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אנטישמיות 2019 - תמצית הדו"ח והמגמות

מכובדיי,

המרכזיות  והמגמות  האנטישמיים  האירועים  עיקרי  את  מסכם  לפניכם  המונח  הדו"ח 
שהתרחשו בעולם בשנה האחרונה נכון למועד כתיבת שורות אלה.

באיומים,  בעלבונות,  המשך  שוויוני,  לא  ויחס  מאפליה  החל  רבים,  מופעים  לאנטישמיות 
בוונדליזם ובמתקפות פיזיות וורבליות וכלה בפיגועים רצחניים. אולם מעל לכל, אנטישמיות 

היא פגיעה בזכותם של יהודים לחיות כאזרחים שווים וחופשיים במדינותיהם. 

לצערי, המגמה של שימור רמת שיא במספר התקריות והאירועים האנטישמיים נמשכה גם 
השנה. בשנת 2019 נרצחו שבעה יהודים ושאינם יהודים בסדרת פיגועים אנטישמיים, ורבים 

אחרים נפצעו פצעים חמורים מירי, מדקירות, ומהתקפות פיזיות בדרגות שונות. 

חשוב להדגיש, כי מספר זה הינו נמוך באופן יחסי לפוטנציאל הפיגועים הללו, ועלינו להרהר 
באפשרות של מה היה קורה אילו דלת בית הכנסת בהאלה בגרמניה הייתה נפרצת, מה היה 
קורה אילו המתפללים לא היו מחלצים זה את זה מבית הכנסת בפאווי בסן דייגו, מה היה 
קורה אילו המפגע בג'רסי סיטי היה מצליח לחדור לתלמוד התורה הסמוך למרכול הכשר, 
ומה היה קורה אילו לא היו נתפסים המפגעים והחוליות שנתפסו השנה ברחבי העולם לפני 

שהספיקו לבצע את זממם.

מספרם של הפעילים האנטישמים מוכווני האלימות וחברי הסצינות הקיצוניות אינו גדול, 
והוא מונה אחוזים או שברי אחוזים בודדים מסך האוכלוסייה. אולם גם שברי אחוזים אלה, 
כאשר הם מתורגמים למספרים מוחלטים במדינות השונות, מסתכמים במאות, או באלפים, 

ולעתים בעשרות אלפים, ופוטנציאל הפגיעה שלהם חמור ומדאיג.

של  מושבן  מקום  המערביות,  בדמוקרטיות  בעיקר  היהודים  על  מאיימת  האנטישמיות 
הקהילות היהודיות הגדולות - ארה"ב, צרפת, בריטניה וגרמניה. הציבור הרחב בדמוקרטיות 
הללו מסתייג ברובו המכריע מאנטישמיות, והאשמה באנטישמיות נחשבת חמורה, כזו שדי 
בה לחסל קריירות ציבוריות. עם זאת, השנה ראינו, לראשונה מזה עשורים, מועמד אנטישמי 
לא  בריטניה.  ממשלת  ראשות  על  ומתמודד  אירופה  במערב  מרכזית  מפלגה  בראש  עומד 
בכדי ראתה זאת קהילת יהודי בריטניה על שלל זרמיה כאיום קיומי על עתידה, ואין להוציא 
מכלל אפשרות, שתרחיש דומה יחזור על עצמו בשנים הקרובות במקומות נוספים באירופה, 

במפלגות שמאל וימין. 

מחייב  האלימים  האירועים  רצף  חדשה.  למציאות  מתעוררת  היהודית  הקהילה  בארה"ב, 
לצורך  הקהילתית  המודעות  ולהעלאת  הקהילתיים  המרכזים  לאבטחת  משאבים  הקדשת 
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האנטישמי  האיום  חירום.  מצבי  ועם  אנטישמיות  תקריות  עם  ובהתמודדות  בהתגוננות 
בארה"ב מגיע מכיוונים שונים: פעילי ימין קיצוני ועליונות לבנה, שמאל פרוגרסיבי וקיצוני, 
צעירים  מצד  ומסלימה  מתגברת  רחוב  ובריונות  שונות  זהותניות  קבוצות  קיצוני,  איסלאם 

אפרו-אמריקנים. 

באירופה, ישנם שני גורמי איום פיזי מיידי על הקהילות: ימין קיצוני ואיסלאם קיצוני. פעילי 
רעיונותיהם  ובהפצת  כוח  בבניין  בעיקר  עסוקים  ההגירה,  גלי  רקע  על  המתחזקים  הימין, 
במרחב הסייבר: הם עורכים פסטיבלים בין-לאומיים, כנסים אידיאולוגיים סודיים ותחרויות 
היאבקות, הם נוסעים בין מדינות כדי להתאמן בנשק ולבצע פעולות ונדליזם ועוד. שיח הימין 
הקיצוני חודר למערכת הפוליטית, מספרי הפעילים גדלים משנה לשנה וכך גם התעוזה, כפי 

שנוכחנו לראות בניסיון הפיגוע בהאלה בגרמניה. 

האיסלאם הקיצוני ממשיך להוות איום כלפי הקהילות, וחסידיו היו אחראים בשנה האחרונה 
לכמה מקרי דקירה, שהסתיימו בפציעות קשות ובדרך נס ללא הרוגים, החל בשוודיה, המשך 
וכלה בצרפת. למרבה הפלא, כמעט בכל המקרים נמצא שהדוקרים, אינם כשירים  בהולנד 
לעמוד לדין מבחינה נפשית. נטיית הרשויות להתחמק מ"לקרוא לילד בשמו", או להמציא 
יצרה תחושה בקרב  וצידוקים מופרכים בדמות "הסכסוך הישראלי-פלסטיני",  לו הסברים 
יהודים ואנטישמים כאחד, שדמם של היהודים הפקר. אלפי המפגינים בצרפת, שדרשו צדק 
לשרה חלימי ז"ל, מחו כנגד התערערות האמון במערכות המשפט והאכיפה באשר לטיפולן 

באנטישמיות מוסלמית.

לייצר  המשיך  ופוליטיות,  ציבוריות  דמויות  בהובלת  ובארה"ב,  באירופה  הקיצוני  השמאל 
במסווה  נעשית  שהיא  זמן  כל  אנטישמית  לפעילות  לגיטימציה  ולתת  חדשה  אנטישמיות 
ובהאשמות  קורבין  של  הלייבור  במפלגת  לכך  דוגמאות  ראינו  אנטי-ישראליות.  של 
ישראלי  קשר  בדבר  הצרפתי,  השמאל  מנהיג  מלנשון,  לוק  ז'אן  שהפיץ  הקונספירטיביות 
עולמי שהוביל להפסדו של קורבין בבחירות. השמאל הקיצוני המשיך לייצר בריתות שהיו 
בלתי אפשריות ללא "דבק" האנטישמיות דוגמת זו שראינו במצעד הדייק בוושינגטון די סי, 

שם נאסרה הנפת דגלי גאווה יהודית אך הותרה הנפת דגלי פלסטין.

במדינות מזרח אירופה, הניסיונות לשכתב את ההיסטוריה של רצח היהודים בידי הנאצים 
מוקמים  נמשכים.  השנייה  העולם  מלחמת  בזמן  המקומיות  הקהילות  מקרב  ועוזריהם 
על  רחובות  ונחנכים  פסלים  נבנים  אמתית",  "היסטוריה  המספרים  חדשים,  מוזיאונים 
חוקרים  ואילו  יהודים,  של  וברצח  בהסגרה  חלק  לקחו  או  שפיקדו  לאומנים,  מנהיגים  שם 

והיסטוריונים שלא "הולכים בתלם" מודרים ומוקעים. 

רצף האירועים החמורים הללו מחייב את הממשלות לספק לאזרחיהן היהודים, ביטחון זהה 
לזה שממנו נהנים שאר האזרחים ולהבטיח את חופש הביטוי והפולחן שלהם. אלו הן זכויות 
הללו  האירועים  רצף  היהודיות.  הקהילות  על  לנטל  יהפוך  שמימושן  ואסור  בסיסיות  אדם 
מחייב גם את הקהילות היהודיות להבין שהמציאות השתנתה ועליהן להתאים עצמן באופן 

יזום לזמנים הפוליטיים והביטחוניים החדשים.
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באנטישמיות.  המאבק  בתחום  משמעותיים  הישגים  גם  השנה  היו  אלה  אירועים  לצד 
צרפת  ממשלת  של  ההכרה  טראמפ,  דונלד  ארה"ב  נשיא  שהוציא  הצו  הם  בהם  הבולטים 
בהגדרת העבודה לאנטישמיות, דו"ח האו"ם הראשון מסוגו על אודות התופעה, מאפייניה 
והשלכותיה, חקיקה מדינתית נגד אנטישמיות ברשת, המשך מינוי שליחים מיוחדים ברחבי 
העבודה  בהגדרת  וארגונים  ממשלות  מצד  ההכרה  והמשך  באנטישמיות  למאבק  העולם 

למאבק באנטישמיות.

המידע שלפניכם נאסף ממאות מקורות שונים בשפות שונות ועובד לכדי תמונת מצב כוללת 
לאירועים.  בסמיכות  לפעול  התפוצות  ולמשרד  ישראל  לממשלת  לאפשר  כדי  אמת  בזמן 
במידה שנפלו טעויות בדו"ח אנו מתנצלים מראש. המידע שנאסף בידי מכונים וחוקרים הינו 
יש  ואינו משקף בהכרח את עמדת המשרד. לקבלת עמדה רשמית  ובאחריותם  על דעתם 

לפנות למשרד התפוצות. 

אסא,  חיים  עוז,  שיר  סייקן  לצוות  הדו"ח:  בכתיבת  חלק  שלקח  מי  לכל  להודות  רוצה  אני 
"נתיב"  לצוות  נחום,  לאלי  גם  תודות  זיידל.  ורונן  לוי  מיה  כהן-וייס,  סוזאנה  ממן,  ג'והאנה 
למנכ"ל  התפוצות:  משרד  לצוות  פורת,  ולדינה  קנטור  מרכז  לצוות  הממשלה,  ראש  משרד 
כדי  כימים  לילות  שעשו  מי  ולכל  שרתוק,  וטוביה  רענן  טוב  יום  אליצור,  חגי  כהנא,  דביר 

להבטיח חיים יהודיים משגשגים בתפוצות.

בכבוד רב,
יוגב קרסנטי

מנהל המאבק באנטישמיות
משרד התפוצות
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אירועים אלימים בולטים בשנת 2019
יהודים 	  של  תקיפות  ממאה  יותר  התרחשו   2019 שנת  במהלך  ארה"ב.  יורק,  ניו  ברוקלין, 

חרדים באזור ברוקלין. 

דצמבר, ניו יורק, ארה"ב. אפרו-אמריקני בן 37 נכנס לביתו של האדמו"ר מקאסאן בשכונת 	 
שנכחו  החסידים  את  ותקף  במאצ'טה  חמוש  חנוכה  נרות  הדלקת  אירוע  במהלך  מונסי 

במקום. כתוצאה מכך, 15 אנשים נפצעו, מתוכם שלושה באורח בינוני ושניים במצב קשה.

שהרוצח 	  וקבע  חלימי  משפחת  ערעור  את  דחה  בפריז  לערעורים  המשפט  בית  דצמבר, 
המוסלמי, קובילי טראומה, שרצח בברוטליות את שרה חלימי באפריל 2017, לא יועמד לדין 

כיון שבעת הרצח היה תחת השפעת קנאביס ולכן אינו אחראי למעשיו.

דצמבר, אינדיאנה, ארה"ב. שלושה סטודנטים יהודים הותקפו באלימות על ידי 11 סטודנטים 	 
אחרים באוניברסיטת אינדיאנה.

דצמבר, ניו ג'רזי, ארה"ב. חמושים פתחו בירי בתוך מכולת כשרה והרגו שני יהודים חסידים, 	 
מינדי פרנץ ומשה דויטש, ואת עובד המכולת דגלאס רודריגז, שנורה תוך ניסיונותיו לחלץ 
באירוע  התוקפים  ידי  על  ונהרג  נורה  סילס  ג'וזף  המשטרה  בלש  בנוסף,  החוצה.  אנשים 
אחר לפני כניסתם למכולת. היורים השתייכו לפלג הנצי של קהילת "הישראלים השחורים" 

)Black Israelites(, זרם בנצרות, שמאמניו טוענים שהם בני ישראל האמתיים.

מזרח 	  בצפון  נערים  של  חבורה  ידי  על  הותקף  יהודי  רב  אנגליה.  היל,  סטמפורד  נובמבר, 
לונדון. הצעירים קראו לעברו קריאות אנטישמיות, הכו אותו והותירו אותו מדמם ברחוב.

נובמבר, קולורדו, ארה"ב. גבר בן 27 נעצר על ידי ה-FBI בחשד שתכנן לפוצץ בית כנסת מקומי.	 

נובמבר, ניו יורק, ארה"ב. יהודי אורתודוקסי בן 30 נדקר ונפצע באורח קשה בדרכו לתפילה 	 
מחוץ לבית כנסת בשכונת מונסי.

אוקטובר, ברלין. גרמניה. פליט סורי הגיע לבית כנסת רפורמי בזמן תפילה כשהוא חמוש 	 
בסכין וצעק "אללה אכבר" וקריאות נגד יהודים. המשטרה שהוזעקה למקום עצרה אותו.

אוקטובר )יום כיפור(, האלה, גרמניה. לאחר פרסום סרטון שבו הפיץ מניפסט אנטישמי, המבוסס 	 
על עליונות לבנה וטיעונים ניאו-נאציים, ניסה פעיל הימין הקיצוני סטיבן באלאט ללא הצלחה 
לחדור לבית כנסת כשהוא חמוש ברובי סער ומטענים. לאחר שנכשל, ירה בליאט בשני עוברי 

אורח שהיו בקרבת מקום. מהירי נהרגו יאנה לנג וקווין ס', וגבר ואישה נוספים נפצעו. 

אוקטובר )יום כיפור(, ניו יורק, ארה"ב. אלמוני הצית תרמיל והשאיר אותו על מדרגות המרכז 	 
היהודי בברוקלין.

ספטמבר, ניו ג'רזי, ארה"ב. רכב שנסע בשבת בבוקר במהירות ניסה לדרוס שני גברים חרדים 	 
שצעדו ברחוב בעת שחזרו מבית הכנסת בג'קסון, סמוך ללייקווד.
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יולי, מיאמי, ארה"ב. רכב נעצר מול הכניסה של בית הכנסת "ישראל הצעיר" ונהג הרכב, גבר 	 
בן 30, יצא מרכבו וירה שישה כדורים לעבר ג'וזף ליפשולץ, יהודי בן 68 שעמד בכניסה לבניין, 

ופצע אותו באופן בינוני.

יוני, רוסאריו, ארגנטינה. הרב שלמה טוויל, מנהל בית חב"ד בעיר מזה 30 שנה, הותקף על 	 
ידי שלושה נערים, אשר קיללו והכו אותו בבטנו ובראשו, ולבסוף הטיחו אותו אל הרצפה.

שומרי 	  "קהילת  של  כנסת  לבית  בסמוך  נתפס  שבועות  חג  במהלך  בלגיה.  אנטוורפן,  יוני, 
הדת" מוסלמי חמוש בשלושה סכינים, כשהוא מחופש ליהודי-אורתודוקסי. יממה קודם לכן 

הוא ניסה להיכנס לבית חב"ד. 

מאי, הלסינגבורג, שוודיה. יהודייה בת 60, אשתו של מזכיר הקהילה היהודית במקום, נדקרה 	 
על ידי תוקף מוסלמי בדרכה לעבודה ונפצעה באורח קשה.

אפריל, סן דייגו, ארה"ב. ג'ון ארנסט בן ה-19 נכנס לבית כנסת חב"ד בפאווי שבפרברי סן 	 
מתפללים  ושלושה  מהירי  נהרגה  ה-60  בת  גילברט-קיי  לורי  מתפללים.  לעבר  וירה  דייגו 
מכתב  ארנסט  פרסם  הירי,  ביצוע  קודם  ימים  כמה  נפצעו.  הכנסת,  בית  רב  בהם  נוספים, 

קונספירטיבי, שבו האשים את היהודים בניסיון להשמדת הגזע הלבן. 

יהודים 	  בסממנים  שהולבשה  בובה  ושרפו  הכו  העיירה  אנשי  פולין.  פרוכניק,  אפריל, 
אנטישמיים מובהקים: ציציות, מגבעת חרדית, אף ארוך ונכתב עליה: "יהודה" ו"בוגד".

אפריל, מוסקבה, רוסיה. ישיבת "תורת חיים", הגדולה ביותר ברוסיה, הוצתה זמן קצר לפני 	 
תחילת ארוחת ליל הסדר במקום. 

אפריל, בורדון, צרפת. צעיר בן 18 פרץ לדירת שכנו בן ה-58 ודקר אותו בבטנו ובפניו 15 	 
פעמים, עד התערבותו של אדם נוסף. התוקף הצדיק את מעשיו בכך ש"רצה להרוג יהודי". 

לבסוף התברר שהקורבן, שנפצע באורח קשה, אינו יהודי.

מרץ, איזמיר, טורקיה. בקבוק תבערה הושלך לעבר בית כנסת "בית ישראל". התוקף הסביר 	 
שפעל במחאה כנגד מדינת ישראל.

היומי 	  בשוק  הולנדי-מצרי  ממוצא  מוסלמי  נרגילות  חנות  בעל  הולנד.  אמסטרדם,  מרץ, 
אלברט קייפמרקט נכנס לחנות השכנה שבבעלות יהודי ודקר את בעל החנות ואת בנו. 

מרץ, אנטוורפן, בלגיה. אדם מוסלמי התנפל ודקר אישה חרדית, שנפצעה באורח קל, בפתח 	 
בית כנסת בלב השכונה החרדית בעיר.

פברואר, איסלינגטון, לונדון, אנגליה. גלוח ראש בשנות ה-30 לחייו הכה באגרופים ובבעיטות 	 
יהודי חרדי בן 70, לאחר שווידא שהוא יהודי והשאיר אותו מדמם ברחוב.
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הישגים בולטים במאבק באנטישמיות 
בשנת 2019

בהמשך למגמה בשנים האחרונות, גם במהלך שנת 2019 נמשך אימוץ הגדרת העבודה לאנטישמיות 	 
של הארגון הבינלאומי להנצחת זכר השואה IHRA. השנה אמצו את ההגדרה במלואה מולדובה, 

צ'כיה, הונגריה, קנדה, יוון, צרפת, קפריסין ומחלקת המדינה של ארצות הברית. 

דצמבר, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, חתם על צו נשיאותי למאבק באנטישמיות. הצו הרחיב 	 
בסיס  על  לאפליה  רק  במקור  שהתייחס  ארה"ב,  של  האזרח  זכויות  לחוק  שש  סעיף  את 
גזע, לאום או צבע עור, גם על אפליה כלפי יהודים. בכך, אפשר מניעה של מימון פדראלי 
אפליה  מפני  יהודים  לסטודנטים  מספקת  הגנה  יספקו  שלא  ומגופים  מאוניברסיטאות 

.IHRA וגזענות. בנוסף, הצו אימץ את הגדרת האנטישמיות של

אוקטובר, ד"ר אחמד שהיד, הממונה מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם לענייני חופש 	 
דת או אמונה, הציג דו"ח ראשון מסוגו במוסדות האו"ם על תופעת האנטישמיות. 

 	 The Daily" הניאו-נאצי  האתר  מנהל  אנג'לין,  אנדרו  כי  קבע,  במונטנה,  משפט  בית  אוגוסט, 
Stormer", ישלם 14 מיליון דולרים כפיצויים לטניה גרש, מתווכת נדל"ן יהודייה, בעקבות דרישתו 
"להטריל אותה כמו פעם". השופט פסק סכום של כ-4 מיליון דולרים פיצויים עבורה ועבור בעלה 
ובנה, שספגו הטרדות אנטישמיות במהלך 2016. בנוסף פסק השופט, כי עורך האתר ישלם 10 

מיליון דולרים נוספים בגין התנהגותו הקיצונית, שיש "לגנות אותה בכל תוקף".

 	 ,)The Equality and Human Rights Commission( "מאי, "הוועדה לשוויון ולזכויות אדם
הגוף שאחראי על אכיפת השוויון החברתי באנגליה, הודיעה, כי פתחה בחקירה רשמית נגד 

מפלגת הלייבור בחשד להפליית יהודים על רקע יהדותם.

מאי, ממשלת הולנד הקצתה 3.35 מיליון דולרים למאבק באנטישמיות והציבה לראשונה את 	 
המאבק באנטישמיות כנושא בעדיפות לאומית.

מאי, הפרלמנט הגרמני אישר הצהרה הקובעת, כי קמפיין ה-BDS הוא אנטישמי. ההצהרה, 	 
שאושרה ברוב גדול מצד חברי הפרלמנט הגרמני, אינה אוסרת על פעילות BDS במדינה, 
ולעיריות לא לשתף  לבית הנבחרים הפדראלי, לפרלמנטים במדינות המחוז  אולם קוראת 

פעולה או לממן ארגונים התומכים בחרם על ישראל. 

אפריל, לראשונה ביוון, מונה ד"ר אפסטתיוס ס' ליאנוס ליאנטיס, המזכיר המיוחד של משרד 	 
החוץ לדיפלומטיה דתית ותרבותית, למזכיר מיוחד למאבק באנטישמיות ולהכחשת השואה.

ינואר, בית משפט בצרפת גזר על אלאן סוראל, אחד האנטישמים הבולטים בצרפת, מאסר 	 
וקנסות כבדים בגין אנטישמיות והכחשת שואה.
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מוסדות האו"ם
האסיפה הכללית של האו"ם

בדומה לשנים קודמות, גם בשנת 2019 סבלה ישראל מיחס מפלה וסטנדרט כפול באסיפה 
ישראל  בגינוי  שעסקו  החלטות,   18 האחרונה  בשנה  התקבלו  כך,  בתוך  האו"ם.  של  הכללית 
ובסכסוך הישראלי-פלסטיני. זאת לעומת שבע החלטות בלבד, שהתקבלו ביחס ליתר מדינות 

העולם, בהן איראן, סוריה, טורקיה וצפון קוריאה.1

אונר"א

אנטישמיים  לפרסומים  דוגמאות  שחשף  דו"ח,   UN Watch ארגון  פרסם   2019 בספטמבר 
ברשתות החברתיות של עובדי אונר"א מהשנה האחרונה, בהן הצגה של היטלר כאדם הומניטרי, 

קריאה להשמדה של מדינת ישראל וקריקטורות של יהודים חרדים כרוצחי ילדים פלסטינים.2

מאבק באנטישמיות
דו"ח האו"ם בנושא האנטישמיות, אוקטובר 2019

ד"ר אחמד שהיד, הממונה מטעם מועצת זכויות האדם של האו"ם לענייני חופש דת או אמונה, 
הגיש לעצרת הכללית של האו"ם דו"ח, ראשון מסוגו, שהוקדש לתופעת האנטישמיות.

הדו"ח מכיר ומתקף את ההבחנה בין שלושת סוגי האנטישמיות: כזו הנובעת מאידאולוגיות 
שנובעת  ואנטישמיות  קיצוניות  שמאל  מאידיאולוגיות  הנובעת  אנטישמיות  קיצוניות,  ימין 
מהאיסלם הקיצוני. הדו"ח מדגיש, שדחיית זכות קיומה של מדינת ישראל וקריאות לחיסולה 

הינם ביטויים לאנטישמיות עכשווית.

וכי שכיחותן של עמדות אנטישמיות  נמצאת בעלייה  כי תופעת האנטישמיות  הדו"ח קובע, 
זו,  ברוח  לא.  כלל  או  מועטה  יהודית  אוכלוסייה  בהן  שיש  במדינות  אפילו  משמעותית,  היא 
עקב  לממשה  נמנעים  ואף  יהדותם  את  המצניעים  יהודים  של  לתופעה  מתייחס  אף  הדו"ח 
פחדם מאנטישמיות. הדו"ח מדגיש, כי המעשים המפלים כלפי יהודים אינם מוגבלים לאנשים 
פרטיים בלבד, ולעתים הם שואבים עידוד מחוקים וממדיניות ממשלתית. הדו"ח מזהיר, שאם 
מדינות לא יפעלו למיגור האנטישמיות, היא תתפשט ותהפוך לסכנה ממשית לקבוצות מיעוט 

נוספות מלבד היהודים.

1  https://unwatch.org/2019-un-general-assembly-resolutions-singling-out-israel-texts-votes-analysis.
2 https://unwatch.org/wp-content/uploads/2012/01/UNRWA-Staff-Incitement-Report-September-2019.pdf.
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של  סיווג  מחוסר  החל   - רבים  הם  לה  שהגורמים  התת-דיווח,  לתופעת  גם  מתייחס  הדו"ח 
ביכולת  פוגעת  זו  תופעה  לדווח.  בנוח  מרגישים  שלא  ביהודים  וכלה  כאנטישמיות  תקריות 

להיאבק בתופעה.

הדו"ח מטפל בתנועת ה-BDS בפסקה אחת בלבד )פסקה מס' 18(. יש בו התייחסות לתפיסות 
השונות ביחס ללגיטימיות הפעילות של תנועת ה-BDS ולהצהרותיהם של פעילים בתנועה 
)אין התייחסות למעשים(. הוא מכיר בחרם כצורת ביטוי פוליטית לגיטימית ומוגנת, ומצד שני 
הוא שולל ומגנה ביטויים והתבטאויות שנעשים בהשראת דימויים אנטישמיים כלפי יהודים, או 

כאלה ששוללים את זכות קיומה של מדינת ישראל להתקיים. 

ככלי   IHRA של  האנטישמיות  בהגדרת  מכיר  הדו"ח  האנטישמיות,  למיגור  מהמאמץ  כחלק 
חינוכי )שאינו מחייב משפטית(, שביכולתו לסייע בזיהוי האנטישמיות לגווניה וממליץ למדינות 

לאמצה. 

לבסוף, הדו"ח ממליץ על מינוי נציג קבוע מטעם האו"ם לנושא האנטישמיות.3

דו"ח של ועדת האו"ם למיגור אפליה גזעית, אוגוסט 2019

באוגוסט 2019 פרסמה ועדת האו"ם למיגור אפליה גזעית )CERD( דו"ח באשר למצב העדכני 
ברשות הפלסטינית. לצד ביקורת על האפליה הקיימת כנגד מיעוטים החיים ברש"פ, ביקרה 
הוועדה את ההסתה לאלימות נגד ישראלים ואת עידוד האנטישמיות, במיוחד במערכת החינוך 

ובספרי הלימוד, וקוראת לה לחדול מכך.4

 UNESCO הסרת הפסטיבל באאלסט מרשימת

במרץ 2019, שבועות מספר לאחר קיום הפסטיבל השנתי באאלסט, ביקשה מזכ"לית אונסק"ו, 
המורשת  מרשימת  הפסטיבל  הסרת  את  לשקול  בארגון  החברות  ממדינות  אזולאי,  אודרי 
בו:  המופיעים  האנטישמיים  המוטיבים  עקב   )ICH( אונסק"ו  של  מוחשית  הלא  התרבותית 
בפסטיבל הוצגו דמויות סטריאוטיפיות של יהודים חרדים, המחזיקים בידיהם שקים של כסף.5

בדצמבר 2019, לאור הגילויים האנטישמיים, אונסק"ו הסירה רשמית את הפסטיבל מרשימת 
אתרי המורשת שלה.6

3  https://undocs.org/A/74/358.
4 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/PSE/CERD_C_PSE_CO_1-2_36938_E.pdf.
5 https://en.unesco.org/news/unesco-requests-consideration-possible-removal-aalst-carnival-its-intangible-heritage-lists.
6 https://jewishnews.timesofisrael.com/123-unesco-drops-belgian-parade-from-heritage-list-over-antisemitism-

charges
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ותיקן - מאבק באנטישמיות
נאומו 	  במהלך  באנטישמיות  העלייה  את  הוקיע  פרנציסקוס  האפיפיור  ותיקן.  נובמבר, 

השבועי בוותיקן. הוא קבע כי תופעת האנטישמיות היא לא אנושית ולא נוצרית, וסיים את 
נאומו באמירה, ש"היהודים הם אחינו, ואסור לרדוף אותם".7

סולידריות 	  הביע  שבו  מכתב,  שלח  בארגנטינה(,  וגדל  )שנולד  פרנציסקוס  האפיפיור  יולי. 
ואמפתיה לארגון הגג של יהודי ארגנטינה )דאיה( לקראת ציון 25 שנה לפיגוע נגד המרכז 

היהודי AMIA בבואנוס-איירס, שנהרגו בו 85 בני אדם.8

מרץ. האפיפיור פרנציסקוס הודיע, כי במרץ 2020 תפרסם הכנסייה את המסמכים החשאיים 	 
השואה.  מזוועות  עין  העלימה  היא  שלפיהם  השואה,  בתקופת  התנהלותה  אודות  על 

האפיפיור הכריז, כי "הכנסייה אינה פוחדת מההיסטוריה".9

7 http://www.ncregister.com/daily-news/pope-francis-and-the-fight-against-anti-semitism.
8 https://www.jta.org/quick-reads/pope-francis-sends-letter-to-argentine-jewish-group-on-amia-bombing-

anniversary.
9 https://www.maariv.co.il/news/israel/Article-687708.
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ACMS אנטישמיות ברשתות החברתיות – ניתוח
שמפעיל  הניטור  מערכת   ,)Antisemitism Cyber Monitoring System( ACMS מערכת 
משרד התפוצות לניטור וסיווג שיח אנטישמי, משלימה שנתיים של פעילות מבצעית בניטור 
חברתיות.  רשתות  ניתוח  על  בהתבסס  בעולם  אנטישמיות  ביטויי  של  מצב  תמונת  ויצירת 
המערכת מנטרת ארבע רשתות חברתיות – פייסבוק, טוויטר, יו-טיוב ו-Reddit בארבע שפות – 
אנגלית, צרפתית, גרמנית וערבית. המערכת מנתחת שיח ציבורי בלבד, החשוף לכלל הגולשים 
המערכת  פועלת  שלפיה  האנטישמיות  הגדרת  סגורות(.  קבוצות  מנטרת  אינה  )המערכת 
תואמת את הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA. המערכת מזהה ומסווגת אנטישמיות 
לפי משתנים שונים, בהם אזור גיאוגרפי, סוג האנטישמיות ומידת חומרתה, כאשר כל קטגוריה 

מסווגת לעוד כמה תת-קטגוריות. 

בחודשים הקרובים יורחב הניטור לשפות ולרשתות נוספות. 

המערכת אספה עד היום, במשך שנתיים של פעילות, 6,740,000 פוסטים אנטישמיים, אשר 
.)unique users( נכתבו על ידי 339 אלף משתמשים

במהלך שנת 2019 זיהתה המערכת 2,780,000 פוסטים: 
אנגלית – 1,710,000 פוסטים )61.5%(	 
ערבית – 745,800 פוסטים )26.8%(	 
צרפתית – 262,710 פוסטים )9.4%(	 
גרמנית – 61,490 פוסטים )2.3%(	 

סך כל הפעילים ברחבי העולם )על פי המערכת( – 10238,400
אנגלית – 171,200	 
ערבית – 41,480	 
צרפתית – 32,480	 
גרמנית – 13,260	 

השפה הבולטת הינה האנגלית )61.5% מכלל הפוסטים( ואחריה הערבית )26.8%(. 

20,020 פעילים אנטישמים מזוהים במערכת בכמה שפות.  10
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הערים הבולטות הן פריז, ניו יורק, לוס אנג'לס, וושינגטון ושיקגו.

אנטישמיות. הקטגוריה המובילה בשנת  שונות של  פי קטגוריות  על  נעשה  ניתוח הפוסטים 
קלאסית  אנטישמיות  ואחריה   ,)63.1%( חדשה  אנטישמיות  היא  האירופיות  בשפות   2019
)29.4%( והכחשת השואה )7.5%(. מבין התת-קטגוריות מובילה קונספירציה יהודית ואחריה 
דמוניזציה של ישראל, דה-לגיטימציה של ישראל, קונספירציה ציונית ודמוניזציה של יהודים.
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מגמות עיקריות בשנת 2019
ירידה בכמות הפוסטים האנטישמיים בשנת 2019 יחסית לשנת 2018

בשנת 2019 זיהינו ירידה של כ-25% בכמות הפוסטים האנטישמיים שהמערכת אספה יחסית 
ל-2018. 2,780,000 פוסטים ב-2019 לעומת 3,710,000 ב-2018. 

הן  המרכזיות.  הרשתות  של  החדשה  במדיניות  נעוצה  לירידה  האפשריות  הסיבות  אחת 
פייסבוק והן טוויטר הקשיחו את מדיניותן כלפי דיבור שנאה מכל סוג שהוא. בכל פעם שדיבור 
שנאה הופך לאלימות בחיים האמתיים, האירוע משפיע על המוניטין של החברות ומדרבן אותן 

למאמץ גדול כדי למנוע כמה שאפשר המשך של דיבור שנאה.

כחלק מהמאמץ, למשל, ב-27 במרץ 2019 הודיעה פייסבוק, כי לא תאפשר עוד תכנים התומכים 
ב"עליונות לבנה". ההודעה פורסמה כמעט שנה לאחר הגילוי, כי מדיניותה נגד "עליונות לבנה" 
לטעון,  או  אתנו-לבנות,  מדינות  להקמת  לקרוא  למשתמשים  מאפשרת  עדיין  שנאה  ודיבור 
"צריכה להיות אומה לבנה בלבד".11 בנוסף, פייסבוק החלה בפעילות שהתמקדה  כי ארה"ב 
 2019 במאי   3 בתאריך  שנאה.  דיבור  כמפיצי  בעיניה  הנתפסים  אינדיווידואלים,  בפעילים 
ופעילי  ג'ונס,  ואלכס  לואיס פאראחאן  כמו  פייסבוק את חשבונותיהם של פעילים,  השהתה 

"עליונות לבנה", כמו פול נלן, מילו יאנופולוס, פול ג'וסף ווטסון ולאורה לומר.12

וראשת  צרפת, עמנואל מקרון,  נשיא  זילנד,  ניו  בכרייסטצ'רץ',  פיגועי הטרור  חודשיים אחרי 
היי-טק  חברות  עולמיים,  מנהיגים  של  קבוצה  הובילו  ארדרן,  ג'סינדה  זילנד,  ניו  ממשלת 
וארגונים נוספים לאמץ את "שיחת כרייסטצ'רץ'" - התחייבות המבקשת לנסות ולחסל תוכן 
דיבור  המציגים  סרטונים  להסיר  החלה  יו-טיוב  גם  מקוון.13  באופן  אלים  וקיצוני  טרוריסטי 
שנאה. בין החודשים אפריל-יוני 2019 הסירה יו-טיוב 100,000 סרטוני וידיאו, 17,000 ערוצי 
צפייה וכחצי מיליארד תגובות המכילות דיבור שנאה. טוויטר לא פיגרה מאחור והחליטה ב-9 

ביולי 2019 להסיר ציוצים, המביעים דה-הומניזציה כלפי קבוצות דתיות.14

נדידת קיצונים מהרשתות החברתיות המובילות לרשתות אלטרנטיביות

)מ-  2018 לעומת   2019 בשנת  הקיצוני"  "הימין  בקטגוריית   18% של  ירידה  רשמה   ACMS
452,000 פוסטים בשנת 2018 ל-373,300 פוסטים בשנת 2019(. ככל שהרשתות החברתיות 
הלבנה",  "העליונות  של  השיח  ובמיוחד  שנאה,  דיבור  על  פיקוחן  את  הגבירו  המרכזיות 
 ,8chan ,4chan ,GAB ,VK ,קיצונים רבים התפזרו לפלטפורמות לא מפוקחות, כמו טלגרם 
ב-360%  גדלה   Gab ברשת  התעבורה  דעותיהם.  את  להפיץ  כדי   Discord או   Minds.com

.SEMRush-במהלך שנת 2019, וזאת על פי ניתוח נתונים ב

11 https://www.theguardian.com/technology/2019/mar/27/facebook-white-nationalism-hate-speech-ban.
12 https://apnews.com/7825d0df3fda4799a78da92b9e969cdc.
13 https://www.beehive.govt.nz/release/christchurch-call-eliminate-terrorist-and-violent-extremist-online-content-

adopted.
14 https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/hatefulconductupdate.html.
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יש לציין, כי GAB ו-8chan במיוחד הפכו בשנה האחרונה מקלט עבור פעילי "עליונות לבנה" 
ותעמולה ניאו-נאצית. אסטרטגיית התעמולה ושיטות הגיוס בפלטפורמות הללו הדגישו את 
להקצנה  כווקטור  ואת השימוש במדיה החברתית  הלבן  הבין-לאומיות של הטרור הלאומני 

המובילה לאלימות.

 ,Cloudfare-ש לאחר  האתר,15  את  לסגור   8chan האנונימי  הפורום  נאלץ   2019 באוגוסט 
ספק האבטחה שלו, הפסיק לספק לו שירותים. ההחלטה של   Cloudflare הגיעה יום לאחר 
שהיורה באל פאסו העלה הצהרה גזענית ב-8chan, לפני שרצח 20 בני אדם. בעבר שימש 
האתר גם את היורה בכרייסטצ'רץ', ניו זילנד, כמו גם את היורה בבית הכנסת באפריל בפוואי, 
קליפורניה. בנובמבר 2019 שב ועלה לאוויר האתר, עם אותם בעלים )ג'ים ווטקינס(, אבל עם 
הרגולציה  של  המורכבות  את  המדגיש  מהלך  חדשים,  שירותים  וספקי   ,8kun  – חדש  שם 

באינטרנט.16

ACMS – ניטור בשפה האנגלית
שנת 2019 התאפיינה בירידת כמות השיח האנטישמי ברשתות החברתיות המרכזיות. כמות 
הפוסטים האנטישמיים הכללית ירדה מ-3.71 מיליון בשנת 2018 ל-2.78 מיליון בשנת 2019, 

ירידה של כ 25%. 

השפה האנגלית, שהיא השפה המובילה בשיח האנטישמי המנוטר על ידי המערכת ומהווה 
כ-61.5% ממנו, חוותה ירידה של שליש בכמות הפוסטים האנטישמיים המנוטרים - מ-2.78 
מיליון פוסטים ב-2018 ל-1.71 מיליון ב-2019. אלו נכתבו על ידי 171 אלף משתמשים לעומת 

284 אלף בשנת 2018.

חדשה,  אנטישמיות  קטגוריית  תחת  הוגדר  ממנו   65.9% האנטישמי,  השיח  של  כללי  בניתוח 
שעברה,  לשנה  בהשוואה  השואה.  ועיוות  כהכחשה  ו-7.1%  קלאסית  כאנטישמיות   27%
בקטגוריית האנטישמיות החדשה חלה עלייה מתונה, בעוד האנטישמיות הקלאסית והכחשת 
השואה ירדו באופן מתון. נוסף על כך, חמש קטגוריות המשנה הבולטות של השיח האנטישמי 
נשארו דומות לשנה שעברה: הדמוניזציה של ישראל, דה-לגיטימציה של ישראל, התבטאויות 
קונספירטיביות על אודת קונספירציה ציונית, קונספירציה יהודית, והאנטישמיות הקלאסית 
של הימין הקיצוני נשארו תת-הקטגוריות הנפוצות ביותר של השיח האנטישמי במהלך 2018 
ו-2019. יש ההבדל אחד, כשהשנה עלו במספרן תיאוריות והתבטאויות על אודות "קונספירציה 

ציונית" על "קונספירציה יהודית". 

הערים הבולטות ברמת השיח האנטישמי, על פי מספר הפוסטים והמשתמשים, נשארו כפי 
שהיו במהלך השנתיים האחרונות: ניו יורק, לוס אנג'לס, וושינגטון ושיקאגו בארבעת המקומות 
הראשונים. ממצא זה תואם את ממצאי המרכז למחקר שנאה וקיצוניות, שמצא, כי ערים אלה 
אכן עומדות בראש הרשימה מזה עשור.17 העיר החמישית, לפי מספר הפוסטים, היא דבלין, 

15 https://www.bbc.com/news/technology-49232333.
16 https://8kun.top/index.html.

אלעדל חסן, שיא של 16 שנה באירועי פשעי שנאה אלימים, דוחות אפ.בי.איי, 12 נובמבר 2019:  17 
.https://www.nytimes.com/2019/11/12/us/hate-crimes-fbi-report.html
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ולפי מספר המשתמשים האנטישמים - פריז. חמש המדינות הבולטות בשיח האנטישמי בשפה 
האנגלית הן ארה"ב, בריטניה, אוסטרליה, ניו זילנד וקנדה. 

מדוע אנחנו חווים ירידה בשיח האנטישמי ברשתות החברתיות 
המרכזיות בשפה האנגלית

נראה כי הירידה בכמות הפוסטים והמשתמשים נובעת משילוב של כמה גורמים. במהלך שנת 
2019, פלטפורמות התקשורת החברתיות כמו פייסבוק וטוויטר ניצבו מול לחץ עצום ודרישה 
לעשות יותר במאבק בשיח השנאה והאנטישמיות באתריהם. בחודש מרץ, כעשרה ימים לאחר 
"העליונות הלבנה",  רוצח הדוגל בערכי תנועת  ידי  על  הטבח במסגד בכרייסטצ'רץ', שבוצע 
פייסבוק הודיעה על איסור מוחלט על כל ביטוי של "עליונות לבנה" על גבי הפלטפורמה שלה. 
קיצונים,  משפיענים  של  המסוכנים"  "הקולות  את  פייסבוק  הורידה  יותר,  מאוחר  חודשיים 
ובאוקטובר היא הודיעה על איסור לפרסם "פייק ניוז" וגילתה, ש"צוות מומחים יבדוק ויסיר 
המדיניות  השפעות  מתואמת".  מקורית  לא  בפעילות  המעורבים  וחשבונות,  קבוצות  דפים, 
החדשה של פייסבוק ניכרות בבירור במערכת ACMS, אשר מראה ירידה של 70% בפוסטים 
האנטישמיים בפייסבוק בשנת 2019 בהשוואה לשנה שעברה. בדומה לכך, טוויטר הודיעה ביולי 
על איסור על "שיח שנאה, העושה דה-הומניזציה לקבוצות דתיות". החברה הבטיחה להשעות 
משתמשים שלא יצייתו לכללים החדשים )למרות שלא תשעה משתמשים עבור מקרים שחלו 
יו-טיוב  כולל  החברתית,  התקשורת  ענקיות  מצד  זו  גישה  החדשים(.  הכללים  כניסת  לפני 
ואינסטגרם, השאירה למעשה את פעילי "העליונות הלבנה" ללא פלטפורמה להבעת דעותיהם 
הגזעניות והפצתן. השפעת המציאות הזאת ניכרת בהרחבת השימוש בפלטפורמות, שבעבר 
היו שוליות ולא מפוקחות, כגון Gab ,VK, או 8chan: האחרונה הורדה על ידי מספר שרתים 
בשל תרומתה לשלושה מקרי ירי המוני לפחות. על פי הנתונים שישנם בידינו , התעבורה לאתר 
Gab במהלך המחצית הראשונה של 2019 עלתה בכ-200%, ובאוגוסט היו בפלטפורמה זו יותר 

ממיליון חשבונות רשומים, לעומת 300 אלף בלבד בחודש ינואר 2019. 

מבט קרוב יותר על השיח האנטישמי כפי שנותח על ידי מערכת ACMS מראה, כי הבדלים 
תרבותיים משפיעים רבות על המגמות בשיח האנטישמי ברשת. הדבר בולט בעיקר בניתוח 
ומציאותיות בשתי המדינות המובילות בשיח האנטישמי בשפה האנגלית:  מגמות רשתיות 
בעוד  והקלאסית,  החדשה  באנטישמיות  עלייה  חוו  אלה  מדינות  שתי  ובריטניה.  ארה"ב 
קטגוריות אחרות של אנטישמיות ירדו בהן. במהלך השנה שחלפה, שתי המדינות היו עסוקות 
ביטוי  לידי  שבא  כפי  הרשתי  האנטישמי  בשיח  השונות  התהפוכות  באנטישמיות.  במאבק 
אלה  למאבקים  הגיבו  המדינות  בשתי  אנטישמים  שמשתמשים  מגלות,   ACMS במערכת 

בדרכים שונות.



21

אנטישמיות | 2019 | דוח מסכם

ארה"ב

השנים  במהלך  השטנה  ושיח  הגזענות  נגד  רציני  מאבק  התנהל  בארה"ב  כי  ספק  אין 
ירידה  שהייתה  בעוד  כי  מראים,   ACMS מערכת  שאספה  הנתונים  זאת,  עם  האחרונות. 
האנטישמיות  בביטויי  עלייה  חלה  השואה,  והכחשת  הקלאסית  האנטישמיות  בביטויי 
החדשה. המערכת מראה, כי העלייה בביטויי האנטישמיות החדשה ברשת נובעת, בסבירות 
קשה  ביקורת  להביע  מיהרו  אלו  הקיצוני.  בשמאל  פוליטיקאים  של  מהפופולריות  גבוהה, 
ולעתים אנטישמית נגד ישראל. רעיונות אלה בדרך כלל מופצים ישירות דרך חשבונות המדיה 
החברתית האישיים שלהם. בין אם היו אנטישמים בכוונותיהם או לא, הם לעתים עוררו עלייה 
מעבר   .ACMS-ה במערכת  נקלטו  אלה  ביטויים  חדשה.  אנטישמיות  ביטויי  שכלל  בשיח, 
לכך, הנתונים מראים, כי שינויים, מגמות ועליות בשיח, הכוללים ביטויי אנטישמיות חדשה, 
נבעו ישירות ממקרים אמתיים, שבהם פרסמו פוליטיקאים הערות אנטישמיות במסווה של 
ביקורת נגד ישראל. לדוגמה, בעקבות ציוץ בטוויטר של חברת הקונגרס אילהאן עומאר ב-10 
בפברואר, שבו רמזה בגלוי, כי ארגון איפא"ק משלם לפוליטיקאים אמריקנים כדי שיאמצו 
עמדות פרו-ישראליות, אשר הפך לוויראלי, דיווחה המערכת על עלייה באנטישמיות החדשה 

באותו יום )ראו ציר זמן בתרשים שלהלן(.

סטריאוטיפים  עודד  עומר  של  הציוץ  בעקבות  האנטישמי  השיח  כי  מגלה,  השיח  ניתוח 
במקרה  כללי.  באופן  והיהודים  ישראל  לאיפא"ק,  בנוגע  קונספירציה  ותיאוריות  אנטישמיים 
הפצת  בעקבות  החדשה  האנטישמיות  בקטגוריית  גדולה  עלייה  הראתה  המערכת  דומה, 
הקריקטורה,  עומר.  ואילהאן  טאליב  רשידה  הקונגרס  חברות  ידי  על  אנטישמית  קריקטורה 
משנת 2006, צוירה על ידי הקריקטוריסט הברזילאי ממוצא לבנוני קרלוס לאטוף )אנטישמי 
שארגנה  שואה  מכחישות  לקריקטורות  הבין-לאומית  בתחרות  השני  במקום  וזכתה  ידוע(, 
ישירות  כי מגמות בשיח האנטישמי קשורות  זה הראתה המערכת,  גם במקרה  איראן. שוב, 
למקרה המקורי שתואר. השיח האנטישמי המשיך למחזר את הדעות הקדומות האנטישמיות 
המערכת  ידי  על  ונקלט  ניכר  זה  השפעה  גורם  דפוס  המקורי.  מהציוץ  להסיק  היה  שאפשר 

בשיח האנטישמי בארה"ב במקרים נוספים במהלך השנה החולפת.
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ACMS – ניטור בשפה הגרמנית
1. מגמות כלליות

כ-13  ידי  על  הגרמנית  בשפה  פוסטים  אלף  כ-66  הכול  בסך  המערכת  זיהתה   2019 בשנת 
ל-76  זאת  משווים  כאשר  כאנטישמיים.   ACMS-ה מערכת  ידי  על  וסווגו  משתמשים  אלף 
אלף הפוסטים מכ-11 אלף משתמשים שזוהו כאנטישמיים בשנת 2018, אנו רואים ירידה של 

כ-13% בשנה האחרונה.

עם זאת, נתון זה אינו מצביע בהכרח על ירידה בכמות השיח האנטישמי ברשתות החברתיות 
את  לפרסם  עברו  החברתיות  הרשתות  שמשתמשי  אלא  וטוויטר.  פייסבוק  המובילות, 
טלגרם,  כמו  אלטרנטיביות  חברתיות  מדיה  בפלטפורמות  שלהם  האנטישמיים  הפוסטים 
הגרמנית  הרשת  אכיפת  חוק  ידי  על  טכנית  פטורות  שהן  ברשתות  או  סגורות  בקבוצות 
)Netzwerkdurchsetzungsgesetz(, כמו VK. הם עושים זאת על מנת "לברוח מצנזורה", וכך 

יוכלו להיות "פעילים יותר".18

פוסטים  למחוק  חברתית  מדיה  חברות  מחייב  והוא   ,2018 בינואר  ב-1  לתוקפו  נכנס  החוק 
פוגעניים תוך 24 שעות מרגע הדיווח עליהם, או להיחשף לקנסות בסכום של עד חמישה מיליון 
אירו במידה שאינם מצייתים לחוק. עם זאת, סעיף 1 )2( קובע, כי "ספק רשת חברתית פטור 
מההתחייבויות ]...[ אם לרשת החברתית יש פחות משני מיליון משתמשים רשומים בגרמניה". 
וממשיכים  לציבור  גלויים  נותרים  אלה  בפלטפורמות  שהועלו  אנטישמיים  פוסטים  לפיכך, 

להשפיע על הגולשים.

2. צמיחה בשיח תחת קטגוריית אנטישמיות קלאסית

הפכה  הקלאסית  האנטישמיות  כי  מראה,   2019 בשנת   ACMS ניתוח   ,2018 לשנת  בניגוד 
לקטגוריה המובילה בפוסטים שנכתבו בשפה הגרמנית. 41.7% מהפוסטים מכילים אנטישמיות 
קלאסית )לשם השוואה, בשנת 2018 אחוז הפוסטים תחת אנטישמיות קלאסית היה 34.1%(, 
39.7% מהפוסטים מכילים אנטישמיות חדשה )2018 - 48.7%( ו-18.6% מכילים הכחשת שואה 
המשמעותיות  הקטגוריות  חמש  מקרוב,  הללו  המספרים  את  כשבוחנים   .)17.2%  -  2018(
היהודים,  של  דמוניזציה  ישראל,  של  דמוניזציה  יהודית,  קונספירציה  הן  ביותר  החזקות 

אידיאולוגיה קלאסית של הימין הקיצוני וקונספירציות ציוניות.

ושוויץ  גרמניה  אוסטריה,  בין  ושפות  ערים  מדינות,  בין  מעניינים  הבדלים  מראה   ACMS
בגרמניה, האנטישמיות  גרמניים  והחדשה. בפוסטים  ביחס לשיעור האנטישמיות הקלאסית 
הקלאסית גוברת בבירור על האנטישמיות החדשה )46.6% ו-34%, בהתאמה(, ואילו באוסטריה 
)אוסטריה:  הקלאסית  מהאנטישמיות  יותר  פופולרית  מעט  החדשה  האנטישמיות  ובשוויץ 
42.5% ו-41.1%, בהתאמה, שוויץ: 47.2% ו-44%, בהתאמה(. עם זאת, מרווח זה קטן בהרבה 

18 https://www.einprozent.de/blog/meinungsfreiheit/gegenkultur-auf-telegram-jetzt-mitmachen/2536.
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בהשוואה לפוסטים בשפות אחרות באותה מדינה. בפוסטים באנגלית בגרמניה, האנטישמיות 
החדשה נמצאת בבירור במקום הראשון )ראו להלן צילומי מסך של מערכת ACMS(. עליית 
גילויי  על  בגרמניה מתאימה לשחיקת הטאבו  חלקה של האנטישמיות הקלאסית בפוסטים 

אנטישמיות בציבור הגרמני )ראו פרק גרמניה בדו"ח(.

הבדלים קיימים גם בין ערים במדינה ספציפית. לדוגמה, בברלין האנטישמיות החדשה היא 
בדורטמונד,  קלאסית.  באנטישמיות  מדובר  במינכן  ואילו  ביותר,  החזקה  הקטגוריה  בבירור 
חלקה של הכחשת השואה ומזעורה הוא יחסית גבוה בהשוואה לערים אחרות בגרמניה. מגמה 
זו תואמת לכך, שדורטמונד נחשבת למרכז הימין הקיצוני במערב גרמניה )ראו להלן צילומי 

.)ACMS מסך של מערכת
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3. ניתוח תוכן

ככלל, משתמשים מהימין הקיצוני, מהשמאל הקיצוני והאיסלאם הקיצוני אימצו כולם אותם 
)קלאסית  קונספירציה  ותיאוריות  חדשה  אנטישמיות  כולל  בעמדותיהם,  ורטוריקה  נושאים 
הלא-יהודים  את  מציגים  ובכך  בעולם,  שולטים  שהיהודים  הרעיון  את  הפיצו  כולם  וחדשה(. 
מופצת  היהודים  שנאת  עצמית.  כהגנה  היהודים  על  ההתקפות  את  ומצדיקים  כקורבנות, 
אלה  כולל  האנטישמיים,  הפוסטים  מרבית  וסרטים.  תמונות  טקסטים,  קודים,  באמצעות 
כוללים  ואף  קלאסית  יהודים  שנאת  של  סטריאוטיפים  על  מבוססים  לישראל,  הקשורים 

מאפיינים של עלילות דם. ההשוואה בין ישראל לנאצים מאפשרת טשטוש העבר הגרמני.

וכי  ובתקשורת,  בבנקים  שולטים  היהודים  כי  התפיסה,  את  כוללות  קונספירציה  תיאוריות 
הפוליטיקאים הם בובות של היהודים והציונים. "ציונים" הינו ביטוי, אשר בדרך כלל מוסווה 
גולשים  בקרב  "יהודים".  המפורש  מהציון  קורקט  פוליטיקלי  יותר  ונשמע  אנטישמית  כוונה 
ונאמנותם לגרמניה  אלה בגרמניה, יהודים נתפסים לעתים קרובות כישראלים או כנציגיהם, 
הגדולה"  "ההחלפה  של  הקונספירציה  לתיאוריות  הבסיס  היא  זו  תפיסה  בספק.19  מוטלת 
ותוכנית "קלרגי", המופצות לעתים קרובות על ידי קיצונים ימנים. לטענתם, היהודים מבצעים 
את תוכנית "קלרגי", שמטרתה להשמיד את גרמניה ואירופה ולחסל את הגזע הלבן באמצעות 
עידוד רב-תרבותיות והגירה מסיבית. התיאוריה טוענת, כי המטרה היא לערבב את הגזעים 
לאפשר  ובכך  נמוכה,  ואינטליגנציה  נחות  אופי  עם  פסיבי  היברידי  גזע  לטפח  כדי  יחד  כולם 

ממשל נצחי על ידי אריסטוקרטיה יהודית מובחרת.

פוסטים בקטגוריה הכחשת שואה, עיוותה ומזעורה, קוראים בדרך כלל לשחרור מכחישי שואה 

19 Susanne Cohen-Weisz, Jewish life in Austria and Germany since 1945: Identity and Community Reconstruction, 
Central European University Press, Budapest, 2016, pp. 226-227, 316-317.

2019
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ישראל,  דמוניזציה של  יחד עם  סוגיות אלה,  על הכחשת שואה.  ולביטול החוק הגרמני, האוסר 
והניאו-נאצי  הקיצוני  מהימין  המפלגות  שלוש  של  הבחירות  במערכת  מרכזיות  סוגיות  גם   היו 
)"Die Rechte", "NPD" ו-"Der Dritte Weg"(, שהתמודדו בבחירות 2019 לפרלמנט האירופי. עם 
זאת, כמעט שאין פוסטים המכילים הכחשת שואה, סמלים נאציים, קריאות לאלימות נגד יהודים 

ורעיונות אנטישמיים קיצוניים, שכולם אסורים על פי חוק ובני ענישה הן בגרמניה והן באוסטריה.

לעומת זאת, פוסטים מסוג זה מופיעים בפלטפורמות ללא פיקוח, כגון אפליקציות העברת 
יותר  ואסלאמיסטים משתמשים  ימנים  והודעות. קיצונים  לוחות מודעות  פורומים,  הודעות, 
מקימים  הם  אחרים.  קיצונים  עם  קשרים  של  רשת  ולפתח  תעמולה  להפצת  בטלגרם  ויותר 
קבוצות צ'ט אזוריות, שבאמצעותן הם קובעים פגישות, מארגנים התרמות או מחליפים מידע 
למשתמשים  לקרוא  כדי  משמשות  פתוחות  רשתות  מחתרתיים.20  וקונצרטים  אירועים  על 
הניאו-נאצים  את  משמש   EndChan ההודעות  לוח  בטלגרם.  הקיצוניות  לקבוצות  להצטרף 

להפצת המסרים שלהם ולבניית תשתית פעילים עולמית.21

הפלטפורמות ללא פיקוח משמשות להקצנה ולגיוס קיצונים נוספים. כך, איש תנועת "העליונות 
הלבנה", שטפן באליאט, שביום כיפור )9 באוקטובר 2019( ניסה ללא הצלחה לפלס את דרכו 
לתוך בית הכנסת בהאלה כדי לבצע פיגוע, ובהמשך רצח שני אנשים שאינם יהודים שאתרע 
גם  הוא   .8chan כמו  ימניים  בפורומים  לעמדותיו  שותפים  ומצא  הקצין  בסביבה,  והיו  מזלם 
מניפסט  מודעות(  )לוח  למג'וקה  העלה  הפיגוע  ולפני  בכרייסטצ'רץ',  מהטבח  השראה  קיבל 

אנטישמי שכלל קישור לטוויץ', אתר שבו יפרסם בהמשך את התקפתו.

4. מסקנה

הירידה בכמות הפוסטים האנטישמיים באופן כללי, כמו גם המעבר של משתמשים אנטישמים 
לפלטפורמות "חשוכות" או לפלטפורמות הפטורות מפיקוח על ידי הספק, לצד המאמצים שעשו 
אנטישמים אלה לשכנע משתמשים ברשתות חברתיות פתוחות להצטרף לקבוצות הקיצוניות 
מרתיעה,  השפעה  יש  ברשת  ההסתה  אכיפת  לחוק  כי  מראה  האלטרנטיביות,  בפלטפורמות 
אם כי לא באופן מלא. חשוב להרחיב את החוק ולכלול גם פלטפורמות עם פחות משני מיליון 
לגרום להן לקחת אחראיות על התוכן המופץ בהן למחוק  כדי  משתמשים רשומים בגרמניה 
פוסטים אנטישמיים ולסגור חשבונות של משתמשים המפרסמים אותם, ועל ידי כך למזער את 
החשיפה של תוכן מסוג זה. יתרה מזו, העובדה שמשתמשים יכולים להשתמש בפלטפורמות 

האלטרנטיביות ולשמור על אנונימיות מאפשרת לבטא רעיונות קיצוניים בחופשיות.

באופן דומה, היעדר הכחשת שואה, הסתה ושימוש בסמלים נאציים בפלטפורמות המנוטרות, 
מוכיח כי לחוקים האוסטריים והגרמניים יש השפעה מרתיעה. הרחבת החוקים כך שתכלול 
ומאבק  סובלנות  לקידום  נוספות  חינוכיות  תוכניות  עם  יחד  אנטישמיות  של  אחרות  צורות 

באנטישמיות עשויות להוביל אפוא להפחתה באנטישמיות באינטרנט ובחיים האמתיים.

20 https://www.buzzfeed.com/de/pascalemueller/rechtsextreme-telegram-chat-organisation-npd,
 https://www.aachener-zeitung.de/politik/ein-digitaler-raum-fuer-rechtsextreme_aid-46195273

לדוגמה, באפריל, הציג עצמו המשתמש "Staatsstreichorchester" ב-Endchan כך: "אנחנו קבוצת טרוריסטים גרמנים ניאו-  21
נאצים... מטרתנו להחיות את המחתרת הסוציאליסטית הלאומית".
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ACMS - ניתוח בשפה הצרפתית
1. מגמות כלליות בשפה הצרפתית

בין ה-1 בינואר 2019 וה-31 בדצמבר 2019 נוטרו על ידי מערכת ACMS 263 אלף פוסטים 
אנטישמיים שנכתבו בצרפתית על ידי כ 32.5 אלף משתמשים, ירידה של 30% במספר הפוסטים 
פוסטים   720 פורסמו  2018. בממוצע,  וירידה של 7% במספר המשתמשים בהשוואה לשנת 
אנטישמיים בצרפתית מדי יום ביומו במהלך שנת 2019 בכל הפלטפורמות שבפיקוח מערכת 

 .ACMS

במספר  הקלה  הירידה  לבין  הפוסטים  במספר  הדרסטית  הירידה  בין  המשמעותי  הפער 
המשתמשים עשוי להצביע על כך, שהמשתמשים צנזרו את עצמם לעתים קרובות יותר במהלך 
העיקריות,  החברתיות  שהרשתות  או  חשבונם,  בהשעיית  להסתכן  שלא  מנת  על   2019 שנת 
פייסבוק וטוויטר, מנטרות בצורה הדוקה יותר ומסירות פוסטים המכילים דיבור שטנה אנטישמי, 

תוך הימנעות מסגירה לצמיתות של חשבונות משתמשים שהפרו את תנאי הקהילה שלהן.

יש לציין, כי טוויטר השעתה השנה באופן קבוע פעילים אנטישמים צרפתים בולטים - לרוב 
אידיאולוגים ימנים קיצונים - ובהם דיודונה, הרב רייסן, ג'רום בורבון, הנרי דה לסקה, בוריס לה 
ליי ועוד רבים אחרים. ייתכן שהאיסור הזה צמצם באופן טבעי פעילות אנטישמית מקוונת. עם 
זאת, דמויות אנטישמיות מובילות, כמו אלן שורל ואיבן בנדטי, עדיין רצויים בטוויטר, בלי קשר 

לעונשי מאסר שנפסקו נגדם בשנת 2019.

בניתוח כלל הפוסטים בשפה הצרפתית, אשר נוטרו על ידי המערכת במהלך 2019, ניתן לזהות 
אנטישמית  בפעילות  הדרגתית  עלייה  לראות  יכולים  אנו  ראשית,  עיקריים.  שלבים  שלושה 
מקוונת מנובמבר 2018 ועד פברואר 2019, שמתכתבת עם עלייה דרמטית במעשים אנטישמיים 
באותה תקופה - תקופה שסומנה עם הופעתם של מחאות תנועת ה"אפודים הצהובים". בשלב 
שני נרשמה ירידה הדרגתית בפעילות האנטישמית ממרץ ועד יוני 2019, והשלב האחרון, מיולי 

ועד סוף 2019, שלב שבו נרשמה עלייה.

בניגוד לשנים קודמות, השיח האנטישמי בצרפתית בשנת 2019 נראה פחות קשור למגמות 
של הסכסוך הישראלי-פלסטיני, דבר שעשוי להעיד על כך, שהגולשים האנטישמים כבר לא 
רעיונות  להפיץ  יותר  חופשיים  ומרגישים  לשיח האנטישמי  בחיפוש אחר הצדקות  מוטרדים 

אנטישמיים.

ידי השוואה בין שנת 2019 לשנת 2018, שמנו לב, כי  בעת ניתוח אופי השיח האנטישמי על 
 2019 בשנת  עלה  העולמי  האנטישמי  בשיח  הקלאסית  האנטישמיות  קטגוריית  של  חלקה 
יחסית ל-2018 )34.8% מסך השיח האנטישמי העולמי ב-2018 לעומת 40.3% בשנת 2019(, 
בשנת   52.5% לעומת   2018 בשנת   57.8%( החדשה  האנטישמיות  בקטגוריית  ירידה  לעומת 
בשנת   7.2% לעומת   2018 בשנת   7.5%( השואה  הכחשת  בקטגוריית  יחסית  ויציבות   )2019
כי תיאוריות קונספירציה סביב השליטה היהודית  נתוני ACMS מראים,  כן,  יתר על   .)2019
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בצרפת פורחות. קטגוריית המשנה של קונספירציה יהודית מהווה את סוג השיח האנטישמי 
הנפוץ ביותר בשנת 2019, בעוד שתת-הקטגוריה דמוניזציה של ישראל הייתה תת-הקטגוריה 

המובילה בשנת 2018.

בדומה לשנה שעברה , נתוני ACMS ממשיכים להצביע על כך, שהשיח האנטישמי חודר ללב 
המקוון  במרחב  וגוברת  הולכת  המסורתית  האנטישמיות  כאשר  הצרפתית,  בחברה  השיח 
שלפיה  השואה,  לאחר  בצרפת  שהתבססה  הקולקטיבית,  שההפנמה  היא  השערתנו  ובכלל. 
שכיח  שהיה  אנטי-ישראלי,  לשיח  האנטישמים  את  ניתבה  מגונה,  תופעה  היא  אנטישמיות 
נגד  מוצפנת  כמתקפה  משמש  "ציוני"  במונח  השימוש  שבו  אנטי-ציוני,  כשיח  שנים  במשך 
יהודים. נתוני ACMS מצביעים על כך, שההתבססות הזו נשחקת בעקבות חידוש הרטוריקה 

האנטישמית הקלאסית.

2. ניתוח מיקום - צרפת

של  ביותר  הגבוה  המספר  עם  כעיר  פריז  את   ACMS מערכת  זיהתה   ,2018 לשנת  בדומה 
החברתיות  הרשתות  בשלוש   2019 בשנת  בעולם  אנטישמיים  פוסטים  שפרסמו  משתמשים 

המנוטרות )פייסבוק, טוויטק ויוטיוב( וארבע השפות שנותחו.

הבאים:  הצרפתיים  באזורים  העיקרית  האנטישמית  הפעילות  את  איתרה   ACMS מערכת 
איל-דה-פראנס )פריז ופרבריה( ואחריה אזורי פרובאנס-אלפ-קוט ד'אזור, הרו וגארד בדרום 
צרפת, אזור אוברן-רון-אלפ במזרח, אזור אלזס-לוריין בדרום מערב צרפת, ולבסוף אזור או-

דה-פראנס בצפון מערב צרפת.

באזורים  התמקם  אנטישמיות  הערות  המפרסמים  המשתמשים  של  ביותר  הגבוה  הריכוז 
עירוניים עם צפיפות אוכלוסין גבוהה ובאזורי תעשייה.

בדומה לשנה הקודמת, יש לציין, כי המתאם נותר חזק בין מפת משרד הפנים הצרפתית )נתוני 
2017( של אנשים המראים סימנים להקצנה איסלאמיסטית לבין מפת הפעילות האנטישמית 

.ACMS שנרשמה על ידי

3. ניתוח כרונולוגי - 2019
פברואר: החודש העמוס ביותר בשיח אנטישמי ברשתות החברתיות בשנת 2019. יותר מ-40 	 

 ACMS אלף פוסטים וציוצים אנטישמיים, כפול מחודש ממוצע בשנת 2019. נתוני מערכת
תואמים, שוב, את ההקשר הלאומי: מדצמבר 2018 ועד פברואר 2019 היהודים הצרפתים 
מהווים מטרה לשרשרת של התקפות אנטישמיות שעשו כותרות עולמיות, עם שיא בחודש 
פברואר. אלפי אנשים השתתפו בהפגנות ובעצרות נגד האנטישמיות במהלך חודש פברואר, 
עם  להתמודד  כדי  צעדים  כמה  על  הודיע  מקרון  והנשיא  עמדה,  נקטו  רשמיים  גורמים 

התופעה.

שבמהלכו 	  פברואר,  חודש  היה  הקיצוני  האיסלאם  קטגורית  של  השיא  חודש  כי  לציין,  יש 
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כמה מחברי הקהילה המוסלמית תדלקו את השיח האנטישמי. בנוסף, חודש פברואר מסכם 
שלושה חודשים של הפגנות המובלות על ידי תנועת ה"אפודים הצהובים". הקיצונים שחדרו 
לתנועת ה"אפודים הצהובים" הפכו להיות אחד השחקנים הראשיים מאחורי נאומי השנאה 
האנטישמיים. 9,400 פוסטים אשר נכתבו על ידי 4,040 משתמשים סומנו באמצעות התגיות 
המערכת  ידי  על  ונותחו  איות(  וריאציות  )כולל   "#YellowVests" או   "#GiletsJaunes"
כאנטישמיים. הם פורסמו בעיקר בין דצמבר 2018 ופברואר 2019. 62% מהפוסטים הציגו 
ובתת- קונספירציה  בתיאוריות  משמעותית  שליטה  עם  קלאסית,  אנטישמית  רטוריקה 

הקטגוריה ימין קיצוני. התוכן תקף בעיקר את משפחת רוטשילד ואת מקרון כבובה יהודית 
של גלובליסטים יהודים השולטים בעולם. 

נובמבר: נתוני מערכת ה-ACMS מציגים מגמת עלייה בשיח האנטישמי המקוון, עם שיא 	 
בשיח תחת תת קטגוריית האיסלאם הקיצוני הקלאסי. תקופה זו היתה מאופיינת על ידי 
אקלים מתוח מאוד, אשר התמקד באיסלאם, וזאת בעקבות התקפת טרור איסלאמי קטלני 
נוסף על דיונים מתוחים על כיסויי הראש של נשות האיסלאם. מיקוד זה נראה כמגדיל את 
הביטויים האנטישמיים. כאשר בני הקהילה המוסלמית חשים מופלים בחברה הצרפתית, 
חלקם מאשימים את היהודים בקבלת פריווילגיות מהחברה הצרפתית ובניצול סטנדרטים 

כפולים לטובתם.

4. חלוקת השיח האנטישמי בשפה הצרפתית לקטגוריות
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אנטישמיות   ,2019 בשנת  העולמי  האנטישמי  מהשיח   40.3% מייצגת  קלאסית  אנטישמיות 
חדשה מהווה 57.8% ואילו הכחשת שואה ועיוות שואה מייצגים 7.5%.

ביותר של שיח אנטישמי  בנוסף, תיאוריית הקונספירציה היהודית מייצגת את הסוג הנפוץ 
בצרפתית.

5. מאפיינים בשיח האנטישמי בצרפתית 
)אנגלית   ACMS ידי  על  שנאספו  האירופיות  השפות  לשאר  צרפתית  בין  נתונים  השוואת 

וגרמנית( מעלה:

ייצוג יתר של האיסלאם הקיצוני: בעוד הצרפתית מייצגת רק 13% מהשיח האנטישמי 	 
ברטוריקה  המשתמשים  הפוסטים  מכלל   29% כמעט  ההודו-אירופיות,  בשפות  העולמי 
הרטוריקה  כי  שמעיד,  מה   - בצרפתית  פורסמו  מוסלמית-זהותית  או  איסלאמיסטית 

הספציפית הזאת נפוצה יותר בתרבויות דוברות צרפתית.

ייצוג חסר של הימין הקיצוני )6%( ורטוריקה ניאו-נאצית: רק 6% מכלל השיח בימין 	 
הקיצוני ו-1% מהשיח המאדיר את השואה והנאציזם פורסמו בצרפתית.

ייצוג חסר של קריאות לאלימות: 2.5%.	 

רק 	  השואה:  של  טריוויאליזציה  של  יתר  ייצוג  אך  השואה,  הכחשת  של  חסר  ייצוג 
4.8% מהתכנים המכחישים את השואה פורסמו בצרפתית. ואולם כאשר מסננים לפי שלוש 
קטגוריות המשנה עיוות זכר השואה, "התקרבנות יהודית" ו"התקרבנות ציונית", המייצגים 
תיאוריות אנטישמיות המאשימות יהודים בניצול ציני של זיכרון השואה וקורבנות השואה, 
ובמקביל מייצגים גם שיח של הגכחת השואה, המתדלק שיח של "תחרות קורבנות" מול 

מיעוטים אחרים. 

	השערה

אפקטיביות של לימודי שואה וחקיקה בנושא הכחשת שואה

א. נתוני ACMS מצביעים על כך, שמדיניות ציבורית למען שימור זיכרון השואה נראית יעילה 
כשהיא מלווה בחקיקה חזקה נגד הכחשת שואה. השילוב בין ידע על אודות השואה ובין חקיקה 
וענישה כנגד מי שמנסים לעשות רוויזיוניזם היסטורי מייצרים הרתעה, כפי שממחיש המקרה 

הצרפתי וגם המקרה הגרמני – שתי מדינות שבהן קטגוריית הכחשת השואה נמוכה יחסית. 

ב. כאמור, הכחשת השואה היא שולית מאוד בדעת הקהל הצרפתית. רצח העם היהודי בידי 
הנאצים הוא אמת ידועה ומקובלת בצרפת, וערעור עליה הוא דחוי ונלעג. עם זאת, מאז מיסוד 
"זיכרונות  של  תופעה  הופיעה  הקודמת,  המאה  של  ה-90'  שנות  בסוף  השואה  זיכרון  חובת 
ידי מיעוטים אחרים, בעיקר  על  "תחרות קורבנות", כאשר היהודים מואשמים  או  מתחרים" 
ובכך שהם עושים  מונופול על מעמד הקורבן  בכך שיש להם  קיצוני,  וימין  ערבים מוסלמים 

שימוש ציני בשואה ובאנטישמיות כדי לסחוט את העולם.
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ACMS - ניתוח בשפה הערבית
במהלך שנת 2019 מערכת ACMS אספה 996,000 פוסטים בשפה הערבית לעומת 1,350,000 

בשנת 2018, ירידה של כ 26%. 

ולאחריה  הינה הקטגוריה הבולטת בשיח בערבית,  רדיקאלי  ואיסלאם  אנטישמיות קלאסית 
אנטישמיות חדשה.

קפיצה  עם  השנה,  כל  לאורך  מאוזן  היה  הערבית  בשפה  האנטישמי  השיח   2018 בשנת  אם 
גדולה בחודש מאי )בהקשר לאירועי יום הנכבה ומעבר השגרירות האמריקנית לירושלים, אשר 
גדולה לאורך חציה  – עלייה  חלו באותו חודש(, הרי שבשנת 2019 השיח היה תנודתי מאוד 
הראשון של השנה )על רקע צעידות השיבה בעזה, שהסתיימו כמעט כליל במהלך חודש מאי 
2019(, הפוגה במהלך חודשי הקיץ ועלייה נוספת לקראת סוף השנה )בזיקה לריבוי אירועי 

האנטישמיות האלימים ברחבי העולם(.

2018

2019
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 - ו-2018   2019 בין השנים  דומות מאוד  הערים הבולטות בשיח האנטישמי בשפה הערבית 
קהיר, עמאן, פריז, ניו יורק ואלכסנדריה )2019( וושינגטון )2018(.

השנה לא ניכרו שינויים בולטים במאפייני האנטישמיות בערבית. כאמור, הקטגוריה העיקרית 
המשיכה להיות האנטישמיות הקלאסית, אשר כוללת בעיקר את האנטישמיות האיסלאמית 
דמוניזציה  כמו  תואמות,  תת-קטגוריות  כוללת  חדשה  אנטישמיות  היהודית.  והקונספירציה 
גם  אבל  הערבית,  בתקשורת  ישראל.  של  ודה-לגיטימציה  ציונית  קונספירציה  ישראל,  של 
"הישות  כאל  ישראל  אל  להתייחס  מאוד  מקובל  עדיין  החברתיות,  ברשתות  בתכתובות 

הציונית", "האויב הציוני" ובמונחים טעונים אידיאולוגית מסוג זה.

תת-קטגוריות אנטישמיות קלאסיתתת-קטגוריות אנטישמיות חדשה  
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בתכתובות ברשתות החברתיות, כמו גם בתקשורת הערבית, עיקר השיח האנטישמי והדה-
למשל,  האיסלאם.  ובמדינות  במערב  איסלאמיסטים  מקיצונים  מגיע  לישראל  לגיטימציה 
משני  בתימן  האזרחים  מלחמת  סביב  אנטישמיות  התבטאויות  נפוצו  החברתיות  ברשתות 
החות'ית  הסיסמה  הפרו-איראני.  החות'י  המחנה  מן  יותר  קרובות  לעתים  אך  הצדדים, 
"מוות לאמריקה! מוות לישראל! קללה על היהודים וניצחון לאיסלאם" נמצאת בשימוש באופן 
קבוע. שני צייצנים תימנים מסבירים את הסיסמה. אחד מהם, המכנה את עצמו המילאל-מסק, 
מסביר בתגובה למשתמש אחר, שכתב "אנחנו לא נגד יהודים חפים מפשע", כי "אין יהודים 
ציונים חפים מפשע" וטוען, שהיהודים קיללו את הקוראן. אחר, המכנה את עצמו "אבו מוחמד", 
האמריקנים...  מתכוונים לכל  איננו  לאמריקה!״  ״מוות  אומרים  "כשאנו  הסיסמה:  את  מפרש 
אבל ״מוות לישראל!״ פירושו שלכולם מגיע למות. יש לקלל יהודים, כי אלוהים קילל אותם 
שבה  החות‹ית במדינה  משמעות הסיסמה  על  מתפתח  דיון  משקפים  אלה  ציוצים  בספרו". 

היהודים היו, עד לאחרונה, חלק מהחברה. 
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המאבק בביטויי שנאה ברשת האינטרנט – 
התפתחויות, מדיניות

המתפרסמים  האינטרנט,  ברשת  השנאה  ביטויי  במספר  תלולה  עלייה  חלה  האחרון  בעשור 
באתרים, בפורמים, בבלוגים ובדוא"ל, וכן בתוכן הכתוב והמשודר המועלה בפלטפורמות של 
רשתות החברתיות. למעשה, רשת האינטרנט הפכה לפלטפורמה המרכזית להפצת אנטישמיות 
ולחיבור בין פעילים אנטישמים, ובכלל זה שידורים ישירים של פשעים ופיגועים אנטישמיים, 
פרסום צוואות ועוד. עקב אופייה של הרשת, בהיעדר גבולות טריטוריאליים כמו גם גבולות 
וביטויי שנאה ברשת מעלה שאלות  נגד פשעי סייבר  מקובלים לשיח, הניסיון לקבוע נהלים 

משפטיות רבות, המאתגרות את מערכות המשפט המדינתיות והבין-לאומיות.

ביטויי שנאה יכולים להיות אסורים בארץ אחת, ומוגנים על ידי החוקה בארץ אחרת. הרקע 
לוויכוחים בנושא זה הוא השאלה היכן למתוח את הקו בין חופש הדיבור ובין זכותם של אנשים 
ולאלימות  לאפליה  לשנאה,  כהסתה  להם  שנראים  ומהתנהגויות  מביטויים  מוגנים  להיות 

כלפיהם, ומי רשאי לדרוש דין וחשבון בנושא וממי.

שנאה  ביטויי  שלפיו  לקונצנזוס,  האירופי  באיחוד  החברות  המדינות  הגיעו  האחרון  בעשור 
האיחוד  מוסדות  של  המסגרת  בהחלטת  נקבע  כך  לפליליים.  ייחשבו  מסוים  לרף  שמגיעים 
למאבק בגזענות ובשנאת זרים, שאומצה ב-2008. ואכן, כל חברות האיחוד האירופי ומועצת 
אירופה חוקקו חוקים, שאוסרים הסתה לאפליה, לשנאה או לאלימות. עם זאת, עקב הבדלים 
והיסטוריה, קני המידה לקביעת "מהו ביטוי שנאה"  סוציו-פוליטיים, כמו גם הבדלי תרבות 
משתנים ממדינה למדינה באופן שמקשה על אכיפה אפקטיבית. הדוגמה המובהקת לכך היא 
הטיפול השונה בארצות השונות בנושא הכחשת השואה, עיוות השואה או הצדקתה. למרות 
דיבור  של  סוגים  בהיותם  והצדקה  הכחשה  על  איסורים  להחיל  דורשת  המסגרת  שהחלטת 
שנאה, כמה מארצות האיחוד האירופי לא עשו זאת עד היום בטיעונים שונים. לפיכך המאבק 

בביטויי השנאה ברשת מצריך כלים חדשים, משפטיים וטכניים. 

התפתחויות חקיקתיות ונורמטיביות
בהובלת  שנקבע  ברשת,  חוקיים  לא  שנאה  ביטויי  נגד   )code of conduct( ההתנהגות  קוד 
 2019 מאז  ומיקרוסופט.  יו-טיוב  טוויטר,  פייסבוק,  עם  בשיתוף  האירופית  המשפט  נציבות 
חתמו תשע חברות אינטרנט על הקוד, והן מהוות עיקר התנועה בפלטפורמות האינטרנטיות 

שבהן ייתכנו ביטויי שנאה.

הקוד היווה ניסיון משמעותי ראשון להתמודד עם התופעה. הנוהל מפרט מחויבות ציבורית 
שחברות האינטרנט לקחו על עצמן, וכולל, בין היתר: 

התחייבות לסרוק את רוב התוכן שדווח על ידי הגולשים כשיח שנאה ולהוריד או להגביל 	 
גישה לחומר זה בתוך 24 שעות. 
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לפעול ביתר שקיפות ביחס לנתונים הנוגעים לטיפול בביטויי שיח שנאה והסרתם, ולפרסם 	 
"דוחות שקיפות" פעמיים בשנה. 

לפרסם אמנת שירות או "כללי קהילה", האוסרים על המשתמשים להעלות תוכן המסית 	 
לאלימות או לשנאה נגד קבוצות מוגנות. 

להסרה  למאמצים  מועילים  ההתנהגות  בקוד  שנקבעו  האמצעים  שאמנם  להדגיש,  חשוב 
כתגובה ראשונית ומעודדים שקיפות, אך הם אינם כוללים קנסות אזרחיים או פליליים על אי-

עמידה בתנאים, או אמצעים להענשת מי שמפיצים ביטויי שנאה.

החוק הגרמני – חוק פורץ דרך נחקק בגרמניה, והוא נכנס לתוקף בינואר 2018. החוק מציב 
פעמיים  דו"חות  ומילוי  שקיפות  כולל  החברתיות,  הרשתות  לפלטפורמות  חוקיות  דרישות 
בשנה על טיפולן בתוכן השנאה והסרתו: טווח של 24 שעות להסרת חומר לא-חוקי, וקנסות 
גבוהים לחברות שיפרו את החוק – 5 מיליון אירו, והקנסות יכולים להגיע עד 50 מיליון אירו 
במקרים מסוימים. לאור החוק החדש, קנס משרד המשפטים הגרמני את פייסבוק ביולי 2019 

ב- 5 מיליון אירו, מפני שהחברה דיווחה דיווח חסר על התלונות הנוגעות לביטויי שנאה. 

טיוטת החוק הצרפתי - בהשראת החוק הגרמני, התקבלה ב-9.7.19, בבית התחתון הצרפתי 
טיוטת חוק, והיא נידונה לאחרונה בסנאט ב-25.9.19. הטיוטה דומה לחוק הגרמני בזה שהיא 
דורשת הסרת חומר בתוך 24 שעות, הוספת דיווח פעמיים בשנה, אך מרחיבה את היקף החוק 
כדי שיכלול הקמתה של סוכנות מעקב, וקובעת התחייבויות מצד מוסדות חינוך, כדי לחזק 
אנשים לפעול בכיוון של מניעת ביטויי שנאה ברשת ושל מאבק נגדו, כחלק מהתחייבות רחבה 

יותר לפעול נגד אפליה.

- בפסיקה פורצת דרך ב-3.10.19, אשר מרחיבה  פסיקת בית הדין של האיחוד האירופי 
את היקף הסמכות המשפטית, הכריז בית המשפט האירופי לצדק, שמדינות יכולות להורות 
לפייסבוק להסיר חומרים – לא רק באותה ארץ עצמה, אלא גם במדינות אחרות. פסיקה זו 
מסוימת,  בארץ  האינטרנט  חוקי  של  הטריטוריאלית  ההחלה  את  משמעותי  באופן  מרחיבה 
לאומי באחת מ-28 ארצות האיחוד  בית משפט  כי  ציין,  גם  בית המשפט  לגבולותיה.  מעבר 

האירופי יוכל לדרוש מפייסבוק להסיר תוכן בכל העולם, אחרי שייקבע שזהו תוכן לא חוקי.

הרחבת השיפוטיות - יש לציין, שגרמניה מחילה את תחום השיפוט שלה על כל המקרים 
למקומו  ללא קשר  לתוכן,  להגיע  לה  או מחוצה  גרמניה  בתוך  גרמנים  לאזרחים  ניתן  שבהם 
זמין  על מקרים שבהם המידע  כן, צרפת מחילה את סמכות השיפוט שלה  כמו  של השרת. 

בגבולותיה. 
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סיכום 
בקרב  גוברת  מודעות  על  מעיד  והקנסות  הפסיקות  הנהלים,  החוקים,  על  לעיל,  הנאמר  כל 
לפקח  הדחוף  לצורך  אירופה,  בארצות  בייחוד  ושיפוטיים,  פרלמנטריים  ממשלתיים,  גורמים 
ביטויים אנטישמיים, אלא על  - לא רק על  ומתרבים באינטרנט  ביטויי השנאה ההולכים  על 
כלל התופעה של התרבות והקצנה של ביטויי השנאה על רקע של גזענות, אפליה ושנאת זרים 

לסוגיה.

ואפשר  האנטישמיות,  נגד  במאבק  גם  הישג  היא  והולכת  המשתפרת  החקיקה  זאת,  ועם 
ולחינוך לקבלת  לביטחון הקהילות  כמו הקצאת תקציבים  הישגים אחרים,  לצד  לציין אותה 
הזר והאחר, שגם הוא משתלב במאבק הכללי. אימוצה של הגדרת העבודה לאנטישמיות של 
הברית הבין-לאומית לשימור זכר השואה )IHRA( על ידי מספר גדל והולך של גופים ומדינות 
התנגדות  בחנוכה(,  טראמפ  הנשיא  עליו  שהכריז  הנשיאותי,  בצו  ההגדרה  נכללה  )לאחרונה 
ממוסדת גוברת לתנועת ה-BDS )כמו גם הכרזתו של ראש ממשלת בריטניה, בוריס ג'ונסון, 
מרכזיים,  מנהיגים  של  והתבטאויות  לסוגיו(  חרם  על  איסור  שיטיל  מחדש,  בחירתו  לאחר 

היוצאים נגד אנטישמיות ועוולות נוספות, ותורמים להפחתת שיח השנאה. 
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סקירה לפי אזורים ומדינות 
צפון אמריקה

ארצות הברית

בארצות הברית, מקום מושבה של הקהילה היהודית הגדולה בעולם, הייתה שנת 2019 שוב 
שנה של אנטישמיות גוברת. למעשה, מדי יום מתרחשת לפחות תקיפה אחת של יהודי במקום 

כלשהו בארה"ב. 

האנטישמיות בארה"ב מגיעה מכיוונים שונים ומאידיאולוגיות שונות: ימין קיצוני, אלטרנטיבי 
ואנשי עליונות לבנה, שמאל קיצוני לסוגיו ואנטישמיות מוסלמית קיצונית, ובאחרונה תופעה 
אורתודוקסים  יהודים  כנגד  בעיקר  שמכוונת  אנטישמיות   - משמעותית  בצורה  שהתגברה 
אפרו- זהותנות  קבוצות  וחברי  בריונים  מצד  יומי  יום  בסיס  על  פיזיות  תקיפות  בדמות 

ובמונסי. לתופעות אנטישמיות  ג'רזי  בניו  אמריקניות, ששיאן היה האירועים במרכול הכשר 
אלה מקורות שונים, מחוללים שונים ולא אחת גם מושאי תקיפה שונים. אולם בבסיסן הן כולן 
יונקות ממקורות משותפים ומהתכנסות לתפיסה אחת, התוקפים רואים ביהודים את השעיר 

לעזאזל האחראי לצרותיהם.

הקהילה היהודית בארה"ב הולכת ומתעוררת למציאות חדשה, אשר באזורים מסוימים, הולכת 
יימשכו,  הנוכחיות  שהמגמות  ככל  באירופה.  יהודיות  קהילות  חיות  שבה  כמציאות  ונדמית 
נדרשת יהדות ארה"ב לפתח מנגנוני התמודדות אפקטיביים יותר עם התופעה ברמות השונות. 
ניצנים ראשונים של התארגנות קהילתית ופדרטיבית להגנה על מוסדות קהילתיים כבר נראים 

בשטח וצפויים להתעצם בשנים הקרובות.

חשוב לציין, כי למרות האמור לעיל, ולמרות העלייה במספר התקיפות האנטישמיות והירידה 
הינה  ארה"ב  יהודי  כלפי  האמריקנית  הקהל  דעת  בארה"ב,  היהודים  של  הביטחון  בתחושת 
דעה חיובית ככלל, והיהודים בארה"ב נחשבים לאחת מקבוצות המיעוטים המוצלחות ביותר 

וכקבוצה נחשקת לנישואים ולהשתייכות אליה. 

נכון לזמן כתיבת שורות אלה טרם פורסמו הנתונים הרשמיים לגבי היקף האנטישמיות בארה"ב 
פעילות  של  נוספת  שיא  שנת  על  מצביעים  ראשוניים  דיווחים  כאמור,   .2019 שנת  במהלך 
בנוגע  השמצה"  נגד  "הליגה  שפרסמה  האחרונים  הנתונים  המדינה.  רחבי  בכל  אנטישמית 
לפעילות קיצונית קובעים, כי "בסך הכול דווחו 780 תקריות אנטישמיות במחצית הראשונה 

של 2019, בהשוואה ל 785 במהלך אותה תקופה אשתקד".

עלייה  חלה   2018 באוקטובר  ב-27  בפיטסבורג  החיים"  "עץ  הכנסת  בית  על  ההתקפה  מאז 
הפיגוע  מאז  שחלפה,  בשנה  הלבנה".  "העליונות  לפעילי  המיוחסות  התקיפות  במספר 
בתכנון  מעורבים  שהיו  בחשד  הזאת  האידיאולוגיה  פעילי  מ-12  יותר  נעצרו  בפיטסבורג, 
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פעולות טרור ובאיומים ישירים נגד קהילות יהודיות,22 בנוסף דווח גם על כ-50 מקרים לפחות, 
שבהם פעילי "העליונות הלבנה" פגעו ברכוש של מוסדות יהודיים.

רקע  על  הטרדה  של  מקרים   1,066 אנטישמיות,  תקיפות  של  מקרים   39 היו   2018 במהלך 
אנטישמי ו-774 מקרי ונדליזם. מקרי אנטישמיות דווחו בכל המדינות כמעט. המדינות עם 
הגדולה  היהודית  האוכלוסייה  מתרכזת  שבהן  אלה  היו  מקרים  של  ביותר  הגבוה  המספר 
ו-144  ג'רזי  בניו   200 יורק,  בניו   340 בקליפורניה,  מקרים   341 היו   2018 בשנת  ביותר: 

במסצ'וסטס.23

בשנת 2019 היו כמה התקפות קטלניות כנגד יהודים אמריקנים. ב-27 באפריל, שישה חודשים 
בפיטסבורג,  החיים"  "עץ  הכנסת  בבית  ארה"ב  יהדות  בתולדות  הקטלנית  המתקפה  לאחר 
חסיד "העליונות הלבנה", ג'ון ארנסט, תקף בית כנסת בפוואי, קליפורניה, הרג מתפללת ופצע 
הלבנה",  "העליונות  פעילי  של  קודמים  תקיפה  ממקרי  למעשיו  השראה  קיבל  הוא  שלושה. 

וכמו קודמיו גם הוא פרסם את תפיסת עולמו האנטישמית ברשת לפני הירי.

ב-10 בדצמבר, שני יורים אפרו-אמריקנים תקפו מרכול כשר בג'רזי סיטי, מדינת ניו ג'רזי, הרגו 
שלושה אזרחים ופצעו אחד. לפני שתקפו את המרכול הם הרגו שוטר, שכנראה הבחין בהם 
בסמוך לאירוע. בתוך הטנדר ששימש את התוקפים נמצאו ספרות אנטישמית וחומרי בערה. 
 FBI-ה ידי  על  נחקר  העבריים",24 והמקרה  הישראלים  "השחורים  לתנועת  קשר  היה  ליורים 
אנטישמיות  "אמונות  ידי  על  הונעה  שהתקיפה  מאמין,   FBI-ה פנים-ארצי".  מקומי  כ"טרור 
והתנגדות לשלטון החוק".25 מתקפה אלימה נוספת התחוללה ב-28 בדצמבר. חמישה יהודים 
נפצעו, שניים מהם באורח קשה, באירוע דקירה במהלך מסיבת חנוכה בביתו של רב במונסיי, 
במדינת ניו יורק. חקירת האירוע בעיצומה. ה-FBI חשף, שהתוקף, גראפטון א. תומאס, אפרו-

אמריקני במוצאו, כתב יומנים בעלי תוכן אנטישמי וניהל מחקר לגבי היטלר ו"תרבות נאצית" 
לפני שביצע את התקיפה.26

מקרים אלה הם רק קצה הקרחון של תופעת האנטישמיות האלימה והמתקפות שהתחוללו 
בארה"ב בשנה האחרונה. 

מספר רב מאוד של פשעי שנאה אנטישמיים התרחשו בניו יורק בשנת 2019. משטרת ניו יורק 
דיווחה על 311 פשעי שנאה בין ינואר 2019 לספטמבר 2019, 52% מתוכם כוונו נגד יהודים. 
במהלך התקופה המקבילה בשנת 2018 דיווחה משטרת ניו יורק על 108 פשעי שנאה. מארק 
מולינארי, ראש מחלקת כוח המשימה לפשעי שנאה במשטרת ניו יורק, תיאר 87% מפשעים 
אלה כ"בריונות פלילית", אשר בדרך כלל כללה ונדליזם. שאר המקרים, 13%, כללו תקיפות.27 

22 https://www.adl.org/news/press-releases/latest-adl-data-at-least-12-white-supremacists-arrested-for-plots-
attacks.

23 https://www.adl.org/news/press-releases/anti-semitic-incidents-remained-at-near-historic-levels-in-2018-assaults.
דניאל בורק, "מי הם השחורים הישראליים העבריים?" CNN, 12 דצמבר 2019:  24 

.https://edition.cnn.com/2019/12/11/us/hebrew-black-israelites-jersey-city/index.html
25 https://time.com/5748292/jersey-city-shooting.
26 https://www.npr.org/2019/12/30/792363007/hanukkah-stabbing-suspect-has-mental-health-past-no-link-to-hate-

groups-family-s.
27 https://www.timesofisra.el.com/anti-semitic-hate-crimes-in-nyc-have-risen-significantly-in-2019.
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בחודש האחרון של 2019 היו לפחות 13 תקיפות אנטישמיות נגד הקהילה היהודית בניו יורק. 
במהלך שבוע החנוכה דווח על תקיפות יהודים בניו יורק רבתי כמעט מדי יום.28

נתוני ה-FBI העדכניים ביותר על אודות פשעי שנאה מדווחים בארה"ב נכון לכתיבת שורות 
אלו, ומראים, שלא רק שיהודים סבלו מהמספר הגבוה ביותר של פשעי שנאה ביחס לדתות 
זו בוצעו נגד יהודים.  אחרות בשנת 2018, אלא שמרבית פשעי השנאה האנטי-דתיים בשנה 
נגד  וכוונו  אנטישמי  רקע  על  בוצעו   57% מדווחים,  אנטי-דתיים  שנאה  פשעי   1,617 מתוך 
יהודים. לאחר מכן, ובפער ניכר, 14.6% מהפשעים בוצעו נגד מוסלמים וכ4% בלבד נגד סיקים 

וקתולים.29

ניו-יורק, בדצמבר 2019 ראש העיר, דה-בלאסיו,  בעקבות העלייה בגילויי אנטישמיות בעיר 
כוח  תגבור  כוללת  התוכנית  באנטישמיות.  למאבק  מקיפה  מניעתית  פעולה  תוכנית  השיק 
יהודיות,  ושילוב אמצעים טכנולוגים בהגנה על שכונות  האדם המשטרתי, הגדלת תקציבים 
הרלוונטיים  הגורמים  את  ולגייס  לפעול  לזהות,  שידעו  אזרחיות  מקומיות  קואליציות  יצירת 
המקומיים למאבק באנטישמיות, תוכניות חינוכיות להגברת המודעות לפשעי שנאה שיילמדו 
החברתיות  ברשתות  קמפיינים  השקת   .2020 משנת  החל  ובתיכונים  הביניים  בחטיבות 

המדגישות את המגוון האנושי המתקיים בעיר ומעודדות כבוד הדדי.30

)White Supremacy( "תנועות ופעילי “עליונות לבנה

בני  של  כתגובה  לראשונה  הנראה  ככל  הופיעה  בארה"ב  הלבנה"  "העליונות  אידאולוגיית 
שהלבנים  האמונה,  הוא  לה  הבסיס  ה-19.  המאה  בתחילת  העבדות  ביטול  לתנועת  הדרום 
נהנים מעליונות על כל הקבוצות הגזעיות, ולכן עליה לשלוט בהן. אידיאולוגיה זו התפתחה 
מרכיב  לארה"ב.  מחוץ  ודתיות  גזעניות  תנועות  ידי  על  הושפעה  ולעתים  השנים,  במהלך 
תוכנית  הוא האמונה, שישנה  "העליונות הלבנה"  פעילי  באידיאולוגיה העכשווית של  מרכזי 
קונספירטיבית, שמנצחים עליה היהודים והאליטות הליברליות, להעלמת הגזע הלבן ותרבותו 
באמצעות עידוד הגירה של גזעים שונים לארה"ב ולאירופה ולעירוב הגזעים. האמונה הבסיסית 
 We must secure the existence of our people" :"הזאת מודגמת בסיסמאות כגון "14 המילים
and a future for White Children" - "עלינו להבטיח את קיום עמנו ואת עתיד ילדינו הלבנים". 

תנועת "העליונות הלבנה" היא למעשה קונגלומרט של תנועות וארגונים. היא כוללת פעילי 
ראש  גלוחי  הנוצרית,  הזהות  פעילי  קיצוני,  ימין  נאצים,  ניאו  "מסורתיים",  לבנה"  "עליונות 
גזענים ועוד. רוב פעילי התנועה אינם שייכים לקבוצות רשמיות ולוקחים חלק כפרטים ללא 
שיוך ארגוני. לפיכך מספר החברים בתנועה גדול מהמספר הרשמי של חברים רשומים. פעילי 
"העליונות הלבנה" עוסקים במגוון רחב של פעילויות כדי לקדם את רעיונותיהם, למשוך חברים 
חדשים ולהפחיד את אויביהם. הם מפרסמים ומפיצים בעצמם את פרסומיהם ומארגנים כנסים 

ארציים ובין-לאומיים. עם זאת, התנועה הופכת תלויה מאוד באינטרנט למטרות אלה. 

28 https://edition.cnn.com/2019/12/29/us/jewish-attacks-week-new-york-trnd/index.html.
29 https://ucr.fbi.gov/hate-crime/2018/topic-pages/victims.
30 https://www1.nyc.gov/office-of-the-mayor/news/640-19/mayor-de-blasio-launches-new-crime-prevention-

efforts-combat-hate-anti-semitism.
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מניתוח הפעילות של פעילי "העליונות הלבנה" בשנים האחרונות עולה שוב ושוב המרכזיות 
של המרחב האינטרנטי בהקצנה ובגיוס מבצעי הפעולות. מחקרים מראים שתהליך ההקצנה 
בתקשורת  המופצים  אירוניים  משפטים  בצורת  לעתים  ובסתר:  בעדינות  כלל  בדרך  מתחיל 
החברתית, בצ'אטים, או בפורומים של משחקי מחשב. בשל החפיפה בין תרבות זו לתרבות 
במעבר.  להרגיש  מבלי  לאחרת  מהאחת  לגלוש  עלול  תמים  מתבגר  הלבנה",  "העליונות 
הניאו-נאצי לשעבר, כריסטיאן פיקיוליני, אמר בראיון: "פעילי 'העליונות הלבנה' היום יוצרים 
הצעד  בהם.31  נמצאים  נוער  שבני  יודעים  שהם  הרשתיים",  במרחבים  אמון  ובונים  חברויות 
הבא, לדבריו, מתרחש כאשר פעילי "העליונות הלבנה" מציעים לצעירים אלה זהות, שייכות, 
ביטחון עצמי וקהילתיות. הם עושים זאת תוך שימוש בטקטיקות הפחדה כדי לשכנע אותם 
בתאוריות קונספירציה ולהסביר להם, שגם הם קורבנות דיכוי. מחקרים מראים, שלאו דווקא 
האידיאולוגיות הגזעניות ביסוד ה"עליונות הלבנה" הן אלה אשר קורצות לצעירים לבנים, אלא 
דווקא התחושה שהם חלק מ"מאבק הירואי". ההשתתפות בקהילת "העליונות הלבנה" ברשת 
"מציעה את התחושה המפתה להיות חלק מאחווה, אשר מאוששת את גבריותם".32 קביעה 
זו נתמכת, בין השאר, מצפייה בפרופילים של משפיעני "עליונות לבנה" ברשת בפלטפורמות 
שונות, כגון יו-טיוב או 4chan, אשר באופן קבוע לועגים ללבנים פרוגרסיבים וליברלים כרכים 

או כלא גבריים.

קטלניות  פעולות  לבצע  הלבנה"  "העליונות  פעילי  על  להשפיע  הצליחו  האלה  הטקטיקות 
נגד אלו אשר נתפסים כאויביהם. היורה, שביצע את הטבח במסגד בכרייסטצ'רץ' בניו זילנד 
 8chan במרץ, והיורה, שביצע את הירי על בית הכנסת בפווואי באפריל, העלו מנשרים לרשת
ל"ג'נוסייד  התייחסות  כללו  המנשרים  שני  מעשיהם.  את  שביצעו  לפני  קיימת(  אינה  )שכבר 
זרים ביו-טיוב. למרות  ולדמויות שונאות  של הלבנים" והתייחסויות לתרבות משפטי הרשת 
שהשנה הייתה רגולציה נוקשה יותר ברשתות החברתיות, ברור שצריך לעשות הרבה יותר כדי 
גיוס חברים חדשים. לאחר  ללחום בהפצת תאוריות המזימה של "העליונות הלבנה" ולמנוע 
ההודעה שפלטפורמות כגון פייסבוק, טוויטר ואינסטגרם הורידו תכנים ו"קולות מסוכנים" של 
"העליונות הלבנה" מאתריהם, נראה שמשתמשים אלה "נודדים" לפלטפורמות לא מפוקחות, 
כגון VK או Gab. הרשת האחרונה הודיעה על עלייה של 200% באתר האינטרנט שלה במהלך 

המחצית הראשונה של שנת 2019. 

היבט  גם  גובר.  בינאום  עוברת  הלבנה"  "העליונות  שתנועת  מראה,  המחקר  כך,  על  נוסף 
עולמית  גישה  מאפשרות  החברתית  המדיה  פלטפורמות  האינטרנט.  ברשת  מסתייע  זה 
לאידיאולוגיית "העליונות הלבנה" ומקילות על הפצת המסר ברחבי היבשות. דו"ח מהתקופה 
האחרונה קובע, כי "זה אומר שרבים מהרעיונות המקודמים על ידי פעילי "העליונות הלבנה", 
הקונספירציה  ותיאוריות  הגלובליזציה  על  התקפות  לבנים,  לא  הגירת  הגבלת  למשל,  כמו, 
ויותר לחלק מהרטוריקה  יותר  המשולבות בהם לגבי "הגלובליסטים האליטיסטים", הופכים 
נפגשים  האמריקנים  הלבנה"  ה"עליונות  המרכזי".33 פעילי  ה"זרם  של  והפוליטית  החברתית 
יותר ויותר עם אחיהם לדעה ממקומות אחרים. זה גורם ל"הפריה הדדית" של דעות באמצעות 

31 https://www.stitcher.com/podcast/clear-vivid-with-alan-alda/e/58189351?fbclid=IwAR3Q9zLCfEdQ5FTy0-
cx4P1JqlNUKcP_e0RQhQNSKCWlRlBVotsmSaOD5yo.

32 https://www.nytimes.com/2019/10/12/opinion/sunday/white-supremacist-recruitment.html.
33 https://www.adl.org/resources/reports/hate-beyond-borders-the-internationalization-of-white-supremacy.
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כנסים משותפים ואירועים ובניית רשתות של חברים ופעילים ברשתות ומחוץ להן.34 הגדלת 
הרשת בתומכים בין-לאומיים מחזקת את החברים, שחשים כי הם חלק מתנועה עולמית חוצת 

יבשות להצלת הגזע הלבן )מערב ומזרח אירופה, ארה"ב, ניו זילנד, אוסטרליה(. 

הדוגלים  בין  נוספים  בין-לאומיים  פעולה  שיתופי  מתחוללים  האינטרנטית  הפעילות  לצד 
בין-לאומיים, אירועים  גזעניים  רוק  כנסים רעיוניים, פסטיבלי  נערכים  בתפיסת ה"עליונות". 
מחנות  עצרות,  פורומים,  מצעדים,  ונאציות,  לאומניות  היסטוריות  לדמויות  זיכרון  ימי  לציון 
אימונים ועוד. כל אלה תורמים לגיבוש ולחיזוק הקשרים בין הקבוצות ולזיקוק המסרים. רק 

"העליונות"  פעילי  השתתפו  לאחרונה 
מארה"ב כמרצים אורחים בכתריסר כנסים 
בפינלנד,  נערכו  אלה  כנסים  באירופה. 
ארגוני  ידי  על  ואורגנו  ובשוודיה  בנורווגיה 
הלבנה".  "העליונות  פעילי  קיצוני  ימין 
נושאים  חלקו  אירועים  באותם  הנאומים 
הדמוגרפי  השינוי  לגבי  הדאגה  משותפים: 
"הזהות  ושימור  גאווה  ובאירופה,  בארה"ב 
הלבנה", האיום שמציבה הגירת הלא לבנים 
הגלובליזציה  של  ההרסניות  וההשפעות 
והרב-תרבותיות. גם פעילי "עליונות לבנה" 
בכנסים  ומשתתפים  מוזמנים  מאירופה 
תוצאות:  יש  זה  פעולה  לשיתוף  בארה"ב. 
פעילי  ידי  על  המבוצעות  התקפות 
השראה  נותנות  הלבנה"  ה"עליונות 
לפעילים אחרים. כך, התקפה שבוצעה על 
בריוויק  אנדרס  הקיצוני  הימין  חסיד  ידי 
הטבח  למבצע  השראה  נתנה  בנורווגיה 
זילנד, אשר השפיע על מבצע  בניו  במסגד 
וכן על מבצע ההתקפה באל  הירי בפווואי 

פאסו, טקסס, שכוונה נגד היספאנים, והתקפה נוספת בנורווגיה נגד מוסלמים. באותה מידה, 
גם ארגוני "עליונות לבנה" משפיעים זה על זה. יש מקרים מתועדים רבים מאוד, שבהם ארגוני 
"עליונות לבנה", ניאו נאצים או ימין קיצוני שמרכזם בארה"ב נתנו השראה להקמת ארגונים 

דומים באירופה, ולהיפך.35

אנטישמיות בשמאל

ביטויים  הקיצוני.  השמאל  מצד  באנטישמיות  ברורה  עלייה  חלה  האחרונות  השנים  במהלך 
אנטישמיים אלו מוסווים בדרך כלל כביקורת על ישראל, כאשר לא אחת ההתבטאויות זולגות 
בשמאל  האנטישמיות  אנטישמיות.  להתבטאויות  ישראל  על  ביקורת  בין  הגבול  את  וחוצות 

הליגה נגד השמצה - “שנאה ללא גבולות".  34
35 Ibid., 8-10.
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בנאמנות  היהודים  האשמות  דרך  קונספירציה,  מתיאוריות  החל  רבות,  בדרכים  מתבטאת 
השיח  הפך  כיצד  להבין  כדי  נגדם.  בוטה  ובאפליה  בהדרה  וכלה  לכסף  יהודים  ושיוך  כפולה 
האנטי-ישראלי למקובל בשמאל הקיצוני יש להבין את האופן שבו רואים ותופסים מנהיגיו את 
מדינת ישראל. לדברי סוזי לינפילד, פרופסור לעיתונאות באוניברסיטת ניו יורק, האנטישמיות 
בשמאל קשורה קשר היסטורי במאבק השמאל נגד האימפריאליזם, ואף שהממסד הישראלי 
לא נתפס באופן מלא כממשל אימפריאליסטי, השמאל רואה בישראל את "המעוז האחרון של 
הקולוניאליזם הלבן".36 לכך יש להוסיף את היותה של ישראל מדינת לאום יהודית ודמוקרטית 
ולא מדינת כל אזרחיה, וכמובן את הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואת נקודות ההשקה שלו עם 
הדיכוי  סוגי  חיבור   – ההצטלבות"  כ"תיאוריית  היום  להגדיר  שמקובל  במה  אחרים  מיעוטים 
השונים והתמודדות מולם למערכת אחת של מדכאים ומדוכאים, כאשר היהודים, כמיעוט לבן 

הנהנה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה, שייך לצד הפריווילגי והמדכא. 

ידי אנשי ציבור  ומקודמת האנטישמיות בשמאל הקיצוני בארה"ב על  לעתים קרובות מופצת 
נושאי משרות ציבוריות בכירות, כמו חברי קונגרס, עובדי ציבור או מנהיגי קבוצות של זכויות 
אזרח ותנועות. הרעיונות האלה מופצים בדרך כלל לקהלים מסיביים ישירות מחשבונות מדיה 
חברתית אישית במסווה של ביקורת על ישראל. בין אם בכוונתם להתבטא באופן אנטישמי ובין 
אם לאו, עצם הדיבור והעיסוק בנושא מעביר בפועל את הרעיון, שקידום או קבלת אנטישמיות 
הם בסדר אם היעד הוא ישראל. לדוגמה, בציוץ בטוויטר ב-10 בפברואר, רמזה חברת הקונגרס 
הבלתי  מההשפעה  כתוצאה  האמריקני  מהממשל  תמיכה  מקבלת  ישראל  כי  עומר,  אילהאן 
 ACMS מוגבלת של איפא"ק. הציוץ שלה הביא לעלייה בשיח האנטישמי כפי שנקלט במערכת ה

של משרד התפוצות.37 במקרה אחר, בחודש אוגוסט 
ואילהאן  טאליב  רשידה  הקונגרס  חברות  שיתפו 
האנטישמי  הקריקטוריסט  של  קריקטורה  עומר 
קרלוס לאטוף )הזוכה במקום השני בתחרות הבין-

לאומית לקריקטורות שואהומי שבעברו קריקטורות 
אנטישמיות בוטות(. הדימוי )בצד ימין( מרמז בבירור 
ולא  הקונגרס  לחברות  הפה  את  סותמת  שישראל 
ואף שולטת בנשיא ארה"ב  נגדה  מאפשרת ביקורת 
בפוליטיקה  שולטת  שישראל  למסר,  טראמפ. 
מלוכלכות"  "טקטיקות  באמצעות  האמריקנית 

ותמרון של אחרים יש שורשים עמוקים בצורות קלאסיות של אנטישמיות ותיאוריות קונספירציה. 
סוג זה של אנטישמיות, "עם תירוץ מדיניות", נעשה נועז יותר בשנים האחרונות ומאפשר את 
המעבר מביקורת על ישראל לביקורת על יהודים. התוצאה היא, אפוא, דעות קדומות שליליות 

כלפי יהודים בכלל. 

יותר  עם זאת, סוגים כאלו של פוסטים והודעות אנטישמיות פופולריות, הופכים פופולריים 
התבטאות  צורות  הפלא,  למרבה  פוליטיקאים.  אצל  רק  ולא  הקיצוני,  השמאל  בקרב  ויותר 
אנטישמיות כאלו הפכו לפופולריות בקבוצות זכויות אזרח אמריקניות ובקרב מנהיגיהן. בחודש 

36 https://www.ft.com/content/2a9c6736-db9d-11e9-9c26-419d783e10e8.
דיווח על הציוץ של אילהאן עומאר בדו"ח החודשי של ACMS, מרץ 2019.  37
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יוני, צעדת גאווה של קבוצת דייק בוושינגטון די.סי. אסרה על הנפת דגלי גאווה ועליהם מגן 
דוד. המארגנים טענו, כי מגן דוד נופל תחת האיסור של דגלי ישראל וסמלים ציוניים, וכי היה 
זה חלק ממדיניות רחבה יותר לאסור על כל הסממנים הלאומניים מהצעדה )יש לציין, כי דגלים 
פלסטיניים הותרו במפורש "תיאוריית ההצטלבות" לעיל(. למשתתפים עם מגן דוד על דגליהם, 
המכונים בדרך כלל "דגלי גאווה יהודית", נאמר, שהם יכולים להיכנס לצעדה רק לאחר הסרת 
המגן הדוד, דהיינו הצועדים/ות היהודים נדרשו לבחור בין להשתייך לקואליציית המיעוטים, 
אנטי- שמאלניות  קבוצות  ידי  על  רחבה  לתמיכה  זכה  האיסור  יהדותם.  עם  להזדהות  או 

ישראליות, אף על פי שלסביות וטראנסיות יהודיות טענו שהן מופלות לרעה באופן בוטה בשל 
היותן יהודיות.

נוספים של אנטישמיות,  היו, כמובן, מקרים 
אשר הגיעו מקבוצות שמאל אחרות, הבולט 
"מצעד  תנועת  של  המקרה  הוא  ביותר 
הנשים". לתנועה זו, שבין מייסדיה ותומכיה 
מורכבת  היסטוריה  יש  יהודיות  גם  היו 
ראשי  שנכשלו  לאחר  אנטישמיות.  עם 
התנועה בהוקעה או בהתנצלות על עבירות 
התנועה  מייסדת  גינתה  רבות,  אנטישמיות 
המנהיגות  את  שוק,  תרזה  המקורית, 
עושות  שהן  כך,  על  התנועה,  של  הנוכחיות 
את  להוקיע  כדי  מדי  ומאוחר  מדי  מעט 
קראה  היא   2018 בנובמבר  האנטישמיות. 

לחלק  להפוך   ... לאנטישמיות  "מאפשרות  שהן  מכיוון  להתפטר,  התנועה  מראשי  לארבע 
מהמצע של התנועה".38 בספטמבר 2019, שלוש ממייסדות "מצעד הנשים", תמיקה מאלורי, 
בוב בלנד ולינדה סרסור, התפטרו ממועצת המנהלים וזאת בעקבות ריבוי מקרי אנטישמיות 
לאורך כל השנה, שבהם הואשמה כל אחת מהן בנפרד. 39 באחד המקרים, למשל, בלנד שיתפה 
פוסט בפייסבוק, שנטען בו, כי השנאה שהובילה את המפגע מכרייסטצ'רץ' בניו זילנד לבצע 
רשידה  הקונגרס  חברות  כלפי  מפנה  אמריקני"  היהודי  ש"הממסד  לשנאה  זהה  מעשיו  את 
ולהתכחש  המוסלמית  הקהילה  עם  סולידריות  להביע  ניתן  ושלא  עומאר,  ואילהאן  טאליב 
בוטה  באופן  השתמשה  סרסור  אחרת,  זמן.40 בהזדמנות  באותו  הקונגרס  חברות  של  לאמת 
נגד אשת הקונגרס  בביטוי אנטישמי בעל משמעות כפולה, תוך שהיא מניחה כי ההתקפות 
אילהאן עומאר הגיעו "מכמה אנשים שנתפסים כפרוגרסיבים, אך תמיד בוחרים את ישראל 
על פני מחויבותם לדמוקרטיה ולחופש ביטוי".41 לכך יש להוסיף את הידידות ושיתוף הפעולה 
תנועת האומה האיסלמית, המתבטא  מנהיג  ולואיס פאראחאן,  בין סרסור, מלורי  המקצועי 
בקביעות נגד "כוח ומניפולציות יהודית",42 אשר השווה את היהודים בנאומו לטרמיטים, וטען 

38 https://www.timesofisrael.com/womens-march-founder-calls-on-leaders-to-resign-for-allowing-anti-semitism.
39 https://www.nbcnews.com/news/us-news/three-founding-women-s-march-leaders-leaving-board-after-

anti-n1055351.
40 https://www.jpost.com/Diaspora/Antisemitism/Womens-March-leader-blames-American-Jewish-Establishment-

for-Christchurch-attacks-584515.
41 https://www.jta.org/2019/01/17/united-states/a-timeline-of-the-womens-march-anti-semitism-controversies.
42 https://www.foxnews.com/us/sarsour-mallory-bland-anti-semitism-womens-march.

היהודים  שליטת  אנטישמיים.  בסטריאוטיפים  ושימוש  החייאה 
בפוליטיקה העולמית: רה"מ בנימין נתניהו בדמות כלב נחייה, שלצווארו 
קולר עם מגן דוד, מוליך את נשיא ארה"ב העיוור דונאלד טראמפ שחובש 
כיפה שחורה על ראשו. פורסם בניו יורק טיימס 25.4.19, מערכת העיתון 

התנצלה על הפרסום לאחר מחאה ציבורית  חריפה.
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בספרו, שההון היהודי הוא שהניע את סחר העבדים בארה"ב. הפרופיל הגבוה של אירועים 
הממהרים  הרדיקלי  בשמאל  פוליטיקאים  של  הפופולריות  עם  יחד  אחרים,  רבים  ושל  אלה 
להשמיע ביקורת אנטישמית נגד ישראל, משפיעים על דעת הקהל כלפי יהודים. יתרה מזאת, 
כזו הוביל למציאות, שבה אנשי  כישלונו של השמאל להתעמת או לגנות כראוי אנטישמיות 

ציבור "מכובדים" נותנים במה לתיאוריות אנטישמיות וקונספירציות בקנה מידה לאומי.

אנטישמיות בבתי ספר 

נמצאת  הברית  ארצות  ברחבי   )K-12( לימוד  כיתות   12 הכוללים  ספר  בבתי  האנטישמיות 
במגמת עלייה בשנים האחרונות. בתי ספר אלו ממשיכים להיות בעלי מספר משמעותי של 
אירועים אנטישמיים.43 אף כי טרם פורסמו נתונים סטטיסטיים רשמיים על אודות אירועים 
אנטישמיים בשנת 2019, דווח על 344 אירועים אנטישמיים בבתי ספר K-12 שאינם יהודיים 
באופי  בהתחשב  יותר  בהרבה  גבוה  בפועל  המספר  החשד,  פי  על  זאת,  עם   .2018 בשנת 
הבריונות ובעובדה, שילדים רבים אינם מדווחים על חוויותיהם.44 כמות האירועים בשנת 2018 
יחסית ל-235 התקריות שדווחו  2017, אך עדיין גבוהה ב-46%  יחסית לשנת  ירדה ב 25% 
בשנת 2016. בדרך כלל, התלמידים מהווים את מטרת ההטרדות ואירועי האלימות, למרות 
הטרדה,  כוללים  אנטישמיים.45 האירועים  לאירועים  קורבנות  הם  גם  היו  ומנהלים  שמורים 
והפגנת  ניאו-נאציים  פליירים  חלוקת  אנטישמיות,  נאצה  כתובות  פיזית,  ותקיפה  ונדליזם 
מחוות של אידיאולוגיה נאצית, כמו מועל יד. כל אלה הם דוגמאות לאירועים שאכן התרחשו 

בבתי הספר במהלך 2019. 

אנטישמיות בקמפוסים 

ארגון AMCHA, שמטרתו להיאבק באנטישמיות במוסדות האקדמיים בארה"ב, פרסם את 
הדו"ח השנתי שלו לאירועי 2018 תחת הכותרת: "ההטרדה של סטודנטים יהודים בקמפוסים 
בארה"ב: כיצד ההקצנה האנטי-ציונית באקדמיה והתגברות פעילות ה-BDS מובילים להסתה 
ומצביע  בארה"ב  בקמפוסים  האנטישמיות  ממדי  את  סוקר  הדו"ח  בקמפוסים".  אנטישמית 
על מגמה מדאיגה של הגברת פעילויות אנטישמיות בקמפוסים, בין היתר על רקע העלייה 
בפעילות ה-BDS במרחב האקדמי. הדו"ח מתבסס על יותר מ-400 מוסדות אקדמיים ברחבי 
ארה"ב, שבקמפוסים שלהם תיעד הארגון יותר מ-2,500 אירועים אנטישמיים מאז 2015. להלן 

הממצאים העיקריים שפורסמו בדו"ח:

בשנת 2018 הייתה עלייה של 70% בהשוואה לשנת 2017 בתקריות האנטישמיות המדווחות 
אנטישמיות  של  בתקריות   42% של  ירידה  נרשמה  כאשר  זאת  ישראל,  במדינת  הקשורות 

קלאסית. 

"ביקורת על אירועים אנטישמיים: שנה בסקירה - 2018", הליגה נגד השמצה, 30 אפריל 2019, 8.  43
44 https://www.slj.com/?detailStory=adl-releases-report-of-anti-semitic-incidents-organizations-offer-curriculum-to-

help-combat-hate.
45 Ibid.
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גזענית  היא מדינה  גברו ב-67%, האשמות שישראל  ישראל  נגד  כך, קריאות לפעילות  בתוך 
פרו- יהודים  סטודנטים  להדיר  וניסיונות  הוכפלו,  הפלסטינים  נגד  אתני  טיהור  המבצעת 

ישראלים מפעילות אוניברסיטאית בקמפוס גם כן הוכפלו.

בנוסף, הדו"ח מציין, שבשנת 2018 הייתה עלייה ניכרת בהשתתפות של סגל אקדמי בקידום 
וביישום BDS אקדמי.46

ICC – Israel on Campus Coalition

על פי דו"ח ה-ICC, בשנה האקדמית האחרונה )2018-2019( הייתה עלייה במספר הקמפיינים 
תנועת  של  החלטות   –  20( הקודמות  לשנים  ביחס  בארה"ב  בקמפוסים  האנטי-ישראליים 

.)BDS החלטות אנטי-ישראליות שאינן - BDS; 8-ה

האנטי- הפעילות  שיעור  את  חוו  ארה"ב  במזרח  אוניברסיטאיים  שקמפוסים  מציין,  הדו"ח 
הייתה  ארה"ב  מערב  ב-2015-2016  קודמות-  לשנים  בניגוד  זאת  ביותר,  הגבוה  ישראלית 
מוקד וב-2016-2017 הקמפוסים באזור המערב התיכון. בנוסף, הייתה עלייה בפעילות אנטי-

קולומביה  בראון,  אוניברסיטאות  לדוגמה,  כך,   .Ivy League-ה באוניברסיטאות  ישראלית 
חוותה  ואוניברסיטת הרווארד   ,BDS-וקורנל התמודדו בשנה האחרונה עם קמפיינים של ה

עלייה במספר האירועים האנטי-ישראליים.

הדו"ח ציין, שהשנה האחרונה הייתה השנה עם המספר הגבוה ביותר של הפרעות ושיבושים 
של אירועים פרו-ישראליים )23 אירועים(. 

הפרו- האירועים  בכמות  מתמדת  עלייה  גם  נרשמה  האחרונות  שבשנתיים  לציין,  חשוב 
ישראליים בקמפוסים בארה"ב )3,401 אירועים בשנה האקדמית האחרונה(.47

ימין קיצוני בקמפוסים

ביקורת  של  במסווה  אנטישמיות  הפצת  לטובת  הישראלי-פלסטיני  בסכסוך  השימוש 
לגיטימית על מדינת ישראל מהווה את עיקר ההסתה האנטישמית בקמפוסים. אולם לצדו, יש 
לשים לב לפעילות שהינה בקנה מדה קטן כרגע, אך היא בעלת פוטנציאל החמרה - ניסיונות 
האמריקניות  האוניברסיטאות  חוו   2019 בשנת  לקמפוסים.  קיצוני  ימין  תנועות  חדירת 
מכוונים  הלבנה"  "העליונות  פעילי  הניאו-נאציים.  והתעמולה  הדימויים  בהתפשטות  גידול 
 2016 מסתיו  החל  האמריקניות.  ולמכללות  לקמפוסים  מפעילותם  חלק  האחרונות  בשנים 
חלה עלייה בכמות האירועים המשויכים לקבוצות הימין, עלייה הנמשכת כבר שלוש שנים 
ברציפות. 313 מקרי תעמולה של תנועת "העליונות הלבנה" בקמפוסים אמריקניים במהלך 
שנת הלימודים 2018-2019 מצביעים על עלייה של 7% לעומת השנה האקדמית הקודמת.48 
העלייה בלטה במיוחד במהלך סמסטר האביב, "שראה תעמולה קמפוסית קיצונית יותר מכל 

46 https://amchainitiative.org/new-report-eliminationist-anti-zionism-9-17-19pr.
47 https://israelcc.org/wp-content/uploads/2019/11/ICC-2019-Campus-Trends-Report.

pdf?fbclid=IwAR1jC4Oq12fmQ1LydrP1y7zKOcfXE0okwxkoExUQyAhcX9lhVw6Y6nZaPOk.
48 https://www.adl.org/blog/white-supremacists-continue-to-spread-hate-on-american-campuses.
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סמסטר אחר בעבר".49 קמפיין תעמולה אגרסיבי, הכולל הפצת פליירים, פוסטרים, מדבקות 
וכתובות גרפיטי הוא דרך אנונימית עבור הקיצונים להפיץ את האידיאולוגיות שלהם. הודעות 
התעמולה כיסו מגוון נושאים וכללו ביטויי "עליונות לבנה" יחד עם תמונות וביטויים גזעניים 
מפורשים, שתקפו קבוצות מיעוט, הכוללות יהודים, שחורים, מוסלמים, מהגרים שאינם לבנים 
לגייס חברים  וקהילת הלהט"בים.50 קבוצות השנאה מכוונות לקמפוסים במכללות בתקווה 
להתמקד  להחלטה  זאת,  עם  שלהם.  התנועה  ולקיימות  לצמיחה  החיוניים  חדשים,  צעירים 
באוניברסיטאות  רואים  הלבנה"  "העליונות  פעילי  נוספים.  הקשרים  יש  באוניברסיטאות 
"מעוזי חשיבה ליברלית ואינדוקטרינציה שמאלנית",51 ולכן הרעיון לחדור ל"מעוזים" אלו עם 
אידיאולוגיות של "עליונות לבנה", הוא מכריע מבחינה אסטרטגית ואידיאולוגית. לכן נעשים 
הייתה  הללו  הקבוצות  מבין  הפעילה  לקמפוסים.  כאלה  קבוצות  ולהחדיר  לכונן  מאמצים 
תנועת "הזהות האמריקנית", שהייתה בעבר "זהות אירופה" לפני שמיתגה את עצמה מחדש 
במרץ 2019. קבוצות אחרות כוללות את תנועת "החזית הפטריוטית", מועדוני הספרים של 
זה  ג'רזי.  בניו  האירופית"  "המורשת  ואיגוד  היצירתיות"  "כנסיית  סטורמר",  "דיילי  האתר 
האחרון הגדיל את טווח הפעולה שלו לאורך השנה האחרונה וכלל גם קמפוסים בדרום-מזרח 

אמריקה.

כלל ארה"ב – תקריות ואירועים בולטים )חלקי ביותר(

דצמבר, מונסי. תומס גרמפטון פרץ לבית רב בעיר מונסי הצפונית לניו יורק חמוש במאצ'טה 	 
ותקף את הנוכחים בזמן חגיגת חנוכה, הוא פצע 15 מהפעילים, שניים מהם באורח קשה. 

דצמבר, ג'רזי סיטי. בני זוג חמושים פתחו בירי בתוך מכולת כשרה ורצחו גבר ואישה חרדים. 	 
שנתקל  שוטר  מהמכולת,  אנשים  לחלץ  כשניסה  ונרצח  נורה  במכולת  שעבד  נוסף  גבר 
בבני הזוג קודם לכן נרצח גם הוא. שני היורים השתייכו לפלג הנצי של קהילת "העבריים 

השחורים", זרם בנצרות, המאמינים שהם בני ישראל האמתיים ושהיהודים הם המזויפים.52

נובמבר, ניו יורק. גבר בן 32 הכה צעיר חרדי בן 21 מבלי להחליף עמו מילה כשהלך ברחוב 	 
בלילה.53

נובמבר, ניו יורק. אדם אורתודוקסי בן 30 נדקר ונפצע באורח קשה בדרכו לתפילת שחרית 	 
בבית כנסת במונסי.54

נובמבר, קולורדו. גבר בן 27, פעיל ב"עליונות לבנה", נעצר על ידי ה-FBI והואשם בתכנון 	 
."Temple Emanuel" פיצוץ בית הכנסת הרפורמי המקומי

ספטמבר, ניו יורק. אלמוני התקרב וניסה לתקוף אדם יהודי בעת שהלך לבית הכנסת.55	 

49 Ibid.
50 https://www.adl.org/news/press-releases/white-supremacists-increase-college-campus-recruiting-efforts-for-third.
51 Ibid.
52 https://www.maariv.co.il/news/world/Article-734800.
53 https://www.algemeiner.com/2019/11/22/new-assault-on-orthodox-jew-in-brooklyn-reported.
54 https://www.algemeiner.com/2019/11/20/orthodox-jewish-man-walking-to-synagogue-brutally-stabbed-in-new-

york-town.
55 https://antisemitism.org.il/en/154508.
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ספטמבר, ניו ג'רזי. רכב שנסע בשבת בבוקר במהירות ניסה לדרוס שני גברים חרדים שצעדו 	 
ברחוב בעת שחזרו מבית הכנסת, תוך שהנוסעים צעקו אמירות אנטישמיות.56

יהודים עם הרובה החדש 	  25, שאיים להרוג  בן  גבר  ספטמבר. הרשויות הפדראליות עצרו 
שרכש.57

אוגוסט. יהודי בלבוש חסידי הוכה בראשו עם סלע בזמן שהמתין ברכבו ברמזור אדום.58	 

אוגוסט, ניו יורק. אלמוני זרק לבנה לעבר ראשו של רב בן 64, כתוצאה הרב נפצע בראשו 	 
וברגלו ואיבד שתיים משיניו.59

אוגוסט, ניו יורק. גבר אפרו-אמריקני קרא לעבר שני יהודים ש"היטלר היה צריך להרוג את 	 
היהודים  אחד  את  והכה  מהרצפה  מקל  הרים  מכן  לאחר  פלפל.  בגז  אותם  וריסס  כולכם" 

בראשו.60

ניאו-נאצי בן 23 נעצר בעקבות תוכניתו להטמין פצצה 	  וגאס. קונור קלימו,  אוגוסט, לאס 
בבית כנסת מקומי.61

"ישראל 	  כנסת  לבית  מחוץ  כשעמד  ליפשולץ  יוסף  לעבר  נורו  כדורים  שישה  מיאמי.  יולי, 
הצעיר".62

מאי, שיקגו. אלמוני ניסה להצית את בית כנסת "אנשי שלום" בשכונת לייקוויו.63	 

פאווי 	  בעיר  חב"ד  של  הכנסת  בבית  בירי  ופתח  נכנס   ,19 בן  ארנסט,  ג'ון  דייגו.  סן  אפריל, 
נפצעו,  נוספים  ושלושה מתפללים  גילברט-קיי,  לורי  נרצחה  כתוצאה,  דייגו.  סן  שבפרברי 

בהם רב בית הכנסת.64

ינואר, ניו יורק. צעיר יהודי בן 19 הותקף על ידי קבוצה של אפרו-אמרקנים צעירים, שהכו 	 
אותו בראשו והפילו אותו אל הקרקע בשכונת קראון הייטס בעת שעבר לידם ברחוב.65

מאבק באנטישמיות

ינואר 2020, ניו יורק. אנדרו קואומו, מושל מדינת ניו-יורק, הביע תמיכה בחקיקה שתגדיר 	 
את האנטישמיות כטרור מבית. 66

56 https://antisemitism.org.il/en/154289.
57 https://antisemitism.org.il/en/154126.
58 https://antisemitism.org.il/en/153702.
59 https://antisemitism.org.il/en/153550.
60 https://antisemitism.org.il/en/153058.
61 https://antisemitism.org.il/en/153036.
62 https://www.local10.com/news/florida/miami-dade/man-shot-outside-synagogue-near-north-miami-beach
63 http://www.fox32chicago.com/news/local/arson-vandalism-target-chicago-jewish-community.
64 https://www.theguardian.com/us-news/2019/apr/27/san-diego-police-shooting-synagogue-poway-reports.
65 https://www.collive.com/show_news.rtx?id=53963&alias=jewish-man-violently-assaulted.
66 https://www.jta.org/2020/01/07/united-states/4-ways-new-yorks-government-is-trying-to-fight-rising-anti-

semitism.
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ינואר 2020, ניו יורק. אנדרו קואומו, מושל מדינת ניו-יורק, הכריז על הקצאת 45 	 
מיליון דולר לצורך הגנה על מוסדות דתיים ובתי ספר שאינם ציבוריים, זאת בנוסף 

ל-10 מיליון דולר שהקצה לאותה המטרה בחודש דצמבר.]2[

הצו 	  באנטישמיות.  למאבק  נשיאותי  צו  על  חתם  טראמפ  דונלד  ארה"ב  נשיא  דצמבר. 
זכויות האזרח של ארה"ב, שהתייחס במקור רק לאפליה על  הרחיב את סעיף שש לחוק 
מימון  מניעה של  בכך, אפשר  יהודים.  כלפי  על אפליה  גם  עור,  צבע  או  לאום  גזע,  בסיס 
מפני  יהודים  לסטודנטים  מספקת  הגנה  יספקו  שלא  ומגופים  מאוניברסיטאות  פדראלי 
בתוכה  שכוללת   IRHA של  האנטישמיות  הגדרת  את  אימץ  הצו  בנוסף,  וגזענות.  אפליה 
לצד תופעות של אנטישמיות "קלאסית" ביקורת מסוימת על מדינת ישראל ושלילת זכות 

קיומה.67

המשרד 	  את  השיק  יורק,  ניו  של  העיר  ראש  דה-בלסיו,  ביל  יורק.  ניו  ספטמבר, 
למניעת פשעי שנאה )OPHC(, שיפתח אסטרטגיות בין-תחומיות למיגור פשעי 

שנאה בעיר. 

אוגוסט, קליפורניה. תוכנית לימודים חדשה של מחלקת החינוך המדינתית שכללה הטיה 	 
אנטי-יהודית ותכנים של ה-BDS, ויועדה ללימודים אתניים בתיכונים בקליפורניה הוקפאה. 

מאי, פלורידה. בית הנבחרים של מדינת פלורידה חוקקה חוק האוסר על אנטישמיות בבתי 	 
ספר ציבוריים ומשווה בינה לבין אפליה על רקע גזעני. 68

של 	  מיוחד  שליח  לתפקיד  יהודי,  דין  עורך  קאר,  אילן  את  מינה  טראמפ  הנשיא  פברואר. 
מחלקת המדינה למאבק באנטישמיות.69

67 https://www.scribd.com/document/439372691/Combating-Anti-Semitism-2019-Executive-Order#download&from_
embed.

68 https://www.flsenate.gov/Session/Bill/2019/741/BillText/c2/PDF.
69 https://www.timesofisrael.com/after-two-years-trump-set-to-appoint-anti-semitism-czar.
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קנדה

על פי דו"ח האנטישמיות האחרון של ארגון "בני-ברית קנדה", שפורסם במאי 2019, שנת 2018 
דווחו  ובמהלכה  אנטישמיות,  בתקריות  שיא  בה  שנרשם  ברציפות  השלישית  השנה  הייתה 

2,041 מקרי אנטישמיות ברחבי המדינה - עלייה של 16.5% מהשנה שלפני כן. 

על פי משטרת קנדה, בשנת 2018 היו היהודים במדינה הקבוצה שסבלה מהכמות הרבה ביותר 
של פשעי שנאה )19% מכלל פשעי השנאה הופנו כלפי יהודים(, על אף שהם מהווים אחוז אחד 

בלבד מהאוכלוסייה הקנדית. 

תקריות ואירועים בולטים

דצמבר, מונטריאול. מועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטת מק'גיל קראה להתפטרותה 	 
של סטודנטית יהודייה מתפקידה באגודת הסטודנטים כיוון שהשתתפה בסיור לישראל.70

אוכל 	  להגיש  להצעה  סירבה  טורונטו  באוניברסיטת  הסטודנטים  אגודת  טורונטו.  נובמבר, 
כשר בקמפוס בגלל הקשר לישראל.71

נובמבר, אונטריו. סמלים אנטישמיים צוירו בגיר בשטח בית כנסת.72	 

נובמבר, מונטריאול. עיתון הסטודנטים "The McGill Daily" של אוניברסיטת מק'גיל פרסם 	 
מאמר, המתאר את התנועה הציונית כתנועה קולוניאלית, גזענית ואלימה.73

אוקטובר, אונטריו. צלבי קרס צוירו בגיר בשטח בית כנסת בשבת. 74	 

אוגוסט, מונטריאול. יהודי חובש כיפה הותקף קשות על ידי נהג מונית במונטריאול.75	 

אוגוסט, אלברטה. כתב העת אדמונטון פרסם קריקטורה אנטישמית.76	 

אוגוסט, אונטריו. עיתון היוצא לאור בשפה הפולנית הזהיר את קוראיו ש"יהודים מרגלים 	 
אחריכם".77

אוגוסט, טורונטו. שני נערים חובשי כיפות הותקפו כשהלכו ברחוב בשבת על ידי עובר אורח, 	 
שקילל והכה אחד מהם בפניו.78

אוגוסט, וויניפג. רכב של משפחה יהודית רוסס בצלב קרס.79	 

70 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/272503.
71 https://www.jta.org/quick-reads/u-of-toronto-student-union-wont-support-kosher-food-on-campus-due-to-bds.
72 https://antisemitism.org.il/he/154738.
73 https://www.algemeiner.com/2019/11/08/mcgill-universitys-student-newspaper-publishes-anti-israel-editorial.
74 https://www.jta.org/quick-reads.
75 https://www.thepostmillennial.com/watch-jewish-man-allegedly-assaulted-by-taxi-driver-in-montreal.
76 https://antisemitism.org.il/en/152996.
77 https://antisemitism.org.il/en/153348.
78 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/266929.
79 https://antisemitism.org.il/en/153542.



49

אנטישמיות | 2019 | דוח מסכם

יולי, נובה סקוטיה. מועמדת המפלגה הדמוקרטית החדשה ראנה זאמאן צייצה, שישראל 	 
מהרשימה  הוסרה  היא  היום.  של  ה"אושוויץ"  היא  ושעזה  בפלסטינים,  עם  רצח  מבצעת 

המפלגתית לאחר פרסום הציוצים.80

יולי, מונטריאול. גרפיטי עם המילים "להרוג יהודים" רוסס במרכז העיר.81	 

יוני, טורונטו. שלט המזכיר טבח של יהודים הונף ביום אל-קודס השנתי במרכז העיר.82	 

יוני, וויטבי. גרפיטי אנטישמי רוסס על גבי בית פרטי.83	 

אפריל, אונטריו. תלמידי בית ספר תיכון תלו שלטים שישראל מבצעת ניסויים רפואיים על 	 
פלסטינים.84

משפחה 	  של  בית  גבי  על  רוססו  קרס  וצלב  עצמכם"  את  "הצילו  המילים  אונטריו.  אפריל, 
יהודית.85

פברואר, וויניפג. גרפיטי אנטישמי רוסס על גבי מסעדה בבעלות יהודית.86	 

מרץ, טורונטו. מדבקות של תנועת ה-BDS הודבקו בחנות על גבי מוצרים כשרים לפסח. 	 
לאחר שזה הובא לידיעת הנהלת החנות, היא התנצלה על כך והסירה אותן.87

לשואה. 	  ביחס  בקנדה  בורות  שיש  גילה,  התביעות  וועידת  עזריאלי  קרן  של  מחקר  ינואר. 
בין השאר עלה, כי 22% מהאוכלוסייה הקנדית בגילאי 18-34 לא שמעו על השואה ויותר 

מ-50% אינם מודעים לרצח של שישה מיליון יהודים בשואה.88

מאבק באנטישמיות

במחוז 	  לבחירות  שהתמודד   ,)Hassan Guillet( גילה  חסאן  לשעבר,  אימאם  ספטמבר. 
בגלל  הבחירות  ממערכת  המפלגה  ידי  על  הודח  הליברלית,  המפלגה  מטעם  מונטריאול 

הערות אנטישמיות.89

על 	  בחירות  בכנס  להתנצל  סירב  טרודו,  ג'סטין  קנדה,  ממשלת  ראש  קתרינס.  סנט  ינואר, 
התנגדותו לתנועת ה-BDS והבהיר, שהתנועה מקדמת את האנטישמיות החדשה המופנית 

כלפי מדינת ישראל.90

80 https://www.timesofisrael.com/canadian-candidate-removed-for-tweets-accusing-israel-of-committing-genocide
81 https://www.facebook.com/coreyfleischer/videos/10101745649232640.
82 https://www.bnaibrith.ca/sign_threatening_massacre_of_jews_brandished_at_toronto_al_quds_day_rally.
83 https://toronto.ctvnews.ca/police-investigating-anti-semitic-graffiti-found-in-whitby-neighborhood-1.4461190.
84 https://www.facebook.com/cijainfo/photos/a.220751191346870/2259504827471486/?type=3&theater.
85 http://canadadocs.org/antisemitic-graffiti-reported-in-vaughan-ontario.
86 https://www.cbc.ca/news/canada/manitoba/bermax-cafe-anti-semitic-1.5004245.
87 https://www.cjnews.com/news/canada/pro-bds-stickers-found-on-passover-items-at-toronto-supermarket.
88 https://jewishnews.timesofisrael.com/major-study-finds-knowledge-of-the-holocaust-fading-in-canada.
89 https://antisemitism.org.il/he/154733.
90 https://antisemitism.org.il/he/139306.
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מערב אירופה
אוסטריה

לגבי היקף האירועים האנטישמיים  נתונים רשמיים  אין עדיין  לזמן כתיבת שורות אלה  נכון 
באוסטריה בשנים 2018 ו-2019. ארגוניים לא ממשלתיים אשר פרסמו נתונים כאלה בעבר לא 
עשו זאת מאז 2017. לפיכך, ניתוח מצב האנטישמיות באוסטריה יתבסס על מחקרים, הערכות 

של הקהילה היהודית המקומית ומידע חלקי. 

ניתוח דו"חות שפורסמו  דווח רק על אנטישמיות של הימין הקיצוני.  בדו"חות הממשלתיים 
על ידי משרד הפנים האוסטרי מראה, שלאחר עלייה קלה באירועים אנטישמיים מצד הימין 
הקיצוני בשנת 91,2018 נתונים מהמחצית הראשונה של שנת 922019 מצביעים על ירידה במאפיין 
זה. לפי הדו"ח, היו באוסטריה 19 אירועים אנטישמיים )שהם 6.4% מכלל העבירות שבוצעו על 
ו-373 הפרות של תקנת האיסור93 במהלך המחצית הראשונה של 2019.  ידי הימין הקיצוני( 
זאת בהשוואה ל-49 תקריות ו-877 הפרות בשנה שעברה. מספרים אלה מייצגים רק מקרים 
שדווחו, ולכן המספר האמתי הוא כנראה גבוה יותר. מנגד, הקהילה היהודית של וינה, שבניגוד 
לדו"חות הממשלתיים מנטרת את כל התקריות האנטישמיות, מדווחת על עלייה באנטישמיות 
ומנתה 500 תקריות אנטישמיות באוסטריה בשנת 2018. נשיא הקהילה, אוסקר דויטש, זיהה 
ארבע קבוצות עיקריות של מבצעים: קיצונים מהימין והשמאל הקיצוני, פליטים ממדינות ערב 

ואנשים ממוצא טורקי המושפעים מנשיא טורקיה, ארדואן.94

דו"ח שירותי המודיעין של משרד הפנים95 קובע, כי "אלימות של הימין הקיצוני עלולה לסכן 
את שלום הציבור, הסדר והביטחון באוסטריה". הוא קובע גם, כי יהודים ומוסדותיהם נמצאים 
בין המטרות הפוטנציאליות. לאחר שקבע זאת, הדו"ח הדגיש, כי "קיצוניות וטרור איסלאמי 
הם עדיין איום בסיסי באוסטריה". במיוחד מהווים סיכון "לוחמי הטרור הזרים" )FTF( שחזרו 
מסוריה ועיראק, וכן קבוצות קטנות וקיצוניות ומבצעים בודדים, שהקצינו באוסטריה. הדו"ח 
שתכנים  מכיוון  וזאת  בודדים,  מפגעים  בהקצנת  מרכזי  תפקיד  ממלא  האינטרנט  כי  קובע, 
גם  חברתיים.  ופורומים  רשתות  באמצעות  בקלות  נגישים  ג'יהאדיסטיים  ו/או  איסלאמיים 
האיסלאם הפוליטי תורם להקצנה על ידי "יצירת מודל נגד כולל לחברת הרוב הלא מוסלמית. 

ארגון 'האחים המוסלמים' הוא כיום הגורם הבכיר ביותר באיסלאם הפוליטי באוסטריה". 

של  בהרבה  גבוה  שיעור  מראה  הפרלמנט  ידי  על  שהוזמן  אנטישמיות96  דו"ח  זאת,  מלבד 

91 https://www.bvt.gv.at/401/files/Verfassungsschutzbericht2018.pdf,
 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/BR/AB-BR/AB-BR_03352/imfname_746617.pdf.

בשנת 2018 בוצעו 49 פשעים אנטישמיים ו-877 דיווחים על הפרת חוק האיסור, בהשוואה ל-39 פשעים אנטישמיים ול-798 דיווחים בשנת 2017.
92 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVI/AB/AB_03836/imfname_764730.pdf.

1992( אוסר על הקמה או תמיכה של אגודות או מפלגות,  חוק האיסור )Verbotsgesetz, BGBl. Nr. 13/1945, כולל תיקונים עד   93
הנישאות על הרעיונות או האידיאולוגיה הנאצית ועל כל צורה של זלזול או הכחשת השואה או פשעים אחרים של המשטר הנאצי. אסור 

לעשות זאת בדפוס, ברדיו, בכל אמצעי תקשורת, או בפומבי באופן שיהיה נגיש לאנשים רבים. 
94 https://orf.at/stories/3143747.
95 https://www.bvt.gv.at/401/files/Verfassungsschutzbericht2018.pdf.
96 https://www.antisemitismus2018.at/wp-content/uploads/Antisemitismus-in-%C3%96sterreich-2018_

Ergebnisanalyse-im-%C3%9Cberblick.pdf.
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אנטישמיות בקרב דוברי ערבית וטורקית, שהגיעו לאוסטריה לפני 2015 )כלומר לפני גל ההגירה 
ההמוני(, בהשוואה לכלל האוכלוסייה. מוסלמים באוסטריה מסכימים עם קביעות אנטישמיות 
בתדירות גבוהה פי שניים מאשר אלו שאינם מוסלמים. כאשר מדובר באנטישמיות נגד ישראל 

השיעור הוא גבוה ב-65% בקרב דוברי הערבית. 97

התפתחויות בקרב הימין הקיצוני: מהימין הישן לחדש

ושינויים במאפיינים.  דורות  חילופי  ארגוניים,  שינוים  עוברת  באוסטריה  הימין הקיצוני  זירת 
הדור הישן של הניאו-נאצים והפשיסטים מאבד את השפעתו - כמה דמויות חשובות נפטרו 
וצעיר, אשר בקיא בשימוש  ידי דור חדש מודרני, אינטלקטואלי  והוא מוחלף על   - לאחרונה 

ברשתות החברתית.98 דור זה נמנע באדיקות מהתנהגות פלילית. 

"תנועת הזהותנות האוסטרית" )Identitäre Bewegung Österreich, IBÖ( היא הכוח המניע 
הזהותנות  הוא דמות מרכזית בקרב פעילי תנועות  ומנהיגה, מרטין סלנר,  הימין החדש  של 
באירופה ומחוצה לה. סלנר השתייך בעבר למעגל הקרוב של גוטפריד קיסל, מכחיש שואה 
ונאצי מורשע. ההנחיות של התנועה לחבריה הן ברורות מאד: אל תתנהגו כניאו-נאצים ואל 
ניאו-נאציים  נפגשים לעתים קרובות באירועים  תהיו אלימים. בה בעת, הימין הישן והחדש 
האידיאולוגי.  מהגרעין  חלק  הינה  היהודים  כלפי  עוינות  הימין,  סוגי  שני  עבור  ואנטישמיים. 
הם מאמינים, שהיהודים אחראים ל"ההחלפה הגדולה" של אוכלוסייה מקומית על ידי עידוד 
הזהותנות  תנועת  אנשי  שונה.  ברטוריקה  משתמשים  והחדש  הישן  הימין  זאת,  עם  הגירה. 
"הגירה מחדש"  - למשל,  לכאורה  "חיוביות"  היסטורית בתפיסות  מונחים טעונים  מחליפים 
זרים", אלא "למען  "נגד  נלחמים  "גירוש". לפי הגדרתם, הם אינם  )remigration( מחליף את 
זהות אירופית". זה הופך אותם אטרקטיביים לקבוצת יעד רחבה בהרבה וגם מכשיל מאמץ 

משטרתי לאסוף מידע שיסייע בהפללתם. 

לעת עתה, "תנועת הזהותנות האוסטרית" איננה חותרת להפוך למפלגה או להיות מעורבת 
כגון  אחרים,  לארגונים  או  למפלגות  מצטרפים  פעיליה  בתנועה,  תקופה  לאחר  בפוליטיקה. 
"מפלגת החירות האוסטרית" )FPÖ(, כדי להשפיע עליהן מבפנים. שירות המודיעין האוסטרי 

חשף קשרים נרחבים בין סלנר ל"מפלגת החירות" ומדינאים שלה.

פוליטיקאים ואנטישמיות באוסטריה

ממשלת הקואליציה של סבאסטיאן קורץ )"מפלגת העם האוסטרי", ÖVP( וסגן הקאנצלר 
האנס כריסטיאן שטראכה )FPÖ( הצהירה פעם אחר פעם על מדיניות של אפס סובלנות ביחס 
לקיצוניות  באוסטריה  מקום  אין  כי  הבהירו,  הם  ישראל.  של  קיומה  ולשלילת  לאנטישמיות 
זו במעשים. היא ארגנה  ולאיסלאם פוליטי. הממשלה הוכיחה מחויבות  ימנית או שמאלית 

לדוגמה – 11% מכלל האוכלוסיה, 51% מדוברי הטורקית ו-76% מדוברי הערבית מסכימים להצהרות הקשורות לאנטישמיות חדשה.   97
מכלל   10% קלאסית.  אנטישמיות  של  להצהרות  מסכימים  הערבית  מדוברי  ו-64%  הטורקית  מדוברי   63% האוכלוסיה,  מכלל   39%

האוכלוסיה, 41% מדוברי הטורקית ו-35% מדוברי הערבית מסכימים להצהרות הקשורות להכחשת השואה.
25.7 אלף  ועוד  היו-טיוב הגרמני שלו,  מיליון צפיות בחשבון   23 וכמעט  מנויים  בימין החדש, 115 אלף  למרטין סלנר, דמות מרכזית   98

בחשבון שלו באנגלית, 34.6 אלף עוקבים בטוויטר ו-37.5 אלף בטלגרם. חשבון הפייסבוק שלו נסגר באפריל.
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כנסים בין-לאומיים נגד אנטישמיות קלאסית וחדשה, קידמה שיתוף פעולה בנושא לחימה 
באנטישמיות באיחוד האירופי ועמדה לצדה של ישראל בישיבות האיחוד ובהצבעות באו"ם. 
זאת בניגוד לרוב מדינות אירופה. קורץ אף מחה בפומבי נגד פעולות אנטישמיות של מנהיגי 

מדינות אחרים.99

נגע  את  לבער  מחויב  שהוא  פעם  אחר  פעם  הכריז  שטראכה  קאנצלר,  כסגן  כהונתו  במהלך 
האנטישמיות בתוך מפלגתו. הקהילה היהודית ראתה בכך התפתחות חיובית, אולם שוב ושוב 
הביעו ספקנות. עברו הניאו-נאצי של שטראכה והשתייכותם של בכירי המפלגה לחוגי הימין 

הקיצוני גרמו לקהילה להטיל ספק באפשרות שהמפלגה תעבור שינויים. 

המפלגה  פרישת  לאחר  הופיעו  החירות"  "מפלגת  אנשי  בקרב  אנטישמיות  גישות  ואכן, 
גייט".100 השערורייה אילצה את שטראכה להתפטר  מהממשלה בעקבות שערוריית "איביזה 
מכל תפקידיו הפוליטיים ושמה קץ לקואליציה עם מפלגתו של קורץ.101 למרות שלא ברור מי 
להיות  החלו  אנטישמיות  קונספירציה  תיאוריות  ופרסומה,  המפלילה  הקלטת  מאחורי  עמד 
נפוצות בקרב חברי "מפלגת החירות". הם האשימו את טל זילברשטיין )שהיה היועץ שסייע 
למפלגה הסוציאליסטית האוסטרית במערכת הבחירות של 2017( ואת המוסד בארגון הפגישה 
המפלילה. בנאום ההתפטרות שלו דיבר שטראכה על "התנקשות פוליטית נקודתית" "בסגנון 
זילברשטיין". גם מזכיר "מפלגת החירות", כריסטיאן האפנקר, תקף את "שיטות זילברשטיין 
המלוכלכות" שמאחורי הקלטת. הם הפכו את יחסי הקורבן והעבריין: שטראכה הוצג כקורבן 
המלוכלך"  "הקמפיין  למגלם  הפך  הוא  כאשם.  הוצג  זילברשטיין  הישראלי  והיהודי  האמתי, 
לאחר שנודע, כי השתמש בדפי פייסבוק לפרסם מידע כוזב נגד קורץ ותומכיו. מאז אותו אירוע 
הכניסו חוגי ימין לשימוש את המונח "זילברשטיין" כגורם המשפיע על כל רמות הפוליטיקה 
האוסטרית. כישראלי ויהודי, התאים טל זילברשטיין לתפקיד השעיר לעזאזל היהודי. השפעה 
נימות  על  גם  פורט  אשר  מבוסס,  אנטישמי  מרכיב  הינה  המדינה  לגבולות  מחוץ  יהודית 
פטריוטיות. בין אם התייחס שטראכה אל טל זילברשטיין עצמו או שהשתמש בשמו כמילת 
קוד ליהודי בהצהרותיו, ניתוח התקשורת החברתית מראה, שלפחות חלק מהאוכלוסייה הבין 

זאת כשם קוד לקונספירציה יהודית. 

מעבר לכך, בכמה הימים שבין התפטרות שטראכה והבחירות לפרלמנט האירופי ב 26 במאי, חוגי 
"מפלגת החירות" העלו מחדש את הסיסמה "jetzt erst recht" )עכשיו יותר מתמיד(, קריאת הקרב 
במהלך מערכת הבחירות הנשיאותית של 1996 בעקבות חשיפת עברו הנאצי של המועמד לנשיאות 
יהודית-אמריקנית",  "מזימה  נגד  ואלדהיים  תומכי  לחמו  זו  סיסמה  באמצעות  ואלדהיים.  קורט 
שלדעתם ניסתה למנוע את בחירתו של ואלדהיים לנשיא. "מפלגת החירות" השתמשה באותה 
סיסמה למען שטראכה והמפלגה. הם פנו לרגשות הפטריוטיים של תומכיהם ועודדו אותם ללחום 

בינואר, לאחר שמלזיה אסרה על השתתפות ספורטאים ישראלים באליפות העולם לנכים בשחייה, אמר קורץ לראש ממשלת מלזיה   99
כי אנטישמיות אינה מקובלת.

ב-17 במאי פורסם סרטון וידאו שצולם בשנת 2017 בווילה באיביזה, המתעד מפגש של שטראכה ויוהנס גודנס עם האחיינית לכאורה   100
של אוליגרך רוסי. בפגישה זו הציע שטראכה לבחורה חוזה ציבורי ואת האפשרות לרכוש נכסים לאומיים וגם את העיתון הגדול ביותר 

באוסטריה, "קרונן צייטונג", בתמורה לתרומות לא חוקיות למפלגתו. מיד לאחר פרסום הווידיאו, שטראכה וגודנס התפטרו. 
לאחר התפטרותו של שטראכה, השתמש קורץ בשינוי הרכב הממשלה כדי להיפטר מהרברט קיקל )"FPÖ"( כשר הפנים. לאחר שה-  101

"FPÖ" סירבה לקבל החלטה זו, הקים קורץ ממשלת מיעוט של מפלגתו בלבד. זו הופלה ב-27 במאי על ידי הצבעת אי אמון שיזמה 
ה-"SPÖ" ונתמכה על ידי ה-"FPÖ". הוקמה ממשלת מומחים זמנית.
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ב"מזימה היהודית-ישראלית". בסופו של דבר, שטראכה זכה ב-33,500 קולות בבחירות לפרלמנט 
האירופי, אשר זיכו אותו במושב בפרלמנט באמצעות מנדט ישיר. 102

בספטמבר 2019 נבחר נורברט הופר ליו"ר "מפלגת החירות" על ידי 98.25% מהבוחרים בוועידת 
המפלגה. הנאומים בוועידה מלמדים, כי "מפלגת החירות" הפכה ימנית יותר וקיצונית יותר. 
הופר, שכמעט ניצח בבחירות הנשיאות בשנת 2016, אחראי להכללתה מחדש של המחויבות 
הוצא  זה  103.2011 מונח  החירות בשנת  הגרמני" במצע הבחירות של מפלגת  "לקהילת העם 
מהמצע על ידי יירג האיידר בשנת 1998 כחלק מהניסיון לשקם את תדמית המפלגה. בתקופה 
העולם  להשקפת  המחויבים  הארים  את  שאיחד  אידיאולוגי  מבנה  היווה  זה  מונח  הנאצית, 

הנאצית. בשנת 2016 עמד הופר על כך, שיום כניעת הנאצים אינו יום של שמחה.104

נראה כי בתחילת 2020 תקים מפלגתו של קורץ קואליציה עם "הירוקים", ו"מפלגת החירות" ככל 
הנראה תחזור לאופוזיציה. ימים יגידו אם זה יוביל את המפלגה לאנטישמיות גלויה ובוטה יותר.

תקריות ואירועים בולטים

באוסטריה האנטישמיות מקבלת בעיקר ביטוי מילולי ברשתות, בחיים הציבוריים או במרחב 
הציבורי, כגון כתובות קיר אנטישמיות וונדליזם. תקיפות אלימות נדירות מאוד. 

האירועים המדווחים ביותר בשנת 2019 כללו:

התקשורת דיווחה על 22 תקריות אנטישמיות וגזעניות, אשר בוצעו על ידי חברי "מפלגת 	 
החירות", כולל בכירים במפלגה. אירועים אלה כללו שימוש בקלישאות או בקודים אנטישמיים, 
דברים בשבח הנאציזם, זלזול בחשיבותה של השואה, אזכרה ודברי שבח לדמויות נאציות וכן 

מפגשים עם קיצונים מהימין הקיצוני ועם ניאו-נאצים. 105

נובמבר, וינה. טקסטים ותכנים אנטישמיים, ולצדם מסרים מזלזלים בשואה הועלו והופצו 	 
בקבוצות ווטס-אפ בחוג לפיזיקה של אוניברסיטת וינה. הקבוצות נבדלו במספר חבריהן, 

שמנו 80 עד 300 חברים בקבוצה. 

אוקטובר, וינה. ביום כיפור, בדרך מבית הכנסת, ספג חבר ועד הקהילה היהודית עלבונות 	 
אנטישמיים, הותקף ונפצע.

השכחה". 	  "נגד  שנקראה  רחוב,  בתערוכת  שואה  ניצולי  של  תמונות  הושחתו  וינה.  מאי, 
ההשחתה חזרה שלוש פעמים בשלושה שבועות. פוליטיקאים אוסטרים, ובראשם הנשיא 
את  איחו  ומוסלמים  נוצרים  של  קבוצות  ההשחתה.  את  גינו  קורץ,  והקאנצלר  בלן  דר  ואן 

התמונות ושמרו עליהן עד מועד הסיום של התערוכה. 

באוסטריה ניתן לבחור במועמד ללא קשר למיקומו ברשימת המפלגה שלו. כך נכנס שטארכה מהמקום ה-42 והאחרון לפרלמנט.  102
103 https://www.doew.at/erkennen/rechtsextremismus/neues-von-ganz-rechts/archiv/februar-2016/die-fpoe-und-das-

freiheitliche-magazin.
104 https://www.derstandard.at/story/2000036446327/8-mai-kein-tag-der-freude.

.https://kontrast.at/die-gesammelten-einzelfaelle-der-fpoe :לרשימת התקריות  105
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מאבק באנטישמיות

צעדים ללחימה באנטישמיות הוכנסו בכמה תחומים:

פוליטיקה: 

יזם הצעת חוק, שתחייב 	   "NEOS" דצמבר. חבר הפרלמנט הלמוט בראנדשטטר ממפלגת
את הממשלה לסווג את חיזבאללה באוסטריה כארגון טרור ולפעול בכיוון זה גם במוסדות 

האיחוד האירופי.106

נגד 	  מגובשת  לפעולה  פרלמנטרית  החלטה  יזמו  הגדולות  המפלגות  חמש  כל  דצמבר. 
האנטישמיות וה-BDS. ההחלטה מגנה את תנועת החרם כאנטישמית ודורשת, בין היתר, 
לגנות  האנטישמיות,  סוגי  בכל  ולמלחמה  למניעה  כוללת  אסטרטגיה  תפתח  שהממשלה 
את ה-BDS ומטרותיה ולא לספק מתקנים או תשתיות לארגונים המשתמשים ברטוריקה 
אנטישמית או מטילים ספק בזכותה של ישראל להתקיים. ההחלטה מתחייבת לא לתמוך, 
מטרות  בעלות  קבוצות  של  או   BDS-ה תנועת  של  באירועים  אחרות,  בדרכים  או  כספית 

דומות.107 ההחלטה תועבר למועצה הלאומית בינואר 2020. 

נובמבר. מועצת העיר גראץ קיבלה החלטה נגד אנטישמיות ונגד תנועת ה-BDS. ההחלטה 	 
קבעה, כי ארגונים אשר מטילים ספק בזכות קיומה של ישראל ופרויקטים הקוראים להחרמת 
מוצרים ישראליים או לתמיכה בתנועת ה-BDS - לא ימומנו. העיר גראץ לא תקצה שטחים 
עירוניים לאירועים או לקמפיינים של ה-BDS. החלטה דומה התקבלה בווינה בשנה קודמת.

מרץ. בית המשפט לחוקה מאשר כי אימאמים לא יכולים להיות ממומנים מחו"ל. אימאמים 	 
לבית  לפנות  שוקלת  האיסלאמית  הקהילה  האיסלאם.108  חוק  נגד  תלונה  הגישו  טורקים 

המשפט האירופי לצדק. 

פברואר. נשיא אוסטריה, אלכסנדר ואן דר בלן, הדגיש את אחריותה המשותפת של אוסטריה 	 
לשואה בעת ביקורו הרשמי בישראל.

חינוך:

ללחימה 	  חינוכית  בעבודה  העוסקים  ארגונים  עבור  רשמית  לא  במה  הקים  הפרלמנט 
באנטישמיות ובגזענות.

וולפגאנג 	  הפרלמנט,  יו"ר  הפרלמנט,  ידי  על  שהוזמן  האנטישמיות  על  מחקר  בעקבות 
סובוטקה, השיק את הסדנה הבית ספרית "חינוך נגד דעות קדומות". היא נועדה להגביר 

את המודעות כלפי אנטישמיות וגזענות בקרב תלמידים ומורים. הסדנה החלה בספטמבר.

106 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00122/fnameorig_774946.
 html?fbclid=IwAR1ZYtE0ftNBrGa9SWs8aR2jr5njr9wi1eYlqGn7IXQPvufN28vQS5F30go.
107 https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXVII/A/A_00141/fnameorig_775369.html.

סעיף 6 לחוק האיסלאם )BGBl I 39/2015( קובע, כי גיוס כספים למטרות דתיות מותר באוסטריה בלבד. מימון זר של מוסדות דתיים   108
אסור על מנת לצמצם את ההשפעות הקיצוניות.
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אנגליה

המגמה  העבר,  מניסיון   .2019 של  הראשונה  השנה  לחצי   CST-ה דו"ח  על  מתבסס  הסיכום 
תקפה להמשך השנה.

בששת החודשים הראשונים של 2019 נרשמו 892 אירועים אנטישמיים ברחבי המדינה. זהו 
שנה.  בכל  ינואר-יוני  בתקופת  פעם  אי  רשם   CST-שה התקריות  של  ביותר  הגבוה  המספר 
מדובר בעלייה של 10% לעומת 810 התקריות שנרשמו באותה תקופה בשנת 2018, שרשמה 
 1,688 של  השנתי  השיא  מכלל  חלק  והיוותה  חודשים,  שישה  של  זו  בתקופה  שיא  בעצמה 

אירועים אנטישמיים במשך כל שנת 2018. 

יותר ממאה אירועים אנטישמיים דווחו בכל אחד מששת החודשים מינואר עד יוני 2019, זו השנה 
השלישית ברציפות: מאז אפריל 2016 דווח על יותר ממאה אירועים חודשיים. לשם השוואה, 

CST רשם בסך הכול מאה אירועים לחודש בשש הזדמנויות בעשור שלפני אפריל 2016.

323 אירועים אנטישמיים התרחשו במדיה החברתית בששת החודשים הראשונים של 2019, 
המהווים 36% מכלל 892 התקריות, לעומת 221 תקריות במדיה החברתית במחצית הראשונה 
זוהי עלייה של 46% במספר התקריות המקוונות שנרשמו  )27% מכלל המקרים(.   2018 של 
על ידי CST. זהו הגורם הבולט ביותר המסביר מדוע סך כל האירועים עלה ב-10% במחצית 
הראשונה של השנה. קשה להעריך האם נתון זה משקף עלייה באנטישמיות ברשת או לא, או 
שיותר אנשים מדווחים על התופעה ל-CST. מכל מקום, כל אלה מעידים וככל הנראה ממעיטים 
בחומרת הבעיה: בקמפיינים ממוקדים, המכוונים לקורבנות בודדים מעורבים לפעמים עשרות 
חשבונות במדיה החברתית, השולחים מאות ולפעמים אפילו אלפי ציוצים, תמונות ופוסטים 

בפרק זמן קצר מאוד, אבל כל קמפיין כזה נרשם על ידי ה-CST כאירוע יחיד. 

החודשים שבהם התרחש המספר הגדול ביותר של אירועים בשנת 2019 היו פברואר ומרץ, עם 
182 ו-169 אירועים אנטישמיים, בהתאמה. אלה המספרים הגבוהים ביותר שאי פעם נרשמו 
על ידי ה-CST, והם התרחשו כשנושאים הנוגעים ליהודים ואנטישמיות עמדו בראש החדשות, 
סביב אנטישמיות במפלגת הלייבור. בפברואר עזבו כמה חברי פרלמנט את מפלגת הלייבור. 
הם ציינו, כי הסיבה הבולטת להחלטתם היא האנטישמיות במפלגה. 25 אירועים אנטישמיים 
או  הלייבור,  במפלגת  אנטישמיים  לוויכוחים  דוגמאות  שהיוו  במרץ,  ו-30  בפברואר  דווחו 
ובמרץ,  בפברואר  הלייבור התרחשו  למפלגת  הללו הקשורים  האירועים   55 אליהם.  קשורים 
ידי ה-CST במהלך ששת  זה שנרשמו על  יותר ממחצית מאה התקריות מסוג  והם מהווים 
החודשים הראשונים של 2019. לשם השוואה, במהלך כל שנת 2018 רשם ה-CST 148 אירועים 

אנטישמיים שהיו קשורים לנושא של אנטישמיות במפלגת הלייבור.

CST רשם עלייה של 37% במספר התקיפות האנטישמיות האלימות - מ-62 בששת החודשים 
הראשונים של 2018 ל-85 במחצית הראשונה של 2019. אף אחת מהתקריות האלימות הללו 
לא סווגה על ידי CST כ"אלימות קיצונית", אם כי חלקן יכולות להיות מסווגת כפגיעה גופנית 
קשה )GBH(, או כאירוע המעמיד את הקורבן בסכנת חיים. 38 מקרים היו של נזק וחילול רכוש 
יהודי בששת החודשים הראשונים של 2019; 710 מקרים של התנהגות פוגענית, כולל התנכלות 
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מילולית, כתובות נאצה אנטישמיות, התעללות אנטישמית באמצעות מדיה חברתית ומקרה 
אחד של שליחת דואר שנאה; 49 איומים אנטישמיים ישירים; ועשרה מקרים של עלונים או 

דוא"ל אנטישמיים שנשלחו לאלפי אנשים.

כמעט שני שלישים מתוך 892 התקריות האנטישמיות נרשמו בלונדון רבתי ובמנצ'סטר רבתי, 
דווחו  אנטישמיות  תקריות   453 באנגליה.  הגדולות  היהודיות  הקהילות  מתגוררות  שבהם 
בלונדון רבתי במחצית הראשונה של 2019 - ירידה של 1% לעומת 459 התקריות שדווחו בלונדון 
במחצית הראשונה של 2018. ירידה דומה חלה באירועים אנטישמיים במנצ'סטר רבתי - מ-125 
 CST-ה רשם  זאת,  לעומת  ב-2019.  אירועים  ל-123   2018 של  הראשונה  במחצית  אירועים 
- מ-226 אירועים במחצית הראשונה  ומנצ'סטר  עלייה באירועים אנטישמיים מחוץ ללונדון 
של 2018 ל-316 ב-2019. אלה כללו 43 אירועים אנטישמיים בהרטפורדשייר, 34 במרסיסייד, 
18 בגטסהד, 15 בלידס, 12 בבירמינגהאם ו-11 בוויילס. עלייה זו באירועים אנטישמיים מחוץ 
ללונדון ומנצ'סטר היא ככל הנראה תוצאה של הגידול באירועים המקוונים, והיא גם משקפת 
את המאמצים המתמשכים של ה-CST לשפר את שיתוף דו"חות האירועים האנונימיים עם 
כוחות המשטרה ברחבי בריטניה. ל-CST יש הסכם ארצי לשיתוף מידע עם מפקדת המשטרה 

הארצית )NPCC( מאז 2015.

אנטישמיות במפלגת הלייבור )Labor Party( באנגליה )בעת כתיבת הדברים, הלייבור 
ספגה מפלה בבחירות(

טענות לאנטישמיות במפלגת Labor )להלן לייבור( בבריטניה הושמעו מאז נבחר ג'רמי קורבין 
ליווינגסטון  וקן  שאה  נאז  הפוליטיקאים  של  שאמירותיהם  לאחר   .2015 בספטמבר  למנהיג 
בשנת 2016 הביאו להשעייתם מחברות במפלגה, יזם קורבין את "חקירת צ'אקברטי", שמצאה, 
כי בלייבור לא "פשטה האנטישמיות או צורות אחרות של גזענות", אם כי הייתה "אווירה רעילה 
מדי פעם" ו"עדות ברורה לדעות של בורות". ועדת הפנים של הפרלמנט הבריטי ערכה באותה 
שנה חקירה על האנטישמיות בבריטניה ולא מצאה "שום עדות אמפירית, שתומכת ברעיון כי 
קיימת שכיחות גבוהה יותר של עמדות אנטישמיות בתוך מפלגת הלייבור מאשר כל מפלגה 
גורמים  כי  הטענות,  בחיזוק  "מסתכנת  הפעולה,  בהיעדר  ההנהגה,  כי  אם  אחרת",  פוליטית 

בתנועת הלייבור הם אנטישמיים באופן ממסדי".

בשנת 2017 שונו כללי המפלגה כך ששיח שנאה יהפוך לעניין משמעתי. בשנת 2018 נשאל 
קורבין על חברותו בקבוצות פייסבוק פרו-פלסטיניות בעבר, המכילות פוסטים אנטישמיים. 
שהגדיר  התנהגות,  קוד   )NEC( הלייבור  של  הארצי  המנהל  הוועד  אימץ  שנה  אותה  ביולי 
אנטישמיות באופן שיאפשר נקיטת צעדים משמעתיים נגד מפיציה, וכלל בתוכו את הגדרת 
המגדירים  הסעיפים  אימוץ  ללא   )IHRA( השואה  זכר  להנצחת  הבין-לאומי  המשימה  כוח 
שנה  אותה  בספטמבר  חריפה.  ציבורית  מחאה  עורר  הדבר  כאנטישמיות,  אנטי-ישראליות 
וכללה  הוסיפה ה-NEC את כל 11 הדוגמאות ל-IHRA ללא הגבלה להגדרת האנטישמיות 

אותן בקוד ההתנהגות של המפלגה.

תלונות  בנושא  חקירות  של  תוצאות  על  מידע  הלייבור  מפלגת  פרסמה   2019 בפברואר 
מפלגה  חברי  כ-250  כאשר  לכך,  שקדמו  החודשים  בתשעת  אנשים  כנגד  אנטישמיות  על 
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נתונים  כ-0.06% מחברי המפלגה.  בהיקף של  אזהרות רשמיות,  קיבלו  או  גורשו  התפטרו, 
חברי  תשעה  התפטרו   2019 בפברואר  כן,  כמו   .2019 ביולי  פורסמו  ומעודכנים  נוספים 
תוך  העצמאית",  "הקבוצה  להקמת  הבסיס  את  היווה  שרובם  הלייבור,  ממפלגת  פרלמנט 
שהם מבקרים את הכיוון הפוליטי השמאלי של הלייבור והטיפול שלה בטענות לאנטישמיות 
וזכויות האדם באנגליה על פתיחת חקירה  ולברקזיט. בחודש מאי הודיעה נציבות השוויון 
בנוגע למפלגת הלייבור, וביולי המפלגה פרסמה חומר חינוכי בנושא אנטישמיות לכל חברי 

המפלגה.

מסקוטלנד,  למפלגה  מועמדת  רמסדן,  קייט  באנגליה,  הבחירות  לקראת   ,2019 באוקטובר 
בעצמו,  למתעלל  הפך  ובכך  התעללות  שעבר  לילד  ישראל  מדינת  את  שלה  בבלוג  השוותה 
ואף טענה, כי הביקורות כלפי קורבין "מנוהלות בידי הממסד העשיר", וזאת כדי להבהיר את 
התנגדותה ליישום אמנת המפלגה כנגד האנטישמיות. אמירות אלו ספגו ביקורות קשות מאוד, 

בעקבותיהן עמדה רמסדן לשימוע בידי המפלגה, ולבסוף נאלצה לבטל את מועמדותה.

הפלסטינים  עם  הסולידריות  לתנועת  הצטרף  קורבין  הישראלי-פלסטיני,  הסכסוך  בנושא 
והביע תמיכה בחרם על ישראל, בחרם על אוניברסיטאות ישראליות הקשורות למחקר צבאי, 
באמברגו על רכש צבאי ובחרם על חנויות בריטיות המוכרות סחורה מהתנחלויות ישראליות. 
הוא ערך כמה ביקורים בעזה ובלבנון, שבמהלכם נפגש עם ראשי החמאס והחיזבאללה. בנאומו 
"ג'ואיש  היהודי-בריטי  העיתון  ודיאלוג".  הבנה  שלום,  למען  שפועלים  כ"חברים  אותם  הציג 
צוין,  במאמר  אנטישמיות.  בעמדות  בתמיכה  קורבין  את  מערכת  במאמר  האשים  כרוניקל" 
שבאופן חריג העיתון מדבר בשם רוב יהודי בריטניה לאור שאלות קשות שעולות מהתנהלותו 
ארגון  בפעילות  והשתתפות  תרומה  צוינו  אנטישמיות  המעודדות  פעולותיו  בין  קורבין.  של 
פרו-פלסטיני רדיקלי בראשות מכחיש השואה פול אייזן, השתתפות בפעילויות לצד אישים 
המלחמה  עצירת  קואליציית  בעצרת  שהוצגו  אנטישמיות  כרזות  לגנות  סירוב  אנטישמים, 

בראשותו והתרועעות עם נציגי חמאס, חיזבאללה וראאד סלאח.

העיתון "דיילי מייל" חשף, שב-2006 אמר קורבין בנאום באירוע למען "קמפיין הסולידריות 
עם פלסטין": "אנחנו חייבים לנהל מערכה נגד ארסנל ולהחרים אותה בגלל ההסכם בינה לבין 
לשכת התיירות הישראלית". זאת לאחר שהמועדון - שהוא מאוהדיו - הסכים לקבל חסות 
פרסומות של משרד התיירות הישראלי. לצד קורבין נאם באירוע דאוד עבדאללה, פעיל מוסלמי 
קיצוני, שכיהן אז כסגן מזכ"ל "המועצה המוסלמית של בריטניה" - ארגון המזוהה עם האחים 

המוסלמים. בין היתר, ניהל עבדאללה מערכה להחרמת יום השואה הבין-לאומי.

למצור  עזה  על  הסגר  את  כשהשווה  ב-2010  סערה.  עוררו  קורבין  של  מהתבטאויותיו  כמה 
שהטילה גרמניה הנאצית על לנינגרד וסטלינגרד במלחמת העולם השנייה. ב-2013 ציין בקשר 
כי "האחת היא שהם לא למדו היסטוריה והשנייה היא שהם  ליהודי בריטניה פרו-ישראלים 
חיים במדינה הזאת זמן רב מאוד, קרוב לוודאי כל חייהם, והם גם לא מבינים את האירוניה 

הבריטית. הם זקוקים אולי לשני שיעורים שאנחנו יכולים לתת להם".

באפריל 2016 הסתבכו כמה חברי מפלגת הלייבור בעקבות התבטאויות אנטישמיות: חברת 
קן  הברית,  לארצות  רילוקיישן  לישראל  לעשות  יש  כי  בפוסט  שכתבה  שאה,  נאז  הפרלמנט 
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ליווינגסטון )אשר כיהן בעבר כראש עיריית לונדון(, שטען כי "היטלר היה ציוני" וסאלים מולה 
)לשעבר ראש עיריית בלקבורן(, שטען שישראל עומדת מאחורי המדינה האיסלאמית ואחראית 
לפיגועי נובמבר 2015 בצרפת. בעקבות דבריהם השעתה המפלגה את שלושתם, וקורבין עצמו 
ספג ביקורת קשה על סירובו לגנותם בפומבי ועל כך שאינו פועל דיו לעקירת האנטישמיות 

מבין שורות המפלגה, ומאפשר לה להתפשט בתוכה.

והתבטא שוב באופן  דו"ח האנטישמיות של הלייבור  נאם קורבין במעמד הגשת   2016 ביוני 
מעורר ביקורת כאשר השווה את מדינת ישראל לארגון הטרור המדינה האיסלאמית: "חברינו 
היהודים לא אחראים לפעולות של ממשלת נתניהו יותר מאשר חברינו המוסלמים אחראים 
לפעולות של ארגון דאעש". בהבהרה לדבריו ציין שרק מפני שמישהו הוא יהודי אין לצפות 
על  דעה  להביע  הוא  באשר  מוסלמי  מכל  לצפות  אין  מידה  ובאותה  ישראל,  על  לדעה  ממנו 

פעולות פסולות שנעשו כביכול בשם האיסלאם.

בספטמבר 2016 דחה קורבין הזמנה של ראש המחנה הציוני, יצחק הרצוג, לבקר ב"יד ושם".

בשם  סודית  אנטישמית  פייסבוק  בקבוצת  פעיל  חבר  היה  שקורבין  נחשף,   2018 במרץ 
“Palestine Live" ובעוד ארבע קבוצות דומות. חשבונו נמחק על ידי פייסבוק. באוגוסט 2018 
חשף העיתון הבריטי "דיילי מייל", כי בעת ביקור של קורבין בטוניסיה בשנת 2014, הוא נשא 
תפילה והניח זר יחד עם מארחיו על קבר מתכנני רצח הספורטאים באולימפיאדת מינכן 1972. 
התמונות סתרו את טענותיו המוקדמות על כך שהשתתף בכלל בטקס לזכר ההרוגים. כתב 
"הטיימס" אף חשף תמונה נוספת, שבה נראה קורבין באותו האירוע לצד מאהר אל-טאהר, 

מנהיג החזית העממית לשחרור פלסטין.

בפברואר 2019 התנגד קורבין להכללת חיזבאללה ברשימת ארגוני הטרור בבריטניה.

חברים  בקרב  האנטישמיות  גילויי  על   BBC-ל בראיון  להתנצל  קורבין  סירב   2019 בדצמבר 
במפלגה.

במאמר שפורסם בעיתון ה"טיימס" של לונדון שבועיים לפני הבחירות הכלליות, הרב הראשי 
של בריטניה - הרב אפרים מירוויס, ביקר בחריפות ובאופן חריג את מפלגת הלייבור ואת ג'רמי 
קורבין שעמד בראשה על כישלון מאבקה באנטישמיות, והאשים את המפלגה "ברעל חדש" 
היהודית  הקהילה  דאגת  את  הצדיק  מירוויס  הרב  הנהגתה.  ועל  עליה  שהשתלט  אנטישמי 
סיים את מאמרו באזהרה  הוא  הלייבור תנצח בבחירות.  בריטניה מהאפשרות שמפלגת  של 

ש"שלומה של האומה הבריטית נמצא בסכנה".109

אנטישמיות במפלגת הלייבור - השתלשלות כרונולוגית )חלקית(

והעלייה בשיח  עם השינוי ביחסי הכוחות בתוך מפלגת הלייבור בעקבות מינויו של קורבין, 
האנטישמי במפלגה ובניספחיה, התמקדה במהירות תשומת הלב בדברים שנאמרו ופורסמו 

על ידו ועל ידי אחרים במפלגה בעבר על מדינת ישראל ועל העם היהודי. 

109 https://www.thetimes.co.uk/article/ephraim-mirvis-what-will-become-of-jews-in-britain-if-labour-forms-the-next-
government-ghpsdbljk.



59

אנטישמיות | 2019 | דוח מסכם

אפריל 2016: חבר הפרלמנט של הלייבור נאס שאה וראש עיריית לונדון לשעבר קן ליווינגסטון 	 
הושעו בגין רטוריקה אנטישמית.

יוני 2016: חקירת צ'קרברטי מסכמת, כי מפלגת הלייבור אינה מונעת מאנטישמיות, אבל 	 
נמתחת ביקורת על היותה רכה מדי ופגיעה להסתה.

אוקטובר 2016: ועדה לענייני פנים מאשימה את מפלגת הלייבור באי-יכולת להתמודד עם 	 
אנטישמיות וביצירת מרחב בטוח לאנטישמיות.

מרץ 2018: מנהיגי הקהילה היהודית מפרסמים מכתב פתוח, המאשים את קורבין בנטיות 	 
אנטישמיות בעקבות הגילוי שהוא תומך באמן גרפיטי אנטישמי. 1,500 איש מחו כנגדו מחוץ 

לפרלמנט. קורבין מתנצל ומגנה בחריפות את האנטישמיות.

מרץ 2018: כריסטין שוקרופט מתפטרת מהוועדה המנהלת הלאומית השלטת של מפלגת 	 
הלייבור בעקבות הגנתה על מכחיש שואה.

חברי פרלמנט יהודים מהלייבור מגנים את האנטישמיות בתוך הלייבור והחברה בכללותה 	 
וקוראים לגירושו של קן ליווינגסטון מהמפלגה.

מאי 2018: קן ליווינגסטון מתפטר מהמפלגה.	 

יולי 2018: מפלגת הלייבור מקבלת את ההגדרה של IHRA לאנטישמיות, אך מחליטה לא 	 
להיחשב  יכולה  אינה  ישראל  על  שביקורת  בטענה  המצורפות  הדוגמאות  כלל  את  לאמץ 

כאנטישמית.
שלושת העיתונים היהודיים הגדולים מדפיסים מאמר מערכת משותף בעמוד הראשון, ובו 
הם טוענים, כי ממשלה בראשות קורבין תהווה "איום קיומי" על החיים היהודיים בבריטניה.

"יום 	  ל  לשואה  הזיכרון  יום  לשינוי שמו של  תומך בהצעה הקוראת  קורבין   :2018 אוגוסט 
הזיכרון לרצח עם –'לעולם לא עוד' - לאף אחד".

קורבין מותקף לאחר שנחשף, כי בשנת 2014 השתתף בטקס הנחת זר על קברם של מבצעי 
הפיגוע במשחקים האולימפיים במינכן ב-1972.

חבר הפרלמנט של הלייבור פרנק פילדס מתפטר, וטוען כי קורבין הוא "חיזוק לאנטישמיות 
בפוליטיקה הבריטית".

ספטמבר 2018: מפלגת הלייבור מקבלת את הגדרת IRHA במלואה, אך מוסיפה הבהרה 	 
לשמירה על זכות הביקורת על ממשלת ישראל.

פברואר 2019: חבר הפרלמנט של מפלגת הלייבור, כריס וויליאמסון, מושעה מהמפלגה בגין 	 
טענה כי הלייבור הייתה "מתנצלת מדי" בתגובתה להתמודדות עם אנטישמיות.

של 	  מהנהגתו  תסכול  בגלל  מהמפלגה  התפטרו  הלייבור  ממפלגת  פרלמנט  חברי  תשעה 
לאנטישמיות במכתבי ההתפטרות  מציינים את התייחסות המפלגה  קורבין; שבעה מהם 

שלהם.
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מרץ 2019: מועצת השוויון וזכויות האדם )EHRC( מודיעה על בדיקה נגד הלייבור בעקבות 	 
.)JLM( תלונות של קבוצות יהודיות והתנועה היהודית

מאי 2019: ה-EHRC מכריז על חקירה מלאה בכדי לקבוע אם הלייבור "מפלה אנשים שלא 	 
כדין, ומטרידה בגלל שהם יהודים".

יוני 2019: הותר לחבר הפרלמנט כריס וויליאמסון לחזור לעבודה; מה שגורם ליותר ממאה 	 
חברי פרלמנט לגנות את הצעד. ועדת המחלוקות של המפלגה קבעה שהוא יישאר מושעה.

האנטישמי  החות'י  נציג  את  מזמין  ראסל-מויל,  לויד  הלייבור,  מפלגת  של  הפרלמנט  חבר 
לפרלמנט.

יולי 2019: שלושה עמיתים של מפלגת הלייבור מתפטרים בגלל הטיפול הכושל של הנהגת 	 
המפלגה באנטישמיות.

"פנורמה" - תוכנית התחקירים של ה-BBC, ערכה תחקיר בנושא מפלגת הלייבור וגילתה 
אנטישמיות נרחבת במפלגה.

באופן 	  המוצעים  שינויים  לבחון  כדי  דיון  על  מכריזה  הלייבור  מפלגת   :2019 ספטמבר 
האחרונה  כ"דוגמה  התזמון  את  מתאר   JLM-ה אנטישמיות.  תלונות  עם  ההתמודדות 

לכישלון מוסדי".

 	 EHRC-נובמבר 2019: 24 מובילי דעה בריטים בולטים, כולל סופרים, שחקנים וראש ארגון ה
לשעבר, מפרסמים מכתב, המפציר באנשים לא להצביע ללייבור בגלל אופייה האנטישמי.

חשאית,  פייסבוק  קבוצת  ניהלה  קרול,  מריה  הלייבור,  מטעם  בבחירות  מועמדת  כי  נחשף 
המייעצת למכחישי שואה כיצד לנצח את ההאשמות באנטישמיות. מפלגת הלייבור מפרסמת 
הצהרה, שנאמר בה, כי גב' קרול לא תיחקר מכיוון שלא הואשמה בעצמה בביטויי אנטישמיות.

דצמבר 2019: ה-JLM הגיש 70 עדויות בשבועה של עובדים בהווה ובעבר למוסדות הלייבור 	 
והסיק, כי "המפלגה אינה עוד מרחב בטוח לעם היהודי". העדויות כללו טענות מפורטות על 
אנטישמיות בישיבות המפלגה ועל ידי חברים ברשת. העדויות הודלפו לעיתונות ומפריכות 

את טענותיו של קורבין, כי כל התלונות על אנטישמיות נגד הלייבור מטופלות.

תקריות ואירועים בולטים

דצמבר, לונדון. גבר בן 48 קילל קבוצת נשים יהודיות באוטובוס ציבורי בשכונת סטמפורד 	 
היל. לאחר שאחת מהן ביקשה ממנו לחדול, הוא חבט בה באגרופיו. 

נובמבר, לונדון. רב הותקף על ידי חבורה של נערים בשכונת סטמפורד היל שבצפון מזרח 	 
לונדון. צעירים צעקו לעברו קריאות אנטישמיות "להרוג את היהודים", תקפו אותו פיזית 

והשאירו אותו מדמם על הרצפה. 

נובמבר. רות סמית', חברת פרלמנט יהודייה מטעם מפלגת הלייבור, שביקרה בפומבי את 	 
וגידופים  מוות  איומי  קיבלה המוני  לאנטישמיות במפלגה,  קורבין באשר  ג'רמי  התנהלות 

אנטישמיים לקראת מועד הבחירות. 
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נוסע באוטובוס ציבורי, אחד 	  ידי  יהודים הותקפו פיזית על  ילדים  לונדון. שלושה  נובמבר, 
נחבט בעיניו. 

לא 	  "יהודים  ציבורי  באוטובוס  יהודים  ואישה  גבר  לעבר  צעק   35 בן  נוסע  לונדון.  נובמבר, 
שייכים לכאן". לאחר מכן הוא תקף אותם פיזית ומשך בכובע של הגבר ובפאה של האישה. 

יולי, לונדון. אדם בן 34 רדף אחרי יהודי ברחוב עם סכין תוך שהוא מקלל אותו בבת'נל גרין. 	 

יוני, קרוסהאובוס. גבר קילל וירק על פניה של אישה יהודייה בת 66.	 

בשכונת 	  כנסת  לבית  מחוץ  בידו  ברזל  כשמוט  חרדי  יהודי  אחרי  רדף  אדם  לונדון.  אפריל, 
סטמפורד היל. 

פברואר, איסלינגטון, יהודי בשנות ה-70 לחייו הוכה בפניו מספר רב של פעמים על ידי גבר 	 
כבן 30 לאור יום, ונותר מדמם ברחוב. 

מאבק באנטישמיות

דצמבר. ממשלת בריטניה בראשות בוריס ג'ונסון אישרה, כי תיישם את הבטחת הבחירות 	 
שלה ותאסור את החרמת ישראל בידי מועצות מקומיות. 

חג 	  לרגל  בסרטון  בריטניה  יהודי  את  בירך  הנבחר,  הממשלה  ראש  ג'ונסון,  בוריס  דצמבר. 
המכבי:  יהודה  כמו  ולהצהיר  היהדות  את  לחגוג  הזדמנות  הוא  הזה  "החג  ואמר:  החנוכה, 
אנחנו יהודים וגאים בכך. בריטניה תעמוד לצדכם ותחגוג אתכם - בחנוכה ולאורך כל השנה. 

אני יודע שהשנים האחרונות לא היו נוחות ליהודי בריטניה בשל האנטישמיות בממלכה".

 	 ,)The Equality and Human Rights Commission( "יוני. "הוועדה לשוויון ולזכויות אדם
הגוף שאחראי על אכיפת השוויון החברתי בבריטניה, הודיעה כי פתחה בחקירה רשמית נגד 
מפלגת הלייבור בחשד שהפלתה יהודים. רשת "סקיי" דיווחה, כי "הוועדה לשוויון ולזכויות 
אדם" תבדוק אם מפלגת האופוזיציה "הפלתה באופן לא חוקי יהודים, הטרידה אותם והפכה 

אותם לקורבן".

 	 )Penguin Random House UK( בריטניה  האוס"  רנדום  "פינגווין  הספרים  הוצאת  יוני. 
הודיעה, כי היא לא תדפיס ותפיץ את ספרו של פדרו באנוס "איך הם שולטים בעולם: 22 
האסטרטגיות הסודיות של הכוח הגלובלי", שפורסם באנגלית באפריל על ידי החברה הבת 

של "פינגווין", "אבורי".

של 	  זוכרים(  )אנחנו   "#WeRemember“ לקמפיין  הצטרפה  צ’לסי  הכדורגל  קבוצת  ינואר. 
הקונגרס היהודי העולמי, ופרסמה וידיאו בהשתתפות שחקני קבוצות הגברים והנשים של 
המועדון, שהצהירו "לא לאנטישמיות, כרטיס אדום לשנאה" לקראת יום הזיכרון הבין-לאומי 

לשואה.
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בלגיה

כללי

על פי הדו"ח האחרון שפורסם על ידי ארגון Antisemitisme.be, שהוא הארגון העיקרי המתעד 
מאז 2001 אנטישמיות בבלגיה, מספר האירועים האנטישמיים בשנת 2018 צמח באופן חריג 
בעיקר  קרה  זה   .2018 בשנת  אירועים  ל-92   2017 בשנת  מדווחים  אירועים  מ-35  ב-163%: 
שנרשמו  התקיפות  שש  האנטישמיות.  מהתקריות   40% התחוללו  שבהן  ואנטוורפן,  בבריסל 
באנטוורפן במהלך 2018 כוונו כולן נגד יהודים אורתודוקסים. ראוי לציין, שיהודים בלגים רבים, 
יהודיים  סמלים  של  מהצגה  או  מלבישה  נמנעים  בבריסל,  החילונית  הקהילה  חברי  ובייחוד 

בפומבי, ולכן גם אינם מזוהים ככאלה.

יחידת התיאום הבלגית להערכת איומי טרור )OCAM( קובעת, כי רמת האיום כלפי היהודים 
3 - המהווה הערכת סיכון גבוהה.110 הממשל הבלגי הקצה בשנת 2014  בבלגיה היא בדרגה 
4.5 מיליון אירו לשיפור אבטחת המוסדות היהודיים, בתי הספר ובתי הכנסת, וזאת בעקבות 
הפיגוע במוזיאון היהודי בבריסל במאי 2014. בנוסף, יהודי בלגיה קידמו בברכה את החלטת 
הסנאט הבלגי למאבק באנטישמיות בדצמבר 2018. החלטה זו קוראת באופן חד וברור לממשלה 
הבלגית להגן באופן פעיל על הקהילה היהודית, למנות מתאם שיעסוק במלחמה באנטישמיות, 
ליישם את ההגדרות של "כוח המשימה הבין-לאומי להנצחת זכר השואה" )IHRA( ולעודד 
בטיפול  מתרשלת  הממשלה  בבלגיה,  רבים  יהודים  בעיני  זאת,  אנטישמיות.111 עם  נגד  חינוך 
בשיח השנאה האנטישמי, והם מביעים חשש כי האנטישמיות הופכת למקובלת על ידי הזרם 
העיקרי של האוכלוסייה, באופן שאיננו מקובל במדינות מערב אירופיות אחרות. לדברי ז'ואל 
רובנפלד, נשיא הליגה הבלגית נגד אנטישמיות, "מה שחריג הוא, שלאחרונה היו כמה תקריות, 
שבהן פקידים, מעצבי דעת קהל ואמנים מגינים על האנטישמיות. זו תופעה מדאיגה למדי, 
השחיטה  נושא  את  לבחון  ההחלטה  לבסוף,  כזו".112  ברמה  בבלגיה  רק  מתרחשת  שלדעתי 
היהודית והמילה - שאינה חקיקה אנטישמית בפני עצמה - גרמה ליהודים רבים לחוש שהם 

אינם רצויים עוד בבלגיה.

למרות שהשחיטה הדתית אינה אסורה ברמה הפדראלית, שתיים משלוש המדינות המרכיבות 
את בלגיה אסרו לשחוט בעלי חיים ללא הימום.113 למעשה, זהו איסור על שחיטה כשרה ושחיטת 
חלאל מוסלמית. מה-1 בספטמבר 2019 הצטרף חבל ואלוניה לפלנדריה באיסור על שחיטה 
כשרה ושחיטת חלאל. בבריסל, הבירה ויחידה פדראלית בפני עצמה, לא התקבל איסור דומה. 
הצווים, הוואלוני והפלמי, הובאו לבחינה בפני בית הדין החוקתי הבלגי כהפרה של החופש 
הדתי.114 לא ברור עדיין מתי צפויה החלטת בית הדין, אולם כשתתקבל, היא תהווה תקדים 
עבור שאר מדינות אירופה. יש המאמינים, שטיעון רווחת בעלי החיים, שעומד ביסוד החקיקה, 

110 https://www.rtbf.be/info/societe/detail_la-communaute-juive-de-belgique-sous-protection-ce-n-est-pas-de-la-
paranoia?id=10100290.

111 CCOJB.
112 https://www.jpost.com/Diaspora/In-Belgium-Jewish-leaders-worry-that-antisemitism-has-become-kosher-603541.
113 https://www.loc.gov/law/help/religious-slaughter/europe.php#belgium.
114 https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_decret-wallon-sur-l-abattage-rituel-recours-des-organisations-juives-

devant-la-cour-constitutionnelle?id=9774909.
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לפי  מהגרים.  נגד  פופוליסטי  יום  סדר  לקדם  כדי  הקיצוני  מהימין  פוליטיקאים  ידי  על  נוצל 
פנחס גולדשמידט, נשיא הקונפדרציה של רבני אירופה, הכוונה בחוק הייתה לפגוע בקהילה 

המוסלמית, ואילו היהודים היו "קורבנות עקיפים" שלו. 

מקורות האנטישמיות העיקריים

הרחבת הסכסוך הישראלי-פלסטיני ואנטישמיות איסלאמית ממשיכים להשפיע ישירות על 
יהודי בלגיה, בעיקר עקב אוכלוסיית המהגרים ובני המהגרים הגדולה. לצדם, מופעי אנטישמיות 
קלאסית נמשכים ומקבלים תנופה מחודשת כתוצאה מחוסר ביטחון זהותי וסוציו-אקונומי. 
בעיקר  שמקורה  מתגברת,  אנטישמית  לשנאה  נתונים  בלגיה  יהודי  בצרפת,  היהודים  כמו 

מהאיסלאם הקיצוני, הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני. 

בעיקר  באה  שהעוינות  וטוענים,  גוברת  אנטישמיות  לגבי  מתריעים  בלגים  יהודים  מנהיגים 
מגברים צעירים מתרבות מוסלמית. כבר בפברואר 2018 התריע OCAM מפני זרמים קיצוניים 
באיסלאם בבלגיה. לפי דו"ח סודי115 של הארגון, שפורסם בספטמבר 2018, מוסדות איסלאמיים 
רבים בבלגיה, העוסקים בהכשרת אימאמים, עושים שימוש בספרי לימוד שמרניים מאוד, אשר 

מכילים פסקאות אנטישמיות. 

נוסף על כך, לפי נתוני שר הפנים הבלגי, פיטר דה קרם: בשנת 2019 היו 2848 איש במאגר 
כ"קבוצות  מוגדרים  אשר  קיצוני  ימין  לארגוני  שלהם  הקשרים  בשל  המשטרתי  הנתונים 
קטנות ותופעות למעקב". מעבר לכך, מפלגת הימין הקיצוני הפלמית "מפלגת האינטרס 
הפלמי" שילשה את כוחה בבחירות הפדראליות שנערכו במאי 2019. היא הפכה למפלגה 
השנייה בגודלה במדינה. המפלגה, שבין מייסדיה היו משתפי פעולה עם גרמניה הנאצית 
ושלמחוקקיה עבר אנטישמי עשיר, זכתה ב 15% מכלל הקולות-הישגה הגבוה ביותר עד 

כה.

תקריות ואירועים בולטים

פרייליך, שהוא 	  מיכאל  יהודי,  בלגי האשים מחוקק  יומי  עיתון  דצמבר. העורך הראשי של 
מרגל עבור ישראל בפרלמנט. העורך, בארט אייקהוט, פרסם את ההאשמה במאמר מערכת 

שפורסם בעיתון בעל הנטייה השמאלית "דה מורחן". 

נגד ישראל, שאמר בעבר שישראל "מנפחת" את תופעת 	  דצמבר. אדם התומך בסנקציות 
האנטישמיות, אמור לקבל פרס על פועלו לקידום השלום במוזיאון השואה העיקרי בבלגיה.

של 	  העולמית  המורשת  ברשימת  מקומם  על  ויתרו  באאלסט  הקרנבל  מארגני  דצמבר. 
אונסק"ו. לטענתם, הם עייפו מהתלונות הנמשכות לגבי אנטישמיות בוטה באירוע השנה. 

נובמבר. התביעה הבלגית החליטה לא לתבוע אוהדי כדורגל, ששרו בזמן משחק על שריפת 	 
יהודים.

115 https://www.politico.eu/article/anti-semitic-material-used-to-train-imams-in-belgium-report.
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אוקטובר. המשטרה הבלגית עצרה גבר מוסלמי, ששאל עוברי אורח ברחוב בבריסל אם הם 	 
יהודים בעודו נושא סכין וצועק "אללה".

אוקטובר: הקרנבל באאלסט, שהוקע בשל האנטישמיות המוצגת בו, פרסם 150 קריקטורות 	 
הלועגות ליהודים לקראת האירוע בשנת 2020.

אוקטובר. ממשלת בלגיה קבעה, כי תוכנו של המצעד בקרנבל אאלסט הוא אנטישמי, אולם 	 
יוצרי הבובות "לא פעלו מתוך גזענות". "כלב השמירה" של ממשלת בלגיה בנושא גזענות, 

UNIA, מציע לנקות את יוצרי הבובות מאחריות פלילית. 

ספטמבר. ארגון סיוע ללקויי שמיעה המוכר על ידי הממשלה הבלגית הגן על הכללת סימן 	 
המדמה אף נשרי עבור "יהודי" במילון לשפת הסימנים שפרסם.

ספטמבר: פאטמיר לימאני, אמן ופוליטיקאי סוציאליסטי מקומי, הציב ציור של צלב קרס 	 
בחלון הראווה של גלריה לאמנות בבריסל. 

אוגוסט. איסור שחיטה דתית, שאושר על ידי הפרלמנט של ואלוניה ב-18 במאי 2017, נכנס 	 
לתוקף מה-31 באוגוסט 2019. 

אוגוסט. נציגי יהודי פלנדריה הגישו תלונה במשטרה נגד דמיטרי פרהולסט, עיתונאי בלגי, 	 
שלעג ל"אפיהם המכוערים" של היהודים והאשים את הישראלים בגזל אדמות הפלסטינים. 

המאמר פורסם בעיתון הבלגי היומי "דה מורחן".

יוני, אנטוורפן. אזרח עיראקי בן 34 תושאל על ידי השומרים כאשר ניסה להיכנס לבית הכנסת 	 
גולדמונץ" באנטוורפן במהלך תפילת שבועות. השומרים, חברי ארגון השמירה של  "רומי 
הקהילה, עצרו אותו מכיוון שעורר את חשדם בהתקרבו אל בית הכנסת רכוב על אופניים, 

אירוע לא מקובל בעתות חג. 

יוני. התביעה הבלגית טיפלה בתלונה נגד בעל בית קפה טורקי, שהציב שלטים האוסרים על 	 
כניסת יהודים.

ענק 	  בובות  הצעידו  אאלסט  הבלגית  בעיר  הפופולרי  בקרנבל  משתתפים  אאלסט.  מרץ, 
יושבים על שקי כסף. הרב הראשי של יהודי הולנד,  בדמות יהודים חרדים וחולדה כשהם 
משנת  האנטישמיות  לקריקטורות  אופייני  כ"מזעזע,  המעשה  את  גינה  יאקובס,  ביניומין 

 ."1939

ינואר, בריסל. מחמד טוג'גאני, אימאם צעיר במסגד "אלח'ליל" בבריסל, התפלל בשנת 2009 	 
כאשר  התנצל  האימאם  השהידים.  בדם  ולשורפם  הציונים  כל  את  להרוג  לאללה  בקריאה 

פורסמה קלטת התפילה בשנת 2019.

ינואר. איסור שחיטה דתית, שאומץ על ידי הפרלמנט הפלמי ב 28 ביוני 2017, נכנס לתוקף 	 
ב-1 ינואר. 
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מאבק באנטישמיות

דצמבר. ארגון אונסק"ו הסיר את קרנבל אאלסט, קרנבל בן שלושה ימים הנערך בעיר הבלגית, 	 
מרשימת המורשת העולמית לאחר שנמצאה בו "חזרה על מיצגים גזעניים ואנטישמיים", 

אשר אינה תואמת את עקרונות אונסק"ו.

בשנת 	  בבריסל  היהודי  במוזיאון  הירי  בפיגוע  העיקרי  הנאשם  נמוש,  מהדי  הצרפתי  מרץ. 
2014, נדון למאסר עולם על ידי בית משפט בלגי. שותפו הצרפתי, נאסר בנדרר, נדון ל-15 
שנות מאסר. עורכי הדין של נמוש טענו, שלא הוא היה הרוצח ושארבעת הקורבנות נהרגו 
כתוצאה מ"הוצאה להורג נקודתית על ידי סוכני המוסד". נשיא הוועד המתאם של ארגוני 

היהודים בבלגיה, יוהאן בניזרי, האשים את עורכי הדין בהפצת תאוריות קונספירציה.116

גרמניה

ההתקפה האנטישמית האלימה ביום כיפור )9 באוקטובר( בהאלה, אשר במהלכה ניסה פעיל 
ימין קיצוני לפלס ללא הצלחה את דרכו לבית הכנסת כדי לבצע פיגוע, ובהמשך רצח שני אנשים 
האנטישמית  באלימות  חדשה  ציון  נקודת  היוותה  בסמוך,  זמן  באותו  שהו  אשר  יהודים,  לא 
בגרמניה. לדברי יוסף שוסטר, נשיא מועצת היהודים המרכזית בגרמניה, האכזריות של הפיגוע 
היא "הלם עמוק עבור כל היהודים בגרמניה".117 בשנת 2019 חוותה גרמניה ביטויים אנטישמיים 
שעד כה לא ניתן היה להעלות על הדעת.118 יהודים הותקפו ברחובות, עלבונות ואיומים הפכו 
אכזריים יותר ויותר וכללו, בין השאר, איומי מוות, קבוצות ומפלגות ניאו-נאציות התבטאו בגלוי 
איסלאמיות  וקבוצות  השואה,  והכחשת  הנאציזם  האדרת  של  רעיונות  והביעו  באנטישמיות 

קיימו הפגנות אנטישמיות פומביות.

אירועים אנטישמיים, עלייה של 20% בהשוואה   1,799 ידי המשטרה  נרשמו על   2018 בשנת 
לשנה הקודמת. ניתוח הנתונים שפרסם משרד הפנים הגרמני בשנת 2018 וב-1192019 מראה 
על עלייה נוספת במספר האירועים האנטישמיים בשנת 2019. בתשעת החודשים הראשונים 
של שנת 2019 אירעו 1,155 אירועים, בהם 41 התקפות אלימות, לעומת 1,075 ו-33 התקפות 
את  רק  מייצגים  אלה  מספרים  כי  להדגיש,  חשוב   120.2018 בשנת  תקופה  באותה  אלימות 
האירועים המדווחים למשטרה, וסביר להניח כי מספר האירועים בפועל גדול בהרבה. הנחה זו 
מבוססת גם על ההבדלים בין הנתונים הרשמיים למספרים שפרסמו ארגונים לא ממשלתיים. 
אירועים   404 על  דיווח   )RIAS( אנטישמיות  בנושא  בברלין  והמידע  המחקר  מרכז  לדוגמה, 
אנטישמיים בברלין בששת החודשים הראשונים של 121,2019 בעוד שהמשטרה רשמה רק 153 

116 https://www.theguardian.com/world/2019/mar/12/jewish-museum-killer-mehdi-nemmouche-sentenced-to-life-in-
prison.

117 https://www.juedische-allgemeine.de/politik/ein-tiefer-schock.
חשוב לציין, שרוב האוכלוסייה הגרמנית והפוליטיקאים אינם בעלי דעות אנטישמיות, ושרבים מעצרות הקבוצות הקיצוניות נתקלות   118

בהפגנות-נגד בהשתתפות גבוהה באופן משמעותי.
119 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/057/1905781.pdf, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/153/1915393.pdf.

בניגוד למספרים המצוטטים משנת 2018, מספרים אלה אינם כוללים נתונים שהוגשו לאחר פרסום הדו"חות הרשמיים.  120
121 https://www.report-antisemitism.de/documents/2019-09-26_rias-be_Annual_Antisemitische-Vorfaelle-

Halbjahr-2019.pdf.
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אירועים כאלה באותה תקופה.122 התביעה הכללית של ברלין מעריכה, כי רק 20% מהתקריות 
האנטישמיות החמורות מדווחות בברלין. על פי נציבת האנטישמיות של התביעה, קלאודיה 
להיתקל  ומחששם  החוק  אכיפת  בגורמי  הקורבנות  של  האמון  מחוסר  נובע  הדבר  ואנוני, 

בתוקפים במהלך המשפט.123

דו"חות הממשלה מייחסים את הרוב המכריע של האירועים )90.7%( לימין. ככלל, המשטרה 
אינם  והחשודים  ברור,  מניע  לזהות  ניתן  לא  כאשר  ל"ימין"  אנטישמיים  אירועים  מייחסת 
ידועים. ארגונים המפקחים על אנטישמיות, פוליטיקאים, מנהיגים ומומחים יהודים וכן הנציב 
הפדראלי לאנטישמיות טוענים, כי מערכות המשטרה מקטלגות את האירועים באופן שמייצר 
תמונה מעוותת ביחס למניע ולמבצעים. חוסר היכולת ליצור תמונה נכונה ואמתית, כך על פי 

אותם גורמים, אינו מאפשר ואף מפריע לקבוע מדיניות יעילה נגד אנטישמיות. 

כמה סקרים ומחקרים העלו, כי השקפות אנטישמיות נפוצות בכל רחבי גרמניה. הם הראו, כי 27% 
מהגרמנים ו-18% מה"אליטה" הם בעלי דעות אנטישמיות, כולל אמונה ש"ליהודים יש יותר מדי 
כוח על הכלכלה". 41% מהגרמנים חושבים ש"יהודים מדברים יותר מדי על השואה" וכי "היהודים 
מאזרחי  יותר.124 46%  עוד  גדול  "האליטה"  של  חלקה  לגרמניה".  מאשר  לישראל  יותר  נאמנים 
המבורג חושבים, שיהודים מדברים יותר מדי על השואה, ואילו 42% הצהירו שהם כבר לא רוצים 
להתמודד עם אנטישמיות. יותר ממחצית מהמשתתפים מאמינים, שכבר נעשה מספיק לטובת 
היהודים בהמבורג.125 ל-10% מאזרחי ברלין יש דעות אנטישמיות.126 16% מהתורינגים מסכימים 
עם האמירה, כי "יש משהו מיוחד באנשים בעלי אמונה יהודית" והם "לא ממש מתאימים לנו" – 

לשם השוואה, בשנת 2018 רק 9% מהתורינגים הסכימו עם הצהרה זו.127

הארגונים הקיצוניים בגרמניה

אף על פי שאנטישמיות נפוצה גם בקרב השמאל הקיצוני, האיום העיקרי על היהודים נובע 
מקיצונים ימנים וממוסלמים קיצונים. על פי דו"ח שירות המודיעין לשנת 128,2018 הסצינה 
האיסלאמיסטית גדלה ל-26,560 איש )2017 - 25,810(. נוסף על גידול הסלפים ל-11,300 
 -  2017( ל-1,050  עלה  בגרמניה  המתגוררים  חיזבאללה  תומכי  מספר   ,)10,800  -  2017(
950(. ההנחה היא, שהמספר גבוה משמעותית וכולל תומכי חיזבאללה לא מתועדים בקרב 
מרכזי  כ-30  כיום  יש  בגרמניה  כי  נמסר,  המבורג  של  החשאי  בשירות  הסורים.  הפליטים 
הפכה  גרמניה  חיזבאללה.129  אוהדי  קבוע  באופן  נפגשים  שבהם  ידועים  ומסגדים  תרבות 
ל"חצר האחורית" של חיזבאללה, שמגייס פעילים ומעביר תקציבים דרך גרמניה כדי לקדם 

122 http://bettina-jarasch.de/wp-content/uploads/2019/12/Antwort_Anfrage_Antisemitische_Straftaten_
Interfratkionell_03-2019.pdf.

123 https://www.rbb24.de/politik/beitrag/2019/08/berlin-antisemitische-vorfaelle-80-prozent-nicht-angezeigt.html.
דו"ח שפורסם על ידי הקונגרס היהודי העולמי.  124

125 https://www.radiohamburg.de/Nachrichten/Hamburg-aktuell/Hamburg-regional/2019/November/Repraesentative-
Umfrage-Hamburger-meinen-Juden-sollten-weniger-ueber-Holocaust-sprechen?fbclid=IwAR3VgJREJdEE_
ndDBqYvdGA4wcH4aAZ-4hNbfNW50LH0sUbW-tzQ0RmLKT8.

126 http://berlin-monitor.de/wp-content/uploads/2019/08/Berlin_Monitor_2019.pdf.
127 https://www.landesregierung-thueringen.de/fileadmin/user_upload/Landesregierung/Landesregierung/ 

Thueringenmonitor/Thueringen-Monitor-2019-Zusammenfassung.pdf.
128 https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2018.pdf.
129 https://www.hamburg.de/contentblob/12760318/4bb25d02342bb6c10bea7ddbedd2ed18/data/vsb-2018.pdf.
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את מאמציו בחו"ל. עד לאחרונה התקשו רשויות גרמניה לחקור לעומק את פעולותיו של 
בגרמניה.  נאסרה  שלו,  הפוליטית  הזרוע  ולא  שלו,  הצבאית  הזרוע  שרק  מכיוון  חיזבאללה 
באופן כללי, שירות המודיעין מדווח כי הסצינה האיסלאמיסטית הופכת אלימה יותר ויותר 
ומייצגת איום רציני על הביטחון הלאומי. לוחמי טרור זרים גרמנים )FTF( מנוטרים מקרוב 

במיוחד כדי למנוע פיגועי טרור.

החברות בארגוני הימין הקיצוני גדלה מ-10,000 בשנת 2016 ל-24,100 בשנת 2018; 12,700 
קיצונים ימנים מסווגים כאלימים,130 497 ירדו למחתרת והוצאו נגדם צווי מעצר.131 שירותי הביון 
מזהירים מפני נטייה לאלימות בקרב קיצונים ימנים. אמנויות לחימה זכו לפופולריות רבה בקרב 
קיצונים ימנים וניאו-נאצים במאמץ להתכונן ל"תרחיש של מלחמת אזרחים" ולקריסת הסדר 
הציבורי. כחלק מהתרחישים של יום הדין, הם אוגרים תחמושת ויוצרים רשימות מוות ואויבים 
של מתנגדים פוליטיים.132 גישות טרור ימניות מתפתחות בזרמים שונים של הסצינה הימנית 
הקיצונית, אך גם בשוליים או לגמרי מחוץ לסצינה המאורגנת. לאחרונה שחקני המפתח הם 
יחידים,133 ולכן הם מהווים אתגר עבור שירותי הביון הפדראליים  או  בעיקר קבוצות קטנות 
זרים פעילים  ניאו-נאציים  טרור  ארגוני  כי  כן התגלה,  כמו  וסוכנויות הביטחון.  והממלכתיים 

בגרמניה, כמו "אוגדת אטומוואפן" שבסיסה בארה"ב. 

אחרים.  אירופים  ימנים  קיצונים  עם  ויותר  יותר  פעולה  משתפים  גרמנים  ימנים  קיצונים 
לוחמים מארגון Combat 18, למשל, חוצים את הגבול לצ'כיה כדי לבצע אימוני נשק ולרכוש 
תחמושת באופן לא חוקי. הונגריה היא מקום פופולרי להופעות של להקות הקשורות לרשת 
בין  הייתה  )הימנית(  רכטה"  "די  הגרמנית  הניאו-נאצית  המפלגה   134.Blood and Honour
החברים המייסדים של הברית "מבצר אירופה", ברית של קבוצות ניאו-נאציות משש מדינות 
אירופיות, שהוקמו ב-20 באפריל 2019 בסופיה. בשנת 2019 הייתה נוכחות ניאו-נאצית חזקה 
וחסרת תקדים במרחב הציבורי. ניאו-נאצים ארגנו כמה מפגשים, שמטרתם להפחיד יהודים 
וזרים ולהפגין אומץ לב, וכך למשוך עוד פעילים. מכחישי שואה הפיצו את רעיונותיהם בגלוי. 
ניאו- חשש.  וללא  בפומבי  הוצגו  יד  מועל  והצדעת  השלישי  הרייך  דגל  נאציות,  סיסמאות 

ומצעדים, שהזכירו את צעדות העידן הנאצי.135 כל העצרות קיבלו  נאצים אף קיימו עצרות 
אישור משטרתי.

פעילויות ניאו-נאציות גרמניות ממומנות בעיקרן על ידי הכנסות מסחר מקוון ושאינו מקוון וכן 
מקיום אירועים ניאו-נאציים, במיוחד פסטיבלי מוזיקה ואמנויות לחימה. מכירות של מוסיקה, 
ביגוד, משקאות, חומרי תעמולה ושירותי אבטחה ימניים, כמו גם סדנאות לקעקועים ומכוני 

130 https://www.verfassungsschutz.de/embed/vsbericht-2018.pdf.
131 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/108/1910886.pdf.
132 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/140/1914062.pdf.
133 https://www.welt.de/politik/deutschland/article192572385/Verfassungsschutz-Rechtsextreme-organisieren-sich-

neu.html.
134 http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/140/1914062.pdf.

לדוגמה, 500 ניאו-נאצים במדים השתתפו בעצרת 1 במאי של המפלגה הניאו-נאצית "הדרך השלישית" בפלאון, סקסוניה. המפגינים   135
לבשו מדים עם חולצות בצבע חום בהיר, שמזכירות את "החולצות החומות" של ה-SA. הם צעדו עם תופים בדומה לכלים של חיל 
התיפוף של צעירי היטלר, ועם לפידים היוצרים אפקט מאיים וקשר מודע לצעדות הלפיד של התקופה הנאצית. הם קראו "סוציאליזם 
ובו מספר שלוש, אשר מייצג את "הדרך השלישית",  ירוקים עם הלוגו של המפלגה  ו"גרמניה התעוררי" והניפו דגלים  לאומי עכשיו" 

תזכורת לרייך השלישי.
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שיזוף מניבים מיליונים בכל שנה. חנויות ניאו-נאציות משמשות את הסצינה המקומית כמוקד 
וכמקום לקבל עצות ולפגוש אנשים בעלי דעות דומות.

כל שלוש הסצנות הקיצוניות מהוות איום פוטנציאלי על קהילות יהודיות, מכיוון שהן מקדמות 
רעיונות אנטישמיים, כמו תיאוריות קונספירציה ואנטישמיות חדשה - במיוחד נאציפיקציהה 
אנטי- בהפגנות  זו  אחדות  ומציגים  ולציונות  לישראל  בשנאתם  מאוחדים  הם  ישראל.  של 

ישראליות. לפיכך, מפגן יום אל-קודס האנטישמי השנה משך יותר מאלף אנטישמים מקבוצות 
ונציגי הקהילה והמרכזים האיסלאמיים.136  שונות, כולל חברי הקהילות הימנית והשמאלנית 
ויותר חלק מהאירועים הפרו- יותר  אלימות, דה-לגיטימציה של ישראל ומזעור השואה הם 

פלסטיניים.137

מפלגות הימין הקיצוני והניאו-נאציות מתמודדות לראשות הפרלמנט האירופי

אנטישמיות חדשה, מזעור השואה וסמנטיקה נאצית שימשו גם ככלי בקמפיין לקראת הבחירות 
לפרלמנט האירופי. ב-15 במרץ קיבלה ועדת הבחירות הפדראלית הגרמנית שלוש מפלגות 
ימניות וניאו-נאציות, "NPD" )מפלגה לאומית דמוקרטית גרמניה(, "די רכטה" ו"דר-דריטה-
ווה" )הדרך השלישית(, לבחירות. המועמדים של שלוש המפלגות היו פעילי ימין קיצוני וניאו-

נאצים. רבים מהם פעילים בקבוצות וברשתות ניאו-נאציות מיליטנטיות חלקם מכחישי שואה 
מורשעים. מפלגת "די רכטה", למשל, בחרה במכחישת השואה אורסולה הוורבק כמועמדת 

מטעמה לבחירות.138

שחרור של מכחישי שואה, ביטול החוק האוסר על הכחשת שואה ודמוניזציה של ישראל היו 
סוגיות מרכזיות במערכת הבחירות של שלוש המפלגות. ערי גרמניה התמלאו בכרזות ובעלונים 
אנטישמיים. ניסיונות להפסיק את תלייתם של פוסטרים כאלה באמצעות החוק נכשלו. "די 
רכטה" השתמשה בסיסמאות בסגנון נאצי, כמו "אירופה התעוררי" )"גרמניה התעוררי" היה 
חלק משיר תעמולה נאצי( ו"ישראל היא צרתנו" )"היהודים הם צרתנו" היה מודפס על עמוד 
 130 סעיף  את  לבטל  קראה  רכטה"  "די  מפלגת   .)"Der Stürmer" הנאצי  העיתון  של  השער 
לחוק הפלילי, האוסר על הכחשת שואה ושחרורם של כל מכחישי השואה, באמצעות כרזותיה, 
הפכה  האחרונה  השנה  במהלך  הוורבק.  אורסולה  ה-90  בת  השואה  מכחישת  את  המציגות 

הוורבק לאייקון במאבק להפיכת הכחשת השואה לחוקית. 

מצעי המפלגות הראו גם הם נטייה ברורה לאידיאולוגיה ולסמנטיקה נאצית. מפלגת "די רכטה", 
למשל, פרסמה את מצע הבחירות שלה תחת הכותרת "25 נקודות לאירופה", שמזכירה את 
"תוכנית 25 הנקודות" של NSDAP. התוכנית מבקשת, בין היתר, להעביר את היום הלאומי 
הגרמני ל 20- באפריל, הקמתה מחדש של "גרמניה-רבתי" על ידי הבאת "אזורי ההתיישבות 
הגרמניים הקדומים ... חזרה הביתה לרייך" )"heim ins Reich" הייתה מדיניות החוץ שניהל 

למרות ההגבלות על שימוש במוטיבים אנטישמיים, השתמשו המפגינים בכאלו.  136
כך, למשל, ב-4 במאי הותקף יהודי ישראלי והוכה על ידי פלסטינים במהלך האירוע "יום הנכבה" בברלין. הסמל של האס. אס הופיע   137
בכרזה הקוראת לחרם על תחרות האירוויזיון. הדוברים הביעו את הרצון לבטל את המדינה היהודית, הציגו אותה כמדינת אפרטהייד 

וכיוזמה גזענית. 
הוורבק מרצה מאסר בגין התבטאויות של הכחשת שואה.  138
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אדולף היטלר(. היא דרשה את שחרור מכחישי השואה הגרמנים והאוסטרים מהכלא וקראה 
להקמת "מבצר אירופה" ל"שמירה על הגזע הלבן". היא גם הקדישה נקודה שלמה במצעה 
לדמוניזציה של ג'ורג 'סורוס, "לוביסט האומוולקונגס" )"אומוולקונג" הוא מונח באידיאולוגיה 

הנאצית - החילוף האתני(.139

זכו באף מושב בפרלמנט, וה-"NPD" איבדה את המושב שבו  בסופו של דבר המפלגות לא 
חבר  להיות  פויגט  אודו  לשעבר  ליו"ר  אפשר  אשר   ,2014 לשנת  לפרלמנט  בבחירות  זכתה 
פרלמנט. פויגט זלזל בשואה שוב ושוב, ובמרץ 2019, יחד עם כמה פוליטיקאים של "הברית 
הימנית הקיצונית לשלום וחופש" )APF( ביקר את נציגו הבין-לאומי של חיזבאללה עמאר אל-

מוסאווי בביירות והניח זר על קברים של "קדושי חיזבאללה" כדי להפגין תמיכה "נגד המשך 
הטרור הממלכתי הישראלי נגד האוכלוסייה הפלסטינית ובכל האזור".140

פוליטיקה ואנטישמיות בגרמניה

מפלגת הימין, "אלטרנטיבה לגרמניה" )AfD(, החלה להשתמש בביטויים אנטישמיים במהלך 
השנים האחרונות, מה שהוביל להגברת השפעתם על החברה הגרמנית ולקיטוב ולהקצנה של 
ונטיות רוויזיוניסטיות של ה-"AfD" שברו את  הפוליטיקה הגרמנית. שערוריות אנטישמיות 
הטאבו על ביטויים אנטישמיים פומביים. נציב האנטישמיות פליקס קליין האשים את המפלגה 

בהקצנת היחס נגד יהודים.141

האנטישמיות  את  ומבקרת  מאנטישמיות  רשמי  באופן  מתרחקת   "AfD"-ה אחד  מצד 
המוסלמית, אך מצד שני, דמויות מובילות מפיצות תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ואנטי-
הנאצי.142  העבר  עם  הגרמנית  ההתמודדות  את  להפסיק  וקוראות  בשואה  מזלזלות  ציוניות, 
יתרה מזאת, מצע הבחירות האזורי של ה-"AfD" בסקסוניה כלל פסקאות שקראו לאסור על 
שחיטה דתית ועל טקס מילה דתית של קטינים, ובכך בעצם לשלול מיהודים ומוסלמים את 

חירותם הדתית. התנגדות לשחיטה נוכחת בכרזות הקמפיין של המפלגה.

ונחלש,  הולך  המפלגה  של  הליברלי  שהאגף  בעוד  ימינה.  ויותר  יותר  נוטה   "AfD"-ה
המחוזית   "AfD" בוועידת  מתחזקים.  הגרמניים  הלאומיים  והאגפים  הלאומיים  השמרנים 
Kyffhäusertreffen בצפון נורדריין-וסטפאליה )NRW( ביולי, חברי מועצה מתונים התפטרו 
ואילו נציגי הימין נותרו בדירקטוריון. הקבוצה הלאומית הרדיקלית, בהנהגתו של ביורן הוקה, 
שנרצחו  אירופה  ליהודי  ברלין  של    האנדרטה  את  בעבר  גינה  הוקה  השפעתה.  את  חיזקה 
הגרמנים  את  מלמדים  שבה  דרך  ב מעלות"   180" של  לשינוי  וקרא  בושה"  של    כ"אנדרטה 
היסטוריה. לאור הקצנה זו, הזליגה ימינה שהתרחשה במזרח גרמניה מאז ספטמבר מדאיגה 
יותר. בבחירות הממלכתיות בסקסוניה ובברנדנבורג ב-1 בספטמבר, ובתורינגיה ב-27  עוד 

139 https://die-rechte.net/allgemein/unsere-25-punkte-fuer-europa-wahlprogramm-der-partei-die-rechte.
140 https://npd.de/2019/03/udo-voigt-ehrt-im-kampf-gegen-den-is-gefallene-hisbollah-kaempfer.
141 https://www.jue d ische-allgemeine.de/politik/afd-h a t-viele-judenfeindliche-positionen/?fbclid=IwAR23ak9tAyq73-

SKvw_336GH1HbwCYSAgC6rGaS-93RYhI-tlEL7Pd9a5Ug.
ארנדט,  מרטין  אנטישמית.  הערה  בשל  ראש  כיושב  מתפקידו  ברנדר  סטפן  סולק  תקדים  חסר  במהלך  בר,  מ בנוב דוגמאות:  כמה   142
שהשתתף בכמה תהלוכות ניאו-נאציות בעבר, שיתף תוכן של הימין הקיצוני בפייסבוק. דונטוס שמידט הפיץ תאוריות של קונספירציה 

אנטישמית בווידיאו. 
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באוקטובר, ה-"AfD" הגדילה משמעותית את כוחה והתקרבה מאוד להיות המפלגה החזקה 
ביותר. בסקסוניה היא שילשה את כוחה ובברנדנבורג ובתורינגיה הכפילה את כוחה – בתורינגיה 

תחת הנהגתו של הוקה.

חשוב לציין, כי אנטישמיות קיימת גם במפלגות פוליטיות אחרות בגרמניה. כך, ב-13 באוגוסט, 
הנוצרי  הדמוקרטי  "האיחוד  התחתונה,  סקסוניה  של  בפרלמנט  ביותר  החזק  הפוליטי  הכוח 
של גרמניה" )CDU(, הצביע פה אחד בעד קידום איסור על שחיטת בעלי חיים ללא הרדמה 
מראש. אם ההחלטה תעבור, המשמעות תהיה עצירה מוחלטת של שחיטה כשרה בסקסוניה 

התחתונה.

ישראל  היוסגן, המשווים את מעשיה של  כריסטוף  גרמניה באו"ם,  התבטאויותיו של שגריר 
עם טרור חמאס,143 כמו גם דפוסי ההצבעה האנטי-ישראליים שלו זוכים לביקורת רבה מצד 
לקידום  פוטנציאל  בעלי  הם  כי  בטענה,  היהודית  והקהילה  אנטישמיות  נציבי  פוליטיקאים, 
אנטישמיות חדשה. מרכז שמעון ויזנטל אפילו דירג את 25 הצבעותיו של הוסגן נגד ישראל, 
בעשרת  השביעי  במקום  חמאס"144 דירג  רקטות  עם  ישראלים  "דחפורים  של  השוואתו  ואת 
ואירועים אנטי-ישראליים  ביותר של אנטישמיות  המובילים ברשימת ההתבטאויות הקשות 

לשנת 2019.

אנטישמיות והרשות השופטת

כמה החלטות של בית המשפט והתביעה אשר התקבלו בשנת 2019 גררו אחריהן ביקורת בשל 
הפוטנציאל שלהן לתת אור ירוק לביטויים אנטישמיים ולהתקפות אנטישמיות. החלטות אלה 

כללו:145

סגירת החקירה נגד מפלגת "די רכטה" על ידי הפרקליטות של הנובר, בחשד להסתה בגין 	 
הפצת הפוסטרים האנטישמיים בעלי הסיסמה "סוף לציונות! ישראל היא צרתנו!" לדברי 
חופש  תחת  חוסה  עדיין  היא  הנאצית,  הסיסמה  את  מזכירה  שהסיסמה  למרות  הלשכה, 

הביטוי.

שחרורו המיידי של אדם ממוצא סורי, שחדר את המחסום הביטחוני של בית כנסת בברלין 	 
במעשיו.  ברור  טרור  או  פוליטי  מניע  לזהות  היה  ניתן  שלא  בטענה,  ארוכה  צבא  סכין  עם 

האיש נעלם מאז.

לכבוד 	  עצרת  לקיים  לניאו-נאצים  לאפשר  מינדן  המינהלי  המשפט  בית  של  הדין  פסק 
מכחישת השואה אורסולה הוורבק ב-9 בנובמבר.

פסיקתם של שני בתי משפט מינהליים בצפון נורדריין-וסטפאליה )NRW(, שלפיה 	 
הסיסמה "לעולם לא עוד ישראל" מוגנת בזכות חופש הדעה, ובכך מונעת איסור 

אפשרי מצד המשטרה.

הוא השווה ירי רקטות של החמאס לעבר ישראל להריסת בתי מחבלים על ידי ישראל.  143
144 http://www.wiesenthal.com/assets/pdf/top-ten-anti-semitic.pdf.

אלו הן רק כמה דוגמאות.  145
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קלאוס 	  נגד  להסתה  בחשד  חקירתה  את  לסגור  הנובר  של  הפרקליטות  כוונת 
אייקמייר בגין הפצת שנאת יהודים ותיאוריות קונספירציה באתר האינטרנט שלו 
)www.der-reformator.com( ובספרו.146 במשרד התובע טענו, כי הפצת חומרים 
בציבור הינה תנאי הכרחי כדי לקבוע הסתה, אך במקרה זה לא ברור אם תנאי זה 

התקיים, מכיוון שאין שום ידיעה אם והיכן הופץ הספר.

השפעת האנטישמיות על הקהילה היהודית

הספר,  ובבתי  הספורט  במגרשי  גרמניה,  ברחובות  יום  מדי  מתרחשות  אנטישמיות  תקריות 
שם המילה 'יהודי' הפכה לא אחת לקללה. ילדים בגיל בית הספר מאיימים ותוקפים באלימות 
תלמידים יהודים, מביעים תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ומבקשים להכניסם לתאי הגזים. 
לקידום  נוספות  חינוכיות  תוכניות  בהגברת  צורך  יש  באנטישמיות,  להילחם  מנת  על  לפיכך, 
אנטישמיים.  סטריאוטיפים  משדרים  שעדיין  לימוד,  ספרי  כמה  לשכתוב  גם  כמו  סובלנות, 
גרמניים  עיתונים  בכמה  גם  הופיעו  קונספירציה  ותיאוריות  אנטישמיים  סטריאוטיפים 
הביטויים  של  והנורמליזציה  האנטישמיות  ההתקפות  הקהילה,  מנהיגי  לדברי  גדולים.147 
האנטישמיים העלו את רמת הפחד בקרב היהודים בגרמניה ומעוררים שוב שאלות בדבר עתיד 
היהודים בגרמניה. סדין אדום עבור היהודים הוא הוויכוח בקרב האוכלוסייה הלא-יהודית האם 
יהודים יכולים או צריכים להציג באופן גלוי את אמונתם, או שמא בכך הם הופכים למטרות 
ידי הגרמנים  יהודים לא רוצים להסתיר שוב את יהדותם. הם רוצים להיתפס על  לתקיפות. 
ופאול  בוביס  איגנז  קודמיה  כמו  בינתיים,  הלא-יהודים.  עם  רגיל  דו-קיום  ורוצים  כגרמנים 
שפיגל, שהביעו את אכזבתם ממצב האנטישמיות בגרמניה לקראת סוף חייהן, כך גם שארלוט 
קנובלוך, לשעבר יושבת ראש מועצת היהודים המרכזית בגרמניה, הסיקה מסקנה מרה בנוגע 

למאמציה להתפייס ולהילחם באנטישמיות, בטענה שגם היא מרגישה שלא השיגה דבר.

תקריות ואירועים בולטים

דצמבר, ברלין. שלושה תלמידים בגיל העשרה קשרו וחנקו ילד בן 14 במהלך שיעור ספורט 	 
בבית הספר. התקיפה הייתה על רקע אנטישמי.

דצמבר, NRW. כ-40 מצבות בבית הקברות היהודי הופלו ורוססו בצבע כחול.	 

דצמבר, היידלברג. בית קברות יהודי חולל.	 

נובמבר, מינכן. שני סרטונים אנטישמיים ורוויזיוניסטיים הוקרנו בשני מסכים גדולים במרכז 	 
העיר מינכן במהלך עצרת שערכה "PEGIDA". המשטרה לא התערבה.

 .https://werteinitiative.de/antisemitischerarzt לפרטים נוספים, ראו  146
יהודיים, משפיע בנחרצות  יהודי גרמני, המורכב משני ארגונים  מגזין החדשות הגרמני "דר שפיגל" פרסם מאמר, שנטען בו, כי לובי   147
באמצעות כסף ו"טריקים מלוכלכים" על מדיניות גרמניה במזרח התיכון. הלובי, כך נטען, נשלט על ידי ממשלת ישראל והמוסד. חודש 
לאחר מכן, "דר שפיגל" הקדיש גיליון של המגזין הדו-חודשי "מגזין ההיסטוריה של דר שפיגל" לחיי היהודים בגרמניה. בשער הוצגו 
סטריאוטיפים יהודיים, ששימשו מודל לעיתון הנאצי "דר שטירמר" על ידי הצגת תמונה של שני יהודים ממזרח אירופה משנות העשרים 
ודעות  זו מקדמת למעשה סטריאוטיפים אנטישמיים  ידוע של השכנים". כותרת  "חיי היהודים בגרמניה: העולם הלא  תחת הכותרת 

קדומות על ידי הצגת יהודים כמשהו זר ואקזוטי, ולא גרמני.
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ניסה ללא הצלחה לחדור לבית 	   ,27 בן  ימין קיצוני  אוקטובר, האלה. סטפן באליאט, פעיל 
הכנסת במהך תפילות יום כיפור בכדי לבצע פיגוע. לאחר שנכשל רצח שני עוברי אורח לא 

יהודים, אשר שהו באותו זמן בסמוך.

אוקטובר, בוואריה. גבר צעק השמצות אנטישמיות בערבית ויידה אבן על אישה ישראלית 	 
לאחר ששמע אותה מדברת עברית עם בניה.

אוקטובר, ברלין. גבר בן 70 הותקף על רקע אנטישמי והוכה בסנטרו ובראשו עד שנפל ארצה. 	 
עובר אורח הניע את התוקף לברוח.

אוקטובר, ברלין. גבר סורי חדר את מחסום האבטחה לפני בית כנסת כשהוא מחזיק סכין 	 
צבאית ארוכה וצועק "אללה אכבר."

ספטמבר, ברלין. תייר בן 21 מישראל הותקף במכת אגרוף בפניו בגלל שדיבר עברית. ביטחון 	 
המדינה חוקר.

בקבוצת 	  בשואה  זלזול  ודברי  אנטישמיות  תמונות  שיתפו  משטרה  צוערי  הסן.  ספטמבר, 
מועמדי  של  ההכשרה  תקופת  כל  נמשכו  הצ'אטים  חילופי  הדיווחים,  פי  על   .WhatsApp

המשטרה. האקדמיה למשטרה פיטרה מיד שישה מהתלמידים.

אוגוסט, ברלין, מינכן ופוטסדאם. שמונה יהודים, בהם שני רבנים ושני ישראלים, הותקפו 	 
ארצה.  ונדחפו  הוכו  ירקות,  ספגו  מילולית,  הותקפו  הקורבנות  נפרדים.  אירועים  בשישה 

חלקם נזקקו לטיפול רפואי. בכל המקרים צעקו המבצעים גסויות בערבית.

יולי, פרייבורג. גבר בן 61 העליב ואיים על מנהיגת הקהילה היהודית אירינה כץ )62( עם חפץ 	 
מול בית הכנסת. הוא איים להרוג אותה והביע רגשות אנטישמיים ותומכי שואה.

יולי. חברי קבוצת "AfD" מבודנזה טענו ליד אנדרטה במחנה הריכוז זקסנהאוזן כי לא היו 	 
שם מעשי רצח המוניים.

יולי, ברלין. הרב יהודה טייכטל ספג עלבונות ויריקות כשיצא מבית כנסת בליווי אחד מילדיו.	 

יוני. שישה יהודים, בהם רבה של מדינת המבורג שלמה ביסטריצקי, הותקפו בארבע תקריות 	 
נפרדות. הקורבנות עברו התעללות מילולית ואיומים, וכן ירקו עליהם והכו אותם. לפחות 

בשתיים מההתקפות היו העבריינים מוסלמים.

מאי, סקסוניה. ניסיון להצית את ביתם של בני זוג יהודים. המילה "יהודי" רוססה באדום על 	 
דלת הכניסה ועל גדר עץ סמוכה.

מאי, פורצהיים. טנדר של "די רכטה" מכוסה בכרזות אנטישמיות ומצויד במגפון נעצר מול 	 
בית כנסת בזמן תפילה. הושמעו נאום של מכחישת השואה אורסולה הוורבק וקריאות "צאו 

מגרמניה".

חברים 	  היו  ארבעה  צ'ט;  בקבוצת  אנטישמי  תוכן  שיתפו  שוטרים  שישה  בוואריה.  מרץ, 
בפיקוד התמיכה )USK(, אחד קצין ממפקדת משטרת בוואריה עילית, ואחד פקיד ממשרד 

החקירות הפליליות של בוואריה. הם הושעו מיד.
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מאבק באנטישמיות

הרשת 	  אכיפת  בחוק  שינויים  על  סיכמו  הפדראליים  והפנים  המשפטים  שרי  דצמבר. 
יו-טיוב  או  טוויטר  פייסבוק,  כמו  החברתיות  הרשתות  מפעילי  את  לחייב  כדי    )NetzDG(
 port( ומספרי השרתים IP-לדווח על פוסטים הכוללים דברי שנאה, ולהעביר את כתובות ה
numbers( של המשתמשים למשרד המשטרה הפלילית )BKA(. כבר אין די במחיקה בלבד. 

שרי הפנים של המדינות הפדראליות הצביעו גם הם בעד שינוים.

דצמבר. ממשלת גרמניה תרמה 60 מיליון אירו לאתר מחנה הריכוז לשעבר אושוויץ-בירקנאו 	 
כדי לסייע בשימורו. התרומה נעשתה במהלך ביקורה של הקנצלרית אנגלה מרקל באתר.

מכחישת 	  של  מהכלא  מוקדם  שחרור  דחה  בילפלד  של  הממלכתי  המשפט  בית  דצמבר. 
השואה אורסולה הוורבק.

הכוללת 	  הקיצוני,  בימין  למאבק  צעדים  חבילת  על  הודיע    הפדראלי  הפנים  שר  דצמבר. 
300 משרות נוספות במשרד הפדראלי להגנת החוקה )BfV( ובמשרד המשטרה הפלילית 
חדשה  מחלקה  ושל  באינטרנט  שנאה  פשעי  נגד  לאומי  מרכז  הקמת   ,)BKA( הפדראלית 
ב-BfV כדי לזהות ולנטר טוב יותר נטיות ימניות קיצוניות אפשריות ברשויות הפדראליות. 
כי  וקבע   ,BDS-ה מתנועת  הכספית,  כולל  יכה,  מ ת כל  למשוך  החליט  הבונדסטאג  מאי. 

"הטיעונים והשיטות של תנועת ה-BDS הם אנטישמיים".

נובמבר. המועצה הפדראלית אישרה הצעת חוק לתיקון החוק הפלילי, כדי לאפשר שיפוט 	 
על מניעים אנטישמיים כקריטריון ספציפי וענישה חמורה יותר. עד כה הם נככלו תחת המונח 
מוזכרים  זרים  ושנאת  גזעניות  ומטרות  שמניעים  בעוד  אנושיים",  "לא  מניעים  של  הגנרי 

במפורש בחוק. הצעת החוק ממתינה כעת לאישור הבונדסטאג.

חדשים, 	  צעדים  על  הפדראלי  הקבינט  החליט  בהאלה  הפיגוע  בעקבות  אוקטובר. 
שמטרתם להילחם באנטישמיות ובקיצוניות מצד הימין הקיצוני – אך עדיין יש לתרגם 
אותם לחוקים קונקרטיים או להתחייבויות מימון. הצעדים כוללים הידוק חוקי הנשק, 
הנלחמים  בפרויקטים  הכספית  התמיכה  והגברת  מקוונת  שנאה  נגד  התביעה  הגברת 

באנטישמיות ובימין הקיצוני.

ספטמבר. "אנטישמיות" נכללה כקטגוריה נפרדת בתוכניות החירום של בתי הספר בברלין, 	 
על  במפורש  לדווח  מחויבים  הספר  בתי  אנטי-חוקתיות."  מ"הצהרות  כחלק  רק  לא  וכבר 
אירועים אנטישמיים למפקח על בתי הספר במטרה להפוך את האנטישמיות בבתי הספר 

גלויה יותר וקלה יותר להתמודדות.

אוגוסט. מינוי נציב אנטישמיות במשטרת ברלין.	 

יולי. מועצת העיר בילפלד גינתה את תנועת ה-BDS כאנטישמית, והחליטה כי אין לספק 	 
ל-BDS, כמו גם לאנשים ולקבוצות התומכים בה, תמיכה ושטח לאירועיה ולמטרות אחרות.
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יוני. ה-CDU ארגן שבוע פעולה "משבת לשבת - ביחד נגד אנטישמיות", שבמהלכו ביקרו 	 
כדי ללמוד על היהדות  ומרכזים קהילתיים,  יהודיים, כמו בתי כנסת  חברי CDU באתרים 
ביקוריהם  על  מידע  פרסמו  הם   schabbatschabbat# ההאשטג  תחת  סולידריות.  ולהפגין 

בטוויטר ובפייסבוק.

לדווח 	  למשתמשים  לסייע  שמטרתו  חדש,  אתר  השיק  לאנטישמיות  הפדראלי  הנציב  יוני. 
ולהילחם באנטישמיות היומיומית.

הולנד

תקריות אירועים בולטים

אוקטובר, היפוליטושוף. פצצת זיקוקים הושלכה אל תוך בית של משפחה יהודית בעיירה.148	 

במוזיאון 	  הוצגו  היטלר  על  אהובים  ואמנים  נאצים  של  אמנות  יצירות  בוש.  דן  ספטמבר, 
העיצוב.149

יולי. אלירזה טאימוריזאדה, חבר מפלגת ה-"Green Left" טען, שיהודים מגיעים לישראל 	 
כדי "להיות נאצים".150

יוני, אמסטרדם. חולקו פליירים בכיכר דאם עם תיאוריית קונספירציה אנטישמית, שיהודים 	 
שולטים בהולנד.151

יוני, האג. ארנוד ואן דורן, חבר לשעבר במפלגת הימין "PVV", שנהיה איסלאמיסט, פרסם 	 
בעמוד הטוויטר, שיהודים ממציאים פשעי שנאה נגדם כדי להפוך לקורבנות.152

מאי. גבר יהודי הותקף באופן מילולי ופיזי בחג "יום השחרור" על ידי קבוצת גברים, המשטרה 	 
שהייתה נוכחת במקום נמנעה מלהתערב.153

מרץ, אמסטרדם. מפגינים שנשאו דגלים פלסטינים הפנו את גבם במהלך עצרת ההמונים 	 
בכיכר דאם לזכר הנרצחים בפיגוע במסגד בניו זילנד כשהרב הראשי ההולנדי החל לנאום.154

מרץ, אמסטרדם. אב ובן יהודים נדקרו ונפצעו באורח קל בשוק באמסטרדם על ידי מוכר 	 
מוסלמי.155 בדצמבר בית המשפט קבע, שהדוקר אינו כשיר נפשית לעמוד לדין על מעשיו.156

148 https://antisemitism.org.il/he/154703.
149 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/412363.
150 https://www.jpost.com/Diaspora/Dutch-member-of-mainstream-party-says-Jews-came-to-Israel-to-be-

Nazis-595156.
151 https://antisemitism.org.il/he/148476.
152 https://antisemitism.org.il/he/151396.
153 https://eurojewcong.org/news/communities-news/the-netherlands/jewish-man-assailed-by-dutch-football-fans-

praising-nazis.
154 https://www.jpost.com/Diaspora/Protesters-with-Palestinian-flags-turn-backs-on-Dutch-rabbis-Christchurch-

eulogy-583776.
155 https://www.jta.org/2019/03/20/global/jewish-vendor-and-son-stabbed-by-egyptian-colleague-at-iconic-

amsterdam-market.
156 https://www.timesofisrael.com/muslim-man-who-stabbed-jews-at-amsterdam-market-ruled-unfit-to-stand-trial.
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פברואר, האג. מפלגת "Green Left" אימצה באופן מלא את תנועת ה-BDS, ובכך נהייתה 	 
המפלגה המרכזית הראשונה בהולנד שאימצה את תנועת החרם על ישראל.157

טוב", 	  הכי  נשרפים  "יהודים  שרה  אוהדים  קבוצת  כדורגל,  משחק  במהלך  רוטרדם.  ינואר, 
חמישה מהם נעצרו ונקנסו על כך.158

מאבק באנטישמיות

מוצרים 	  לסימון  האירופית  הנציבות  להנחיות  התנגד  ההולנדי  הפרלמנט  האג.  נובמבר, 
מיהודה, שומרון ומזרח ירושלים והגדיר אותה כאפליה ביחס לסכסוכים אחרים בעולם.159

יוני. חברת הרכבות הארצית בהולנד הודיעה, כי תפצה ניצולי שואה חיים על תפקידה במשלוח 	 
יהודים למחנות השמדה בתקופת מלחמת עולם השנייה ב-17,000 דולרים לכל ניצול.160

בעדיפות 	  כנושא  באנטישמיות  המאבק  את  הולנד  ממשלת  הציבה  לראשונה  האג.  מאי, 
לאומית והקצתה לו 3.35 מיליון דולרים.161

יוון 
תקריות ואירועים בולטים

דצמבר, טריקאלה. בית כנסת עתיק ששופץ לאחרונה רוסס בגרפיטי אנטישמי.162	 

דצמבר, אתונה. אוהדי קבוצת הכדורסל AEK של אתונה הניפו דגלי חיזבאללה ופלסטין, 	 
ושרפו דגלי ישראל במהלך משחק נגד הפועל ירושלים.163

יולי. ראש ממשלת יוון מינה לתפקיד שר החקלאות את מקיס וורידיס, פוליטיקאי בעל עבר 	 
אנטישמי, בין היתר הקים וורידיס ועמד בראש ארגון הנוער "התלמידים החופשיים" שנהגו 

לרסס צלבי קרס.164

אפריל, סלוניקי. חוללו אבני נגף להנצחת קורבנות יהודים בתקופת השואה.165	 

מרץ, טריקלה. אנדרטת שואה במרכז העיר חוללה בפעם השלישית באותו החודש.166	 

מרץ. פרשן כדורסל בכיר, ואנגליס אלכסנדריס, טען שמאמן קבוצת הכדורסל אולימפיאקוס 	 
דיוויד בלאט, שיקר בראיון תקשורתי בגלל 'שזורם בו דם יהודי'.167

157 https://www.timesofisrael.com/dutch-green-party-endorses-boycott-of-israel.
158 https://eurojewcong.org/news/communities-news/the-netherlands/dutch-football-fans-arrested-for-saying-jews-

burn-best.
159 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/418673.
160 https://www.jpost.com/Diaspora/Dutch-rail-company-to-pay-Holocaust-survivors-compensation-593836.
161 https://www.jpost.com/Diaspora/Dutch-government-makes-fight-against-antisemitism-a-national-priority-591279.
162 https://www.jta.org/quick-reads.
163 https://www.algemeiner.com/2019/12/22/greek-basketball-fans-wave-hezbollah-palestinian-flags-burn-israeli-

flag-during-game.
164 https://www.srugim.co.il/355304-%D7%A9%D7%A8-%D7%A0%D7%90%D7%A6%D7%99-%D7%91%D7%9E%D7%9E

%D7%A9%D7%9C%D7%94-%D7%94%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA
165 https://antisemitism.org.il/en/144825.
166 http://www.trikalazoom.gr/2019/03/pics_18.html?m=1.
167 https://kis.gr/en/index.php?option=com_content&view=article&id=820:kis-announcement-for-the-antisemitic-

statement-by-ex-basketball-coach-alexandris-for-the-israeli-coach-david-blatt&catid=49:2009-05-11-09-28-23.
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פברואר, אתונה. כתובות נאצה אנטישמיות נמצאו בחצר בית ספר יסודי באתונה.168	 

ינואר, סלוניקי. אלמונים השחיתו בפעם הרביעית אנדרטה באוניברסיטת אריסטו, המנציחה 	 
את בית העלמין היהודי שהוחרב על-ידי הנאצים במלחמת העולם השנייה.169

מאבק באנטישמיות:

נובמבר. ממשלת יוון אימצה את ההגדרה של IHRA לאנטישמיות.	 

אפריל. לראשונה, ממשלת יוון מינתה שליח מיוחד למאבק באנטישמיות ובהכחשות שואה.	 

ספרד
תקריות ואירועים בולטים

ספטמבר, ברצלונה. גרפיטי עם הכיתוב "Free Palestine" רוסס על דלת הכניסה של בית 	 
הכנסת הגדול בעיר.170

יוני, מיורקה. מורה צילם את תלמידיו כשהם מצדיעים הצדעה נאצית. כתגובה, בית הספר 	 
השעה אותו לעשרה ימים.171

מי 	  קונספירציה, שיהודים הם  בכיר פרסם סרטון שבו הפיץ  עיתונאי ספרדי  מאי, מדריד. 
שעומדים מאחורי החלטת עיתון "הניו יורק טיימס" לחדול מלפרסם קריקטורות פוליטיות.172

ז'ירונה. אוהדי קבוצת אספניול הדביקו תמונות של אנה פרנק לובשת חולצה של 	  אפריל, 
קבוצת ברצלונה באיצטדיון מונטיליבי.173

פרו-	  דוקומנטרי  סרט  הקרנת  אירוע  בביטול  היהודים  את  האשים  כומר  מדריד.  פברואר, 
פלסטיני.174

ממחנה 	  השואה  קרבנות  לזכר  אנדרטה  גבי  על  רוסס  אנטישמי  גרפיטי  אלמריה.  פברואר, 
מאוטהאוזן.175

פברואר, מדריד. כתובת נאצה אנטישמית רוססה סמוך לביתו של שליח ההסתדרות הציונית 	 
העולמית.176

168 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10216762001495408&set=a.10208615445236593&type=3&theater.
169 https://www.timesofisrael.com/vandals-smash-thessaloniki-universitys-memorial-to-jewish-cemetery.
170 https://antisemitism.org.il/en/153915.
171 https://www.radiojai.com/rj/noticom.php?cod=13078.
172 https://antisemitism.org.il/he/148635.
173 https://www.pasala.com.mx/futbol/internacional/imagen-de-ana-frank-con-la-playera-del-barca-causa-polemica-

a-comunidad-judia.
174 https://antisemitism.org.il/he/140341.
175 https://www.elindependiente.com/espana/2019/02/16/esvasticas-monumento-victimas-mauthausen-almeria.
176 https://www.0404.co.il/?p=391505.



77

אנטישמיות | 2019 | דוח מסכם

מאבק באנטישמיות

והחזקת 	  איומים  שנאה,  בפשעי  מעורבותו  בשל  אדם  עצרה  המשטרה  וולנסיה.  דצמבר, 
ניאו- תעמולה  חומרי  ברשותו  נמצאו  הלחימה  אמצעי  מלבד  חוקיים.  לא  לחימה  אמצעי 

נאציים רבים.177

אפריל, קאדיז. בית משפט בספרד קבע, כי ההחלטה של העיר לבטל פסטיבל קולנוע ישראלי 	 
אינה חוקתית.178

הפדרציה של הקהילות היהודיות בספרד העניקה פרס למלך פליפה השישי על התמיכה 	 
בחידוש החיים היהודיים בספרד ובעולם.179

177 https://elpais.com/politica/2019/12/21/actualidad/1576935362_716409.html.
178 https://eurojewcong.org/news/communities-news/spain/spanish-court-rules-city-ban-on-israeli-festival-

unconstitutional.
179 https://eurojewcong.org/news/communities-news/spain/spanish-jews-present-award-to-king-felipe-vi.
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צרפת

כללי

צרפת, ביתה של הקהילה היהודית הגדולה באירופה, חוותה במהלך ששת החודשים הראשונים 
של שנת 2019 עלייה מדאיגה באירועים אנטישמיים. כבר בפברואר 2019 הודיע שר הפנים הצרפתי 
כריסטוף קסטאנר,180 על עלייה של 74% במספר האירועים האנטישמיים בשנת 2018 יחסית לשנת 

181.2017 מספר התלונות על פעולות אנטישמיות שהוגשו בשנת 2018 עלה בכ-150%.  

בשנת 2019, לפי נשיא המועצה המייצגת את הארגונים היהודיים הצרפתיים – CRIF, פרנסיס 
במחצית  אנטישמיים  באירועים   76% של  מדאיגה  עלייה  "חווינו  האחרון,  בנובמבר  קליפט, 

השנה הראשונה של 2019 לעומת התקופה המקבילה ב-2018". 

ממניעים  המסווגים   ,2018 בשנת  בצרפת  האלימות  מעשי  מכלל   50% כמעט  מזאת,  יתרה 
מאחוז  פחות  מהווים  צרפת  יהודי   500,000 כי  אם  יהודים,182  כנגד  בוצעו  דתיים,  או  גזעניים 

מאוכלוסיית צרפת. 

בשנת  שהתרחשו  השנאה  ובאירועי  הגזעניות  התקריות  במספר  ירידה  נרשמה  כללי,  באופן 
 100 ועמד   2010 מאז  ביותר  הנמוכה  לרמה  הגיעו  אנטי-מוסלמיים  שנאה  כשאירועי   ,2018
לעומת  זאת,  אירועים.   1,063 על  ועמד  יציב  נותר  האנטי-נוצריים  המעשים  מספר  תקריות, 
עלייה דרמטית במספר התקריות האנטישמיות. המספרים הללו מדגימים שוב את היעדרו של 
מתאם סטטיסטי בין מספר האירועים הגזעניים ובין מספר האירועים האנטישמיים, המדגיש 
שוב את השוני בין תופעת האנטישמיות לבין גזענות באופן כללי וממחיש את הצורך להיאבק 

בתופעות באופן שונה.

רגישות  נקודות  על  להגן  שנועד  צבאי  מבצע  סנטינל,  מבצע  הפועל  אל  יצא   2015 בשנת 
ברחבי צרפת מפני טרור, שבמהלכו הוצבו חיילים ושוטרים באופן סטטי בשטח. ואכן, פעילות 
ממוקדת זו תרמה במידה רבה לירידה משמעותית של מעשים אנטישמיים בשנת 2016 )58% 
פחות מאשר 2015(. שינוי פריסת הכוחות והעברתם למצב דינאמי )סיורים ופריסת כוחות על 
פי צורך( ייתכן שתרמה לעלייה במספר הפעולות האנטישמיות )מכיוון שירדה נוכחות הכוחות 
 2018 בנובמבר   )SPCJ( היהודי  הקהילתי  הביטחון  שירות  דרש  זו  מעלייה  כתוצאה  בשטח(. 
במיוחד  המותאמת  והגנה,  מניעה  המשלבת  שונה,  הפעלה  שיטת  המבצע  במסגרת  ליישם 
הקשורים  אתרים   824 מוגנים  המבצע  במסגרת  צרפת,  ממשלת  לפי  היהודית.183  לקהילה 

לקהילה היהודית על ידי חיילים ושוטרים צרפתים.

נתונה  באירופה  הגדולה  היהודית  הקהילה  הייתה   2019 שנת  של  הראשונים  בחודשיים 
לשרשרת של התקפות אנטישמיות, שעשו כותרות כלל עולמיות. הלשכה הלאומית למאבק 

180 https://www.lefigaro.fr/politique/francis-kalifat-invite-du-talk-20191113.
181 https://www.gouvernement.fr/bilan-2018-des-actes-racistes-antisemites-antimusulmans-et-antichretiens. 
182 https://www.europe1.fr/politique/recrudescence-des-actes-antisemites-en-france-il-ne-se-passe-pas-un-jour-sans- 

que-nous-soyons-alertes-deplore-le-president-du-crif-3796970.
183 https://www.facebook.com/spcjfr/posts/2069953859732500.
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שניים  פי  אנטישמיים,  אירועים  כ-100  לבדו   2019 בינואר  רשמה   )BNVCA( באנטישמיות 
מהחודש המקביל בשנת 2018. כתוצאה מכך, עשרות אלפי אנשים התייצבו ב-19 בפברואר 
המדאיגה  העלייה  על  מוחים  שהם  תוך  שונות  צרפתיות  בערים  אנטישמיות  נגד  להפגנות 
נשיא צרפת, עמנואל מקרון, על כמה צעדים למלחמה  באירועי אנטישמיות. למחרת הודיע 
של  המודרניים  הביטויים  אחד  היא  "אנטי-ציונות  כי  טען,  מקרון  האנטישמיות.  בהתגברות 
אנטישמיות", והבטיח לאמץ את הגדרת העבודה לאנטישמיות של IHRA, הברית הבינלאומית 
גם  כמו  בדצמבר,  ב-3  ידי האסיפה הלאומית  על  סופית  אומצה  זו  לזיכרון השואה. החלטה 
הצעת חוק חדשה כנגד הפצת שנאה ברשת. מקרון קרא לשר החינוך שלו לבדוק כיצד ילדים 
יהודיים  לבתי ספר  ולעבור  ציבוריים  בתי ספר  לעזוב  מדי"  קרובות  לעתים  "נאלצים  יהודים 
פרטיים עקב הטרדה מצד חבריהם. מקרון הוסיף, כי "ארצנו, ולצורך העניין כל אירופה ורוב 
ניצבת בפני תחיית אנטישמיות שלא נראתה מאז מלחמת העולם  הדמוקרטיות המערביות, 

השנייה".184

מקורות מרכזיים לאנטישמיות בצרפת

גוברת  אנטישמית  נתונים לשנאה  עדיין  יהודי צרפת  שינוי:  בלא  נשארת  גם השנה האבחנה 
שמקורה בעיקר באיסלאם הקיצוני, הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, בתקופה של חוסר ביטחון 
האנטישמיות  חברתיים(.  ולשסעים  הצרפתית  לזהות  )ביחס  מתמשך  וחברתי-כלכלי  פוליטי 

הפכה לשנאה, שבה הימין הקיצוני פוגש חלקים מהשמאל הקיצוני ומהאיסלאם הקיצוני.

למרות שלא יכולנו לזהות שום התפתחות מבנית דרסטית של מקור האיום על יהודי צרפת, 
יש לציין, כי בשנה האחרונה קיימת תחייה מחודשת, כמו גם הקצנה של אקטיביזם של הימין 
ה"אפודים  תנועת  בדמות   2018 שנת  בסוף  לזירה  שנכנס  החדש  השחקן  לבסוף,  הקיצוני. 

הצהובים".

של  מאוד  משמעותית  עלייה  חווה  צרפת  המילניום,  מתחילת  לראשונה  קיצוני:  איסלאם 
אירועים אנטישמיים וגל פיגועים קטלני שביצעו צעירים ממוצא מוסלמי. בשנת 2019 האיום 
והמקור העיקרי  הביון הצרפתיים  ידי שירותי  על  ביותר"  "גבוה  נחשב  עדיין  האיסלאמיסטי 
לטרור פנים. בין 2013 ל-2018, מתוך 78 תוכניות פיגוע איסלאמיסטות, 50 סוכלו, 17 נכשלו 
ו-11 הצליחו לגרום ל-245 הרוגים וליותר מ-900 פצועים, בהם שבעה ניסיונות טרור שכוונו 

כנגד "קהילות דתיות" )ככל הנראה יהודים( אך נכשלו או סוכלו.185

 ,)FSPRT( בנוסף, יותר מ-20,000 איש מסווגים כמי שהראו סימנים של הקצנה איסלמיסטית
סיווג שנוצר במרץ 2015 לאחר פיגועי הטרור במשרדי "שרלי הבדו" וסופרמרקט "היפר כשר". 
שירותי  מצד  אקטיבי  מעקב  תחת  נמצאים  פעילים   11,000 המסווגים,  האנשים  סך  מתוך 

הביון.186 

184  CRIF.
185 https://www.lemonde.fr/societe/article/2018/03/30/de-2013-a-2018-la-france-au-rythme-des-attentats_5278453_3224.html.
186 https://www.20minutes.fr/societe/2504235-20190425-radicalisation-gouvernement-entrouvre-11000-fichiers-

chercheurs.
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ימין קיצוני: ביוני 2019, דו"ח פרלמנטרי שחוקר קבוצות ימין קיצוני העריך, כי ישנם 3,000 
פעילים קיצונים לאומנים בצרפת, ומצביע על כאלו ביניהם, העלולים להתפתות לבצע פיגועי 
הפעילים,  כלל  מתוך  ב-187.2015  הקטלניים  האיסלאמיסטיים  הטרור  לפיגועי  בתגובה  טרור 
האיום  גבוה.  מסוכנות  פוטנציאל  כבעלי  הנחשבים  אנשים,   400 עד   200 על  מצביע  הדו"ח 
האולטרה-לאומני נלקח ברצינות על ידי הרשויות, גם אם יכולותיהן נחשבות "מוגבלות", לפי 
הערה פנימית של שירותי הביון. יתרה מזאת, אזור אלזס-מוזל במזרח צרפת מופיע כמעוז 
באירופה,  הוותיקות  היהודיות  האוכלוסיות  אחת  אלזס,  יהודי  צרפת.  בכלל  הקיצוני  הימין 
החודשים   18 במהלך  אנטישמיות   התקפות   42 אנטישמיים,  אירועים  של  ארוכה  שורה  חוו 
ניאו-נאצים  עבור  למוקד  הפכה  גרמניה,  עם  צרפת  גבול  על  הנמצאת  אלזס,  האחרונים.188 

גרמנים, המנסים להימלט מהמעקב הקפדני של המשטרה הגרמנית.

וכלפי  פנימה  צרפת  )בתוך  חזיתות  בשתי  אידיאולוגית  כמלחמה  ראשון  ממבט  שנראה  מה 
המעגלים  את  להרחיב  הקיימים,  הפעילים  על  לשמור  ניסיון  למעשה  הוא  החוצה(,  אירופה 
אירופית  חזית  ליצור  ניסיון  ישנו  אירופה  שאר  וכלפי  מולם.  ומנהיגיה  התנועה  את  ולמצב 
אשר  ה"גלובליסטים",  כנגד  הלבנות  המדינות  על  שתגן  פאן-אירופית,  מאוחדת  לאומית 

מתכננים להשמיד את התרבות האירופית באמצעות הגירה המונית וקידום ערכים ליברליים.

דוגמה למאמץ כלפי צרפת פנימה הם הכנסים האנטישמיים, שבמסגרתם התכנסו בפריז 
והרווה  סוראל  אלן  בנדטי,  איוון  כמו   - הקיצוני  מהימין  מובילים  אנטישמים  קיצונים 
כנסים  כמה  השנה  ארגן  בנדטי  )איוואן   2019 בינואר  תקדים  חסר  ציבורי  במפגש   - ריסן 
היסטורית  הזדמנות  שזו  תפיסה  מתוך  הצהובים"(,  "האפודים  תנועת  של  צרפת  ברחבי 
שבהם  הכנסים  היא  הפאן-אירופית  לפעילות  דוגמה  אולטרה-לאומני.  יום  סדר  לקידום 
ניאו- אירופיות  מקבוצות  אוהדים  שכללו   - אירופה  ברחבי   2019 בשנת  בנדטי  השתתף 

נאציות ואלימות קיצוניות: בסופיה בפברואר, בשוודיה ב-1 במאי, בליסבון ב-10 באוגוסט 
ובמדריד ב-24 בנובמבר. בנוסף, התקיימה בסופיה פגישה פאן-אירופית ביום הולדתו של 
אדולף היטלר, והסתיימה בהקמת ארגון גג בשם "מצודת אירופה", המהווה הסכם שיתוף 
וניאו-נאציים מבולגריה, מצרפת, מגרמניה,  בין ארגונים אולטרה-לאומיים  פעולה רשמי 

מפולין, מהונגריה ומצ'כיה. 

זכויות  מסיכת  את  עוטה  בצרפת  לאנטישמיות  השלישי  העיקרי  המקור  קיצוני:  שמאל 
האדם ומגיע מחוגים פוסט-קולוניאליים. אכן, השמאל הקיצוני הצרפתי ויתר על האידיאלים 
הקבוצות  של  )מפגש  "הצטלבות"  ופוליטיקת  זהותית  פוליטיקה  ואימץ  שלו  האוניברסליים 
המדוכאות(, מהלך המזוהה בהתכנסות של מאבקים ואיחוד בין שמאל קיצוני לאיסלאם קיצוני. 
באותם חוגים אידאולוגיים ממש, פלסטינים ומוסלמים נתפסים לעתים קרובות כפרולטריון 
החדש, שיש להגן עליו מפני היהודים, המגלמים לתפיסתם בורגנות קפיטליסטית מערכתית-

דומיננטית, אך גם אימפריאליזם לבן וקולוניזציה )בהקשר הישראלי(.

187 http://www2.assemblee-nationale.fr/15/autres-commissions/commissions-d-enquete/commission-d-enquete-
sur-la-lutte-contre-les-groupuscules-d-extreme-droite-en-france/(block)/ComptesRendusCommission/(instance_
leg)/15/(init)/0-15.

188  https://edition.cnn.com/2019/12/14/europe/france-anti-semitic-attacks-intl/index.html.
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תנועת "האפודים הצהובים": תנועת "האפודים הצהובים", שהגיחה באמצע נובמבר 2018 
במחאה על הכרזתו של הנשיא מקרון על מיסוי הדלק, הפכה במהרה למרד אנטי-ממסדי, אנטי-

גורמים בממשל הציעו, כי האשמים בעלייה הדרמטית במתקפות  ואנטי-קפיטליסטי.  עלית 
אנטישמיות בין דצמבר 2018 לפברואר 2019 הם פעילי שמאל וימין קיצוני, שחדרו להפגנות 
ה"אפודים הצהובים" וראו ביהודים, שאותם הם מזהים עם האליטות הבורגניות והפריווילגיות, 

יעד להתקפות אנטישמיות. 

אירועים בולטים ותקריות

בפייסבוק: 	  בפוסט  טוען  מלשון  לוק  ז'אן  הבולט  הקיצוני  השמאל  מפלגת  מנהיג  דצמבר. 
לאנגליה  הראשי  הרב  מצד  אנטישמיות  של  גסות  האשמות  עם  להתמודד  נאלץ  "קורבין 

והרשתות המשפיעות של הליכוד ]...[". 

דצמבר, פריז. יוגב ב', סטודנט ישראלי בן 31, הוכה באלימות על ידי שני אנשים לא מוכרים 	 
"ממוצא אפריקני" במטרו לאחר שנשמע מדבר עם אביו בטלפון בעברית. 

דצמבר, ווסטהופן. רוססו צלבי קרס וכתובות נאצה אנטישמיות על 107 קברים בבית קברות 	 
יהודי בווסטהופן, מזרח צרפת, ליד שטרסבורג. 

אוקטובר, פריז. גבר יהודי, שחבש כובע כדי להסתיר את כיפתו, הוכה במרכז העיר על ידי 	 
חמישה גברים "ממוצא צפון אפריקני", שהכירו אותו כיהודי בכל מקרה.  

ידי 	  ניסה להיכנס לבית הספר היהודי "אור תורה" בניס, אך נעצר על  ניס. אדם  אוקטובר, 
השומר בכניסה. משנבלם, החל לצעוק ולאיים איומים אנטישמיים ברחוב מול בית הספר. 

אוקטובר: ההוצאה לאור הצרפתית פייר פייארד, תפרסם מחדש בשנת 2020 את המניפסט 	 
של היטלר מיין קמפף לראשונה מאז 1934.  

אוגוסט. קבוצות המייצגות את יהודי צרפת דורשות חקירה פרלמנטרית בעקבות גילויים 	 
של ראש המודיעין הצרפתי לשעבר איב בונט, כי שירותי הביטחון במדינה סיכמו על הסכם 
אי-תוקפנות סודי עם ארגון הטרור הפלסטיני של אבו נידאל לאחר טבח המסעדה הכשרה 

בשנת 1982.  

מאי, פריז. נהג ה-VTC טוען שהוכה באכזריות על ידי 10 צעירים בגלל שמו היהודי. 	 

שלו 	  מהרשימה  התנער  קאמי,  רנו  הגדולה",  "ההחלפה  של  הצרפתי  התיאורטיקן  מאי. 
לבחירות באירופה לאחר שגילה כי חברו לרשימה הצטלם כורע ברך לצלב קרס. 

להרוג 	  "רוצה  שהוא  אומר  שהוא  תוך  פעמים   15 שכנו  את  דקר  צרפת  בצפון  גבר  אפריל. 
יהודי." הקורבן אינו יהודי. 

אפריל. 100 ניאו-נאצים מתנועת המרסקינס התכנסו ב-20 באפריל בכפר קטן במזרח צרפת 	 
לחגוג את יום הולדתו של היטלר. 
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מרץ. סקר מגלה, כי כמעט 90% מהסטודנטים היהודים בצרפת סבלו מהתעללות אנטישמית 	 
בקמפוס. 

פברואר, קווצנהיים. אלמונים ריססו צלבי קרס על כמעט 100 קברים בבית העלמין היהודי 	 
בקווצנהיים, סמוך לשטרסבורג, ביום הצעדות נגד האנטישמיות. 

פברואר, סרקל, פריז. שני נערים נעצרו לאחר שביצעו לכאורה יריות עם רובה אוויר לעבר 	 
בית כנסת. 

פברואר, פריז. מאבטח סיכל פיגוע בנציגות הסוכנות היהודית בעיר. 	 

פברואר, פריז. גל של ונדליזם אנטישמי שוטף את העיר. 	 

ידי 	  )Yid( על  "ייד"  וכונה  ובגז מדמיע  כיפה הותקף באבנים  יהודי עם  גבר  פברואר, פריז. 
חבורת צעירים בפרבר בעיר. 

"האפודים 	  מפגיני   ידי  על  מילולית  הותקף  פינקלקראוט,  אלן  היהודי  הפילוסוף  פברואר. 
אביב".  לתל  ו"חוזרים  מלוכלך",  ציוני  "חרא  כמו  קריאות  קוראים  נשמעו  אשר  הצהובים", 

התוקף הראשי נעצר ונידון ביולי למאסר של חודשיים על תנאי. 

ינואר: מכונית השייכת למשפחה יהודית נפרצה ומולאה באשפה ומזוזה הודבקה לשמשתה 	 
הקדמית. 

פעולות ממשלתיות ומשפטיות למאבק באנטישמיות

הרוצח של שרה חלימי לא יעמוד לדין, יהודי צרפת המומים

בית המשפט לערעורים של פריז קבע ב-19 בדצמבר, כי קובילי טראורה, המוסלמי שרצח את 
שכנתו היהודייה, שרה חלימי בת ה-64, בדירתה בפריז באפריל 2017, אינו אחראי למעשיו 
אכבר"  "אללה  טראורה  קרא  הרצח  בזמן  קנאביס.  השפעת  תחת  שהיה  מכיוון  פלילי  באופן 
וציטט פסוקים מהקוראן. הוא הכה את גב' חלימי במשך כשעה ואחר כך השליך אותה מחלון 
הקומה השלישית. בית המשפט שמר על המרכיב המחמיר של פשע שנאה אנטישמי, אך קבע, 
שטראורה לא יעמוד לדין מכיוון שהיה תחת השפעת סמי הזיה. "זה עתה יצרו תקדים משפטי 
אמר  לחופשי",  לצאת  יוכל  חוקיים  לא  חומרים  שלקח  מי  כל  מהיום  החל  חלימי.  שרה  ע"ש 
פרנסיס שפינר, עורך הדין המייצג את ילדיה של גב' חלימי. יש לציין, כי ההגנה בטענה של 

מחלת נפש נפוצה ביותר בצרפת בכל הנוגע לפשעים אנטישמיים.

האסיפה הלאומית של צרפת מאמצת את הגדרת העבודה של IHRA לאנטישמיות

עברה  מקרון,  הנשיא  של  מפלגתו   ,LREM-מ מייארד  סילבן  המחוקק  שהציע  לחוק  הצעה 
ברוב של 154-72. למרות שההחלטה הינה קווים מנחים לזיהוי אנטישמיות ואין לה מעמד של 
ישראל  כנגד  חוק, היא נתקלה באופוזיציה חריפה על רקע הכללת צורות ביקורת מסוימות 

כאנטישמיות, וכחלק מ"הצורות החדשות" של שנאת היהודים.
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האסיפה הלאומית מעבירה את חוק דיבור השנאה המקוון, חוק שתוקן לאחר מכן על 
ידי הסנאט

ב-9 ביולי חוקקו חברי הבית התחתון של הפרלמנט חוק, המהווה ציון דרך במאבק בדיבור 
שנאה מקוון. "חוק אביה" כפי שהוא נקרא )ע"ש עורכת הדין לטיסיה אביה( מחייב פלטפורמות 
מדיה חברתית ומנועי חיפוש להסיר תוכן של דיבור שנאה תוך 24 שעות מהדיווח. אתרים שלא 
יצייתו לחוק מסתכנים בקנס של עד 1.25 מיליון אירו ועונש מאסר של שנה. בנוסף, רגולטור 

השידור של צרפת, CSA, יהיה אחראי להטלת הסנקציות.

 45 ואימצה  בדצמבר  ב-11  החוק  הצעת  את  בחנה  הצרפתי  הסנאט  חוק  נציבות  זאת,  עם 
תיקונים. הסנאטורים הסירו את מגבלת 24 השעות מחשש שזה יכול להוביל למשטר "צנזורת 

יתר". הצעת החוק עדיין צריכה לעבור ועדה משותפת.

ממשלת צרפת השיקה בשנת 2018 "תוכנית לאומית נגד גזענות ואנטישמיות" )2018-2020( 
ושנאה  אנטישמיות  בגזענות,  למאבק  בין-משרדית  )משלחת   DILCRAH עם  תיאום  תחת 
אנטי-להט"בית ( ובתקציב של 100 מיליון אירו במשך שלוש שנים. עם זאת, נראה כי היעדר 
אכיפת החוק יוצר תחושה של חסינות בקרב עבריינים אנטישמים ותחושת חרדה עמוקה בקרב 
הקהילה היהודית על "שאין כבר אמון כי פשעי שנאה אנטישמיים בצרפת מטופלים כראוי".189

מאבק באנטישמיות - אירועים אחרים 

דצמבר. מוסא קוליבלי נידון ל-30 שנות מאסר בפיגוע סכינאות בפברואר 2015 כנגד שלושה 	 
חיילים ששמרו על מרכז יהודי בניס. 

דצמבר. גיום מ. קיבל עונש מאסר של שבע שנים בגין התבטאות מקוונת על כך, שהוא מוכן 	 
לבצע פיגוע נגד מקרון, בית כנסת או מסגד. 

ספטמבר. אלן סוראל נידון ל-24 חודשי מאסר בגין סרטון ראפ אנטישמי.  יש לציין, כי סוראל 	 
קיבל בסך הכול ארבע שנות מאסר בפועל - בשנת 2019 בלבד - מבלי לבלות יום בכלא.

יולי. הקומיקאי הצרפתי דיודונה, אנטישמי אשר הורשע פעמים רבות בעברו, נידון לשנתיים 	 
בכלא בגין הונאת מיסים והלבנת הון על ידי בית משפט בפריז. 

יולי. ממשלת צרפת הודיעה על פירוק הקבוצה הניאו-נאצית "דם וכבוד". 	 

יוני. המשטרה עצרה חברי תא ניאו-נאצי, המואשמים כי תכננו לתקוף בתי פולחן יהודיים או 	 
מוסלמיים. כנגד חמישה מהם הוגשו כתבי אישום  בין ספטמבר למאי 2018. 

יוני. פייסבוק הסכימה למסור לבית המשפט את שמות המשתמשים הצרפתים, החשודים 	 
כי הביעו דיבור שנאה בפלטפורמה שלה. 

189 https://www.jpost.com/Diaspora/Antisemitism/French-Jews-say-officials-are-reluctant-to-call-out-antisemitism-
by-Muslims-588452.
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 	 Oeuvre" יוני. איוואן בנדטי קיבל שמונה חודשי מאסר על תנאי בגין ההקמה מחדש של 
Française", אחד הארגונים הגזעניים והאנטישמיים הוותיקים ביותר. 

אפריל. עבד אל-קאדר מרח נידון ל-30 שנה על ידי בית הדין לערעורים בפריז לאחר שנמצא 	 
התורה"  "אוצר  היהודי  הספר  בבית  מרח,  מוחמד  אחיו,  של  הרצח  למעשי  שסייע  אשם, 

בטולוז, אז נהרגו המנהל ושניים מילדיו, ילדה נוספת ושלושה חיילים. 

מרץ. שר הפנים, כריסטוף קסטאנר, הודיע   על פירוק ארבע אגודות – "מרכז זהרה", "המפלגה 	 
"מקדמות  אשר  טלה",  "צרפת מריאן  צרפת",  של  השיעית  "הפדרציה  ציונית",  האנטי 

ג'יהאדיזם, טרור ואנטישמיות". 

האירועים האנטישמיים 	  כמות  כי  אומר,  כריסטוף קסטאנר,  הפנים הצרפתי,  פברואר. שר 
בצרפת בשנת 2018 זינקה ב-74% והזהיר כי "האנטישמיות התפשטה כרעל". 

פברואר, פריז. אלפים הפגינו בכל רחבי צרפת כנגד העלייה הדראסטית בכמות האירועים 	 
האנטישמיים. ההפגנה הלאומית אורגנה על ידי 14 מפלגות פוליטיות והובלה על ידי ראש 

הממשלה אדוארד פיליפ. 20 שרים הצטרפו לעצרת בכיכר דה לה רפובליק בעיר. 
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אנטישמיות במזרח אירופה
הונגריה

במהלך שנת 2019 דווח מספר מועט של פשעי שנאה אנטישמיים, כשהבולט בהם היה תקיפתו 
.Nyiregyzáza-של החזן רוזנפלד דניאל אימֶרה ב

מספר האירועים קטן במקצת לעומת השנה הקודמת. ב-2018 דווחו 32 אירועים ואילו ב-2019 
דווחו 23 אירועים: 8 מקרים של כתובות נאצה, מקרה אחד של תקיפה ו-14 מקרים של דברי 
שנאה. חלק ניכר מהאירועים המדווחים, למעט מקרה התקיפה, קשורים בדרך כלל למיליארדר 
תרומות  באמצעות  ליברלית  אג'נדה  המקדם  סורוס,  ג'ורג'  הונגרי  ממוצא  אמריקני  היהודי 

לארגוני חברה אזרחית שונים בהונגריה.

תקריות ואירועים בולטים 

אוקטובר, בודפשט. עשרות מפגינים לאומניים השחיתו את המרכז הקהילתי היהודי בעיר 	 
במהלך הפגנה ניאו-פאשיסטית.190

ספטמבר, ואץ. פסל עם דיוקנו של יו"ר בית הנבחרים לשעבר, גיולה קורניס, שדגל בהדרת 	 
יהודים מהחיים הציבוריים, הוצב בטקס רשמי בעיר.191

ספטמבר, היידוסבוסלו. אנדרטת אבני נגף לזכר קורבנות השואה חוללה.192	 

אוגוסט, נירגזאזה. קבוצה של חמישה צעירים נטפלה לבני זוג יהודים בצאתם מבית הכנסת. 	 
הצעירים צעקו לעבר הזוג "יהודים מטונפים" ו"צריכים להישלח לתאי הגזים".193

מרץ. המשורר האנטישמי קורנל דוברנטיי זכה באות הוקרה מאת ראש ממשלת הונגריה, 	 
ויקטור אורבן.194

פברואר, בודפשט. מאות בני אדם, חלקם חמושים ברובי סער ורימונים ולבושים במדי אס-	 
אס צעקו, "יהודים החוצה!" במהלך צעדה ניאו-נאצית.195

190 https://www.algemeiner.com/2019/10/23/hungarian-far-right-mob-vandalizes-jewish-community-center-in-
budapest-during-protest.

191 https://eurojewcong.org/news/communities-news/hungary/hungarian-jews-dismayed-by-statue-honouring-
wartime-politician-who-held-antisemitic-views.

192 https://antisemitism.org.il/en/154448.
193 https://antisemitism.org.il/en/153729.
194 https://www.europeaninterest.eu/article/orban-honors-anti-semitic-poet.
195 https://antisemitism.org.il/140685.
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פולין
 2018 בפברואר  שהחל  לפולין  ישראל  ממשלות  בין  הפולני"  השואה  "חוק  סביב  הפולמוס 
ההיסטוריות  הסוגיות  היחסים,  לשיקום  המאמצים  למרות   .2019 שנת  בראשית  גם  נמשך 
דוגמת נושא השבת הרכוש היהודי בפולין ומעמדם ואופן הנצחתם של לאומנים פולנים, שהיו 
אחראים גם לפגיעה ביהודים בזמן מלחמת העולם השנייה ולאחריה, נותרו שנויים במחלוקת. 
בתי  חילולי  ובהם  אנטישמיים,  אירועים  של  יחסית  רב  מספר  במדינה  התרחשו  זה  רקע  על 
קברות ואנדרטאות, ריסוס כתובות נאצה, חזרה על תיאוריות קונספירציה אנטישמיות ומופע 

אנטישמי אחד בהשתתפות כל תושבי העיירה.

עם זאת, ראויה לציון פעולתה של ממשלת פולין למניעת כניסת מכחיש השואה דיוויד אירווינג 
למדינה.

תקריות ואירועים בולטים

אוקטובר, קראקוב. צלב קרס רוסס על קיר הגטו לשעבר.196	 

ספטמבר, ורשה. דוברי ערבית תקפו ופצעו סטודנטים ישראלים מחוץ למועדון לילה.197	 

יולי, טרנוב. גרפיטי אנטישמי רוסס על שער הכניסה לבית הקברות היהודי שבועות בודדים 	 
לאחר פתיחתו המחודשת.198

יוני, ביאליסטוק. בעקבות הופעה מתוכננת בכנסייה של מוזיקה יהודית, במסגרת פסטיבל 	 
יהודי מקומי, חלק מתושבי העיר הביעו את התנגדותם וזעמם, ובמכתב לראש העיר כתבו 

“לשטנים תלמודיים אין מקום בהיכל הקדוש שלנו".199

נכתב בעמוד הפייסבוק של 	  ישראל  נבחרת פולין לנבחרת  בין  יוני. במהלך משחק כדורגל 
התאחדות הכדורגל הפולנית: "זה כבר פוגרום! אנחנו מובילים 4:0 על ישראל".200

יוני, קרמנוביץ. מצבת זיכרון לקורבנות השואה חוללה בגרפיטי אנטישמי.201	 

של 	  הלחץ  על  במחאה  הברית  ארצות  שגרירות  לעבר  צעדו  לאומנים  אלפי  ורשה.  מאי, 
הממשל האמריקני על ממשלת פולין לשלם פיצויים למשפחות הקורבנות היהודים שאיבדו 

את רכושם בשואה.202

מאי, בדזין. גרפיטי אנטישמי רוסס על שלטי בחירות של מועמדת לקואליציה האזרחית של 	 
הפרלמנט האירופי.203

196 https://www.jta.org/quick-reads/swastika-and-other-graffiti-painted-on-wall-of-former-krakow-ghetto
197 https://antisemitism.org.il/en/154013.
198 https://jewish-heritage-europe.eu/event/come-volunteer-to-paint-over-antisemitic-graffiti-on-wall-of-newly-

restored-jewish-cemetery-in-tarnow.
199 https://www.kan.org.il/item/?itemid=53799.
200 https://www.algemeiner.com/2019/06/11/furor-as-polish-soccer-association-celebrates-4-0-pogrom-victory-over-

israel-in-euro-qualifier.
201 https://www.jpost.com/Diaspora/Jewish-community-and-local-Poles-shocked-at-desecration-of-grave-591875.
202 https://antisemitism.org.il/he/146601.
203 https://dziennikzachodni.pl/napisy-zyd-i-zydy-na-plakatach-wyborczych-w-bedzinie-kto-zniszczyl-banery-

wyborcze-koalicji-obywatelskiej/ar/c1-14146509.
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מאי, ריבניק. המילים "Fuck Jews" רוססו על בלוק בניינים סמוך ללשכת העירייה.204	 

מאי, קילצה. דוד לוויקי, מועמד מפלגת הימין הקיצוני "קונפדרציה", הניח כיפה על ראשה 	 
של מועמדת מפלגת השלטון במהלך עימות בין מועמדים בבחירות לפרלמנט האירופי וטען, 

כי היא "משועבדת לאינטרסים של יהודים".205

מאי. המילים “Jude Raus" )יהודים החוצה( רוססו על כרזה שהזכירה את מרד גטו ורשה.206	 

מאי, לודז'. אדם תלה בובה של פוליטיקאי יהודי מחוץ לגטו לודז' והכריז: "תליתי יהודי", הוא 	 
טען שפעל על מנת לשחרר את פולין מהכיבוש היהודי והאמריקני.207

היהודים 	  את  בה  והאשים  הפסחא  חג  לרגל  דרשה  נשא  יס  אנדזיי  הבישוף  טארנוב,  מאי, 
בניסיון לסכסך בין נוצרים בעזרת שליטתם בתקשורת.208

מאפיינים 	  בעלת  בובה  ושרפו  הכו  ילדים,  גם  בהם  העיירה,  תושבי  פרוכניק.  אפריל, 
סטריאוטיפיים יהודיים כחלק מחגיגות חג הפסחא. הבובה סימלה את יהודה איש קריות 

שבגד בישו ונכתב עליה "יהודה" ו"בוגד".209

אפריל. שגרירת ארה"ב בפולין קיבלה תגובות אנטישמיות לאיחוליה לקראת חג הפסח.210	 

אפריל, אוטבוצק. צלב קרס רוסס על גבי מצבה המנציחה את 2,400 מתושבי העיר היהודים 	 
שנרצחו בשואה.211

הקדוש" 	  "הצלב  ההרים  לבריגדת  הוקרה  בטקס  השתתפו  רשמיים  ממשל  גורמי  אפריל. 
ששיתפה פעולה עם הנאצים נגד הצבא הרוסי בתקופת מלחמת העולם השנייה.212

העלמין 	  בבית  יוסטמן  מנחם  פנחס  הרב  של  קברו  את  ניפץ  אלמוני  צ'סטוצ'ובה.  מרץ, 
היהודי.213

מרץ, זקופנה. המילים "Mszana Dolna" )נקייה מיהודים( רוססו בצד כביש ראשי.214	 

מרץ, ורשה. חבר פרלמנט פולני גילה, שמכולת הנמצאת במלון של הפרלמנט מוכרת עיתון 	 
לאומני, שבכותרתו נכתב "כיצד לזהות יהודי?"215

204 https://antisemitism.org.il/147122.
205 https://www.timesofisrael.com/polish-candidate-puts-kippah-on-rival-says-her-party-kneels-to-jews.
206 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24780850,jude-raus-na-wolskim-centrum-kultury-bo-mieli-

plakat-laczy.html?disableRedirects=true.
207 https://www.timesofisrael.com/effigy-of-late-polish-jewish-communist-hung-on-gallows-at-former-lodz-ghetto/?fb

clid=IwAR16ZhO4x7c9RzznOKeRkb9gFkxZpP13H33Hb1Vlqv5zZKKvgGLHQ5AKDn8.
208 https://www.timesofisrael.com/polish-bishop-delivers-thinly-veiled-anti-semitic-sermon.
209 https://www.haaretz.com/world-news/europe/jewish-effigy-representing-judas-burnt-and-hung-in-

poland-1.7156444.
210 https://www.timesofisrael.com/us-ambassador-in-poland-gets-anti-semitic-responses-to-passover-wishes.
211 http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,24623293,swastyki-na-kamieniu-pamieci-zydow-otwockich.

html?disableRedirects=true.
212 https://eurojewcong.org/news/communities-news/poland/poland-honours-wartime-group-that-collaborated-with-

nazis.
213 http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24590580,czestochowa-znowu-atak-na-cmentarz-zydowski-

ktos-zniszczyl.html?disableRedirects=true.
214 http://24tp.pl/n/56466.
215 https://www.algemeiner.com/2019/03/13/how-to-recognize-a-jew-outrage-over-sale-of-antisemitic-newspaper-

at-polish-parliaments-hotel.
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מרץ, ורשה. צלב קרס והמילים "Jude Raus" )יהודי החוצה( רוססו על בניין המפקדה של 	 
תנועת האופוזיציה הליברלית.216

פברואר, ורשה. כתובות אנטישמיות וצלבי קרס רוססו על בניין המפקדה של תנועת אזרִחי 	 
הרפובליקה הפולנית.217

פברואר, שווידניצה. 15 מצבות נהרסו בבית העלמין היהודי.218	 

ינואר, אושוויץ-בירקנאו. עשרות ימנים-קיצונים הפגינו מחוץ למחנה ההשמדה נגד הדגשת 	 
יום השואה  לציון  קיום טקס  בזמן  עולם השנייה  בזמן מלחמת  ולא הפולני  היהודי  הסבל 

הבין-לאומי בהשתתפות ראש ממשלת פולין.219

ינואר, ּפֹוזָנאן. גרפיטי אנטישמי ניאו-נאצי רוסס על גבי בניינים ביום השנה לשחרור 	 
אושוויץ.220

ינואר. אנדרו אנדרושקייביץ' )28(, שעמד בעבר בראש תנועת הימין הקיצוני "צעירי 	 
כל פולין" ונחשב לאנטישמי, התמנה לשר לעניינים דיגיטליים.221

מאבק באנטישמיות

הסתה 	  בשל  מידלר  יאצק  הקיצוני  הימין  מנהיג  את  עצרה  הפולנית  המשטרה  דצמבר. 
לאנטישמיות.222

ההולדת 	  יום  "מסיבת  ערכו  שחבריו  ארגון  לפרק  יש  כי  קבע,  בפולין  משפט  בית  אפריל. 
להיטלר".223

מרץ. ממשלת פולין מנעה את כניסתו של מכחיש השואה הבריטי דייוויד אירווינג לפולין.224 	 
בהם  השמדה,  ובמחנות  השנייה  העולם  ממלחמת  מרכזיים  באתרים  סיור  יזם  אירווינג 
טרבלינקה, בלזץ, מיידאנק, סוביבור ומאורת הזאב. הפרסום לסיור הציג את האתרים עם 

ההערה "שנויים במחלוקת".

216 https://www.i24news.tv/en/news/international/europe/196383-190304-polish-anti-semitism-festers-on-the-
internet.

217 https://oko.press/neofaszysci-zaatakowali-siedzibe-obywateli-rp-obsmarowali-sciany-swastyka-i-jude-raus
218 https://antisemitism.org.il/140948.
219 https://www.algemeiner.com/2019/01/27/far-right-protesters-gather-at-auschwitz-during-annual-camp-liberation-

commemoration/?utm_content=news1&utm_medium=daily_email&utm_campaign=email&utm_source=internal%2F&f
bclid=IwAR16MCXT613ED41pnkvnL1Gdc5ejPLDGBkUmDHTUitz-JBRMYoPnoW_R_vQ.

220 http://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,24406747,mamo-jestem-faszysta-antysemickie-rasistowskie-i-
nazistowskie.html?disableRedirects=true.

221 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/390780.
222 https://www.bostonglobe.com/news/world/2019/12/13/polish-far-right-leader-arrested-for-inciting-anti-semitism/

ZDn1SlBKhxYxe3l2QDSsoL/story.html.
223 https://eurojewcong.org/news/communities-news/poland/polish-court-orders-neo-nazi-group-to-be-disbanded
224 https://www.jta.org/quick-reads/british-holocaust-denier-david-irving-not-welcome-in-poland-foreign-minister-

says.



89

אנטישמיות | 2019 | דוח מסכם

צ’כיה
יוני. תערוכה בין-לאומית שהשתתפו בה נציגים ישראלים הושחתה על ידי אלמונים במחאה 	 

נגד ישראל וצה"ל, שריססו את שמותיהם של פלסטינים שנהרגו על ידי חיילי צה"ל. 

אפריל, אוסובלאהה. שש מצבות בבית הקברות היהודי בכפר הופלו, ועל חלקן רוססו ציורים 	 
לא ברורים. 

למעט שני מקרים אלו לא דווח על אירועים חריגים בצ'כיה בשנת 2019. 

מאבק באנטישמיות 

העבודה 	  בהגדרת  שמכירה  החלטה,  אימץ  הצ'כי  הפרלמנט  של  התחתון  הבית  ינואר. 
לאנטישמיות. "אף על פי שההגדרה של הברית הבין-לאומית לזכר השואה אינה מחייבת", 
אמר דובר בית הנבחרים, ראדק וונדראצק, "היא יכולה לסייע לרשויות להתמודד עם פשעי 

שנאה".
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אנטישמיות במדינות סקנדינביה
כללי 

רבים  יהודיים  באתרים  הודבקו  צהוב  טלאי  של  מדבקות  במקביל,  שהתרחש  חריג,  באירוע 
בדנמרק, בנורווגיה ובשוודיה ביום השנה לציון ליל הבדולח.

במקביל, אלמונים חיללו יותר מ-80 קברים בבית העלמין היהודי בעיר רנדרס, שבמערב דנמרק.

 ,)Nordic Resistance Movement( NRM האירוע המשולב בוצע ככל הנראה על ידי חברי ארגון
ארגון ימין קיצוני, הפעיל בשלוש המדינות ועל פי הערכות נועד להפגין עוצמה.

אנטישמיים  אירועים  של  מועט  מספר  על  מדווחות  היהודיות  הקהילות  ובנורווגיה  בדנמרק 
במהלך השנה. לא ידוע על אירועים חריגים נוספים. 

ממשלת נורווגיה החליטה להמשיך להפעיל ואף להאיץ את תוכנית המאבק שלה באנטישמיות, 
שתוכננה להסתיים בשנת 2020.

שוודיה

שיא בתקריות אנטישמיות

הדו"ח העדכני ביותר של המועצה הלאומית השוודית למניעת פשיעה )BRA(, נכון לכתיבת 
ביחס   53% של  עלייה   ,2018 בשנת  שדווחו  אנטישמיים  שנאה  פשעי   278 מציג  אלו,  שורות 
)נתוני 2017 לא פורסמו(. מבין שלל סוגי  ל-182 אירועים אנטישמיים מדווחים בשנת 2016 
בפועל,  ניכר.  באופן  ביותר  המשמעותית  היא  אנטישמיים  באירועים  העלייה  השנאה,  פשעי 
מדובר במספר אירועים הגבוה ביותר שיש ברשומות השוודיות מאז תחילת המדידות הנרחבות 

בשנת 2008.

יותר ממחצית היהודים החיים בשוודיה מתגוררים בבירת המדינה, שטוקהולם. לפי ההערכות, 
המתוח  העניינים  במצב  להחרפה  משמעותי  ביטוי  יהודים.  אלף  כ-15  של  סך  חיים  במדינה 
של הקהילה היהודית ניתן לראות במאלמו, העיר השלישית בגודלה במדינה. בעיר מתגוררים 
כ-450 יהודים )בפרברי העיר כ-1,500 יהודים(, הסובלים מההשלכות החמורות של התגברות 
העלמין  בבית  קברים  הצתת  ובהן  בפרט,  אנטישמיות  ומתקריות  בכלל,  כלפיהם  העוינות 

היהודי, ונדליזם ופשע מאורגן.

במאי, אשתו של מזכיר הקהילה היהודית נדקרה בעיר הלסינבורג, סמוך לעיר מגוריה מאלמו. 
ככל הנראה אנטישמיות.  היה  נפצעה באורח קשה מאוד. הרקע למעשה  היא  כתוצאה מכך 
לפי הודעה שפרסם משרד החוץ הישראלי מאוחר יותר, "התוקף הוא מוסלמי וזהותו ידועה 
מהמדינה.  לברוח  בניסיון  הגבול  את  שחצה  לאחר  בדנמרק  נעצר  הוא  שוודיה".  למשטרת 

לאחרונה נמסר כי אינו כשיר לעמוד לדין.
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תקריות ואירועים בולטים ברחבי סקנדינביה 

נובמבר. שוודיה ודנמרק. טלאים צהובים הודבקו על בתי כנסת ובתי יהודים ביום השנה לליל 	 
הבדולח בכמה מוקדים ברחבי דנמרק ושוודיה.225

אוקטובר, אוסלו. לוחות זיכרון המוצבים מחוץ לבית כנסת עם שמות יהודים שנספו בשואה 	 
הושחתו בגרפיטי בראש השנה.226

ספטמבר, שטוקהולם. גרפיטי אנטישמי רוסס על מגרש טניס בתחרות גביע דייוויס. 	 

ניאו-נאצים השחיתו את בניין השגרירות הישראלית של פינלנד, בין היתר 	  יולי, הלסינקי. 
נופצו זכוכיות דלת הכניסה והודבקו צלבי קרס ותמונות של היטלר.227

יולי, וסבי. ניאו-נאצים מ"תנועת ההתנגדות הנורדית" )NRM( חסמו את הכניסה לתערוכת 	 
צילום לזכר השואה.228

מאי, הלסינברג. יהודייה בשנות ה-60 לחייה נפצעה באורך אנוש בפיגוע דקירה בידי תוקף 	 
מוסלמי.229

פברואר, איסלנד. פול אוסקר, זמר פופ שייצג את 	 
איסלנד בתחרות האירוויזיון בעבר, טען בראיון, 
שאיסלנד צריכה להחרים את תחרות האירוויזיון 
כיוון שהיא נערכה בישראל. בראיון הוא השווה 

בין יהודים לנאצים.230

מאבק באנטישמיות

העיר מאלמו תקצה כשני מיליון דולרים ליוזמות 	 
בעיר  המתגוררת  היהודית  הקהילה  על  להגנה 

מפני אנטישמיות. 231

225 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/271423.
226 https://antisemitism.org.il/en/154281.
227 https://antisemitism.org.il/en/152361.
228 https://antisemitism.org.il/en/150145.
229 https://antisemitism.org.il/en/146658.
230 https://www.jta.org/quick-reads/popular-singer-in-iceland-compares-jews-to-nazis.
231 https://antisemitism.org.il/he/154813.

שלט שהודבק על שגרירות ישראל בהלסינקי פינלנד
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אנטישמיות במרחב ברית-המועצות לשעבר – 
מגמות 2019

מגמות כלליות

בהמשך למגמה שהצטיירה בשנת 2018, גם בשנת 2019 שימשו במרחב ברית-המועצות לשעבר 
זיקה  כל  להן  אין  שלרוב  פנימיות,  וחברתיות  פוליטיות  מטרות  לקידום  אנטישמיים  מוטיבים 
ליהודים. זאת ועוד, השיח האנטישמי המשיך לחדור לזרם המרכזי בשיח הציבורי ובמדיה הכללית.

ומתבטא  עקבי  באופן  ביותר  נמוך  הינו  הפוסט-סובייטי  במרחב  האלימות  התקריות  מספר 
במוסדות  ובפגיעה  הקורבנות  של  לכאורה,  היהודית,  הנראות  רקע  על  בהתנכלויות  בעיקר 

המזוהים עם יהודים.

המשך השימוש ברטוריקה האנטישמית במרחב הציבורי הכללי מעורר דאגה. ניתן לציין במסגרתו 
את המגמות הבאות: הצגת יהודים כגורם עוין ולא נאמן לאורך ההיסטוריה; תעמולה פוליטית 
ולאומנית, המנצלת את היהודים כגורם שלילי בשיח החברתי המקומי; ניסיון ממלכתי להאדיר 
קורבנות  זיכרון  הדרת  תוך  השנייה,  העולם  מלחמת  אירועי  של  המקומי  הלאומי  האתוס  את 

השואה וייחודו וכן צמצום חלקה של האוכלוסייה המקומית ביישום ובסיוע ל"פתרון הסופי".

בכלל  האינטרנט  רשת  האחרונות  בשנים  הפכה  ה"קלאסיים",  האנטישמיות  מקורות  לצד 
ידי  על  אנטישמיים  תכנים  להפצת  המרכזיים  המוקדים  לאחד  בפרט  החברתיות  והרשתות 

גורמים אינטרסנטיים, ציבוריים ופוליטיים.

העבודה  הגדרת  את  אימצו  טרם  ומולדובה,  ליטא  למעט  המרחב,  מדינות  כי  העובדה, 
לאנטישמיות מטעם IHRA, מאפשרת לגורמים אינטרסנטיים, מקומיים וזרים, להציג תמונת 

מצב על אודות האנטישמיות במדינות המרחב בצורה מעוותת ומוטה. 

בדומה לשנים הקודמות, גם ב-2019 הנתון המספרי הנמוך יחסית של התקריות, בהשוואה 
למערב אירופה ולצפון אמריקה, אינו משקף בהכרח את ממדי התופעה ואת חומרתה. לכך יש 
להוסיף את הפיכתה של הרטוריקה האנטישמית הישירה והעקיפה לכלי תעמולתי להשגת 

מטרות פוליטיות, מדיניות ולאומיות במרחב ומחוצה לו.

באופן כללי, ניתן להצביע בשנת 2019 על ירידה במספר המקרים של גילויי האנטישמיות במרחב 
הפוסט-סובייטי. אוקראינה, אשר הובילה בשנים האחרונות במספר התקריות האנטישמיות 
בהיקף  ניכרת  ירידה  בה  חלה  האחרונה  שבשנה  לציין,  יש  אך  להוביל,  ממשיכה  המדווחות 

התקריות בכלל ובאירועי הוונדליזם כלפי אתרים יהודיים בפרט. 

היוצאת מן הכלל היא ליטא, שבה חלה עלייה במספר התקריות, ככל הנראה על רקע התנגדות 
הקהילה היהודית להנצחה ולהאדרה של זכר הלאומנים הליטאים ששיתפו פעולה עם הנאצים 

על ידי גורמים ציבוריים ופרטיים מקומיים.
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אוקראינה

בכל  למיגורה  וקוראות  האנטישמיות  תופעת  נגד  להתבטא  ממשיכות  באוקראינה  הרשויות 
הרמות. ואולם הלכה למעשה, התופעה נמשכת, אם כי נרשמה האטה מסוימת סביב תקופת 
הבחירות לנשיאות ולפרלמנט. ראוי לציין בהקשר זה, שבמשך כמה חודשים הפכה אוקראינה 
למדינה שהן נשיאה והן ראש ממשלתה היו ממוצא יהודי. יתרה מכך, הנשיא ולאדימיר זלנסקי 
אף ניצח ניצחון מוחץ בבחירות לנשיאות, כאשר מוצאו היהודי לא היווה כל מכשול לכך. עוד 
ראויה לציון היא מגמת הירידה בתופעת הוונדליזם בשנת 2019. זאת מול התחזקות הרטוריקה 

האנטישמית בשיח הציבורי והפוליטי במחצית השנייה של 2019.

בעוד שבשנת 2018 לא דווחו תקריות אלימות, בשנת 2019 נרשמו כמה אירועי התנכלות פיזית 
ומילולית ליהודים בשל חזותם. כך, לדוגמה, ב-11.9.19 עוזר הרב בוויניצה נפל קורבן לאלימות 
מילולית מצד שוטר תנועה. ב-10.10.19 הרב שעיה גיסר, אזרח ישראלי הפועל תקופה ארוכה 
ידי עובר אורח. ב-6.12.19 מחלוקת על  במרחב בריה"מ לשעבר, הותקף מילולית בקייב על 
רקע פוליטי בקייב גלשה לפסים אלימים, כאשר אחד המותקפים זוהה בלבושו כיהודי. נוסף 
על כך, שני בתי כנסת, בקייב ובדרוהוביץ, הפכו יעדים לאיומים אנטישמיים, כאשר בדרוהוביץ' 

אף נופצו חלונות המבנה.

אנטישמיות  התבטאויות  נרשמו  ולפרלמנט,  לנשיאות  הבחירות,  מערכות  שבשתי  בעוד 
נרשם   2019 היריבים הפוליטיים, החל במחצית השנייה של  לסיכול  בעיקר  ושכוונו  מועטות 
גידול ניכר ברטוריקה אנטישמית, ששיאו היה לאחר ביקור ראש ממשלת ישראל באוקראינה 
ופגישותיו עם הנשיא זלנסקי. המפגש בין שני האישים נוצל על ידי גורמים פוליטיים, ציבוריים 
מצד  הכנה  כפעולת  והוצג  המדינה  בקרקעות  השליטה  שאלת  סביב  למאבק  ותקשורתיים 
שני מנהיגים יהודיים להשתלטות יהודית על קרקע אוקראינית, ובהמשך על המדינה כולה. 
אמירות אלה הושמעו הן מצד פוליטיקאים ואישי ציבור אוקראינים והן מצד מנהיגי הבדלנים 
הקרקעות  על  הבעלות  לנושא  יהודים  בין  קישור  מכך,  יתרה  המדינה.  במזרח  הפרו-רוסים 
הוביל לשורה של מעשי ונדליזם כנגד יעדים יהודיים, כאשר ברובם הועבר המסר, שהאדמה 

האוקראינית לא עומדת למכירה ליהודים.

בהקשר זה יש להזכיר גם את הסכסוך שנמשך כמה שנים סביב בית העלמין היהודי הוותיק 
בעיר קולומייה, אשר הוסב בתקופה הסובייטית לגן ציבורי. מאז שהוחזר בית העלמין לרשות 
הקהילה, הוא הפך ליעד להתנכלויות מצד הלאומנים המקומיים המתנגדים למהלך. הסכסוך 
המתוקשר הגיע לדיון בבית משפט, אשר ב-10.7.19 פסק לטובת הקהילה היהודית. פסק הדין 

גרר אחריו מהומה על רקע אנטישמי כנגד מערכת המשפט המקומית מצד מתנגדי המהלך.

זוכות  אינן  אתני  אוקראיני  או  יהודי  ממוצא  שלא  אוקראיניות  ציבוריות  שדמויות  בעוד 
להתייחסות לעגנית למוצאם, עבור דמויות ציבוריות ממוצא יהודי, הרקע האתני משמש עילה 
נוספת למתקפה. בהקשר זה יוזכר איש העסקים איגור קולומויסקי, אשר מוצאו היהודי עומד 
בעוכרו בעיני יריביו הפוליטיים. שתי הדוגמאות הבולטות ביותר לפעילות זו הן הנחת בובה 
מוכתמת בדם בדמותו למרגלות בית הכנסת הגדול של קייב ב-14.10.19 ושידור שיר הלועג 

למוצאו היהודי על ידי ערוץ 5 הלאומי ב-19.11.19.
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בדומה לשנים הקודמות, התופעה המרכזית שמעוררת דאגה מיוחדת הינה תופעה של האדרת 
מבלי  האוקראינית,  הלאומיות  וחיזוק  הדה-קומוניזציה  מתהליך  כחלק  לאומנים  מנהיגים 
לציין או להתמודד עם הקשר הישיר של מנהיגים אלה לפגיעה ביהודים הן בתקופת השואה 
והן בתקופות היסטוריות אחרות. מתוך מגמה זו, בשנת 2019 נמשך תהליך האדרת משתפי 
רב, מבלי שניתנה כל התייחסות  יהודי  גרמניה הנאצית שידיהם מגואלות בדם  הפעולה עם 

לחלקם הבלתי אמצעי של גיבורים לאומיים אלה בהשמדת האוכלוסייה היהודית בשואה.

בשנת 2019 התקיים באוקראינה אירוע מוזיקלי בשם "Fortress Europe" בהשתתפות הרכבים 
ניאו-נאציים מרחבי העולם, אשר דוגלים, בין היתר, בהכחשת השואה ובקידום תפיסת עולם 
ובין- יהודיים  גורמים  מצד  לגינוי  זכה  ב-22.6.19,  שהתקיים  זה,  אירוע  אנטישמית-גזענית. 

לאומיים רבים.

אוקראינה מדגישה את חשיבות המאבק באנטישמיות בכל הדרגים. ועם זאת, ברמה המקומית 
עדיין נמשך סחר חופשי בספרות אנטישמית. ואולם במאי 2019, בזכות התערבותה האישית 
של היועצת לשעבר של שר החוץ האוקראיני למאבק באנטישמיות ובגזענות, אנה וישניאקובה, 

נסגרה נקודה מכירה כזו שפעלה באין מפריע תקופה ארוכה במרכז קייב.

ומחפשי  הקברים  שודדי  כלפי  קשה  יד  האוקראינית  המשפט  מערכת  נקטה   2019 בשנת 
האוצרות, שחפרו בקברי אחים של קורבנות השואה. כך, באפריל גזר בית המשפט חמש שנות 
מאסר על קבוצה של תושבי העיר נמירוב, שנתפסו בעת ניסיון לשדוד קבר המוני של יהודים 
בית המשפט  ומשתפי הפעולה המקומיים בתקופת השואה. מנגד,  ידי הנאצים  על  שנרצחו 
אוקראינה  קונסול  לשעבר  מרושצ'ניץ,  וסיל  של  פיטוריו  את  ב-11.11.19  ביטל  לערעורים 
וניאו-נאציים  אנטישמיים  פרסומים  עקב   2018 במאי  החוץ  ממשרד  סולק  אשר  בהמבורג, 
חריפים בעמודו הפרטי בפייסבוק. על פי פסק הדין שפורסם בתקשורת, בית המשפט קבע, כי 
השימוש במילה "יהודון" אינו מהווה הוכחה מספקת לכוונותיו האנטישמיות, ודרש להחזירו 

לשירות החוץ האוקראיני.

תקריות ואירועים בולטים

דצמבר, דניפרו. שלט "הציונות אחראית לכל ההולודומורים באוקראינה" נישא בעצרת לזכר 	 
ההולודומור )ההרעבה הגדולה( שהתקיימה בעיר.232

דצמבר, רובנה. צלב קרס רוסס על בית כנסת בעיר.233	 

דצמבר. לאחר שפוטר בשל שורת התבטאויות אנטישמיות שנאמרו במהלך תפקידו בשירות 	 
בשירות  לעבוד  הוחזר  מרושצ'ניץ,  וסיל  השואה,  מכחיש  האוקראיני  הדיפלומט  המדינה, 

החוץ האוקראיני לאחר פסיקת בית המשפט בערעורו.234

232 https://www.antisemitism.co.il/2019/12/antisemitc-banner.html.
233 https://antisemitism.org.il/he/154901.
234 https://antisemitism.org.il/he/154889.
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נובמבר, קייב. צלב קרס רוסס על גבי פסל של הסופר היהודי שלום עליכם.235	 

אוקסנה 	  בממשלה,  ושרה  הונצ'ארוק,  אולכסיי  אוקראינה,  ממשלת  ראש  קייב.  אוקטובר, 
 Sokyra Peruna קוליאדה, הגנו על החלטתם להשתתף באירוע שהופיעה בו להקת המטאל

האנטישמית כמה שבועות קודם לכן.236

אוקטובר, קייב. בובה מדממת בדמות איש העסקים ויו"ר אחד הארגונים היהודיים, איגור 	 
קולומויסקי, הונחה על מדרגות בית הכנסת "ברודסקי".237

אוקטובר, אומן. גרפיטי של אדולף היטלר רוסס על קיר סמוך לקברו של רבי נחמן מברסלב.238	 

ספטמבר, קייב. גרפיטי אנטישמי רוסס בתוך מעלית של בניין מגורים.239 	 

ורוססו 	  השואה  לקרבנות  זיכרון  מצבת  גבי  על  הונח  מאיים  מכתב  בוהדניבקה.  ספטמבר, 
עליה צלבי קרס.240

המטרו 	  לתחנת  סמוך  רוססו  קרס  וצלבי  אנטישמיות  נאצה  כתובות  קייב.  ספטמבר, 
241.Holosiivska

אוגוסט, ורדיוקה. צלב קרב רוסס על אנדרטת שואה.242	 

אוגוסט, לבוב. גרפיטי אנטישמי, הדורש מיהודים לעזוב את אוקראינה, רוסס על קיר בעיר.243	 

יולי, קולומייה. בסיומו של משפט שהתנהל בין הקהילה היהודית לקבוצת לאומנים באשר 	 
אמירות  הלאומנים  צעקו  היהודית,  הקהילה  לטובת  שנפסק  בעיר,  קרקע  על  לבעלות 

אנטישמיות, בהן, ש"ליהודים אין שום קשר לארץ הזאת".244 

יולי, קייב. דוא"ל מאיים נשלח לבית הכנסת "ברודסקי", שנכתב בו: "בבית-הכנסת המלוכלך 	 
שלך יש פצצה תוצרת בית עם כספית כדי לחסל את כולכם כמו פשפשים, תמצאו אותה או 

תמותו!"245

מאי, קייב. בית חב"ד פונה ובוצעו בו סריקות משטרתיות לאחר שהתקבל בו מכתב מאיים 	 
שנכתב בו, כי הוטמנה בתוכו פצצה.246

235 https://www.maariv.co.il/jewishism/Article-731510.
236 https://www.timesofisrael.com/ukrainian-pm-minister-attended-neo-nazi-concert-in-kyiv.
237 https://antisemitism.org.il/he/154687.
238 https://antisemitism.org.il/en/154662.
239 https://antisemitism.org.il/en/154346.
240 https://antisemitism.org.il/en/154266.
241 https://antisemitism.org.il/en/154036.
242 https://antisemitism.org.il/en/153587.
243 https://antisemitism.org.il/en/153697.
244 https://www.politnavigator.net/pochemu-preimushhestva-zhdam-a-ne-ukraincam-sud-v-kolomye-zavershilsya-

antisemitskojj-svarojj.html.
245 https://antisemitism.org.il/he/151100.
246 https://www.srugim.co.il/343523-%D7%91%D7%94%D7%9C%D7%94-%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%A

8%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%94-%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%A2%D7%9C-%D7%A4%D-
7%A6%D7%A6%D7%94-%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%97%D7%91%D7%93.
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מאי, חרסון. המילים "אין יהודים" רוססו על גדר ברחוב ראשי של העיר.247	 

אפריל, לבוב. אלמונים ריססו צלב קרס על חורבות בית הכנסת "שושנת הזהב".248	 

מרץ, רפליבקה. אלמונים חיללו את אתר הרצח ההמוני של 2,500 יהודים במהלך השואה כדי 	 
לאתר זהב, שלדעת המשחיתים היה ברשותם של היהודים לפני שנטבחו.249 

מרץ, צ'רקאסי. כתובת נאצה, המאשימה את היהודים בביצוע רצח עם של היהודים נגד העם 	 
האוקראיני רוססה ברחוב בעיר.250

מרץ, העיתונאית אירנה וולקונסקאיה פרסמה מאמר באתר "גולוס" )golos.ua( שבו כתבה 	 
בפירוט כיצד יהודים עתידים להשתלט על אוקראינה.251

פברואר, קולומייה. אלמונים ציירו גרפיטי אנטישמי של אדם משליך לפח מגן דוד על קיר 	 
זיכרון שנבנה ממצבות יהודיות עתיקות שנהרסו על ידי השלטונות הסובייטיים.252 

פברואר, קייב. הכיתוב “אוקראינה לסלאבים, ליהודים – באבי-יאר" רוסס על מכונת כרטוס 	 
 253.Akademgorod לתחבורה הציבורית בתחנת האוטובוס

ינואר, דרוהוביץ'. אלמונים השליכו אבן לעבר בית הכנסת הכוראלי בעיר, וכתוצאה נשבר 	 
חלונו.254 

של 	  שלט  גבי  על  רוסס  היהודי"  הפאשיזם  את  "עצרו  הכיתוב  עם  גרפיטי  צ'רקסי.  ינואר, 
הפוליטיקאית יוליה טימושנקו.255

ליטא

תקריות ואירועים בולטים

הקהילה 	  מטה  לבניין  בכניסה  הונח  ופרחים  מעפר  שהורכב  קרס  צלב  וילנה.  ספטמבר, 
היהודית בעיר. 

ספטמבר, קלאיפדה. גרפיטי עם הכיתוב "להרוג את היהודים" רוסס על גבי תמרור. 	 

אוגוסט, וילנה. על רקע ויכוח ציבורי שהתעורר בנוגע לאזכור מעורבותם של בכירים ליטאים 	 
לאחר  נסגרו  בעיר  הקהילה  מטה  ובניין  הכנסת  בית  בשואה,  יהודים  של  וברצח  בהסגרה 

שנתקבלו מסרים מאיימים בשיחות טלפון ובמכתבים. 

247 https://jewishnews.com.ua/society/zhidam-net-antisemitskie-nadpisi-obnaruzhenyi-v-xersone.
248 https://antisemitism.org.il/he/145660.
249 https://antisemitism.org.il/he/142390.
250 https://jewishnews.com.ua/society/v-cherkassax-obnaruzhena-antisemitskaya-nadpis.
251 https://www.kikar.co.il/311958.html.
252 https://antisemitism.org.il/en/140850.
253 https://antisemitism.org.il/en/140991.
254 https://antisemitism.org.il/en/138996.
255 https://antisemitism.org.il/he/139974.
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רוסיה

מאז התפרקותה של ברית-המועצות בשנת 1991, ברוסיה לא קיימת אנטישמיות ממלכתית 
יהודיים  ארגונים  המקומית.  בחברה  היהודים  של  השתלבותם  על  ממסדיות  מגבלות  ואין 
אישים  נפרד מהנוף הציבורי במדינה.  לא  ומהווים חלק  ללא הפרעה  פועלים  ומגוונים  רבים 
בכלל  הגזענות  תופעת  נגד  ברור  באופן  מתבטאים  ביותר  הגבוהים  בדרגים  ברוסיה  בכירים 

והאנטישמיות בפרט.

עם זאת, בשנת 2019 המשיכו היהודים להוות יעד להאשמות בחוסר נאמנות, בהשתלטות על 
המדינה ועל מוסדות שלטונה, על גורמי אופוזיציה, תקשורת ומדיה. קלישאות אלה מוצגות 
באמצעי תקשורת ומושמעות על ידי פוליטיקאים ואישי ציבור. כך, המדיה הלאומנית האשימה 
את היהודים בכך שניצבו מאחורי גל המחאות הציבוריות במהלך חודש אוגוסט 2019. נוסף 
על כך, האשמות אלה בחוסר נאמנות מועברות באמצעות מסרים סמויים בתוכניות טלוויזיה, 
הבין-לאומית"  "המנסרה  הסטירית  התוכנית  למשל,  כך,  פופולריות.  ובסדרות  בסרטים 
)Mezhdunarodnaia pilorama( ששודרה ב-23.3.2019 בערוץ NTV, הציגה דמות של יהודי 
חרדי על רקע שקים מלאים כסף. בנוסף, בסדרה העלילתית "שומר המגדלור", ששודרה גם היא 
בערוץ NTV בקיץ, הוצגה דמות קריקטורית של יהודי תאב בצע, המנסה לרמות את הגיבורים 
ולבגוד ברוסיה לטובת אויביה. מגמה קלישאתית זו, הקושרת יהודים לשליטה העולמית, באה 
לידי ביטוי בשנת 2019. במסמך רשמי של משרד החוץ הרוסי, העוסק במגמות ההאדרה של 
הנאציזם, נעשה שימוש במונח "הלובי היהודי הבין-לאומי" בהקשר של ניסיונות של פעילים 

יהודים לגייסו, לכאורה, לטובת המשטר האוקראיני לאחר "מהפכת הכבוד" של 2014.

במהלך 2019 אנו ממשיכים להיות עדים לתופעה, שבה היהודים מוצגים בשיח הציבורי כקורבנות 
סבילים לפשעי הנאצים, האשמים בשואה של עצמם. מדובר בהחייאת המיתוס האנטישמי, 
העיתונאים  מבכירי  קיסיליוב,  דימיטרי  ב-12.5.19  כך,  הסובייטית.  בתקופה  מושרש  שהיה 
הרוסים, אמר בתוכניתו "חדשות השבוע", כי לכל אומה היה תפקיד מוגדר במלחמת העולם 
השנייה: כאשר "היהודים היו, לרוב, קורבנות", שניצלו בזכותה של ברית-המועצות. אמירות 
מעין אלה מתווספות לתדמית של "יהודי מוג לב", שנבנית במדיה הציבורית ברוסיה בשנים 
דרביאנקו,  יקטרינה  פרשת  היא  ההיסטורי  הרוויזיוניזם  לתופעת  נוספת  דוגמה  האחרונות. 
שיתוף  תופעת  את  חקרה  אשר  בריאנסק,  מאזור  מקומית  להיסטוריה  ומומחית  ארכיונאית 
הפעולה של המקומיים עם הנאצים בתקופת מלחמת העולם השנייה, לרבות חלקם בהשמדת 
היהודים. בעקבות מחקריה, הואשמה דרביאנקו על ידי פקידים מקומיים בחוסר פטריוטיות 

ובניסיון להכפיש את שמו של העם הרוסי והוטלו עליה מגבלות מקצועיות.

מספר  שנים  זה  המלווים  פרם,  בעיר  יהודי-קהילתי  מרכז  הקמת  סביב  האירועים  על  נוסף 
בעיר  חדש  מוקד  נוצר   2019 בשנת  דם,  בעלילות  הגובלת  ארסית,  אנטישמית  ברטוריקה 
קרסנודר: קבוצה של שמרנים פרו-סובייטים, המציגה את עצמה כהתארגנות ציבורית בשם 
"הפיקוח העממי", הפכה את המרכז הקהילתי של חב"ד בעיר ליעד להתנכלויותיה, תוך שימוש 

בעולם מושגים אנטישמי: "קיום רצח פולחני", "תאוות בצע" וכד'.
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אף כי ברוסיה לא נרשמו תקריות אלימות זה כמה שנים, כשעה טרם תחילת ליל סדר פסח 
)19.4.19(, הציתו אלמונים מבנה שירות בישיבת "תורת חיים" במוסקבה, שנחשבת לישיבה 
הגדולה ביותר במדינה. המציתים גם ריססו כתובות גרפיטי אנטישמיות וניאו-נאציות על דלת 

הכניסה למבנה.

בחירתו של ולאדימיר זלנסקי לנשיא אוקראינה עוררה, לראשונה מזה תקופה ארוכה, גל של 
תופעות אנטישמיות ואנטי-מערביות במרחב הציבורי הרוסי. כך, פרופ' סרגיי גלזייב, מומחה 
לכלכלה ויועצו של נשיא רוסיה, פרסם בעיתון הלאומני האנטישמי "זבטרה" טור דעה )6.5.19(, 
אוקראינה  על  והמערבית  היהודית  להשתלטות  הוכחה  מהווה  זלנסקי  של  ניצחונו  שלפיו 

ואוצרותיה, לרבות על קרקעותיה. זאת, במגמה לעולל לרוסיה את מה שהנאצים נכשלו בו.

נוספת, המזכירה את הנוהג האנטישמי מהתקופה  לסוגיה האוקראינית קשורה תופעה פסולה 
ולדימיר  עם  פופולרית  ערב  תוכנית  במהלך  אמתיים":  "יהודים  של  שמות  חשיפת  הסובייטית: 
סולוביוב, רמז המנחה בלעג למוצאו היהודי של חבר הפרלמנט האוקראיני לשעבר בוריסלב בריוזה, 
באומרו, כי בריוזה הוא, למעשה, שם בדוי, "כאשר ידוע לכול, ששם משפחתו האמתי הוא בליאכר".

האשמות לא מוצדקות של הצד הרוסי כנגד ישראל במעורבות בהפלת המטוס הרוסי על ידי 
הסורים ב-17.9.18 וגל האנטישמיות והאנטי-ישראליות שבאו בעקבות הפרשה לא העיבו על 
יחסי שתי המדינות, שממשיכים להיות תקינים ופוריים. עם זאת, בשנת 2019 ניתן להצביע על 
כמה התבטאויות בעלות אופי אנטי-ישראלי ואף אנטישמי מצדו של ראש הרפובליקה הצ'צ'נית 
רמזאן קדירוב: לא זו בלבד שכינה את מערכת הביטחון הישראלית "ארגון טרור שפועל בצורה לא 

מרוסנת", אלא גם הגדיר את היהודים כ"אויבי האיסלאם שהנביא מוחמד הרבה להרוג אותם".

לצד כל האמור לעיל, יש לציין את המגמה החיובית של מערכת אכיפת החוק הרוסית במאבקה 
הגדולה  החברתית  ברשת  ובפרט  החברתיות,  ברשתות  השנאה  בשיח  המאבק  בקידום 
והפופולרית ביותר במדינה VKontakte. עם זאת, עדיין מדובר לרוב בפעילות נגד יחידים, שגם 
היא מסתכמת בקנסות נמוכים או בעונשים על תנאי, כאשר אתרים ועמודים שלמים הקוראים 
לפגיעה ביהודים והמפיצים תכנים אנטישמיים קיצוניים, לרבות הכחשת השואה, ממשיכים 

לפעול באין מפריע.

תקריות ואירועים בולטים 

נובמבר. הבנק הרוסי "Sberbank" שלח ללקוחותיו קוד משתמש, המורכב מהמילים "להרוג 	 
יהודים". 

ספטמבר, אקסאי. צלב צהוב רוסס על גבי אנדרטה לזכר השואה בפארק ציבורי. 	 

אוגוסט, גרוזני. בערוץ הטלוויזיה הממלכתי של צ'צ'ניה שידרו את פגישתו של רמזאן קדירוב 	 
עם משלחת של 150 צ'צ'נים ירדנים. בפגישה התייחס נשיא צ'צ'ניה, בין היתר, גם לנושא 
היהודי. הוא כינה את היהודים האויב הגדול ביותר של האיסלאם ואמר: "את מי הרג הנביא 

יותר מכולם? את היהודים!" 
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הכיתוב 	  עם  חרדי  יהודי  שמציג  שלט,  תלתה   "Novoselia" חברת  פטרבורג.  סנט  אוגוסט, 
"להתראות שכירות, קבלת משכנתה ללא הון עצמי". 

יוני, מוסקבה. אישה ריססה מגן דוד עם המילה "מוסד" לאור יום על קיר מסעדה. 	 

)הרשת 	   VKontakte הרוסית  החברתית  ברשת  היטלר  לאדולף  המוקדש  עמוד  מאי. 
החברתית הגדולה ברוסיה( הודיע, כי הרשת תארח תחרות "מיס היטלר 2019". בהמשך, 

בעקבות מחאה הוסר העמוד והועלה שוב ברשת אחרת.

אפריל, מוסקבה. ישיבת "תורת חיים" הוצתה בערב ליל הסדר, וצלבי קרס רוססו על קירות 	 
המבנה. 

 	 ,NTV המשודרת בערוץ הטלוויזיוני ,Mezhdunarodnaia Pilorama מרץ. תוכנית הסאטירה
ומנחה  במטבעות,  מלאים  שקים  מעל  ניצב  חרדי  יהודי  של  אנטישמית  קריקטורה  הציגה 
יהודי או שהוא  יהודי עני, או שאינו  - "אם פגשתם  יהודי"  התוכנית אמר, בחיקוי "מבטא 

מסתיר מכם משהו". 

מרץ, קליניגרד. אלמונים ריססו צלב קרס על גבי קברו של הרב ישראל סלנטר בבית הקברות 	 
היהודי הישן בעיר. 

מרץ, מוסקבה. קריקטורה אנטישמית מתקופת הרייך השלישי הוצגה על גבי מדפי הספרים 	 
בחנות הספרים המפורסמת "רפובליקה". 

יתר מדינות המרחב 

גם השנה, ביתר מדינות מרחב ברית-המועצות לשעבר נרשמו תקריות אנטישמיות ספורות, 
שעיקרן נסוב סביב המאבק המקומי למען הזיכרון הלאומי של אירועי מלחמת העולם השנייה. 
וליטא נרשמו כמה התבטאויות של דמויות ציבוריות לטובת  במדינות כמו מולדובה, לטביה 
גיבורים לאומיים, שנטלו חלק פעיל בהשמדת היהודים בשיתוף פעולה עם הנאצים. בהקשר 
זה תצוין ליטא, שם נרשמה עלייה בהיקף התקריות האנטישמיות לעומת השנים הקודמות, 
ככל הנראה עקב מעורבות הקהילה היהודית בהתנגדות ליוזמות ציבוריות ופרטיות להנצחת 
משתפי הפעולה המקומיים. תצוין גם קהילת דוברי הרוסית בלטביה, אשר מנהיגיה מרבים 
להשתמש לאחרונה במוטיבים של שואה ומנסים להשוות את מעמדם למעמד שהיה ליהודים 

בגרמניה הנאצית. כל זאת תוך ניהול שיח אנטישמי מובהק ברשתות החברתיות.

גם לשלוש שנות  ויטבסק, שנידון  בעיר  2019 תושב  בבלארוס, הרשויות הרשיעו באוקטובר 
מאסר בפועל, בפעילות ניאו-נאצית, שכללה, בין היתר, גם פשעי שנאה כלפי יהודים. מנגד, 
היהודים  של  המכוונת  וההשמדה  הסופי"  "הפתרון  אי-ציון  של  מגמה  נמשכת  זו  במדינה 
בידי הנאצים ומשתפי הפעולה, לצד אזכור יתר קורבנות המלחמה. כך, בשורה של אירועים 
ממלכתיים לזכר יהודי אוסטריה, שהובאו למינסק ונרצחו במחנה ההשמדה מאלי טרוסטינץ, 
מוצאם האתני של הקורבנות והעובדה שהושמדו בשל היותם יהודים לא זכתה לאזכור מצד 

נציגי הממשל המקומי.
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אנטישמיות בעולם הערבי
בעולם הערבי בלטו השנה שתי מגמות:

שילוב עמדות אנטי-ישראליות ועמדות נגד היהודים בסכסוכים שונים באזור ובעיקר באלו 	 
הקשורים למאבק בין איראן לסעודיה.

התייחסות רבה בתקשורת החברתית לסוגיית נרמול היחסים עם ישראל, שקיבלה לעתים 	 
ביטוי אנטישמי

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 מחמד בן סלמאן, יורש העצר הסעודי, מחמד בן זייד, שליט איחוד האמירויות, 
ידי מתנגדיהם השונים  משפחת המלוכה בקטאר ואפילו כלפי ראשי השלטון באיראן על 

בעולם הערבי. 

בתימן, סיסמת המורדים החות'ים, פלג שיעי הנתמך על ידי איראן, היא "מוות לאמריקה, מוות 
לישראל, קללה על היהודים והניצחון לאיסלאם" )الموت المريكا, الموت السرئيل, اللعنة على اليهود 

والنصر الالسالم(. 

אנטישמיות  עמדות  הושמעו  קטאר  לבין  והאמירויות  סעודיה  בין  המתמשך  בסכסוך 
משני הצדדים. בצד האנטישמיות הסונית בלטו אנשי דת, כגון איש הדת הסעודי הבכיר, 
 297,000( בסעודיה  העליונה  הדת  אנשי  מועצת  חבר  אלפוזאן,  צאלח  והד"ר  השיח' 
מועד  קרב  לטענתו  המוסלמי.  הדין  יום  לנבואות  דרשה  ביוני  הקדיש  אשר  עוקבים(, 
המסורת  על  חוזר  הוא  אליהוד(.  )קתאל  היהודים  והרג  )דג'אל(  השקר  משיח  הופעת 
המוסלמית, שלפיה ביום הדין יימנעו האבנים והעצים מלהחביא את היהודים ויסייעו 

לרודפיהם.

מהצד האיסלאמי-שיעי, ועל רקע ההתקפות האוויריות שיוחסו לישראל כנגד מתקני 
מיליציות שיעיות בעיראק, ב-1 בספטמבר כינה מנהיג המיליציה השיעית העיראקית, 
קייס אלח'זעלי, את היהודים "אויבי האנושות" ואויבי האיסלאם והעם העיראקי. הוא 
הוסיף וטען, כי היהודים תכננו לרצוח את מייסד השיעה, האימאם חסין וגם את האימאם 
כנראה  המקבלת  שיעית,  אנטישמיות  מהדהדים  דבריו  השיעי(.  )המשיח  אלמהדי 
והחזקות  הגדולות  מהמיליציות  אחת  מנהיג  אלחל'זעלי,  האיראני.  מהמשטר  השראה 
בעיראק, "עסאאב אהל אלחק" )שם שפירושו המילולי הוא "ליגת הצדיקים"(, נתמכת 
על  לאחרונה,  בעיראק.  המפגינים  בדיכוי  מעורבים  ואנשיה  איראן,  ידי  על  ומחומשת 
האוצר  ומשרד  שלו  הטוויטר  חשבון  נחסם  מפגינים  בהרג  המיליציה  מעורבות  רקע 

האמריקני הורה להקפיא את נכסיו. 
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אנטישמיות כתגובה לנרמול יחסים עם ישראל
מן  כמה  גלשו  ישראל,  עם  הנורמליזציה  שאלת  סביב  הערבי  בעולם  הער  הדיון  רקע  על 
ל"יהודים"  "ישראלים"  בין  לבלבל  נהוג  הערבי  בעולם  אנטישמיות.  לאמירות  המתנגדים 
)יהוד(, ולכן רבים מהדוברים הביעו התנגדות לקשר עם יהודים. היו שנימקו זאת בנימוקים 
איסלאמיים. הדיון הזה בלט במיוחד בסעודיה, בירדן, במדינות המפרץ, בעומאן ובמצרים, 
מדינות שמנהיגיהן או אזרחיהן היו מעורבים בנרמול היחסים, באופן מעשי או בתקשורת 
החברתית. השיח פחות בלט בעיראק, למרות שגם בה הופעל לחץ, בעיקר מצד נאמני איראן, 

על אישים שנחשדו בנרמול. 

על רקע זה, מעניין לציין את הביקור המתוקשר בישראל של הבלוגר הסעודי מחמד בן סעוד. 
הביקור זכה לתהודה רבה, ובמהלכו פורסם סרטון שבו נראה בן סעוד מותקף ומושפל על ידי 
מבקרים  בסעודיה  בביתו  הבלוגר  אירח  השנה  בנובמבר  הבית.  בהר  שסייר  בעת  פלסטיניים 
חנוכה.  נרות  להדלקת  בביתו  ישראלי  אירח  אף  ובדצמבר  ברשתות,  פומבי  לכך  ונתן  מישראל 
אירועים כאלה ודומיהם, שמציגים תמונת נורמליזציה, עוררו תגובות אנטישמיות רבות ברשתות. 

האנטישמיות בלטה בשתי המדינות הערביות, אשר חתמו על הסכמי שלום עם ישראל: מצרים וירדן. 

בשנה  הלאומית.  בזהות  חשוב  וחלק  שנים  ארוכת  תופעה  היא  לישראל  האיבה  במצרים, 
נוסף מימד אנטישמי חדש לתופעה, שבה מתנגדי משטרו של א-סיסי מאשימים  האחרונה 
אותו שהוא בעל שורשים יהודיים. השמועה המופצת היא, שאימו הייתה יהודייה מרוקאית 
ששמה מליכה. ואכן רבים התייחסו לא-סיסי כאל "בנה של היהודייה" או "בנה של מליכה". 
ג'זירה", התייחס  אפילו העיתונאי המצרי הבכיר, אחמד מנצור, אחד מבכירי העובדים ב"אל 

לכך וציין כי א-סיסי, משום מה, אינו מכחיש זאת.

בירדן, אופי האנטישמיות הוא איסלאמי, לאומי ערבי או פלסטיני, ולעתים כולם משמשים 
האמירות  עיקר  ניאו-נאציות.  נימות  גם  בו  משתרבבות  אחת  לא  כאשר  בערבוביה,  בו 
אירוע  הישראלי-פלסטיני.  הסכסוך  של  ובהקשר  האיסלמי  בהקשר  נאמרות  האנטישמיות 
יוצא דופן היה ב 14 באוקטובר, עת נערכה בעמאן "ועידה" תחת הכותרת "השואה: השקר 
הטלוויזיה  בערוץ  שודרו  הרצאותיה  האנושות".  של  המודרנית  בהיסטוריה  ביותר  הגדול 
הסופי",  ב"פתרון  ספק  הטילו  ירדניים,  וחוקר  עיתונאי  משתתפיה,  "אלפיניק".  הירדני 
הבנה  הביעו  גם  הם  היהודים.  קורבנות השואה  הכולל של  ובמספר  גזים  בקיומם של תאי 
מסוימת למדיניות האנטי-יהודית של הנאצים. עם זאת, מדובר באירוע זניח, שלא התקיים 
באוניברסיטה ירדנית, בנוכחות דלה. ערוץ הטלוויזיה ששידר אותו, ערוץ קטן ושולי, הסיר 

את הסרטון מאוחר יותר מדף הפייסבוק שלו. 

אלעלמי,  רקייה  אצל  למצוא  ניתן  לניאו-נאציות  פלסטיני  לאומי  שיח  בין  לשילוב  דוגמה 
פלסטינית תושבת ירדן וסופרת ילדים, שכתבה באפריל על היטלר: "עכשיו הבנו מדוע הרג 

את היהודים וסלחנו לו". 

נובעת ממניעים של הזדהות עם המאבק הפלסטיני, של מאבק  כאמור, האנטישמיות בירדן 
בנורמליזציה עם ישראל ושל שיח איסלאמי דומיננטי. המשבר הנוכחי ביחסים בין המדינות, 
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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.

באופן כללי, הגורם הבולט בשיח האנטישמי בעולם הערבי הוא אנשי הדת המוסלמים. אצל 
אלה, התבטאויות אנטישמיות אינן תלויות בהכרח במצב פוליטי או נועדו לשרת מטרה כלשהי, 
נובעות מפרשנות של סוגיה מסוימת בקוראן או בכתבי הקודש. כך, למשל, איש הדת  אלא 
הידוע ,שייח' יוסף אלקרדאוי, היושב בקטאר, הקדיש ב-14 במאי שיעור ל"פאתחה" - הפרק 
הפותח של הקוראן. לשיטתו, הפסוק האחרון בפרק, המדבר על אלו אשר סטו מדרך הישר, 
עוסק ביהודים, אשר לדבריו "התנגדו בעקשנות לקבלת המסר של הנביא מוחמד", ולכן "הם 
ראויים לזעם האלוהים". בהמשך הוא ציטט גם פסוק נוסף מהקוראן, שנטען בו, כי אלוהים 
הפך את היהודים "לקופים ולחזירים". פסוק זה אכן מופיע בקוראן ולא אחת מצוטט על ידי 
מטיפים במסגדים. הפרשנות המקובלת שלו טוענת, כי אין להבין אותו פשוטו כמשמעו, אלא 
באופן סמלי. לפי פרשנותו, האיסלאם מדבר על שלמות הבריאה, וכל שינוי שכזה מעיד על אי 

שלמות האל עם מה שברא, ובמקרה זה היהודים.

להוציא את טוניסיה ומרוקו, לא נשארו קהילות יהודיות היסטוריות במדינות ערב. האנטישמיות 
עם  התעמולתי-תיאורטי.  במישור  ולאומניות  איסלאמיות  עמדות  גלגול  היא  הערבי  בעולם 
זאת, חשוב לציין, שבמישור האינטלקטואלי והתרבותי, כמו גם בתקשורת החברתית, מתקיים 
בשנים האחרונות לצד השיח האנטישמי גם שיח פילו-שמי מובהק. רבים טוענים, שמדינות 
ערב איבדו משאב אנושי חשוב עם עזיבת היהודים ועוסקים בנוסטלגיה בעבר המשותף. שיח 
חסידים,  לו  יש  בתימן  ואפילו  בסודאן  בטוניסיה,  במרוקו,  במצרים,  בעיראק,  מאד  בולט  זה 

כאשר תגובות הנגד לשיח הזה מנוסחות לעתים בשפה אנטישמית בוטה.

איראן 

תקריות ואירועים בולטים 

דצמבר. האייתוללה עלי חמינאי שיבח את מכחיש השואה הצרפתי רוז'ר גארודי.256	 

אוקטובר. איש דת איראני אמר במהלך דרשה טלוויזיונית, שעם הופעתו העתידית 	 
העיקריים,  האיסלם  לאויבי  המוסלמים  בין  מלחמה  תהיה  הנעלם  האימאם  של 

שהם היהודים.257

אוגוסט. במהלך דרשת יום שישי, ערער השר האיראני לשעבר מוסטאפה פורמוחאמדי 	 
על קיום השואה וטען, שיש לחקור את "מה שנוהגים לכנות שואה".258

מוחאמד-רזה 	  האיראנית  המועצה  חבר  ציין  טלוויזיוני  ראיון  במהלך  אוגוסט. 
באהונאר, שמדינת ישראל תושמד תוך 25 שנים.259

256 https://www.jpost.com/Middle-East/Iranian-Ayatollah-Ali-Khamenei-praises-French-Holocaust-denier-611189.
257 https://www.memri.org/tv/iranian-cleric-mohammadtabar-hidden-imam-jews-world-convert-defeat-confront-

zionism.
258 https://www.memri.org/reports/kerman-friday-sermon-former-iranian-minister-mostafa-pourmohammadi-

narrative-so-called.
259 https://www.memri.org/tv/iranian-expediency-council-reza-bahonar-jcpoa-khamenei-decision-oppose-selling-oil.
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אפריל. אתר החדשות האיראני "HispanTV" הפיץ מאמר באמריקה הלטינית, שטען כי 	 
מדינת ישראל מבצעת ניסויים רפואיים על אסירים פלסטינים.260

ינואר. בתוכנית טלוויזיה איראנית שעסקה במהפכה הסובייטית נטען, שהיא הייתה מזימה 	 
יהודית בהובלת משפחת רוטשילד מתוך מטרה להשתלט על העולם.261

הרשות הפלסטינית

תקריות ואירועים בולטים 

להרוג 	  לפלסטינים  קרא  חמאס,  של  המדינית  הלשכה  חבר  חמד,  פתחי  עזה.  רצועת  יולי, 
יהודים בכל העולם.262

יולי, רצועת עזה. מרואן אבו-ראס, חבר פרלמנט של חמאס, אמר במהלך דרשה, שהציונים 	 
מנסים לפתות נשים ערביות כדי להדביק את הערבים באיידס.263

יוני. במהלך תפילה במסגד אל-אקצה, אמר האימאם הפלסטיני, עלי אבו-אחמד, ש"אלוהים 	 
ינקה את אל-אקצה מזוהמת היהודים."264

יוני. עזאם אל-אחמד, מדינאי פלסטיני וחבר בוועד המרכזי של תנועת הפת"ח, האשים את 	 
הציונות ואת ארה"ב בעמידה מאחורי "האביב הערבי" ומלחמות האזרחים במזרח התיכון.265

יוני. חבר פרלמנט של חמאס, מרואן אבו-ראס, טען בראיון טלוויזיוני, כי מה שנהוג לומר 	 
באשר לשואה הוא שקר, וכי הסיבה שהיטלר רצה להיפטר מהיהודים היא כיוון שהם היו 

עבריינים.266

מאי. בתגובה להחלטת ממשלת גרמניה, שארגון ה-BDS יוגדר אנטישמי, פרסמה הרשות 	 
שימוש  ידי  על  גרמניה  את  "סוחטת"  ישראל  שמדינת  שהצהירה,  הודעה  הפלסטינית 

בשואה.267

מאי. תנועת פת"ח ביקרה את רשת "אל ג'זירה" על שהסירה מעמודיה סרטון, שמערער על 	 
עובדות השואה, ופרסמה אותו בעמוד הפייסבוק שלה.268 

260 https://antisemitism.org.il/he/145509.
261 https://www.memri.org/tv/iranian-researchers-jews-zionists-rothschilds-behind-russian-revolution-marxism-

control-new-world-order/transcript.
262 https://www.memri.org/tv/hamas-political-bureau-fathi-hammad-explosive-belts-knives-slaughter-kill-jews-all-

over-world-israel-one-week-ultimatum/transcript.
263 https://antisemitism.org.il/he/151884.
264 https://www.memri.org/tv/aqsa-address-palestine-ali-ahmad-sharia-law-caliphate-protect-allah-kill-infidels-jews-

filth/transcript.
265 https://www.memri.org/tv/palestinian-fatah-plo-official-azzam-ahmad-arab-spring-american-zionist-plot-israel-

enemy.
266 https://www.memri.org/tv/hamas-mp-marwan-ras-hitler-criminal-hated-jews-holocaust-lies
267 https://antisemitism.org.il/he/147160.
268 https://www.algemeiner.com/2019/05/21/fatah-posts-antisemitic-al-jazeera-video-after-network-takes-it-

down/?utm_content=news1&utm_medium=daily_email&utm_campaign=email&utm_source=internal.
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מרץ. מרצה פלסטינית פרסמה מאמר בעיתון " Palestine Chronicle", שטוען כי הציונות 	 
היא "גזענות יהודית."269

פברואר. בכיר בתנועת פת"ח, ג'יבריל רג'וב, טען, שישראל הופכת את הערים הפלסטיניות 	 
ל"אושוויץ".270

טורקיה

תקריות ואירועים בולטים 

נובמבר, אנקרה. חבר הפרלמנט לוטפו טורקאן מתח ביקורת על אורח חייהם הראוותני של 	 
מוסלמים מסוימים, והאשים אותם באימוץ דרך היהודים.271 

טלוויזיוני, 	  ראיון  במהלך  טען  ינשהירנוניו  בהאדיר  הטורקי  השחקן  איסטנבול,  ספטמבר, 
שהתורה זויפה על ידי רבנים ושמדינת ישראל מסרסת ילדים פלסטינים.272 

כאשר 	  שבה  ילדים  פעילות  הציג  החברתיות  ברשתות  שהופץ  סרטון  איסטנבול.  אוגוסט, 
המדריכה אומרת "יהודים" - הילדים משיבים "מוות".273 

לתקוף 	  כלבים  מאלפים  באיסטנבול  שהיהודים  טענה,  איסלאמיסטי  בעיתון  כתבה  יולי. 
מוסלמים.274 

מורסי, 	  מוחמד  מצרים,  לנשיא  זיכרון  עצרת  במהלך  אנטישמיות  קריאות  קרא  הקהל  יוני. 
שארדואן נכח ונאם בה.275 

יוני. כתבה בעיתון יומי האשימה את היהודים במותו של נשיא מצרים, מוחמד מורסי.276 	 

מרץ, איזמיר. בקבוק תבערה הושלך לעבר בית הכנסת "בית ישראל". התוקף הסביר שפעל 	 
כמחאה נגד מדינת ישראל.277 

269 https://antisemitism.org.il/he/142601.
270 https://www.memri.org/tv/senior-fatah-official-jibril-rajoub-israeli-auschwitz-every-palestinian-city-why-not-

invited-warsaw-summit/transcript.
271 https://www.timesofisrael.com/turkish-mp-lashes-out-at-jewish-journalist-who-criticized-anti-semitic-tweet.
272 https://antisemitism.org.il/he/154229.
273 https://antisemitism.org.il/he/153539.
274 https://ahvalnews.com/anti-semitism/turkish-islamist-newspaper-publishes-anti-semitic-report-recalling-blood-

libel.
275 https://www.memri.org/tv/turkish-president-erdogan-eulogizes-morsi-martyrdom-sisi-tyrant-jews-khaybar-

muslim-brotherhood/transcript.
276 https://www.memri.org/reports/turkish-pro-government-daily-states-christs-crucifiers-–-meaning-jews-–-also-

martyred-morsi.
277 https://antisemitism.org.il/he/144199.
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אנטישמיות במדינות אמריקה הלטינית 
ארגנטינה

תקריות ואירועים בולטים

דצמבר, רוסאריו. נהג מונית דרש מנוסעת לצאת מרכבו לאחר שסיפרה שהיא יהודייה.278	 

הם 	  ובו  היסטוריה,  לשיעור  כמטלה  תיכון  תלמידי  שהכינו  סרטון  איירס.  בואנוס  נובמבר, 
שרים שירי נאצה נגד יהודים בעודם מחופשים להיטלר במדים נאציים, זכה לציון 279.90

אוקטובר, בואנוס איירס. בית קברות יהודי חולל.280	 

יהודית "יצחק לאון 	  יולי, סנטה פה. אלמונים ריססו צלב קרס על בניין העמותה לתרבות 
פרץ" בפעם השנייה תוך כמה שבועות.281

יוני, רוסאריו. שלושה נערים הכו והשליכו לרצפה את מנהל בית חב"ד, שלמה טוויל.282 	 

יוני, צ'אקו. גרפיטי אנטישמי רוסס על אנדרטה לזכר ניצולי השואה.283	 

ילדים 	  של  תמונה  החברתיות  ברשתות  הפיצה  העליון  המשפט  בבית  עובדת  צ'אקו.  יוני, 
יהודים וכתבה: "אחר כך הם תוהים מדוע היטלר שנא אותם".284

יוני, אלחנדרו ביונדיני )Alejandro Biondini(, מנהיג ימני קיצוני, החליט להתמודד לנשיאות 	 
ארגנטינה, אמר שאם ייבחר הוא יגרש את השגריר הישראלי.285

מאי, בואנוס איירס. צלבי קרס רוססו על גבי מספרה בבעלות יהודית.286	 

מאי, בואנוס איירס. חזן הוכה בצאתו מבית כנסת לאחר תפילת ליל שבת.287	 

אפריל, בואנוס איירס. במהלך תפילת ערבית בבית הכנסת "מקדש יוסף", זוג אלמונים חלפו 	 
פרצה  האישה  המתפללים.  לעבר  אנטישמיות  הערות  לקרוא  והחלו  הכנסת  לבית  בסמוך 
לתוך בית הכנסת וצעקה "מוות ליהודים". מיד לאחר שהמתפללים הצליחו להוציאה מבית 
הכנסת, התקרב אליהם הגבר והחל לתקוף את המתפללים באמצעות סכין. כמה מתפללים 

נפצעו קל כתוצאה מההתפרעות.288

278 https://www.inn.co.il/News/News.aspx/421778.
279 https://www.jewishpress.com/news/jewish-news/antisemitism-news/im-a-nazi-girl-in-a-nazi-world-sings-student-

in-music-video-project-in-argentina/2019/11/25.
280 https//:antisemitism.org.il/en.154596.
281 https//:antisemitism.org.il/he.152444.
282 https//:www.kan.org.il/item?/itemid53417=.
283 https//:antisemitism.org.il/he.148256.
284 https//:antisemitism.org.il/en.150700.
285 https://www.timesofisrael.com/anti-semitic-argentine-politician-kicks-off-campaign-vows-to-expel-israel-envoy.
286 https://www.jta.org/quick-reads/swastikas-painted-in-front-of-iconic-barbershop-in-jewish-neighborhood.
287 https://www.jta.org/quick-reads/man-wearing-kippah-attacked-on-buenos-aires-street.
288 https://www.maariv.co.il/jewishism/Article-693134.
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מרץ, בואנוס איירס. גרפיטי אנטי-ישראלי רוסס על תחנת רכבת תחתית.289 	 

מרץ. אדם נעצר עם בנו לאחר שאיימו לפגוע במוסדות יהודיים. המשטרה מצאה ברשותם 	 
כלי נשק וחומרי תעמולה נאציים.290

פברואר, סנט לואיס. תשעה קברים חוללו בבית העלמין היהודי.291	 

ברזיל 

תקריות ואירועים בולטים

פברואר, ריו דה ז'נרו. רקדן ביצע חזרה לקראת הקרנבל, תוך שהוא מחופש להיטלר ועונד 	 
צלב קרס על שרוולו.292

ינואר. קריקטורות אנטישמיות הופצו ברשתות חברתיות לאחר הגעת צוות חילוץ ישראלי 	 
לסיוע באסון קריסת הסכר ברומאדיניו, בהן כאלו, המציגות את חיילי צה"ל כרוצחי ילדים.293

ז'נרו. קריקטורה אנטישמית פורסמה בעיתון "O Dia", שהציגה את נתניהו 	  ינואר, ריו דה 
ובולסונרו מחובקים כשידיהם יוצרות צלב קרס.294

מקסיקו 

תקריות ואירועים בולטים

"יהודים 	  לעברם  וקרא  וילדיה  יהודייה  אישה  מול  עמד  אלמוני  וולארטה.  פורטו  מאי, 
מלוכלכים".295 

מאי, מקסיקו סיטי. מחלקת הצעירים של העירייה צייצה "אבי התעמולה" ביום הולדתו של 	 
יוסף גבלס, וצירפה את הקישורים "נאצי" ו"היטלר".296 

289 http://visavis.com.ar/?p=104901.
290 https://visavis.com.ar/2019/03/14/un-hombre-y-su-hijo-fueron-detenidos-por-amenazas-a-la-comunidad-judia-

tenian-armas-banderas-libros-y-medallas-nazis.
291 http://itongadol.com/noticias/val/114392/la-daia-repudia-el-ataque-vandalico-contra-tumbas-del-cementerio-

judio-de-san-luis.html.
292 https://visavis.com.ar/2019/02/04/un-bailarin-brasilero-vistio-el-uniforme-nazi-durante-un-ensayo-para-el-

carnaval-de-rio-de-janeiro.
293 https://visavis.com.ar/2019/01/30/raecciones-antisemitas-en-brasil-por-la-llegada-de-la-delegacion-israeli-

humanitaria.
294 https://antisemitism.org.il/he/139529.
295 https//:mexiconewsdaily.com/opinion/anti-semitism-on-the-rise.
296 https://www.jpost.com/Diaspora/Antisemitism/Mexico-Citys-youth-department-shares-tweet-with-info-on-Joseph-

Goebbels-590985.
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צ’ילה

תקריות ואירועים בולטים

ספטמבר. שגרירת ישראל בצ'ילה, מרינה רוזנברג, ספגה שורה של ציוצים אנטישמיים, בהם 	 
אחד  מספר  ו"אתם  ובעולם"  הצ'יליאנית  בפוליטיקה  בחוטים  מושכים  ויהודים  ש"ישראל 

ברצח ילדים".297

פרו

תקריות ואירועים בולטים

ינואר. מושל אזור חונין טען, שקיימת שליטה יהודית בפוליטיקה ובכלכלת פרו.298	 

297 https://www.israelhayom.co.il/article/691295.
298 https://www.adl.org/resources/reports/global-anti-semitism-select-incidents-in-2019.
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אנטישמיות בדרום אפריקה
תקריות של אנטישמיות קלאסית מתרחשות בדרום אפריקה לעתים רחוקות, ומספרן השנתי 
אינו עולה על עשרות בודדות. אופי האירועים המתרחשים בדרום אפריקה גם הוא משמעותי. 
או  מילוליות  התנכלויות  של  אופי  נשאו   2019 בשנת  שהתרחשו  האנטישמיים  האירועים  כל 
כתובות ולא של פגיעה פיזית, כאשר מקרים חמורים של תקיפה, כמו גם של ונדליזם, מתרחשים 

לעתים רחוקות מאוד.

ובמשטרה  בעיר סטרנד,  היהודי  בבית העלמין  יוני הושחתו קברים  בחודש  חריג,  באופן 
השחיתו  האלמונים  ניאו-נאצי.  ארגון  של  בפעילות  מדובר  כי  חשש,  הביעו  המקומית 
ארבעה קברים, והקהילה היהודית הגישה תלונה במשטרה. יש לציין, כי מדובר באירוע 
יהודיים  האנטישמי השלישי בתוך שבוע, לאחר שמקרים דומים נתגלו בשני בתי עלמין 

אחרים באזור.

לשמצה  וזכורה  העולמי   BDS-ה קמפיין  של  הולדתו  ערש  היא  אפריקה  דרום  במקביל, 
בהקשר זה ועידת דרבן. מקור הסולידריות שמפגינה דרום אפריקה עם התנועה הלאומית 
הפלסטינית הוא ימי המאבק נגד האפרטהייד. הקשרים נוצרו עוד בשנות השישים של המאה 
הקודמת בין שתי התנועות, שכן ישראל המבודדת, שסבלה משנות החרם הערבי, נתפסה 
אז כבת בריתו של משטר האפרטהייד. אבל דרום אפריקה של 2019, כמו ישראל של 2019, 
קהילה  יש  אפריקה  בדרום  כאחד.  וכלכלית  פוליטית  אירועים  מאותם  אור  שנות  רחוקות 
לקולנית  ישראל  נגד  המערכה  הופכת  שם  דווקא  זאת,  ובכל  היותר.  לכל  זעירה  פלסטינית 

יותר משנה לשנה.

מוצרים  תיוג  על  שיאסור  דיוויס,  רוב  אפריקה,  דרום  של  המסחר  שר  הצהיר  ב-2012  כבר 
מההתנחלויות בגדה המערבית כ"תוצרת ישראל". כיום, הפעילים של BDS כבר לא מסתפקים 
בעידוד החרם על מוצרים מההתנחלויות, אלא קוראים לחרם תרבותי ואקדמי מקיף על ישראל. 
ומוזיקאים מישראל מתקבלים שם  לא קיבל הכשר רשמי, אך אמנים, חוקרים  החרם אמנם 

תכופות בהפגנות מחאה, אם לא בהודעות על ביטול הופעתם המתוכננת. 

תקריות ואירועים בולטים 

ספטמבר, קייפטאון. כתובות נאצה אנטישמיות רוססו על גבי עסק בבעלות אישה יהודייה.299 	 

גינה 	  מנדלה,  אזבלייפלייל  מנדלה,  נלסון  של  ונכדו  הדרום-אפריקני  הפרלמנט  חבר  יולי. 
בחריפות את "האפרטהייד הישראלי" במהלך אירוע פרו-פלסטיני.300 

קברות 	  בתי  בכמה  ונפתחו  הושחתו  יהודיים  קברים  ורוברטסון.  וורצ'סטר  סטראנד  יוני, 
יהודיים באזור קייפ המערבי.301 

299 https://antisemitism.org.il/en/154204.
300 https://antisemitism.org.il/he/150577.
301 https://antisemitism.org.il/en/148912/ https://antisemitism.org.il/en/148173. https://antisemitism.org.il/en/148169.
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אינה 	  ישראל  שמדינת  איסלאמי,  מנהיג  טען  איד-אל-פיטר  דרשת  במהלך  קייפטאון.  יוני, 
לגיטימית, וציונות היא סרטן עולמי.302 

מרץ. דודו מסנגו-מלאנגונר, חברת הנהלה ב-BDS דרום אפריקה, כתבה מאמר אנטישמי, 	 
שבו טענה, כי חיילי צה"ל הם רוצחי ילדים והשוותה בין מדינת ישראל לגרמניה הנאצית, תוך 

שימוש בתמונות גרפיות מהשואה.303

פברואר, גואטנג. גרפיטי אנטישמי עם המילים "מהפכה - היטלר היה פה" התגלה בסמיכות 	 
לשני בתי כנסת.304

ינואר, קייפטאון. גרפיטי אנטישמי רוסס על קיר מאחורי המרכז הקהילתי היהודי.305	 

302 https://www.memri.org/tv/south-african-imam-abdurahman-alexander-masjidul-quds-zionism-world-cancer/
transcript. 

303 https://www.sajr.co.za/news-and-articles/2019/03/14/bds-board-member-compares-israel-with-nazis.
304 https://www.sajr.co.za/news-and-articles/2019/02/07/anti-semitic-graffiti-found-in-gauteng.
305 https://antisemitism.org.il/en/139541.
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אנטישמיות באוסטרליה ובניו זילנד 
הדו"ח השנתי על אנטישמיות שפורסם באוסטרליה כל ידי הוועד המנהל של יהדות אוסטרליה 
 368 במדינה  תועדו  ב-2019  במדינה.  ליהודים  ליחס  בנוגע  מדאיגה  תמונה  מצייר   )ECAJ(
ביחס לשנת  עלייה של 30%  – המייצגים  אנטישמי  על רקע  איומים  או  תקריות של הטרדה 
2018 באירועים, שכללו תקיפות פיזיות, התנכלויות והטרדות, השחתה, כתובות נאצה ואיומים 
מדבקות  פוסטרים,  טלפון,  שיחות  מכתבים,  אלקטרוני,  דואר  באמצעות  ישירות  שהועברו 

ועלונים. המספר הכולל מורכב מ- 225 אירועים פיזיים וכ-143 איומים.

מנתוני הדו"ח עולה, כי העלייה במספר התקריות האנטישמיות באוסטרליה נמשכת. במהלך 
השנה שעברה נרשם זינוק של 59% לעומת שנה קודמת. התקריות שהטרידו ביותר את הארגון 
היו של בריונות אנטישמית בשני בתי ספר ויקטוריאניים נגד תלמידים יהודים. כמו כן, מטרידה 

הדרך הלא מספקת באופן שבתי הספר בחרו בו להתמודד עם אותם אירועים. 

האנטישמי  השיח  להתגברות  במקביל  באה  האנטישמיים  האירועים  עליית  הדו"ח,  פי  על 
והפרו-נאצי ברשת, במיוחד באתרים מקוונים, המשמשים את הימין הקיצוני, העליונות הלבנה, 

הניאו-נאצים וקבוצות גזעניות אחרות.

הדו"ח מציין, כי למרות שבאוסטרליה יש דמוקרטיה יציבה, תוססת וסובלנית, והיהודים בה אינם 
עומדים בפני שום אפליה רשמית והם חופשיים לשמור על אמונתם ומסורותיהם, האנטישמיות 

הלא רשמית הופכת לחמורה יותר, ויש סימנים מדאיגים שהיא חודרת לשיח המקובל.

תקריות ואירועים בולטים 

אוקטובר, מלבורן. ילד יהודי בן 12 היה קורבן לבריונות אנטישמית בבית הספר, כשחבריו 	 
לכיתה אילצו אותו לנשק את נעלי חברו המוסלמי לכיתה תוך שהם מצלמים זאת.306 

 	 Alaiza’s place café הקפה  בית  על  רוססו  קרס  וצלב  שקר"  היא  "השואה  מלבורן.  יולי, 
שבבעלות אישה יהודייה.307 

יולי, מלבורן. בבית ספר ציבורי, ילד בן 12 יהודי הוכה בפניו ובפלג גופו העליון ונזקק לקבלת 	 
טיפול רפואי.308

מאי, סידני. סימני דולרים צוירו על שלט בחירות של חבר הפרלמנט היהודי ג'וליאן לזר.309 	 

קבלת 	  לאחר  המרכזי  הכנסת  בית  באזור  בוצעו  נרחבות  משטרתיות  סריקות  סידני.  מאי, 
איומים אינטרנטיים.310

306 https://antisemitism.org.il/he/154648.
307 https://antisemitism.org.il/he/150215.
308 http://www.ecaj.org.au/wp-content/uploads/2019/11/ECAJ-Antisemitism-Report-2019.pdf.
309 https://antisemitism.org.il/he/146234.
310 https://www.news.com.au/national/crime/police-chopper-over-sydney-synagogue/news-story/802c77a05e2678bc

bee8561da6079213.
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אפריל, סידני. "להרוג יהודים" רוסס על ספסל בתחנת אוטובוס.311 	 

אפריל, מלבורן. המילה "פאשיסט" ושפם של היטלר צוירו על שלט של הפוליטיקאי היהודי, 	 
ג'וש פרידברג.312 

אפריל, וונטוורת'. חברת הפרלמנט היהודייה, קרין פלפס, קיבלה אי-מיילים אנטישמים.313 	 

 	 Ahmed  ( בהמג'י  אחמד  זילנד,  ניו  של  המוסלמית  בקהילה  מוכר  מנהיג  אוקלנד,  מרץ, 
Bhamji(, האשים את המוסד הישראלי בפיגוע הרצחני במסגד בריקאטון, ניו זילנד.314 

פברואר, מלבורן. אלמוני שנסע ברכב חולף זרק פחית שתייה לעבר יהודי מחוץ לבית כנסת, 	 
והשמיע קריאות גנאי.315

פברואר, מלבורן. שלושה נערים יהודים בני 15 ספגו קריאות אנטישמיות מקבוצת נערים 	 
באוטובוס ציבורי, בהן "יהודים לגז".316 

פברואר, סידני. יותר מ-30 צלבי קרס רוססו באזור בונדיי ביץ'.317 	 

פברואר, סידני. כתובות נאצה, המשוות בין מדינת ישראל לדעא"ש, ומזלזלות בשואה רוססו 	 
מחוץ למוזיאון היהדות.318 

קרס 	  צלבי  הדביקו   ,Antipodean Resistance-ל המשתייכים  ניאו-נאצים,  מלבורן.  ינואר, 
בבית אבות יהודי שמתגוררים בו ניצולי שואה.319

ואיים עליו, 	  ינואר, מלבורן. בעת שחיכו ברכבם ברמזור אדום, אלמוני תקף מילולית רב 
שיעשה לו "מה שהיטלר עשה" ו"שהיה צריך למות באושוויץ".320

311 https://antisemitism.org.il/he/145067.
312 https://antisemitism.org.il/he/144352.
313 https://antisemitism.org.il/he/145399.
314 https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2019/03/jews-outraged-after-mosque-leader-blames-mossad-for-

christchurch-attack.html.
315 https://www.newshub.co.nz/home/new-zealand/2019/03/jews-outraged-after-mosque-leader-blames-mossad-for-

christchurch-attack.html.
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תנועות ומפלגות ימין קיצוני
הימין הקיצוני בארה"ב

היא  המודרנית  בגירסתה  הלבנה  העליונות  של  האידיאולוגיה  בליבת  שעומדת  הטענה 
"תיאוריית ההחלפה הגדולה", שלפיה הגזע הלבן ניצב בפני סכנת הכחדה מתוכננת ומכוונת, 
היהודים  ידי  על  ומתומרנים  שנשלטים  לבנים,  לא  אדם  בני  של  גואה  בנחשול  טובע  והוא 
כל פעולה  ניתן להצדיק כמעט  כי  והאליטות הליברליות. תומכי העליונות הלבנה מאמינים, 

באם מטרתה היא "להציל" את הגזע הלבן. 

"תנועת העליונות הלבנה" חבה את תחייתה מחדש לעלייתו של הימין האלטרנטיבי, שהוא 
האגף החדש ביותר בתנועה. הימין האלטרנטיבי, שמורכב ברובו מצעירים שהם בחלקם המכריע 
גברים, הפיח אנרגיה חדשה בתנועה, אך גם היה לכוח שעתיד יהיה לערער על יציבותה, באופן 
שנות  במהלך  לתנועה   )skinheads( הגזענים  הראש"  "גלוחי  שגרמו  היציבות  לערעור  דומה 

ה-80' ובראשית שנות ה-90' של המאה הקודמת.

הימין האלטרנטיבי מונע על ידי אידיאולוגיה בדבר העליונות הלבנה, שבתורה מושפעת ביותר 
בדלנים  שמרנים  "זהותנות",  פאשיזם,  ניאו-נאציזם,  פלאו-שמרנות,  לרבות  מקורות,  מכמה 
הניזונה  ייחודית משלו,  לימין האלטרנטיבי תת-תרבות  קונספירציה מהימין.  והוגי תאוריות 
 ,4chan כמו  ברשת,  ובפורומים  "מנוספרה"  שמכונה  במה  הגולשים  נשים,  משונאי   במיוחד 

.Reddit-ו ,Bchan

בעוד הוא זוכה לסקירה תקשורתית הולכת וגוברת, שנגרמה בעיקר בשל פעולותיו עצמן, כגון 
האלימות בשרלוטסוויל, הימין האלטרנטיבי חווה מחלוקות ועימותים בתוך התנועה עצמה, 
שגרמו, בין השאר, לעזיבתם של רבים מהקיצונים שלא תמכו בלאומנות לבנה בצורתה הבוטה 
)הידועים בשם alt lit - אלט לייט(. התגובות נגד הימין האלטרנטיבי לאחר אירועי שרלוטסוויל 
פגעו ברבים מהדוברים המובילים שלו, אך בשונה ממה שטענו אחדים, לא הביאו לכדי שחיקה 

של התנועה ככללה.

הבעייתיות של "תנועת העליונות הלבנה" נעה מעבר לגזענות או לאי-סובלנות גרידא, מכיוון 
שהיא יותר מאוסף של דעות קדומות: מדובר באידיאולוגיה שלמה, או ראיית עולם מושרשת 
ממש כמו אמונות דתיות חזקות. היסטוריונים רבים מעלים את ההשערה, שלפיה האידיאולוגיה 
של העליונות הלבנה בארה"ב הופיעה לראשונה בדרום, בתקופה שלפני מלחמת האזרחים, 

כאמצעי עבור תושבי הדרום הלבנים להגיב למתקפות מצד הדוגלים בביטול העבדות. 

לרבות  נוספים,  רבים  אלמנטים  בה  ונכללו  התרחבה  הלבנה  העליונות  מאז,  שעברו  בשנים 
וגרסאות  וריאציות  התפתחו  הזאת  התקופה  במשך  ובנייטיביזם.  באנטישמיות  התמקדות 
במושג  עוד  משתמשים  לא  בעצמם  לבנה  עליונות  תומכי  הן.  אף  לבנה  עליונות  של  שונות 
עליונות לבנה כדי להגדיר את עצמם, כפי שנהגו לעשות בגאווה קודם לכן, אלא נוהגים להעדיף 
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מטבעות לשון נקיים יותר, כגון "לאומנים לבנים", "בדלנים לבנים", "דוגלים ריאליסטים בתורת 
מעשית  הגדרה  לכדי  להגיע  ניתן  עדיין  אלו,  מורכבויות  לנוכח  גם  "אידנטיטרים".  או  הגזע", 

ושימושית של המושג עליונות לבנה.

היום, האידיאולוגיה של העליונות הלבנה - ואין זה משנה באיזו וריאציה או גרסה שלה מדובר 
- נוטה להתמקד ברעיון, שלפיו הגזע הלבן ניצב בפני איום הכחדה מיידי על ידי הנחשול הגואה 
ייחרץ אלא אם  וגורלו  היהודים,  בידי  ומתומרנים  עור אחר, הנשלטים  צבע  בעלי  אנשים  של 
של  הקונספט  את  מקדמים  הלבנה  העליונות  תומכי  פעולה.  ינקטו  הלבנה  העליונות  תומכי 
"ג'נוסייד של האדם הלבן", המתרחש בהווה או עתיד להתרחש, כשמטרתם היא לעורר אנשים 
לבנים לעתיד מדומה שכולו זוועות לבני גזעם. הסיסמה של תומכי העליונות הלבנה הפופולרית 
הידועה כ"ארבע עשרה מילים" משקפת את האמונות הללו וניצבת בקדמת הבמה: "אנו חייבים 
להבטיח קיום עבור אנשינו ועתיד עבור ילדינו הלבנים". עתיד, כפי שתומכי העליונות הלבנה 

רואים זאת, הניצב בפני סכנה בשל מאמציהם של אויביהם להחריב אותו.

הימין הקיצוני באירופה
יחסית להגדיר את הימין הקיצוני לאור העובדה, שתומכיו השתייכו  לפני שנים היה קל  עד 
לתפיסות ניאו-נאציות וניאו-פאשיסטיות שונות, כששנאת היהודים והזרים בפיהם. אולם שני 
וזרם המהגרים, נוספו למערכת השיקולים האידיאולוגית  גורמים - הקמת האיחוד האירופי 
של חלק מתנועות הימין הקיצוני, ומביאים אותנו להכיר בקיומן של קבוצות משנה, חלקן אף 
פילושמיות. חלק אחר מהתנועות הקפיאו את שנאת היהודים כדי להחליפה באיסלאמופוביה. 
שני הגורמים הוסיפו רבות לטשטוש הלאומי, ובכך - לחיזוק התמיכה במפלגות הימין הקיצוני 

מצד בוחרים מתונים יותר פוליטית.

בבדיקה של מפלגות ימין רדיקליות מכל רחבי היבשת, בתוך האיחוד ומחוצה לו, שמיוצגות 
בפרלמנטים השונים, לצד אזכור של מפלגות שלא זוכות לייצוג בשל שיטת בחירות או סיבות 
גרעין  של   10%-5% של  מסה  יש  אירופה  מדינות  שברוב  גסה,  בהכללה  לומר,  ניתן  אחרות, 
בוחרים קשה, שמזדהה עם מצע הימין הקיצוני עד כדי תמיכה אלקטורלית. שיעורם באוסטריה 

אף מגיע לרבע מהאוכלוסייה.

מאחורי הקבוצה הזאת, שייתכן כי היא נתפסת כקטנה יחסית, יש אוכלוסייה גדלה והולכת - 
במדינות מסוימות היא עשויה להגיע למחצית האוכלוסייה - שתומכת באלמנטים שונים מתוך 
המצע של מפלגות הימין הקיצוני. בכך באות לידי ביטוי שתי תופעות החל מסוף שנות ה-90' 
של המאה הקודמת: לגיטימציה ציבורית רחבה למפלגות אלה לפעול בפרלמנט, ונדידה של 

תפיסות קיצוניות, תוך מעבר במסנן אידיאולוגי מסוים, אל לב הקונצנזוס.

דקויות  או  הבדלים  יש  הכלכלי,  בתחום  וכן  המפלגות  בקרב  החוץ  במדיניות  ההבדלים  לצד 
נוספות, שבאים לידי ביטוי בצורה שונה בכל מפלגה. ראשית, היחס ליהודים הוא עניין גיאוגרפי 
כי כל המפלגות האנטישמיות להוציא אחת  כיום: בחינה של מפלגות הימין הקיצוני מעלה, 
)ביוון( פועלות במדינות שהשתייכו בעבר לגוש הקומוניסטי. מנגד, כל המפלגות הקיצוניות 
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מתפיסות  עצמן  להרחיק  המפלגות  בחרו  שם  אירופה,  במערב  פועלות  אנטישמיות  שאינן 
אנטישמיות, בין אם מתוך שינוי אמתי ובין אם מסיבות טקטיות.

מפלגות  שתי  הן  בהתאמה,  הצפונית",  ו"הליגה  "החירות"  מפלגת  ובאיטליה,  בהולנד 
חלק  כפילושמיות.  לסווגן  ניתן  ואף  המסורתי  הקיצוני  לימין  משתייכות  אינן  שמלכתחילה 
נכבד מפעילי המפלגות הללו מקורו בשמאל האירופי, והן מציעות תפיסות כלכליות ליברליות, 
בשונה מהימין הקיצוני המסורתי, שתומך על פי רוב בסוציאליזם כזה או אחר, המשולב עם 

תפיסות לאומניות-גזעניות.

הסיבה לכך היא, שהימין הרדיקלי המקורי ביקש לדאוג לרמת החיים של קבוצת הרוב תוך 
זיהו כבר בתחילת המילניום את  ובאיטליה  ואילו המפלגות בהולנד  זכויות מיעוטים,  שלילת 
הבעייתיות שבמדיניות הרווחה האירופית, שמעודדת הגירה לא חוקית והישענות על מערכת 
הרווחה במקום עבודה. באיטליה, "הליגה הצפונית", שבעבר נטען כלפיה כי היא בעלת תפיסות 

פאשיסטיות וקסנופוביות, שינתה את תפיסותיה אחרי פיגועי ה-11 בספטמבר 2001.

גם "החזית הלאומית" הצרפתית עברה שינוי ביחס לישראל, לפחות כלפי חוץ, לאחר שלה-פן 
האב העביר את המושכות לבתו. עם זאת, ניכר שבמפלגה הצרפתית יש עדיין ביקורתיות רבה 
כלפי ישראל, ונראה כי מתחת לפני השטח מתקיימות תפיסות אנטי-ישראליות לכל הפחות, 

אם לא אנטישמיות.

האמתיים"  "הפינים  הדמוקרטים",  "השוודים   – הסקנדינביות  הקיצוני  הימין  מפלגות  שלוש 
ו"מפלגת העם הדנית" - הודיעו גם הן בכל פורום והזדמנות על תמיכתן הבלתי מסויגת בישראל 
ובעם היהודי. הראשונה מבין השלוש עשתה כברת דרך ארוכה מתפיסות ניאו-נאציות בעבר, 
אולם שתי המפלגות האחרות באות מרקע שונה, ליברלי-שמרני. נותרה אמנם חשדנות בקרב 
חלק מהקהילות היהודיות, לצד הטענה על כך, שמסיבות טקטיות בחרו המפלגות להחליף 
אנטישמיות באיסלאמופוביה, אולם ידוע על יהודים מקומיים שהצטרפו למפלגות אלה ועל 
אחרים שהסכימו, שהמפלגות נלחמות באנטישמיות שבשורותיהן. מפלגה סקנדינבית נוספת, 
של  הליברלי-שמרני  הקודם  לגלגול  באופייה  יותר  קרובה  הנורווגית,  "הפרוגרס"  מפלגת 
המפלגה הפינית והמפלגה הדנית, והיא נחשבת לפרו-ישראלית מקרב המפלגות הנורווגיות 

ולתומכת נלהבת בהעברת השגרירות הנורווגית מתל-אביב לירושלים.

בבלגיה, מפלגת "הבלוק הפלמי", שהייתה פאשיסטית והואשמה באנטישמיות ובקסנופוביה, 
אולצה על ידי בית המשפט העליון להתפרק ב-2004, וכשהוקמה מחדש כ"אינטרס הפלמי" 
החלה להתבטא בצורה פרו-ישראלית. מנהיג המפלגה החדשה, פיליפ דה וינטר, העניק ב-2005 
ראיון למגזין "השבוע היהודי", שמופץ בקרב הקהילה היהודית של ניו יורק. בראיון זה פרס דה 
וינטר את השקפת העולם של מפלגתו ביחס לישראל, ליהודים, להיסטוריה ולהגירה ממדינות 
האיסלאם. לדברי דה וינטר, מעולם לא פרסמה המפלגה פרסומים אנטישמיים, כולל קודמתה, 
"הבלוק הפלמי", דברים שזכו לאישוש על ידי המדען הפוליטי ההולנדי קאס מוד, בספר שכתב 

ב-2003, עוד קודם להקמת האינטרס הפלמי.

הפוליטי  מהמרחב  מנודה  שהפך  הפוליטית  מהמערכת  חלק  אותו  באירופה,  הקיצוני  הימין 
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האירופי לאחר מלחמת העולם השנייה והשואה, החל לחזור באטיות לרחובות בשנות ה-60' 
רבים,  שינויים  עבר  הוא  מאז,  ה-80'.  משנות  החל  ולפוליטיקה  הקודמת  המאה  של  וה-70' 
ושינויים  נוצרו כתוצאה משינויים חברתיים  חלקם קוסמטיים וחלקם מהותיים. שינויים אלו 
היהודים,  הפוליטית:  המפה  של  זה  חלק  מנהיגי  ידי  על  נתפסים  שהם  כפי  האיומים,  באופי 
הקומוניסטים ואף האמריקנים מפנים בשנים האחרונות את מקומם לאויב החדש של הימין 

הקיצוני האירופי, האיסלאם.

בשנות ה-60' וה-70', הדור הראשון שנולד לאירופה שאחרי המלחמה כבר היה חלק מהמשחק 
הפוליטי. המאבקים הפוליטיים התנקזו במידה רבה אל הרחוב, שם התעמתו ביניהן קבוצות 
פאשיסטיות וקבוצות אנטי-פאשיסטיות, כמו גם קבוצות קומוניסטיות ואנטי-קומוניסטיות. 
מאחורי הקלעים הייתה אכן מעורבות רבה מצד המעצמות באשר למתרחש ברחובות אירופה. 
שהפכו  רעיונות  שהציג  כמי  השטח,  פני  מעל  אל  הקיצוני  הימין  של  שיבתו  תהליך  החל  כך 

בהדרגה למקובלים בקרב ציבור גדל והולך.

נוכחותם של המהגרים מהעולם  בשנות ה-80', התהליך צבר תאוצה על רקע משבר כלכלי. 
השלישי ובעיקר ממדינות מוסלמיות החל להיות מורגש. זרם של פועלים מטורקיה ומצפון 
אפריקה, שהיו מוכנים לעבוד בשכר נמוך מאוד, נכנס בשערי היבשת, ועבור מי שקרא לשמירה 

על הגזע האירופי היה זה כמעין בד אדום. 

באותן שנים, האויב הגדול של הימין הקיצוני היה עדיין העם היהודי ומדינת ישראל, כמובן, 
ואנשי ימין קיצוני מרחבי היבשת שמרו על יחסים קרובים עם מנהיגים ערבים, ובראשם סדאם 

חוסיין, מי שנתפס כמתריס מול ישראל וארה"ב, שנואות נפשו של הימין.

מתוך  הקיצוני.  הימין  של  הגדולים  מהאויבים  הקומוניסטי,  הגוש  קרס  ה-80'  שנות  בסוף 
הריסותיו צצו גורמים לאומנים ואנטישמים, שבפעם הראשונה זה עשרות שנים יכלו להרים 

את ראשם.

הבחירות לפרלמנט האירופי שנערכו במאי 2019 מלמדות, כי מתנגדי האיחוד ומפלגות הימין 
הלאומניות התחזקו, אף שלא הצליחו להשיג רוב בפרלמנט. בצרפת, גברה מפלגת הימין של 
ממפלגת  יותר   2%  - הקולות  מן   24% וקיבלה  מקרון  הנשיא  של  מפלגתו  על  לה-פן  מארין 

השלטון.

בבריטניה, ניצחה מפלגת הברקזיט של נייג'ל פרג' - המפלגה שדגלה היחיד הוא פרישה מן 
האיחוד האירופי, ביותר מ-31% מקולות הבריטים. השמרנים, מפלגת השלטון, קיבלו רק 7.5% 

מן הקולות.

גם באיטליה נרשם ניצחון למפלגת "הליגה", מפלגת ימין לאומנית בראשותו של מתיאֹו סלביני. 
בגרמניה, המדינה הגדולה באיחוד, ההישג המרשים הוא של "הירוקים" - הם הכפילו את כוחם 
ל-21% והפכו למפלגה השנייה בגודלה לאחר מפלגת השלטון של מרקל, שנחלשה. מפלגת 

הימין "אלטרנטיבה לגרמניה" התחזקה מעט וזכתה ב-10% מן הקולות.
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בבחירות בספרד, שנערכו בנובמבר, המפלגה הימנית קיצונית "ווקס" הכפילה את כוחה מ-25 
ל-52 מושבים.

יוצאת מן הכלל היא מפלגת "השחר הזהוב" היוונית, המפלגה הניאו-נאצית שמציגה רטוריקה 
אנטישמית פרועה, כמו גם גזענית כלפי עמים אחרים. ככלל, ניתן למקמה היום בקצה הסקאלה 
הימנית באירופה. מפלגה זו מתרפקת על המשטר הפאשיסטי שהונהג ביוון ב-1936-1941, 
בבחירות  נכשלה  צלב קרס. המפלגה  נושאים קעקוע של  רבים מחבריה  באוגוסט" שמו.   4"
שנערכו ביולי 2019 ולא הצליחה להיכנס לפרלמנט. לטענת הפרשנים הפוליטיים, הכישלון של 

המפלגה הלאומנית הוא תוצאה של השיפור בכלכלה היוונית אחרי שנים של משבר קשה. 

שלהן  מהמועמדים  וכמה  הצעירים,  למצביעים  מכוונות  באירופה  הקיצוני  הימין  מפלגות 
הם בני פחות מ-30, כמו גם כמה מתומכיהן האדוקים ביותר. המפלגות מנסות להעביר את 
המסרים נגד ההגירה ונגד האיחוד האירופי לדור הצעיר, החל מערבי שתייה עבור מבוגרים, 

טירות מתנפחות לילדים ונוכחות משמעותית ברשתות החברתיות.

יותר  ימינה מהר  לפי תחקיר של סוכנות הידיעות AP, המצביעים הצעירים באירופה פונים 
בצרפת,  באיטליה,  האחרונות  הבחירות  שהראו  כפי  יותר,  המבוגר  הדור  מאשר  יותר  ורחוק 
לפרלמנט  הבאות  הבחירות  על  רבות  השלכות  להיות  עשויות  למגמה  ובאוסטריה.  בספרד 

האירופי ובכמה מדינות, כמו בלגיה.

 26 בן  לנגנהובה,  ואן  דריס  הוא  בלנג"  "ולאמס  הקיצוני  הימין  מפלגת  מכוכבי  אחד  בבלגיה, 
בלבד. בצרפת, ראש סיעת "האיחוד הלאומי" - לשעבר "החזית הלאומית" - הוא בן 23 והוא 
חבר במפלגה מאז גיל 16. בדנמרק, המועמד המוביל מ"מפלגת העם הדני" הוא בן 29 וכבר 
"ווקס" הוא בן 27  נחשב לקמפיינר ותיק. בספרד, הדובר הראשי של מפלגת הימין הקיצוני 

והוא נכנס לפרלמנט הלאומי בבחירות האחרונות.

מדובר בשינוי משמעותי מאז הימים שאחרי מלחמת העולם השנייה, כשהשוליים של הימין 
היו מזוהים עם הנאצים ועם השמדתם של ששת מיליון היהודים בשואה. מתנגדיהם טוענים כי 
מועמדים מהימין הקיצוני הצליחו למתג מחדש את עמדותיהם הגזעניות הישנות, אף שמדובר 
באותה הגברת בשינוי אדרת, כולל קריאה מפורשת לאלימות וקידום אג'נדה למען הנוצרים 
ונגד המוסלמים, שאותה כינו ברשויות הביטחון בבלגיה כ"ימין קיצוני בצווארון לבן". ואולם 
באמצע  היבשת  הגיעה  שאליו  השפל  את  זוכרת  שלא  לאוכלוסייה  פונים  המועמדים  היום 
המאה שעברה בגלל עמדות אלה - מלחמת עולם שהותירה כמעט את כל המדינות בהריסות.

אף שבכל מדינה התופעה באה לידי ביטוי בצורה שונה, המגמה הכללית ברורה. הימין צמח 
בכל רחבי אירופה, עם תמיכתם המפתיעה של רבים מהמצביעים הצעירים - שבאופן מסורתי 
נוטים שמאלה. על פי ההערכות, 17% מהמצביעים בגילאי 18 עד 34 באיטליה הצביעו עבור 
מהמצביעים   30% באוסטריה,   .2013 בשנת  בלבד   5% לעומת   ,2018 בשנת  "הליגה"  מפלגת 
הצעירים ביותר בחרו במפלגת "החירות" בשנת 2017, לעומת 22% בשנת 2013. מגמות דומות 
נרשמו גם בגרמניה עם מפלגת "אלטרנטיבה לגרמניה" ובצרפת עם מפלגת "החזית הלאומית".
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רובן של מפלגות הימין האולטרה-שמרניות, הלאומניות והפופוליסטיות אינן מסתירות את 
אהדתן לישראל ואת רצונן בקרבתה. אולם רוב המפלגות הללו - "פידס" בהונגריה, "מפלגת 
 - בצרפת  הלאומי"  ו"הליכוד  בגרמניה  "אלטרנטיבה"  באיטליה,  "ליגה"  באוסטריה,  החופש" 
גדל  מספר  אם  גם  ואנטישמיות.  קיצוניות  בהן  שרואות  היהודיות,  הקהילות  בעיני  מוקצות 
והולך של יהודים מצביע להן, בעיקר בשל התחושה שהן השותפות היחידות למאבק באיום 
מצד קהילות המהגרים המוסלמיות והערביות, מוצאת עצמה ישראל בפני מלכוד: קשרים עם 
מפלגות אלו הם בגדר "יחסים מסוכנים", שעלולים לחזק את תדמיתה "הימנית קיצונית" של 

ישראל ולגרום לקרע עם יהדות אירופה, שנלחמת על מקומה וקיומה.
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מיפוי מגוון מפלגות "הימין החדש" במדינות 
אירופה השונות

אוסטריה

על  אוסטריה,  של  בעצמאותה  המחודשת  להכרה  סמוך  ב-1955,  נוסדה  החופש״  ״מפלגת 
העם"  "מפלגת  לצד  שלישית״,  ״דרך  לייסד  שביקשו  הנאצית,  במפלגה  לשעבר  חברים  ידי 
גרמנית- אידאולוגיה  בעלת  הייתה  המפלגה  הסוציאל-דמוקרטית.  והמפלגה  השמרנית 

לאומנית, ולמרות קשרי העבר של מייסדיה לנאציזם שימשה כלשון מאזניים קואליציונית. 
בין היתר, היא תמכה בתחילת שנות ה-70' בהקמת ממשלת המיעוט השמאלית בראשותו 
של היהודי ברונו קרייסקי, שאף צירף לממשלתו כשר את מנהיג ״מפלגת החופש״ שהיה 

חבר באס-אס.

בשנות ה-80' אימצה ״מפלגת החופש״ אידאולוגיה ליברלית, עד לתפיסת הנהגתה בידי ירג 
היידר ב-1986. היידר, שלא הסתיר את הערצתו לרייך השלישי, החזיר את המפלגה למסלול 
ואנטי-אירופי. ב-1999 הפכה ״מפלגת החופש״ לראשונה בתולדותיה  לאומני, אנטי-ממסדי 
למפלגה השנייה בגודלה בפרלמנט האוסטרי. במהלך פוליטי תקדימי החליטה ״מפלגת העם״ 
השמרנית – שסיימה את מערכת הבחירות במקום השלישי – לשבור את החרם הממסדי על 
״מפלגת החופש״ ולהקים עמה ממשלה. הייתה זו הפעם הראשונה שבה מפלגת ״ימין רחוק״ 
צורפה לממשלה במדינת איחוד אירופי. בתמורה להסרת החרם הסכימה ״מפלגת החופש״ 
לוותר על מעמד הבכורה בממשלה ולא לצרף לשורות הממשלה את מנהיגה היידר. האיחוד 
אך  לממשלה,  החופש״  ״מפלגת  צירוף  בשל  אוסטריה  ממשלת  על  סנקציות  הטיל  האירופי 
שישה  לאחר  העיצומים  בוטלו  נוספות  אירופיות  במדינות  הרחוק״  ״הימין  התחזקות  לנוכח 
חזרו  כשנתיים  כעבור  אך  מחאה,  לאות  מווינה  שגרירה  את  החזירה  ישראל  בלבד.  חודשים 

היחסים בין שתי המדינות למסלולן הרגיל.

צירופה של ״מפלגת החופש״ לממשלה הוכח כמהלך טקטי מוצלח: ״מפלגת החופש״ נקלעה 
למאבקי כוחות פנימיים והתפצלה, וכוחה האלקטורלי נחלש באופן משמעותי. רק מותו של 
היינץ  השיניים  טכנאי  החופש״,  ״מפלגת  של  הנוכחי  למנהיגה  אפשר  דרכים  בתאונת  היידר 
כריסטיאן שטראכה, לאחד מחדש את זרמי המפלגה ולהפוך אותה לכוח פוליטי משמעותי. 
להרחיק  בנחישות  האחרונות  בשנים  פועל  ניאו-נאצי,  בגוף  חבר  היה  שבצעירותו  שטראכה, 
הביע  בישראל,  פעמים  כמה  ביקר  הוא  מפלגתו.  משורות  ונאציסטים  אנטישמים  גורמים 
פומבית את תמיכתו בזכותה להגן על עצמה, ומתייחס אל ישראל כאל חוד חנית במאבק של 
המערב נגד האיסלאם הקיצוני. עמדותיה הכלליות של ״מפלגת החופש״ מוגדרות כלאומיות, 
ליצור  שנים  כמה  כבר  מנסה  שטראכה  ואנטי-מהגרים.  אירו-סקפטיות  שמרניות,  ליברליות, 

קשרים רשמיים בין מפלגתו למדינת ישראל, עד כה ללא הצלחה.
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צרפת

״החזית הלאומית״ נוסדה ב-1972 על ידי ז׳אן מארי לה-פן, ואיחדה בשורותיה כמה מפלגות 
קטנות של הימין הלאומני הצרפתי. לה-פן, עורך דין בהשכלתו ואיש צבא שהשתתף בלחימה 
נגד לוחמי העצמאות האלג׳יראים, היה אנטי-קומוניסט מושבע ולאומן מוצהר, שתמך בהגברת 
הילודה בקרב האוכלוסייה הילידה הצרפתית ובהגבלת ההגירה. בשנות ה-80', תחת נשיאותו 
של הסוציאליסט פרנסואה מיטראן, רשמה ״החזית הלאומית״ את הצלחותיה האלקטורליות 
הראשונות והתחילה לבסס את מעמדה כמפלגת אופוזיציה אנטי-ממסדית. לה-פן, שבאותן 
שנים לא הסתיר את הערצתו למדיניותה הנוקשה של ישראל כלפי הפלסטינים, השמיע גם 
הצהרות שנתפסות בעולם היהודי כהכחשת שואה, כמו האמירה ש״תאי הגזים היו פרט שולי 

בהיסטוריה״.

כאשר  ב-2002,  לנשיאות  בבחירות  הייתה  לה-פן  של  ביותר  הגדולה  האלקטורלית  הצלחתו 
מול  הנשיאות  על  והתמודד  והתחזיות,  הציפיות  לכל  בניגוד  השני,  ההצבעה  לסיבוב  העפיל 
הנשיא המכהן אז, ז׳אק שיראק. התגייסות מוחלטת של כל המפלגות הממסדיות לחסום את 
דרכו של לה-פן לארמון האליזה הוכיחה את מגבלות כוחו של הפוליטיקאי הלאומני. הצהרות 

אנטישמיות מצדו הביאו להליכים משפטיים נגדו ולהוזלת כוחה של מפלגתו.

ב-2011 נבחרה בתו של לה-פן, מארין, לרשת את אביה ולעמוד בראש המפלגה. למרות השמירה 
על אופייה הלאומני של המפלגה, שכללה התרחקות מתמיכה ברעיונות ניאו-ליברליים לכיוון 
אימוץ גישה כלכלית פרוטקציוניסטית-לאומית, הצליחה לה-פן לקרב את ״החזית הלאומית״ 
המפלגה,  משורות  אביה  של  סילוקו  בעזרת  היתר  בין  הצרפתית,  החברה  של  המרכזי  לזרם 
״כדי  ועל הצורך לשתף פעולה עם רוסיה  לאחר שחזר על דבריו בעניין אי-חשיבות השואה 

לשמר עולם לבן״.

מארין לה-פן מקדמת את הלאומיות הצרפתית תחת מעטה של הגנה על ערכיה הרפובליקניים 
של צרפת, המקפידים על הפרדה בין דת למדינה. בשם ערכים אלו היא רוצה לאסור על לבישת 
גם תומכת באיסור להחזיק  היא  ציבוריים.  – במרחבים  וכיפה  – בהם רעלה  סממנים דתיים 

אזרחות כפולה. 

הולנד

"המפלגה למען החירות" בהנהגת חירט וילדרס הוקמה ב-2006, בעקבות פרישתו של וילדרס 
משורות המפלגה השמרנית ״מפלגת העם לחופש ולדמוקרטיה". וילדרס אימץ את העמדות 
הנוקשות בעניין הגירת מוסלמים להולנד של הפוליטיקאי פים פורטוין, שזכה לפופולריות רבה 
ונרצח ב-2002. וילדרס, שחי תחת אבטחה כבדה ביותר מחשש לחייו, משמיע ביקורת חריפה 
ביותר כלפי האיסלאם, קורא לסגירת מסגדים ולאיסור על הפצת הקוראן, להפסקת ההגירה, 
נחשב  וילדרס  האירופי.  האיחוד  משורות  וליציאה  ארצו  של  גבולותיה  על  הפיקוח  להגברת 
ורואה בירדן את המדינה הפלסטינית  לאחד הפוליטיקאים הפרו-ישראלים ביותר באירופה, 

העתידית.
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״המפלגה לחופש״ לא הייתה חברה בממשלה כלשהי. לאחר הבחירות ב-2010 העניקה 
השמרנית,  העם״  ״מפלגת  של  מיעוט  לממשלת  חיצונית  פרלמנטרית  תמיכה  המפלגה 
אך הביאה לנפילתה שנתיים לאחר מכן, כשסירבה לתמוך בתוכנית קיצוצים תקציביים 
שהם  מהקולות,  ב-13%  לחופש״  ״המפלגה  זכתה  האחרונות  הכלליות  בבחירות  חריפה. 

20 מושבים.

גרמניה

מפלגת ״האלטרנטיבה לגרמניה״ )AfD( היא הצעירה מבין מפלגות ״הימין החדש״ באירופה. 
היא הוקמה רק ב-2013, חודשים ספורים לפני הבחירות הכלליות האחרונות. המפלגה נוצרה 
כריאקציה של כוחות שמרניים גרמניים למדיניות ה"אין אלטרנטיבה" של הקנצלרית מרקל, 
של  מעמדה  את  וחיזקה  סוציאל-דמוקרטי  אופי  בעלת  כלכלית-חברתית  מדיניות  שאימצה 

גרמניה כמנהיגת האיחוד האירופי.

מייסדי ״האלטרנטיבה״, כלכלנים ואנשי אקדמיה בכירים, שואפים לראות גרמניה עם כלכלה 
ליברלית יותר, אם כי עצמאית ומנותקת ממסגרות האירו, דוגלים בעצמאות מדינית, שתתבטא 
גרמניה  של  הנוצרי  באופייה  לפגיעה  ומתנגדים  לרוסיה,  והתקרבות  מארה״ב  בהתרחקות 
ומתן אפשרות למוסלמים להחצין את אמונתם הדתית במרחב  באמצעות הגירה מוסלמית 
הציבורי. בבחירות 2013, כמעט הצליחה ״האלטרנטיבה״ לחצות את אחוז החסימה הגבוה, 5%, 
וליצור בכך תקדים היסטורי: מפלגת ימין ראשונה, מימין לשמרנים, שתיכנס לפרלמנט הגרמני 
מאז תום מלחמת העולם השנייה. בבחירות 2017 נחלה המפלגה הצלחה וגרפה יותר מ-13% 

מקולות הבוחרים, שזיכו אותה ב-92 מושבים.

בינואר 19 התפצלה מהמפלגה סיעת התעוררות הפטריוטים הגרמנים, אשר אימצה כסמל את 
הדדרד הכחול- הסממן הנאצי של "מפלגת החירות" האוסטרית בשנות ה-30'.

בלגיה

״מפלגת האינטרס הפלמי״ הוקמה ב-2004 במקומה של מפלגת ״הבלוק הפלמי", שהוצאה אל 
מחוץ לחוק זמן קצר לפני כן, בעקבות פסיקה שקבעה, כי עמדותיה של המפלגה, שבין היתר 
מהוות  מהגרים,  משפחות  לבני  ילידות  ממשפחות  תלמידים  בין  להפריד  ספר  לבתי  קראה 
בעצמאות  תומכת  היא  בדלני:  מצע  בעלת  היא  הפלמי״  האינטרס  ״מפלגת  לגזענות.  הטפה 
להחזיר  וקוראת  הפלמית  בתרבות  להיטמע  ממהגרים  דורשת  בבלגיה,  הפלמיים  למחוזות 
האירופיים  ובערכים  הפלמית  בתרבות  נאבקים  או  מכחישים  שדוחים,  מהגרים  לארצותיהם 
– בכלל זה שוויון בין נשים וגברים. המפלגה רואה ביהודים ובישראל בעלי ברית במאבק נגד 
בבחירות  בניאו-ליברליזם.  דוגלת  האינטרס״  ״מפלגת  כלכלית,  מבחינה  הרדיקלי.  האיסלאם 

האחרונות זכתה המפלגה ב-18% מהקולות.
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איטליה

של   – יותר  העשירים   – הצפוניים  חבליה  בהתבדלות  שתומכת  מפלגה  הצפונית״,  ״הליגה 
איטליה משאר המדינה, הוקמה ב-1991 כאיחוד פוליטי של כמה מפלגות אזוריות. המפלגה 
תומכת בהפיכת איטליה למדינה פדראלית ובהגברת האוטונומיה האזורית. המפלגה דורשת 
פרישת  את  ודורשת  האיסלאם  נגד  קולנית  ביקורת  מביעה  לאיטליה,  ההגירה  את  לצמצם 
איטליה מ״גוש האירו״. ״הליגה הצפונית״ הצטרפה לכמה ממשלות ימין בראשותו של השמרן 

סילביו ברלוסקוני. הליגה זכתה ב-17.4% מהקולות בבחירות 2018.

דנמרק

״מפלגת העם״ הדנית הוקמה באמצע שנות ה-90' דל המאה הקודמת. היא הפכה מהר מאוד 
באמצעות  וביטחון-פנים  הגירה  בענייני  הממשלה  מדיניות  על  והשפיעה  מאזניים,  ללשון 
על  להגנה  קורא  המפלגה  מצע  ל-2011.   2001 בין  ימנית  מיעוט  בממשלת  חיצונית  תמיכה 
האוונגלית-לותרנית.  והכנסייה  המלוכה  זה  בכלל  הדנית,  התרבותית  והמורשת  החופש 
המפלגה מתנגדת להפיכתה של דנמרק למדינה רב-תרבותית ודורשת להגביל את ההגירה. 
בבחירות שהתקיימו ב-2015 הפכה ״מפלגת העם״ לשנייה בגודלה בפרלמנט. בבחירות 2019 

ספגה המפלגה תבוסה וזכתה רק ב-8.7% מהקולות.

פינלנד

״מפלגת הפינים״, שנקראה בעבר ״מפלגת הפינים האמתיים״, משלבת במצעה גישות כלכליות 
שמאליות, ערכים חברתיים שמרניים ולאומיות. בין היתר, דרשה המפלגה ללמד ״גאווה לאומית 
בריאה״ בבתי הספר, לעודד פעילויות חברתיות שמחזקות את הזהות הפינית, להגביל הגירה 
והענקת מקלט לזרים ולהתנות את קליטתם של מהגרי עבודה בכך שהמהגרים ישלמו מסים 

ויקבלו עליהם את ערכי החברה הפינית.

שוודיה

מפלגת ״השוודים הדמוקרטים״ מגדירה עצמה כשמרנית בעלת בסיס לאומני. שורשיה נעוצים 
בזרם הפאשיסטי השוודי ובתנועת ״העליונות הלבנה״. המפלגה דורשת להגביל באופן דרמטי 
את ההגירה למדינה ולחייב את המהגרים לקבל עליהם את התרבות השוודית. חברי המפלגה 
המפלגה  זכתה   2019 בבחירות  אנטישמיות.  התבטאויות  בכמה  השנים  לאורך  מעורבים  היו 

ב-17.5% מקולות הבוחרים.

הונגריה

 ,Jobbik Magyarországért Mozgalom בהונגרית  יותר",  טובה  הונגריה  למען  "התנועה 
המכונה בדרך כלל "יוביק" )Jobbik(, היא תנועת ימין רדיקלי בהונגריה.
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 Jobboldali( הימני"  הנוער  "ארגון  בשם  חוץ-פרלמנטרית  כתנועה   2002 בשנת  נוסדה  היא 
Ifjúsági Közösség(, שחבריה היו בעיקר סטודנטים וצעירים. בשנת 2003 התאגדה התנועה 
כמפלגה לצד מפלגת הימין "Magyar Igazság és Élet Pártja( "MIÉP(, ומאז שאבה לתוכה 

."MIÉP" את רוב מצביעי

המפלגה, הטוענת שמטרתה ליצור הונגריה "צודקת" יותר מהמצב הנוכחי וכי היא מייצגת את 
רצון העם, היא בעלת גוון לאומני, נוצרי, פאן-טורקי ושונאת זרים. אחרי בחירתו של גאבור 
וונה, מורה להיסטוריה בן 37, כנשיא המפלגה, הוא הכריז על רצונו בשיתוף פעולה עם שאר 

מפלגות הימין.

החיים  הצוענים  מיליון  בכחצי  המאבק  היא  המפלגה  במצע  העיקריות  הנקודות  אחת 
בהונגריה.

הונגריה  נציגת  שהייתה  דין  עורכת  מורבי,  כריסטינה  היא  במפלגה  המפתח  מדמויות  אחת 
בוועדת האו"ם למאבק באפליית נשים, וידועה בהתבטאויותיה האנטישמיות החריפות.

הנהגת "יוביק", ובה צ'ונאד סגדי, הקימה את "המשמר ההונגרי", מיליציה ימנית, הרואה עצמה 
ממשיכה של "צלב החץ".

בכ-15%  כשזכתה  ב-2009,  האירופי  לפרלמנט  בבחירות  ראשונה  להצלחה  זכתה  המפלגה 
המפלגה  הצליחה   2010 בשנת  בהונגריה  שנערכו  בבחירות  מושבים.  ובשלושה  מהקולות 
ב-16.67%  זכתה  הראשון  הבחירות  שבסיבוב  לאחר  ההונגרי,  לפרלמנט  לראשונה  להיכנס 
מספר  גדל   2014 ב  מושבים.   26 עם  בגודלה,  השלישית  למפלגה  והייתה  הבוחרים  מקולות 

הבוחרים במפלגה מ-15.8% ל-20.22% וב 2018 ירד ל 19%.

יוון

יוונית  מפלגה  היא   ,"Chrysi Avgi" לטיני  ובכתב   "Χρυσή Αυγή" ביוונית  הזהוב",  "השחר 
כניאו- מתוארת  המפלגה  מיכלוליאקוס.  ניקולאוס  של  בראשותו  קיצונית  ימנית  לאומנית 

נאצית בקרב מבקריה.

מתפשרים".  הבלתי  וכ"הלאומנים  העממית"  הלאומית  כ"התנועה  מוגדרת  הזהוב"  "השחר 
ולמהפכה  ההשכלה"  שנקרא  ל"מה  כמתנגדת  הזהוב"  "השחר  את  תיאר  מיכלוליאקוס 

התעשייתית. מבחינה דתית, הם תומכים גם בהלניזם ובכנסייה היוונית האורתודוקסית.

עם  ומזדהים  מהגרים  כנגד  בבוטות  להתבטא  נוהגים  המפלגה  ראשי  מאוד  קרובות  לעתים 
המשטר הטוטליטרי של יואניס מטאקסס, דעות אשר מזוהות כפאשיזם מודרני. לא מעט אנשי 

תקשורת מזהים את "השחר הזהוב" כמפלגה ניאו-נאצית.

 1991 בשנת   .1980 בשנת  הזהוב"  "השחר  שיהיה  מה  של  היסודות  את  הקים  מיכלוליאקוס 
הפכה התנועה לארגון בולט, ובשנת 1993 נרשמה התנועה כמפלגה פוליטית. התנועה הפסיקה 
באופן זמני את פעולותיה הפוליטיות בשנת 2005, אך בחודש מרץ 2007 ערכה מפלגת "השחר 
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הזהוב" את הקונגרס השישי שלה, שבו הודיעו פקידי המפלגה על חידוש הפעילות הפוליטית 
של התנועה כמפלגה.

החל מ-2011 זכתה המפלגה למימון נדיב ממקור לא ידוע, והיא מפזרת כספים בתוכניות סעד 
משלה, מה שעזר לה בבחירות לפרלמנט היווני, שהתקיימו ביוני 2012, ושבהן היא זכתה ב-18 

מושבים )יותר מ-6%(.

בספטמבר 2013, בעקבות רצח ראפר המזוהה עם השמאל על ידי פעיל המפלגה, החלו ביוון 
הפגנות כנגד המפלגה וקריאות להוציאה מחוץ לחוק. המשטרה החלה בחקירה כנגד המפלגה, 
ובמהלכה פשטה על ביתו של מיכלוליאקוס ומצאה נשק, תחמושת וכסף רב. לאחר מכן עצרה 
בחשד  נוספים,  פרלמנט  חברי  וארבעה  מיכלוליאקוס  המפלגה  מנהיג  לרבות  בכירים,  כמה 

לחברות בארגון פשיעה.

בבחירות לפרלמנט היווני שהתקיימו ביוני 2019 לא הצליחה המפלגה לשחזר את הישגיה והיא 
נותרה מחוץ לפרלמנט היווני, ולעומת זאת זכתה בשני מושבים בפרלמנט האירופי.

אוקראינה 

והיא  באוקראינה,  הקיצוני  הימין  מפלגת  היא  כ"חופש",  המתורגמת   ,"Svoboda" מפלגת 
פוליטית לאומנית. מנהיג המפלגה כיום הוא אולה טיהנבוק.

כמאמינה  ופועלת  אוקראינה  של  חברתית-לאומית  כמפלגה   1991 בשנת  נוסדה  המפלגה 
פופוליסטית של לאומנות קיצונית. היא ממוקמת בימין הקיצוני של הקשת הפוליטית. היא 

נחשבת למפלגה פאשיסטית ו/או אנטישמית.
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בצל הימין הקיצוני הפוליטי: תנועות “עליונות 
לבנה" אחרות

ייחודי  הוא  ארגון/קבוצה  כל  לבנה".  "עליונות  ותנועות  קבוצות  עשרות  קיימות  באירופה 
למדינה שבו הוא פועל ומטרותיו ייחודיות לו. אולם כולם תומכים ומאמינים בתחיית הנאציזם, 
יקום אחרי נפילת הרייך השלישי. אלו  מעוניינים להגשים את חזון הרייך הרביעי, שלכאורה 
ארגונים וקבוצות בעלי עמדות פאשיסטיות, אשר תומכות ומעודדות גזענות, לאומנות לבנה, 

אנטישמיות, הכחשת שואה, שנאה ואלימות כלפי אנשים שאינם לבנים.

רשימת הארגונים והקבוצות הינה גדולה, אולם עם המובילים בהם ניתן למנות את האלה:

"Combat18" הוא ארגון חוצה ארצות. זהו ארגון טרור ניאו-נאצי, שנוסד בבריטניה, עם קשרים 
לתנועות בארצות הברית, ומאז התפשט למדינות אחרות. חברים ב-"Combat18" נחשדו בכמה 

מקרי מוות של מהגרים, לא לבנים, וחברי "C18" אחרים.

"Blood & Honour" היא רשת לקידום המוסיקה הניאו-נאצית, שנוסדה בבריטניה ב-1987. 
היא נוסדה על ידי איאן סטיוארט דונלדסון וניקי קריין, והיא מורכבת מאנשים לאומנים לבנים 
ומקושרת ל-"Combat18". הקבוצה מארגנת קונצרטים של "עליונות לבנה" בכל רחבי אירופה.

תנועת ההתנגדות הלאומית National Resistance Movement( NRM( היא תנועה ימנית 
ניאו-נאצית סקנדינבית, הפועלת במישור הפוליטי. היא נוסדה בשנת 1997 בשוודיה ודוגלת 
ב"עליונות לבנה" ובאנטי-הגירה של "לא לבנים" לאירופה. חברי הארגון מרבים לצותת מכתביו 
התנועה  חברי  דמים.  ושפיכות  אלימות  תחייב  מטרותיהם  שהשגת  ומאמינים  היטלר,  של 
דוגלים ומפיצים את הקונספירציה, שיהודים עומדים מאחורי גל ההגירה לאירופה. זאת, כחלק 
מאסטרטגיה להחליש את הגזע הארי ולהשתלט על העולם. כחלק מפעילותם הקיצונית, חברי 
התנועה מארגנים מצעדי שנאה נגד זרים, עורכים אימונים צבאיים ביערות ופועלים באלימות 

קיצונית. גורמי ביטחון בשוודיה מגדירים את NRM כארגון המסוכן ביותר בסקנדינביה.
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שמאל קיצוני
האנטישמיות החדשה

העם  פשוטי  של  הרחב  הציבור  אל  )הפונות  הפופוליסטיות  הקיצוני  הימין  מפלגות  לעומת 
לגיוס תמיכה ואהדה מבין שורותיו, תוך שימוש במסרים פשוטים וקליטים(, המדגישות את 
האיום על הזהות הלאומית והתופסות את היהדות כהשפעה זרה שברצונן לנטרל, המפלגות 
הקוסמופוליטיות  האליטות  עם  היהודים  את  מקשרות  הקיצוני  השמאל  של  הפופוליסטיות 

ועם הקפיטליזם העולמי, שנגדם הן נאבקות.

בהקשר זה יש להתייחס בתשומת לב לברית הצומחת בין השמאל הקיצוני לאיסלאם הקיצוני 
– שתי קבוצות בעלות השקפות עולם שעל פניו אינן תואמות, אך משתפות פעולה נגד ישראל 
 "Intersectionality" ידי תיאוריית ההצטלבות  והיהודים. הברית המוזרה הזאת מוסברת על 
)הצטלבות הדיכוי( –לפיה קטגוריות חברתיות ותרבותיות של קבוצות החוות דיכוי על רקע 
זה מזה, אלא  נוספים, שאינם מתקיימים בנפרד  זהות  וצירי  נטייה מינית  גזע, מגדר, מעמד, 
יחד ומשפיעים על האופן שבו מערכות כוח חברתיות פועלות על אנשים וקבוצות,  שלובים 
משפיעות זו על זו ויוצרות מערכת דיכוי מורכבת, המשקפת את ההצטלבות של סוגי אפליה 
וחסידיה  דומה,  דינמיקה  פי  על  פועלים  הדיכויים  כל  כיצד  חושפת  בעצם  התיאוריה  שונים. 
הראשונה  לקבוצה  משתייכים  היהודים  כאשר  ולמדוכאים,  למדכאים  העולם  את  מחלקים 

כמיעוט פריווילגי, לתפיסתם. 

לישראל,  שלהם  השנאה  את  לקשר  הצליחו  כיום  הקיצוני  האיסלאם  את  המייצגים  אנשים 
שהם  תוך   ,Intersectionality של  ולרעיון  הפלסטינים  לזכויות  מצדם  כנה  כדאגה  שמוצגת 
מציירים את ישראל כדמון, שכל אנשי הקדמה צריכים להילחם בו. בכך, הם פועלים להחדרת 
הרעיונות האנטישמיים לשיח המרכזי. שיח זה מצייר את יהודי ישראל כעריצים לבנים )בניגוד 
בכלל  המוסלמים  בעוד  נחות(,  גזע  ביהודים  הרואים  הקיצוני,  מהימין  האנטישמים  לדעת 
הברית  הרחבת  העולמי.  והמקופחים  המדוכאים  ממעגל  כחלק  מוצגים  בפרט  והפלסטינים 

למיעוטים ולקבוצות מוחלשות נוספות מרחיבה את מעגל השנאה וההתנגדות. 

הברית בין השמאל הקיצוני לאיסלאם הקיצוני שרווחת בקרב קמפוסים מסוימים היא הרסנית 
במיוחד, מכיוון שסטודנטים עומדים בפני בחירה ברורה: תמיכה בישראל, שגוררת נידוי ממעגלי 

שמאל ומארגוני זכויות אדם, או הצטרפות לקמפיין האנטי-ישראלי והאנטישמי. 

אנשי האיסלאם הקיצוני והשמאל הקיצוני מייצרים מציאות אלטרנטיבית, שלפיה ליהודים אין 
זכות להגדרה עצמית, וישראל היא המפירה הגדולה ביותר של זכויות אדם בעולם. 

קתוליות  נוצריות  איסלאמיסטיות,  אנטישמיות  תופעות  כוללת  החדשה  האנטישמיות 
והתחזקו  ה-20  המאה  בסוף  להתבטא  שהחלו  ייחודי,  ואופי  חידושים  בעלות  ומודרניות, 
בתחילת המאה ה-21. בשונה מביטויי האנטישמיות המסורתית, שביקשו להעמיד מציאות של 
אמת אחת תוך ביטול השונה, מבקשת האנטישמיות החדשה להכיר באחר ובשונה תוך כיבוד 
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הגיוון התרבותי, האתני והדתי, אך להדיר את ישראל כחברה סוררת, הנאחזת בציונות, כדגם 
נגד מדינת  ובהסתה  אתנוצנטרי של מדינת לאום. האנטישמיות החדשה מתאפיינת בשנאה 
של  כלפיהם  שונות  בתואנות  יהודים  כלפי  ואלימות  שנאה  לצד  לקיומה,  ובהתנגדות  ישראל 

תמיכה והזדהות עם ישראל ועם מדיניות הממשלה.

זכותו של העם היהודי להגדרה  וארגונים אינם מקבלים את  מגוון מדינות, תנועות, איגודים 
בין  הכוללים,  אלה,  גופים  לאום.  מדינת  להקים  זכותו  את  ושוללים  ישראל,  במדינת  עצמית 
השאר, מדינות ערביות, מדינות עולם שלישי, תנועות איסלאמיות, תנועות שמאל קיצוניות 
מכונן  לדפוס  ישראל  מדינת  של  הדה-לגיטימציה  את  הפכו  אנטישמיות,  וקבוצות  אירופיות 
במהלכים  פעולה  לשתף  אלה  גופים  המוביל  לתהליך  מתייחס  הנ"ל  המושג  פעולתם.  של 

דיפלומטיים והסברתיים כנגד מדינת ישראל.

ארגון "סטודנטים למען צדק בפלסטין" )SJP( הוא אחד הארגונים האנטי-יהודיים והאנטי-
ישראליים המובילים בקמפוסים, אך הוא לא השחקן היחיד: "אגודת הסטודנטים המוסלמים" 
ועיצומים(,  מהשקעות  הימנעות  )חרם,   BDS-ה תנועת   ,)Muslim Student Association(
השלום",  למען  היהודי  "הקול   ,"Kairos Palestine" ישראל",  של  האפרטהייד  "שבוע 
- כל אלה מטילים על כתפיה של ישראל בלבד את  "יהודים אירופים למען שלום צודק" 

האחריות לסכסוך במזרח התיכון ומאשימים אותה ב"רצח עם" לכאורה של הפלסטינים.

)Boycott, Divestment, Sanctions - BDS( חרם, הסטת השקעות וסנקציות

אחד הביטויים הפוליטיים של תופעת האנטישמיות החדשה היא תנועת ה-BDS. שורשיה של 
התנועה בוועידת דרבן, דרום אפריקה, בשנת 2001, שבה הוגדרה ישראל כמדינת אפרטהייד, 
ומשתתפי הוועידה קראו לבידודה של ישראל ולנקיטת סנקציות בין-לאומיות נגדה. החלטת 

ועידת דרבן הייתה הבסיס להקמת תנועת ה-BDS, אשר הושקה רשמית ביולי 2005.

ה-BDS אינו ארגון. אין לו כתובת. זוהי תנועה, אבל היא מובלת בידי "ארגון החרמות המרכזי" 
)BDS National Committee - BNC(, שבסיסו ברמאללה ושהוקם בידי עומר ברגותי, לשעבר 
דוקטורנט באוניברסיטת תל-אביב. הארגון הזה מאגד 28 ארגונים פלסטיניים שונים, הניזונים 
העוסקים  ובאירופה,  בארה"ב  ארגונים  עשרות  גם  הקימה  התנועה  מערבי.  ממימון  בעיקר 
בעיקר במאבק שתכליתו חיסול מדינת ישראל, והכול במסווה של מאבק לגיטימי לזכויות אדם 

של בני "העם הפלסטיני". 

השמאל הקיצוני מסתתר מאחורי הטענה, שמדובר במאבק פוליטי לגיטימי נגד מדיניותה של 
ישראל, נגד "הכיבוש", למשל. אבל ה"פתרון" שלהם לסכסוך היהודי ערבי הוא למעשה מדינה 
אחת בין הירדן לים, שפירושה, כי לעם היהודי לא יהיה בית לאומי וזכות לביטוי ייחודו כלאום 
יודע  ופלסטין חופשית מהירדן עד לים",  עצמאי. כל ארגון או פעיל שקורא ל"סיום הכיבוש 
שהוא קורא לחיסולה של מדינת ישראל. כל מי שקורא ליישום "תביעת השיבה" מבין שהוא 
מתכוון למחיקתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית. כל מי שמצדיק או "מבין" פעילות טרור 

נגד ישראל, רואה לנגד עיניו תמונת עולם שבה ישראל אינה קיימת.
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הכלים שבהם עושים ארגוני ה-BDS שימוש הוגדרו היטב בידי נתן שרנסקי ורוברט ויסטריך: 
מימי  יהודים,  ורצח  רדיפה  האנטישמים  הכשירו  כך  כפול.  ומוסר  דה-לגיטימציה  דמוניזציה, 
רוצחי המשיח, מרעילי בארות, מפיצי המגיפות, השולטים  ימינו אנו. היהודים היו  ועד  קדם 
בעולם באמצעות "זקני ציון", הבנקים, התקשורת, הקומוניזם והקפיטליזם גם יחד. היהודים 
רצחו ילדי נוצרים כדי לאפות מצות וילדי ערבים כדי להשביע צימאון לדם. טפלו עלינו בוגדנות 
מימי  ליהודים,  אסור  היה  לגויים  מותר  שהיה  מה  כל  לרעה.  אותנו  והפלו  כפולה"  ו"נאמנות 
"ונוסף גם הוא על שונאינו", דרך ימי ה"נומרוס קלאוזוס" ועד שלילת זכותנו להגנה עצמית 

כשאלפי רקטות משוגרות אלינו. 

"כשם שהאנטישמיות של אתמול הכשירה את הקרקע לקראת גירוש ורצח של היהודים, כך 
מנהיגי תנועת ה-BDS תרים אחר הכלים העתיקים של דמוניזציה, דה-לגיטימציה ומוסר כפול 

על מנת להניח את היסודות לעולם ללא מדינת ישראל", כותב שרנסקי.

ההצהרות ה"פוליטיות" של מנהיגי הארגונים שוללות במפורש את זכותה של מדינת ישראל 
להתקיים ואת זכות ההגדרה העצמית של העם היהודי. עומר ברגותי, מייסד ה-BDS, הצהיר, 
בכל חלק שהוא של פלסטין".  יהודית להתקיים  לזכותה של מדינה  "בהחלט מתנגד  הוא  כי 
כלומר - לא "הכיבוש" של 67' הוא המטרה לתעמולה שלו, אלא עצם קיומה של ישראל. גם 

בגבולות 1948. זוהי דה-לגיטימציה של מדינה יהודית. זוהי אנטישמיות. 

תנועת  מנהלת  ישראל  ממשלת  של  למדיניותה  לכאורה  פוליטית  התנגדות  של  זה  במסווה 
ה-BDS את מאבקה בקמפוסים בארה"ב ובכלל. 

)Black Hebrew Israelites( תנועת בני ישראל העבריים השחורים

אפרו- נוצרית  תנועה  הינה   )Black Hebrew Israelites( השחורים  העבריים  ישראל  בני 
אמריקנית, שנוסדה במאה ה-19 ודוגלת בלאומיות שחורה ובאמונה, שהם צאצאי האמת של 
זו קיימים  ישראל. בתנועה  בני-ישראל המקראיים, אשר הוגלו לאפריקה עם חורבן ממלכת 
זרמים שונים, הנבדלים בגישתם כלפי היהודים. לפי הערכות, לתנועה יש כיום עשרות אלפי 
בצפון- המרכזיות  בערים  מוגברת  נוכחות  עם  הברית,  ארצות  ברחבי  המפוזרים  חסידים, 

ניו-יורק, וושינגטון ופילדלפיה. לצד רוב הזרמים, שאינם מטיפים לשנאה  מזרח ארה"ב, בהן 
ומחזיקות  ולבנים  יהודים  כלפי  בשנאה  הדוגלות  קיצוניות,  קבוצות  גם  קיימות  ולאלימות, 
 Southern Poverty Law ארגון  מהשטן.  "מתחזים"  שיהודים  בהן  אנטישמיות,  בתפיסות 
Center, העוקב אחר קבוצות שנאה קיצוניות בארה"ב, סיווג את הפלג שהולך וגדל "הכנסייה 
העברית של אלוהים בישו הקדוש" כקבוצת שנאה, שמסריה כוללים הכחשת שואה, אמונה 
שלבנים ראויים להיעשות לעבדים ושנאה כלפי להט"בים. בין היתר, ניתן לפגוש בהם מקללים 

ומגדפים עוברים ושבים במרכזי ערים.

)Nation of Islam - NOI( אומת האיסלאם

ארגון אומת האיסלאם )Nation of Islam - NOI(, אשר נוסד בשנות ה-30' של המאה הקודמת, 
שחורים  של  הכלכלי-חברתי  מצבם  את  לשפר  שנועד  איסלאמי,  אפרו-אמריקני  ארגון  הינו 
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בארה"ב. ארגון זה נחשב לארגון השחור הלאומני הוותיק בארה"ב, ודוגל בעקביות בעליונות 
לואיס  כך, מנהיג הארגון מזה 30 שנה,  וגזעניות. בתוך  ובתפיסות אנטישמיות  הגזע השחור 
נאומיו הוא מרבה להאשים את  הינו אחד האנטישמים הבולטים בארה"ב. במסגרת  פרחאן, 
היהודים כמקור לבעיות ולפערים החברתיים של הקהילה השחורה בארה"ב. כמו כן, הוא שולל 
את זכות קיומה של מדינת ישראל וטוען, כי היהדות היא שקר ו"טעות תיאולוגית", שנועדה 
ומפעיל מסגדים  ובמדיניותה. הארגון מנהל  היהודית בכלכלת ארה"ב  להרחיב את השליטה 
ברחבי ארה"ב, אשר מושכים אלפי תומכים ופעילים. נוסף על כך, בעזרת תוכניות, פרסומים 
עקב  גינויים  אף  שעל  לציין,  יש  שלו.  השנאה  מסרי  את  מפיץ  הוא  אינטרנטיים,  וקמפיינים 
זכה לתמיכה פומבית מאישים בולטים בשל פעילותו  ואנטישמיות, הארגון  גזעניות  אמירות 

בחברה האפרו-אמריקנית. 
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הגדרת עבודה לאנטישמיות
החלטה מס' 2315 של הממשלה מיום 22.01.2017

נושא ההחלטה: אימוץ הגדרת עבודה לאנטישמיות

נפוצה, הפוגעת ביחידים  כי אנטישמיות היא תופעה כלל-עולמית  מחליטים: מתוך ההכרה, 
והשלכותיה  היקפה  אף  שעל  ומכיוון  ישראל,  ובמדינת  העולם  ברחבי  יהודיות  ובקהילות 
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 על אודות יהודים, שיכולה לבוא לידי ביטוי כשנאה כלפי 
לא- או  יהודים  יחידים,  כלפי  מכוונים  אנטישמיות  של  ופיזיים  מילוליים  ביטויים  יהודים. 

יהודים, ו/או נגד רכושם, נגד מוסדות הקהילה היהודית ונגד מוסדות ואתרים דתיים.

הדוגמאות שיובאו להלן ישמשו קווים מנחים להמחשת הגדרה של האנטישמיות:

ביטויי אנטישמיות יכולים להיות מכוונים נגד מדינת ישראל, כשזו נתפסת כ"קולקטיב יהודי". 
לעתים קרובות, אנטישמיות מאשימה יהודים ברקימת מזימות כדי להזיק לאנושות, ולעתים 
שמשתבש".  מה  כל  "על  היהודים  על  האחריות  את  להטיל  כדי  שימוש  בה  נעשה  קרובות 
שימוש  ועושה  ובמעשים,  ויזואליים  באופנים  בכתיבה,  בדיבור,  ביטוי  לידי  באה  אנטישמיות 

בסטריאוטיפים אפלים ובתכונות אופי שליליות.

במקומות  בבתי-ספר,  בתקשורת,  הציבוריים,  בחיים  אנטישמיות  של  עכשוויות  דוגמאות 
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 	 
בעיקר,   – כקולקטיב  היהודים  של  כוחם  נגד  או  כפרטים  שליליים  סטריאוטיפים  ליהודים 
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 - אמתיות או דמיוניות –שבוצעו על ידי יהודי בודד 	 
או קבוצת יהודים, או אפילו מעשים שביצעו לא-יהודים.

השנייה 	  העולם  מלחמת  במהלך  ועוזריה  הנאצית  גרמניה  בידי  היהודי  העם  רצח  הכחשת 
– השואה. הכחשת ממדי ההשמדה, מנגנוני הפעולה שלה )למשל, תאי הגזים( או הכוונה 

שמאחוריה.
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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:

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.

הטענה 	  למשל,  )כמו,  הקלאסית  לאנטישמיות  הקשורים  בדימויים  או  בסמלים  שימוש 
שהיהודים הרגו את ישו, או עלילות-דם אחרות( 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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הגדרת העבודה של הכחשה וסילוף של השואה
ההגדרה הנוכחית מהווה ביטוי למודעות לכך, שיש לקרוא תיגר על הכחשה וסילוף של השואה 

ברמה הלאומית והבין-לאומית, ושיש לבחון אותה ברמה הגלובלית.

הבאה,  העבודה  הגדרת  את  בזאת  מאמצת  השואה(  לזיכרון  הבין-לאומית  )הברית   IHRA
שאינה מחייבת מבחינה משפטית, בתור כלי העבודה שלה.

ואת ההיקף  ותעמולה, אשר מכחישים את המציאות ההיסטורית  הינה שיח  הכחשת שואה 
של השמדת היהודים על ידי הנאצים ושותפיהם לדבר עבירה במהלך מלחמת העולם השנייה, 
אשר ידועה בתור the Holocaust, השואה. הכחשת שואה מתייחסת באופן ספציפי לכל ניסיון 

לטעון כי השואה לא התרחשה. 

הכחשת השואה עשויה לכלול הכחשה או הטלת ספק באופן פומבי בשימוש במנגנוני השמדה 
מרכזיים )כגון תאי גזים, רצח המונים באמצעות ירי, הרעבה ועינויים(, או בכוונה לבצע רצח 

עם של העם היהודי.

הכחשת שואה על צורותיה השונות מהווה ביטוי של אנטישמיות. הניסיון להכחיש את רצח 
העם של היהודים הינו מאמץ לנקות את הנציונל-סוציאליזם ואת האנטישמיות מאשמה או 
מאחריות לרצח העם שבוצע בעם היהודי. צורות של הכחשת שואה כוללות גם את האשמת 
היהודים בהגזמה באשר לממדיה של השואה, או ביצירתה לצורך השגת רווח פוליטי או כלכלי, 
כך,  ידי  על  היהודים.  ידי  על  שנרקמה  קונספירציה  של  תוצאה  עצמה  השואה  הייתה  כאילו 

המטרה היא להפוך את היהודים לאשמים ולהפוך את האנטישמיות ללגיטימית פעם נוספת.

הן טיהור שמה של האנטישמיות המפורשת  לעתים קרובות, המטרות של הכחשת השואה 
וקידום אידיאולוגיות פוליטיות ותנאים, אשר מתאימים להתהוותו של אותו סוג אירוע שאותו 

היא מכחישה.

סילוף השואה מתייחס, בין השאר, ל:

לרבות  ביסודותיה העקרוניים,  או  או להמעיט בהשפעת השואה  1. מאמצים מכוונים לתרץ 
משתפי פעולה ובעלי ברית של גרמניה הנאצית;

2. מזעור ניכר של מספר קורבנות השואה, באופן שעומד בסתירה למקורות מהימנים;

3. ניסיונות להאשים את היהודים בגרימת רצח העם שלהם עצמם;

4. הצהרות אשר מציגות את השואה בתור אירוע היסטורי חיובי. הצהרות אלה אינן הכחשה של 
השואה, אלא קשורות אליה באופן הדוק בתור צורה רדיקלית של אנטישמיות. הן עשויות 
להציע, כי השואה לא הלכה רחוק מספיק בהשגת המטרה של "הפתרון הסופי של השאלה 

היהודית";

5. ניסיונות לטשטש את האחריות להקמת מחנות הריכוז והמוות, אשר תוכננו והופעלו על ידי 
גרמניה הנאצית, באמצעות הטלת האשמה על אומות או קבוצות אתניות אחרות.
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מוגש לממשלת ישראל לציון יום השואה הבינלאומי


