,155 תקריות אנטישמיות, בכללם 41 מקרי אלימות.

179  https://bit.ly/2Wb1E5s.
180  https://www.petrapau.de/19_bundestag/dok/down/2020_zf_antisemitische_Straftaten.pdf.
181  https://bit.ly/3oRPD0T.
182  https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2019.pdf.
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עלה ל-12,150, בעוד שב-2018 עמד המספר על 11,300. מאז 2011, אז החל רישום מספרי 
הפעילים הסלפים, עלה מספרם פי שלושה. לפי דו״ח של הבונדסטאג, בסוף הרבעון השלישי 
של 2020 סיווגו המשטרה ושירות הביטחון 619 איש כ״איומים אסלאמיים״, וזיהו 513 בני-אדם 
כמשתייכים לסצינת הטרור האסלאמיסטי במדינה. 275 מתוך 1,132 המפגעים הפוטנציאליים 
הם מבקשים מקלט. 183ה-BfV הודיע, כי האיום מכיוון הטרור האסלאמי נותר גבוה, וכי 
האנטישמיות מהווה מרכיב אידיאולוגי מרכזי בקרב החוגים האסלאמיסטיים. לפי הארגון, 
תפיסות אלו מאיימות על דו-הקיום השקט בגרמניה. ״אמנם, נכון להיום, מספר התקיפות 
הפיזיות נגד יהודים נותר נמוך, אך גם מקרים בודדים אלו מבהירים, כי הקצנה אידיאולוגית 
והסתה לשנאה ולאלימות באמצעות רעיונות אנטישמיים יכולים להביא למהומות אנטישמיות 
אלימות, וזאת גם כאשר המשתתפים אינם חברים בתנועות אסלאמיסטיות, או אפילו לא 
תומכים בהן. זה נכון במיוחד עבור מי שעברו סוציאליזציה בעולם הערבי, בחוגים חברתיים 

שבהם נפוצות דעות אנטישמיות״.184

מקור איום נוסף הוא קבוצות אסלאמיסטיות ״חוקיות״ – קבוצות שאינן דוגלות באופן מוצהר 
באלימות, אך יש בקרבן רמה גבוהה של אנטישמיות מובנית. פעילי ארגונים אלו מבקשים 
לממש את מטרותיהם הקיצוניות באמצעים פוליטיים בתוך המסגרת החוקית הקיימת. לפי 
דו״ח שפורסם על ידי ״הוועד היהודי האמריקני״ )American Jewish Committee(, קבוצות 
אלו הן בעלות ״אג׳נדה אנטי-דמוקרטית, מפיצות אידיאולוגיה אנטישמית מובהקת ופועלות 
בשירות השלטון האיראני. הקבוצות כמעט שאינן מוכרות לציבור הגרמני הרחב, אך הן 
מקיימות שיתופי פעולה עם הרשויות, עם הכנסיות ועם האוניברסיטאות ברמה הפדרלית 
 Islamisches Zentrum( ובמדינות הפדרליות השונות.״185 המרכז האסלאמי של המבורג
Hamburg; IZH( הוא דוגמה מובהקת של בעיית האסלאם ה״חוקי״. מוסד זה הוא שחקן 
מרכזי של האסלאמיזם השיעי בגרמניה ובאיחוד האירופי בכלל, והוא מהווה מוקד לתומכי 
המשטר האיראני ביבשת. לפי ה-BfV, מדובר בייצוג המשמעותי ביותר של איראן באירופה, 
וראש ה-IZH ממונה ישירות על ידי ח׳מאנאי, מנהיג איראן. לדברי רשויות ביטחון, המרכז 
מהווה גם בסיס לתומכי חיזבאללה בעיר. יתרה מכך, האסלאם הקיצוני זוכה להשפעה חזקה 
גם בבתי הספר. ארגון המורים הגרמני הזהיר מפני ״אווירה של הפחדה״ כלפי מורים וטען, כי 
״ישנם יותר ויותר ניסיונות להשפיע על מורים ולמנוע מהם לבצע את תפקידם לחנך לערכים 
דמוקרטיים״. כתוצאה מכך, בשיעורים על חופש הביטוי וחופש האמנות מפחדים המורים 

לעסוק בנושאים כגון השואה ומדינת ישראל, או בקריקטורות של הנביא מוחמד.186

2( סצינת הימין הקיצוני
לפי דו״ח ה-BfV לשנת 2019, מספר הפעילים בסצינת הימין הקיצוני בגרמניה צמח והגיע 
ל-32,080 איש. מדובר בגידול של 33% בהשוואה לשנת 2018, ו-221% ביחס לשנת 2016. 13 
אלף מהפעילים נחשבים לאלימים )לעומת 12,700 ב-2018(. מספר הפשעים שבוצעו בידי 
פעילי ימין קיצוני גדל ב-9% במהלך השנה שחלפה והגיע ל-22,342. בעוד שבשנת 2019 
ביצעו פעילי ימין קיצוני 15.3% פחות פשעים בעלי אופי כללי )ב-2018 הם היו אחראים 

183  https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/240/1924082.pdf.
184  https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2019.pdf.
185  https://ajcgermany.org/system/files/document/AJC-Berlin_IZH-Broschuere_43S_A5%281%29.pdf.
186  https://bit.ly/3mdyFsf.
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לביצוע 821 פשעים כאלה, לעומת 695 בשנת 2019(, מספר התקיפות האנטישמיות האלימות 
שלהם היו אחראים עלה מ-48 ל-56. כמו כן נרשמה עלייה של 17.1% במספר הפשעים שהיו 
בעלי רקע אנטישמי, שהגיעו לסך של 1,844 פשעים ב-2019, לעומת 1,575 פשעים כאלה 
שבוצעו בשנת 2018. ניכר, כי מגמה זו של הקצנה באלימות ממשיכה גם בשנת 2020. בשלושת 
הרבעונים הראשונים של השנה דיווחה המשטרה על 15,007 פשעים שבוצעו על ידי ניאו-
נאצים ופעילי ימין קיצוני, ובכללם 671 מעשי אלימות. מדובר בעלייה של 874 פשעים ו-46 
מעשי אלימות בהשוואה לאותה תקופה אשתקד.187 כמו בשנים קודמות, ניאו-נאצים ופעילי 
ימין קיצוני מבצעים אימוני כושר ומתאמנים באמנויות לחימה ובטכניקות הישרדות שונות. 
קבוצות ויחידים מתאמנים גם בכלי נשק מחוץ לגבולות גרמניה, וישנם גם ניסיונות להשיג 

נשק באופן חוקי.

בנוסף, פעילי ימין קיצוני מנסים יותר ויותר להשפיע על הזרם המרכזי בגרמניה על ידי 
הפצת תעמולה ברשתות החברתיות ובאירועים. באחרונה הזהיר שירות הביטחון של מדינת 
סקסוניה )Sachsen(, שפעילי ימין קיצוני רוכשים נכסים באזורים כפריים כדי לקדם את 
הקמפיינים האידיאולוגיים שלהם ולהגביר את הפנייה שלהם לקהילות מקומיות. נכון להיום, 
ישנם 146 נכסים שנמצאים בבעלות של פעילי ימין קיצוני, או מושכרים על ידם. נכסים אלו 
משמשים לאירוח קונצרטים ואירועי ״עדויות״ של מכחישי שואה, למכירת סחורה ניאו-נאצית 
ולהפעלת מסעדות, שהכנסותיהן משמשות למימון תנועותיהן, וייתכן שגם להלבנת כספים. 
ישנן תוכניות לפתוח בחלק מהנכסים האלו מכרזי אמנויות לחימה, שבהם יוכשרו כלוחמים 

גברים צעירים שהפנו עורף למדינה ולחברה.188 

AfD-3( אנטישמיות ימנית קיצונית בשורות מפלגת ה
 )völkisch( כ-7,000 מתוך 32,080 פעילי הימין הקיצוני הם חברים בתנועה הלאומנית ופולקית
של מפלגת ה-AfD - ״דר פליגל״ )Der Flügel, ״הכנף״(, שהתפרקה מיוזמתה באפריל 2020, 
חודש אחרי שהוכרזה כ״יוזמה קיצונית״ והושמה תחת מעקב של ה-BfV. עם זאת, מומחים 
 .AfD-טוענים, כי פירוק התנועה הוא אחיזת עיניים, משום שמנהיגיה נותרו חברים במפלגת ה
 AfD-באופן זה, דמויות המפתח והאידיאולוגיה של הקבוצה ממשיכים להתקיים בתוך ה
ואף זוכים לייצוג בוועדי הניהול של המפלגה במדינות הפדרליות השונות. במרץ וביוני החל 
 )Brandenburg( ובברנדנבורג )Thüringen( בתורינגיה AfD-לעקוב אחרי מפלגת ה BfV-ה
בשל ״מאמציהן לפעול נגד הסדר הליברלי-דמוקרטי הבסיסי״. ה-BfV מסר, כי הן דוגלות 
בתפיסת עולם ״ביולוגית-גזענית״, ושפעיליה מחזיקים בעמדות קיצוניות ונקשרו לקבוצות 

ימין קיצוני.189 המעקב הגלוי נגד המפלגה עשוי להוביל לאיסור בחוק על המשך פעילותה. 

ב. אירועים אנטישמיים שבוצעו בידי כוחות ביטחון 
לפי דו״ח המצב של ה-BfV, שפורסם ב-6 באוקטובר, בין ינואר 2017 למרץ 2020 נפתחו או 
הושלמו סך של 380 הליכים משפטיים נגד פעילי ימין קיצוני שעבדו במשטרה הגרמנית. 
)Hessen(, שהקדימה את נורדריין-וסטפאליה  כל מקרה שביעי התרחש במדינת הסן 

187  https://bit.ly/37hzQ5E.
188  https://bit.ly/385VJnY.
189 https://bit.ly/3n4VpuN. 
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)Nordrhein-Westfalen(, בוואריה )Bayern(, ונידרזאקסן )Niedersachsen(. עם זאת, בדו״ח 
זה חסרים כמה אירועים אנטישמיים, כגון ״פרשת ה-NSU 2.0״, שבמהלכה נשלחו כ-70 מכתבי 
 Nationalsozialistischer Untergrund( איום על ידי ארגון המתקרא ״המחתרת הנאצית 2.0״
2.0(190 ל-27 אנשים ומוסדות בשמונה מדינות פדרליות שונות, בהם נשיא ״המועצה המרכזית 
של היהודים בגרמניה״ )Zentralrat der Juden in Deutschland(, יוסף שוסטר. בכמה מקרים, 
הפרטים האישיים של קורבנות הפרשה נחשפו תוך שימוש במחשבים של משטרת הסן, 
ולכן נראה ששוטרים היו מעורבים בפרשה. יתרה מכך, בדצמבר הודיע שר הפנים של מדינת 
נורדריין-וסטפאליה, כי יותר מ-200 עובדים ברשויות ביטחון במדינה, כמעט כולם שוטרים, 
נמצאים תחת חקירה בגין פעילות ימין קיצונית.191 חוקרים חשפו עדויות משמעותיות, 
המצביעות על האדרה של הנאציזם ושימוש בסמלים וטקסים נאציים, בכלל זה תמונות של 
שוטרים במדים המצדיעים במועל יד ושרים שירי נאציים ידועים. נראה, אם כן, כי מספר 
השערוריות האנטישמיות והגזעניות בשורות המשטרה הוא גבוה יותר ממה שדווח בדו״ח 
של ה-BfV. השערוריות המשטרתיות שנחשפו כוללות עבירות האדרה וטריוויאליזציה של 
השואה, הסתה, ״שימוש בסמלים של ארגונים בלתי חוקתיים״ )לפי סעיף 86 בחוק הפלילי(, 

הפצת תיאוריות קונספירציה אנטישמיות והשמדת ראיות הקשורות לפשעים אנטישמיים.

ג. הכנות לקראת יום פקודה – מעורבות שוטרים וחיילים 
בקרב הרשויות הגרמניות הצטברו עדויות כי ישנם יותר מ-1,000 פעילי ימין קיצוני אלימים 
ברחבי גרמניה ובמדינות סמוכות, המתכוננים לעימות מזוין, שיוביל לרצח מתנגדים פוליטיים 
ולפירוק הסדר המדינתי במועד עתידי, הידוע כ״יום פקודה״ )Day X(; מדובר במוכנות לביצוע 
מיידי.192 המשטרה הגרמנית החרימה מצבורים גדולים של נשק, תחמושת, כימיקלים ותוכניות 
לביצוע מתקפות טרור. נשיא ה-BfV הצהיר, כי ״ההכנות ל׳יום הפקודה׳ הן יותר קונקרטיות 
ממה שציפינו״. בקרב הפעילים הקיצונים יש גם שוטרים וחיילים, שעושים שימוש בתפקידיהם 
הרשמיים כדי להגיע למידע דרך מסופי המשטרה, לצבור נשק ולהתאמן בלחימה. כוחות 
ימניים במשטרה ובצבא הגרמני רוקמים תוכניות להפיל את הממשלה, בונים מאגרים של כלי 
נשק ומנהלים רשימות של מתנגדים, שהם מתכננים לרצוח אותם כשיגיע הרגע המתאים.193 
יש לציין, כי חלק מהטרוריסטים הפוטנציאליים הם בני-עשרה. בנובמבר הוגשה תלונה נגד 
צעיר בן 14 על תכנון מתקפה נגד מוסלמים ויהודים במדינת נורדריין-וסטפאליה ועל הסתה 
לרצח. הצעיר פנה לאנשים באפליקציית וואטסאפ ושידל אותם לרצוח יהודים או מוסלמים 
באמצעות נשק חם או סכינים בזמן התפילה בבתי הכנסת או במסגדים. כמו כן, הוא השיג 
חומרים כימיים שונים שאיתם תכנן לייצר חומרי נפץ שישרתו אותו בפיגוע שתכנן נגד יהודים 

ומוסלמים.194 

190  ה-NSU המקורי היה ארגון טרור ניאו-נאצי, שביצע שורה של רציחות ופיגועים באמצעות מטעני חבלה. הרשת נחשפה בנובמבר 2011.
191  https://bit.ly/2K4K68F.
192  https://www1.wdr.de/nachrichten/westfalen-lippe/mutmassliches-terrornetzwerk-minden-100.html.
.).Gruppe Werner S( ".ו"קבוצת וורנר ס )Gruppe Nordkreuz( "לדוגמה, "קבוצת נורדקרויץ  193
194  https://bit.ly/37c6aae.
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ד. נגיף הקורונה והעלייה באנטישמיות בגרמניה
1( תיאוריות קונספירציה

התפרצות נגיף הקורונה הביאה באופן מיידי לשורה של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות. 
יהודים וציונים הואשמו בכך, שגרמו באופן מכוון למגיפה עולמית ושייצרו את הנגיף בכוונה 
להרוויח ממכירת החיסונים ומהמפלה הכלכלית הצפויה בעקבות המגיפה. פעילי ימין קיצוני 
 New World Order;( חיברו בין נגיף הקורונה לשיח האנטישמי בדבר ״הסדר העולמי החדש״
NWO(, כשהם רומזים, שהמגיפה תשמש לצורך ביצוע תוכנית שהוכנה זמן רב מראש בידי 
בנקאים יהודים, להביא ל״סדר עולמי חדש״ בקנה מידה גלובלי. ג׳ורג׳ סורוס, שבגרמניה 
מזוהה באופן מוחלט עם יהדותו, נאשם בכך, שקצר רווחים מהנגיף ושניצל את המצב כדי 
להסיט את תשומת הלב מ״מזימתו״ להביא לפלישה המונית של פליטים מוסלמים לאוסטריה, 

לגרמניה ולאירופה באופן כללי.

תיאורית הקונספירציה של QAnon )״קיו האנונימי״(, שלא זכתה לפופולריות רבה בגרמניה 
לפני פרוץ המגיפה, התפשטה באופן ניכר בתקופת הקורונה. אחרי ארה״ב ומדינות אחרות 
דוברות אנגלית, גרמניה היא כעת השוק הגדול ביותר לתיאוריית קונספירציה זו, ואמנים 
וספורטאים גרמנים מובילים משתמשים בנוכחותם ברשת כדי להפיץ תיאוריות קונספירציה 
קשורות.195 לפי דו״ח של ״הקונגרס היהודי העולמי״ )WJC(, ״ליבת המיתוס היא, שאדם 
אנונימי הידוע בשם ›Q׳, בעל סיווג ביטחוני גבוה במודיעין האמריקני, מדליף מידע ממלחמתו 
הסודית של טראמפ נגד קבוצת סתרים, המנוהלת בידי פוליטיקאים שפנו לעולם הפשע 
והאליטה ההוליוודית ]הנודעים כ״מדינת צללים״ )Deep State([. הקבוצה פועלת לכאורה 
במימון ג׳ורג׳ סורוס ומשפחת רוטשילד״.196 לפי QAnon, המטרה הסופית של ״מדינת הצללים״ 
היא להשיג שליטה בהמונים. בגרמניה. המוזיקאי חאווייר נאידו )Xavier Naidoo( משך את 
תשומת הלב של רבים לגרסה המודרנית של עלילות הדם, הטוענת שיהודים חוטפים, מענים 
 ,)Adrenochrome( ורוצחים ילדים כדי להשתמש בדמם להפקת חומר כימי בשם ״אדרנוכרום״
 QAnon לצורך ייצור לכאורה של מוצרים נוגדי הזדקנות. כמו תומכים אחרים בתיאוריית
ברחבי העולם, הימין הקיצוני הגרמני רואה בנשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, מעין דמות פולחן 
ומושיע. בנוסף, תומכי התיאוריה עושים שימוש בהאשמות אנטישמיות קלאסיות ומציגים 

את היהודים כמשרתיו של השטן. 

2( טריוויאליזציה של השואה
נגיף הקורונה הביא לעלייה חדה בטריוויאליזציה של השואה בגרמניה. לפני המגיפה, 
טריוויאליזציה של השואה הייתה בעיקר נחלתם של בודדים, אולם כעת השתנו פני הדברים, 
והתופעה הפכה לנפוצה. בקרב גרמנים המוחים נגד הגבלות הקורונה נעשה פופולרי להשוות 
בין הטיפול במגיפה לבין המדיניות האנטישמית של המשטר הנאצי, ומתנגדי ההגבלות 
מציגים את עצמם כיהודים בתקופת השואה. באופן זה נגרם עוול לזיכרון קורבנות השואה, 
ונעשית טריוויאליזציה לפשעי הנאצים. לדוגמה, ״מכחישי קורונה״ ומי שמאמינים בתיאוריות 
קונספירציה משווים בין התקנות המחייבות עטיית מסיכות לבין הטלאי הצהוב שיהודים 
הוכרחו לענוד תחת המשטר הנאצי. הם מתבטאים בדבר ״שואת קורונה כלכלית״ ומזהירם 

195  https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/11/01-dehate-report-QAnon.pdf.
196  https://www.wzo.org.il/antisemitism/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=6610.
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מפני ״שואה חדשה״, שקורבנותיה יהיו מתנגדי החיסונים. 
 Arbeit( המשפט הידוע לשמצה ״העבודה משחררת״ 
 Impfen( שוכתב לביטוי ״החיסון משחרר״ )Macht Frei
Macht Frei(. בנוסף, תגים וחולצות שעליהם איור של 
טלאי צהוב ובתוכו כיתוב ״לא מחוסן״ הפכו לפופולריות. 
197במקביל, ניתן לרכוש ברשת בגדים ואביזרים המזלזלים 

אלו  בפרטים  גובר  שימוש  ונעשה  השואה,  בזיכרון 
תכוף  באופן  משתתפים  שואה  מכחישי  בפרהסיה. 

בהפגנות נגד הגבלות הקורונה ונושאים שם נאומים.

שני נאומים שנישאו בנובמבר, בשתי הפגנות שונות, עוררו 
זעם רב והפכו לוויראליים ברשת. בנאום אחד, השוותה 
את עצמה ילדה בת 11 לאנה פרנק, וזאת מכיוון שהיא 
וחברותיה נאלצו לשמור על שקט במהלך מסיבת יום 

הולדתה ״כדי שהשכנים לא יודיעו לרשויות״ על הפרת הגבלות הקורונה. בנאום השני, השוותה 
את עצמה אישה ללוחמת תנועת המחתרת האנטי נאצית סופי שול )Sophie Scholl(, שנדונה 
למוות בידי הגסטפו. לדברי האישה, גם היא, כמו שול, ״פועלת במחתרת במשך חודשים״. 
בהפגנה שנערכה בדצמבר קרא אחד הנואמים לערוך מצדע חרישי באושוויץ ב-27 בינואר, 

יום השנה לשחרור המחנה, כדי למחות נגד רדיפתם של מי שמתנגדים להגבלות הקורונה. 

3( מהעולם הווירטואלי למציאות
מחודש מרץ השנה ניכרת עלייה במדיה החברתית באנטישמיות הקשורה לנגיף הקורונה; 
ממאי החלה אנטישמיות זו להופיע גם בפרהסיה. ברחבי גרמניה מתקיימות הפגנות שבועיות, 
שבחלקן נוכחים עשרות אלפי בני אדם. לדוגמה, ב-29 באוגוסט התאספו כ-38 אלף מפגינים 
ברחבי ברלין, בהם ניאו-נאצים ידועים, אנשי ימין קיצוני הדוגלים בתיאוריות קונספירציה, 
״אזרחי הרייך״ )Reichsbürger(, וחברים במפלגת ה-AfD ובמפלגות ניאו-נאציות. על שלטי 
המפגינים וחולצותיהם התנוססו נכתבו מסרים המזלזלים בשואה ומקדמים תיאוריות 
קונספירציה אנטישמיות, לצד סמלים וסיסמאות ניאו-נאציים. במהלך הפגנה מול בניין 
הרייכסטאג פרצו כמה מאות מפגינים את מחסומי הכניסה והסתערו במעלה המדרגות 
שמובילות לכניסה של הבניין. חלקם נשאו את ״דגלי הרייך״, דגלים שזוכים לפופולריות רבה 

בסצנה הניאו-נאצית.

ניתוח של פוסטים ותמונות שהועלו למדיה החברתית במהלך מה שנודע כ״הפגנות ההיגיינה״ 
או כ״הפגנות הקורונה״ מגלה, שיש נוכחות ברחוב של תמונות ותיאוריות המזלזלות בשואה 
ומקורן במדיה החברתית. כך, למשל, הסיסמה ״החיסון משחרר״, שהופיעה לראשונה במדיה 
החברתית באפריל, הופיעה על גבי שלט שנשא מפגין במהלך הפגנה שהתרחשה במאי )ראו 

תמונות בעמוד הבא(.

בסוף מאי אסרה העיר מינכן על שימוש בסימן הטלאי הצהוב )עם הכיתוב "לא מחוסן" או כיתוב אחר( במסגרת מחאות נגד הגבלות הקורונה ואף החלה   197
להטיל קנסות על מי שעשו בו שימוש.

76 

 הקורנה והעלייה באנטישמיות בגרמניה נגיף.	ד
	תיאוריות קונספירציה)	1

	באופן מיידי לשורה של תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ההתפרצות נגיף הקורונה הביא יונים יהודים וצ.
	הואשמו בכך שגרמו באופן מכוון למגיפה עולמית ושייצרו את הנגיף בכוונה להרוויח ממכירת החיסונים ,

	בדברפעילי ימין קיצוני חיברו בין נגיף הקורונה לשיח האנטישמי .	ומהמפלה הכלכלית הצפויה בעקבות המגיפה
יפה תשמש לצורך ביצוע תוכנית שהמג,	כשהם רומזים,	);NWO	Order	World	New"	(החדש	העולמי	הסדר"

	שהוכנה זמן רב מראש בידי בנקאים יהודים 	סדר עולמי חדש"להביא ל, 	בקנה מידה גלובלי" 	ורג'ג. ,	סורוס'
	את	להסיט	כדי	המצב	את	ושניצל	מהנגיף	רווחים	שקצר,	בכך	נאשם,	יהדותו	עם	מוחלט	באופן	מזוהה	שבגרמניה

 .כללי	באופן	ולאירופה	לגרמניה,	לאוסטריה	מוסלמים	פליטים	של	המונית	לפלישה	להביא"	מזימתו"מ	הלב	תשומת

,	שלא זכתה לפופולריות רבה בגרמניה לפני פרוץ המגיפה),	"האנונימי	קיו("	QAnonהקונספירציה של  תיאורית
גרמניה היא כעת השוק ,	ב ומדינות אחרות דוברות אנגלית"אחרי ארה.	התפשטה באופן ניכר בתקופת הקורונה

	כדי	ברשת	בנוכחותםואמנים וספורטאים גרמנים מובילים משתמשים ,	יותר לתיאוריית קונספירציה זוהגדול ב
,	ליבת המיתוס היא),	"WJC"	(העולמי	היהודי	הקונגרס"ח של "לפי דו 191.קשורות	קונספירציה	תיאוריות	להפיץ

ליף מידע ממלחמתו הסודית של מד,	בעל סיווג ביטחוני גבוה במודיעין האמריקני',	Q'שאדם אנונימי הידוע בשם 
	נגד קבוצת סתרים טראמפ הנודעים [המנוהלת בידי פוליטיקאים שפנו לעולם הפשע והאליטה ההוליוודית ,

לפי  192".סורוס ומשפחת רוטשילד'	ורג'גהקבוצה פועלת לכאורה במימון ].	)State	Deep"	(צללים	מדינת"כ
QAnon	, מדינת הצללים"המטרה הסופית של	שליטה בהמונים גלהשיהיא "	בגרמניה.	חאווייר נאידו המוזיקאי .

)Xavier	Naidoo	( של עלילות הדם המודרניתמשך את תשומת הלב של רבים לגרסה	טוענת שיהודים חוטפיםה,	,
לצורך ),	Adrenochrome"	(אדרנוכרום"בדמם להפקת חומר כימי בשם  שתמשמענים ורוצחים ילדים כדי לה

הימין הקיצוני ,	ברחבי העולם QAnonכמו תומכים אחרים בתיאוריית .	נוגדי הזדקנותייצור לכאורה של מוצרים 
תומכי התיאוריה עושים שימוש ,	בנוסף.	מעין דמות פולחן ומושיע,	דונלד טראמפ,	ב"ארה הגרמני רואה בנשיא

 .	בהאשמות אנטישמיות קלאסיות ומציגים את היהודים כמשרתיו של השטן

	ואהטריוויאליזציה של הש)	2
,	לפני המגיפה.	נגיף הקורנה הביא לעלייה חדה בטריוויאליזציה של השואה בגרמניה

אולם כעת השתנו פני ,	טריוויאליזציה של השואה הייתה בעיקר נחלתם של בודדים
בקרב גרמנים המוחים נגד הגבלות הקורונה נעשה .	והתופעה הפכה לנפוצה,	הדברים

,	בין המדיניות האנטישמית של המשטר הנאציפופולרי להשוות בין הטיפול במגיפה ל
באופן זה נגרם עוול .	ומתנגדי ההגבלות מציגים את עצמם כיהודים בתקופת השואה

מכחישי ,	"לדוגמה.	ונעשית טריוויאליזציה לפשעי הנאצים,	לזיכרון קורבנות השואה
יית ומי שמאמינים בתיאוריות קונספירציה משווים בין התקנות המחייבות עט"	קורונה

הם מתבטאים .	הצהוב שיהודים הוכרחו לענוד תחת המשטר הנאצי הטלאימסיכות לבין 
	שואת קורונה כלכלית"בדבר  	שואה חדשה"ומזהירם מפני " שקורבנותיה יהיו ",

 )Frei	Macht	Arbeit"	(משחררת	העבודה"המשפט הידוע לשמצה .	מתנגדי החיסונים
	צהוב	טלאי	של	איור	שעליהם	וחולצות	תגים,	בנוסף.	)Frei	Macht	Impfen"	(משחרר	החיסון"שוכתב לביטוי 

	בזיכרון	המזלזלים	ואביזרים	בגדים	ברשת	לרכוש	ניתן,	במקביל	193.לפופולריות	הפכו"	מחוסןלא "	כיתוב	ובתוכו
																																																								

191	https://www.amadeu-antonio-stiftung.de/wp-content/uploads/2020/11/01-dehate-report-QAnon.pdf. 
192	https://www.wzo.org.il/antisemitism/index.php?dir=site&page=articles&op=item&cs=6610. 

במסגרת מחאות נגד הגבלות )	או כיתוב אחר"	לא מחוסן"יתוב עם הכ(אסרה העיר מינכן על שימוש בסימן הטלאי הצהוב 	מאי	בסוף193	
 .הקורונה ואף החלה להטיל קנסות על מי שעשו בו שימוש
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	הגבלות	נגד	בהפגנות	תכוף	באופן	משתתפים	שואה	מכחישי.	בפרהסיה	אלו	בפרטים	גובר	שימוש	ונעשה,	השואה
 .נאומים	שם	ושאיםונ	הקורונה

	בנובמבר	שנישאו	נאומים	שני 	שונות	הפגנות	בשתי, 	ברשת לוויראליים	והפכו	רב	זעם	עוררו, ,	בנאום אחד.
וזאת מכיוון שהיא וחברותיה נאלצו לשמור על שקט במהלך מסיבת ,	פרנק	אנהל	11השוותה את עצמה ילדה בת 

השוותה את עצמה ,	בנאום השני.	גבלות הקורונהעל הפרת ה"	כדי שהשכנים לא יודיעו לרשויות"יום הולדתה 
	לדברי.	בידי הגסטפו למוות	שנדונה),	Scholl	Sophie(	שול	סופי	נאצית	האנטי	המחתרת	תנועתאישה ללוחמת 

שנערכה בדצמבר קרא אחד הנואמים  בהפגנה.	"במחתרת במשך חודשים פועלת"	,שולכמו  ,גם היא,	האישה
	בינואר	27-לערוך מצדע חרישי באושוויץ ב 	יום השנה לשחרור המחנה, כדי למחות נגד רדיפתם של מי ,

	.	שמתנגדים להגבלות הקורונה

	מהעולם הווירטואלי למציאות)	3
ממאי החלה אנטישמיות ;	מחודש מרץ השנה ניכרת עלייה במדיה החברתית באנטישמיות הקשורה לנגיף הקורונה

.	בני אדם אלפישבחלקן נוכחים עשרות ,	נות שבועיותברחבי גרמניה מתקיימות הפג.	זו להופיע גם בפרהסיה
אנשי ימין קיצוני ,	נאצים ידועים-בהם ניאו,	אלף מפגינים ברחבי ברלין	38-באוגוסט התאספו כ	29-ב,	לדוגמה

-ובמפלגות ניאו AfD	-ה	במפלגת	וחברים),	Reichsbürger"	(הרייך	אזרחי",	הדוגלים בתיאוריות קונספירציה
	נאציות המפגינים וחולצותיהם התנוססו נכתבו מסרים המזלזלים בשואה ומקדמים תיאוריות על שלטי .

	פרצו כמה הרייכסטאגבמהלך הפגנה מול בניין .	נאציים-לצד סמלים וסיסמאות ניאו,	קונספירציה אנטישמיות
את חלקם נשאו .	מפגינים את מחסומי הכניסה והסתערו במעלה המדרגות שמובילות לכניסה של הבניין מאות

 .נאצית-הניאו	בסצנה	רבה	לפופולריות	שזוכים	דגלים,	"הרייך	דגלי"

	ההפגנות ההיגיינ"ניתוח של פוסטים ותמונות שהועלו למדיה החברתית במהלך מה שנודע כ הפגנות "או כ"
	מגלה"	הקורונה 	שיש נוכחות ברחוב של תמונות ותיאוריות המזלזלות בשואה ומקורן במדיה החברתית, ,	כך.
הופיעה על גבי שלט שנשא ,	שהופיעה לראשונה במדיה החברתית באפריל",	החיסון משחרר"יסמה הס,	למשל

 ).ראו תמונות למטה(מפגין במהלך הפגנה שהתרחשה במאי 
 

 
	ברשתיהודים חשו בבירור את תוצאת ההתפשטות של תיאוריות הקונספירציה האנטישמיות והזלזול בשואה הן 

שהתרחשו במחצית  אנטישמיות	תקריות	שש	מכל	אחת	כמעט,	ברלין	RIAS-ה	של ח"הדו	לפי.	האמיתי	בעולם	והן
		.הייתה קשורה במישרין למגיפת הקורונה	2020הראשונה של 

	זרם המרכזיקיצוני להימין המ:	השינוי ברטוריקה)	4
נשים אלו כוללים א.	החלו לסחוף אחריהן מגוון רחב של אנשים"	הפגנות הקורונה"ש,	מה שמטריד במיוחד הוא
	שעוסקים באזוטריקה 	נטורופתים, 	מתנגדי חיסונים, ",	קונספירציה יהודית עולמית"אנטישמים שמאמינים ב,

	פעילי ימין קיצוני 	נאצים-ניאו, 	AfD-פוליטיקאים ממפלגת ה, 	QAnonתומכים בתיאוריית , פעילים בתנועת ,
וגם אנשים המתנגדים לחופש ,	תששוללים את הקיום ואת הריבונות של הרפובליקה הפדרלי",	אזרחי הרייך"

יהודים חשו בבירור את תוצאת ההתפשטות של תיאוריות הקונספירציה האנטישמיות 
והזלזול בשואה הן ברשת והן בעולם האמיתי. לפי הדו״ח של ה-RIAS ברלין, כמעט אחת מכל 
שש תקריות אנטישמיות שהתרחשו במחצית הראשונה של 2020 הייתה קשורה במישרין 

למגיפת הקורונה. 

4( השינוי ברטוריקה: מהימין הקיצוני לזרם המרכזי
של  רחב  מגוון  אחריהן  לסחוף  החלו  הקורונה״  ש״הפגנות  הוא,  במיוחד  שמטריד  מה 
אנשים. אלו כוללים אנשים שעוסקים באזוטריקה, נטורופתים, מתנגדי חיסונים, אנטישמים 
שמאמינים ב״קונספירציה יהודית עולמית״, פעילי ימין קיצוני, ניאו-נאצים, פוליטיקאים 
ממפלגת ה-AfD, תומכים בתיאוריית QAnon, פעילים בתנועת ״אזרחי הרייך״, ששוללים את 
הקיום ואת הריבונות של הרפובליקה הפדרלית, וגם אנשים המתנגדים לחופש העיתונות, 
לידע מדעי, לממשלה הפדרלית, או לקנצלרית מרקל.198 כתוצאה מהמגע המוגבר בין חברי 
הקבוצות השונות ברשת ומחוצה לה התפשטו התיאוריות האנטישמיות במהירות מאז פרוץ 
המגיפה. רטוריקה, שפעם הייתה באופן כמעט בלעדי נחלתם של חוגים בימין הקיצוני, הפכה 
לחלק מהזרם המרכזי. גרמנים רבים, ובהם דמויות תרבותית ידועות, עברו הקצנה במהלך 
משבר הקורונה והפכו למפיצים מרכזיים של תיאוריות קונספירציה על הנגיף ועל הניסיונות 
לבלום את התפשטותו. דוגמה אחת היא אטילה הילדמן )Atilla Hildmann(, מחבר ידוע של 
ספרי בישול טבעוני, שהחל להפיץ תיאוריות קונספירציה בערוץ הטלגרם שלו, ובהמשך הפך 
למארגן הפגנות, שבהן נשא נאומים שאיימו באופן גלוי על בכירים במדינה, דיבר בשבחו של 
היטלר והסית לשנאת יהודים. הילדמן מרבה לדבר על רצח עם מתוזמר באמצעות חיסוני 

הקורונה, המתוכנן על ידי ״משטר ציוני בתיאום מרקל וביל גייטס״.

ה. זיכרון השואה
75 שנים לאחר שהסתיימה, השואה היא עדיין נושא שנוי במחלוקת בגרמניה. מצד אחד, 
נעשים ניסיונות לשמר את הזיכרון, לתמוך בניצולי שואה ולהביא לדין את אחרוני מבצעיה. 
מצד שני, אנדרטאות לזכר השואה ו״אבני נגף״Stolpersteine( 199(, אבני מדרך המנציחות את 
קורבנות השואה, מושחתות באופן שגרתי, וצלבי קרס נחרטים על מצבות בבתי עלמין יהודיים 

198  https://bit.ly/345dYs7.
"אבני נגף" )בגרמנית: Stolpersteine( הן לוחיות ְּפִליז בגודל של אבן לריצוף רחוב, שהוצבו בכניסות לבתים של קורבנות השואה כדי להנציח אותם.   199

באופן שגרתי מהוות אבני הנגף מטרה לגרפיטי ולוונדליזם, ולעיתים הן מכוסות בבטון.
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ומרוססים על גבי אנדרטאות לזכר השואה ובמקומות ציבוריים ברחבי המדינה. פעילי ימין 
קיצוני ממשיכים ללא הרף להפיץ מסרים, השוללים את השואה ומזלזלים בחומרת הפשעים 
הנאציים, והם גם פועלים נגד מחנות ריכוז לשעבר, שם הם משאירים בספרי המבקרים מסרים 
המשבחים את הנאצים, ומפריעים לסיורים בכך שהם מתחזים למבקרים ומפקפקים בקולניות 
במספר הקורבנות או בכך שהשואה בכלל התרחשה. בנוסף, השמאל הפוליטי במדינה יזם 

לאחרונה שיח ציבורי נרחב לגבי ייחודיות השואה. 

1( הבטחת זיכרון השואה ותמיכה בניצולי שואה
הממשלה הגרמנית, רשויות מקומיות ואף אזרחים פרטיים הגבירו לאחרונה את מאמציהם 
לשמר את זיכרון השואה. אנדרטה חדשה לזכר היהודים שגורשו למחנות הריכוז על ידי 
הנאצים בתקופת השואה נחשפה ביוני בעיר הבווארית וירצבורג )Würzburg(. שר החוץ של 
גרמניה, הייקו מאס )Heiko Maas(, הודיע במהלך ביקורו בפולין ביוני, כי גרמניה תכפיל את 
תמיכתה ב״קרן אושוויץ-בירקנאו״ לסך של 120 מיליון אירו. בנוסף, יוזמת ״בועטים בקורונה״ 
)WeKickCorona(, שייסדו שני שחקני כדורגל מקצוענים, תרמה כ-80,000 דולר למוזיאון 

אושוויץ-בירקנאו בפולין.

בד בבד, משרד התובע הציבורי בגרמניה עוסק בניסיון להביא לדין את המבצעים של פשעים 
נאציים שעוד נותרו בחיים. השנה התנהלו חקירות בעניינם של 16 שומרים לשעבר במחנות 
ריכוז ושל שישה בני אדם שביצעו פשעים נאציים מחוץ למחנות ריכוז. שופטים קבעו תקדימים 
חשובים בדיונים משפטיים, כשהחליטו שאישום ב״הריגה״ אינו יכול להיות מוגבל רק למקרים 
שבהם נאשמים היו מעורבים באקט מסוים שהביא במישרין למוות, אלא שהמונח צריך גם 
לחול על ״הריגה באמצעות עבודה״. עבודת כפייה הוכרה לראשונה כסוג של רצח, דבר שהופך 

סוף סוף את ההבחנה בין מחנות ההשמדה למחנות הריכוז ללא רלוונטית.

2( הכחשה וטריוויאליזציה של השואה
עם זאת, בצד ההתפתחויות שנמנו עתה, המצב בפועל 
בגין  נכבד מהתיקים  כולל גם מגמות הפוכות. בחלק 
טריוויאליזציה של השואה שנדונו בבית המשפט, נטו 
השופטים לפסוק באופן מקל למדי ולא ראו בתופעה 
או במבצעיה סכנה חמורה, המצדיקה נקיטת אמצעי 
ענישה או הרתעה. ניאו-נאצים שעמדו לדין על עבירות 
הסתה, טריוויאליזציה של השואה, השמצה והעלבת 
על  ממאסר  יותר  קשים  עונשים  קיבלו  לא  יהודים 
תנאי.200 פוליטיקאים שפרסמו תכנים המזלזלים בשואה 
משפט  בתי  זוכו.201  החברתית  במדיה  בחשבונותיהם 
אירועים  לערוך  ושוב  שוב  התירו  מקומיות  ורשויות 
שמזלזלים בשואה במרחב הציבורי ולקיים עצרות שנעשה 

בהן שימוש בסמלים ניאו-נאציים.202

.https://dubisthalle.de/11-monate-bewaehrung-fuer-sven-liebich :ראו, לדוגמה  200
.https://bit.ly/3ngDS3Y= :ראו, לדוגמה  201

עיריית ברנדנבורג אישרה לקיים עצרת תחת הכותרת "יחד נשחזר את ההיסטוריה", שמועד תחילתה נקבע לשעה 18:18 )הקוד הניאו-נאצי לאדולף   202
היטלר(, ושהייתה אמורה להתקיים ב-9 בנובמבר )המועד שבו פרצו אירועי "ליל הבדולח"(.
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	של השואה הטריוויאליזצי 	196.השמצה והעלבת יהודים לא קיבלו עונשים קשים יותר ממאסר על תנאי,
תי משפט ורשויות ב 197.זלים בשואה בחשבונותיהם במדיה החברתית זוכופוליטיקאים שפרסמו תכנים המזל

מקומיות התירו שוב ושוב לערוך אירועים שמזלזלים בשואה במרחב הציבורי ולקיים עצרות שנעשה בהן שימוש 
 	198.נאציים-בסמלים ניאו
	מעבר לכך 	מספר הולך וגדל של גרמנים מציינים, 	נמאס להם"ש, 	מהעיסוק בשואה" רכה חברת בסקר שע.
	Welle	Deutsche( "דויטשה ולה"	החדשות 	בינואר	27-ב) 	מייש "	האמירה	עם	מהמשיבים	37%	הסכימו,
	הנאצית	בתקופה	הרבה	כך	כל	להתעסק	להפסיק	צריכים	שהגרמנים	שאומר "	למתוח קו סיום"	וביקשו",

	אחוז,	AfD-ה	מצביעי	בקרב.	33%-ל	גדל	האחוז	2019-וב,	כך	ענו	מהמשיבים	26%,	2018-ב.	להתעסקות בנושא
 		199.זו	בעמדה	החזיקו	%56,	תיכונית	השכלה	ללא	משיבים	בקרב.	%72	על	עמד	המשיבים
שכן במהלך השנים האחרונות קראו חברי המפלגה שוב ,	מפתיעה אינהAfD	-ה	מצביעי	לגבי	הסקר	של	התוצאה

	ושוב להפסיק לעסוק בעבר הנאצי של גרמניה 	מנהיג המפלגה בפרלמנט. 	Alexander(	גאולנד	ראלכסנד,
Gauland(	, 1,000-רק לשלשת ב"כינה את התקופה הנאצית	מוצלחתשנים של היסטוריה גרמנית 	ומנהיג", 

באופן שבו מלמדים היסטוריה "	מעלות	180תפנית של "קרא ל )Höcke	Björn(	הוקה	ביורן,	בתורינגיההמפלגה 
 	.במדינה

באירוע של ,	במרץ	10-ב	,למשל.	יוויאליזציה של השואההמשיכו נציגי המפלגה לעסוק בטר	2020גם בשנת 
	AfD-המשתייך ל"	דר פליגל"ארגון  	את המבקרים הפנימיים במפלגה	"להזיע החוצה"דרש הוקה , בגרמנית .

		schwitzen-	"להזיע"הקשר בין הפועל מייצר "	להזיע החוצה"הצירוף  ".	aus"	-"	החוצה"לבין התחילית ,
משחק מילים ,	werden	AUsgeSCHWITZt	-	"החוצה	מיוזעים"המקטרגים להיות  כי על,	מילולית אמר הוקה

אינו ביטוי מוכר "	werden	AUsgeSHWITZt"כי הצירוף ,	יש לציין.	מכוון על שם מחנה הריכוז וההשמדה
ובבחירת מילים אלו ביקש הוקה להתייחס ,	בגרמנית ואינו מצוי בשימוש שגור בשפה

כי אין לציין את יום ,	במאי טען גאולנד 200.ע לשמצהלמחנה ההשמדה אושוויץ הנוד
	הסיום של מלחמת העולם השנייה כחג ציבורי היא "וזאת משום שמורשת היום ,

אבל זה היה ,	זה היה יום של שחרור עבור אסירי מחנות הריכוז –אמביוולנטית מדי 
-ודבריו של גאולנד מזכירים את הרטוריקה של ניא 201".גם יום של תבוסה מוחלטת

.	וניתן להבינם כמסר ברור לקבוצות אלו,	פעילי ימין קיצונים ומכחישי שואה,	נאצים
	במאי הייתה עלייה חדה של פוסטים במדיה החברתית	8-סביב ה שקראו לראות ,

אף ביטאה זלזול AfD	-מפלגת ה,	יתרה מכך.	בתאריך זה יום של תבוסה ואבל לאומי
עם מגן דוד ובתוכו ?"	ם הגיע הזמןעוד פע"בשואה בכך שמכרה מדבקות עם השאלה 

המזכירה את בגדיהם של אסירי ,	על רקע חולצת פסים",	AfD-תומך של ה"הכיתוב 
	ליביך	סווןנאצי -שבבעלות של הניאו politaufkleber.deבאתר  למכירהשמוצע ,	תיאור הפריט.	מחנות הריכוז

)Sven	Liebich	,(מבהיר	עוד	202.את הקשר בין המדבקה לשואה יותר	 

																																																								

	.liebich-sven-fuer-bewaehrung-atemon-https://dubisthalle.de/11:	לדוגמה,	ראו196	
 .https://bit.ly/3ngDS3Y:	=לדוגמה,	ראו	197

הקוד (	18:18שמועד תחילתה נקבע לשעה ",	יחד נשחזר את ההיסטוריה"עיריית ברנדנבורג אישרה לקיים עצרת תחת הכותרת 198	
	.")ליל הבדולח"המועד שבו פרצו אירועי (בנובמבר 	9-אמורה להתקיים בושהייתה ),	נאצי לאדולף היטלר-הניאו

199	https://www.dw.com/de/die-deutschen-wollen-keinen-schlussstrich/a-52094901.	
200	https://www.mdr.de/thueringen/hoecke-kritik-fluegel-nrw-100.html. 
201	https://bit.ly/34ca4hs. 

זה .	שבהם ניתן להחזיר אותם לקו,	המבוססים כבר מדברים בגלוי על הקמת מחנות למתנגדים ולחושבים אחרת"כי  ,בתיאור רשום202	
	.ואז אנשים,	ערים ספרים ודעותקודים בו.	לא רחוק משם למוקד
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מעבר לכך, מספר הולך וגדל של גרמנים מציינים, ש״נמאס להם״ מהעיסוק בשואה. בסקר 
שערכה חברת החדשות ״דויטשה ולה״ )Deutsche Welle( ב-27 בינואר, הסכימו 37% 
מהמשיבים עם האמירה ״יש מי שאומר שהגרמנים צריכים להפסיק להתעסק כל כך הרבה 
בתקופה הנאצית״, וביקשו ״למתוח קו סיום״ להתעסקות בנושא. ב-2018, 26% מהמשיבים 
ענו כך, וב-2019 האחוז גדל ל-33%. בקרב מצביעי ה-AfD, אחוז המשיבים עמד על 72%. 

בקרב משיבים ללא השכלה תיכונית, 56% החזיקו בעמדה זו.203 

התוצאה של הסקר לגבי מצביעי ה- AfDאינה מפתיעה, שכן במהלך השנים האחרונות קראו 
חברי המפלגה שוב ושוב להפסיק לעסוק בעבר הנאצי של גרמניה. מנהיג המפלגה בפרלמנט, 
אלכסנדר גאולנד )Alexander Gauland(, כינה את התקופה הנאצית ״רק לשלשת ב-1,000 
 )Björn Höcke( שנים של היסטוריה גרמנית מוצלחת״, ומנהיג המפלגה בתורינגיה, ביורן הוקה

קרא ל״תפנית של 180 מעלות״ באופן שבו מלמדים היסטוריה במדינה. 

גם בשנת 2020 המשיכו נציגי המפלגה לעסוק בטריוויאליזציה של השואה. למשל, ב-10 
במרץ, באירוע של ארגון ״דר פליגל״ המשתייך ל-AfD, דרש הוקה ״להזיע החוצה״ את 
המבקרים הפנימיים במפלגה. בגרמנית הצירוף ״להזיע החוצה״ מייצר הקשר בין הפועל 
״להזיע״ -schwitzen , לבין התחילית ״החוצה״ - ״aus״. מילולית אמר הוקה, כי על המקטרגים 
להיות ״מיוזעים החוצה״ - AUsgeSCHWITZt werden, משחק מילים מכוון על שם מחנה 
הריכוז וההשמדה. יש לציין, כי הצירוף ״AUsgeSHWITZt werden״ אינו ביטוי מוכר בגרמנית 
ואינו מצוי בשימוש שגור בשפה, ובבחירת מילים אלו ביקש הוקה להתייחס למחנה ההשמדה 
אושוויץ הנודע לשמצה.204 במאי טען גאולנד, כי אין לציין את יום הסיום של מלחמת העולם 
השנייה כחג ציבורי, וזאת משום שמורשת היום ״היא אמביוולנטית מדי – זה היה יום של 
שחרור עבור אסירי מחנות הריכוז, אבל זה היה גם יום של תבוסה מוחלטת״.205 דבריו של 
גאולנד מזכירים את הרטוריקה של ניאו-נאצים, פעילי ימין קיצונים ומכחישי שואה, וניתן 
להבינם כמסר ברור לקבוצות אלו. סביב ה-8 במאי הייתה עלייה חדה של פוסטים במדיה 
החברתית, שקראו לראות בתאריך זה יום של תבוסה ואבל לאומי. יתרה מכך, מפלגת ה- 
AfDאף ביטאה זלזול בשואה בכך שמכרה מדבקות עם השאלה ״עוד פעם הגיע הזמן?״ עם 
מגן דוד ובתוכו הכיתוב ״תומך של ה-AfD״, על רקע חולצת פסים, המזכירה את בגדיהם של 
אסירי מחנות הריכוז. תיאור הפריט, שמוצע למכירה באתר politaufkleber.de שבבעלות של 

הניאו-נאצי סוון ליביך )Sven Liebich(, מבהיר עוד יותר את הקשר בין המדבקה לשואה. 206

בעוד שטריוויאליזציה של השואה הפכה לנוהג מקובל בימין הגרמני, השמאל במדינה מנסה 
למחוק את ייחודיות השואה בשיח הציבורי. במהלך אביב 2020 התקיימו בגרמניה דיונים 
סוערים על הקמפיין למנוע מאכילה מבמבה )Achille Mbembe(, פרופסור אנטישמי מקמרון, 
שתומך בתנועת ה-BDS, לשאת את נאום הפתיחה בפסטיבל התלת שנתי ״טרינאלת הרור״ 
)Ruhrtriennale(, אירוע תרבותי פופולרי שממומן מכספי ציבור, שבוטל השנה בשל מגיפת 
הקורונה. כתביו של מבמבה כוללים טריוויאליזציה והיפוך של השואה לצד אנטישמיות חדשה. 
בין היתר, טען מבמבה, כי קורבנות השואה חוזרים כעת על פשעי הנאצים נגד הפלסטינים, 

203  https://www.dw.com/de/die-deutschen-wollen-keinen-schlussstrich/a-52094901.
204  https://www.mdr.de/thueringen/hoecke-kritik-fluegel-nrw-100.html.
205  https://bit.ly/34ca4hs.

בתיאור רשום, כי "המבוססים כבר מדברים בגלוי על הקמת מחנות למתנגדים ולחושבים אחרת, שבהם ניתן להחזיר אותם לקו.   206 
זה לא רחוק משם למוקד. קודים בוערים ספרים ודעות, ואז אנשים.
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והשווה בין השואה לאפרטהייד, כשלטענתו ההבדל היחיד בין השניים הוא קנה המידה /
מספר הנרצחים. חוקרים ואקדמאים מהשמאל – בגרמניה, בישראל ובעולם כולו – דרשו את 
 ,)Felix Klein( התפטרותו של הנציב הפדרלי הממונה על סוגיית האנטישמיות, פליקס קליין
בגלל התנגדותו להשתתפותו של מבמבה. דרישה זו הביאה לדיון סוער ברשת ומחוצה לה, 
שעסק בשאלות האם תנועת ה-BDS היא אנטישמית, והאם חקר השואה בפרספקטיבה 
השוואתית הוא לגיטימי, או שמא הוא מוביל בהכרח לפיחות בחומרת השואה והאנטישמיות.

ו. השפעת האנטישמיות על הקהילה היהודית
מחקרים מראים, שהיהודים בגרמניה חשים מאוימים מאוד מאנטישמיות. מוסד המחקר 
״קרן אמאדיו אנטוניו״ )Amadeu Antonio Stiftung( פרסם סקרים שערך בנושא האנטישמיות 
Rheinland-( ובריינלנד-פפאלץ )Baden-Württemberg( בסקסוניה, בבאדן-וירטמברג
Pfalz(, שהראו כי יהודים רבים הפסיקו להציג סממנים דתיים בציבור מחשש להתנכלויות 
אנטישמיות.207 שנאת יהודים היא תופעה יומיומית, שאפשר למצוא אותה בכל שכבות החברה 
הגרמנית. נראה שסף העכבות – הנורמות החברתיות שמונעות פעולה מסוימת כגון אלימות 
מילולית ופיזית נגד יהודים נמצאות בנסיגה מתמדת. מאז תחילת מגיפת הקורונה יש עלייה 
בתיאוריות הקונספירציה האנטישמיות, ותפוצתן החברתית מתפשטת מהימין הקיצוני 
לכיוון הזרם המרכזי. זוהי סיבה לדאגה, שכן, כפי שמראה סקר של ״קרן קונרד אדנאואר״ 
)Konrad Adenauer Stiftung(, עוד לפני משבר הקורונה האמינו 30% מהגרמנים ש״ישנם 
כוחות נסתרים השולטים בעולם״.208 כאשר נשאלו מי הם אותם ״כוחות נסתרים״, רבים השיבו 
כי מדובר ביהודים או במשפחות יהודיות – למשל, ג׳ורג׳ סורוס, משפחת רוטשילד, ״המוסד״, 
או ״הקפיטליזם הפיננסי״ ),Finanzkapital קוד אנטישמי נפוץ ליהודים(. 56% מתומכי מפלגת 

ה- AfD סברו, כי תיאוריית קונספירציה זו היא נכונה ״בוודאות״ או ״כמעט בוודאות״. 

מתקפת הטרור בעיר האלה ביום כיפור 2019 הותירה את הקהילה היהודית בפחד. המשפט 
של המפגע מהימין קיצוני מציג את עומק השנאה שחלקים באוכלוסייה רוחשים ליהודים. 
שרת התרבות של מדינת ברנדנבורג, מאניה שילה )Manja Schüle(, הצהירה, כי האנטישמיות 
״מושרשת בחברה הרבה יותר עמוק ממה שאנחנו רוצים להודות״, וכי היא ״אם כל תיאוריות 
הקונספירציה״.209 היהודים בגרמניה מוצאים את עצמם שוב תוהים מה צופן להם העתיד 

במדינה. 

ז. אמצעים למלחמה באנטישמיות
ינואר: שר הפנים הפדרלי, הורסט זהופר )Horst Seehofer(, אוסר על קיום הקבוצה   

.)Combat 18( הניאו-נאצית ״לחימה 18״

מרץ: שר הפנים אוסר על קיום קבוצה של ״אזרחי הרייך״ בשם ״איחוד העמים והגזעים   
.)Geeinte deutsche Völker und Stämme( הגרמניים״

אפריל: שר הפנים אוסר על חיזבאללה לקיים כל פעילות בגרמניה ובכלל זה "מצעדי יום   
אלקודס" האנטישמיים.

207  https://bit.ly/348pP8R.
.https://bit.ly/3mhDlNP :ראו את הסקר  208

209  https://bit.ly/2JYnBSE.
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 .)ACMS-יוני: הבונדסטאג מחוקק חוקים למלחמה באנטישמיות ברשת )ראו פרק על ה  

.)Nordadler( יוני: שר הפנים אוסר על קיום הקבוצה הניאו-נאצית המיליטנטית ״נורדאדלר״  

Sachsen-( יוני: כתוצאה ממתקפת יום הכיפורים בעיר האלה, מדינת סקסון-אנהלט  
Anhalt( הודיעה, כי אישרה תקציב של 890 אלף אירו בשנת 2020 ו-1.535 מיליון אירו 

ב-2021 כדי לחזק את אמצעי האבטחה בבתי הכנס ובמוסדות של הקהילה היהודית.

יולי: בית המשפט החוקתי הפדרלי פסק, כי מקור הביטוי ״פונקציונר יהודי חוצפן״, שבו   
משתמשים פעילי ימין קיצונים, הוא בתעמולה הנאצית, והשימוש בו מהווה סכנה לשלום 

הציבור.

יולי: הוקמה רשת חדשה במימון ממשלתי למלחמה באנטישמיות, עם חמישה מרכזי   
ייעוץ, מוסדות חינוכיים ומרכזי מחקר בפריסה לאומית. הכוונה היא להילחם באנטישמיות 

באמצעות שיתוף פעולה והעברת מידע. 

 ,)Ludwig Spaenle( אוגוסט: הנציב הבווארי למלחמה באנטישמיות, לודוויג שפאנלה  
וראש המפקדה הבווארית לחינוך פוליטי, רופרט גריבל )Rupert Grübl(, פיתחו ספרון 

הסבר על אנטישמיות, שיחולק לכל בתי הספר במדינה. 

אוגוסט: נשיא גרמניה, פרנק-וולטר שטיינמאייר )Frank-Walter Steinmeier(, פורס חסות   
על שנת האירועים 2021, שבה יחגגו 1,700 שנים של חיים יהודיים בגרמניה. האירועים 
ייערכו על ידי ארגון בשם ״321-2021: 1,700 שנים של חיים יהודיים בגרמניה״, שנוסד 
במיוחד לצורך מטרה זו ושואף להנכיח את חיי היהודים במדינה ולעמוד נגד האנטישמיות 

הגואה.

אוגוסט: בית המשפט המחוזי בהמבורג אסר להשוות בין הפלות לבין השואה.  

ספטמבר: משרד הפנים הגרמני וה״מועצה המרכזית של יהודים בגרמניה״ חתמו על   
הסכם, שמקצה 22 מיליון אירו לאמצעי הגנה לקהילות היהודיות.

ספטמבר: בעוד שברחבי גרמניה אסורה רק הנפת דגלים ״שחורים, לבנים ואדומים״   
שמתנוסס עליהם צלב קרס, בעיר ברמן )Bremen( הוחלט, שכל הגרסאות של דגלים אלו 
מהווים סכנה לשלום הציבור, גם ללא סמל צלב הקרס. הנפה בציבור של ״דגל המלחמה 

של הרייך״ אסורה, ואין להשתמש ב״דגל הרייך״ כפרובוקציה מוצגת בפומבי.

אוקטובר: האנטישמיות בכוחות הביטחון הפכה לנושא מרכזי בפוליטיקה, במדיה ובחברה.   
שרי הפנים בכמה מדינות פדרליות הודיעו, שבכוונתם להקים ועדות מיוחדות לצורך 

חקירת אנטישמיות מוסדית, גזענות ושנאת זרים בקרב המשטרה. 

אוקטובר: ״בורוסיה דורטמונד״ ומועדון הכדורגל של אגודת הספורט ״טניס בורוסיה   
ברלין״ אימצו את הגדרות העבודה של IHRA לאנטישמיות. אלו הן קבוצות הכדורגל 

הראשונות שאימצו את הגדרת IHRA באופן רשמי.

אוקטובר: מדינת הסן אימצה באופן רשמי את הגדרת העבודה של IHRA לאנטישמיות.  

נובמבר: גרמניה פתחה תוכנית הכשרה, שמיועדת להגדיל את מספר האימאמים דוברי   
הגרמנית וללמדם ערכים מערביים. התוכנית היא תגובה למספר האימאמים הגדול 
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שנשלחו לגרמניה על ידי ממשלות זרות באמצעות משרדי הדתות שלהן, שבדרשותיהם 
מפיצים שנאה לערכי המערב ולקהילות גרמניות לא מוסלמיות. 

דצמבר: הבונדסטאג הקצה כסף כדי לממן כניסה חופשית למוזיאון היהודי בברלין בכוונה   
לחזק את הבנת הדמוקרטיה וחוש השיפוט ההיסטורי במיוחד בקרב אנשים צעירים 

בגרמניה.

דצמבר: שטפן באלייט )Stephan Balliet(, המפגע הימני הקיצוני שניסה לפרוץ לבית   
הכנסת בעיר האלה ביריות, ולאחר שנכשל רצח שני עוברי אורח לא יהודים, נשפט למאסר 
עולם בתוספת מעצר מניעתי לאחר שחרורו - גזר הדין החמור ביותר האפשרי בגרמניה. 
במהלך חמשת חודשי המשפט לא הביע באלייט כל חרטה על המעשה והשתמש בבית 

המשפט כבמה ציבורית להכחיש את השואה.

ח. תקריות אנטישמיות
 Deutsch-Israelische( הגרמנית-ישראלית״  ״האגודה  יושב הראש של  סגן  ינואר:   
Gesellschaft(, הלגה דוד גילברג )Helge David Gilberg(, קיבל איומים על חייו אחרי 
נאום שנאם לזכר המתקפה על בית הכנסת בעיר האלה. במהלך הנאום הזהיר גילברג 
מ״מסיתים אינטלקטואלים״ והטיל את האחריות לאנטישמיות הגואה על יו״ר מפלגת 

ה-AfD בתורינגיה, ביורן הוקה.

אפריל: לפחות שבעה אירועים יהודיים שנערכו ברשת ביום השואה הותקפו בידי ניאו-  
נאציים באמצעות ״הפצצת זום״. פעילים ניאו-נאציים חדרו לאירועים מכווננים – תפילות, 
שיעורי תורה, טקסי זיכרון, ועדויות של ניצולים – והעלו תכנים הקוראים להרוג את 

היהודים, תמונות של צלבי קרס, ופורנוגרפיה, תוך שהם צועקים גידופים אנטישמיים.

יוני: קרל זומר )Karl Sommer(, ראש הקהילה היהודית בעיר האלה, קיבל מכתב איום   
אנטישמי במעטפה המכילה אבקה לבנה. באותו שבוע, בשני אירועים נפרדים, הונחו צלבי 

קרס בכניסה למבנה הקהילה היהודית בעיר, שהותקפה בשנה שעברה.

 Shmuel Aharon( יולי: ארבעה גברים דוברי ערבית עקבו אחרי הרב שמואל אהרון ברודמן  
Brodman(, רבה של העיר מינכן ובוואריה עילית )Oberbayern(, לאחר שירד מרכבת וגידפו 

אותו בקללות אנטישמיות.

אוגוסט: ניאו-נאצים הציתו פאב בברלין בבעלות של יהודי-ישראלי. הפאב נשרף כמעט   
כליל. זוהי הפעם הרביעית שהפאב הותקף, לאחר שפעמים רבות כבר רוססו עליו כתובות 

גרפיטי אנטישמיות. במהלך השנים קיבל בעל הפאב כמה איומים.

אוקטובר: גרמני ממוצא קזחי בן 29, שלבש מדים ונשא בכיסו פתק עם ציור של צלב קרס,   
תקף סטודנט יהודי באמצעות את חפירה מתקפל ופצע אותו קשה. התקיפה אירעה בעיר 

.)Hohe Weide( המבורג במהלך חג הסוכות, בכניסה לבית הכנסת ״הוהה ווידה״

נובמבר: אדם ממוצא איראני זרק לוח אבן גדול על אחד החלונות בבניין הקהילה היהודית   
בעיר אסן )Essen(. הלוח, פגע בחלון וניפץ את שמשותיו לרסיסים. כמה ימים מוקדם יותר 

הושלך בלוק בטון לעבר הבניין והסב לו נזקים קלים.
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4. בריטניה
ובניטור  הקהילה  בביטחון  העוסק  ארגון   ,)CST(  Community Security Trust לדברי 
אנטישמיות, בין ינואר ליוני 2020 התרחשו בבריטניה 789 אירועים אנטישמיים. מדובר בירידה 
של 13% ביחס לאותה תקופה אשתקד, שבה נרשמו 911 אירועים אנטישמיים. למרות הירידה, 
מספר האירועים האנטישמיים שהתרחשו בין ינואר ליוני 2020 הוא עדיין השלישי בגובהו 
מאז שהחל ה-CST לערוך את רישומיו. בחודשים מרץ ואפריל התרחשו מספר האירועים 
האנטישמיים הנמוך ביותר במהלך החציון הראשון של השנה. לפי ה-CST, ״בחודשים אלו היו 
הגבלות הקורונה בעיצומן״.210 בנוסף, ה-CST תיעד 1,805 אירועים אנטישמיים בשנת 2019, 
השיא של כל הזמנים. שנת 2019 הייתה השנה הרביעית ברציפות, שבה רשם ה-CST שיא 
שנתי חדש באירועים אנטישמיים, ומספר האירועים שנרשמו בו היווה עלייה של 7% משנת 

2018, שבה נרשמו 1,690 אירועים אנטישמיים.211

א. האנטישמיות במפלגת ה״לייבור״ ודו״ח ועדת השוויון וזכויות 
האדם 

לאחר שג׳רמי קורבין נבחר ב-2015 למנהיג מפלגת ה״לייבור״, שקעה המפלגה בשערורייה 
בעקבות האשמות על אנטישמיות ממוסדת. במהלך השנים שבהן שימש יו״ר המפלגה 
טען קורבין, כי מדובר בהאשמות מוגזמות שמונעות מטעמים פוליטיים, ושהוא מחויב 
למיגור תופעת האנטישמיות במפלגה. בפברואר 2019 הגיע משבר ההאשמות לשיא, כאשר 
תשעה חברי פרלמנט פרשו מהמפלגה במחאה על הטיפול הכושל של הנהגתה בסוגיית 
האנטישמיות. בעקבות סדרה של מחאות גדולות סביב האנטישמיות במפלגה וויכוח ציבורי 
סוער בסוגייה, שבמסגרתה הודיעה הוועדה לשוויון וזכויות אדם )EHRC( כי תפתח בחקירה 
על טענות לאנטישמיות ב”לייבור”, הפסידה המפלגה בבחירות הכלליות שנערכו בדצמבר 
2019. לאחר ההפסד התפטר קורבין כיו״ר המפלגה, ובאפריל 2020 נבחר סר קיר סטארמר 
במקומו. סטארמר הבטיח להנהיג מדיניות של ״אפס סובלנות״ כלפי אנטישמיות במפלגה 
ולתקן את הנזק שנגרם לקהילה היהודית תחת הנהגתו של קורבין. במהלך השנה האחרונה 
התרחשו אירועים אנטישמיים רבים בשורות המפלגה, ומחקר שפורסם בספטמבר 2020 מצא, 
שכעת נמצאת האנטישמיות החדשה בעלייה בקרב תומכי ה”לייבור”, בעוד שדעות מסוג 

האנטישמיות הקלאסית הגיעו לשיאן ב-2018, תחת הנהגתו של קורבין.212

באוקטובר 2020 פרסמה ה-EHRC את מסקנותיה בדו״ח שקבע, כי מפלגת ה”לייבור” אשמה 
בשלושה מקרים של הפרת ״חוק השוויון״. לפי הדו״ח, תחת הנהגתו של קורבין הייתה 
המפלגה אחראית: )1( להפרעה פוליטית בתלונות על אנטישמיות; )2( לאי-מתן הכשרה 
מתאימה למי שהיו אמונים על טיפול בתלונות על אנטישמיות ושימוש בדימויים אנטישמיים; 
 ,EHRC-3( לרמיזה שתלונות על אנטישמיות היו בגדר מעשים בדיוניים והכפשות. לדברי ה(
חקירתה ״מצביעה על תרבות פנים-מפלגתית, שבמקרה הטוב לא עשתה די כדי למנוע 
אנטישמיות, ובמקרה הגרוע השלימה איתה״.213 קורבין דחה את ממצאי הדו״ח וטען, ש״היקף 

210  ”Antisemitic Incidents: January-June 2020,“ Community Security Trust, page 2, https://bit.ly/3853ytZ. 
211  ”2019 Annual Review,“ Community Security Trust, page 14, https://bit.ly/3nhtwAP. 
212 ”Antisemitic Ideas on Israel ‘Rise’ Among Labour Voters,“ Jewish Chronicle, September 10, 2020, https://bit.ly/3qTFyT0. 
213 ”Investigation into Antisemitism in the Labour Party Finds Unlawful Acts of Discrimination and Harassment,“ Equality and 

Human Rights Commission, October 2020, https://bit.ly/380zz6l. 
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הבעיה נופח באופן דרמטי לצרכים פוליטיים על ידי המדיה ויריבינו בתוך המפלגה ומחוצה 
לה״.214 בעקבות דבריו של קורבין, וסירובו לחזור בו מהם, השעתה מפלגת ה״לייבור״ את 
חברותו במפלגה וביטלה את השתתפו בשורותיה בפרלמנט – שם הוא נותר במעמד של חבר 
פרלמנט עצמאי. אולם תוך פחות משלושה שבועות בלבד החליט הוועד המנהל הלאומי של 
המפלגה )the National Executive Committee; NEC(, המוסד הניהולי הראשי של ה”לייבור”, 
לקבל את קורבין מחדש כחבר במפלגה. עם זאת, ה-NEC החליט שלא להשיב לקורבין את 
מעמדו הפרלמנטרי כחלק מהמפלגה לתקופה של שלושה חודשים לפחות, וזאת כל עוד 
מתנהלת חקירה בעניינו, במטרה לברר האם הפר את קוד ההתנהגות הסיעתי.215 שורה ארוכה 
של ארגונים לא ממשלתיים גינו את השבתו של קורבין למפלגה וביקרו את סר קיר סטארמר 
על כך שלא עמד בהבטחתו להנהיג מדיניות של ״אפס סובלנות״ כלפי האנטישמיות במפלגה 
ולעקור אותה מן השורש. טענה נוספת שזכתה לתפוצה רחבה היא, שההחלטה משקפת את 
חוסר האפקטיביות של התהליכים המשמעתיים הנהוגים במפלגה.216 בדצמבר 2020 אישר 
ה-NEC טיוטה לתוכנית שנדרש להגיש בעקבות הדו״ח של ה-EHRC. התוכנית, שמתייחסת 
לכל המלצות הדו״ח של ה-EHRC, כוללת צעדים לשינוי תקנון המפלגה והתרבות הארגונית 

 217.EHRC-שלה, ותוגש לעיון ה

ב. אנטישמיות בריטית ונגיף הקורונה 
כמו במקומות אחרים בעולם, גם בבריטניה שינה נגיף הקורונה את דפוסי האנטישמיות. לדברי 
 ,)the UK׳s Commission for Countering Extremism( הוועדה הבריטית למלחמה בקיצוניות
ארגון ממשלתי ללוחמה בטרור, התקבלו דיווחים רבים על מידע כוזב ותעמולה מכלל הקשת 
האידיאולוגית – ובכלל זה ארגוני ימין קיצוני, שמאל קיצוני, ואסלאם קיצוני. מדובר בניסיונות 
״לנצל את המשבר כדי לקדם נרטיבים של פלגנות, גזענות ושנאת זרים, לגרום להתססה 
ולעורר מתחים חברתיים״.218 לדברי הוועדה, עודדו פעילים ניאו-נאצים ופעילי ימין קיצוני 
את קהל תומכיהם להדביק בכוונה יהודים ומוסלמים בנגיף הקורונה, בניסיון לקצור רווחים 
מהמגיפה. בנוסף, הפיצו קבוצות אסלאמיסטיות נרטיבים אנטי-מערביים ואנטי-דמוקרטיים 
שטענו, כי הנגיף הוא עונש אלוהי נגד המערב בגין ״ניוון מוסרי״, או עונש נגד סין בגין הטיפול 

שלה במוסלמים האויגורים.219

 ,)Lord John Mann( מחקר שפורסם באוקטובר 2020, שאותו ערך עבור הממשלה לורד ג׳ון מאן
 ,)Dr. Lewis Arthurton( היועץ הממשלתי העצמאי לענייני אנטישמיות, וד״ר לויס ארת׳ורטון
מומחה לבריאות ומחלות, ״קרא לממשלה להתמודד בדחיפות עם עלייה באנטישמיות בקרב 
קהילת מתנגדי החיסונים, שצומחת במהירות״.220 המחקר בחן 27 רשתות מובילות של 
מתנגדי חיסונים בפייסבוק ובטוויטר, ומצא ש-79% מהם מכילים תכנים אנטישמיים קשים 

214 ”Corbyn: Scale of Problem was ‘Dramatically Overstated for Political Reasons’,“ Times of Israel, October 29, 2020, https://bit.
ly/3a6bUEg. 

215 ”Jeremy Corbyn to Have Labour Whip Suspended for at Least Three Months,“ The Guardian, November 19, 2020, https://bit.
ly/34bSp9A. 

216 ”Corbyn Reinstated into Labour Without Whip, Will Sit as Independent MP,“ JPost, November 18, 2020, https://bit.ly/3gLJ5OE. 
217 ”Labour’s Ruling Body Approves Draft Plan Following Damning Antisemitism Report,“ Times of Israel, December 8, 2020, 

https://bit.ly/34dWOZI. 
218 ”Neo-Nazis Encouraging Followers to 'Deliberately Infect' Jews and Muslims with Coronavirus,“ CNN, July 9, 2020, 

https://cnn.it/2LANlFh. 
219 Ibid. 
220 ”New Report Warns that 79% of Anti-Vaccination Networks Host Jew-hate,“ Jewish Chronicle, October 21, 2020, https://bit.

ly/3am2XXJ. 
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ותיאוריות קונספירציה. הדו״ח מציין את ״ההיסטוריה ארוכת השנים״ של האסוציאציה 
האנטישמית בין יהודים למחלות מידבקות, ומדגיש שתיאוריות קונספירציה רבות הנפוצות 
ברשתות מתנגדי החיסונים ״מאשימות את היהודים בתפוצת נגיף הקורונה״.221 לפי הדו״ח, 
תיאוריות הקונספירציה מתמקדות ברעיון, ש״היהודים יצרו את נגיף הקורונה, וקשרו קשר 
סודי במטרה למוטט את הבנקים ואת מדינות העולם באמצעות הפצתו״.222 רעיון נוסף שזוכה 
לתפוצה נרחבת ברשתות מתנגדי החיסונים הוא, שחברים ב״אליטה״ היהודית, דוגמת ג׳ורג׳ 
סורוס, הם ״המושכים בחוטים״ שעושים שימוש במגיפת הקורונה כדי לייצר ״סדר עולמי 

חדש״.

ג. ״חיי שחורים חשובים״ בבריטניה והחרמת הטוויטר
 Black( ״חיי שחורים חשובים״  נערכו הפגנות בארה״ב, בהובלת תנועת  במהלך הקיץ 
Lives Matter; BLM( נגד הריגתו של ג׳ורג׳ פלויד ואי-השוויון הגזעי המובנה בתוך השיטה 
האמריקנית. ההפגנות זכו במהירות לתשומת לב בין-לאומית והתפשטו גם לבריטניה, שם 
התקיימו הפגנות הזדהות, שתמכו במאבק האמריקני לשוויון גזעי. בדומה ליהודי ארה״ב, גם 
יהודי בריטניה תמכו בתנועה, ופרסמו הודעת הזדהות בספטמבר 223.2020 אולם כמו בארה״ב, 
גם בבריטניה נפוצו תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות; תיאוריות אלו עסקו בתפקידם 
של היהודים בסחר העבדים, בשליטתם לכאורה של יהודים בבדרנים שחורים ובהשפעתם 
)ובייחוד על מפלגת ה”לייבור”, ששקעה  לכאורה של היהודים על הממשלה הבריטית 
בשערורייה על אי-טיפול באנטישמיות בשורות המפלגה(. בנוסף, הוצף השיח על התחרות 
על  ואפרו-אמריקנים  יהודים  בין 
ותיאוריית  הקורבן,224  של  מקומו 
הקונספירציה שלפיה ישראל אימנה 
לכאורה את השוטרים שהרגו את 
ג׳ורג׳ פלויד. ביוני שיתפה פעילת 
וולקר  ג׳קי  לשעבר,  ה”לייבור” 
שהורחקה   ,)Jackie Walker (
משורות המפלגה בשל הדלפה על 
הערות אנטישמיות במרץ אשתקד, 
ציוץ של מאמר, שהכיל תיאוריית 
קונספירציה הממזערת את חשיבות 
וטוען, שרצח העם שכוון  השואה 
נגד היהודים מכה הדים בעולם רק 
״לבנים״  היו  שקורבנותיו  משום 
ומפני שהדבר ״משרת את האינטרסים של האימפריאליזם והקפיטליזם״.225 מאוחר יותר באותו 
החודש, בראיון לרשת החדשות ״שהאב״, המזוהה עם חמאס ופועלת מרצועת עזה, דקלם 

221  Ibid. 
222 ”From Anti-Vaxxers to Antisemitism: Conspiracy Theory in the COVID-19 Pandemic,“ The Office of HM Government’s 

Independent Adviser on Antisemitism, October 2020, page 9, https://bit.ly/37feoy5. 
223 ”British Jews Show Solidarity with Black, Asian Communities in UK,“ JPost, September 24, 2020, https://bit.ly/2WaBi3l. 

224  שיח זה התקיים גם בארה"ב, אך ברמה פחותה בהרבה.
225 ”Notorious Ex-UK Labour Activist Jackie Walker Claims People Only Care About Holocaust Because Victims Were White,“ 

Algemeiner, June 9, 2020, https://bit.ly/2K1ROjU. 
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	הטוויטרוהחשכת  בבריטניה	"חשובים	שחוריםחיי ".	ג
)	;BLM	Matter	Lives	Black"	(חשובים	שחוריםחיי "	תנועת	בהובלת,	ב"בארה	הפגנות	נערכו	הקיץ	במהלך

ההפגנות זכו במהירות לתשומת .	השוויון הגזעי המובנה בתוך השיטה האמריקנית-ואי פלויד'	ורג'גנגד הריגתו של 
.	שתמכו במאבק האמריקני לשוויון גזעי,	שם התקיימו הפגנות הזדהות,	לאומית והתפשטו גם לבריטניה-לב בין

אולם כמו 	2020.219בספטמבר  ופרסמו הודעת הזדהות,	גם יהודי בריטניה תמכו בתנועה,	ב"ארה בדומה ליהודי
גם בבריטניה נפוצו תיאוריות קונספירציה  ,ב"בארה

	ברשתות החברתיות תיאוריות אלו עסקו בתפקידם של ;
	בדיםהיהודים בסחר הע בשליטתם לכאורה של יהודים ,

הודים על שחורים ובהשפעתם לכאורה של הי בבדרנים
”,	לייבור”הובייחוד על מפלגת (הממשלה הבריטית 

	בשורות	באנטישמיותטיפול -אי	על	בשערורייה	ששקעה
	המפלגה 	בנוסף). 	יהודים	בין	התחרות	על	השיח	הוצף,
ותיאוריית  220,הקורבן	של	מקומו	עלאמריקנים -ואפרו

הקונספירציה שלפיה ישראל אימנה לכאורה את השוטרים 
”	לייבור”הביוני שיתפה פעילת .	פלויד'	ורג'שהרגו את ג

	לשעבר 	Jackie(	וולקרקי 'ג, Walker(	 	שהורחקה,
	אנטישמיות	הערות	על	הדלפה	בשל	המפלגה	משורות
	אשתקד	במרץ 	מאמר	של	ציוץ, 	תיאוריית	שהכיל,

	שרצח,	וטוען	השואה	חשיבות	את	הממזערת	קונספירציה
	לבנים"	היו	ורבנותיושק	משום	רק	בעולם	הדים	מכה	היהודים	נגד	שכוון	העם 	אתמשרת "	שהדבר	ומפני"

,	"שהאב" בראיון לרשת החדשות,	מאוחר יותר באותו החודש 221".והקפיטליזם	האימפריאליזם	של	האינטרסים
	המזוהה עם חמאס ופועלת מרצועת עזה תיאוריות קונספירציה בדבר יהודים  ווטרסר 'רוגהמוזיקאי  דקלם,

	שמושכים בחוטים" 	ב"של ממשלת ארה" 	עוד טען ווטרס. 	המציאה"כי ישראל , לכאורה את הטכניקה "
וכי ישראל היא שהכשירה את השוטרים האמריקנים ,	פלויד כדי להרוג פלסטינים'	ורג'שבאמצעותה הרגו את ג

	שדבריו עוררו תרעומת ציבורית אחרי	222.אמריקנים-להשתמש בשיטה זו כדי לרצוח אפרו  ווטרספרסם ,
	מאוחר יותרכמה שבועות  	223.התנצלות 	הבריטי ספג ביקורת קשה אחרי שצייץ BLM-סניף ה, פיה של "ש,

ארגונים יהודיים  224".בבריטניה חסום בכל הקשור לזכות להעביר ביקורת על הציונות המיינסטרימיתהפוליטיקה 
	בבריטניה גינו את ההצהרה וציינו 	שליטה"באופן ברור שליהודים או לציונים יש  רומזתכי היא , כלשהי "

	דימוי שמקורו בתיאוריות קונספירציה מסוגת האנטישמיות הקלאסית	–בפוליטיקה הבריטית  הטוענות כי ,

																																																								
219	 “British	 Jews	 Show	 Solidarity	 with	 Black,	 Asian	 Communities	 in	 UK,”	 JPost,	 September	 24,	 2020,	
https://bit.ly/2WaBi3l.		

	.אך ברמה פחותה בהרבה,	ב"שיח זה התקיים גם בארה220	
221	“Notorious	Ex-UK	Labour	Activist	Jackie	Walker	Claims	People	Only	Care	About	Holocaust	Because	Victims	
Were	White,”	Algemeiner,	June	9,	2020,	https://bit.ly/2K1ROjU.		
222	“Musician	Roger	Waters	on	Hamas-Affiliated	News	Agency:	Crazy	Puppet	Master	Adelson	has	Donald	
Trump's	Tiny	Little	Prick	in	his	Pocket;	Israelis	Teach	U.S.	Police	How	to	Murder	Blacks,”	MEMRI,	June	20,	
2020,	https://bit.ly/2LyU6Ye.		
223	“A	Note	from	Roger:	Just	to	be	Clear,”	https://rogerwaters.com/just-to-be-clear.		
224	“Black	Lives	Matter	UK	Claim:	‘Politics	is	Gagged	of	the	Right	to	Critique	Zionism’,”	Jewish	Chronicle,	June	
28,	2020,	https://bit.ly/3oQmXFS.		
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המוזיקאי רוג׳ר ווטרס תיאוריות קונספירציה בדבר יהודים ״שמושכים בחוטים״ של ממשלת 
ארה״ב. עוד טען ווטרס, כי ישראל ״המציאה״ לכאורה את הטכניקה שבאמצעותה הרגו 
את ג׳ורג׳ פלויד כדי להרוג פלסטינים, וכי ישראל היא שהכשירה את השוטרים האמריקנים 
להשתמש בשיטה זו כדי לרצוח אפרו-אמריקנים.226 אחרי שדבריו עוררו תרעומת ציבורית, 
פרסם ווטרס התנצלות.227 כמה שבועות מאוחר יותר, סניף ה-BLM הבריטי ספג ביקורת 
קשה אחרי שצייץ, ש״פיה של הפוליטיקה המיינסטרימית בבריטניה חסום בכל הקשור לזכות 
להעביר ביקורת על הציונות״.228 ארגונים יהודיים בבריטניה גינו את ההצהרה וציינו, כי היא 
רומזת באופן ברור שליהודים או לציונים יש ״שליטה״ כלשהי בפוליטיקה הבריטית – דימוי 
שמקורו בתיאוריות קונספירציה מסוגת האנטישמיות הקלאסית, הטוענות כי ליהודים יש 
שליטה על אוכלוסיות לא-יהודיות שסרות לרצונם.229 חודש לאחר מכן, בעקבות גל של 
כוכבים ששיתפו תיאוריות קונספירציה ושיבחו את מנהיג התנועה האנטישמית ״אומת 
האסלאם״, לואיס פרחאן )ראו החלק בדו״ח על ארה״ב(, יצא הראפר ווילי למתקפת פרסומים 
אנטישמיים ברשתות טוויטר ואינסטגרם. הפוסטים, שכללו השוואת יהודים ל״קו-קלוקס-
קלאן״ ותיאוריות קונספירציה, הפכו במהירות לוויראליים. אחרי מחאה ציבורית נרחבת 
הודיעה חברת טוויטר, כי תחסום את חשבונו של ווילי למשך שבוע, וחברת אינסטגרם 
הודיעה, כי תמחק חלק מהפוסטים שלו בשל הפרת מדיניותה. תגובות אלו הציתו דיון 
נרחב בבריטניה על היקף התוכן האנטישמי בפלטפורמות הרשתות החברתיות ועל אוזלת 
היד של הרשתות בטיפול בתופעה. ב-27 ביולי, כמחאה נגד הליקויים והתגובה הנרפית 
של הפלטפורמה לציוצים של ווילי, עזבו באופן הפגנתי שורה של פוליטיקאים, ידוענים, 
ארגונים לא-ממשלתיים, משפיעני רשת ודמויות אחרות בעלות פרופיל ציבורי גבוה את 
פלטפורמת טוויטר למשך 48 שעות. אלפי יהודים ותומכיהם הלא-יהודים הצטרפו לפעולה 
בכך שהשתמשו בתגית #איןמקוםבטוחלשנאתיהודים )NoSafeSpaceForJewHate#( לפני 

שהתנתקו מהמערכת 230

ד. מאמצים להילחם באנטישמיות 
 IHRA הממשלה הבריטית עודדה אוניברסיטאות ומוסדות לאמץ את הגדרות העבודה של
למושג האנטישמיות, וזאת על מנת להילחם בעליית התופעה. אולם סקר שבוצע בספטמבר 
על ידי ארגון סטודנטים יהודים מצא, כי כמעט 80% מהמוסדות הבריטיים לא אימצו את 
הגדרת העבודה. בתגובה, הודיעו שר החינוך והשרה לענייני אוניברסיטאות, שיינקטו אמצעי 
נגד אוניברסיטאות שלא יאמצו את הגדרות IHRA לפני ה-31 בדצמבר 2020. כתוצאה, 
שורה של אוניברסיטאות ברחבי המדינה אימצו את הגדרת העבודה, ובכללן אוניברסיטת 
קיימברידג׳,231 אוניברסיטת לנקסטר, ואוניברסיטת בקינגהאם החדשה.232 הלחץ לאמץ את 

226 ”Musician Roger Waters on Hamas-Affiliated News Agency: Crazy Puppet Master Adelson has Donald Trump's Tiny Little 
Prick in his Pocket; Israelis Teach U.S. Police How to Murder Blacks,“ MEMRI, June 20, 2020, https://bit.ly/2LyU6Ye. 

227 ”A Note from Roger: Just to be Clear,“ https://rogerwaters.com/just-to-be-clear. 
228 ”Black Lives Matter UK Claim: ‘Politics is Gagged of the Right to Critique Zionism’,“ Jewish Chronicle, June 28, 2020, https://

bit.ly/3oQmXFS. 
229 Ibid. 
230 ”Thousands Join 48-hour Twitter ‘Walkout’ to Protest Antisemitism on Platform,“ Times of Israel, July 27, 2020, https://bit.

ly/347fjP9. 
231  https://bit.ly/3oPpJuN. 
232  https://bit.ly/3oPsqwn. 
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הגדרות IHRA לאנטישמיות התרחב גם לתחומי תרבות אחרים בבריטניה, ובאחרונה אימצה 
הפרמייר ליג האנגלית, ליגת הכדורגל הנצפית ביותר בעולם, את ההגדרה.233 

ינואר: רוברט ג׳נריק )Robert Jenrick(, השר לדיור, קהילות וממשל מקומי, הודיע על   
מימון חדש בסך 500,000 ליש״ט עבור תוכניות באוניברסיטאות, שיפעלו כדי למגר את 

האנטישמיות בקמפוסים במהלך שלוש השנים הבאות.234

ינואר: הוועד להנהגה יהודית )Jewish Leadership Council( פעל יחד עם המשרד לדיור,   
קהילות וממשל מקומי כדי לעודד את הרשויות המקומיות לאמץ את הגדרת העבודה של 

IHRA לאנטישמיות.235

פברואר: השר לדיור, קהילות וממשל מקומי, רוברט ג׳נריק, אישר מחדש את התחייבותו,   
שהאנדרטה הבריטית לזיכרון השואה ומרכז הלימוד ייבנו בצמוד לפרלמנט.236

פברואר: השגרירה הבריטית לאיטליה, ג׳יל מוריס )Jill Morris(, קיימה סדנה על דרכים   
להילחם באי-סובלנות ובאנטישמיות הגואה.237 

יולי: מועדון הכדורגל של פורט ווייל )Port Val( השעה את טום פופ )Tom Pope(, שחקן   
בקבוצה, בגין ציוץ אנטישמי.238

אוקטובר: השרה לענייני אוניברסיטאות, מישל דונלאן )Michelle Donelan(, ושר החינוך,   
גאבין ווילאמסון )Gavin Williamson(, איימו ב״צעדים נחרצים״ נגד אוניברסיטאות בריטיות 
שלא יישרו קו עם דרישת הממשלה לאמץ את הגדרת העבודה של IHRA לאנטישמיות.239

אוקטובר: EHRC פרסמה את הדו״ח שלה על אנטישמיות במפלגת ה”לייבור” וקבעה, כי   
תחת הנהגתו של ג׳רמי קורבין הייתה המפלגה אשמה בהפרת שלושה סעיפים של ״חוק 
השוויון״ )ראו פירוט לעיל, תחת הסעיף ״האנטישמיות במפלגת ה”לייבור” ודו״ח ועדת 
השוויון וזכויות האדם״(. הדו״ח כולל המלצות מטעם ה-EHRC לתיקון המצב במפלגה.240

אוקטובר: במחקר שנערך עבור הממשלה, קרא היועץ הממשלתי העצמאי לענייני   
אנטישמיות, לורד ג׳ון מאן )Lord John Mann(, לממשלה להתמודד בדחיפות עם עלייה 

באנטישמיות בקרב קהילת מתנגדי החיסונים, שצומחת במהירות.241

נובמבר: יחד עם ישראל, ארה״ב, קנדה, ואוסטרליה, הצטרפה בריטניה ל״כוח המשימה   
 Inter-Parliamentary Task Force to( הבין-פרלמנטרי למלחמה באנטישמיות ברשת״

242.)Combat Online Antisemitism

דצמבר: הוועד המנהל הלאומי של מפלגת ה”לייבור” אישר את טיוטת תוכנית הפעולה,   
שגובשה בהמשך לדו״ח של ה-EHRC. התוכנית, שמתייחסת לכל המלצות הדו״ח של 

233  https://bit.ly/3a9xxn2. 
234  https://bit.ly/2WejG6M. 
235  Ibid. 
236  https://bit.ly/3gM3x1Y. 
237  https://bit.ly/2Wf1dXG. 
238  https://bit.ly/3mgnoHL. 
239  https://bit.ly/346YXWU. 
240  https://bit.ly/3qXtd07. 
241  https://bit.ly/3oPtfFt. 
242  https://cnn.it/3meXaVR. 
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ה-EHRC וכוללת צעדים לשינוי תקנון המפלגה והתרבות הארגונית שלה, תוגש לעיון 
243.EHRC-ה

ה. אירועים אנטישמיים
ידי תוקף שגידף אותו בקללות  על  יהודי הוכה שעה שנסע באוטובוס  נער  ינואר:   

אנטישמיות.244

פברואר: בית כנסת בלונדון הותקף באמצעות ״מתקפת זום״ במהלך תפילות מקוונות.245   
אפריל: אישה בלונדון יידתה לבנים לעבר יהודים כשהיא צועקת ״מוות ליהודים״.246  

 ,)Aslam Choudry( בלונדון, אנסלם חודרי )Brent( מאי: חבר המועצה מטעם רובע ברנט  
נחקר בידי מפלגת ה”לייבור” על פרסום סרטון אנטישמי ברשת וואטסאפ.247 

 Stoke( ניווינגטון  סטוק  בשכונת  רב  שדקר  לאחר  רצח  בניסיון  הואשם  אדם  יוני:   
Newington(, בלונדון.248

יוני: יו״ר ה”לייבור”, סר קיר סטארמר, פיטר את שרת החינוך בממשלת הצללים, רבקה   
לונג-ביילי )Rebecca Long-Bailey( אחרי שצייצה מחדש מאמר, הטוען שכוחות הביטחון 

הישראליים אימנו את המשטרה האמריקנית להרוג אפרו-אמריקנים.249

תיאוריית  צייץ   ,)Steve Reed( רייד  סטיב  ה”לייבור”,  מטעם  הפרלמנט  חבר  יולי:   
קונספירציה אנטישמית, שלפיה היהודים ״מושכים בחוטים״ של הסדר העולמי. לאחר 

שהמעשה גונה, רייד פרסם התנצלות.250 

יולי: הראפר ווילי יצא למתקפת ציוצים אנטישמית בטוויטר ובאינסטגרם, דבר שהוביל   
לעזיבה הפגנתית של הפלטפורמה למשך 48 שעות כדי למחות על אוזלת היד בטיפול 

בתופעה.251
אוגוסט: שני מטופלים קשישים הוכו בידי עובד מערכת הבריאות אחרי שזוהו כיהודים.252  

אוגוסט: כל הוועד המנהל של ארגון צדקה מוסלמי מוביל התפטר, לאחר שבכיר בארגון   
שיבח את החמאס.253

ספטמבר: בני זוג יהודים הותקפו באופן אלים בלונדון.254  

ספטמבר: נימש ת׳אקר )Nimesh Thaker(, עיתונאי בכיר ברשת ה-BBC, השתמש בחשבון   
אנונימי כדי לעודד ולתמוך בהתקפות נגד מגישת הטלוויזיה והעיתונאית ממוצא יהודי 

255.)Emma Barnett( אמה ברנט

243  https://bit.ly/37UzCAs. 
244  https://bit.ly/3qWb0A4.
245  https://bbc.in/34av33U.
246  https://bit.ly/3mnV8mI.
247  https://bit.ly/380gZvg.
248  https://bit.ly/2WdJ10U.
249  https://bbc.in/37UGqhu.
250  https://bit.ly/3njsFiW.
251  https://cnn.it/3gLHGYp.
252  https://bit.ly/34aBELU.
253  https://bit.ly/37gEX6n.
254  ACMS Monthly Report – September 2020. 
255  https://bit.ly/3ncFYlj.
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פורסם הדו״ח של ה-EHRC על אנטישמיות במפלגת ה”לייבור”, שלפיו  אוקטובר:   
המפלגה בראשות קורבין הייתה אחראית להפרת שלושה סעיפים ב״חוק השוויון״.256 

אוקטובר: רוברט ג׳נריק, השר לדיור, קהילות וממשל מקומי, קיבל איומים על חייו ועל   
חיי משפחתו בגין תפקידו באנדרטה המתוכננת לזיכרון השואה ברובע ווסטמינסטר 

257.)Westminster(

 Neale( דצמבר: המפלגה הלאומית הסקוטית אישרה מחדש את חברותו של ניל הנווי  
Hanvey(, חבר המפלגה שהושעה מהפרלמנט הבריטי בגין אנטישמיות; הנווי נבחר לשרת 

בוועדת המשמעת של מפלגתו.258

5. בלגיה
א. מגמות כלליות

אירועים אנטישמיים בבלגיה בין 2002 ל-2019

לפי הדו״ח האחרון שפורסם באפריל 2020 על ידי Antisemitisme.be – הארגון האזרחי 
המרכזי שאוסף מידע על אנטישמיות בבלגיה – מספר האירועים האנטישמיים במדינה ירד 

ב-20% במהלך 2019, מ-92 אירועים בשנה הקודמת ל-74 אירועים.259

עם זאת, יש להתייחס בזהירות למגמת ירידה זו, שכן יהודים רבים בבלגיה, ובייחוד יהודי 
הקהילה בבירה בריסל, נמנעים מלהציג סממנים יהודיים בציבור. בריסל ואנטוורפן הן הערים 
שבהן התרחשו מרבית האירועים האנטישמיים – 31% מכלל האירועים שנרשמו בשנת 
260.2019 התקיפה הפיזית היחידה שאירעה התרחשה באנטוורפן. על אף שטרם פורסמו 

256  https://bbc.in/37dsksx. 
257  https://bit.ly/3gKnvKs.
258  https://bit.ly/2KqCflr.
259 2019 Report on antisemitism by Antisemitisme.be, April 2020. https://bit.ly/2LOj6dX.
260 Jews represent a minority of some 35,000 in Belgium, most of whom live in Antwerp and Brussels.
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	בלגיה.	5
 

	מגמות כלליות.	א

	2019-ל	2002אירועים אנטישמיים בבלגיה בין 

 
הארגון האזרחי המרכזי שאוסף  –	Antisemitisme.beידי 	על	2020ח האחרון שפורסם באפריל "לפי הדו

אירועים 	92-מ,	2019במהלך 	20%-מספר האירועים האנטישמיים במדינה ירד ב –מידע על אנטישמיות בבלגיה 
		255.אירועים	74-בשנה הקודמת ל

,	ובייחוד יהודי הקהילה בבירה בריסל,	שכן יהודים רבים בבלגיה,	רידה זויש להתייחס בזהירות למגמת י,	עם זאת
	ם בציבורינמנעים מלהציג סממנים יהודי בריסל ואנטוורפן הן הערים שבהן התרחשו מרבית האירועים .

רעה התרחשה יהתקיפה הפיזית היחידה שא	2019.256מכלל האירועים שנרשמו בשנת 	%31	–האנטישמיים 
נשיא הפדרציה הבלגית ,	2020ף שטרם פורסמו נתונים רשמיים לגבי מצב האנטישמיות בשנת על א.	באנטוורפן

 ".התפתחות שלילית"מעריך שניכרת ,	יוחנן בניזרי),	CCOJB(של הארגונים היהודיים 

בארגוני הימין הקיצוני ,	שמקורה בעיקר באסלאם הקיצוני,	היהודים הבלגים חשופים לאנטישמיות גואה,	בנוסף
הזהירה מפני התרבות קבוצות אסלאמיות )	OCAM(היחידה הבלגית להערכת איומים .	וני השמאל הקיצוניובארג

	במקביל 257.קיצוניות במדינה .	עדנה חדשה חוותואף  ממשיכות להתקיים	צורות של אנטישמיות מסורתית,
,	)Belang	Vlaams(	האינטרס הבלגי"	,תנועת הימין הקיצוני הבלגי,	2019בבחירות הפדרליות שנערכו במאי 
 ,סקרים עדכניים מראים.	והפכה אגב כך למפלגה השנייה בגודלה במדינה ההגדילה את כוחה פי יותר משלוש

																																																								
255 2019	Report	on	antisemitism	by	Antisemitisme.be,	April	2020.	https://bit.ly/2LOj6dX.	
256	Jews	represent	a	minority	of	some	35,000	in	Belgium,	most	of	whom	live	in	Antwerp	and	Brussels.	
257	https://www.politico.eu/article/anti-semitic-material-used-to-train-imams-in-belgium-report.	
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נתונים רשמיים לגבי מצב האנטישמיות בשנת 2020, נשיא הפדרציה הבלגית של הארגונים 
היהודיים )CCOJB(, יוהאן בניזרי, מעריך שניכרת ״התפתחות שלילית״.

בנוסף, היהודים הבלגים חשופים לאנטישמיות גואה, שמקורה בעיקר באסלאם הקיצוני, 
 )OCAM( בארגוני הימין הקיצוני ובארגוני השמאל הקיצוני. היחידה הבלגית להערכת איומים
הזהירה מפני התרבות קבוצות אסלאמיות קיצוניות במדינה.261 במקביל, צורות של אנטישמיות 
מסורתית ממשיכות להתקיים ואף חוות עדנה חדשה. בבחירות הפדרליות שנערכו במאי 
2019, תנועת הימין הקיצוני הבלגי, ״האינטרס הבלגי )Vlaams Belang(, הגדילה את כוחה 
פי יותר משלושה והפכה אגב כך למפלגה השנייה בגודלה במדינה. סקרים עדכניים מראים, 
שהמפלגה מובילה כרגע בסקרים באזור הפלמי. 262המפלגה, שעם מייסדיה נמנים משתפי 
פעולה עם גרמניה הנאצית, ושלמחוקקיה יש היסטוריה ארוכה של אנטישמיות, זכתה בכ-

15% מהקולות ב-2019, התוצאה הטובה ביותר שאליה הגיעה מעודה. 

ב. תגובות של הממשל והמוסדות לאנטישמיות 
יהודים בלגים רבים נוטים לתאר את יחסן של הרשויות במדינה לנאומי שטנה אנטישמיים 
כסלחני, דבר המעלה חשש שהאנטישמיות בקרב הזרם המרכזי הבלגי עברה נורמליזציה 
שאין לה אח ורע בכל מדינות אירופה המערבית.263 סקרים שפורסמו ב-2019 מטעם האיחוד 
האירופי חושפים פער בין תפיסת האנטישמיות בקרב הציבור הרחב במדינה לבין תפיסת 
התופעה בקרב הקהילה היהודית: 87% מהיהודים הבלגים שהשתתפו בסקר ציינו, שממדי 
האנטישמיות במדינה גדלו במהלך חמש השנים האחרונות.264 לעומתם, רק 36% מהאוכלוסייה 
זו.265 באופן דומה, 86% מהיהודים הבלגים אמרו,  הלא-יהודית במדינה החזיקו בדעה 

שאנטישמיות היא בעיה במדינה, בעוד שרק 50% מהאוכלוסייה הכללית חשבו כך. 

בנוסף, חברים בקהילה היהודית בבלגיה הביעו חששות לגבי הרכב הממשלה החדשה – 
קואליציית שמאל-מרכז, שהתהוותה ב-30 בספטמבר 2020, לאחר 16 חודשים של קיפאון 
פוליטי. חברים אחדים בקהילה הזהירו, כי בקואליציה החדשה מכהנים כמה שרים, שמחזיקים 
בדעות ביקורתיות מאוד לגבי ישראל, וכי המדינה מינתה שר משפטים שהתבטא באופן פומבי 

לגבי ״הלובי היהודי״.266

ינואר 2020 – המשטרה פותחת קו מידע לדיווח על אנטישמיות. המשטרה הבלגית   
פתחה קו מידע אינטרנטי לדיווח על אירועים על רקע גזעי ואנטישמי.267 אולם לדברי 
מיכאל פרייליך )Michael Freilich(, חבר בפרלמנט הבלגי, היהודים הבלגים כבר אינם 

סומכים על הארגון הבלגי UNIA למלחמה באפליה, או על קו המידע שלו. 

פברואר 2020 – ראש הממשלה הבלגי מגיב לקרנבל השנוי במחלוקת בעיר אלאסט   
 Sophie( בעקבות מחאה בין-לאומית, ראשת ממשלת בלגיה דאז, סופי וילמס .)Aalst(

261 https://www.politico.eu/article/anti-semitic-material-used-to-train-imams-in-belgium-report.
262 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_le-vlaams-belang-reste-en-tete-des-sondages-en-flandre-comment-expliquer-

ce-succes?id=10606691.
263 https://www.jpost.com/Diaspora/In-Belgium-Jewish-leaders-worry-that-antisemitism-has-become-kosher-603541.
264 Experiences and perceptions of antisemitism, European Union Agency for Fundamental Rights, 2018. https://bit.ly/3au5IWP.
265 Special Eurobarometer 484: Perceptions of antisemitism, January 2019. Survey and report by Kantar Public Brussels on 

behalf of Kantar Belgium at the request of the European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers. 
https://bit.ly/3nwKHhT.

266 https://ejpress.org/how-can-a-politician-who-referred-to-a-jewish-lobby-become-a-justice-minister-in-belgium.
 https://www.timesofisrael.com/incoming-belgian-government-on-collision-course-with-israel-local-jews-say.
267 https://www.jpost.com/international/a-hotline-to-report-antisemitism-in-belgium-615210.
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Wilmes( – בתה של אם יהודייה, שאיבדה קרובי משפחה בשואה – התבטאה נגד הקרנבל 
השנתי בעיר אלאסט.268 במסגרת הקרנבל מתקיימת תהלוכה שנויה במחלוקת, הכוללת 
קריקטורות של יהודים, המוצגים כרודפי בצע, עם אפים נשריים ולבושים כחרקים. וילמס 
קראה לייצוג היהודים בקרנבל ״פוגעני כלפי הערכים שלנו ושמה הטוב של המדינה,״ 
והוסיפה, שהערכאות המשפטיות ״יכריעו האם האירועים שהתקיימו במהלך הקרנבל 
מהווים עבירה על החוק״. בדצמבר 2019 הסיר אונסק״ו את העיר אלאסט מרשימת 
גזעניים  ייצוגים  של  ״הישנותם  כי  קבעו,  שנציגיו  לאחר  שלו,  התרבותית  המורשת 

ואנטישמיים״ במקום אינה עולה בקנה אחד עם ערכי הארגון.269 

אוקטובר 2020 – צמצום הדרגתי של המבצע הצבאי לשמירה על מקומות רגישים.   
הקהילה היהודית באנטוורפן הזדעקה כנגד תוכנית של הממשלה הבלגית, שתסיים מבצע 
ללוחמה בטרור בשם ״שומר דרוך״ )Vigilant Guardian(. בקהילה חוששים מתוצאות 
אובדן ההגנה הצבאית.270 בקהילה היהודית בעיר יש כ-100 מוסדות, המשרתים בעיקר 

אוכלוסייה חרדית המונה 18 אלף איש.

מבצע ״שומר דרוך״ החל בשנת 2015, אחרי מתקפת הטרור האסלאמי בפריז נגד העיתון   
 271.)Verviers( ״שרלי הבדו״, שהחקירה בעניינה הובילה לפירוק תא טרוריסטי בעיר ורווירס
עקב כך, הוצבו אנשי צבא כדי להגן על אתרים שנחשבו לרגישים, בכללם שגרירויות 
)ובייחוד שגרירויות ארה״ב, בריטניה, וישראל( ומוסדות דתיים, בדגש על מוסדות יהודיים. 
ארבעה מיליון אירו הוקצו כדי לחזק את השמירה על המוסדות היהודיים.272 המבצע כולו 
עלה יותר מ-200 מיליון אירו, במשך חמש שנים.273 בתחילת המבצע הופעלו רק 150 אנשי 
ביטחון, אולם המספר גדל בהתמדה עד שהגיע בשנת 2016 ל-1,800 איש. מאז 2017 
אומצה גישה דינאמית יותר של סיורים, שבמסגרתה הופחת מספר החיילים ברחוב, עד 
שהגיע ל-550 באמצע שנת 2018. לבסוף, באוקטובר 2020 אימצה הממשלה החדשה 
תוכנית – שקודמה בידי משרד הביטחון הבלגי – להביא את המבצע לסיומו. בנובמבר 
2020 אישרה מועצת השרים להסיג באופן הדרגתי את החיילים ולהביא לסיום המבצע עד 
ספטמבר 274.2021 יש לציין, כי ההסגה הקודמת של כוחות הביטחון חפפה לעלייה חדה 

במספר האירועים האנטישמיים )ראו גרף לעיל(.

ג. אירועים אנטישמיים: נקודות שיא בשנת 2020
פברואר: עשרות תלונות הוגשו ל-UNIA לאחר שמשתתפים בקרנבל בעיר אלאסט   
לבשו תחפושות בעלות גוון אנטישמי, ובכלל זה קבוצה של משתתפים באירוע, שלבשו 
תחפושות גוף מלאות של חרקים כשלראשיהם שטריימלים מוגדלים.275 זו השנה השנייה 
ברציפות שהעיר זכתה לביקורת קשה על תחפושות משתתפים וקרונות תצוגה, שהציגו 

268 https://www.jta.org/2020/02/23/global/belgian-prime-minister-says-jewish-caricatures-at-aalst-carnival-damage-the-
country.

269 https://www.cnn.com/travel/article/aalst-carnival-loses-unesco-status-intl-scli/index.html.
270 https://www.jta.org/quick-reads/antwerp-jews-to-lose-army-protection-under-new-belgium-governments-plan.
271 https://www.mil.be/fr/nos-missions/belgique-operation-vigilant-guardian.
272 https://www.rtl.be/info/belgique/politique/jan-jambon-debloque-4-millions-d-euros-pour-proteger-la-communaute-juive-

en-belgique-734961.aspx.
273 https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/90338/soldiers-on-the-streets-have-cost-more-than-e200-million-

in-five-years-defence-terrorism-attacks-charlie-hebdo-brussels-airport-maalbeek-verviers-goffin.
274 https://www.lalibre.be/belgique/societe/retrait-progressif-des-militaires-des-rues-la-fin-de-vigilan-guardian-fixee-au-1er-

septembre-2021-5fc12353d8ad585a456ee7ef.
275 https://www.brusselstimes.com/belgium/96882/over-a-dozen-complaints-filed-after-antisemitic-displays-in-aalst-carnival.
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יהודים באופן סטריאוטיפי. אולם ראש העיר התמיד בהגנתו על הקרנבל, באומרו ש״לא 
ניתן לכנות את האירוע אנטישמי״. 

פברואר: בתוך סערת האירועים סביב הקרנבל באלאסט, צייץ וינסנט ואן קוויקנבורן   
)Vincent Van Quickenborne(, שר המשפטים הבלגי החדש, שבאותה העת כיהן כראש 

העיר של קורטרייק )Kortrijk( – ש״הלובי היהודי עובד שעות נוספות״.276

יוני: סרטון ששותף במדיה החברתית הציג מפגינים שקוראים בערבית ״ח׳ייבר, ח׳ייבר יא   
יהוד, צבא מוחמד עוד יחזור״, במהלך הפגנה פרו-פלסטינית בבריסל. הסיסמה מתייחסת 

לקרב ההיסטורי בח׳ייבר במאה ה-7 לספירה, שבמהלכו טבח צבא מוחמד ביהודים. 

ד. סוגיית איסור השחיטה הכשרה
דצמבר 2020 - בית הדין האירופי לצדק, בית המשפט העליון של האיחוד האירופי, קבע,   
כי רשויות לאומיות יכולות להורות על הריגתם של בעלי חיים לפני שחיטתם. החלטה זו 
מהווה בעצם גיבוי להחלטה פלמית קודמת בנושא.277 ״בית המשפט מסיק, כי הצעדים 
הכלולים בגזירה מאפשרים למצוא איזון הוגן בין החשיבות המיוחסת לרווחת בעלי החיים 
לבין חופש המאמינים היהודים והמוסלמים לבטא את דתם״, נכתב בפסק הדין. ההחלטה 
עוררה סערה מצד קבוצות יהודיות ומוסלמיות. ״החלטה זו מרחיקה לכת מהצפוי לנוכח 
ההצהרות האחרונות של המוסדות האירופיים, כי יש לכבד את אורח החיים של היהודים״, 
אמר הרב הראשי פנחס גולדשמידט, ראש ועידת רבני אירופה.278 קבוצת הגג היהודית 
בבלגיה, CCOJB, אמרה, שהיא תעביר את המאבק המשפטי שלה לבית הדין האירופי 
לזכויות אדם. פסק הדין הפתיע כיוון שהוא מנוגד לייעוץ שניתן בספטמבר 2020 על ידי 
עורך הדין הכללי של בית הדין האירופי לצדק, ג׳רארד הוגאן, שאמר, כי יש לבטל את איסור 
ממשלת פלנדריה על שחיטת ח׳לל ושחיטה כשרה, כי היא לא תואמת את חוקי האיחוד 
האירופי.279 עצתו של הוגאן אינה מחייבת את בית המשפט, אלא משמשת כהמלצה לחבר 

השופטים שעתיד להכריע בתיק.

הדיון בסוגיית השחיטה הכשרה גרם ליהודים רבים בבלגיה לחוש שכבר אינם רצויים   
במדינה. למרות ששחיטה כשרה אינה אסורה ברמה הפדרלית, בשתיים מתוך שלוש 
מדינות המחוז הבלגיות – פלנדרס )Flanders( וואלוניה )Wallonia( – אושרה חקיקה, 
המחייבת להמם בעלי חיים לפני שחיטתם.280 עם זאת, נראה שבאזור הבירה, בריסל, טרם 
אומצה חקיקה דומה. יהודים ומוסלמים ערערו הן על החקיקה הפלמית והן על החקיקה 
הוואלונית בפני בית המשפט הבלגי לחוקה, בטענה שהחוקים מפירים את זכותם לחופש 
פולחן.281 בעקבות העתירות הופנתה הסוגייה לבית המשפט האירופי לצדק, בית הדין 
הגבוה ביותר באיחוד האירופי. זה האחרון קבע בפסיקתו, כי ניתן לדרוש את הימום החיה 
כתנאי לשחיטה, ובכך קבע תקדים שלפיו יוכלו להתנהל יתר מדינות האיחוד. יש הסבורים, 

276 https://twitter.com/VincentVQ/status/1232932881657401349.
277 Court of Justice of the European Union PRESS RELEASE No 163/20. https://bit.ly/3rct2y9.
278 http://bbc.in/3mv48q4.
279 https://bit.ly/2WDFFEh
280 http://bit.ly/3rf3iBh.
281 http://bit.ly/34wJAHr.
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כי הטענה בדבר זכויות בעלי החיים נחטפה בידי פוליטיקאים מהימין הקיצוני כדי לקדם 
אג׳דנה נגד מהגרים.282

6. אוסטריה
שנת 2020 התאפיינה בעלייה באנטישמיות, אך גם ביחסים חמים במיוחד בין הקנצלר 
סבסטיאן קורץ )Sebastian Kurz( וראש הממשלה בנימין נתניהו ובעמדתה הנחרצת של 
הממשלה האוסטרית נגד האנטישמיות - שהובילה לשורה של החלטות, שנועדו להילחם 
באנטישמיות ולהבטיח את שלומם של יהודי אוסטריה ואת שגרת חייהם במדינה לאורך 
זמן. יתרה מכך, מאז מתקפת הטרור ב-2 בנובמבר 2020, שההחלה בסמוך לבית הכנסת 
המרכזי בווינה, השטאדט-טמפל )Stadttempel(,283 ניכרת מודעות גוברת בחברה האוסטרית 
באשר לאיום האסלאמי שמהווה סכנה לשלומה של הקהילה היהודית. המתקפה השנה 
הזכירה לרבים את מתקפת הטרור נגד השטאדט-טמפל שבוצעה ב-1981 על ידי ארגון טרור 
פלסטיני.284 הקהילה היהודית, מורים ומומחי אבטחה התריעו שוב ושוב על האיום האסלאמי, 
אך מרבית האזרחים האוסטרים התעלמו הכחישו אותו. מתקפת הטרור השנה, שכוונה 
נגד אזרחים אוסטרים, הכתה את הקהילה היהודית בהלם, אך לא הפתיעה אותה, מכיוון 
שהיהודים במדינה ערים באופן תמידי לאיומים נגדם ונמצאים בכוננות. מוסדות יהודיים 
מוגנים בידי שירותי ביטחון ונמצאים תחת אבטחת משטרת אוסטריה, והיהודים מקבלים 

הנחיות ביטחון באופן שוטף מטעם הרשויות והקהילה היהודית. 

א. אנטישמיות גואה
על פי דו״חות אנטישמיות שפורסמו על ידי הקהילה היהודית בווינה )IKG( מ-2019 והמחצית 
הראשונה של 2020, האנטישמיות באוסטריה נמצאת בנסיקה. בשנת 2019 נרשמו 550 
תקריות אנטישמיות, עלייה של 9.5% בהשוואה לשנה הקודמת, ועלייה של 116% בהשוואה 
למצב שלפני חמש שנים. בין התקריות שנרשמו היו גם שש תקיפות פיזיות, ובכללן התקפות 
על ילדים יהודים שנסעו בתחבורה הציבורית בווינה.285 הדו״ח של ההקהילה היהודית בווינה 
מהמחצית הראשונה של 2020 מצביע על כך, שמגמת העלייה צפויה להימשך גם ב-2020. 
במחצית הראשונה נרשמו 257 תקריות אנטישמיות, בהן שלוש תקיפות פיזיות, ובכללן 
אירוע, שבו תקפו באלימות שני נערים תלמיד יהודי בן 16 בעיר גראץ )Graz(.286 הדו״ח חושף 
ירידה משמעותית בתקריות בחודשי מרץ ואפריל, התואמת לתחילת מגיפת הקורונה והסגר 
שנכפה בגינה. 287 למרות הירידה בחודשים אלו, מספר התקריות האנטישמיות הכולל תואם 
לכמחצית מהתקריות שנרשמו בשנת 2019. במחצית הראשונה של שנת 2020 אירעו בממוצע 
43 תקריות אנטישמיות בחודש, בעוד שבחודשים שבהם לא הוטל סגר עמד הממוצע על 

282 http://politi.co/3rcziGd.
בזמן מתקפת הטרור המבנה שמכיל את משרדי הקהילה היהודית בעיר ואת בית הכנסת המרכזי, ומסעדה כשרה שנמצאת בקרבת מקום היו סגורים.   283

ההנחה היא, שלפיגוע לא היה מניע אנטישמי.
במתקפה, שבוצעה ביום שבת, ה-29 באוגוסט 1981, בידי שני תומכים בארגון הפלסטיני הקיצוני "המועצה המהפכנית של פת"ח", בהנהגת המחבל אבו   284
נידאל, נרצחו שני אנשים ונפצעו 21 נוספים. שני המפגעים ציפו שאנשים ייצאו מהבניין אחרי סיום התפילה, אולם באותו יום התקיים קידוש לכבוד בר-

מצווה של חבר בקהילה, מה שגרם לכך, שרוב המתפללים נותרו בתוך הבניין. 
https://www.ikg-wien.at/wp-content/uploads/2020/05/ab2019down.pdf. התקריות האנטישמיות גם כללו 18 איומים, 78 פגיעות ברכוש   285

)עלייה של יותר מ-50%(, 209 דברי דואר המוניים אנטישמיים ו-239 אירועים של התנהגות פוגענית.
.https://fca755ac-004d-4a98-bf62-6ebd5ba1ecc3.filesusr.com/ugd/0a9e18_64f4d46da51346d6b13ece 884bfd7b70.pdf  286 

התקריות האנטישמיות גם כללו שמונה איומים, 26 פגיעות ברכוש, 81 דברי דואר המוניים אנטישמיים ו-139 מקרים של התנהגות פוגענית. 
הסגר התחיל ב-16 במרץ, והמשק החל להיפתח באופן הדרגתי מה-14 באפריל.  287
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50 תקריות בחודש. ממוצע זה הוא באופן ברור גבוה יותר מהממוצע החודשי בשנת 2019, 
שעמד על 45.8. יש לציין, שמספרים אלו מתייחסים אך ורק לאירועים שאומתו בידי מומחי 
המשרד. לדברי מזכ״ל הקהילה היהודית בווינה, בנימין נאגלה )Benjamin Nägele(, ניתן 
להניח, שיש מספר רב של תקריות שלא דווחו, וזאת ככל הנראה משום שחברי הקהילה 
היהודית סבורים שלא יינקטו צעדים משמעותיים כנגד מבצעי התקיפות האנטישמיות. 
לדוגמה, שני אירועים נפרדים התגלו באחרונה, שבהם ביקשו אזרחים יהודים לדווח למשטרה 
על עלבונות אנטישמיים שהוטחו לעברם, אולם השוטרים סירבו לקבל את הדיווח. במטרה 
להגביר את אמון הציבור היהודי בתלונות בנושא אנטישמיות, וכדי להבטיח תיעוד מדויק 
של, הציעה באחרונה הקהילה היהודית בווינה לשנות את נוהל רישום התלונות במשטרה. 
לשיטתה, בשעת הגשת תלונה על אירוע אנטישמי יש לחייב את המשטרה לציין, שהמניע 

לעבירה הוא אנטישמיות. 

במחצית השנייה של שנת 2020 אירעו שתי מתקפות אלימות נגד יהודים, שהכו את הקהילה 
היהודית בתדהמה וגונו בחריפות על ידי האליטה הפוליטית, ובכללם גם נשיא המדינה 
אלכסנדר ואן דר בלן )Alexander Van der Bellen(, הקנצלר סבסטיאן קורץ ושר הפנים 
קרל נהאמר )Karl Nehammer(. באוגוסט ביצע אזרח סורי שהגיע לאוסטריה לפני שש 
שנים, שורה של שלוש תקיפות בתוך ימים מספר נגד בית הכנסת והמרכז הקהילתי היהודי 
בעיר גראץ. ביום רביעי, ה-19 באוגוסט, השחית האיש את הקירות החיצוניים של בניין 
בית הכנסת בגרפיטי אנטי-ישראלי, תוך שהוא פוגע בשרידים האחרונים של בית הכנסת 
שהושמד במהלך ״ליל הבדולח״. לאחר מכן, בערב שישי, יידה האיש לבנים אל עבר חלונות 
בית הכנסת, גרם לשבירת אחד מהם ולפגיעה בכמה חלונות נוספים. סדרת המתקפות 
הגיעה לשיאה בתקרית שבה הוא תקף באופן פיזי את נשיא הקהילה היהודית בעיר, אלי 
רוזן. בשבת, ה-22 באוגוסט, התנפל האיש על רוזן מול בית הכנסת, כשהוא תוקף אותו 
באמצעות אלת עץ. רוזן הצליח להימלט אל תוך מכוניתו ונעל במהירות את הדלתות. 
התוקף הכה ברכב באמצעות האלה כמה פעמים וברח מהמקום. נראה שהתוקף לא פחד 
מעונש, מכיוון שהוא שב וחזר לבית הכנסת כמה פעמים כדי לבצע מתקפות יותר ויותר 
אלימות. בעקבות האירועים גינו נציגים מכל המפלגות הפוליטיות במדינה את המתקפות, 
 ושר הפנים, קרל נהאמר, הורה להדק את האבטחה על כל המוסדות היהודיים באוסטריה.
ב-26 בנובמבר איימה אישה על רב באמצעות סכין, תקפה אותו והטיחה בו עלבונות 
אנטישמיים שעה שעמד בתחנת הרכבת הקלה ברובע לאנדסשטראסה )Landstrasse( בווינה. 
היא צעקה לעברו ״לשחוט את כל היהודים״, בעטה בו והפילה מראשו את הכובע והכיפה 

שחבש. עוברי אורח שנכחו במקום לא התערבו בנעשה. 

1( הסצינות הקיצוניות באוסטריה
ניתוח הדו״חות מטעם הקהילה היהודית בווינה, משרד הפנים האוסטרי והסוכנות האוסטרית 
הפדראלית להגנת המדינה וללוחמה בטרור )BVT(, מצביע על מגמה של ירידה במספר 
הפשעים שמבוצעים בידי פעילי ימין קיצוני, לצד עלייה בפשעים שמבוצעים בידי פעילי 
שמאל קיצוני ומוסלמים קיצוניים. יש לציין, כי לפי הקהילה היהודית בווינה, למרבית הפשעים 
האנטישמיים לא ניתן לשייך מניע אידיאולוגי )59% מהפשעים ב-2019 ו-65% בשנת 2020(. 
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א( סצינת הימין הקיצוני

השוואה בין תקריות אנטישמיות בעלות רקע אידיאולוגי ברור בשני הדו״חות של הקהילה 
היהודית בווינה מראה, שעל אף שמרבית התקריות האנטישמיות מבוצעות בידי הימין 
הקיצוני, אחוז האירועים האנטישמיים שיזמו פעילי ימין קיצוני ירד מ-82.7% בשנת 2019 
ל-50.6% במחצית הראשונה של שנת 2020. באופן דומה, ה-BVT גם דיווח על ירידה בפשעים 
שבוצעו על ידי פעילי ימין קיצוני, ובכללם פשעים אנטישמיים, מ-1,075 בשנת 2018 ל-954 
בשנת 2019. עם זאת, הדו״ח מציין, ש״אלימות, תוקפנות והתססה מטעם הימין הקיצוני הן 
בגדר סכנה פוטנציאלית להפרת השלום הציבורי, הסדר והביטחון באוסטריה״. רק מספר 
 ההפרות של ״חוק האיסור״288 עלה מ-877 הפרות ב-2018 ל-1,037 הפרות ב-289.2019
שנת  של  הראשונה  במחצית  הפנים  משרד  ידי  על  שפורסמו  הדו״חות  ניתוח  בנוסף, 
 2019290 ושנת 2020291 מצביע על המשך הירידה בפשעים שבוצעו בידי פעילי ימין קיצוני,

את  למתג  קיצוני  ימין  פעילי  ביקשו   2020 אנטישמיים.292 בשנת  פשעים  גם  ובכללם 
עצמם ככוח המוביל מאחורי ההפגנות נגד הגבלות הקורונה שיזמה הממשלה, הפגנות 
זו  שנכחו בהן אנשים מרקעים אידיאולוגיים שונים. הקבוצה הפעילה ביותר במסגרת 

הייתה ״5DO-האוסטרים״ )DO5 - Die Österreicher(, קבוצת המשך של ״תנועת הזהותנות״ 
)Identitäre Bewegung Österreich; IBÖ(, אחוות סטודנטים ימין קיצוניות, וניאו-נאצים.293 
כמו בהפגנות דומות שנערכו בגרמניה, המפגינים צידדו בתיאוריות קונספירציה אנטישמיות 
וטריוויאליזציה של השואה. כך, למשל, בהפגנה שנערכה בווינה ב-24 באוגוסט נגד הגבלות 
הקורונה רמסו המפגינים את האנדרטה בכיכר האלברטינה )Albertinaplatz( לזכר ״היהודי 
ששוטף את הרחוב״, תוך שהם קוראים ״אנחנו היהודים״ כדי להביע את תפיסתם שלפיה 
אוסטריה הפכה שוב למדינה פאשיסטית שעוסקת ברדיפת אזרחיה. המוחים השוו את עצמם 
ליהודים בתקופת השואה, תוך כדי ניצול ציני של זיכרון קורבנות השואה וטריוויאליזציה 
של פשעי הנאצים. ואולם בהשוואה להפגנות שנערכו בגרמניה )ראו את הפרק על גרמניה(, 
ההפגנות באוסטריה היו מועטות יותר וקיצוניות פחות. כתוצאה, לא הצליחו ההפגנות לצבור 

מומנטום, והשפעתן הייתה מועטה. 

ב( סצינת השמאל הקיצוני

הדו״ח של ה-BVT לשנת 2019 מצביע על עלייה בפשעים שבוצעו בידי קבוצות שמאל 
קיצוניות, מ-137 בשנת 2018 ל-218 בשנת 294.2019 בנוסף, לפי נתוני הקהילה היהודית בווינה, 
חלקם של פעילי שמאל קיצוני בתקריות אנטישמיות עלה מ-9.6% בשנת 2018 ל-30.4% 
בשנת 2019. מרבית האירועים היו קשורים לתנועת ה-BDS, שפעילותה במחצית הראשונה 

"חוק האיסור" )Verbotsgesetz, BGBl. Nr. 13/1945, ותיקוניו השונים, שהאחרון בהם חוקק ב-1992( אוסר להקים או לתמוך באגודות או במפלגות   288
הממשיכות את הרעיונות או אידיאולוגיות של התנועה הנאצית, וכל סוג של הבעת תמיכה, הכחשה או זילות השואה או הפשעים הנאצים. האיסור חל על 

כל התבטאות כזו בכתב, ברדיו, ובכל מערכת מדיה אחרת, שבה התוכן נגיש למספר רב של אנשים.
289  https://www.bvt.gv.at/401/files/VSB_2019_Webversion_20201120.pdf.
290  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_03836/imfname_764730.pdf.
291  https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/AB/AB_02596/imfname_817588.pdf.
במחצית הראשונה של שנת 2020 דווח על 253 פשעים שבוצעו בידי פעילי ימין קיצוני, בהם 13 פשעים על רקע אנטישמי – וזאת בהשוואה ל-304 פשעים   292

שבוצעו בידי פעילי ימין קיצוני במחצית הראשונה של שנת 2019, מתוכם 19 על רקע אנטישמי. מספרים אלו אינם נחשבים לסופיים, שכן ניתן לדווח על 
פשעים שהתרחשו באותה תקופה גם לאחר פרסום הדו"חות. 

"5DO – האוסטרים" הוא הפרויקט החדש של דובר ה-IBÖ, מרטין סלנר )Martin Sellner(. סלנר ייסד את המיזם אחרי שנודע במרץ 2019 כי הוא   293
קיבל עבור ה- תרומה ממבצע הפיגוע בעיר הניו-זילנדית כרייסטצ'רץ' )Christchurch(, דבר שהקשה על התנועה ליזום קמפיינים אפקטיביים, לגייס 

אנשים ולזכות בתמיכה כספית. השם 5DO הוא בהשראת 5O, קבוצת התנגדות אוסטרית בורגנית-שמרנית נגד המשטר הנאצי. הספרה 5 אף מתייחסת 
ל"תוכנית חמש הנקודות", שמיועדת לעצור את "ההחלפה הגודלה" )תיאוריית קונספירציה, המזוהה עם הימין הקיצוני(.

294  https://www.bvt.gv.at/401/files/VSB_2019_Webversion_20201120.pdf.
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של 2020 עלתה בהתמדה. נראה שמגמה זו היא תגובה להחלטות שונות שהתקבלו נגד 
התנועה ברמה הפדראלית, במדינות המחוז האוסטריות ובערים שונות במדינה.295 

ג( סצינת האסלאם הקיצוני

לפי דו״חות הקהילה היהודית בווינה, אחוז האירועים האנטישמיים שבוצעו בידי מוסלמים 
עלה מ-7.7% ל-19%, ומוסלמים היו אחראים לרוב המכריע של התקיפות הפיזיות של יהודים. 

בדו״ח ה-BVT לשנת 2019 מודגש כי קיצוניות אסלאמיסטית מהווה איום קבוע וחמור 
 Foreign( על שלום המדינה האוסטרית, וזאת בייחוד עקב חזרתם של ״לוחמי טרור זרים״
Terrorist Fighters; FTF( וקבוצות ורשתות אסלאמיסטים בסצינה המקומית.296 הקבוצות 
המקומיות מורכבות בעיקר מאנשים שהתאסלמו, או ממוסלמים צעירים שהוריהם או סביהם 
היגרו לאוסטריה. רבים מהם עברו הקצנה דרך המדיה החברתית או פורומים מכווננים, 
שבהם נחשפו לתכנים אסלאמיסטים או ג׳יהאדיסטים, או שפגשו פעילים קיצונים במסגרת 
המעגלים החברתיים שלהם, במסגדים, או בבתי הכלא. יש לציין, כי פעמים רבות מתרחשת 
ההקצנה בעת משברים אישיים. לפי הערכות, מספר הפעילים האסלמיסטים הקיצוניים 
מאוד באוסטריה נע בין 70 ל-297.150 המפגע שביצע את מתקפת הטרור בווינה ב-2 בנובמבר 
מתאים לפרופיל הזה. מדובר באדם שעבר הקצנה בעודו סובל ממשבר אישי, וניסה להגיע 
לסוריה כדי להצטרף לדאעש, אולם נעצר בטורקיה ונשלח בחזרה לאוסטריה למאסר. האיש 

עמד בקשר עם קיצונים אסלאמיסטים, ונראה שהיה חבר בארגון בין-לאומי של דאעש. 

ב. המלחמה נגד האנטישמיות באוסטריה
בעוד האנטישמיות במדינה גואה, נקטה הממשלה האוסטרית השנה כמה צעדים חשובים כדי 
להילחם באנטישמיות ובקיצוניות ועל מנת להגן על הקהילה היהודית במדינה. כמה תוכניות 
והחלטות נוספות ממתינות לאישור הממשלה ולהמשך פיתוח. הקהילה היהודית והממשלה 
האוסטרית מדגישות שוב ושוב את שיתוף הפעולה הצמוד ביניהן בנושאים הנוגעים ליהודי 
המדינה. כך, למשל, מיד אחרי המתקפה האלימה נגד נשיא הקהילה היהודית בגראץ נערכה 
 Karoline( פגישה בין השרה הפדראלית לענייני האיחוד האירופי והחוקה, קרולין אדשטאדלר
Edtstadler(, נשיא הקהילה היהודית בווינה, אוסקר דויטש )Oscar Deutsch(, והמתאמת 
 .)Katharina von Schnurbein( האירופית לנושא המלחמה באנטישמיות, קתרינה פון שנורביין
במוקד הפגישה עמדו צעדים להגנה על החיים היהודיים ועידודם באוסטריה וברחבי אירופה. 

שנה זו גם התאפיינה ביחסים חמים במיוחד בין הקנצלר האוסטרי, סבסטיאן קורץ, וראש 
ממשלת ישראל, בנימין נתניהו. כך, למשל, בכמה התבטאויות בחודש מאי זקף קורץ את 
הטיפול המהיר של מדינתו בהתפרצות מגיפת הקורונה לזכותו של נתניהו. גם העיתונות 
האוסטרית ציינה בחיוב את השפעתו של נתניהו על הגישה האוסטרית לטיפול במשבר 
הקורונה. מעבר לכך, עמדה אוסטריה לצדה של ישראל במהלך פגישות של האיחוד האירופי 

ובהצבעות של האו״ם נגד ישראל.298

295  https://fca755ac-004d-4a98-bf62-6ebd5ba1ecc3.filesusr.com/ugd/0a9e18_64f4d46da51346d6b13ece884bfd7b70.pdf.
בסוף שנת 2019 ידע ה-BVT על סך של 326 אנשים באוסטריה שהשתתפו, או שביקשו להשתתף באופן פעיל בג'יהאד בסוריה ובעיראק.  296 

93 מהם שבו לאוסטריה, בעוד שניתן היה למנוע את יציאתם של 62 מתוכם, והם נמצאים עדיין בשטח המדינה.
297  https://www.falter.at/zeitung/20201118/vom-beserlpark-ins-kalifat/_d47e8a6f29.

בחודש מאי מנעו אוסטריה והונגריה מהאיחוד האירופי לפרסם הצהרה, הקוראת לישראל לחדול מתוכניותיה לספח את הגדה המערבית. ההצהרה   298
נתמכה בידי 25 מדינות החברות באיחוד האירופי. שר החוץ, אלכסנדר שאלנברג )Alexander Schallenberg( הודיע כי אוסטריה מנעה החלטה 
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נושא המלחמה באנטישמיות הופיע באופן בולט ביעדי הקואליציה האוסטרית החדשה 
בין מפלגת ה-Österreichische Volkspartei( ÖVP( למפלגה הירוקה.299 בתוכנית שרקמה 
הקואליציה מודגש, כי הממשלה הפדראלית מתכוונת לעמוד בראש המלחמה באנטישמיות 
ובאנטי-ציוניות באוסטריה ובאירופה כולה, ולהציג אסטרטגיה הוליסטית למניעת אנטישמיות 
ומלחמה בכל ביטוייה. האסטרטגיה כוללת יצירת מרכז למחקר ותיעוד של אנטישמיות, שיפור 
הוראת השואה הלא-פורמלית, והחמרה של ״חוק האיסור״. התוכנית אף מציינת את הקשר 
המיוחד בין אוסטריה לישראל, ״המדינה היהודית והדמוקרטית״. בימים אלו הממשלה שוקדת 
על תוכנית לאומית למלחמה באנטישמיות, שכוללת כ-30 צעדים בתחומי החינוך, המחקר, 
המשפט והביטחון. לצורך ביצוע התוכנית יוקם צוות מיוחד במשרד הקנצלר. מלבד תוכניות 
אלו בוצעו במהלך השנה כמה צעדים אחרים כדי להילחם באנטישמיות, להגן על הקהילה 
היהודית, לחזק את הקשרים בין אוסטריה ליהודי העולם ולהנציח את השואה, ואלו העיקריים:

1( צעדים למלחמה באנטישמיות
 BDS-פברואר: הפרלמנט האוסטרי אישר פה אחד החלטה המגנה את תנועת ה  
וכל צורות האנטישמיות, בכללן אנטישמיות שנוגעת למדינת ישראל. ההחלטה 
קוראת לממשלה לפתח אסטרטגיה הוליסטית למניעת אנטישמיות ומלחמה בכל ביטוייה. 
היא אף דורשת מהממשלה למנוע מימון פדראלי מארגונים ומאנשים פרטיים המזוהים 

.BDS-כאנטישמיים ולהימנע מכל שיתוף פעולה איתם, ובכלל זה גם תנועת ה

מאי: הפרלמנט האוסטרי קיבל פה אחד הצעה להחלטה, שלפיה הממשלה הפדראלית   
תפעל בנחישות בכל האמצעים החוקתיים העומדים לרשותה נגד פעילויות טרור ופשיעה 
של תומכי חיזבאללה באוסטריה. בכלל זה, תמנע הממשלה את המימון של חיזבאללה 
באמצעות פעילות להלבנת כספים, ותעודד חשיבה מחדש באיחוד האירופי על אופן 
ההתמודדות עם התנועה. כל הדוברים בישיבת הפרלמנט הסכימו שההפרדה בין הזרוע 
הפוליטית והצבאית של ארגון חיזבאללה אינה מדויקת, בייחוד משום שחיזבאללה עצמו 

אינו נוקט הפרדה זו. 

מאי: הפרלמנט בשטיירמרק )Steiermark( אישר פה אחד החלטה המגנה כל צורה של   
.BDS-אנטישמיות, ונקט עמדה ברורה נגד תנועת ה

יולי: הפרלמנט האוסטרי הכריז על פרס על שמו של שמעון ויזנטל, על סך של 30,000   
אירו, שיוענק מדי שנה לשלושה אנשים או קבוצות עבור פעילות נגד האנטישמיות ולקידום 

הוראת השואה.

הפוליטי״  האסלאם  לתיעוד  ״המרכז  את  הציג  האינטגרציה  משרד  יולי:   
)Dokumentationsstelle Politischer Islam(. המרכז יחקור את האסלאם הפוליטי, את 

מבניו ואת החברות המקבילות )parallel societies(, שייתכן כי מתקיימים בסתר. 

יולי: הפרלמנט קיבל החלטה, הקוראת לשר הפנים לבחון אפשרויות לפעולה משפטית   
שתאסור את הכינוס השנתי של תנועת האוסטאשה )Ustaša( הפאשיסטית בעיר בלייבורג 

שהייתה שקולה ל"שיפוט מוקדם" נגד ישראל. באשר להצבעות באו"ם, זו השנה השנייה ברציפות שבה אוסטריה התחילה להתרחק מהחלטות המגנות 
את ישראל באופן חד-צדדי. לדוגמה, אוסטריה הצביעה לראשונה נגד חידוש סמכותה של "הוועדה ליישום זכויותיהם הבלתי ניתנות להדרה של העם 

הפלסטיני" )the Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People; CEIRPP(. לפי הליגה נגד השמצה, 
ועדה זו שימשה כפורום לרטוריקה אנטי-ישראלית ומהווה את הדוגמה החמורה ביותר למיסוד ההטיה האנטי-ישראלית של האו"ם. 

.https://www.dieneuevolkspartei.at/Download/Regierungsprogramm_2020.pdf  299
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)Bleiburg(. האירוע נחשב לאחד הכינוסים הפאשיסטיים והניאו-נאציים הגדולים באירופה. 
בשנים האחרונות הגיעו עשרות אלפי בני-אדם לעיר כדי להנציח את החברים בוואפן אס-
אס ובוורמאכט, ואת חיילי תנועת האוסטאשה הפאשיסטית והאולטרה-לאומית שעמדה 
בראש המדינה הקרואטית העצמאית, ממשלת בובות בתקופת מלחמת העולם השנייה 

שנשלטה בידי גרמניה הנאצית ואיטליה הפאשיסטית. 

נובמבר: מאז ה-1 בנובמבר יש לתעד את כל פשעי השנאה ככאלה מיד עם הגשת התלונה   
במשטרה. מטרת הצעד היא לייצר תמונת מצב המשקפת בכל רגע נתון את מצב פשעי 
השנאה במדינה, ובכללם אירועים אנטישמיים, ובכך תאפשר לחקור את האירועים באופן 

מובנה ולהציע אמצעים יעילים למלחמה בתופעה. 

2( צעדים לשמירה על הקהילה היהודית, לחיזוק הקשרים של אוסטריה עם 
יהודי העולם, ולזיכרון השואה

ספטמבר: הקהילה היהודית בווינה והממשלה הפדראלית חתמו הסכם היסטורי להבטחת   
שלומה של הקהילה היהודית באוסטריה והמשך החיים היהודיים במדינה לטווח הרחוק. 
הממשלה מקדמת חוק חדש שקובע, כי הרפובליקה האוסטרית תתמוך בקהילה היהודית 
בווינה בסכום של ארבעה מיליון אירו בשנה. בכך שולש למעשה המימון הקודם לצורכי 
ביטחון, שנקבע במסגרת הסכם בין הקהילה היהודית בווינה למשרד הפנים. הצעת החוק 

הועברה לפרלמנט ועברה בקריאה ראשונה.

ספטמבר: חוק האזרחות החדש נכנס לתוקף. חוק זה מאפשר לניצולי השואה שהיו   
אזרחים של האימפריה האוסטרו-הונגרית או שחיו באוסטריה לפני ה-12 במרץ 1938, 

ולצאצאיהם לקבל אזרחות אוסטרית מבלי שיוותרו על אזרחותם הנוכחית.

יוני: נערך טקס בפארק אוסטאריכי )Ostarrichi( שבמרכז וינה בנוכחות נציגי הפרלמנט   
האוסטרי והקהילה היהודית, כדי לציין את תחילת בניית אנדרטת הזיכרון ״לזכר הילדים, 
הנשים והגברים היהודיים האוסטריים שנרצחו בשואה״. האנדרטה תכלול סידור אובאלי 
של מספר קירות אבן שעליהן יופיעו שמותיהם של מעל 64,000 היהודים האוסטרים 

שנרצחו בשואה. 

7. ספרד 
 BDS השנה התאפיינה האנטישמיות בספרד בעיקר באירועים פוליטיים או בפעילויות 
למיניהן, שעירבו בתוכן אנטישמיות חדשה ואנטישמיות אסלאמית. עיקר האירועים הפיזיים 
נשאו אופי של אירועי השחתה למיניהם - גרפיטי בערים גדולות, ונדליזם וכדומה.300 אחד 
האירועים האנטישמיים הבולטים בשנה זו התרחש בקרנבל במהלך החגיגה המסורתית 
בבדאג׳וז. מצעד התחפושות כלל מדים נאציים ואסירים במדי מחנות ריכוז. האירוע התרחש 
במהלך אירועי פברואר, ואירועים דומים התרחשו באותו שבוע גם בקמפו דה קריפטנה, עיר 

השוכנת כ-80 קילומטר דרומית למדריד.301

300  ראו פירוט תקריות אנטישמיות בהמשך הדו"ח.
301 https://itongadol.com/antisemitismo/espana-otra-polemica-por-carroza-de-carnaval-con-trajes-nazis-y-trenes-

crematorios.



111

אנטישמיות | 2020 | דו״ח מסכם

מי שמובילים את האג׳נדות הללו הם בני דור ראשון ושני להגירה ממדינות ערב וחברי מפלגות 
שמאל קיצוני. מפלגת השמאל הקיצוני בספרד, PODEMOS, שהינה חלק מהקואליציה 
הנוכחית, הואשמה בעבר בקבלת מימון מממשלתו של הוגו צ׳אבס בוונצואלה ומממשלת 
איראן,302 וחבריה, כולל היו״ר, פבלו איגלאסיס, התבטאו לא פעם נגד זכות קיומה של מדינת 
ישראל, והביעו קו פרו-פלסטיני בולט בעל גוון אנטישמי מובהק. בינואר האחרון אמר יו״ר 
המפלגה והמשנה לראש הממשלה, כי הוא תומך בחרם על מדינת ישראל וכי ישראל הינה 
מדינה ״לא חוקית״.303 בעיר ולנסיה, המפלגות PSOE, Compromís ו-PODEMOS שיתפו 

304.BDS País Valencià פעולה בשנים האחרונות עם הקבוצה הלאומנית והאנטישמית

חשוב לציין, כי בצד השני של המפה הפוליטית נמצאת מפלגת הימין VOX. מפלגה זו, המוצגת 
על ידי השמאל הפוליטי כמפלגת ימין קיצוני, מתבטאת בקביעות בעד מדינת ישראל, ובאתר 
האינטרנט של המפלגה מופיעים שבחים לדמוקרטיה הישראלית, ולמה שהם תופסים 
כ״מאבקה של ישראל בפונדמנטליזם האסלאמי״ ולאופייה של ישראל כ״מעבדה טכנולוגית״. 
כמו כן חברי המפלגה גינו את תנועת ה-BDS והם תומכים בהמשך העמקת הקשרים עם 

מדינת ישראל בכל התחומים.305

חלוקה פוליטית זו באה לידי ביטוי גם בשיח האנטישמי: בימין הקיצוני יש הרואים במפלגות 
השמאל כמפלגות בעלות ״אידאולוגיה מרקסיסטית או יהודית״ ומצד שני במפלגות השמאל 
יש הרואים בתמיכתה של מפלגת VOX במדינת ישראל הוכחה לקשר יהודי עם שלטון 
ההון והאימפריליזם, ומקשרים למעשה בין המאבק פלסטיני לעצמאות לבין המאבק נגד 

אידואולוגיות ימין.

בחודש יולי השנה אשררה ממשלת ספרד באופן רשמי את הגדרת IHRA לאנטישמיות.306 
בתגובה אמר נשיא הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד )FCJE(, כי אימוץ ההגדרה 
מראה על ״מחויבות ברורה מצד ממשלת ספרד למאבק באנטישמיות״.307 עוד ציין, כי ספרד 

חברה בברית הבין-לאומית לזכר השואה מאז 2008.

8. אוסטרליה 
 the Executive( לפי דו״ח האנטישמיות השנתי של ״המועצה המנהלת של יהדות אוסטרליה״
Council of Australian Jewry; ECAJ(, בין אוקטובר 2018 וספטמבר 2019 התרחשו 368 
האזרחי  המשמר  של  קבוצות  ידי  על  דווחו  ״האירועים  במדינה.  אנטישמיים  אירועים 
)Community Security Groups(, ארגוני גג יהודיים וה-ECAJ. האירועים כוללים 225 תקיפות 
פיזיות ו-143 איומים״.308 הגידול המשמעותי ביותר באירועים שדווחו היה ב״תקיפות מילוליות 
ישירות, הטרדה ואיומים, שמספרם עלה מ-88 בשנת 2018 ל-144 בשנת 2019. כמו כן, מספר 

כתובות הגרפיטי עלה מ-46 ל-95״.309

302 https://www.elmundo.es/espana/2020/07/22/5f18558bfc6c83b4228b458d.html.
303 https://www.timesofisrael.com/spanish-pm-taps-politician-who-called-israel-an-illegal-country-as-his-deputy.
304 https://www.elespanol.com/espana/politica/20200607/psoe-compromis-hacen-valencia-antisemistismo-boicots-

israel/495700801_0.html/
305 https://www.aurora-israel.co.il/vox-la-extrema-derecha-pro-israel.

.https://israelnoticias.com/antisemitismo/espana-definicion-antisemitismo-ihra  306
307  https://itongadol.com/antisemitismo/entrevista-espana-presidente-de-comunidad-judia-destaco-compromiso-de-

gobierno-espanol-en-lucha-contra-antisemitismo.
308  ”Report on Antisemitism in Australia 2019,“ Executive Council of Australian Jewry, November 24, 2019.

309  שם.
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נרחבת בקרב ארגוני הביטחון האוסטרליים מעלייה בתעמולה של פעילי  ישנה דאגה 
 Australian Security Intelligence( העליונות הלבנה. ביוני 2020 העריך המודיעין האוסטרלי
Organization; ASIO(, כי ״חקירות פעילי ימין קיצוני מהוות כעת כשליש מכלל חקירות הפנים 
המתנהלות במדינה, ושירותי הביון החשאי הזהירו, כי הימין הקיצוני עושה שימוש במגיפת 
הקורונה על מנת לקדם את רעיונותיו המסוכנים ולגייס פעילים חדשים״.310 האופן שבו 
קבוצות אלו פועלות הוא מאיים במיוחד, שכן הן מסוגלות להשתמש באידיאולוגיה המשותפת 
כבסיס לשיתוף פעולה וכדי ליזום פעולות משותפות. לפי מנכלי״ת ארגון ״כולנו יחד עכשיו״ 
)All Together Now(, פרסילה בריס )Priscilla Brice(, אוסטרליה נמצאת בעיצומו של גל שנאה 
מכוון, שמקורו בפעילי הימין הקיצוני. פעילים אלו עשו שימוש במגיפת הקורונה כדי להפיץ 
אנטישמיות ודעות ניאו-נאציות ברשת ״בצורה של תיאוריות קונספירציה, המאשימות את 

היהודים בהפצת הנגיף ובשימוש בו כדי להרחיב את כוחם ושליטתם בעולם״.311

א. מדגם אירועים אנטישמיים
פברואר: מכתבים אנטישמיים מאיימים נשלחו למשרדי הקהילה היהודית בוויקטוריה   

)Jewish Community Council of Victoria( ולדמויות בולטות בקהילה.312

מרץ: המשטרה עצרה ניאו-נאצי שמחזיק בדעות אנטישמיות בחשד לתכנון מתקפת טרור   
קטלנית.313

314.)Melbourne( מאי: גבר יהודי הוטרד בקללות אנטישמיות בזמן שהלך ברגל בעיר מלבורן  

)Australian Financial Review( פרסם  ריוויו״  עיתון ה״אוסטרליאן פיננשיאל  יוני:   
לאחר   .)Josh Frydenberg( פריידנברג  ג׳וש  אנטישמית של שר האוצר,  קריקטורה 

שהפרסום עורר סערה ציבורית, פרסם העיתון התנצלות.315

יוני: גן ילדים הושחת בכתובות גרפיטי אנטישמיות, ובכללן המילים ״הרייך הרביעי״ ואיור   
של מגן דוד. המתקפה גונתה על ידי חברי פרלמנט משני הצדדים.316

יולי: בעקבות אירועים אנטישמיים שאירעו בבתי ספר ברחבי המדינה פתח משרד החינוך   
במדינת ויקטוריה בחקירה על איומים אנטישמיים.317 

אוגוסט: בית כנסת בעיר בריזביין )Brisbane( אוים בידי ״הרשת הלאומית של הפעילים   
318.)Neo-Nazi National Socialist Network( הניאו-נאצים״

ספטמבר: רשת חנויות הספרים ״דימוקס״ )Dymocks( ספגה ביקורת לאחר שהתגלה כי   
319.)The Jews and their Lies( בסניפיה נמכר הספר האנטישמי ״היהודים ושקריהם״

310  ”ASIO Briefing Warns that the Far-Right is Exploiting Coronavirus to Recruit New Members,“ ABC News, June 12, 2020, 
https://ab.co/3pOrVU1. 

311  ”Antisemitism a Virus Symptom,“ Australian Jewish News Times of Israel, June 15, 2020, https://bit.ly/2X7rIiu.
312  https://bit.ly/3n4ZvTL.
313  https://bit.ly/3n4ZvTL .
314  https://bit.ly/38WtUi7.
315  https://bit.ly/3pHHVaf.
316  https://bit.ly/3b4valR.
317  https://bit.ly/3pWm3Z1.
318  https://bit.ly/3546pmg.
319  https://bit.ly/3866Puf.
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אוקטובר: ״הרשת הלאומית של הפעילים הניאו-נאציים״ פתחה סניף בעיר אדלייד   
320.)Adelaide(

נובמבר: גבר יהודי הותקף במלבורן בידי זוג, שצעק לעברו קריאות חוזרות ונשנות של   
״הייל היטלר״ תוך הצדעה במועל יד.321 

השתמשה  חוזים  ובהפרת  בקנוניות  בפלגיאטים,  העוסק  מאויר  בסרטון  נובמבר:   
אוניברסיטת מונאש )Monash University( בדמות סטריאוטיפית של יהודי חרדי בתור 

הנבל. לאחר סערה ציבורית הדמות הוחלפה.322

דצמבר: צעיר בן 18 בעיר אולבורי )Albury( נאשם בעבירות הקשורות לפעילות טרור אחרי   
ששיתף פוסטים במדיה החברתית, שעסקו באנטישמיות ושהכילו תכנים של תנועות ניאו-

נאציות, תנועת עליונות לבנה ותנועות אידאולוגיות מהימין הקיצוני. 323

9. אנטישמיות במרחב ברית-המועצות לשעבר – 
מגמות 2020

א. כללי
בהמשך למגמה שמסתמנת בשנים האחרונות, גם השנה שימשו במרחב ברה״מ לשעבר 
המוטיבים האנטישמיים לקידום מטרות פוליטיות וחברתיות פנימיות, שלרוב נעדרו זיקה 
ישירה ליהודים. על רקע התפרצותם של משברים מדיניים וחברתיים בכמה מדינות במרחב, 
הפך השימוש באנטישמיות מסוגיה תעמולתית-תיאורטית לנושא יישומי. גם השנה הואשמו 
יהודים בשליטה עולמית ובגרימת תופעות שליליות מימי קדם ועד ימינו. לכך נוספו טענות 
אנטישמיות, שחדרו אל לב השיח הציבורי הכללי, שעלו בו לא אחת סוגיות של ״חוסר נאמנות״ 

ו״נאמנות כפולה״. 

כמו בשנים האחרונות, גם בשנת 2020 אוקראינה המשיכה להוביל מבחינת מגוון התקריות 
והיקפן, אך ניכרה גם נכונות אמיתית מצד השלטונות להתמודד עימן ולהכילן. מדינות אחרות, 
כגון רוסיה, בלארוס, ארמניה ולטביה, רשמו שינוי משמעותי באופי גילויי האנטישמיות 

ובמקרים אחדים גם בהיקפם.

בשונה משנת 2019, בשנת 2020, המשברים הפוליטיים, החברתיים והכלכליים שפקדו את 
האזור, בעיקר במחצית השנייה של השנה, הובילו לתרגום מעשי של התעמולה האנטישמית, 
שהפכה לרווחת במרחב. הרטוריקה האנטי-יהודית של שנאת יהודים ועיצוב דמותם בתור 

האויב האולטימטיבי נמשכו והועצמו והתבטאו בגידול בהיקף אירועי האלימות.

המגמה של עיוות זכר השואה ואירועי מלחמת העולם השנייה ממשיכה לעורר דאגה. השימוש 
ההולך וגובר במניפולציות ועיוותים על זיכרון מלחמת העולם השנייה והאירועים שקדמו לה 
- לא רק בכל הקשור להאדרת משתפי פעולה עם הנאצים ורוצחי היהודים, אלא גם בניסיון 
לשכתוב ההיסטוריה, להאשמת היהודים באחריות לגורלם בשואה ובהחייאת מיתוסים 

320  https://bit.ly/2LdwQPd. 
321  https://bit.ly/2LahESZ.
322  https://bit.ly/354Lj7e.
323  https://bit.ly/3rYQZJU.
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אנטישמיים. תשומת לב מיוחדת דורש תהליך הטריוויאליזציה של השואה וניצולה בניסיון 
להאדיר סבל לאומי-מקומי, באופן המנכס את השואה ונוטל כל סממן הקושר אותה ליהודים.

התפשטות הקורונה והשינויים בסדרי החיים לא הובילו במרחב ברה״מ לשעבר להתפרצות 
אנטישמיות או להאשמות היהודים במגיפה ובהשלכותיה. זאת, למרות כמה אירועים שעלולים 
היו לעודד את המגמה הזאת, כגון הניסיונות של חסידי ברסלב להגיע לאומן לקראת הימים 

הנוראים, על רקע חששה של האוכלוסייה המקומית מהגעת תיירים מרחבי העולם לעיר.

לצד מקורות אנטישמיות ״קלאסיים״, בשנים האחרונות הפכה רשת האינטרנט בכלל 
והרשתות החברתיות בפרט לאחד המוקדים המרכזיים להפצת תכנים אנטישמיים על ידי 

גורמים אינטרסנטיים, ציבוריים ופוליטיים.

על אף העלייה בהיקף התקריות ובחומרתן, לא חל שינוי לטובה בתחום המאבק בתופעה. 
גילויי  וגורמי האכיפה מעדיפים להתעלם, או, לכל היותר פועלים לסווג את  הרשויות 
האנטישמיות כ״מעשי בריונות״ ללא כל זיקה להיבט האתני-דתי, וזאת לצד מתן ענישה 

מקילה שאינה מרתיעה.

ב. מגיפת הקורונה
כאמור, במרחב ברה״מ לשעבר לא נראתה עלייה בתקריות על רקע משבר הקורונה. עם 
זאת, בתקופת הגל הראשון ואחריו – אביב-קיץ 2020, במדינות כגון רוסיה ואוקראינה, נוצל 
המשבר לצורך מינוף תעמולה אנטישמית במסגרת מאבקים פוליטיים וחברתיים פנימיים, 
לעיתים ללא כל זיקה ישירה ליהודים. בחלק מהמקרים מדובר בתוכן מקומי מקורי, המאשים 
את היהודים בניצול המצב לקידום האינטרסים שלהם. אך ברובו, מדובר בשימוש נרחב בתוכני 

הסתה אנטישמית שמקורה במערב, שלא הצליחו לקנות אחיזה משמעותית בקהל הרחב.

סרטוני יו-טיוב, הטוענים שהיהודים הם האחראים/הממציאים של הקורונה, התפרסמו החל 
מחודש מרץ, כאשר שורה של ״אנטישמים מקצועיים״ ניסו לתפוס את גל הקשב הציבורי 
לנושא. תוך חודשים ספורים רוב-רובם של סרטונים מסוג זה הורדו מן האינטרנט, וסנקציות 
משפטיות ננקטו כנגד מפרסמי הסרטונים. למשל, דמויות אקסצנטרית, כמו הנזיר )לשעבר( 
סרגיי רומנוב, שהתפרסם בפרק הזמן הקצר שבו סרטונים אלו פרחו והאשים בקורונה לא 
רק את היהודים, אלא גם את שלטונות המדינה. לאחר כמה חודשים, הדיחו אותו מוסדות 

הכנסייה מתפקידו, וסמכותו נשללה ממנו יחד עם הפופולריות של הסרטונים שפרסם.

תקופת הקורונה והמעבר לפעילות קהילתית מקוונת גם זימנו סוג חדש של התנכלות 
אנטישמית: הפצצת זום )zoombombing( – התפרצות לשידורי אינטרנט של הפעילות 
הקהילתית במטרה לשבשן, תוך השמעת קריאות גנאי, קללות ולעיתים אף שימוש בתכנים 
של הכחשת השואה, או איומים בנוסח האסלאם הקיצוני. לא תמיד היה ברור מי עמד מאחורי 

המעשים הללו. אמצעי זהירות בסיסיים שננקטו צמצמו את התופעה באופן ניכר.
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ג. סקירה לפי מדינות
1( רוסיה

מאז התפרקותה של ברית-המועצות בשנת 1991, אין ברוסיה אנטישמיות ממסדית ואין 
מגבלות על השתלבות יהודים בחברה המקומית. ארגונים יהודיים רבים ומגוונים פועלים 
ללא הפרעה ומהווים חלק לא נפרד מהנוף הציבורי במדינה. אישים בכירים ברוסיה בדרגים 

הגבוהים ביותר מתבטאים באופן ברור נגד תופעת הגזענות בכלל והאנטישמיות בפרט.

עם זאת, כמו בשנים הקודמות, בשנת 2020 היהודים המשיכו להיות מואשמים בנאמנות 
כפולה מזה ובשליטה העולמית מזה. יתרה מזאת, האשמות אלה הושמעו לא רק מפי גורמי 
שוליים לאומניים, אלא גם מליבן של המסגרות הממלכתיות. לא אחת ניתן לשמוע, לראות 
או לקרוא טענות על אודות קיום ״הלובי היהודי הבין-לאומי השולט בעולם, הבאות לרמוז על 
מעורבותם הפסולה של היהודים הן באירועים היסטוריים והן במציאות העכשווית: הפלת 
המשטר הצארי, קריסת ברית המועצות ופגיעה מתמשכת ברוסיה דהיום. כל פוליטיקאי 
או איש ציבור שלא מזדהה כרוסי אתני זוכה מיד לחיפוש שורשיו היהודיים. כך, למשל, היה 
בעת מינויו של מיכאיל מישוסטין לראש הממשלה בינואר. גם לקראת קיום משאל העם על 
השינויים בחוקה שהתקיים ביוני-יולי הושמעו האשמות בדבר מעורבותם של גורמים יהודיים 

מקומיים ובין-לאומיים בשיבוש המהלך.

מנגד, נעשה גם ניסיון להכתים את אנשי האופוזיציה, ובפרט את מנהיגה אלכסיי נבלני, 
בעמדות אנטישמיות. בתוכניתו של ולדימיר סולוביוב )ממוצא יהודי בעצמו(, אחד מאנשי 
התקשורת הבכירים והמקורבים לרשויות, הואשמו אנשי רוח ממוצא יהודי באהדת נבלני, 

שמחזיק, לכאורה, בדעות אנטישמיות והומופוביות.

תהליך האדרת העבר והחיפוש אחר גיבורים היסטוריים הוביל לא אחת להעלאת דמויות 
שנויות במחלוקת, אשר התבלטו בעמדות אנטישמיות קיצוניות. במהלך 2020 דובר על 
הנצחתו של איוון שצ׳גלוביטוב, שר המשפטים בתקופת הצאר ניקולאי ה-2, אשר היה 
מיוזמי משפט בייליס והאחראי לקידומה של מדיניות אנטישמיות בעשור האחרון לקיומה 
של האימפריה הרוסית בראשית המאה ה-20. לכך מצטרף גם הניסיון בכמה ערי מחוז 
ברוסיה לטהר את שמה של התנועה האנטישמית מתחילת המאה ה-20, ״המאה השחורה״, 
ולטהר את זכרן של דמויות ציבוריות אנטישמיות מאותה התקופה, תוך התעלמות מהעבר 
האנטישמי של חלק מן הדמויות, מתוך ערגה ללאומיות, באמצעות האדרת גיבורי זיכרון 
משותפים לאזורים הללו, שאינם קשורים לתקופה הסובייטית, אבל בפועל זהו ניסיון להלבנת 

אנטישמיות ממסדית שהייתה קיימת בתחילת המאה ה-20.

אחת התקריות הבולטות במהלך 2020 הייתה )ועודנה(, כמוזכר לעיל, הפרשה סביב הנזיר 
לשעבר סרגיי רומנוב, אשר נחשב לאב הרוחני של הזרם הלאומני-קיצוני, הרואה בדמותו של 
הצאר הרוסי האחרון, ניקולאי ה-2, קדוש שעונה למוות בידי היהודים. הנזיר רומנוב ניצל 
את המגבלות שהוטלו בעקבות התפשטות הקורונה בראשית השנה כדי לתקוף את הממסד 

הרשמי והכנסייתי והאשים אותו ב״כניעה ליהודים״. 

גם תהליך הוויזואליזציה של המיתוסים האנטישמיים נמשך במדיה ובאמצעי בידור המוניים: 
היהודי מוצג כחמדן תאב בצע, פחדן ולא נאמן לעם הרוסי. כך, לקראת אירועי 75 שנים לניצחון 
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על הנאצים, שודרה סדרה בשם ״שריון איתן״ ובה דמות שלילית של קצין יהודי, המגלם 
בתוכו את כל התכונות השליליות והמיתוסים שנוצרו בתקופת מלחמת העולם השנייה: רצון 
לחמוק מקרב, שאיפה להרוויח על חשבון חבריו ליחידה ונכונות לפגוע במוכנות לקרב כדי 
להשיג את מטרותיו האישיות. גם שמו של הקצין, לב ברונשטיין, זהה לשמו האמיתי של לב 
טרוצקי, ממנהיגי המהפכה הבולשביקית, אמור לרמוז על אופיו השלילי. זאת ועוד, הטלוויזיה 
הממלכתית ממשיכה לעודד את המיתוס על היהודי כקורבן שהלך כצאן לטבח ושאינו מוכן 
להודות למציליו מהצבא האדום. ב-26.6.20, בתוכנית ״60 דקות״ בערוץ הממלכתי ״רוסיה 
1״, הואשמו אנשי האופוזיציה, רובם ממוצא יהודי, בחוסר הנאמנות לרוסיה שהצילה את 

אבותיהם מכבשני הנאצים.

עמדות אלה באות על רקע שלילת ייחודיותה של השואה והפיכתה בשיח הציבורי הכללי 
לאירוע משני בתקופת ״מלחמת המולדת הגדולה״. כך, קונגרס יהודי רוסיה, הפועל זה שנים 
רבות להנצחת זיכרון השואה, מואשם לא אחת ב״הפצת שקרי השואה, בהתעלמות מהסבל 
של עמים אחרים ובניסיון לסחוט את העם הרוסי כספית ורגשית״. זאת, לצד ״העלמת סבלם 
של אזרחי ברית-המועצות כולם לטובת היהודים״, כפי שקרה בעיר בריאנסק בנובמבר 2020.

עיוות ההיסטוריה סביב מלחמת העולם השנייה מגיע גם למערכת החינוך ומאפשר השמעת 
בדותות אנטישמיות, המציגות את היהודים לא רק כמי ששיתפו פעולה עם הנאצים, אלא 
גם כמי שחותרים תחת רוסיה: לקראת פתיחת שנת הלימודים בסנט פטרסבורג בספטמבר 
2020 הופצו ספרי לימוד, המבוססים על כתביו של מכחיש שואה ידוע, יורי מוחין, שבהם 
הואשמו היהודים בניסיון לפגוע בעוצמתה הצבאית של ברית-המועצות ובעבודה לטובת 

מכונת המלחמה הנאצית.

לאחר שההליך המשפטי, אשר כונה ״המשפט הראשון ברוסיה נגד מכחיש שואה״, שנוהל 
נגד רומן יושקוב בעיר פרם בשנה שעברה, הסתיים בזיכויו, מערכת המשפט הסכימה לקבל 
ממנו תביעת פיצויים בסך שישה מיליון רובל, אשר נוסחה באופן מתריס, ״כנגד שישה 
מיליון שקרים״. אף כי בית המשפט פסק בסופו של דבר לטובתו 50,000 רובל בלבד, במאי 
הפרקליטות נאלצה להתנצל בפניו על ה״עוול״ שנגרם לו, ובכך למעשה העניקה גושפנקה 

משפטית לאמירות השוללות את אמיתות השואה. 

במהלך השנה, כמה קהילות יהודיות נמצאו תחת איום, כאשר המקרה הבולט – ניסיון לרצוח 
את ראש הקהילה היהודית של חב״ד בקרסנודר בספטמבר על ידי קבוצה של שמרנים 
סובייטים, שכבר התנכלו לקהילה המקומית במהלך 2019. רשויות האכיפה פעלו באופן 

מדויק והצליחו לסכל את המזימה מבעוד מועד. 

לצד כל האמור לעיל, יש לציין את המשך המגמה החיובית של מערכת אכיפת החוק 
הרוסית במאבקה נגד לשון השנאה ברשתות החבריות ובפרט ברשת החברתית הגדולה 
והפופולרית ביותר במדינה VKontakte. עם זאת, עדיין מדובר לרוב בפעילות נגד יחידים, שגם 
היא מסתכמת בקנסות נמוכים או בעונשים על תנאי. לעומת זאת, אתרים ועמודים שלמים 
הקוראים לפגיעה ביהודים והמפיצים תכנים אנטישמיים קיצוניים, לרבות הכחשת השואה, 

ממשיכים לפעול באין מפריע.
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2( אוקראינה
הממשל האוקראיני קשוב מבעבר לסוגיית האנטישמיות, וראשי המדינה ושרי הממשלה 
מתבטאים בגנות התופעה בצורה עקבית ונחרצת. עם זאת, במהלך 2020 חלה עלייה במספר 
התקריות האלימות ובאיומים מפורשים לפגיעה פיזית ביהודים. יצוינו תקיפה נגד הקהילה 
היהודית בוויניצה בפברואר, תקיפות נגד בתי הכנסת בחרסון באפריל, במריאופול ביולי 
ובקולומיה בדצמבר ותקיפות נגד העולים לרגל לאומן ב-7.10.20 וב-18.10.20. זאת, לצד 
המשך חילול אתרים יהודיים, כפי שקרה בקריבוי רוג או באוסטרוג בינואר, בסמוך לצ׳רקסי 
בפברואר, באיוונו-פרנקיבסק ביוני, במליטופול באוקטובר ובנובמבר ועוד. השיח המשתלח 
ברשתות החברתיות נגד הצבת החנוכיות הוביל אף הוא לכמה מעשי ונדליזם ולגרימת נזק 

לחנוכיות שהוצבו במקומות שונים במדינה במהלך ימי חג החנוכה בדצמבר.

העובדה כי בראש המדינה ניצב פוליטיקאי ממוצא יהודי הובילה בשנים האחרונות להתגברות 
השיח האנטישמי הלא אישי בקרב קבוצות קיצוניות, המכליל את ההאשמות כלפי היהודים 
בהשתלטות על המדינה ונכסיה, במכירתה העתידית לשליטה יהודית-עולמית או רוסית 
והמהווה בעיני הכוחות הלאומניים ״תמרור אזהרה״ מפני בחירת פוליטיקאים שאינם 
אוקראינים אתניים. מגמה זאת הלכה והתעצמה לקראת הבחירות המקומיות שנערכו 

ב-25.10.20.

האדרת הגיבורים הלאומיים ושכתוב הנרטיב ההיסטורי באוקראינה הם חלק מתהליך 
לעומתי, שנועד לא רק לחזק את האתוס הלאומי-מקומי, אלא גם ליצור בידול חד וברור 
בין העם האוקראיני לבין העם הרוסי. מתוך כך, גורמים רשמיים וציבוריים מסרבים להכיר 
בתפקידם של אותם ״גיבורים״ בהשמדת אוכלוסיית המיעוטים בכלל והיהודים בפרט. ברוח זו, 
מתקיימים בחסות ממלכתית בקייב הבירה ובמקומות אחרים אירועים לציון ״מעשי הגבורה״.

יתרה מזאת, כדי לפגוע באמינות הביקורת המופנית כלפיהם, גורמים מסוימים באוקראינה 
מעדיפים לתקוף את המבקרים בחזרה, לעיתים באמצעות גיוס רוויזיוניזם היסטורי של 
השואה והצגת היהודים כמשרתי/משתפי פעולה עם הנאצים. מהלך זה אמור, לדעת מקדמיו, 
לאפשר את ההתמודדות עם הדיכוטומיה של הצגה עצמית כקורבן הכיבוש הכפול הרוסי-

גרמני מזה וכמשתפי הפעולה עם הנאצים מנגד. כך קרה, במהלך החודשים אפריל-מאי, כאשר 
כמה פעילים ציבוריים ואנשי עסקים דחו בתקשורת האוקראינית האשמות בעניין שיתוף 
פעולה עם הנאצים בטענה, כי גם מאות אלפי יהודים שירתו, לכאורה, ביחידות הוורמאכט 

והאס-אס.

זאת ועוד, הביקורת המופנית כלפי הרשויות באוקראינה מתקבלת על ידי החוגים הלאומניים 
במדינה בצורה שלילית ביותר וזוכה לתגובות אנטישמיות חמורות. כך היה, למשל, בינואר, 
כאשר כמה פעילים פוליטיים הגיבו למכתב המחאה ששיגרו שגרירי ישראל ופולין בעניין 
האדרת רוצחי הפולנים והיהודים, או בעקבות החלטת מוסד ״יד ושם״ מפברואר, שסירב 
להכיר בראש הכנסייה היוונית-קתולית של אוקראינה, אנדריי שפטיצקי, כחסיד אומות 

העולם.

במהלך 2020 דווח על פתיחת כמה חקירות על פי ס׳ 161 לחוק הפלילי )מעשה שנאה על 
רקע אתני(, מהלך שלא היה נפוץ בשנים הקודמות. עם זאת, ועל אף ההצהרות בדבר המאבק 
באנטישמיות, גורמי האכיפה לרוב נמנעים מלחקור אירועי שנאה בכלל, ובפרט לא להתייחס 
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אליהם כתקריות על רקע אתני או דתי, אלא כמעשי בריונות או חוליגניות בלבד. כך קרה, 
למשל, לאחר תקיפת זוג תיירים יהודים ולאחר מכן גם של שני נערים חרדים באומן באוקטובר. 
לעיתים, רק מתן פומבי לעמדת הרשויות מניע אותן לפעול לפתיחת חקירה ומיצוי הדין, כפי 
שקרה, למשל, בעקבות הסירוב לפתוח בחקירה פלילית על ריסוס כתובות נאצה ״מוות 
ליהודים״ במריאופול במרץ, בשל ״אי מציאת עילה לחקירה״. רק לאחר חשיפת המקרה על 
ידי הקהילה היהודית המאוחדת של אוקראינה הסכימו הרשויות לפתוח בחקירה. זאת ועוד, 
משטרת קייב סירבה לחקור את הפצתה של ספרות אנטישמית באותה טענה ממש: ״לא 

נמצאה סיבה מספקת לפתיחת החקירה״.

הרשתות החברתיות, בעיקר פייסבוק וערוצי הטלגרם, הפכו גם הן מקור להפצת דברי שנאה, 
בעיקר סביב הבחירות המקומיות או אירועי החנוכה, מבלי שהרשויות נתנו את דעתן על 

התופעה.

אנטישמיות ומגיפת הקורונה באוקראינה 

על רקע החשש מהתפשטות המגיפה נוצר פולמוס ציבורי סביב צמצום מספר העולים 
לרגל לאומן ומניעת הגעתם בצל מגיפת הקורונה. סגירת המרחב לכניסת אזרחים זרים 
וטיפול מהיר ויעיל בניסיונות הגעה לא חוקיים של עולי הרגל לאומן הרגיעו את האוכלוסייה 
המקומית ומנעו התנגשויות בינה ובין עולי הרגל על רקע חששה מהתפרצות הנגיף בעיר 
בעקבות הגעה של אזרחים זרים. לחשש זה היו מניעים אובייקטיבים, שאי אפשר לסווגם 
באופן קטגורי כמניעים אנטישמיים. בהקשר זה יש לציין לטובה את העמדה הברורה והחד-

משמעית של שלטונות אוקראינה, אשר פעלו בנחישות לצמצם ככל האפשר את התפרצות 
שיח השטנה האנטישמי סביב הנושא של אומן ואף הצליחו במידה לא מבוטלת להשאירו 

בגבולות הביקורת הקונוונציונלית.

3( בלארוס
המחאה הציבורית על רקע תוצאות הבחירות לנשיאות שהתקיימו ב-9.8.20 הפכה למחאה 
הגדולה, ההמונית והממושכת ביותר בתולדות המדינה, והובילה לאלימות בהיקפים חסרי 
תקדים. במהלך פיזור אלים של הפגנות המחאה, נעצרו גם מספר יהודים ואזרחים ישראלים, 
כאשר אחד מהם, אלכסנדר פרומן, אף דיווח על אלימות אנטישמית מילולית שהופעלה נגדו, 

כאשר נודע לאנשי המשטרה כי הינו אזרח ישראלי.

בימים כתיקונם, הבלארוסים לרוב נמנעים מלהתייחס בפומבי לסוגיות יהודיות, בין אם 
הנצחת זיכרון השואה או חלקם של היהודים בהיסטוריה הלאומית, כפי שקרה, למשל, במהלך 
נאומו של הנשיא אלכסנדר לוקשנקו ביום הניצחון על הנאצים )9 במאי(, אשר לא הזכיר 
את היהודים לצד יתר קורבנות הנאציזם, או בנובמבר, כאשר עצמותיו של אחד הסופרים 
הלאומיים של בלארוס, זמיאטרוק בידוליה )שמואל-נחום פלווניק( נקברו מחדש בטקס 
דתי-נוצרי מלא, תוך התעלמות כמעט מוחלטת מהיותו יהודי, ששמר בקפידה על שורשיו 
ומורשתו הלאומית. לעומת זאת, מאז שלהי אוגוסט 2020 ישנו שימוש נרחב בנושא היהודי 

סביב המחאות, משני הצדדים.

בנקיטת עמדות  להכתים את האופוזיציה  ניסיון  על  להצביע  בחלק מהמקרים אפשר 
אנטישמיות באמצעות פרובוקציות מובהקות, כפי שנעשה בראשית ספטמבר, כאשר כמה 
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קהילות יהודיות קיבלו מכתבי איום שנשלחו, לכאורה, מטעם האופוזיציה, אשר ניכר, כי 
מחבריהם אינם מכירים את ההווי הבלארוסי הפנימי. הוא הדין בשורה של כתובות נאצה 
אנטישמיות, שהופיעו במקומות שונים במינסק במהלך נובמבר-דצמבר. במקביל, החלו 
הרשויות לרמוז בביקורתיות על הובלה יהודית של המחאות באמצעות תועמלניהן, כגון 
גריגורי אזריונוק )ערוץ CTV( או אנדריי מוקובוזצ׳יק )עיתון ״בלארוס היום״(, כאשר הם 
מייחסים למפגינים תכונות המזוהות על ידם עם היהודים, או מבליטים את מוצאם האתני 
של חלק ממבקרי המשטר. מנגד, מנהיגי האופוזיציה בחרו במודע להתעלם מהתבטאויות 
אנטישמיות שהשמיעה נינה בגינסקיה, הנחשבת לדמות המזוהה ביותר עם המחאות. יתרה 
מזאת, דברי בגינסקיה צונזרו ולא נכללו בדיווחים על פעילותה שהופצו ברשתות החברתיות.

תופעה נוספת שנרשמה השנה היא שיח שטנה ששולב בביקורת ציבורית המבוססת על 
הקשרים אתניים נגד יהודים בתגובה לצעדים שבהם היו מעורבים. כך, רבות מהתגובות על 
החלטתו של מיכאיל פינברג, המנצח הראשי של התזמורת הלאומית של בלארוס, לקיים 
קונצרט בתיאטרון הלאומי )שכל עובדיו התפטרו לאור ההזדהות עם המחאות(, התייחסו 
לתכונותיו השליליות בהקשר למוצאו היהודי. כך קרה גם לאחר הגשת כתב ההאמנה על ידי 
שגריר ישראל החדש לשליט המדינה. יצוין, כי מעשים דומים של מדינות או יחידים שאינם 
יהודים אמנם זכו לביקורת ציבורית חלקית, אך היא מעולם לא ירדה ל״פסים אתניים-דתיים״.

סוגייה נוספת המעוררת דאגה ממשית היא תהליך הטריוויאליזציה של זיכרון השואה, 
הבא לידי ביטוי בשימוש נרחב בסמליה, המושווים למה שמתרחש בבלארוס. בעוד שבשלב 
התרבו  נובמבר  במהלך  אלה,  מהשוואות  נעדר  היהודי  ההיבט  המחאות,  של  הראשון 
ההשוואות הממשיות בין מצב היהודים לבין מצב הבלארוסים. מעשים אלה נראים תמוהים 
נוכח ההתעלמות העקבית והמתמשכת של הציבור הבלארוסי מסוגיות השואה והנצחתה 
בשלושת העשורים האחרונים. זאת ועוד, ב-21.10.20 נעשה בעיר סלוצק ניסיון פרובוקציה 
מובהק על ידי גורמי האופוזיציה, אשר ניסו לקיים טקס הנחת זרים, לכאורה, לאנדרטה לזכר 
קורבנות השואה. כל זאת בניגוד לדרישת הרשויות לבצע את רישום האירוע כחוק. רובם 
המוחלט של המשתתפים לא הסתירו את רצונם לנצל את האירוע להתגרות במשטרה, תוך 
אמירות גלויות, כי ״מעולם לא השתתפו בטקסי השואה״ קודם לכן. מאוחר יותר, נמחקו 
אמירות אלה בשיטתיות מהרשתות החברתיות. כצפוי, האירוע פוזר בכוח בידי המשטרה. 
חלק ממשתתפיו נעצרו ונקנסו, מה שאפשר לאופוזיציה לטעון ל״אופיו האנטישמי המובהק 
של המשטר״. יוזכר, כי אירועים אחרים, ובפרט האירוע המרכזי במינסק, אשר דווחו לרשויות 
לפי כל הכללים, התקיימו ללא כל הפרעה מצד גורמי האכיפה. שיא נוסף בניצול השואה 
וסמליה אירע ב-5.12.20, כאשר שיר נוצרי שחיברה משתפת פעולה נאצית, נטליה ארסנייבה, 

בשנת 1943, הושר באתר ההנצחה לקורבנות השואה במינסק ״יאמה״ )הבור(.

4( לטביה 
בלטביה, הפעילים של קהילת דוברי הרוסית היו אחד הגורמים העיקריים שעמד במהלך 2020 
מאחורי הפצת דעות אנטישמיות. פעילים אלה, המתיימרים להציג את עצמם כלוחמים נגד 
הנאציזם והמרבים להשוות בין מצבם לבין מצב קורבנות השואה, בחרו באופן תדיר להשתמש 
בלשון שטנה אנטישמית ברורה בהתייחסם למוצאו היהודי של נשיא המדינה, אגילס לוויטס, 

ועשייתו.
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5( יתר מדינות המרחב
גם השנה, ביתר מדינות מרחב ברה״מ לשעבר דווחו ותועדו תקריות אנטישמיות ספורות, 

שבעיקרן התבטאו בחילול אתרים בעלי זיקה ליהודים. 

המלחמה בחבל נגורנו קראבך

נגורנו-קרבאך הובילה לעלייה מדאיגה ברף  בין ארמניה לאזרבייג׳אן בחבל  המלחמה 
האנטישמיות מן הצד הארמני, אשר בא על רקע השמעת ביקורות נגד שיתוף הפעולה המדיני 
והסחר הביטחוני בין ישראל ואזרבייג׳אן. הביקורת המדינית הוחלפה עד מהרה במתקפות 
על רקע אתני-דתי ובהאשמות כלפי יהודים על פשעים היסטוריים ועכשוויים, לכאורה, כנגד 
העם הארמני. המלחמה בנגרונו קארבך הובילה, במקרי קיצון, להתבטאויות של ״אנטישמיות 
חדשה״ משמעותית, בדמות ביקורת לא פרופורציונלית על מדינת ישראל. הפרסומים הרבים 
בתקשורת על כך שישראל מספקת כלי נשק לצבא האזרי עוררו זעם רב בקרב האוכלוסייה 
הארמנית, ובחלק מן ההפגנות שנערכו בארמניה הושמעו קריאות אנטישמיות. ביקורת נוספת 
שאבה מוטיבים מהשואה, ונשיא הרפובליקה של נגורנו-קארבך וראש ממשלת ארמניה 

האשימו את ישראל בתמיכה ברצח עם. 

6( סיכום 
על רקע משבר הקורונה והסגרים, שנת 2020 אינה שנה רגילה. אף כי אי אפשר לנרמל מבחינה 
סטטיסטית את השפעת הסגרים, נראה שבאופן כללי היו במרחב פחות אירועים, אך בכל 
האמור לתקריות פיזיות ולאירועים אלימים הייתה עלייה מסוימת, וכך גם ביחס לאירועים 
כנגד מוסדות יהודיים )בתי כנסת, בתי קברות(. בניגוד למצופה ובניגוד לחלק מן הפרסומים, 
מגיפת הקורונה לא העלתה בפועל את רמת האנטישמיות הפיזית או הווירטואלית במרחב. 

עם זאת, השלכותיה הכלכליות השליליות של המגיפה עלולות להביא לעלייה מסוג זה. 

באופן כללי, השיח הלאומני במרחב הדובר רוסית מפנה פחות זרקור לשאלה היהודית 
ועסוק יותר בבעיות פנים-לאומיות ו״מלחמות זיכרון״. אנטישמיות חדשה לא מהווה גורם 
משמעותי בשיח, אבל כלי תקשורת כן יודעים להעלות את רף הביקורת כלפי ישראל, על 
גבול האנטישמיות לפעמים, כאשר מתרחשים אירועים ביחסי החוץ והביטחון בין ישראל לבין 
אחת ממדינות האזור, כפי שהיה השנה, לדוגמה, בארמניה. נושא השואה, ובחלק מן המקרים 
הניסיון להקטין את משמעותה וממדיה, ממשיך להיות נושא חשוב במרחב ברה״מ לשעבר, 
אך חשוב לשים לב שהוא מתקיים ברובו העיקרי כחלק מן הדיון הכללי על מלחמת העולם 
השנייה, והנרטיבים ההיסטוריים שמדינות או תנועות פוליטיות שונות במרחב מנסות לקדם. 

ד. אירועים מרכזיים במרחב במהלך 2020
רוב האירועים שהתרחשו במרחב ומופיעים בדו״ח נאספו מדיווחים בכלי התקשורת. יש לציין, 
שעל מנת שאירוע ידווח כאנטישמי על ידי רשויות החוק המקומיות - הנפגעים עצמם צריכים 
לזהות אותו ככזה ולדווח עליו ככזה, ורק לאחר מכן הוא ייתפס ככזה גם בעיני התקשורת. 
לאופן העברת מידע כזו ישנם פגמים ברורים המשפיעים על יכולת המדידה. לפחות בחלק מן 
המקרים הרשויות המקומיות לא ירצו שאירוע שהתרחש באזור שבאחריותן ייחשב כאירוע 
בעל רקע לאומני/גזעני, ולכן לעיתים יעדיפו לדווח עליו בתור אירוע על רקע אחר )פלילי בדרך 
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כלל(. דוגמאות לכך ניתן לראות בכמה אירועים באוקראינה, כאשר נוצר ויכוח בין הארגונים 
היהודיים, שטענו כי המניע לאירוע הוא אנטישמי, לבין הרשויות המקומיות, שטענו כי לא 
היה מניע לאומני/גזעני במעשים. מצד היהודים עצמם ניכרים תת-דיווח, בעיות בדיווח 
ומצבים שבהם ליהודים עצמם לא תמיד יהיה אינטרס או אמצעיים לדווח על אירוע זו או אחר 
כאנטישמי. כתוצאה מכך רשימת האירועים אינה משקפת את כמות האירועים עצמם, אלה 
את רמת הדיווח על אירועים אנטישמיים במרחב הפוסט סובייטי ומגמות מרכזיות בפעילות 
האנטישמית. עם זאת, סביר להניח, שהאירועים החמורים ביותר, דוגמת תקיפות או מעשי 

חילול גדולים, מדווחים במלואם ומסווגים כאנטישמיים.

פברואר:

אוקראינה, ויניצה: אדם התפרץ לתוך בית כנסת ותקף יהודי ששהה במבנה, תוך   
שהוא משמיע קריאות גנאי כנגד יהודים. המשטרה המקומית התמהמהה והגיעה רק 

לאחר כ-25 דקות מתחילת האירוע. התוקף, שהיה שיכור בזמן התקיפה, נעצר. 

אפריל:

רוסיה, סטארו-דוב )Стародуб(, מחוז בראינסק: אושרה תוכנית להקמת אנדרטה   
לזכרו של אלכסנדר שצ׳גלוביטוב )Щегловитов(. את התוכנית הגישו תלמידי בית 
ספר תיכון מקומי. אלכסנדר שיגלוביטוב, יליד המחוז, היה שר משפטים ברוסיה הצארית 
ואחד היוזמים של ״משפט בייליס״ ב-1911. מאחורי היוזמה עומד התובע הראשי של 

 324.)Войтович( המחוז, אלכסנדר וייטוביץ

רוסיה, ארכנגלסק: בית הכסת הוצת. אלמוני טיפס מעל הגדר של המרכז היהודי שבו   
ממוקם בית הכנסת, הניח כמה צמיגים והצית אותם. למבנה בית הכנסת נזק נגרם. זהו 
הניסיון שלישי לפגוע במרכז היהודי בעיר )הקודמים היו ב-2015 וב-2016(. החשוד בהצתה 

נעצר במהלך חודש יוני.

רומנוב  סרגיי  כנסייה,  איש  באינטרנט.  הופצה  בוטה  אנטישמית  דרשה  רוסיה:   
))Романов, שעל פי מקורות שונים מקורב לכמה חברי ״דומה״ ברוסיה, נשא דרשה 
אנטישמית בוטה, שבה האשים את היהודים ברצח של הפטריארך הרוסי אלכסיי ה-2, 
בהפצת הקורונה ובסגירת כנסיות, והציע להגלות אותם. במהלך החודשים הבאים נשא 

רומנוב עוד כמה דרשות דומות, עד שהודח בסופו של דבר מתפקידו על ידי הכנסייה. 

אוקראינה, חרסון: אלמוני זרק בקבוק תבערה לעבר בית הכנסת. נזק קל נגרם למבנה.   
במהלך חודש מאי נעצרו שני חשודים בהצתת בית הכנסת. השניים, צעירים בני 18-19, 
הכירו לפי עדותם בצ׳ט של אחת מרשתות המסרים )לא צוין איזו, אך סביר שזו ווטסאפ, 

טלגרם או וייבר( ותכננו שם את הצתת בית הכנסת ביום הולדתו של היטלר.

יוני:

ליטא, וילנה: שני פסלים של יהודים מפורסמים הושחתו. הפסלים של הגאון מווילנה   
ושל ד״ר צמח שאבאד )מראשי הקהילה היהודית בתקופה שבין המלחמות( נצבעו בצבע 
במהלך הלילה על ידי אלמונים. ראש עיריית וילנה גינה את האירוע. האירוע התרחש יום 

324  https://cutt.ly/Kh1VO4e.
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לאחר שהסופרת הליטאית הנודעת, רוטה ונגייטה, השיקה את ספרה החדש בבית הכנסת 
בעיר. כמו ספריה הקודמים שעוררו פולמוס רב, גם ספר זה דן בשאלת רצח היהודים על 

ידי הליטאים בזמן המלחמה. אירוע ההשקה עורר זעם בקרב תנועות לאומניות בליטא.

יולי: 

רוסיה, סנט פטרסבורג: 30 מצבות נופצו בבית הקברות היהודי. בית הקברות שוכן   
באזור נבסקי בעיר. האירוע התרחש בין 17:00 ב-26 ביולי לבין 9:30 ה-28 ביולי, כאשר 

שומר המקום נעדר ממנו.

אוקראינה, מריופול: אדם חמוש בגרזן ניסה להתפרץ לבית כנסת. הצעיר ניסה   
להיכנס לבית הכנסת לאחר תפילת שחרית כשהוא חמוש בגרזן, אך נעצר על ידי השומר 
במקום. במהלך המאבק נפצע השומר קלות, אך הצליח לחלץ מידיו של הצעיר את הגרזן. 
הצעיר עזב את המקום, חזר כעבור זמן קצר, זרק כמה שקיות אשר הכילו צואה וחומר לא 
מזוהה ונמלט מן המקום. התוקף נעצר לאחר מספר ימים. הקהילה היהודית בעיר מתחה 
ביקורת על אופן ניהול החקירה, מכיוון שהמשטרה הגדירה את האירוע כ״מעשה בריונות״ 

ולא כ״פשע שנאה״ כפי שדרשה הקהילה היהודית בעיר.

אוקראינה, טרנופול: חבר מועצה מחוזית שר שיר בעל תכנים אנטישמיים במהלך   
עצרת בעיר. בוהדן יציקובסקי )Яцыковский(, חבר ב״מפלגה הרדיקלית״של אולה 
ליאשקו וחבר במועצה האזורית של אזור טרנופול, שר את השיר ״יהודים לפני תלייה״, 

להגנתו הוא טען שזהו״ שיר עם אוקראיני״.

ליטא, וילנה: פסל של הגאון מווילנה הושחת בפעם השנייה בחודשיים האחרונים.   
אלמונים שפכו נוזל לא מזוהה על פסלו של הגאון מווילנה בעיר. אירוע דומה התרחש גם 

בחודש יוני.

הביטחון  כוחות  ידי  על  נעצרו  ישראלים  אזרחים  שלושה  לפחות  בלארוס:   
הבלארוסיים במהלך ההפגנות במדינה. אחד העצורים טען, שבמהלך שהייתו במעצר 

הושמעו כנגדו הערות אנטישמיות כאשר התברר לשוטרים שהוא אזרח ישראלי.

ספטמבר:

רוסיה, סנט פטרסבורג: מורים קיבלו חוברות הדרכה להעברת שיעורים על מלחמת   
החוברות חולקו למורים בתחילת שנת  העולם השנייה עם ציטוטים אנטישמיים. 
הלימודים בכמה בתי ספר יסודיים ברובע ויבורג בסנט פטרסבורג. בחוברת ישנם ציטוטים 
מספריו של הסופר האנטישמי יורי מוחין )Мухин(, שבין השאר מאשים את מדינות 
המערב בחתרנות נגד ברה״מ ערב פרוץ המלחמה, וכוללת את הפסקה הבאה: ״פולנים בנו 
מטוסים, יהודים פולנים באושוויץ יצרו חומר נפץ, בנזין סינטטי וגומי כדי להרוג אזרחים 

סובייטים, השוודים חצבו עפרות וסיפקו לגרמנים רכיבים לציוד צבאי״.

רוסיה, קרסנודר: שני חברים בקבוצה לאומנית נעצרו לאחר שניסו לשכור רוצח,   
שכיר שיתנקש בחייו של ראש הקהילה היהודית. העצורים, גבר ואישה, חברים בתנועה 
הקומוניסטית-לאומנית ״אזרחי ברית המועצות״, חיפשו רוצח שיבצע את הרצח ובתמורה 
רצו להבטיח לו מקום של כבוד בתנועתם. המשטרה המקומית גילתה את מזימתם ועצרה 

את השניים. 
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בלארוס, גומל, גרודנו, ויטבסק: קהילות יהודיות קיבלו מכתב איום. המכתב הראשון   
התקבל ב-2.9 בגומל, ולאחר כמה ימים הגיע מכתב בעל תוכן זהה לבניין הקהילה היהודית 
בגרודנו ובוויטבסק. המכתב כלל דגל של הרפובליקה העממית של בלארוס )לבן-אדום-לבן( 
ואת התוכן הבא: ״יהודונים - תומכי לוקשנקו. עזבו את אדמתנו. בלארוס – לבלארוסים. 
תחי בלארוס! בלארוס ללא יהודונים ולוקשנקו״. ההערכה היא שמדובר בפרובוקציה של 

גורמים פרו-שלטוניים בבלארוס. 

אוקטובר:

אוקראינה, אומן: שני אירועי תקיפה שונים של יהודים. במקרה הראשון, שהתרחש   
ב-7 באוקטובר, צעיר מקומי התנכל לזוג חסידי ברסלב מלונדון בחוצות העיר אומן לאור 
יום ושדד אותם, תוך שהוא משמיע כלפיהם קריאות אנטישמיות. המקרה השני התרחש 
בליל ה-18 באוקטובר: שני נערים, חסידי ברסלב, הותקפו בסמטה חשוכה סמוך לקברו 
של רבי נחמן על ידי שלושה מקומיים. אחד הצעירים נפגע בפניו מסכין ונזקק לטיפול 
רפואי. הקהילה היהודית באוקראינה רואה בשני האירועים תקיפות על רקע אנטישמי. 
מנגד, המשטרה המקומית, שעצרה את התוקפים בשני המקרים, רואה באירועים ״מעשי 

בריונות״ ללא מרכיב לאומני.

נובמבר:

רוסיה, מוסקבה: בית המשפט פסק קנס כספי לאדם אשר פרסם שני סרטונים 
קונספירטיביים ביו-טיוב על הקשר בין יהודים לקורונה. הקנס, בגובה-400 אלף רובל, 
הוטל על תושב העיר, בן 54. בחודש מרץ הוא פרסם שני סרטונים, שבהם טען שהקורונה היא 

מחלה יהודית ושהיהודים משתמשים בה על מנת לסחור באיברי אדם. 

מולדובה, קישינב: בית הקברות היהודי העתיק חולל שלוש פעמיים תוך ימים מספר 
על ידי ונדליסטים אנטישמים. ההתקפות בוצעו ככל הנראה בשעות הלילה, בין סוף 
אוקטובר לתחילת נובמבר. בעקבותיהן נהרסו 42 מצבות, ו-30 צלבי קרס וסמלים פגאניים 
אחרים רוססו על קירות ומצבות בבית הקברות. הקהילה היהודית בעיר התריעה כמה פעמיים 

על המתרחש, אך השלטונות המקומיים לא הגיבו בזמן. נפתחה חקירה.

 ה. אירועים אלימים באומן
במהלך השנה היו מספר אירועי אלימות אנטישמיים כלפי יהודים, שהתרחשו באזור אומן 
באוקראינה. נרשמו כמה אירועי תקיפות של יהודים שהגיעו לעיר לקראת ראש השנה. עם 
זאת, דווקא אירועי התקיפה הבודדים הללו מעידים על מה שיכול היה להתרחש ולא התרחש 
בעיר, בעיקר על רקע החשש ממגיפת הקורונה וההגעה הצפויה של אלפי עולי רגל. סגירת 
המרחב לכניסת אזרחים זרים וטיפול מהיר ויעיל בניסיונות הגעה לא חוקיים של עולי רגל 
לאומן, הרגיעו את חששות האוכלוסייה המקומית ומנעו התנגשויות בינה ובין עולי הרגל על 
רקע הפחד מהתפרצות הנגיף בעיר עקב הגעה של אזרחים זרים. כאמור, לחששות אלה היו 
מניעים אובייקטיביים, שאי אפשר לסווגם כמניעים אנטישמיים, אך אין ספק כי אם הייתה 
התלקחות היא הייתה הופכת עד מהרה לאירוע אנטישמי. מספר אירועי האלימות בעיר כלפי 
יהודים, שבכל זאת הצליחו להיכנס לעיר, היה הד לחשש זה, אך כאמור, מספרם הנמוך מעיד 
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על הצלחת השלטונות בניהול האירוע, בהכלת האירועים ובמניעת חיכוך, שיכול היה להדהד 
שנים קדימה ולהשפיע על היחסים בין הקהילה המקומית לעולי הרגל.

10. אנטישמיות בעולם הערבי
בעולם הערבי בלטו השנה כמה מגמות:

התייחסות רבה במדיה החברתית לסוגיית נרמול היחסים עם ישראל, שקיבלה לעיתים  א. 
ביטוי אנטישמי.

שילוב עמדות אנטי-ישראליות ונגד היהודים בסכסוכים שונים באזור, ובעיקר אלו הקשורים  ב. 
למאבק בין העולם השיעי לסוני בין איראן לסעודיה ולמאבק בין ציר טורקיה-קטאר-

האחים המוסלמים לבין ממשלות מדינות העולם הערבי ממרוקו ועד המפרץ.

שיח אנטישמי שליווה את הופעת הקורונה. ג. 

הופעת שיח בדלני מוסלמי, תרבותי ודתי, סביב פרסומן מחדש של קריקטורות הנביא  ד. 
והאירועים בצרפת ובמערב אירופה. שיח זה קושר בין אירועי צרפת והנורמליזציה במזרח 

התיכון ומציב מול המוסלמים את הנוצרים והיהודים.

מחוץ לעולם הערבי התבלטה השנה איראן כמקדמת של אנטישמיות רשמית ממסדית, בעיקר 
מהסוג הקורא להשמדת ישראל, אך גם הכחשת שואה ואנטישמיות קלאסית.

עם זאת, היו השנה גם כמה ביטויים לשינוי חיובי ביחס ליהודים באזור: בחריין אימצה את 
הגדרת IHRA למלחמה באנטישמיות; בסעודיה פעלה המדינה לצמצום תכנים אנטישמיים 
בספרי הלימוד; במרוקו הונהגה תוכנית לימודים פלורליסטית, הרואה ביהודים חלק מהחברה; 

ובאיחוד האמירויות החלה לפעול בגלוי קהילה יהודית.

א. אנטישמיות כתגובה לנורמליזציה עם ישראל
באוגוסט 2020 הוכרז על הסכם שלום ונרמול היחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות במסגרת 
״הסכמי אברהם״, ובעקבותיה הצטרפו בחריין, סודאן ולאחרונה מרוקו. התפתחות דרמטית 
זאת האיצה שיח שהתנהל בעולם הערבי בשנים קודמות לגבי נורמליזציה )תטביע( עם 

ישראל.

במקרים מסוימים גלשו כמה מן המתנגדים לנורמליזציה לאמירות אנטישמיות. בעולם הערבי 
נהוג לבלבל או לראות כרצף אחד ״ישראלים״ ו״יהודים״ )יהוד(, ולכן רבים מהדוברים הביעו 
התנגדות לקשר עם יהודים. היו שנימקו זאת בסיבות אסלאמיות. כך, למשל, הטיח עבד אלחיי 
יוסף, סגן יו״ר הסניף הסודאני של ארגון אנשי הדת המוסלמים הבין-לאומי, בראיון שהעניק 
לרשת הטלוויזיה ״אל-אקצא״, המזוהה עם חמאס )6 אוקטובר(, האשמות כלפי חסידי הנרמול 
ובייחוד על כך, שהם עוטפים זאת בסיבות אסלאמיות מחיי הנביא. לדבריו, האסלאם מצווה 

להיות עוינים ליהודים.325

325 https://www.memri.org/tv/sudanese-scholar-hayy-yousuf-normalization-israel-treachery-allah-forbade-allies.
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דוברים אחרים, אנשי דת וחילונים, השתמשו בנימוקים אנטישמיים קלאסיים בהביעם 
התנגדות לנרמול. כך, למשל, שר הבריאות הירדני לשעבר, ד״ר ממדוח אל עבאדי, אמר 
ב-15 בספטמבר בראיון לרשת הטלוויזיה הלבנונית ״אלמיאדין״ )המזוהה עם חיזבאללה(, כי 
״היהודים קושרים קשרים עם מדינות המפרץ על מנת לנצל את כספן״, והוסיף: ״היהודים 

הם שיילוק״.326

אחרים השתמשו ב״פרוטוקולים של זקני ציון״ להוכחת הטענה, שיחסי ישראל-מדינות 
המפרץ הם חלק מקנוניה יהודית-ישראלית-ציונית לשלוט על מדינות האזור. ב-22 בספטמבר 
התפרסם מאמר אנטישמי בעיתון הקטארי ״אלשרק״. כותב המאמר, ג׳אבר אל מארי, טען, 
ש״הישות הציונית״ מנצלת מאבקים פנימיים בעולם הערבי על מנת להתיש את המדינות 

הערביות ולהשתלט עליהן.327

הדיון הזה בלט במיוחד בסעודיה, בירדן, במדינות המפרץ, בעומאן ובמצרים - מדינות 
שמדינאיהן או אזרחיהן היו מעורבים בנרמול היחסים באופן מעשי או בתקשורת החברתית. 
בקרב הפלסטינים, הנפגעים העיקריים של שיח הנרמול, התרבו הקולות הביקורתיים כלפי 
מדינות המפרץ ותומכי הנורמליזציה. אלו קיבלו גיבוי רשמי הן מצד הרשות והן מצד הנהגת 

החמאס. עם זאת, הגורמים הרשמיים השתדלו לא לחצות את גבולות השיח הלגיטימי.

ב. האנטישמיות בסכסוכים אזוריים
בסכסוכים האזוריים השונים הובעו עמדות אנטישמיות על ידי כל הצדדים המעורבים. אלו 
כינו את הצד שמנגד בכינויים כגון ״יהודי״, ״ציוני״, ״שהפך לציוני״ )מתצהיין(. כינויים אלה 
הופנו כלפי מוחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, מוחמד בן זאיד, שליט איחוד האמירויות, 
משפחת המלוכה בקטאר ואפילו כלפי ראשי השלטון באיראן על ידי מתנגדיהם השונים 

בעולם הערבי.

השנה בלטה יותר מעורבות הציר טורקיה-קטאר-״האחים המוסלמים״ בהפצת מסרים 
אנטישמיים, בעיקר בשל תפקידה הבולט של טורקיה בציר הזה. שיתוף הפעולה התבטא 
בעיקר במתן במה לאנשי דת המזוהים עם ״האחים המוסלמים״, שהפיצו תכנים אנטישמיים 

באמצעי התקשורת הטורקיים והקטאריים )אך לא ב״אלג׳זירה״(.328

סיסמת המורדים החות׳ים במלחמה בתימן, פלג שיעי הנתמך על ידי איראן, היא ״מוות 
לאמריקה, מוות לישראל, קללה על היהודים והניצחון לאסלאם״ )الموت المريكا, الموت السرئيل, 
اللعنة على اليهود والنصر الالسالم(. בסכסוך המתמשך בין סעודיה והאמירויות לבין קטאר הושמעו 

עמדות אנטישמיות משני הצדדים.

מהצד האסלאמי-שיעי לא היו השנה הצהרות אנטישמיות בוטות, אולי בשל מיעוט תקיפות 
ישראליות על יעדי מיליציות בעיראק ובסוריה. מנהיג איראן, עלי ח׳אמנאי, הצביע , באופן 
חריג, ב-1 ספטמבר, על מוצאו היהודי של ג׳ארד קושנר כחלק מגינוי חריף להסכם בין ישראל 
לאיחוד האמירויות. התבטאותו של ח׳אמנאי בעניין זה חריגה, משום שהוא אינו נוהג לתקוף 

326 https://www.memri.org/tv/former-jordanian-health-minister-mamdouh-abbadi-bahrain-uae-do-not-know-jews-shylocks-
after-money.

327 https://twitter.com/alduferi1969/status/1328019819791192064.
328 https://www.memri.org/tv/egyptian-scholar-zaghloul-sweden-jews-satanic-scheme-prevent-spread-of-islam.
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יהודים בהתבטאויותיו, אלא רק את ישראל. עם זאת, כפי שיורחב בהמשך, ח׳אמנאי הוא 
מכחיש שואה, ומביע בהתבטאויותיו נגד ישראל והקריאה להשמדתה עמדות אנטישמיות 

בוטות.329

ג. השיח האנטישמי בעקבות הופעת הקורונה
התפרצות מגיפת הקורונה במזרח התיכון במהלך השנה הינה תופעה חדשה בשיח האנטישמי 
בערבית. במיוחד בשלבים הראשונים להופעת הנגיף, קושרה הקורונה ליהודים ולישראל, 
שהואשמו בהופעתה ובהפצתה באזור. ישראל הואשמה בכך, שכבר פיתחה חיסון ואינה 
חולקת אותו וגם שהחלה לאסוף דגימות בעולם הערבי לצורך הפיתוח. מנגד, הועלתה 
הדילמה האם מותר להשתמש בחיסון שפותח בישראל. הגורם הבכיר ביותר שהאשים את 
ישראל בהפצת הקורונה היה מנהיג איראן ח׳אמנאי. במרץ השנה הושקו שני האשתאגים - 
Covid1948# ו-Covid48#, האחד על ידי איראן והשני על ידי גורמים פלסטיניים. ההאשתאג 
האיראני זכה ל-250 אלף עוקבים, מחציתם בפרסית )בהם מנהיגה הרוחני של איראן, 

ח׳אמנאי( והפלסטיני זכה לכמה אלפי עוקבים. שניהם נמוגו כעבור זמן קצר.

בגדה המערבית התפרסם סרטון, שנראה בו חייל צה״ל יורק לעבר רכבים פלסטיניים. ברשתות 
החברתיות נטען, כי כך מפיצה ישראל את הנגיף בשטחים. ראש הממשלה של הרשות, מוחמד 
אשתיה, האשים את ישראל בהפצת הנגיף. המגיפה שימשה את הרשות לפעול נגד תופעת 
העבודה בישראל ובהתנחלויות לאחר שהתגלו מקרי הדבקה שמקורם בעובדים שם. לצד 
זאת, חשוב לציין את שיתוף הפעולה המוצלח בין הרשות לישראל במלחמה בקורונה בגדה 
המערבית ובמזרח ירושלים. השטחים הפלסטיניים הם המרחב היחיד במזרח התיכון שבו 
יהודים וערבים חיים זה לצד זה, ולכן המתיחות הייתה צפויה. הנזק השולי עד כה והמגבלות 

שהטילה הרשות מנעו התרחבות השיח השלילי.

היו שהשוו את הכיבוש ואת ״הישות הציונית״ לנגיף. ד״ר עלאא אללקטה, קריקטוריסט 
פלסטיני מעזה, פרסם קריקטורה המשלבת מגן דוד ואת נגיף.330

עם זאת, הקורונה לא ייצרה שיח אנטישמי משמעותי בהיקפו בעולם דובר הערבית. לא 
רק יהודים הואשמו בהפצת הנגיף, אלא גם אמריקנים, סינים ואחרים.

ד. שיח בדלני אסלאמי על רקע אירועי צרפת
בעקבות פרץ האלימות האסלאמית, שליווה את הדיון במעמד המוסלמים בצרפת, הועלו 
כמה טיעונים בשיח האסלאמי )בערבית ובשפות אחרות( ברשת. ראשית, הועלו טיעונים 
השוואתיים, המאתרים יחס המפלה לכאורה את האסלאם, במערב ובעיקר בצרפת, לעומת 
היחס לאנטישמיות ולהכחשת השואה. נטען, כי בעוד שאנטישמיות והכחשת השואה בצרפת 
הן עבירות, פגיעה באסלאם מוגדרת כ״חופש הביטוי״. )עוד על ביטויים דומים בשפה 

הצרפתית, ראו בפרק בדו״ח על צרפת(.

329 https://twitter.com/site_khamenei/status/1301215571481104387.)3( Khamenei.ir on Twitter: "Even though some govts started 
a treacherous, contemptible move toward normalizing relations with the Zionists, they're too small to end the matter of 
#Palestine. No! Palestine will be free, while the fake Zionist regime will perish. There's no doubt about this." / Twitter.

330 https://twitter.com/AlaaAllagta/status/1239146805406957568/photo/1.
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חשוב לציין, שטיעונים אלה הובעו על ידי מנהיגים פוליטיים בעולם הערבי והמוסלמי. מנהיג 
איראן, עלי ח׳אמנאי, ובעקבותיו גם מנהיג חיזבאללה, חסן נסראללה, הלינו על כך, שבצרפת 
הכחשת השואה )או בניסוחו של מנהיג איראן ״הטלת ספק בשואה״( היא עבירה פלילית 

שמובילה למאסר, בעוד שפגיעה בקודשי האסלאם נחשבת ל״חופש הביטוי״.331

נשיא טורקיה, רג׳פ טאיפ ארדואן, טען, כי אירופה חייבת להילחם ב״אסלאמופוביה״ כפי 
שהיא נלחמת באנטישמיות. דברים דומים אמר גם ראש ממשלת פקיסטאן, אימראן ח׳אן.

השיח הקורבני מאפשר לדוברי עולם האסלאם להסיח את הדעת מהמעשים האלימים 
ומהפיגועים שנעשו, ובמקום זאת מטיל את האחריות לפתחה של אירופה.

לצד שיח זה מופיע ברשתות שיח בדלני וקיצוני יותר. הוא מופנה לא רק כלפי המוסלמים 
במערב, אלא גם למנהיגי מדינות בעולם הערבי )ותומכיהם( וקושר בין הדיון על האסלאם 
במערב לבין שיח הנורמליזציה עם ישראל במזרח התיכון. המעורבים בשיח הזה עושים שימוש 
בפסוק הקוראני ״לא יקבלוך הנוצרים והיהודים גם אם תצטרף לעדתם״ )הקוראן, פרק הפרה, 
פסוק 60( כדי להטיף למוסלמים מתונים במערב ולמנהיגי מדינות ערביות, שאין טעם בניסיון 
לנסות ולחקות את הנוצרים )במערב( ולחבור אל ה״יהודים״ )ישראל( במזרח התיכון. המסר 
הוא, שחייבים לדבוק באסלאם מול כל העומדים נגדו. זהו הלך רוח בולט. מאחר שהעימות עם 

האסלאם במערב לא ידעך בקרוב, צפוי שמגמה זאת תימשך גם בשנה הבאה.332

ה. איראן: אנטישמיות מדינתית
המנהיג הרוחני של איראן, עלי ח׳אמנאי, היה האישיות המזרח תיכונית הבכירה ביותר שתרמה 
לשיח האנטישמי השנה. כפי שכבר צוין, הוא זה שהצביע לראשונה על הקשר בין הציונות 
לנגיף הקורונה, הזכיר את מוצאו היהודי של שליחו של הנשיא לשעבר טראמפ, ג׳ארד קושנר, 

ומחה נגד החשבת הכחשת השואה בצרפת כעבירה פלילית.

בעקבות הפולמוס סביב מעמד השואה בצרפת ביחס למעמד האסלאם החלו באיראן הכנות 
לתערוכת קריקטורות, שתעסוק, בין היתר, ב״צביעות״ המערבית, המאשרת הכפשת דת 
ורואה בה ״חופש ביטוי״. המארגנים נזהרו שלא להזכיר את השואה בפרסומים הרשמיים, 

אולם באופן לא רשמי מעודדים הגשת קריקטורות שעוסקות גם בנושא זה.333

בעוד שלח׳אמנאי השפעה רבה בארצו ובחוגים נאמנים לאיראן בעולם השיעי, השפעתו 
 )https://twitter.com/ar_Khamenei( בעולם הערבי אינה רבה. לחשבונו הרשמי בערבית
רק 141 אלף עוקבים, לעומת שלושה מיליון בחשבונו של איש הדת הסוני הידוע שיח׳ יוסף 
אלקרדאוי. אנטישמיות אינה תוכן יומיומי בחשבון של מנהיגה הרוחני של איראן. ח׳אמנאי ער 
להבחנה בין אנטישמיות קלאסית, שממנה הוא נמנע )ציון יהדותו של קושנר נעשתה כנראה 
בהיסח דעת(, לבין שנאת ישראל והציונות, שאותה הוא מעודד. גם ההימנעות מפרובוקציה 
גלויה סביב תערוכת הקריקטורות, בהשראת ח׳אמנאי, מלמדת, כי האיראנים אינם מבקשים 

לנופף בדגל האנטישמי בכל מחיר.

331 )3( Khamenei.ir on Twitter: "The next question to ask is: why is it a crime to raise doubts about the Holocaust? Why should 
anyone who writes about such doubts be imprisoned while insulting the Prophet )pbuh( is allowed?" / Twitter.

332 https://twitter.com/DrHAKEM/status/1320942880731631617. https://twitter.com/naser_jobran/status/1321851553536507906. 
https://twitter.com/JaberDayi/status/1320797735562391557.

333  https://www.adl.org/blog/tehran-launches-its-third-holocaust-denial-cartoon-contest.
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פקיד איראני אחר, שר החוץ ג׳וואד זאריף, הסתבך גם הוא באמירה אנטישמית. בראיון לערוץ 
היו-טיוב האיראני ״ארמאן״ ב-9 דצמבר, בתשובה לשאלה כיצד איראן רואה את פתרון 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני והאם איראן תכיר בעתיד בישראל, ענה זריף: ״איננו קוראים 
לזרוק את כל ה׳יהודונים׳ )בפרסית: ג׳אהוד( לים, או יוזמים מתקפה צבאית נגד ישראל״. 
המילה ״ג׳אהוד״ נחשבת לכינוי גנאי ליהודים ואפילו ח׳אמנאי נמנע מלהשתמש בה בהתייחסו 
לקושנר. באופן חריג ביותר, ולאחר שאמירה זו פורסמה על ידי ״ממרי״, התייחס זאריף ב-16 
דצמבר לפרסום בחשבון הטוויטר שלו. הוא גינה את הפרסום ואת האשמתו באנטישמיות 
וטען, כי התכוון ללעוג להאשמה שאיראן מתכוונת להשליך את היהודים לים ולכן השתמש 

במילת הגנאי.334

האנטישמיות הרשמית באיראן כוללת בעיקר קריאה להשמדת ישראל, הכחשת שואה, 
השוואת ישראל והציונות לקורונה וביקורת על המערב בנוגע להתייחסות השונה לאנטישמיות 
ולאסלאמופוביה. האיראנים מודעים לבעיה בהתבטאויות נגד יהודים, ולכן דואגים לגנות את 
הציונות ואת ישראל כתחליף. התבטאויות כגון אלה של מנהיג איראן ושר החוץ שלה חושפות, 

כי מתחת למעטה האנטי-ציוני והאנטי-ישראלי רוחשת אנטישמיות.

ו. בחריין מאמצת את הגדרת ארגון ההנצחה הבין-לאומי של 
השואה למאבק באנטישמיות 

ב-23 באוקטובר נחתם בוושינגטון מזכר הבנה בין הממשל האמריקני, שיוצג על ידי אילון 
קאר, שליחו של הנשיא לשעבר טראמפ למלחמה באנטישמיות, ושליחו של מלך בחריין, 
שלפיו מתחייבת בחריין ללחום בתופעת האנטישמיות. המזכר קובע, כי העם היהודי והערבי 
היו במשך שנים קורבנות השנאה. בחריין התחייבה לאמץ את הגדרות האנטישמיות של ארגון 

ההנצחה הבין-לאומי של השואה, הכוללות גם מאבק בדה-לגיטימציה של ישראל.335

בכך הפכה בחריין למדינה הערבית הראשונה שאימצה את ההגדרות ולמדינה המוסלמית 
השלישית לעשות זאת, לאחר אלבניה וקוסובו.

ז. נימות אנטישמיות בקרב בכירים המשתייכים/מזוהים עם פת״ח 
וחמאס

בשטחים הפלסטיניים )עזה, הגדה המערבית( ובפזורה נרשמו השנה כמה התבטאויות 
אנטישמיות מפיהם של דוברים מהרשות ומהחמאס. הנימות האנטישמיות נובעות מגורמי 
יסוד, ובעיקר מהשפעת המאבק הפלסטיני, אך גם מגורמים תקופתיים, כגון הקורונה, שיח 
הנורמליזציה עם ישראל, שבו הפלסטינים רואים עצמם צד נפגע, או מצב יחסי הרשות או 

חמאס עם ישראל.

דוברי החמאס ביטאו עמדות אנטישמיות קלאסיות וחשפו בכך רובד אנטישמי שנמצא עדיין 
- חרף שינוי אמנת החמאס האנטישמית בשנת 2017 - באידאולוגיה ובתפיסת העולם של 
חברי הארגון. כך, למשל, מצטפא אל-לידאוי, נציג חמאס לשעבר בסוריה ולבנון, התראיין 

334  Iranian Foreign Minister Zarif In Response To MEMRI TV Clip Of His Statements Calling Jews 'Kikes': "MEMRI Has Sunk To 
A New Low In Taking My Prejorative ]sic[ ... To Accuse Me Of Antisemitism" | MEMRI.

335 https://www.jns.org/us-bahrain-sign-mou-to-combat-anti-semitism-and-pledge-to-fight-religious-intolerance.
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לערוץ האיראני ״אל-עאלם״ ואמר, כי יהודי אירופה נהגו להשתמש בדם של ילדים לא-יהודים 
באפיית המצות בפסח. הוא הוסיף, כי אף שהישראלים כבר לא נוהגים כך כיום, הם עדיין 

מאמינים שאלוהים ציווה עליהם להשתמש בדם של לא-יהודים במצות בחג הפסח.336

בעצרת שהתקיימה ב-9 ביולי ושודרה בערוץ ״אל-אקצא״ של החמאס, התייחסה ראשת 
תנועת נשות חמאס בעזה, רג׳אא אלחלבי, אל היהודים כ״הורגי נביאים״ וכ״בוגדים״. עוד 
הוסיפה, כי ״לאויב הזה, שהגיע מכל קצות העולם, אין כאן מקום, אבל זה מה שאללה רצה 
עבורם, זה גורלנו, להיות ידו של אללה על כדור הארץ, אותה היד שתשים קץ לבני ישראל״, 
והמשיכה, כי ״אללה הביא אותם לכאן בהמוניהם, כך שפלסטין תהפוך לבית הקברות שלהם.״

תנועת פת״ח פרסמה בחודש אוקטובר סרטון, הקורא ״להשתחרר מהיהודים״ בירושלים 
ועודד מדינות ערביות להתאחד ולהסיר גבולות ביניהן כדי ״לגאול״ את ירושלים וכדי להכין 

את ״בית הקברות של היהודים״.337

בראיון ששודר בערוץ ״פלסטין״, דובר ממשלת הרשות, אברהים מלחם, התייחס למשבר 
הקורונה וקבע, כי ישראל מעדיפה רווחים על פני הצלת חיים, והוסיף, כי מה שחשוב לישראל 
ולראש ממשלת ישראל נתניהו הוא לשמור על הייצור והכלכלה, וזאת משום שהכול נוגע 

לכסף.338

ח. אנטישמיות בירדן ובמצרים
האנטישמיות בלטה בשתי המדינות הערביות, אשר היו הראשונות לחתום על הסכמי שלום 
עם ישראל: מצרים וירדן. לשם השוואה, מעניין שבמדינה ערבית נוספת הגובלת בישראל, 
לבנון, שלא חתומה על הסכמי שלום עם ישראל, השיח האנטישמי והאנטי-ישראלי היה בולט 

פחות, ועלה בו הדיון בנושא הנורמליזציה. 

במצרים האיבה לישראל היא תופעה ארוכת שנים וחלק חשוב בזהות הלאומית. בשנים 
האחרונות נוסף מימד אנטישמי חדש, אשר בולט בהתנגדות למשטר אלסיסי: השמועה 
שאימו הייתה יהודייה מרוקאית ששמה מליכה. רבים התייחסו לאלסיסי כאל ״בנה של 

היהודייה״, או ״בנה של מליכה״.

בירדן האנטישמיות היא אסלאמית ולאומית - ערבית או פלסטינית. האנטישמיות נובעת 
ממניעים של הזדהות עם המאבק הפלסטיני, מאבק בנורמליזציה עם ישראל, שיח אסלאמי 
דומיננטי. המשבר הנוכחי ביחסים בין המדינות, שהם בעצם יחסים בין האליטה הפוליטית 
בירדן לישראל, לא תרם משמעותית לשיח האנטישמי. כמו במצרים, השיח האנטישמי הוא 

חלק משיח אופוזיציוני, המכוון גם נגד המשטר ומדיניותו.

ט. מרכזיות אנשי הדת המוסלמים בשיח
הגורם הבולט בשיח האנטישמי בעולם הערבי הוא אנשי הדת המוסלמים. אצל אלה, 
התבטאויות אנטישמיות אינן תלויות במצב פוליטי או בצורך לשרת מטרה כלשהי, ולעתים 

336 https://www.memri.org/tv/blood-libel-iran-palestinian-mustafa-lidawi-europeans-jews-used-blood-children-passover-
matzo.

337 https://www.facebook.com/1591249977800343/videos/1009564899512998.
338 http://www.elahmad.com/tv/palestine_tv.php. 

https://palwatch.org/page/17725.
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הן נובעות מפרשנות של סוגיה מסוימת בקוראן או בכתבי הקודש. שוב ושוב הופיעו אנשי 
דת, בעיקר מהזרם המזוהה עם ״האחים המוסלמים״ על שלוחותיו השונות, ושילבו בדבריהם 
אנטישמיות ממקור אסלאמי עם רעיונות של האנטישמיות האירופית, למשל עלילות הדם, 
או ״הפרוטוקולים של זקני ציון״. ב-14 באוגוסט, יום לאחר ההודעה על הסכם הנרמול בין 
איחוד האמירויות לישראל, פרסם ארגון אנשי הדת החשוב ביותר בעולם האסלאם הסוני, 
״האיחוד הבין-לאומי של אנשי דת מוסלמים״, היושב בקטאר, הודעה שלפיה הסכם השלום 

נחתם כתוצאה מפעולת שכנוע של ״זקני ציון״ ברוח ה״פרוטוקולים״.339

מולם התייצבו אנשי דת אחרים, שפעלו לקידום שיח מנוגד לשיח השנאה, המעודד סובלנות 
ודיאלוג בין-דתי. הבולט בהם, מוחמד אלעיסא, שר המשפטים הסעודי לשעבר, יזם והשתתף 
בביקור משלחת אנשי דת מוסלמים במחנה אושוויץ. אלעיסא מונה לאחרונה כחבר ב״מג׳לס 

אלשורא״: המועצה הדתית העליונה בממלכה.

י. קהילות יהודיות והשיח על היהודים
ב-8 באוגוסט נערך ביוזמת איחוד האמירויות איחוד משפחות בין משפחה יהודית שהובאה 
מתימן לשאר בני המשפחה החיים בלונדון. על רקע זה התמקדה התקשורת הערבית 
בגורלה של הקהילה היהודית הקטנה שנשארה בתימן, תחת שלטון החות׳ים הפרו-איראנים 
והאנטישמים ובתנאי מלחמה. בתקשורת הערבית התפרסמו ידיעות, שמהימנותן בספק, לגבי 
״טיהור אתני״ המבוצע על ידי החות׳ים ביהודים ועל ״תוכנית״ של איחוד האמירויות להוציא 
את שארית הקהילה מתימן. עד כה לא היו התפתחויות נוספות בנושא. עם זאת, ידוע על יהודי 

תימני אחד, שנעצר על ידי החות׳ים והואשם בריגול למען ישראל.

להוציא את תימן, טוניסיה ומרוקו, לא נשארו קהילות יהודיות ברוב מדינות ערב. האנטישמיות 
בערבית ובעולם הערבי היא גלגול עמדות אסלאמיות ולאומניות במישור התיאורטי בלבד.

עם זאת, חשוב לציין שבמישור, האינטלקטואלי והתרבותי, כמו גם בתקשורת החברתית, 
מתקיים בשנים האחרונות שיח פילו-שמי מובהק. רבים טוענים שמדינות ערב איבדו משאב 
אנושי חשוב עם עזיבת היהודים ועוסקים בנוסטלגיה בעבר המשותף. שיח זה בולט מאד 
בעיראק, במצרים, במרוקו, בטוניסיה ובסודאן, ואפילו בתימן יש לו חסידים. תגובות הנגד 

לשיח הזה ינוסחו לעיתים בשפה אנטישמית.

11. אנטישמיות באמריקה הלטינית 
א. כללי

אמריקה הלטינית והאזורים דוברי הספרדית מתפרסים על פני שלוש יבשות ומספר רב של 
מדינות ואוכלוסיות שונות. עם זאת, מטענים תרבותיים היסטוריים משותפים מאפשרים 
נתונים  כך, באזורים שהיו  קווים משותפים לאנטישמיות בחלק מאזורים אלה.  לזהות 
בעבר לשליטה או להשפעת הכס הספרדי ניתן עדיין למצוא הדים לאנטישמיות נוצרית 

339  https://elderofziyon.blogspot.com/2020/08/international-union-of-muslim-scholars.html.
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ימי-ביניימית, למרות מאמצים כנים שעשתה הכנסייה הקתולית למיגורה, דוגמת הכרזת 
האפיפיור פאולוס השישי בבית הכנסת היהודי ברומא על היהדות כ״אח הבכור״ של הנצרות, 
שיש לכבדו ולהוקירו ולא להיאבק בו. מאפיין נוסף של אזורים אלה הוא מסורת פוליטית 
חזקה של שמאל סוציאליסטי, הנוטה לקו פרו-פלסטיני מובהק. שני גורמים אלו יחדיו הם 

״מעצבי השיח״ האנטישמי הבולטים ביותר במרחב.

לצד גורמים מעצבים אלה ניתן למצוא גורמים נוספים, מסדר שני, המשפיעים גם הם על רמת 
האנטישמיות, כמו, למשל, גודל הקהילה היהודית. מאפיין זה משפיע הן על מספר התקריות 
)הפיזיות בעיקר( והן על הבולטות התקשורתית שהן זוכות לה. במדינות שבהן יש קהילה 
חזקה, מעורבת ופעילה בחיים הפוליטיים ציבוריים, השיח על אודות התקריות מגיע בדרך 
כלל בתדירות גבוהה יותר לכותרות החדשות. כך, למשל, אנו רואים שבמדינות כמו ארגנטינה 
וברזיל, שבהן הקהילה היהודית מקדמת באופן פעיל את המאבק באנטישמיות, יש יותר כיסוי 

תקשורתי ויותר מודעות לנושא.

ב. סקירה לפי מדינות
את האנטישמיות במרחב של המדינות דוברות הספרדית ניתן לחלק לשלוש קבוצות, 
כשהשתיים הראשונות מובחנות מבחינת אופי, תדירות ומחוללי האירועים האנטישמיים 
בשנה האחרונה: א. מדינות שבהן מקור האירועים האנטישמיים הוא בקבוצות או יחידים, 
הפועלים באופן עצמאי במסגרות פוליטיות ואזרחיות ומייצרים מגוון תקריות המונעות 
מאנטישמיות חדשה וקלאסית. ב. מדינות שבהן מקור האנטישמיות הוא ממסדי ממשלתי 
או פוליטי. ג. קבוצת מדינות שלישית מכילה מדינות שבהן אירועי התקיפה האנטישמיים 
המדווחים הם מעטים עד זניחים עקב רמת אנטישמיות נמוכה או בשל היעדר קהילה יהודית.

1( הקבוצה הראשונה
בקבוצה זו נכללות מדינות שבהן הקהילה היהודית גדולה ובעלת משקל פוליטי רב, כמו 
ארגנטינה, ברזיל ומקסיקו. כך, למשל, בארגנטינה הקהילה היהודית מהווה כ-2% מכלל 
האוכלוסייה ונאמדת ביותר מ-200 אלף איש. מופעי האנטישמיות במדינות אלה מגוונים, 
וכללו השנה מקרי ונדליזם, מקרי תקיפה בודדים, הבעות של גזענות קלאסית והפצה של שלל 
תיאוריות קונספירציה סביב משבר מגיפת הקורונה.340 ארגנטינה היא המדינה שבה מדווחות 
מרבית התקריות האנטישמיות. הקהילה היהודית בארגנטינה מתאפיינת בנוכחות פוליטית 
וחברתית משמעותית, אשר באה לידי ביטוי בתגובות התקשורתיות הרבות של ועד התאחדות 
 Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas;( הקהילות היהודיות הארגנטינאיות
DAIA( בכל מקרה של אנטישמיות, גם אם המקרה נחשב כ״שולי״ או קטן יחסית. פעילותם 

של הארגונים היהודיים באה לידי ביטוי בסיקור תקשורתי נרחב ובהשפעה על דעת קהל. 

הטיפול של רשויות המדינה במשבר הקורונה עורר ביקורת ציבורית וזכה לסיקור תקשורתי 
נרחב.341 ביקורת זו הובילה גם לעלייה במספר התקריות האנטישמיות, ובכלל זה הפגנות 
נגד הסגר המתמשך, שהושמעו בהן תיאוריות קונספירציה על קשר יהודי לנגיף. האשמות 
שהסגר נועד לחזק את השליטה היהודית בכלכלה, שהיהודים שולטים בחיסונים, שיהודים 

340  ראו פירוט מקרי אנטישמיות בהמשך הדו"ח.
341 www.infobae.com/politica/2020/12/08/coronavirus-por-tasa-de-mortalidad-argentina-se-ubica-septima-en-el-mundo.
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מנסים לנצל את המשבר לקביעת סדר עולמי חדש, שגורג׳ סורוס ה״יהודי״ עומד מאחורי 
המשבר ועוד - אלה בוטאו בהפגנות, בכתובות גרפיטי ובהשחתות.342 

א( הפיגוע בבניין AMIA בארגנטינה

גם היום, בחלוף 25 שנים מאז הפיגוע בבניין הקהילה היהודית AMIA בשנת 1994, לא הורשע 
אף נאשם, ואף אחד מהמפגעים לא מצא את עצמו מאחורי סורג ובריח, זאת למרות הצהרות 
הפומביות החוזרות ונשנות מצד כל הממשלות על התחייבותן לקדם את המאבק לצדק 
בעניין. המחדל המתמשך בחקירת הפיגוע בבניין AMIA, מעורבות הרשויות בטיוח, חלקה של 
ממשלת איראן בו ומותו המסתורי של התובע היהודי שחקר את המקרה, אלברטו ניסמן – כל 
אלה מעידים על כישלון מערכתי מתמשך בטיפול בפרשה, שממשיכה להעיב על הקהילה 

היהודית ועל תחושת ביטחונה.

ב( עליית הזרם האוונגליסטי 

התחזקותו של הזרם האוונגליסטי במדינות אמריקה הלטינית, בדגש על המדינות המוזכרות 
לעיל, הינה תופעה נוספת הראויה לציון. זרם זה, המחזיק בעמדות פרו-ישראליות, מהווה 
משקל נגד לתופעות של אנטישמיות חדשה למיניהן ואחראי, בין השאר, לקידום דעת קהל 
חיובית כלפי הקהילות היהודיות ומדינת ישראל ברחבי אמריקה הלטינית. מקרה בולט 
במיוחד הוא נשיא ברזיל הנוכחי, ז׳איר בולסונרו, המשתייך לזרם וידוע ביחסו החיובי למדינת 

ישראל ולקהילה היהודית במדינתו.

2( הקבוצה השנייה 
בקבוצה זו נכללות מדינות, שבהן מקור האנטישמיות הוא ממסדי או בקבוצות מאורגנות 
בעלות כוח פוליטי משמעותי. המדינה הבולטת ביותר בהקשר זה היא ונצואלה. יחסיה של 
ממשלת ונצואלה הצ׳אביסטית וקשריה עם העולם האסלאמי שיעי ואיראן מעצבים את 
מדיניות הפנים והחוץ שהממשלה נוקטת מזה שנים ומתאפיינת בקו אנטי-ציוני מובהק. 
כתוצאה מכך, ממשלת ונצואלה מובילה בהפצת רטוריקה אנטישמית בכל רחבי המרחב דובר 

הספרדית במסווה של מדיניות אנטי-ציונית או אנטי-אימפריאליסטית.343

ממשלתו של ניקולאס מדורו מתאפיינת בשחיתות כללית ומואשמת, בין השאר, בלקיחת חלק 
בפשע מאורגן בין-לאומי, בסחר בסמים, בהתרת פעילות של קבוצות איראניות במדינה ביחד 
עם ארגוני גרילה דרום-אמריקניים, בקשר עם ארגון חיזבאללה )המשתמש בוונצואלה כבסיס 
להלבנת כספים, למכירה ולהענקת מסמכי נסיעה ונצואליים רשמיים לאזרחים ממדינות 

ערב(.344

מאז שנבחר הוגו צ׳אבז לנשיאות ונצואלה בשנת 1998, האנטישמיות הממלכתית גדלה 
בהדרגה והגיעה לשיאה בינואר 2009, כשבוטלו היחסים הדיפלומטיים עם ישראל, ובסוף מאי 
2010, במסגרת אירועי הפלגת המאווי המרמרה, כשהנשיא קילל את מדינת ישראל בשידור 
חי בטלוויזיה הממלכתית, והיחסים בין המדינות הגיעו לשפל חסר תקדים. כשניקולאס 
מדורו התמנה לנשיא לאחר מותו של צ׳אבס, הוא המשיך במגמה שתחיל קודמו.345 בכירי 

342  ראו פירוט מקרי אנטישמיות בהמשך הדו"ח.
343  מקור שמור במשרד התפוצות.
344  מקור שמור במשרד התפוצות.
345  מקור שמור במשרד התפוצות.
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המשטר, כולל מאדורו עצמו, סגנית הנשיא, דלסי רודריגס, שר התקשורת, חורחה רודריגס, 
ושר החוץ, חורחה אריאנזה, קידמו קמפיינים אנטישמיים ברשתות החברתיות. טארק אל 
עיסאמי )סגן הנשיא לשעבר ממוצא סורי(, אשר הואשם בסחר בסמים על ידי ארה״ב ונחשב 
לאיש המקשר בין ארגון חיזבאללה לממשלת ונצואלה, ואשר עומד נגדו צו מעצר בין-לאומי 
שהוצא על ידי ממשלת ארה״ב, הואשם על ידי דיפלומטים ונצואלים לשעבר ועל ידי הסנטור 
האמריקני מארק רוביו כאחראי על סחר ומתן תעודות זיהוי ונצואליות לחברי ארגון הטרור 
חיזבאללה, חלקם דרכונים דיפלומטיים, מה שאפשר להם למעשה לנוע בחופשיות בעולם 

בחסות ממשלת ונצואלה.346

חשוב לציין את ה״שני״ בחשיבותו במשטר הוונצואלי, דיוסדאדו קבאז׳ו, פוליטיקאי בולט 
ונשיא האסיפה המכוננת הלאומית )Asamblea Nacional Constituyente - אינה מוכרת על ידי 
כ-60 מדינות ברחבי העולם(, המשתמש ברטוריקה אנטישמית בתוכניתו בטלוויזיה, כשהוא 
מאשים כל מי שמתנגד למשטר כבעל מוצא יהודי, או כ״נציג הציונות״. בין האנשים שהותקפו 
על ידו - אחד ממנהיגי האופוזיציה, אנריקה קפרילס, והפוליטיקאי דייוויד סמולנסקי. בנוסף, 
אתר האינטרנט של קבאז׳ו מעלה מאמרים רבים שמקורם ב-Hispan TV, רשת החדשות 

האיראנית בשפה הספרדית, עם מידע כוזב ומשמיץ נגד מדינת ישראל. 

בנוסף, יש לציין את פורטל החדשות של ממשלת ונצואלה, TELESUR, המפרסם גם כן באופן 
קבוע כתבות ומאמרים אנטישמיים, שמקורם מרשות השידור האיראנית.

האנטישמיות הממסדית באמריקה הלטינית קשורה קשר אמיץ בדיפלומטיה הפלסטינית: 
משרד החוץ הפלסטיני משתמש בשגרירויותיו ברחבי היבשת להפצת תכנים ואירועים 
אנטי ציוניים בעלי אופי אנטישמי מובהק. ניתן לראות זאת ברשתות החברתיות בפרופילים 
המנוהלים על ידי השגרירויות הפלסטיניות ביבשת. המשטר הוונצואלי מקיים קשרים הדוקים 
עם הרשות הפלסטינית. לינדה סובח עלי, השגרירה האחרונה של הרשות הפלסטינית 
בקראקאס, שימשה תקופה ארוכה כשרה בקבינט של מדורו. עלי השתמשה במתקני המדינה 
בחופשיות ולקחה חלק פעיל בפעילויות ממשלת ונצואלה.347 יש לציין, כי שגרירה זו הוגדרה 
בעבר על ידי ממשלת קנדה כאישיות בלתי רצויה במדינה בשל ציוצים אנטישמיים שפרסמה 

ברשת טוויטר, אך התקבלה בברכה כנציגה הרשמית של הרשות הפלסטינית בקראקאס.348

קיים יחס ישיר בין הנוף הפוליטי והרטוריקה האנטישמית יחד עם המצב הכלכלי הקשה 
והפשיעה הגואה, כגורמים לעזיבה המסיבית של הקהילה היהודית את ונצואלה. כיום ניתן 
לומר, כי הקהילה היהודית בוונצואלה נמצאת בנקודת שפל, וללא שינוי מדיניות משמעותי 

ישנו חשש ממשי לעתידה.349

מדינה נוספת המשתייכת לקבוצה זו היא צ׳ילה. תופעת האנטישמיות בצ׳ילה אינה דומה 
למדינות אחרות במרחב הדובר הספרדית. תופעה זו עברה כמה ״שינויים״ בעשרות השנים 
האחרונות. באמצע המאה ה-20, השיח האנטישמי הדומיננטי ביותר במדינה היה שיח 
גזעני בהשפעת ההגירה הגרמנית למדינה לאחר מלחמת העולם השנייה. שיח זה פחת עם 
השנים, והיום עיקר השיח האנטישמי הוא שיח אנטי-ישראלי ואנטי-ציוני, המערב גורמים 

346  https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/10/investigacion-pasaportes-en-la-sombra-llega-al-senado-de-estados-unidos.
347 https://cnnespanol.cnn.com/2017/02/10/investigacion-pasaportes-en-la-sombra-llega-al-senado-de-estados-unidos.
348 www.theglobeandmail.com/news/politics/palestinian-envoy-is-asked-to-leave-ottawa-after-controversial-tweet/article557885.

349  מקור שמור במשרד התפוצות.
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אסלמיסטיים ונוצריים מהמזרח התיכון. הגורם העיקרי האחראי לשיח זה הוא קהילות 
המהגרים מהמזרח התיכון, ובראשן הקהילה הפלסטינית הגדולה במדינה )יותר מ-150 אלף 
מהגרים ובני מהגרים פלסטינים תושבי צ׳ילה - הקהילה הפלסטינית הגדולה ביותר בעולם 

מחוץ למזרח התיכון(.

הקהילה הפלסטינית בצ׳ילה מתאפיינת בנוכחות חברתית ופוליטית משמעותית, וכוללת 
נבחרי ציבור רבים, מועדוני תרבות, עיתונאים ואנשי מפתח. כל אלה משאירים את חותמם 
בשיח הציבורי הצ׳יליאני, המתבטא בשיח אנטישמי מובהק במסווה של פעילות אנטי-ציונית. 
יתרה מכך, הקהילה היהודית הקטנה יחסית )פחות מ-1% מכלל האוכלוסייה( מצאה עצמה 
לא פעם כיעד להפניית אש מצד הקהילה הפלסטינית, הרואים אותם כאחראים לסכסוך 

הישראלי-פלסטיני.

3( קבוצה שלישית
זו, כאמור, כוללת מדינות שבהן הקהילה היהודית קטנה יחסית, או מדינות שמספר התקריות 
בהן זניח, וניתן למנות עימן את פרו, את קוסטה ריקה, את פארגוואי ואת אקוודור. במדינות 
אלה תופעות האנטישמיות המדווחות בכלל, וגם בשנה האחרונה, היו מעטות ובאו לידי ביטוי 

בעיקר כאנטישמיות קלאסית או כפעילות אנטי-ישראלית.

ג. אירועים אנטישמיים בולטים בשנת 2020
אפריל: 

ארגנטינה: שדרן תוכנית אקטואליה האשים את ה״עשירים״ מישראל ומארה״ב   
בנגיף הקורונה. במהלך תוכנית אקטואליה של הערוץ C5N, ערוץ המזוהה אידאולוגית 
עם ממשלת ארגנטינה, כתב ראשי טען בפני הצופים, כי ״עשירי העולם מישראל, מארה״ב 

ומאירופה שולטים בחייכם ואחראים על הפצת נגיף הקורונה״.

ברזיל: 11 תלמידי תיכון הצדיעו במועל יד להבעת תמיכה במועמדות של תלמיד   
אחר להיות דוברם. המקרה התרחש בבית ספר תיכון בעיר רסיפה בצפון המדינה. 

התלמידים הושעו מבית הספר לשבוע.

מאי:

ונצואלה: כתבה בפורטל החדשות של ממשלת ונצואלה שבה ישראל מצוינת   
כ״מדינה המבצעת רצח עם״ יד ביד עם הכחשת שואה. בכתבה על ירושלים בפורטל 
TELESUR צוין, כי ישראל היא מדינת טרור, המבצעת רצח עם  החדשות הוונצואלי 

ומעוניינת לטהר את ירושלים מנוכחות אסלאמית.

מחלוקת  מעורר  הנאצי  המשטר  תומך  של  דמות  עם  חדש  שטר  ארגנטינה:   
בארגנטינה. גל של ביקורת ציבורית בארגנטינה בשל רצון ההמשלה להנציח על שטר 
חדש של 5,000 פסו את שר הבריאות לשעבר בממשלתו של הגנרל פרון בשנות ה-50 של 

המאה הקודמת. השר, רמון קריילו, היה ידוע בתור אוהד המשטר הנאצי.

ברזיל: נשיא הפרלמנט ספג הערות אנטישמיות. יו״ר הפרלמנט הברזילאי היהודי דאווי   
אלקולומברה )Davi Alcolumbre(, ספג תגובות אנטישמיות בפרופיל שלו ברשת החברתית 
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פייסבוק. בתגובות נרשם, כי ״נקווה שאלוהים ימשיך להאיר את הנשיא בולסונרו למרות 
שעכשיו יש לו יהודי כיו״ר הפרלמנט״.

יוני:

ארגנטינה: הערות וסיסמאות אנטישמיות במחאה נגד הסגר בבואנוס איירס. בהפגנה   
נגד הסגר שנמשך כבר יותר מ-100 ימים הוצגו שלטים ונקראו סיסמאות אנטישמיות, 

אנטי-ציוניות ושלל תיאוריות קונספירציה. 

ארגנטינה: הצגת סמלים נאציים ותנועות מגונות בוועידת זום של הארגון הציוני   
הארגנטינאי )Organización Sionista Argentina; OSA(. במהלך ועידת זום של 
ארגון ציוני מקומי בהשתתפות של כ-150 איש בנוגע להתעניינות בעלייה התפרצו כמה 

משתמשים במקביל והציגו דגלים עם צלב קרס וביצעו מעשים מגונים מול המצלמה.

ארגנטינה: עורך עיתון מהעיר טוקומן השווה בין הציונות לנאציזם ולסטליניזם.   
העיתונאי הארגנטינאי פדריקו טורפה מצא את עצמו תחת מתקפת ציוצים לאחר שפרסם 
מאמר, שבו הוא משווה את הנאציזם לציונות, וזאת ימים ספורים לאחר שהממשלה 

הארגנטינאית אימצה רשמית את הגדרת העבודה לאנטישמיות.

ונצואלה: מכחיש שואה מונה לעמדה בכירה בממשל. ממשלתו של ניקולאס מדורו   
מינתה את הרקטור לשעבר של האוניברסיטה המרכזית בוונצואלה, לואיס פואנמאור טורו, 

לבעל תפקיד מפתח במועצת הבחירות הלאומית. 

ברזיל: כומר קרא לביצוע שואה שנייה במהלך הדרשה שלו בכנסייה בריו דה ז׳נרו.   
טופירני דה הורה לורדס, כומר אוונגליסטי, ציין במהלך נאומו, כי צריך לחזור על מה שקרה 
במהלך מלחמת העולם השנייה. הכומר אמר, כי יש לטבוח ביהודים משום שעזבו את 
אמונתם ונפרדו מיתר האומות וכי יש להרוס אותם כמו ״תולעים״. הכומר פנה לאל וקרא 

לחזור על מה שעשה במהלך מלחמת העולם השנייה.

יולי:

אורוגואי: הערה אנטישמית במאמר מערכת של העיתון VERDAD. במאמר, העוסק   
במצב הפוליטי הפנימי באורוגואי, צוין, כי נשיא אורוגואי, לאקאז׳ה פאו, לא עונה לדרישות 

העם, אלא עונה לדרישות של מי שבאמת שולטים במדינה - היהודים.

בעיר  באוניברסיטה  וירטואלי  שיעור  במהלך  אנטישמיות  הערות  ארגנטינה:   
קורדובה. במהלך שיעור וירטואלי על פוליטיקה בין-לאומית, סטודנטית הקליטה את 
השיעור והעבירה תלונה להתאחדות הקהילות היהודיות הארגנטינאיות. בהקלטה נראה 
מרצה, שטען כי ״מדינת ישראל הוקמה על ידי הלובי הציוני בתמורה לכסף, וכי הוא ייתן 
בונוס למי שייתן לו דוגמה ליהודי עני״. בנוסף ציין המרצה, כי הגרמנים הרגו יהודים משום 

שקינאו בעושר שלהם בזמן המשבר הכלכלי של שנות העשרים.

ארגנטינה: הבת של סגנית הנשיא פרסמה ברשת החברתית אינסטגרם תמונה   
של לילה חאלד אוחזת בנשק וצונזרה. פלורנסיה קירשנר, בתה של סגנית הנשיא 
הארגנטינאית, כריסטינה פרננדס, פרסמה בחשבונה באינסטגרם תמונה של המחבלת 
הפלסטינית ליילה חאלד עם נשק בידיה והזמינה לקרוא את סיפורה. לאחר מכן הפוסט 

צונזר על ידי הרשת החברתית.
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אורוגואי: הליך מכירה פומבי של סמל גרמניה הנאצית שנמשה מספינה גרמנית   
טרופה בנהר לה פלטה. בשנת 2006 הצליחה משלחת מחקר פרטית למשות מנהר לה 
פלאטה סמל ספינה של נשר גרמני עומד על צלב קרס נאצי. הסמל היה שייך לספינת 
הקרב ״אדמירל גראף שפיי״, ששקעה מחוץ לנמל מונטווידאו בדצמבר 1939 )״קרב נהר 
לה פלאטה״(. צלב הקרס צפוי להימכר במכירה פומבית. מרכז שמעון ויזנטל באמריקה 

הלטינית קרא לממשלת אורוגואי לבטל את המכירה הפומבית.

אוגוסט:

ארגנטינה: כרזות אנטישמיות ברחבי העיר נאוקאן. בתאריך 22 באוגוסט פורסם   
בעיתונות על הפצה ותלייה של כרזות אנטישמיות ברחבי העיר נאוקן, המאשימות את 

היהודים באחריות ל״שקר הקורונה״ במטרה לכונן דיקטטורה יהודית עולמית.

ארגנטינה: גרפיטי אנטישמי בחזית משרדי מפלגת השלטון הארגנטינאית בעיר   
באיה בלנקה. ב-30 באוגוסט פורסם בתקשורת על גרפיטי אנטישמי בחזית משרדי 
מפלגת ״החזית של כולם״ )Frente de Todos(, מפלגת השלטון בארגנטינה, ובמיקומים 
נוספים ברחבי העיר. בגרפיטי, האות O במילה Todos שונתה למגן דוד, ונכתב ״לא לסדר 

העולמי החדש״.

ונצואלה: ציוץ אנטישמי של פוליטיקאי ונצואלי ברשת טוויטר. בתאריך 6 באוגוסט,   
לאחר הפיצוץ בנמל ביירות, ממשלת ונצואלה פרסמה ברשתות החברתיות הצהרת 
סולידריות עם העם הלבנוני. פידל ואסקז )Fidel Vazques(, מזכיר האסיפה המכוננת 
הוונצואלית, שיתף את הציוץ, תייג את נשיא ונצואלה ניקולאס מדורו וציין: “כל זה מריח 
כמו ארה״ב וישראל… אנחנו בוונצואלה סבלנו מתקפות טרור של ונצואלים שעובדים בשביל 

האימפריה ומבינים בעניינים האלה״.

ספטמבר:

ארגנטינה: תהלוכה אנטישמית בעיר קורודובה. ב-17 בספטמבר התקיימו בארגנטינה   
מחאות בכל רחבי המדינה במסגרת הסגר שנמשך חמישה חודשים והביא לפגיעה כלכלית 
קשה. במהלך המחאות בעיר קרודובה התקיימה תהלוכה של ארגון ״הפטריארכיה 
המאוחדת הארגנטינאית״ )Patriarcado Unido Argentino(, ארגון מיליטריסטי שולי, 
שנישאו בה כרזות אנטישמיות, שהוצגו בהן יהודים כאחראים למגיפת הקורונה וכעומדים 

מאחורי ניסיון לכונן סדר עולמי חדש. 

ארגנטינה: גרפיטי אנטישמי על שלטי חוצות של תוכניות רדיו של שדרן יהודי.   
התאחדות הקהילות היהודיות הארגנטינאיות גינתה את השחתת כרזות הפרסום של 
תוכנית הרדיו של השדרן היהודי הוותיק אדוארדו פיינמן. בכרזה צוירו צלבי קרס ונכתב 
נאצי, יחד עם קללות ואיומים. אדוארדו פיינמן הוא שדרן רדיו וטלוויזיה פופולרי מאד 

בטלוויזיה הארגנטינאית.

מקסיקו: סערה בעקבות פרסום ברשתות החברתיות של תמונה עם דגלים נאציים,   
שנמצאה תלויה במשרדי חברת ״פולקסוואגן״ בקויואקאן. לאחר שמשתמש ברשת 
החברתית טוויטר הפיץ תצלום של תמונה הקשורה לנאציזם, המופיעה באחד המשרדים 
של סוכנות רכב של ״פולקסווגן״ בקויואקאן, מקסיקו, ובעקבות טענות מרכז ויזנטל, 
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חברת הרכב הגרמנית גינתה את המקרה והשיבה, כי תמונה זו ״אינה תואמת את תדמיתנו 
הארגונית או את זו של המפיצים שלנו, ועל כן יינקטו צעדים בעניין זה״.

ארגנטינה: מצבות נופצו בבית העלמין היהודי בעיר רוסריו. כמה מצבות בבית   
העלמין היהודי החדש בעיר נופצו במה שנראה כמעשה מכוון.

אוקטובר:

צ׳ילה: סממנים אנטישמיים בהפגנה נגד החוקה החדשה. בצעדה נגד משאל העם על   
החוקה החדשה ברחובות לאס קונדס, סנטיאגו, לבשו מפגינים חולצות עם סיסמאות נגד 
ישראל והצדיעו במועל יד. חלק מהמפגינים הצטיידו בכרזות תמיכה בנשיא ארצות הברית 

הנוכחי, דונלד טראמפ, ובכרזות נגד ״הגירה בלתי חוקית״ והקומוניזם. 

ברזיל: בעל עבר ניאו-נאצי גורש ממפלגתו הפוליטית. הפרופסור להיסטוריה ונדרסי   
פוגליסי )58( עלה לכותרות לראשונה בשנת 2014, כאשר התגלה כי הריצוף בבריכה בחצר 
ביתו יוצר צלב קרס גדול ממדים. פוגליסי קרא לבנו בשם הפרטי אדולף, והמשטרה מצאה 
בביתו חומרים הקשורים לנאציזם. כעת שב פוגליסי לכותרות, לאחר שניסה להתמודד על 
מושב במועצת העיר. המפלגה הליברלית אליה הוא משויך סילקה אותו משורותיה בטענה 

על ״אי הסכמות אידאולוגיות״. 

צ׳ילה: הקהילה היהודית דוחה את הצהרותיו של השגריר הפלסטיני, המאדירות   
טרור ואלימות. שגרירת ישראל בצ׳ילה, מרינה רוזנברג, והקהילה היהודית דחו את 
אמירותיו של הנציג הפלסטיני במדינה, עימאד נביל ג׳דאא, שבהם הצדיק את הטרור ונתן 
לגיטימציה לאלימות, זאת במהלך פגישה וירטואלית שערך הסנאט הצ׳יליאני לניתוח 
המצב בפלסטין. ההצהרות השנויות במחלוקת התרחשו כשהשגריר ג׳אדא תיאר כ״טובים 
״וכ״שהידים״ את הנאשמים בביצוע פיגועים נגד האוכלוסייה הישראלית ואף האשים את 

הקהילה היהודית בצ׳ילה ב״נאמנות כפולה״ בגין יחסם למדינת ישראל.

נובמבר:

ספרד: גרפיטי אנטישמי ברחובות ברצלונה. לאחר מחאות והפרעות סדר בשל הסגר   
בברצלונה, הופיעו כתובות נאצה אנטישמיות ליד העיר העתיקה, באותו אזור בו נמצאים 

מרכזים וחנויות המנוהלות על ידי בני הקהילה היהודית המקומית.

ונצואלה: צבא ונצואלה העניק מדליה לזמר לבוש במדי צבא נאציים. תמונותיו של   
הרוקר פול גילמן מקבל עיטור מהצבא הוונצואלי, כשהוא לבוש במדי הצבא הקיסרי 
הגרמני יחד עם מסיכת פנים מעוטרת בצלב הברזל הגרמני, הפכו לוויראליות ברשתות 
החברתיות במהירות רבה, בייחוד בשל כך שאף אחד ממשתתפי הטקס לא העיר לזמר על 

לבושו.

ד. סיכום
המאפיין החדש והמרכזי ביותר בהקשר של אנטישמיות במרחב דובר הספרדית בשנת 2020 
היה השיח סביב משבר הקורונה. השיח התאפיין בעלייה בכמות תיאוריות הקונספירציה על 

אודות קשר יהודי לנגיף, לחיסון ולניצול המשבר הכלכלי.
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יתר תופעות האנטישמיות שתוארו בדו״ח זה הן המשך המגמות משנים קודמות. תשומת 
לב מיוחדת נדרשת ביחס לשיח האנטישמי מצד גורמים ממשלתיים, דוגמת אלה של בכירים 
מוונצואלה, ולחלקן של תנועות השמאל הסוציאליסטי ביבשת בהפצת שיח אנטישמי מובהק 
במסווה של תמיכה פופולרית בנושא הפלסטיני. מאפיין זה הינו אחיד בכלל המרחב דובר 

הספרדית ונפוץ כמעט בכל מדינה.
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הגדרת עבודה לאנטישמיות
מתוך ההכרה כי אנטישמיות היא תופעה כלל עולמית נפוצה הפוגעת ביחידים ובקהילות 
יהודיות ברחבי העולם ובמדינת ישראל, ומכיוון שעל אף היקפה והשלכותיה החמורות, מדינת 
ישראל טרם הגדירה קווים ברורים למכלול ההתנהגויות והרעיונות הכלולים בה, לצורך מעקב 

וקידום המאבק בה בזירה המקומית והבין-לאומית:

לאמץ הגדרת עבודה לאנטישמיות, כפי שהתקבלה על ידי הברית הבין-לאומית לשימור זכר 
השואה )IHRA( במושבה ב-26 במאי 2016 בבוקרשט, בנוסחה להלן:

אנטישמיות היא תפיסה מסוימת אודות יהודים, שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי יהודים. 
ביטויים מילוליים ופיזיים של אנטישמיות מכוונים כלפי יחידים, יהודים או לא-יהודים, ו/או 

נגד רכושם, נגד מוסדות הקהילה היהודית ונגד מוסדות ואתרים דתיים.

הדוגמאות שיובאו להלן ישמשו קווים מנחים להמחשת הגדרת האנטישמיות:

ביטויי אנטישמיות יכולים להיות מכוונים נגד מדינת ישראל, כשזו נתפסת כ״קולקטיב 
להזיק  כדי  מזימות  ברקימת  יהודים  מאשימה  אנטישמיות  קרובות,  לעיתים  יהודי״. 
היהודים  על  האחריות  את  להטיל  כדי  שימוש  בה  נעשה  קרובות  ולעיתים  לאנושות, 
באופנים  בכתיבה,  בדיבור,  ביטוי  לידי  באה  אנטישמיות  שמשתבש״.  מה  כל  ״בגין 
שליליות. אופי  ובתכונות  אפלים  בסטריאוטיפים  שימוש  ועושה  ובמעשים,   ויזואליים 
דוגמאות עכשוויות של אנטישמיות בחיים הציבוריים, בתקשורת, בבתי-ספר, במקומות 

עבודה ובמרחבים דתיים יכולות לכלול, אך אינן מוגבלות, למקרים כדלקמן:

קריאה להרג יהודים או לפגיעה בהם, סיוע למעשים כאלה או הצדקתם, בשם אידיאולוגיה   
קיצונית או דעה דתית קיצונית.

האשמות שקריות שיש בהן שלילת צלם אנוש מהיהודים, דמוניזציה או כאלה המייחסות   
ליהודים סטריאוטיפים שליליים כפרטים או נגד כוחם של היהודים כקולקטיב – בעיקר, 
אך לא באופן בלעדי, דוגמת השמעת מיתוסים ותיאוריות קונספירציה על קשר יהודי כלל 

עולמי, שליטת היהודים בתקשורת, בכלכלה, בממשלה או במוסדות חברתיים אחרים.

האשמת יהודים, כעם, באחריות לעוולות - אמיתיות או דמיוניות – שבוצעו על ידי יהודי   
בודד או קבוצת יהודים, או אפילו מעשים שביצעו לא-יהודים.

הכחשת רצח העם היהודי בידי גרמניה הנאצית ועוזריה במהלך מלחמת העולם השנייה   
– השואה. הכחשת ממדי ההשמדה, מנגנוני הפעולה שלה )למשל, תאי הגזים( או הכוונה 

שמאחוריה.

האשמת היהודים כעם, או האשמת ישראל כמדינה, בהמצאת השואה או בהגזמה בתיאור   
ממדיה.

האשמתם של אזרחים יהודים בתפוצות בנאמנות לישראל יותר מאשר למדינה שהם   
אזרחיה, או בנאמנות גדולה יותר, לכאורה, ליהודים ברחבי העולם מאשר למדינות הלאום 

שלהם.

דוגמאות לדרכים שבהן אנטישמיות יכולה לבוא לידי ביטוי ביחס למדינת ישראל:
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הכחשת זכותו של העם היהודי להגדרה עצמית, בין היתר באמצעות הטענה שקיומה של   
מדינת ישראל הוא יוזמה גזענית.

יישום סטנדרטים כפולים כלפי ישראל בדרישה ממנה לנהוג באופן שאינו צפוי או נדרש   
מכל אומה דמוקרטית אחרת.

שימוש בסמלים או בדימויים הקשורים לאנטישמיות הקלאסית )כמו למשל הטענה   
שהיהודים הרגו את ישו או עלילות-דם( כדי לאפיין את ישראל או ישראלים.

השוואה בין מדיניותה העכשווית של ישראל לבין זו של הנאצים.  

ראייה קיבוצית של היהודים כאחראים לפעולותיה של מדינת ישראל.  

עם זאת, ביקורת כלפי ישראל הדומה לזו המופנית כלפי כל מדינה אחרת אינה יכולה להיתפס 
כאנטישמית. מעשים פליליים הם אנטישמיים כאשר נשואי התקיפה, בין שהם אנשים או 
רכוש – כגון בניינים, בתי ספר, מקומות פולחן ובתי-קברות, נבחרו על ידי התוקפים משום 
שהם נתפסים להיות יהודיים או כקשורים ליהודים. אפליה אנטישמית היא מניעה מיהודים 

הזדמנויות או שירותים הנגישים לאחרים.
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