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ר ב ד ח  ת פ

ברחבי  היהודיות  הקהילות 
מול  יום  יום  מתמודדות  העולם 
העולה.  האנטישמיות  אתגרי 
לא  מתמשך  איום  תחת  החיים 
היהודים  של  וחוסנם  פשוטים, 
יחד  ואיתנותם  נמדד בעמידותם 
כקהילה מול אתגרים אלו. חובת 
מורידה  לא  עצמה,  על  לשמור  היהודית  הקהילה 
לאזרחיה  לספק  מדינה  כל  של  מחובתה  מאומה 
על  אירוע אשר מתרחש  בכל  עליהם  ולהגן  ביטחון 
אדמתה. יהודים חייבים להרגיש בטוחים בכל מקום 
עוגן  להיות  תמשיך  ישראל  מדינת  ולעולם  ומקום, 

לכל יהודי שירצה בכך.

תודה מיוחדת ליו"ר ההסתדרות הציונית העולמית 
ויו"ר הסוכנות היהודית בפועל מר יעקב חגואל ולכל 
צוות המחלקה למאבק באנטישמיות וחוסן קהילתי 

שנטלו חלק בבניית הדוח. 

בתקווה לשנה רגועה ובריאה
בתפוצות ובישראל.

רחלי ברץ ריקס

ראש המחלקה למאבק 
באנטישמיות וחוסן קהילתי,

ההסתדרות הציונית העולמית

יו"ר משותף לכח המשימה
למאבק באנטישמיות,

הסוכנות היהודית לישראל

ישנם קולות רוחשים 
אשר עולים לא רק 

מקבוצות שוליים 
אלא מגיעים גם 

מקבוצות מרכזיות 
בציבוריות העולמית

לא א היא  נטישמיות 
אלא  חדש,  מונח 
תהליכים  מתחדש. 
מההיסטוריה  לנו  המוכרים 
חוזרים ומקננים בהווה של חיינו, 
עם שינויים המותאמים לתקופה. 
קולות  ישנם  היום,  גם  אז  כמו 

רוחשים אשר עולים לא רק מקבוצות שוליים אלא 
מגיעים גם מקבוצות מרכזיות בציבוריות העולמית, 
הציבורי.  והמרחב  השיח  על  להשתלט  שמאיימים 
אנחנו מסרבים לשכוח מה יכול לקרות ולאן זה יכול 

להוביל, ולכן אסור לנו לתת להם במה.

בשנים האחרונות קמו ארגוני זכויות אדם רבים אשר 
הומניטריים,  וערכים  רעות  אחווה,  דגלם  על  חרטו 
אולם כאשר הדבר נוגע להחרמתה של מדינת ישראל 

- קולות אלו נאלמים.

ערכי  את  לרעה  מנצלת  הביטוי  בחופש  ההיתלות 
הדמוקרטיה ומציפה מחדש שקרים ותעמולה כנגד 
באמצעות  נעשה  הדבר  העולם.  ברחבי  יהודים 
שימוש בסטיגמות, קריקטורות בסגנון ימי הביניים, 
והשוואת  ישראל  מדינת  של  להחרמתה  קריאות 
אילו מהווים  דיבורים מעין  לנאצים.  ישראל  מדינת 
במאה  נראו  שכמותם  לאירועים  חלקלק  מדרון 
או  היום  לסדר  כך  על  לעבור  ניתן  ולא  הקודמת, 
גורמים  של  התערבות  דורשים  הם  כך.  על  להבליג 
מקומיים במישור החינוכי ובמישור המשפטי, אך גם 

עבודה דיפלומטית עמוקה ויסודית.
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מבוסס ד  2021 לשנת  האנטישמיות  מצב  וח 
בהסתדרות  ונוטרו  שנאספו  נתונים  על  הן 
היהודית,  ובסוכנות  העולמית  הציונית 
אחרים,  גלויים  ממקורות  שעובדו  נתונים  על  והן 
רשמיים  גופים  ובינלאומיים,  מקומיים  דוחות  בהם 
ארגונים  מקומיות,  משטרות  כמו  השונות  במדינות 

של הקהילות היהודיות, מכוני מחקר ועוד.

ההגדרות לפיהן נקבע אם אירוע הוא אנטישמי שונות 
ממקום למקום ומארגון לארגון, ועל אף המאמץ של 
האיחוד האירופי ו־IHRA )כוח המשימה הבינלאומי 
להנצחת זכר השואה ולמאבק באנטישמיות( להחיל 
הגדרה כלל עולמית, עדיין ניתן למצוא פער בהגדרות 
אלו ומכאן גם פער במספר האירועים האנטישמיים 
כיוון  משמעותיים  אלו  פערים  לעיתים  המדווחים. 
שרובם נאספים על ידי הקהילות היהודיות ולרוב לא 

מגיעים לרשויות ולכוחות הביטחון המקומיים. 

בנוסף לכך, אירועים רבים אינם מדווחים בזמן אמת 
לקורבנות  לעיתים  שכן  כלל,  מדווחים  שאינם  או 
זמן לעבד את האירוע אשר עברו  לוקח  האירועים 
בעל כורחם.1 לפי האסטרטגיה למאבק באנטישמיות 
של הנציבות האירופית, כ־80% מהיהודים שנשאלו 
לא דיווחו על מקרי אנטישמיות שחוו. לכן, בבואנו 
אשר  במגמה  בעיקר  התמקדנו  אלו  נתונים  לבחון 
והן  נבחרות  במדינות  נקודתית  הן  מהם,  עולה 
בראייה כלל עולמית. בנוסף, יש לציין כי הדוח עוסק 
רק באירועים אנטישמיים שהתרחשו מחוץ לגבולות 

מדינת ישראל.

1. ”Commission Presents First-Ever EU Strategy on Combating 
Antisemitism and Fostering Jewish Life”. European Commission, 
5 October 2021.

כותרות הדוח

ממוצע האירועים האנטישמיים המדווחים בשנת   •
יש  יותר מעשרה אירועים ביום.  2021 עמד על 
לזכור כי אירועים רבים עדיין אינם מדווחים ולכן 

מספר האירועים בפועל גבוה משמעותית.

ישנה התאמה בין קיומם של אירועים אקטואליים   •
לבין  השנה,  לוח  על  ואירועים  העולם  ברחבי 
זאת  לראות  ניתן  השנה  באנטישמיות.  העלייה 
למבצע  במקביל  האנטישמיות  באירועי  בעלייה 
הקורונה  מסגרי  והיציאה  החומות"  "שומר 
האירועים  במספר  בעלייה  וכן  העולם,  ברחבי 
האנטישמיים במקביל לחנוכה. מספר התקריות 
היציאה  בעת  עלו  המדווחות  האנטישמיות 
במרחב  לשהות  המגבלות  והורדת  מהסגרים 
סגר  אמצעי  יושמו  כאשר  פחתו  הן  הציבורי, 
עם  אחד  בקנה  עולה  זה  דבר  ביותר.  הדוקים 

מגמה שנצפתה גם בשנת 2020.

אנטישמיות  אירועי  במספר  מובילה  אירופה   •
שהתרחשו בשטחה בשנת 2021: קרוב ל־50% 
ממקרי האנטישמיות התרחשו באירופה, כ־30% 

בארה"ב.

דרמטית  עלייה  נרשמה  ובאוסטרליה  בקנדה   •
במספר האירועים האנטישמים המדווחים בשנה 
החולפת, ביחס לשנה קודמת. שתי מדינות אשר 
המדינות  "ברשימת  מוזכרות  אינן  כלל  בדרך 
בחודש  הרשימה.  במעלה  נמצאות  האדומות", 
החומות",  "שומר  מבצע  נערך  במהלכו  מאי, 

ר י צ ק ת
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אנטישמיים  אירועים  יותר  בקנדה  התרחשו 
בכל  במדינה  שהתרחשו  האירועים  סך  מאשר 

שנת 2020.

והרס,  השחתה  אירועי  הינם  האירועים  עיקר   •
תעמולה.  מכן  ולאחר  מצבות  וחילול  גרפיטי 
פחות  היוו  ומילולית  פיזית  אלימות  אירועי 

משליש מסך כלל האירועים.

קרוב ל־50% ממקרי האנטישמיות 
התרחשו באירופה, כ־30% 

בארה"ב. בקנדה ובאוסטרליה 
נרשמה עלייה דרמטית

Photo: Lior Saponar .סטודנט יהודי שהותקף באלבוקרקי, ניו מקסיקו
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כותרות נוספות

השנה  נרשמו  יורק2  בניו   •
אנטישמים  אירועים   2 פי 
שעברה.  לשנה   בהשוואה 

עלייה  נרשמה  אנג'לס3  בלוס   •
של 59.2% בתקריות שנרשמו 

בהשוואה לשנה שעברה. 

עלייה  נרשמה  בגרמניה   •
אנטישמיות,  בתקריות  חדה 
הפגנות  של  בהקשר  במיוחד 

בחודש   .2021 במאי  אנטי־ישראליות  וצעדות 
זה תועדו בממוצע 4שישה אירועים אנטישמיים 
מדי יום, בנוסף אירועים אנטישמים רבים דווחו 
פשעים  יותר  ספטמבר.  בחודש  הבחירות  סביב 
בכל  מאשר  בגרמניה  השנה  נספרו  אנטישמיים 

השנים 2001 עד 2018.

בששת   49% של  עלייה  נרשמה  5בבריטניה   •
החודשים הראשונים של 2021 במספר התקריות 
המספר  והוא   ,1308 על  שעומד  האנטישמיות 
במחצית  פעם  אי  שנרשם  ביותר  הגבוה  הכולל 

הראשונה של השנה.

2. ”NYPD Stats: New York Hate Crimes Doubled in 2021, With 50% 
Spike in Antisemitic Incidents”. Algemeiner.Com, 8 December 
2021.

3. Bettendorf, Natalie. ”Antisemitic attacks soar in Los Angeles”. 
Crosstown, 12 July 2021.

4. Nabert, Alexander. ”Jeden Tag werden sechs antisemitische 
Straftaten registriert”. DIE WELT, 13 November 2021. 

5. ”Antisemitic Incidents January - June 2021”. CST - Community 
Security Trust, 5 August 2021. 

באוסטריה מספר התקריות   •
המחצית  במהלך  האנטישמיות 
הראשונה של שנת 2021 הכפיל 

את עצמו.

התקריות  שיעור  ברוסיה   •
בירידה  נמצא  האנטישמיות 

מתמדת.

קורונה
התחזקו   ,2020 תחילת  מאז 
אנטי־ קונספירציה  תאוריות 
מדינת  או  שהיהודים  כך  על  המצביעות  שמיות 
ממנה  מרוויחים  הקורונה,  למגפת  אחראים  ישראל 

ונהנים מהסבל העולמי.

התפתחות "טריוויאליזציה של השואה" מאז סוף   •
נגד  ידי שימוש בסמלי שואה כמחאה  2020, על 
אמצעי בריאות שננקטו למיגור הקורונה, והיחס 
של מתנגדי החיסונים כאילו היו יהודים בתקופת 

השואה.

המכון  של  6במחקר  אנטישמיות:  קונספירציות   •
נמצא   )IFFSE( באירופה  והביטחון  הדת  לחופש 
הקונספירציות  במספר  דרמטית  עלייה  ישנה  כי 

אנטישמיות שמתפרסמות ברשתות החברתיות.

6. Rose, Hannah. "Pandemic Hate: Covid-related antisemitism 
and Islamophobia, and the role of social media". Institute for 
Freedom of Faith and Security in Europe (IFFSE), 2021.

מאז תחילת 2020, 
התחזקו תיאוריות 

קונספירציה 
המצביעות על כך 

שהיהודים או מדינת 
ישראל אחראים 

למגפת הקורונה, 
מרוויחים ממנה 
ונהנים מהסבל 

העולמי
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אנטישמיות
והסכסוך הישראלי־פלסטיני

לו  שקדמו  והאירועים  החומות"  "שומר  מבצע 
אנטישמיים  אירועים  של  גל  הציתו  מאי,  בחודש 
כך  ובתוך  ישראל,  אנטי  על  בדגש   - ברחבי העולם 

אירועים אלימים רבים כנגד יהודים. 

הברית  בארצות  האנטישמיים  האירועים  מספר   •
ב־75%  עלה  החומות",  "שומר  מבצע  במהלך 

בהשוואה לשבועיים שלפני תחילת הלחימה.

אקדמית  בשנה  העלו  שונות  סטודנטים  אגודות   •
זו 17 הצעות בהשראת ה־BDS, כאשר 11 מתוכן 

עברו.

Photo: Spokane Police Department .בית כנסת בית השלום בוושינגטון
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שינויי מגמות
באנטישמיות,  במאבק  חיובי  שינוי  חל  השנה 
שאימצו  והארגונים  המדינות  במספר  עלייה  וישנה 
מדינות  של  הכרה  ישנה  בנוסף   .IHRA הגדרת  את 
והם  אנטישמי,  הינו   BDSה־ שארגון  בכך  וארגונים 
מאמצים חוקים המגבילים או אוסרים את פעילותם 

גם  השנה  ישראל.  על  בחרם  התומכים  ארגונים  של 
האנטישמיות  תופעת  עם  בהתמודדות  שינוי  רואים 
 IHRA במגרשי הכדורגל באירופה, הן באימוץ הגדרת

והן בפרויקטים חינוכיים לשחקנים ולאוהדים.
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שנת 2021 נרשמה עלייה במספר האירועים ב
בהן  העולם,  מדינות  ברוב  האנטישמיים 
שנאספו  הנתונים  פי  על  הניטור.  מתבצע 
נשבר  שהשנה  בזהירות  להגיד  ניתן  הדוחות,  מכלל 
לצד  בעולם.  האנטישמיים  האירועים  במספר  שיא 
זאת יש להדגיש, כי השנה לא נרצח אף יהודי בעולם 

באירוע על רקע אנטישמי.

מתמשכים  אירועים  בשני  אופיינה  זו  שנה 
באנטישמיות.  לעלייה  הביאו  אשר  משמעותיים, 
הקורונה  מגפת  התפשטות  המשך  הוא  הראשון 
בשנה  שראינו  כפי  קורונה.  שגרת  תחת  והחיים 
ההסתדרות   ,2020 האנטישמיות  )דוח  שעברה7 
לאירועי  הובילה  המגפה  העולמית(,  הציונית 

"דוח האנטישמיות: עלייה חדה בשנאה ברשתות   .7
החברתיות". ניטור אנטישמיות ברחבי העולם, ההסתדרות 

הציונית העולמית, 21 ינואר 2021.

ת  ו י מ ש י ט נ א

ם י ר פ ס מ ב

אנטישמיות רבים בעולם, אולם בעוד בשנה הקודמת 
ראינו זאת בעיקר ברשתות החברתיות, שנת 2021 
הייתה בסימן החיים שבין הסגרים. אלו היוו כר נרחב 
ומחאות  השונות  המדינות  מדיניות  נגד  להפגנות 
מתנגדי החיסונים, כאשר במחאות התרחב השימוש 
ל"טריוויאליזציה  והביא  שואה,  ובסמלי  במוטיבים 

של השואה".

האירוע השני שהשפיע על מצב האנטישמיות בעולם 
היה מבצע "שומר החומות", שהתרחש במהלך חודש 
האירועים  בעקבות  שפרץ  האנטישמיות  גל  מאי. 
שקדמו למבצע ויחד עם העימות בין ישראל לחמאס, 
אינו הפעם הראשונה שהסלמה בסכסוך הישראלי־
נגד  בעולם  מחאה  גל  בעקבותיה  גוררת  פלסטיני 
האנטישמיים  האירועים  במספר  ועלייה  ישראל 
הפגנות מחאה,  רק  כללו  לא  האירועים  המדווחים. 
אלא התבטאו בתקיפות אנטישמיות, תקריות שאינן 

אלימות, השחתת סמלים יהודיים ועוד.

הגרף מציג את 
ההתפלגות השנתית 

של כלל האירועים 
האנטישמיים שנוטרו 

בהסתדרות הציונית 
העולמית.

לפי התפלגות זו ניתן 
לראות בבירור עלייה 

דרמטית במספר 
האירועים שהתרחשו 

בחודש מאי, וכן עלייה 
לקראת סוף השנה 

במקביל לציון חג 
החנוכה ברחבי העולם.

התפלגות אירועים אנטישמים לפי חודשים 2021
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חיתוך גאוגרפי

בכל רחבי העולם,  אירועים אנטישמיים מתרחשים 
לאנטישמיות  שמעבר  לראות  אפשר  השנה  אולם 
אוסטרליה  גם  הברית,  ובארצות  באירופה  הגואה 
לעומת  אירועים  של  ניכר  באחוז  מופיעות  וקנדה 

שנים קודמות בהן נפקד מקומן.

המספר  עם  הרשימה  בראש  ניצבת  אירופה  יבשת 
בשטחה,  אנטישמיים  אירועים  של  ביותר  הגבוה 
כאשר המדינות המובילות בה במספר האירועים הן: 

גרמניה, בריטניה, צרפת ואוקראינה.
במספר  בהובלה  השנייה  היא  אמריקה  צפון  יבשת 
האירועים האנטישמיים וכוללת בתוכה את ארצות 
בתוך  המדינות  בפילוח  קנדה.  ולאחריה  הברית 
ביותר  הגבוה  האירועים  שיעור  כי  נראה  ארה"ב 
מתרחש בניו־יורק, קליפורניה, פלורידה, מסצ'וסטס, 

פנסילבניה וטקסס.

אופי האירועים

כלל האירועים חולקו ל־6 קטגוריות: אלימות פיזית, 
ודה  השחתה  הפגנה,  תעמולה,  מילולית,  אלימות 

לגיטימציה כנגד ישראל.

בהם  אלימים,  אירועים  נכללו  פיזית  אלימות  תחת 
ירי, פגיעה פיזית ברחוב, מרדף אחרי יהודים, יריקות 
נכנסו  מילולית  אלימות  תחת  ועוד.  יהודים  על 
אירועים כמו התעמרות, קללות, מכתבים בעלי אופי 
אירועי  ועוד.  ספציפיים  לאנשים  שמוענו  אנטישמי 
חלוקת  ברחובות,  כרזות  הדבקת  כללו  תעמולה 
עלונים אנטישמיים בחצרות בתים פרטיים, בתחנות 
נוספים, התבטאויות  ציבוריים  ובמקומות  אוטובוס 
גם  מסוימים  במקרים  או  בתקשורת  אנטישמיות 
פוסטים אנטישמיים ברשתות חברתיות. ב'השחתה' 
השחתת  קברות,  בתי  חילול  כמו  אירועים  נכנסו 
על  אנטישמי  גרפיטי  ריסוס  ברחובות,  נגף  אבני 

הערה: הגרפים אשר מוצגים בפרק זה מבטאים מגמה כוללת ומבוססים על אירועים
אשר נוטרו בהסתדרות הציונית העולמית ופרסומים בתקשורת העולמית.

התפלגות אירועים לפי יבשות
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קירות, שריפת מבני ציבור השייכים ליהודים כאשר 
לגיטימציה'  וב'דה  ועוד;  במקום  שאינם  ידוע  היה 
נכנסו אירועים אנטישמיים עם הקשר ישיר למדינת 

ישראל.

אירועי  היו  בעולם  האירועים  רוב  כי  לראות  ניתן 
השחתה )37%(, לאחר מכן אירועי תעמולה )24%(, 
 ,)13%( פיזית  אלימות   ,)15%( מילולית  אלימות 

הפגנות )6%( ואירועי דה לגיטימציה )5%(. 

ההתפלגות  את  מבטא  באירופה  האירועים  פילוח 
באירועי  קל  פער  עם  האירועים,  באופי  העולמית 
יש  הברית  בארצות  אלימות.  ובאירועי  השחתה 
יותר אירועי אלימות פיזית מאשר אלימות מילולית 
לעומת אוסטרליה בה עיקר האלימות הינה מילולית. 

אלימות
מילולית

10%

אלימות
מילולית

11%

אלימות פיזית
20%

אלימות 
פיזית
10%

התפלגות ביטויי אנטישמיות
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ארצות הברית

השנה הנוכחית עמדה בסימן גזענות בארצות הברית. 
לצד השלכות הקורונה, את השנה פתחו המהומות 
למנוע  קיצוני  ימין  מפגיני  ניסו  שם  בקפיטול, 
מהמחוקקים לאשר את תוצאות הבחירות לנשיאות. 
עם  חולצות  לובשים  אנשים  מספר  נצפו  במהומות 
הכיתוב “Camp Auschwitz“, אשר נמכרו ברשתות 
החברתיות. בחודש מרץ היו שני אירועי ירי המוניים, 
הועמדו  באפריל  אסייתיות.  נשים  שש  נרצחו  בהם 
פלויד,  ג'ורג'  ברצח  מעורבים  שהיו  השוטרים  לדין 
גזעני  צדק  אי  על  השיח  את  שוב  העלה  אשר  דבר 
 Black Lives" בפני רשויות החוק והתחדשו מהומות

Matter", שהיו בהפוגה בעקבות סגרי הקורונה. 

להתגברות  פורה  כר  מהווים  אלו  אירועים 
נתפסת  היהודית  הקהילה  שכן  האנטישמיות, 
לעיתים על ידי קהילות קצה אחרות כ'לבנה', עשירה 
ופריווילגית. בנוסף הייתה עלייה בשיח הפרוגרסיבי 
נתפסות  אשר  והציונות,  ישראל  מדינת  נגד 

כקולוניאליזם לבן.

גוברת בכל קשת העמדות  האנטישמיות באמריקה 
שבשנת  כך  האוכלוסייה,  שכבות  ובכל  הפוליטיות 
2021 נשברו שיאים במספרי האירועים האנטישמיים 
שדווחו, זאת לעומת שנים קודמות. במשך עשורים 
הזהירו סוכנויות אכיפת החוק המרכזיות מפני שורה 
שפעילותם  שנאה,  המפיצים  עוינים  גורמים  של 
האלימות  ההתפרצויות  מאנטישמיות.  מונעת 
שאירעו, בין השאר, בפיטסבורג, בפוויי, בג'רזי סיטי 
האנטישמיות,  להתגברות  כאוב  ביטוי  הן  ובמונסי, 
בדרכים  גם  הציבורית  לתודעה  היא מחלחלת  אבל 

מתוחכמות יותר.

אירועים   503 השנה  היו  יורק  8בניו  למשל,  כך 
אנטישמיים, זאת לעומת 252 אירועים בשנת 2020, 
אנג'לס,  בלוס  האירועים.  במספר   100% של  עליה 
בששת החודשים הראשונים של 2021, התרחשו 43 
פשעי שנאה נגד יהודים )זאת 9לפי נתוני משטרת לוס 
בעלייה  מדובר   ,)Crosstown ארגון  שאסף  אנג'לס 
המקבילה  הזמן  למסגרת  בהשוואה   59.2% של 
 14.6% מהוות  אלו  אנטישמיות  תקריות  אשתקד. 
מכלל פשעי השנאה בלוס אנג'לס עד כה השנה, מה 
השלישית  המיעוט  לקבוצת  היהודים  את  שהופך 
הנרדפת ביותר במקום )אחרי השחורים והלטינים(.

היהודי־ הוועד  שפרסם  10בסקר 

האמריקני )AJC( נמצא כי אחד 

8. ”NYPD Stats: New York Hate Crimes 
Doubled in 2021, With 50% Spike in 
Antisemitic Incidents”. Algemeiner.Com, 
8 December 2021.

9. Bettendorf, Natalie. ”Antisemitic 
attacks soar in Los Angeles”. 
Crosstown, 12 July 2021. 

10  Mayer, Avi. ”The State of 
Antisemitism in America 2021”. AJC, 
25 October 2021.
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מתוך ארבעה יהודים אמריקאים 
לאנטישמיות  קורבן  נפל   )24%(
בשנה האחרונה. בנוסף, ארבעה 
יהודים אמריקאים  מתוך עשרה 
את  שינו  שהם  אומרים   )39%(
את  להסתיר  כדי  התנהגותם 
יהדותם. באשר לפער התפיסתי 
 90%  - באנטישמיות  בעלייה 
מאמינים  אמריקה  מיהודי 
בעיה  היא  שהאנטישמיות 
ו־82% מיהודי אמריקה מאמינים 
בארצות  עלתה  שהאנטישמיות 

הברית בחמש השנים האחרונות, זאת לעומת 60% 
מהאמריקאים הלא יהודים שחושבים כך.

בריטניה

האנטישמיות  התקריות  11דוח 

 CST -(  2021 ינואר-יוני 
 ,)Community Security Trust
הראשונה  במחצית  כי  מראה 
של השנה נרשמו 1,308 אירועי 
בפריסה  אנטי־יהודיים  שנאה 
 49% של  גידול  זהו  ארצית. 
שנרשמו  התקריות   875 לעומת 
הראשונים  החודשים  בששת 
הכולל  והוא המספר   , 2020 של 
אירועים  של  ביותר  הגבוה 
השנה.  של  הראשונה  במחצית  פעם  אי  שדווחו 
תקריות   911 נרשמו   2019 של  הראשונה  במחצית 
אנטישמיות, ב־2018 נרשמו 810 תקריות, וב־2017 
הזו  המגמה  העבר,  מניסיון  תקריות.   786 נרשמו 

מתקיימת גם בהמשך השנה.
שיא זה של תקריות אנטישמיות בששת החודשים 
באירועים  מהזינוק  נובע   ,2021 של  הראשונים 
שדווחו במהלך מבצע "שומר החומות" ובעקבותיו. 
במקביל  הקורונה,  הגבלות  התרופפות  כי  יתכן 
רגשיות  תגובות  שעורר  החומות"  "שומר  למבצע 
של  מחודשים  שחרור  לאנשים  סיפקו  חזקות, 
תסכול שנגרם מהסגר. אם נבחן זאת לפי חודשים 
- בינואר 2021 דווחו רק 89 תקריות אנטישמיות, 
המספר החודשי הנמוך ביותר שנרשם מאז דצמבר 
השני  והחודש  תקריות(   86 על  דווח  )שם   2017
אנטישמיות  תקריות  מ־100  פחות  דווחו  בו  מאז 
 639 דווחו  בלבד  מאי  בחודש   .)2020 )בדצמבר 
תקריות אנטישמיות. המספר החודשי הגבוה ביותר 

שנרשם אי פעם במדינה.

11. ”Antisemitic Incidents January- June 2021”. CST-Community 
Security Trust, 5 August 2021.

״החדשות הטובות
הן שפשעים 

אנטישמים נחקרים 
ונלקחים ברצינות, 

אבל מי רוצה להיות 
במצב שבו אנו

מודים למשטרה כי 
עצרה את הבחורים 

שהרגו אותנו?״
הרב יונה בוקשטיין, הרב המייסד 

של ביהכ״נ פיקו, לוס אנג׳לס

מפגין לובש חולצה ועליה הכתובת:
Photo: Twitter ."קאמפ אושוויץ"
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בלונדון רבתי דווחו 748 תקריות אנטישמיות, עלייה 
במחצית  שדווחו  האירועים   496 לעומת   51% של 
 181 דווחו  רבתי  במנצ'סטר   .2020 של  הראשונה 

של  עלייה  אנטישמיות,  תקריות 
בתקופה  התקריות  מ־70   159%
העלייה  את  ב־2020.  המקבילה 
להסביר  ניתן  אלו  באזורים 
מהתגובות  ניכר  שחלק  בכך 
במזרח  להסלמה  האנטישמיות 
אישי  באופן  הופנו  התיכון, 
הגדולות  היהודיות  לאוכלוסיות 
דווחו  בנוסף,  בבריטניה.  ביותר 
בלידס,  אנטישמיות  תקריות   30
25 בליברפול, 17  בגייטסהד,   28
בבירמינגהאם ו־15 בבורמהמווד 

ואלסטרי.

ביותר  הנפוצים  האנטישמים  האירועים  אופי 
ותעמולה  בשיח  היו   ,2021 של  הראשונה  במחצית 
ולמוטיבים  התיכון  במזרח  לסכסוך  התייחסו  אשר 
)ב־693  אנטי־ציוניים  פוליטיים 
בתקופה   151 לעומת  אירועים, 
המקבילה ב־2020(. 43 אירועים 
לגרמניה  ישראל  את  השוו 
הוזכרו  אירועים  וב־68  הנאצית 
"ציוני",  או  "ציונות"  המושגים 
לעתים קרובות כדי לא להשתמש 

במילה "יהודי". ״למרבה הצער, 
האנטישמיות 

בבריטניה תמיד נראית 
כאשר יש עימות 

במזרח התיכון, אבל 
הפעם ההרגשה היא 

שהמצב גרוע מבעבר״ 
לוסיאנה ברגר, חברת פרלמנט 

לשעבר, יהודייה בולטת 
ממפלגת הלייבור 
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גרמניה

 1,850 דווחו   ,2021 נובמבר  לתחילת  נכון 
זאת  אוקטובר(,   - )ינואר  אנטישמיים  אירועים 
 2020 שנת  כל  במהלך  מקרים  כ־1,909  לעומת 
הפדרלית  הפלילית  המשטרה  12משרד  נתוני  לפי 
פשעים  )Bundeskriminalamtes BKA(. יותר 
השנים  בכל  מאשר  השנה  נספרו  כבר  אנטישמיים 
הפלילית  המשטרה  נתוני  לפי   .2018 עד   2001
אלימות  מעשי   35 השנה  זוהו  כה  עד  הפדרלית, 
אנטישמיים בהם נפצעו 17 בני אדם קל עד בינוני, 
נעצרו  מהם  חמישה  רק  כאשר  חשודים,   930 וזוהו 
כל  מספקות  לא  הרשויות  הוצאו.  מעצר  צווי  ושני 

מידע לגבי אופן סיום ההליך הפלילי.

פשעים   580 השנה  רשמה  הפדרלית  הממשלה 
מקלנבורג־פומרניה  בברנדנבורג,  אנטישמיים 
משויכות  היו  אשר  במדינות  וסקסוניה.  המערבית 
בעבר למזרח גרמניה, מספר הפשעים האנטישמיים 
השנים  בארבע  משמעותית  ובצורה  בהתמדה  גדל 
זאת  וטורינגיה,  סקסוניה־אנהלט  האחרונות, 
 ,2017 בשנת  אנטישמיים  פשעים  ל־330  בהשוואה 

416 בשנת 2018 ו־491 בשנת 2019.

האנטישמיות  התקריות  מספר  לשיא  הגיע  בברלין 
בהשוואה  השנה  של  הראשונים  החודשים  בששת 
נרשמו  הכל  בסך   .)RIAS Berlin13( קודמות  לשנים 
יוני,  עד  מינואר  אנטישמיים  אירועים   522 בברלין 
המספר  זהו  כאשר  כ־27%,  של  עלייה  המבטאים 
כשלוש  נרשמו  בממוצע   .2018 מאז  ביותר  הגבוה 
כאשר  התקופה,  במהלך  ביום  אנטישמיות  תקריות 
במהלך  נרשמו   ,211 מהתקריות,  מחצית  כמעט 

12. Nabert, Alexander. ”Jeden Tag werden sechs antisemitische 
Straftaten registriert”. DIE WELT, 13 November 2021.

13. ”Antisemitische Vorfälle in Berlin, Januar bis Juni 2021”. 
Recherche - und Informationsstelle Antisemitismus Berlin 
(RIAS Berlin).

חודש מאי ומבצע "שומר החומות". נתון זה מצביע 
בגרמניה  האנטישמיות  מהתקריות  שכחצי  כך  על 

מתרחשות בברלין.

נגד  לאנטישמיות  קשורים  היו  מהאירועים   48.1%
מדינת ישראל, ו־42.9% כללו מקרים של אנטישמיות 
ממחצית  יותר  זאת,  עם  יחד  לשואה.  הקשורה 
החודשים  בברלין בששת  האנטישמיות  מהתקריות 
הראשונים של השנה, לא הציגו קשר הדוק למבצע 
"שומר החומות" או למגפת הקורונה, מה שמעיד עד 
היומיום  חיי  את  ומלווה  נפוצה  האנטישמיות  כמה 

של יהודי ברלין גם בשגרה.

השפעת הבחירות לבונדסטאג
הגרמני על אירועי אנטישמיות

במהלך ספטמבר 2021, התקיימו בחירות פדרליות 
בגרמניה ובחירות מקומיות בחלק מהמחוזות. כמו 
תקריות  התרחשו  הפעם  גם  הקודמות,  בבחירות 
ובמרחב  השונים  הקמפיינים  סביב  אנטישמיות 
הציבורי הוצגה המחלוקת הפוליטית בין המפלגות, 
 38 אנטישמיים.  ביטויים  באמצעות  גם  השאר  בין 
כללו  לבחירות  הקשורות  אנטישמיות  תקריות 
וברוב   ,)3( פליירים  או   )7( מדבקות   ,)21( גרפיטי 
של  כרזות  או  לפוסטרים  הוצמדו  אלו  המקרים 
תכנים  הוצגו  המקרים   38 מתוך  ב־6  המפלגה. 
יותר  בהפגנות.  שנישאו  בנאומים  אנטישמיים 
משני־שליש )26( מהאירועים הידועים התרחשו בין 
במחצית  כאשר  ספטמבר,  לאמצע  אוגוסט  אמצע 
הראשונה של ספטמבר תועד בממוצע אירוע אחד 
ששימשו  האנטישמיים  הסטריאוטיפים  יום.  מדי 
הקשורה  לאנטישמיות  בעיקר  מיוחסים  בתקריות 
)פוליטיקאים(  אחרים  סימון  מקרים(,   19( לשואה 
 16( ולהכפיש אותם  כדי להפחית בערכם  כיהודים 
ואנטישמיות  קונספירציה  למיתוסי  וכן  מקרים( 

 .)RIAS( )מודרנית )13 מקרים
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הימין־ מפלגת  של  עלייתה 
הקיצוני AfD במדינות המשויכות 
למזרח גרמניה בעבר, מתבססת 
באזור  ששלטו  הרעיונות  על 
חומת  נפלו  אז   ,1989 שנת  עד 
גרמניה  מזרח  וממשלת  ברלין 
ברעיונות  שתמכה   ,DDRה־(
כמו  ציוניים  ואנטי  אנטישמיים 

קשרים דיפלומטיים עם ארגון הטרור אש"ף(.

קיצוני,  ימין  הם   AfD ממצביעי  שליש  כמעט 
 )AJC( האמריקאי  היהודי  הוועד  של  14דוח  ולפי 
האנטישמיות היא חלק מהותי מעקרונות המפלגה. 
הפעם  זו  נבחרה  שהמפלגה  העובדה  בעקבות 
לקבל  מתחילה  היא  לפרלמנט,  ברצף  השנייה 
פוליטית,  קרן  באמצעות  מהמדינה  עקיף  מימון 
בעקיפין  מממנים  הגרמניים  המיסים  משלמי  וכך 
גרמניה  מזרח  ובמדינות  היות  אנטישמית.  מפלגה 
לשעבר אין הבנה והכרה משמעותית באנטישמיות 
להשפעתם  נתונה  המקומית  האוכלוסייה  כתופעה, 
של סטריאוטיפים אנטישמיים, במיוחד כשהמפלגה 
לאנטי־ציונות  בנוגע  מתבטאת  השולטת 

ולאנטישמיות.

הכוח  את  איבדה   AfDה־ הפדרלית  ברמה  בעוד 
פרשיות  בעקבות  זאת  אלו,  בבחירות  הפוליטי 
היא  המזרח  במדינות  גוברת,  והקצנה  שחיתות 
 AfDה־  ,24.6% עם  בסקסוניה,  התחזקה.  דווקא 
ובתורינגיה  ביותר,  החזק  הפוליטי  לכוח  הפכה 
 AfDה־ ממצביעי   59% מהקולות.   24% השיגה 
באוכלוסייה,  בממוצע   30% לעומת  שנסקרו, 
אישרו את ההצהרה שיהודים "מרוויחים מהאשמה 
מהמצביעים  ו־50%  השואה",  לגבי  הגרמנית 

14  ”Die Mobilisierung Des Ressentiments. Zur Analyse Des 
Antisemitismus in Der AfD”. AJC Germany, 17 December 2021.

האמירה  עם  הסכימו  שנסקרו 
חזקה  השפעה  "יש  ליהודים  כי 
בגרמניה"  הפוליטיקה  על 
)בעוד 24% משאר האוכלוסייה 
 31% זו(.  קביעה  עם  מסכימים 
עם  הסכימו   AfDה־ ממצביעי 
שהיהודים  ש"מה  האמירה 
שווה  הוא  לפלסטינים  עושים 
עם  עשו  שהנציונל־סוציאליסטים  למה  ערך 
בניגוד לממוצע באוכלוסייה שעמד  )זאת  יהודים" 

על 21%(.

צרפת

כותרות  מספר  סיפקה  צרפת  האחרונות  בשנים 
רצח  בהם  בשטחה,  אנטישמיים  לאירועים  באשר 
מיריי קנול ב־2018 ורצח שרה חלימי שנה לפני כן, 
ב־2017. אחרי הליך משפטי שנמשך מאז הרצח של 
בצרפת  העליון  המשפט  בית   2021 באפריל  חלימי, 
היה  ולא  מעורער  נפשי  במצב  היה  הרוצח  כי  קבע 
שבתחילת  לאחר  זאת  במעשיו,  אנטישמי  היבט 
2018 הודה החוקר האחראי על החקירה כי הרצח 
הובילה  העליון  החלטת  אנטישמי.  אופי  בעל  היה 
כ־20  השתתפו  בפריז  בצרפת,  המוניות  להפגנות 
ועוד  בצרפת,  היהודית  מהקהילה  רובם  איש,  אלף 
עשרות־אלפים קיימו הפגנות ברחבי צרפת והעולם, 

בין היתר בניו יורק ובישראל.

שתרמה  הקורונה  מגפת  לצד  לכך,  בנוסף 
החל  הנוכחית  בשנה  במדינה,  היציבות  לחוסר 
אחד  כאשר  ב־2022,  שיתקיים  לנשיאות  המרוץ 
ימני־קיצוני.  יהודי  זמור,  אריק  הוא  מהמתמודדים 
התמודדותו העלתה בצרפת שיח קיצוני ואנטישמי, 

ורבים מהקהילה היהודית חוששים לעתידם.

״מבחינה היסטורית, 
האנטישמיות במזרח 

גרמניה מעולם לא 
טופלה באמת לאחר 

המלחמה.״ 
אנטה בהאנה, ראש קרן 

אנטוניו אמדאו, ברלין
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על  שהתפרסם  מקיף  15סקר 

מצב האנטישמיות כיום בצרפת, 
מעיד על תחושות דומות בשטח 
 ,CRIF ידי  על  הוזמן  )הסקר 
היהודיים(.  הארגונים  מועצת 
מעריכים  מהנשאלים   56%
חמורה  האנטישמיות  שכיום 
 35% עשור,  לפני  מאשר  יותר 
נותר  התופעה  שמצב  טוענים 
דומה למצב לפני עשר שנים ורק 
שהאנטישמיות  מעריכים   9%

נחלשה.

למדי  נפוצה  האנטישמיות  כי  מעלים  הממצאים 
הצרפ האוכלוסייה  של  הצעירות  השכבות  ־בקרב 

האנטי־ ממדי  לגבי  ההערכות  למרות   .)42% )תית 
שמיות בקרב האוכלוסייה המוסלמית במדינה, 72% 
סבורים שהאנטישמיות נפוצה מאוד בקרב מפלגות 
הימין הרדיקלי בצרפת, לעומת 38% שממקמים את 
האנטישמיות בקרב מפלגות השמאל הרדיקלי. 41% 
נפוצה  מאוד  שהאנטישמיות  מעריכים  מהנשאלים 
יהודים  שנאת  כי  טוענים  ו־41%  המוסלמים  בקרב 
72% מהנשאלים סבו־  די נפוצה בקרב המוסלמים.
רים שהאנטישמיות נפוצה מאוד או די נפוצה בקרב 

מהגרים ואנשים בעלי רקע הגירתי.

ביחס  צרפת  אזרחי  עמדות  את  גם  בדק  הסקר 
אומרים   61% אנטי־ישראלית:  לאנטישמיות 
באמצעות  רעיונותיהם  את  מפיצים  שאנטישמים 
יהודים.  כלפי  במקום  ישראל  כלפי  ביקורת  הפניית 
מעריכים   ,36% מהנשאלים,  משליש  יותר  זאת,  עם 
גם  ישראל  מדינת  של  להיעלמותה  לייחל  שאפשר 

מבלי להיות אנטישמי.

15  ”CRIF - ENQUÊTE : LA PERCEPTION DE L’ANTISÉMITISME 
AUJOURD’HUI EN FRANCE”. Conseil Représentatif des 
Institutions Juives de France, 22 February 2021.

אוסטריה

עלייה  ישנה  באוסטריה 
האירועים  במספר  משמעותית 
מספר  כאשר  האנטישמיים16, 
במהלך  האנטישמיות  התקריות 
שנת  של  הראשונה  המחצית 
2021 הכפיל את עצמו. במהלך 
השנה  של  הראשונה  המחצית 
דווחו 562 תקריות אנטישמיות, 
המקבילה  בתקופה   257 לעומת 

בשנת 2020. 

התקיפות המילוליות או הפיזיות קשורות במידה רבה 
האירועים  ורוב  התיכון,  במזרח  ולסכסוך  לקורונה 
כללו התנכלויות ואלימות מילולית. דווחו 58 מקרים 
של נזק לרכוש, כמו כתובות נאצה אנטישמיות, יחד 
באוסטריה  גם  פיזיות.  פגיעות  ו־8  איומים   11 עם 
מדווחים על עלייה במספר התקריות האנטישמיות 
בחודש מאי, אלו התמקדו בעיקר בישראל ובהכחשה 

וזילות השואה )ופחות בקורונה(.

״מאז תחילת התיעוד השיטתי
של תקריות אנטישמיות

באוסטריה לפני 20 שנה,
הקהילה היהודית מעולם
לא התמודדה עם מספר

כה גבוה של תקריות מדווחות.״ 
IKG דוח

16  ”Gemeldete antisemitische Vorfälle im 1. Halbjahr 
2021”. Antisemitismus - Meldestelle der Israelitischen 
Kultusgemeinde Wien (IKG) 2021.

״אחותי נרצחה 
פעמיים: פעם על 

ידי הרוצח ופעם על 
ידי מערכת המשפט 

הצרפתית.״ 
וויליאם אטל, אחיה של

שרה חלימי שנרצחה
על ידי שכנה המוסלמי
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אוסטרליה

כה  עד  נתפסה  אוסטרליה 
כמדינה רגועה ואוהדת לישראל 
ישנו  השנה  אולם  ולמהגרים, 
שינוי ניכר שמעורר שאלות רבות 
היהודית  הקהילה  את  ומטריד 
ביבשת. לפי הנתונים שנבדקו בין 
אוקטובר 2020 לספטמבר 2021, 
האנטישמיות  התקריות  מספר 
האחרונה,  בשנה  ב־35%  עלה 
מתועדים,  אירועים   447 עם 
וכתובות  פיזיות  תקיפות  כולל 
המנהלת  )17המועצה  גרפיטי 
ישנם  אוסטרליה(.  יהדות  של 
תקיפות,   272 על  דווחים 

ונדליזם  מילוליות,  הטרדות  פיזיות,  תקיפות 
וכתובות גרפיטי, ו־175 איומים, פער ועלייה של 116 
 אירועים מ־331 שנספרו ב־12 החודשים הקודמים.

האירועים:  סוגי  בכל  היא  באנטישמיות  העלייה 
ל־147  מ־128  ב־14%  עלו  והטרדות  התעללות 
אירועים, כתובות גרפיטי עלו מ־42 ל־106 אירועים, 
ב־157%,  עלה  אנטישמיות  ומדבקות  כרזות  גילוי 
ומספר  ונדליזם,  אירועי   11 נרשמו  ל־72.  מ־28 
התקיפות הפיזיות נותר קבוע, בעוד האיומים בדואר 

אלקטרוני, בטלפון ובדואר פחתו.

יותר  קטן  אזורי  סקר  ממצאי  עם  חופפת  העלייה 
קווינסלנד,  במדינת  יהודים  בקרב  השנה  שנערך 
הכוללת את בריסביין, קיירנס וגרייט ברייר ריף, לפיו 
6 מתוך 10 יהודים דיווחו כי הם חווים אנטישמיות, 

17. Nathan, Julie, ”Report on Antisemitism in Australia 2021 1 
October 2020 – 30 September 2021”. Executive Council of 
Australian Jewry (ECAJ), 12 December 2021.

ציינו   ,91.5% המכריע,  הרוב  אך 
כי לא דיווחו על האירוע.

בעולם,  אחרים  במקומות  כמו 
הקהילה  נגד  האנטישמיות 
הושפעה  באוסטרליה  היהודית 
ממגפת הקורונה וממבצע "שומר 
בחודש מאי. בתקופה  החומות" 
זו דווחו 88 אירועים, לעומת 34 
אירועים בממוצע בשאר חודשי 

השנה. 

״מאחורי 
הסטטיסטיקה, 
מסתתרים כמה 

סיפורים אישיים 
מחרידים של 

ביריונות אנטישמית 
מתמשכת כלפי 

תלמידים יהודים 
בבתי ספר ותקיפה 
פיזית אכזרית של 
יהודי בדרכו לבית 

הבנסת.״ 
ECAJ ,ג׳ולי נתן

ביטויי שנאה בערים רבות באוסטרליה
Report on Antisemitism in Australia



19המחלקה למאבק באנטישמיות וחוסן קהילתי

ברית המועצות 
לשעבר

במהלך שנת 2021 הפך השימוש 
לרבות  אנטישמית,  בתעמולה 
השואה,  של  ייחודה  שלילת 
את  המאפיין  המרכזי  למוטיב 
ברית  במרחב  התופעה  מגמות 
רואים  אנו  לשעבר.  המועצות 

במזרח אירופה את שינוי הנרטיב של השואה, עיוות 
העצמי  הסבל  בתוך  והכללתה  היסטוריות  עובדות 
מוחלטת  התעלמות  תוך  הנאצים,  בידי  המקומי   -
הנאצים.  עם  המקומיים  של  הפעולה  משיתוף 
האנטישמיות הסובייטית במהלך המלחמה ואחריה, 
ההיסטורי  הנרטיב  ליצירת  בסיס  להוות  ממשיכה 

החליפי.

המועצות  ברית  במרחב  השואה  סמלי  ביזוי 
לא  ביותר  לנפוץ   2021 שנת  במהלך  הפך  לשעבר, 
בעיקר  אלא  מקומיים,  פוליטיים  גורמים  בידי  רק 
החיסונים  ומתנגדי  הקורונה  מגפת  מכחישי  בקרב 
בלארוס  לדוגמא,  הציבורי.  במרחב  והמגבלות 
אנטישמית  תעמולה  של  גבוה  בהיקף  התאפיינה 
של  מכוונת  בהשתקה  המלווה  שלטוני,  ממקור 

השואה. 
ברית־ ברחבי  גם  עולמית,  הכלל  למגמה  בדומה 
המועצות לשעבר אימצו מתנגדי החיסונים ומכחישי 
המגפה את סמלי השואה )טלאי צהוב, בגדי אסירים 
זאת,  תופעה  לעמדתם.  כסמל  היד(  על  ומספרים 
על  גם  פסחה  לא  ובאוקראינה,  ברוסיה  שהחלה 
מדינות נוספות באזור כמו ליטא, לטביה ואסטוניה.

רוסיה

מצב  על  תיעוד  מעט  קיים 
ולכן  ברוסיה  האנטישמיות 
מרבית  על  יודעים  איננו 
האנטישמיות.  ההתרחשויות 
נשיא  של  ודיווח  ההערכות  לפי 
היהודיות  הקהילות  איחוד 
התקריות שיעור  ברוסיה, 
מתמדת,  בירידה  נמצא  במעצמה  האנטישמיות 
הסובייטי  לנרטיב  מדאיגה  חזרה  ישנה  עדיין  אולם 
של שלילת ייחודיות השואה ושימוש באנטישמיות 
רטורית כחלק מהביקורת כלפי מדינת ישראל, זאת 

בדומה לבלארוס. 

ביותר  הנפוצה  החברתית  הרשת   ,VKontakte
הרוסי,  לממשל  ברור  באופן  והמקושרת  במרחב 
ממשיכה להוות מוקד מרכזי להפצה בלתי מבוקרת 
שגורמי  מבלי  אנטישמיים,  ומסרים  תכנים  של 

האכיפה המקומיים יתנו את דעתם על התופעה.

הובילה לשילוב תכנים אנטישמיים  מגפת הקורונה 
היהודים  של  אשמתם  בדבר  אמירות  בשיח. 
הפרו־ כמו  למסורות  קושרו  הנגיף  בהתפשטות 
מלופייב,  קונסטנטין  ידי  על  ציון  זקני  טוקולים של 
לאחד  שנחשב  הנוצרי־אורתודוכסי  העסקים  איש 
האורתודוכסית.  הרוסית  הכנסייה  של  הפטרונים 
"אנה  הפופולרית  הרוסית  הטלוויזיה  בסדרת 
ששודר  השנייה  העונה  מפרקי  באחד  הבלשית", 
השנה ועסק בפיתוח חיסון למחלה מדבקת, הוצגו 
דמויות של יהודים שניסו לנכס לעצמם את הצלחת 
את  רצחו  ואף  בצע  תאבי  היו  הרוסים,  הרופאים 
הממלכתית  הטלוויזיה  בנוסף,  הרוסים.  הרופאים 
מבצע  על  לישראל  שלעגה  בלבד  זו  לא  רוסיה  של 
סובייטית  ברטוריקה  בחרה  גם  אלא  החיסונים, 

כשכינתה אותו "פשיסטי" ו"גזעני".

״ישנה ירידה 
בכמות האירועים 

האנטישמים בשנה 
האחרונה ברוסיה.״ 

הרב אלכסנדר )סאשה( 
בורודה, נשיא איחוד

קהילות יהודים ברוסיה 
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אוקראינה

ומעשי  האנטישמי  השיח 
באוקראינה,  הרבים  הוונדליזם 
העיסוק  של  יוצא  לפועל  הפכו 
יהודים  בנושאים  הציבורי 
שנה   80 אירועי  ציון  כגון 
וחגיגות  יאר  בבאבי  לטבח 
הציבורי.  במרחב   חנוכה 
על־ידי  נוצלה  הקורונה  מגפת 
גם  אחדים  פוליטיים  גורמים 
המשטר  כנגד  הביקורת  להבעת 

היהודים  עם  הציבורית  בתודעה  המקושר  הקיים, 
וראש  זלנסקי  וולודימיר  הנשיא  של  מוצאו  בשל 

הממשלה. 

מושמעות  הרשויות  נגד  רבות  ציבוריות  בעצרות 
ובהחלטיות  בכוונה  מפיצה  "18ישראל  כמו  קריאות 
על  נכבשה  "המדינה  באוקראינה",  אנטישמיות 
האוליגרכיה  את  המשרת  ציוני  טרור  ארגון  ידי 
19להרוס  למטרה  לה  ששמה  העולמית,  היהודית 
התיישבו  בשלטון  "20היהודים  הציוויליזציה",  את 
והם   )Verkhovna Rada( האוקראיני  בפרלמנט 
הורסים את תושבי אוקראינה" ומופיעים הדימויים 
בצע. כתאבי  היהודים  של  "הקלאסיים"  השליליים 
השנה,  האלימות  בתקריות  מסוימת  ירידה  לצד 

“אנטישמיות בעצרת “תשובה על רצח העם“ בקייב“.   .18
ניטור אנטישמיות ברחבי העולם, ההסתדרות הציונית   

העולמית, 1 ביולי 2021.  
“אוקראינה - אנטישמיות בעצרת מתנגדי חיסונים   .19
באודסה“. ניטור אנטישמיות ברחבי העולם, ההסתדרות 

הציונית העולמית, 3 בנובמבר 2021.
“אוקראינה - התבטאויות אנטישמיות בעצרת של   .20

מתנגדי חיסונים בקייב“. ניטור אנטישמיות ברחבי העולם, 
ההסתדרות הציונית העולמית, 28 בנובמבר 2021.

״כשראיתי את 
החנוכיה מושלכת 

לתוך המים, זה הזכיר
לי את השלכת 

היהודים אל תוך 
הנהרות בבודפשט, 
בקמינץ-פודולסק, 
ואף בכמה מקומות 

פה באוקראינה.״ 
הרב מנחם מענדל וילהלם,

רב העיר אוז׳הורוד באוקראינה 

בהיקף  ניכרת  עלייה  חלה 
אתרים  כלפי  הוונדליזם  מקרי 
הקודמות,  כבשנים  יהודיים. 
להיות  המשיכו  היהודים 
עולמית  בשליטה  מואשמים 
לאירועים  המרכזי  ובגורם 
ההיסטוריה.  לאורך  שליליים 
לגבי  הטענה  מצטרפת  לכך 
היהודים  של  הכפולה  נאמנותם 
לכאורה,  השליליים,  ומעשיהם 

כנגד המדינות הסובבות.
אפשר  זו  עלייה  של  השיא  את 
ותחילת  נובמבר  בסוף  לראות 
דצמבר, במקביל לחגיגות חנוכה, שם דווח על יותר 
מעשרה אירועים במהלך שמונת ימי החג, שאופיינו 
בהשחתה חוזרת ונשנית של חנוכיות שהוצבו כבכל 
שנה במרחב הציבורי, גרפיטי של צלבי קרס, הפצת 

עלונים אנטישמיים ועוד.

על אף ההצהרות המלווות לעתים בצעדים מעשיים, 
כגון קבלת החוק נגד האנטישמיות באוקראינה, לא 
באנטישמיות  המאבק  בתחום  לטובה  שינוי  כל  חל 
אלה  גורמים  המקומיים.  האכיפה  גורמי  מצד 
לסווג  מעדיפים  או  מהנעשה,  להתעלם  ממשיכים 
זיקה  כל  ללא  חוליגניות"  כ"מעשי  התקריות  את 

להיבט האתני־דתי. 
 

חנוכיה הושחתה בעיר לנקסר,
Photo: ENDY BLACKBURN .ארהב
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Photo: UJCUkraine .בריונים הפילו את החנוכיה בדניפרו, אוקראינה

Photo: UJCUkraine  .אלמונים הפילו את החנוכייה בקייב
חנוכיה הושחתה במרכז קייב,

Photo: UJCUkraine .אוקראינה
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בן 62 מברוקלין הותקף והוכה באכזריות בדרכו לבית הכנסת.

מתפלל אחר שניסה לבוא לעזרתו הותקף אף הוא. )צילום: ארגון השומרים(
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24 בינואר | קורדובה | ארגנטינה  ∞

משפחה חרדית הותקפה באלימות   

בדרכה לנופש בקורדובה.

∞ 24 בינואר | ניו יורק | ארה"ב

חמוש בסכין תקף חרדים בברוקלין.  

∞ 24 בפברואר | לונדון | בריטניה

ניצולת שואה, בת 80, ובנה   

הוכו בראשם באוטובוס בלונדון.  

∞ 7 באפריל | סרסל | צרפת

ניסיון דקירה של שלושה יהודים   

בסרסל.

∞ 21 באפריל | ניו יורק | ארה"ב

נהג מיניוואן בברוקלין פגע בכוונה   

ופצע חמישה.

∞ 9 במאי | פיזה | איטליה

ישראלי ביקש לקנות פסלי פיזה   

והוכה באמצעותם.

∞ 11 במאי | ניו מקסיקו | ארה"ב

סטודנט יהודי הותקף באלבוקרקי.  

∞ 19 במאי | קליפורניה | ארה"ב

יהודים הותקפו על ידי פלסטינאים   

במסעדה בלוס אנג'לס.

∞ 21 במאי | לונדון | בריטניה

גבר תקף יהודים בשכונה היהודית   

גולדרס גרין בלונדון.

∞ 22 במאי | ניו יורק | ארה"ב

יהודי הותקף על ידי אספסוף  

בטיימס סקוור במנהטן.  

∞ 22 במאי | ברלין | גרמניה

יהודי הותקף בברלין-שנברג.  

∞ 26 במאי | ניו יורק | ארה"ב

יהודי הותקף מחוץ לבית הכנסת   

בברוקלין.

∞ 30 במאי | גטבורג | שבדיה

אדם חובש כיפה הוכה ברחוב   

בגטבורג.

∞ 2 ביולי | מסצ'וסטס | ארה"ב

שליח חב"ד נדקר בכניסה   

לבית חב"ד בבוסטון.  

∞ 16 ביולי | אנטוורפן | בלגיה

יהודי הותקף ונפצע באנטוורפן.  

∞ 1 בספטמבר | קווינסלנד | אוסטרליה

יהודי חובש כיפה הותקף   

בדרכו לבית הכנסת בבריסביין.  

∞ 24 בספטמבר | קליפורניה | ארה"ב

ניסיון פיגוע דריסה בקונצרט סוכות   

בבית כנסת בלוס אנג'לס.

∞ 29 באוקטובר | ניו יורק | ארה"ב

צעיר חרדי נורה מרובה אוויר   

בברוקלין.

∞ 1 בדצמבר | לונדון | בריטניה

בני נוער יהודים שהיו בדרכם   

לחגוג את חנוכה בלונדון הותקפו.  

∞ 7 בדצמבר | פריז | צרפת

גבר יהודי בן 70 הותקף בפריז.  

20 אירועי 

האלימות 

הבולטים בעולם 

בשנת 2021
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מבצע "שומר החומות"

הישראלי־ לסכסוך  הקשור  משמעותי  אירוע  בכל 
פלסטיני, ישנו עניין יוצא דופן של הקהילה והתקשורת 
מסתכם  המדובר  העניין  לעיתים  הבינלאומית. 
ובמקרים אחרים בהפגנות  גינוי,  בידיעה או הצהרת 

ובאירועים אלימים כנגד יהודים ברחבי העולם. 

אפריל  סוף  שבין  בתקופה  "רגילה",  שנה  במהלך 
הערבים  והן  היהודים  הן  מציינים  מאי,  לאמצע 
ירושלים  יום  בהם  השנה,  לוח  על  רבים  אירועים 
)שצוין השנה ב־10 במאי( וחג השבועות )17 במאי(, 
ציון יום אלקודס )יום שישי האחרון של צום הרמדאן 
ב־7 במאי(, חג עיד אל־פיטר )12 במאי( ויום הנכבה 
)15 במאי(. השנה, תקופה זו כללה מספר אירועים 

לא שגרתיים. 

מספר  בירושלים  התרחשו  אפריל  חודש  באמצע 
אירועי התנכלות שצולמו והועלו לרשת החברתית. 
בעקבות  בעיר  מהומות  החלו  מאי,  חודש  בתחילת 
הדיון הציבורי בשאלת בעלות הבתים בשכונת שייח' 
לערים  התפתחו  אלו  מהומות  בירושלים.  ג'ראח 
ערביות ומעורבות נוספות, בהן לוד ועכו. במהומות 
והוסב  טרור  באירועי  אזרחים  מספר  ונפצעו  נהרגו 

נזק רב לרכוש יהודי.

האירוע המרכזי שתפס את לב ההתעניינות העולמית 
היה מבצע "שומר החומות", שהתרחש בין 10 במאי 
ל־21 במאי. במהלך המבצע שארך 12 ימים, שוגרו 
כ־4,360 רקטות מרצועת עזה לעבר ערים ישראליות 
הפלסטיני(,  האסלאמי  והג'יהאד  החמאס  ידי  )על 
וכנגד יצאו מתקפות אוויריות כבדות של צה"ל על 

תשתיות הטרור ברצועה. 

רבות  מדינות  יציאת  עם  יחד  לעיל,  האמור  שילוב 

ברחבי אירופה מסגרי הקורונה, הביא לשיא במספר 
האירועים האנטישמים בשנת 2021. ברחבי העולם 
לרבות  אנטישמיים,  אירועים  של  גלים  תועדו 
תקיפות אלימות של יהודים, חלקן תוך כדי הפגנות 
מחאה נגד ישראל. ארגונים יהודיים דיווחו על עלייה 
שאינן  האנטישמיות  התקריות  במספר  גם  ניכרת 
אלימות לעומת מספרן בתקופה שלפני המבצע, וכן 
מהתגברות  היהודים  של  בחשש  גדולה  עלייה  על 

האנטישמיות.

עשרות  העולם  ברחבי  נערכו  המבצע  במהלך 
הפגנות מחאה פרו-פלסטיניות, כפי שקרה בעקבות 
עימותים אלימים בין ישראל לחמאס בעבר. הפגנות 
פרו  מתנדבים  ידי  על  שאורגנו  משתתפים  רבות 
התפתחו  יהודיות,  שכונות  בתוך  חלקן  פלסטינים, 

עד לכדי קטטות אלימות ופגיעות פיזיות.

בערבית  נשמעו  21שבבלגיה,  בבריסל  בהפגנות 
יהודים  גורשו  בו  )קרב  ח'ייבר"  את  "זכרו  קריאות 
על ידי מוסלמים( ו"יהודים, צבאו של מוחמד מגיע". 
בשיירה  נסעו  פרו־פלסטיניים  מפגינים  22בבריטניה 

במכוניות דרך שכונות יהודיות, הניפו דגלי פלסטין 
בלונדון.  יהודיות  נשים  לאנוס  ברמקולים  וקראו 
23בוינה שבאוסטריה נשמעו בהפגנה קריאות לרצח 

נזרקו  אבנים  שבגרמניה,  ובבון  24במניסטר  יהודים. 
ערים  במספר  כנסת.  בתי  מול  נשרפו  ישראל  ודגלי 

21. ”La Police Enquête Sur Le Slogan Antisémite Au 
Rassemblement Pro־Palestinien à Bruxelles!”. Sudinfo.Be, 17 
May 2021.

22. ”267 Antisemitic Incidents Reported in Last 17 Days, a 568 
Percent Rise”. Jewish News, 25 May 2021.

23. ”Anti־Israel־Demo in Wien Mit Antisemitischen Sprechchören 
Und Terrorfahnen”. DER STANDARD, 14 May 2021.

24. ”Israelische Flaggen in Bonn Und Münster Angezündet”. ZEIT 
ONLINE, 12 May 2021.
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ישראל  דגלי  הניפו  מפגינים  טורונטו,  בהן  25בקנדה, 

עם צלבי קרס, קראו קריאות מוות לישראל ושרפו 
דגלי ישראל. בארה"ב, יהודי הותקף באלימות במרכז 
מנהטן 26ושני יהודים הותקפו במסעדה בלוס אנג'לס 
27 על ידי מספר תוקפים שנשאו דגלי פלסטין וקראו 

פלסטין".  את  ו"לשחרר  ליהודים"  "מוות  קריאות 
יהודי?",  כאן  "מי  התוקפים  שאלו  התקיפה  בטרם 

25. Warmington, Joe. ”WARMINGTON: Protesters’ Swastikas Cross 
the Line”. Toronto Sun, 18 May 2021.

26. ”Joseph Borgen, Brutally Beaten By Group Of Suspects In 
Manhattan’s Diamond District, Speaks Out: ”My Whole Face Felt 
Like It Was On Fire For Hours’”. MSN, 24 May 2021.

27. ”Police Investigate Possible Jewish Hate Crime Attack At 
Beverly Grove Restaurant”. CBS Los Angeles, 19 May 2021.

במספר  ניכרת  עלייה  על  דיווחו  יהודיים  וארגונים 
לעומת  אלימות  שאינן  האנטישמיות  התקריות 
לאותה  בהשוואה  המבצע.  שלפני  בתקופה  מספרן 
האנטישמיים  האירועים  מספר  ב־2020,  תקופה 

הוכפל ואף למעלה מכך. 

התקריות  במספר  העלייה  את  להקביל  ניתן 
החומות",  "שומר  ממבצע  כתוצאה  אנטישמיות 
"צוק  )למשל  לעזה  ישראל  בין  קודמות  להסלמות 
איתן" בקיץ 2014(. אולם בניגוד למבצעים קודמים 
מעטות  אלימות  אנטישמיות  תקריות  היו  בהם 
)שכללו בעיקר ונדליזם נגד מוסדות יהודיים ואלימות 
נגד  פיזיות  אלימות  תקריות  היו  השנה  מילולית( 
)המכון  פלסטיניות  פרו  להפגנות  בסמיכות  יהודים 

Photo: Markous Sulzbacher, Twitter .הפגנה אנטי-ישראלית בווינה, אוסטריה
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.)INSS28 למחקרי ביטחון לאומי

האנטישמיים  האירועים  מספר 
מבצע  במהלך  הברית  בארצות 
ב־75%  עלה  החומות",  "שומר 
שלפני  לשבועיים  בהשוואה 
מ־127  הלחימה,  תחילת 
רבות  כי  נראה  אירועים.  ל־222 
'טרור  היו  הללו  מהתקריות 
יחידים', שבוצעו על ידי בודדים 
בגין  אמריקה  ביהודי  שפגעו 
הגידול  ישראל.  ממשלת  מעשי 
ברמה  ביותר  המשמעותי 
זאת  זה,  בחודש  היה  השנתית 

בכלל.  תקריות  נספרו  לא  שבה   2020 שנת  לעומת 
כ־200 אירועים נספרו השנה בקטגוריה של תקיפה 
בעת עצרות שהתקיימו ברחבי ארה"ב ב־16 במאי 

.)ADL29(

עלייה  חלה   ,2020-2021 האקדמית  השנה  במהלך 
והאנטי־ציונות  האנטישמיות  במקרי  משמעותית 
רכוש,  השחתות  כללו  האירועים  בקמפוסים. 
יהודיים  סטודנטים  של  ונידוי  החרמות  השפלות, 
שימוש  תוך  והפרוגרסיבי,  האקדמי  מהמרחב 
בדימויים אנטישמיים. לפי 30סקר של ה-AJC מחצית 
שהאנטישמיות  מאמינים   )50%( אמריקה  מיהודי 
בקמפוסים החמירה בחמש השנים האחרונות. ניכר 
מהרגיל,  רבים  אירועים  דווחו  המבצע  שבמהלך 
אנטי־ קבוצות  של  והמעשים  הרטוריקה  שבהם 

28. Eilam, Shahar and Eshed, Tom. ”Increased Antisemitism in 
the United States Following Operation Guardian of the Walls: 
Permanent or Short-Lived?”. INSS, 10 November, 2021.

29. ”Antisemitic Incidents Reported to ADL Increase Sharply During 
Israel-Hamas Conflict”. Anti-Defamation League, 24 May 2021.

30. Mayer, Avi. ”The State of Antisemitism in America 2021”. AJC, 
25 October 2021.

את  חצו  בקמפוס  ישראליות 
לגיטימית  ביקורת  שבין  הגבול 
ובין  הישראלית  הממשלה  על 
קבוצות  מצד  בוטה  אנטישמיות 

ופעילים מסוימים.

 ADL של  השנתית  31בהערכה 

זיהו דפוס בקרב קבוצות אנטי־
דמוניזציה  הכולל  ישראליות, 
וסטודנטים  ישראל  של  בוטה 
על  משפיעה  אשר  ציונים, 
באופן  היהודים  הסטודנטים 
אחת,  לא  פרופורציונלי.  לא 
האנטי־ האקטיביסטים 
אנטישמיים,  בדימויים  שימוש  עושים  ישראליים 
היום  בסדר  הציונית  או  היהודית  השליטה  כמו 
האנטי־ מהארגונים  רבים  ובתקשורת.  הפוליטי 
ישראלים הפעילים בקמפוסים המשיכו להשמיץ את 
ופרו־ ישראל והציונות ולהחרים סטודנטים ציונים 
ישראליים. לרוב, מטרתם של ארגונים אלו היא לפעול 
כדי להפיץ מסרים אנטי־ישראליים  באופן מתוזמר 

ואנטי־ציוניים ברחבי הקמפוסים בארה"ב.

בביטויים הקיצוניים והמטרידים ביותר של התופעה, 
ופרו  ציונים  סטודנטים  לנדות  קריאות  נשמעות 
גם  ולעתים  בקמפוס  הציבורי  מהמרחב  ישראליים 
מופנות  זה  מסוג  קריאות  הסטודנטים.  מאגודות 
לא  שסטודנטים  אף  על  יהודים,  לסטודנטים  לרוב 
יהודים רבים מעידים על עצמם כציונים או מזדהים 
עם מדינת ישראל. ביטויים מסוג זה עלולים לייצר 
אווירה הרסנית עבור רבים מן הסטודנטים היהודים 
בקמפוס, שהקשר עם ישראל הוא חלק ניכר מזהותם 

ומחייהם הדתיים, החברתיים או התרבותיים. 

31. ”The Anti-Israel Movement on U.S. Campuses, 2020-2021”. 
Anti-Defamation League, 2021.

במהלך שנה״ל 
2020-2021, חלה 

עלייה משמעותית 
במקרי האנטישמיות 

והאנטי־ציונות 
בקמפוסים. אירועים 

שכללו השחתות 
רכוש, השפלות, 

החרמות סטודנטים 
יהודיים תוך 

שימוש בדימויים 
אנטישמיים.
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באגודות  יהודים  חברים  האקדמית  השנה  במהלך 
סבלו  לפחות,  קמפוסים  שני  של  הסטודנטים 
ביטויי  בשל  לחרם  ומקריאות  אישית  מהטרדה 
התמיכה שלהם בישראל ובציונות. באחד מהמקרים 

ההטרדה הובילה לפיטוריו של הסטודנט הפעיל.

 BDSגם קריאות לחרם וסנקציות על ידי תנועת ה־
העלו  שונות  סטודנטים  כבשגרה. אגודות  המשיכו 
 ,BDSה־ בהשראת  הצעות   17 זו  אקדמית  בשנה 
כאשר 11 מתוכן עברו. החלטות אלו הכילו לעתים 
אלימות  או שימוש בשפה המעודדת  מוטעה  מידע 
נגד ישראל. כמה מהן קראו לאוניברסיטאות לנתק 
קשרים עם חברות המספקות שירות או ציוד לצה"ל, 
השקעות  או  מענקים  הפסקת  באמצעות  זאת 

לא  מההחלטות  אחת  אף  זאת,  למרות  אחרות. 
לא  האוניברסיטאות  בשטח.  למעשים  הביאה 
רבים  ובמקרים  החברות  עם  קשריהן  את  הפסיקו 
את  ישיר  באופן  גינו  אף  האוניברסיטאות  נשיאי 

ההחלטות.

בקמפוסים  ישראל  נגד  ביותר  הפעילה  הקבוצה 
צדק  למען  "סטודנטים  הייתה  ארה"ב  ברחבי 
בפלסטין" )SJP(. קבוצה זו כוללת רשת של כ־180 
סניפים ברחבי ארה"ב, בעיקר בצפון החוף המזרחי, 
סניפים  )וכ־20  ובקליפורניה  התיכון  במערב 
הרצאות,  מארגנת  הקבוצה  בקנדה(.  הפועלים 
ועצומות,   BDSה־ ברוח  החלטות  מחאה,  עצרות 
מדיה  חשבונות  באמצעות  תעמולה  מפיצה 
משמעותי  חלק  ועוד.  בקמפוס  ועיתונים  חברתית 
גם  לעתים  וכוללת  לוחמנית  שלה  מהרטוריקה 

דימויים אנטישמיים.

ארגון הלל העולמי  עבור  32סקר שנערך  זאת,  לאור 
והליגה נגד השמצה, מצא כי אנטישמיות היא איום 
נוכח, האורב בקמפוסים בארה"ב. 43% מהסטודנטים 
אנטישמית  לפעילות  עדים  היו  ו/או  חוו  היהודים 
בשנה האחרונה. 79% מאלו שחוו הערות פוגעניות 
דיווחו  אישי,  באופן  כלפיהם  שהופנו  השמצות  או 
שזה קרה להם יותר מפעם אחת. מרבית הסטודנטים 
שחוו פעילות אנטישמית בקמפוס לא דיווחו על כך, 
מה שמעיד ככל הנראה על כך שתדירות התקריות 

בקמפוסים גבוהה ממה שנטו לחשוב עד כה.

הייתה  הסטודנטים  בקרב  ביותר  השכיחה  החוויה 
עדות לשימוש בסמלים אנטישמים וכרזות בקמפוס. 
רבים ראו צלבי קרס מצוירים ברחבי הקמפוס והיו 
תרבות  ומבני  יהודים  אחוות  של  לוונדליזם  עדים 
היהודים  מהסטודנטים   15% בקמפוס.  יהודיים 

32  ”The ADL-Hillel Campus Antisemitism Survey: 2021”. Anti-
Defamation League. 

Photo: Gunnerpunner, Twitter .לונדון בשומר החומות
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את  להסתיר  צורך  שחשו  דיווחו  באוניברסיטה 
בכיתה,  כולל  בקמפוס,  מאחרים  היהודית  זהותם 
מול  זאת  שלהם,  המגורים  באזור  או  במעונות 
עובדי  עם  ואפילו  לכיתה  מחוץ  אחרים  סטודנטים 

הקמפוס ופקידים.

ציינו   )71%( הסטודנטים  מרבית  זאת,  למרות 
ו־67%  בקמפוס  כיהודים  בטוחים  חשים  הם  כי 
ומקבל  תומך  לומדים  הם  שבו  הקמפוס  כי  ציינו 
שחוו  הסטודנטים  מבין  יהודים.  סטודנטים  בברכה 
בטוחים  חשים  הם  כי  ציינו   51% רק  אנטישמיות, 
ו־50% ציינו כי הקמפוס שלהם תומך ומקבל בברכה 
השתתפות  כי  נמצא  בסקר  יהודים.  סטודנטים 
בחיים היהודים בקמפוס קשורה לתחושת הביטחון 
שהשתתפות  כך  על  שמצביע  מה  הסטודנטים,  של 
חזקה  יהודית  קהילה  ובניית  יהודיות  בפעילויות 
החרדה  את  ולהפיג  חוסן  לבנות  לעזור  עשויה 

שחווים כל כך הרבה סטודנטים יהודים.

הפשעים  במספר  דרמטית  עלייה  הייתה  בבריטניה 
שבוצעו על רקע אנטישמי. במאי 2021 נרשם שיא 
מכלל   49% אנטישמיות,  תקריות   639 של  חודשי 
התקריות האנטישמיות שתועדו במחצית הראשונה 
התקריות  ממספר  גדול  זה  מספר   .2021 של 
 ,2014 ואוגוסט  יולי  בחודשי  שדווחו  האנטישמיות 
במהלך מבצע "צוק איתן", שם דווח על 317 ו־229 
תקריות, בהתאמה. אלו שלושת החודשים עם מספר 
התקריות האנטישמיות הגבוה ביותר בבריטניה ב־7 

.)CST33( השנים האחרונות

במהלך  שתועדו  התקריות  כל  מסך  תקריות   585
או  בדימויים  בשפה,  שימוש  כללו  זו  תקופה 
היו  ובעזה.  בישראל  לסכסוך  הקשורה  בהתנהגות 
112 אירועי תקיפות יהודים או שכונות יהודיות עם 
פלסטין  דגלי  הנפת  פלסטין",  את  "לשחרר  צעקות 
או שניהם יחד. לפעמים אלו היו מלווים בשפה או 

33. ”The Month of Hate”. CST – Community Security Trust, 15 July 
2021.

Photo: Twitter .מפגינים משבשים נאום על אנטישמיות של חוקרת השואה דבורה ליפשטדט
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מאיימות  או  פוגעניות  מחוות 
מתוך  ולהפחיד.  לפגוע  שנועדו 
כללו   54 הללו,  התקריות   112
אירועים שבהם אנשים במכוניות 
צעקו  ו/או  פלסטין  דגלי  הניפו 

"לשחרר את פלסטין".

יצאה  בריטניה  מרץ,  בחודש 
יותר  )מוקדם  הקורונה  מסגר 

וכאשר בתי הספר נפתחו  משאר מדינות אירופה( 
מוקד  היו  היהודים  והמורים  התלמידים  מחדש, 
ביתר  המשיכה  זו  מגמה  לאנטישמיות.  מרכזי 
תקריות   3393 תועדו  שבו  מאי,  בחודש  גם  שאת 
מתוך   61 ספר.  לבתי  קשורות  שהיו  אנטישמיות 
בתי  מעורבים  היו  בהן  האנטישמיות  התקריות   93
ספר, תלמידי בית ספר וצוות בית הספר, התרחשו 
בדרך  התרחשו  מהמקרים  ו־19  הספר  בית  בשטח 
או התקפה  וכללו התעללות  ממנו  או  הספר  לבית 

על התלמידים )הניתנים לזיהוי לפי מדיהם(.

במבט כללי, בששת החודשים הראשונים של 2021 
בהשוואה  יהודיים  ספר  בבתי  אירועים   21 נרשמו 
.2020 של  הראשונה  במחצית  אירועים  ל־4 
29 אירועים נוספים בהם היו מעורבים תלמידי בתי 
בית הספר כאשר  לגבולות  קרו מחוץ  יהודים  ספר 
אלו היו בדרכם הביתה או מהבית, זאת בהשוואה 
ל־12 אירועים מסוג זה שדווחו בתקופה המקבילה 
ב־2020. בסך הכל נרשמו 130 אירועים אנטישמיים 
ביותר  המדווח  המספר  ספר,  בבתי  שקשורים 
במחצית הראשונה של כל שנה, מתוכם 92 תקריות 
זה מהווה עלייה חדה של  דבר  דווחו בחודש מאי. 
החודשים  בששת  שנרשמו  האירועים  מ־22   491%

הראשונים של 2020.

המוסדות  היו  לא  הספר  בתי 
שבהם  היחידים  החינוכיים 
ביחס  באנטישמיות  זינוק  נרשם 
ובעזה.  בישראל  לאירועים 
 84 היו   2021 יוני  עד  מינואר 
שבהן  אנטישמיות  תקריות 
היו  העבריינים  או  הקורבנות 
סטודנטים, אקדמאים, או חברים 
גופי  או  סטודנטים  באיגודי 
סטודנטים אחרים. מתוכם 57 התרחשו בחודש מאי. 
הקשורים  אירועים  של  ביותר  הגבוה  המספר  זהו 
כל  של  הראשונה  במחצית  שנרשמו  לקמפוסים 
שדווחו  האירועים  מ־28   200% של  ועליה  שנה, 
בתקופה המקבילה ב־2020. עלייה זו באנטישמיות 
לעלייה  מקבילה  והאוניברסיטאות,  הספר  בבתי 

באנטישמיות ברחבי בריטניה כולה.

בגרמניה בין ה־9 ל־24 במאי, התקיימו 121 הפגנות, 
הואדרו  אנטישמיות,  עמדות  בגלוי  הופצו  שבהן 
ההפגנות  באלימות.  שימוש  ונעשה  טרור  ארגוני 
משתתפים,  אלפי  כמה  שכללו  ביותר  הגדולות 
כאשר  ודיסלדורף,  פרנקפורט  בברלין,  התקיימו 
מספר המפגינים הגיע לפי הדיווחים ליותר מ־17,500 
תקריות   261 תועדו  זו  בתקופה  אחד.  ביום  איש 
אנטישמיות, בממוצע למעלה מ־16 תקריות ביום. 
שיא התקריות האנטישמיות היה יום שבת, 15 במאי 
אנטישמיות  תקריות   59 תועדו  בו  הנכבה(,  )יום 
הישראלי־פלסטיני,  בסכסוך  להסלמה  הקשורות 
 RIAS & IIBSA -( גרמניה  ברחבי  הפגנות   30 כולל 

 .)Research & Education on Antisemitism34

34. ”Mobilisierungen von israelbezogenem Antisemitismus im 
Bundesgebiet 2021”. Bundesverband der Rechercheund 
Informationsstellen Antisemitismus e.V. (Bundesverband 
RIAS) und Internationales Institut für Bildung, Sozial - und 
Antisemitismusforschung e.V. (IIBSA).

בחודש מרץ, בריטניה 
יצאה מסגר הקורונה 

וכאשר בתי הספר 
נפתחו מחדש, 

התלמידים והמורים 
היהודים היו מוקד 

מרכזי לאנטישמיות.
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זרמי  שלושת  בין  השילוב  למוקד  הפכה  גרמניה 
פרוגרסיבי  שמאל  רדיקלי,  )ימין  האנטישמיות 
האנטי־ וההתגייסות  פרו־פלשתינאים(,  וארגונים 
ברחובות  הד  מצאה  שלהם  והאנטישמית  ציונית 
המדינה. ארגונים המקורבים או מזדהים עם קבוצות 
האחים  ועם  האיסלמי  והג'יהאד  חמאס  של  הטרור 
המוסלמים, מהווים גשר לאסלאמיסטים דוברי ערבית 
וטורקית בגרמניה. מעורבותם של ניאו־נאצים, ימניים 
גרמנית  דוברי  אנטי־ישראלים  פעילים  וכן  קיצוניים, 
באה לידי ביטוי במיוחד בנאומים רדיקליים וקריאות 
ברשתות  רדיקליים  ופוסטים  בהפגנות,  לאלימות 
החברתיות עולים גם בערבית ובטורקית. אלו כבר לא 
קבוצות שיוצרות אירועי קצה, אלא הפכו להתמודדות 

יומיומית עבור יהודי גרמניה.

באוסטרליה במהלך חודש מאי נרשמו 88 אירועים 
אירועים  כ־25-40  לעומת  זאת  אנטישמיים, 
התקריות  האחרים.  השנה  חודשי  מ־11  אחד  בכל 
היהודית,  הקהילה  במתקני  התמקדו  האנטישמיות 
במיוחד בבתי כנסת, בתי ספר יהודים ועסקים, לצד 
יהודית פרטית.  התמקדות מכוונת בבתים בבעלות 
חלק גדול התבטא בכתובות נאצה אנטי־ישראליות 
של  חזיתם  ועל  הספר  בתי  הכנסת,  בתי  קירות  על 
בתים בהם גרים יהודים. בנוסף, בהפגנות נגד ישראל 
לצלב  דוד  מגן  המשוות  תמונות  עם  כרזות  נמצאו 

.)35ECAJ( קרס וצורות נוספות של עיוות השואה
קיימת הקהילה היהודית השלישית בגודלה  בקנדה 
כ־400,000  חיים  בה  וצרפת,  הברית  ארצות  אחרי 
יהודים. ב־15 במאי הוציא ארגון "בני ברית קנדה" 
האירועים  במספר  הזינוק  לגבי  רשמי  36מכתב 

35. Nathan, Julie, ”Report on Antisemitism in Australia 2021 1 
October 2020 – 30 September 2021”. Executive Council of 
Australian Jewry (ECAJ), 12 December 2021.

36. ”An Unprecedented Barrage of Violence and Hate”. B’nai Brith 
Canada, 21 May 2021.

האנטישמיים במדינה בזמן מבצע "שומר החומות", 
עולה  שנרשם  האנטישמיות  התקיפות  מספר  לפיו 
על סך כל האירועים שהתרחשו בשנת 2020, שעמד 

על 2,610 אירועים.

"שומר  מבצע  בזמן  היוו  החברתיות  הרשתות 
אירועים  עם  נוספת  התמודדות  זירת  החומות" 

שחקנית קולנוע פקיסטנית ציטטה את היטלר 
במהלך שומר החומות, בהקשר להרג יהודים

האתר הראשי של יהודי טורקיה נפרץ על ידי 
אנטישמים
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אנטישמיים, הזירה הדיגיטלית. בעוד ש״תמונה אחת 
"שומר החומות"  מילים״, במהלך מבצע  שווה אלף 
בשדה  כאש  התפשטו  כוזב  ומידע  מטעות  תמונות 
קוצים ברשתות החברתיות על ידי פעילי רשת ברחבי 
סרטונים  תמונות,  שנאה,  רווי  טקסטים  העולם. 
ברחבי העולם. התכנים  יהודים  כלפי  כוונו  וציוצים 
האנטישמיים לא רק הביעו תמיכה בחמאס, אלא גם 

הסיטו לאלימות כלפי יהודים וישראלים.
אנטישמיות  לניטור  התפוצות  משרד  37דוח  פי  על 
הימים מאז החלה המתיחות  במשך עשרת  ברשת, 

37. ”Antisemitic Manifestations Online During the Latest Israeli-
Palestinian Confrontations Situation Assessment”.  Ministry of 
Diaspora Affairs, May 2021.

בטוויטר  התפרסמו   ,)7.5-17.5( ירושלים  במזרח 
כ־80,000  ידי  על  אנטישמיים,  ציוצים   250,000
בהשוואה   200% של  בעלייה  מדובר  משתמשים. 
לחודש שלפני, כאשר הנתון נחשב גבוה וחריג בפני 
היה  החריגה,  האנטישמית  הפעילות  שיא  עצמו. 

בשבוע הראשון למבצע "שומר החומות".

המספר  עם  העיר  היא  פריז  גיאוגרפי,  בניתוח 
אנטישמיים,  שנאה  תכני  מפיצי  של  ביותר  הגבוה 
הברית.  שבארצות  אנג׳לס  ולוס  יורק  ניו  ולאחריה 
גרמניה ובריטניה מתבלטות אף הן בדירוג השלילי. 
36% מהתכנים האנטישמיים פורסמו באנגלית, 21% 
גרמנית  בספרדית,  והיתר  בצרפתית   20% בערבית, 

ורוסית.

פריז היא 
העיר עם 

המספר 
הגבוה ביותר 

של מפיצי 
תכני שנאה 
אנטישמיים

כותרת ראשית בעיתון ׳לה מונד׳ לאחר הבאת ארונה של הסופרת היהודית 
Le Monde ".74%-סימון וייל לפנתיאון בפריז: ״האירועים האנטישמיים גדלו ב
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שנכנסה מ הקורונה  גפת 
לחיינו בסוף שנת 2019, 
גם  בעוצמה  המשיכה 
אנו  הימים  עם   .2021 בשנת 
קורונה,  בשגרת  לחיות  לומדים 
הקורונה  האנטישמיות.  גם  וכך 
גורמת  היא "רוצח" בלתי נראה, 
לחוסר יציבות כלכלית מסיבית, 
ממשלתיות  סמכויות  מאפשרת 
להנחיות  וגורמת  חדשות 
במהירות,  המשתנות  רשמיות 
את  יצר  העולמי  המשבר  וכך 
להפצת  האידיאליים  התנאים 

תאוריות קונספירציה.
 

כפי שראינו בשנה שעברה )7דוח האנטישמיות 2020, 
הובילה  המגפה  העולמית(,  הציונית  ההסתדרות 
לעלייה במספר אירועי האנטישמיות בעולם, אולם 
ברשתות  בעיקר  זאת  ראינו   2020 בשנת  בעוד 
הייתה   2021 שנת  הסגרים,  בעקבות  החברתיות 

בסימן החיים שבין הסגרים.
 

היציאה מהסגר שחררה את הלחץ שהיה בין קירות 
הבתים, והוציאה ביתר שאת את ביטויי האנטישמיות 
העולם  ברחבי  הסגרים  סיום  עם  הציבורי.  למרחב 
ולא  ושכמעט  לנו  המוכרות  האנטישמיות  תופעות 
יותר.  גדולה  בעוצמה  חזרו   ,2020 בשנת  התרחשו 
התנכלויות  נאצה,  כתובות  קדושים,  מקומות  חילול 

פיזיות ואלימות כלפי יהודים במרחב הציבורי.
 

אמצעי המנע שנקטו המדינות נגד הקורונה, הוציאו 
אלו,  לאמצעים  המתנגדים  רבים  מפגינים  לרחובות 
בתעמולה  החלו  החיסונים  מתנגדי  השני,  ומהצד 
)בהגדרותיו  הירוק  התו  מדיניות  כנגד  נרחבת 

השונות ברחבי העולם( וסמלים 
למוטיב  הפכו  לשואה  הקשורים 
מרכזי במחאותיהם. כך, התרחב 
ובסמלי  במוטיבים  השימוש 
הביטוי  טביעת  כדי  עד  השואה 

"טריוויאליזציה של השואה".

בנוסף לכך, בשנתיים האחרונות 
הקיצוני  הימין  ב־2021,  ובעיקר 
ככלי  הקורונה  מגפת  את  מנצל 
ולעידוד  השפעתו  להעמקת 
הלאומנות  ומגמת  אלימות, 
ופעילי  תנועות  תאוצה.  צוברת 
שלהם  האידיאולוגיה  כי  טוענים  קיצוני  ימין 
הגירה מוכחת כעת  ואיסור  בנושא סגירת הגבולות 
כמוצדקת, ולראייה הם מצביעים על סגירת הגבולות 
קיצוני  ימין  אנשי  הקורונה.  בעקבות  הלאומיים 
לנגיף  שמתכחשים  קונספירציה  תיאוריות  ומפיצי 
שלו,  הבריאותיות  בסכנות  מזלזלים  או  הקורונה 
לגרום  כדי  הקורונה  מדיניות  נגד  הפגנות  מנצלים 
את  ורותמים  וזילות השואה,  אנטישמיות  להסתה, 
התסכול מהסגר כדי לעורר זעם כלפי פוליטיקאים 
לכל  המשותף  אחד  נרטיב  המדינה.  ומוסדות 
של  קבוצה  ישן:  אנטישמי  נרטיב  הוא  המדינות 
העולם. על  להשתלט  שרוצה  חזקים  יהודים 

 
גרמניה  הונגריה,  צרפת,  בלגיה  כמו  המדינות  ברוב 
או  סורוס  לג'ורג'  דומה  זו  חזקה  דמות  ופולין, 
משמשים  כלל  בדרך  אשר  רוטשילד,  למשפחת 
קונספירציה  בתיאוריות  מרכזיות  כדמויות 
אינן  הללו  הדמויות  אחרים,  במקרים  אנטישמיות. 

ת  ו י מ ש י ט נ א

ת  פ ג מ ו

ה נ ו ר ו ק ה

השוואה בלתי פוסקת 
של מבצע החיסון 

העולמי לזוועות 
השואה. בכל רחבי 
העולם, המתנגדים 

למגבלות מגפת 
הקורונה מעלים את 

השואה כדי לצייר 
עצמם כקורבנות, 
ואת ממשלותיהם 

כמשטרים רודפים.
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נקראות בשמות אלא משתמעות מציור או מתיאור 
נרטיבים  ביוון, שלא תמיד מציגה את אותם  שלהן. 
כמו שאר המדינות, כוחות אלו מיוצגים כחלק מכת 
שטנית המכוונת לפעול נגד הנצרות האורתודוקסית. 
בולטת  חיסונים  הססנות  ישנה  שכן  מפתיע  לא  זה 

בחוגים הדתיים בארץ.
 

של  זה  הוא  המדינות  לכל  שמשותף  נוסף  נרטיב 
השואה.  לקורבנות  וההשוואה  הקורבנות  תחושת 
הניטור שעשינו הראה שההשוואות לשואה ולייצוג 
האזרחים כ״יהודים החדשים״ רווחות מאוד. הביטוי 
בנרטיבים  נוסף  מאפיין  הוא  הכלבים״  ״שריקת 
מתנגדי  של  בשימוש  שנמצאים  אנטישמיים 
לא  משהו  שיש  לכך  רומז  בו  והשימוש  החיסונים, 

ידוע המבקש שליטה עולמית, להלן - היהודים. 

שימוש בסמלים
וטרמינולוגיה של השואה

ברשתות  גם  שנראו  ביותר  הקשים  המסרים  אחד 
החברתיות וגם בהפגנות, הוא השוואה בלתי פוסקת 
בכל  השואה.  לזוועות  העולמי  החיסון  מבצע  של 
הקורונה  מגפת  למגבלות  המתנגדים  העולם,  רחבי 
מעלים את השואה כדי לצייר עצמם כקורבנות, ואת 
ממשלותיהם כמשטרים רודפים. בגרמניה, בריטניה, 
נגד  וארה"ב, מפגינים  הולנד, צ'כיה, צרפת, איטליה 

צעדי מגפת הקורונה גרמו לזילות השואה. 
 

כמסומנים  מרגישים  שהם  תיארו  חיסונים  מתנגדי 
טלאי  עליהם  מדביקים  "כאילו  האוכלוסייה,  בתוך 
בתקופת  היהודים  של  למצבם  זהה  ומצבם  צהוב" 

Photo: Anis Heydari CBC .הפגנת מתנגדי חיסונים בקנדה, מחזיקים תמונה של אנה פרנק
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את  להמחיש  בכדי  השואה. 
הטענה, רבים מהמפגינים עונדים 
טלאי צהוב שעליו מופיע הביטוי 
המילה  במקום  מחוסן"  "לא 
ניתן  לאחרונה  ועד  "יהודי", 
באמזון.  אלו  תגים  לרכוש  היה 
לאולמות  גם  הגיעו  המחאות 
וכשבקנזס  בעולם,  הפרלמנטים 
של  דיון  התקיים  שבארה"ב 
בנוגע  הממשלתי  הסיוע  וועדת 
הנוכחים  החיסונים,  לחובת 
דוד צהוב38. אך  מגן  ענדו  בקהל 

לא רק הטלאי הצהוב "כיכב" במחאות, בגדי פסים 

38. ”Kan. lawmakers condemn Holocaust comparisons to vaccine 
mandates”. KWCH12, 13 November, 2021.

האסירים  כבגדי  המזוהים 
במחאות  נלבשו  באושוויץ 
ובמספר מקומות מפגינים הניפו 
למחנה  השער  בצורת  שלט 
אושוויץ, כאשר במקום הכיתוב 
נכתב  משחררת"  "העבודה 

39"החיסונים משחררים". 

 
ליהודים  היחס  בין  ההשוואה 
ממשלות  ליחס  השואה  בזמן 
מגפת  כנגד  מנע  לצעדי  בנוגע 
הקורונה, היא שקרית, מקוממת, 
בלתי הולמת ופוגענית בצורה גסה, אל מול קורבנות 

מתנגדי חיסונים בפולין הניפו את “שער אושוויץ“:   .39
“ההתחסנות משחררת“. YNET,  16 בדצמבר 2021.

פסים המזוהים כבגדי 
האסירים באושוויץ 

נלבשו במחאות 
ובמספר מקומות 

מפגינים הניפו שלט 
בצורת השער למחנה 

אושוויץ, כאשר במקום 
הכיתוב "העבודה 
משחררת" נכתב 

"החיסונים משחררים". 

Photo: Eduard Dolinsky, Facebook .הפגנת מתנגדי חיסונים בקייב, לבושים במדי אסירי אושוויץ
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וניצולי השואה בפרט וזכרון השואה בכלל. במקרים 
רבים, עיוות השואה משמש כגשר בין רעיונות הזרם 
רדיקליים  לרעיונות  החיסונים  מתנגדי  של  המרכזי 
האנטישמיות,  השנאה,  את  מלבה  ההשוואה  יותר. 
הסתה, מיתוסים של קונספירציות, ספקנות מדעית 
הגיעו  שכולם  דמוקרטיים,  במוסדות  אמון  וחוסר 

לשיאים חדשים במהלך המגפה.
 

והוא  החברה  רבדי  בכל  למצוא  ניתן  שואה  עיוות 
הוא  קרובות  לעתים  שולית.  תופעה  מלהיות  רחוק 
מוסווה כדעה ואינו מעורער. אנו רואים זאת לא רק 
בהפגנות ברחבי העולם אלא גם באינטרנט. פוסטים 
בשדה  אש  כמו  מתפשטים  אנטישמים  ו'ממים' 
יותר  קוצים ומפתים את המשתמשים לעולם תוכן 

ויותר קיצוני.
 

הקהילתית,  האינטראקציה  על  והשפעתה  המגפה 
אנטישמית  שנאה  להפיץ  שרוצים  אלה  את  אילצו 
בבריטניה  זאת.  לעשות  חדשניות  דרכים  למצוא 
דיווחים  במחצית הראשונה של 2021, התקבלו 13 

"Zoombombing", חדירה לשיחת זום  על אירועי 
אנטישמיים.  תכנים  של  דיגיטלית  והפצה  פרטית 
אירועים אלו לא היו מוכרים לפני התפרצות הנגיף, 
אך הפכו במהרה לשיטה שבאמצעותה האנטישמים 
והמדיום  החדשה  החברתית  המציאות  את  ניצלו 

החדש להפצת שנאה.

במהלך ששת החודשים הראשונים של 2021, נרשמו 
41 אירועים המכילים רטוריקה אנטישמית בהקשר 
למגפה, לעומת 26 אירועים שדווחו באותה תקופה 
תיאוריות  בין  נעים  אלה  אירועים   .2020 בשנת 
ביצירת  יהודית  במעורבות  העוסקות  קונספירציה 
הקורונה  מיתוס  של  והפצה  יצירה  הנגיף,  והפצת 
שיהודים  איחול  ופיננסיות,  מרושעות  למטרות 
ידבקו בנגיף וימותו ממנו, וניצול פוגעני של דימויים 
הופיע  שבה  המהירות  השואה.  מתקופת  וסמלים 
לאורך  והישארותו  המגפה  בתחילת  הזה  השיח 
ההסתגלות  את  שוב  מדגישה  השונות,  תקופותיה 
של האנטישמיות לאירועים חדשים ולפריחתם של 

הפגנה נגד חיסונים בפולין דצמבר 21, חברי 
הקונפדרציה בפולין מצטלמים עם הכיתוב 

Photo: GROMOTA, Twitter ."החיסון משחרר"
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.)CST40( האנטישמים של ימינו
עלו  המדווחות  האנטישמיות  התקריות  מספר 
והורדת המגבלות לשהות  היציאה מהסגרים  בעת 
אמצעי  יושמו  כאשר  פחתו  והן  הציבורי,  במרחב 
עם  אחד  בקנה  עולה  זה  דבר  ביותר.  הדוקים  סגר 
השיא  כאשר   ,2020 בשנת  גם  שנצפתה  מגמה 
התכתבו  האנטישמיים  האירועים  במספר  והשפל 
פעילות  על  השלטוניות  ההגבלות  חומרת  עם 
בריטניה  בה  בינואר,  כך,  קולקטיבית.  או  ציבורית 
ומתי  בחולי  לשיא  והגיעה  סגר  תחת  הייתה 
בלבד,  אנטישמיות  תקריות   89 על  דווח  הקורונה, 
המספר החודשי הנמוך ביותר שנרשם מאז דצמבר 

2017 )86 תקריות(.

40. ”Antisemitic Incidents January - June 2021”. CST-Community 
Security Trust, 5 August 2021.

קורונה 
וקונספירציות 

על השואה 
ברשתות 

החברתיות

הקונספירציה  תיאוריות 
שאנו מכירים קיבלו שידרוג 
כפי  הקורונה,  בימי  ניכר 
בשנה  בדוח  גם  שהזכרנו 
נמצא  השנה  שעברה7. 
דרמטית  עלייה  ישנה  כי 
אנטישמיות  בקונספירציות 
ברשתות  שמתפרסמות 
 .)IFFSE41( החברתיות 
את  החייתה  המגפה 
העולמי  "הסדר  הקונספירציה  בתיאוריית  העניין 
החדש" של אליטה סודית המנוהלת על ידי יהודים, 
ימין  פעילי  ובמקביל  העולם,  את  לנהל  שמטרתה 
ומתנגדי  הסגרים  מתנגדי  את  להסית  פעלו  קיצוני 
על  הקונספירציות  פעילה.  לאנטישמיות  החיסונים 
אנטישמיות  אמונות  להפיץ  עוזרות  הקורונה  נגיף 
לקהל רחב יותר. כך למשל בוודלנד הילס )ארה"ב( 
 COVID-19 של  חולצה  לובש  כשהוא  אדם  נצפה 
רק  זו  רוח  קור  על  "שמור  מאחור:  כתוב  שעליה 
שפעת יהודית", זה שימוש בקונספירציה הקלאסית 

של יהודי מפיץ מחלות. 

באירופה,  רבות  במדינות  והסגרים  המרחק  שמירת 
ולתלות  לבידוד  שהוביל  מה  קהילות,  בין  הפרידו 

41. Rose, Hannah. ”Pandemic Hate: Covid-related antisemitism 
and Islamophobia, and the role of social media”. Institute for 
Freedom of Faith and Security in Europe (IFFSE), 2021. 

בסופר-מרקט בלוס אנג'לס, לקוח לבוש בחולצה
ועליה כתוב: "זו רק שפעת יהודית"
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החברתיות,  ברשתות  מוגברת 
הקיצוני  הימין  המגפה  ובמהלך 
הקונספירטיביות  והרשתות 
פרחו והשתלבו בכל פלטפורמות 
הגדולות.  החברתית  המדיה 
של  התפשטותן  על  הקלו  הן 
קונספירציה  אידיאולוגיות 
כאשר  דופן,  יוצאת  במהירות 
קונספירציות  היו  אלו  ברובן 

אנטישמיות.

בתיאוריית  המתמקד  דוח 
הקונספירציה של תנועת QAnon בדק בין החודשים 
תיאוריות  בין  הקשר  את   2021 מרץ-אוגוסט 
את  וכן  לאנטישמיות,  חיסונים  נגד  קונספירציה 
יחד  החברתית.  במדיה  התפשטו  הן  שבה  הדרך 
אחר  עקבו  הם  העולם  ברחבי  נוספים  ארגונים  עם 
פייסבוק וטוויטר במדינות שונות וזיהו 'האשטאגים', 
אשר  בולטות  ודמויות  וציבוריות  פרטיות  קבוצות 
עסקו בהפצת מידע מוטעה הקשור למגפת הקורונה 
ולחיסונים. באמצעות תוצאות אלו הם זיהו נרטיבים 
אנטישמיים. תוצאות הניטור אינן מפתיעות ומצאו 
כי נרטיבים אנטישמיים קיימים בתוך קונספירציות 
האנטישמיות  מסוימות  במדינות  אנטי־מתחסנים. 
עדינה יותר מאשר באחרות, אך עם זאת, היא עדיין 
מוטעה  מידע  להפיץ  קונספירציה  ממאמצי  חלק 

.)Get The Trolls Out42( ופחד

סטנדרטים  יש  הטכנולוגיה  שלחברות  למרות 
מקוונת,  שנאה  לזיהוי  הקשורים  קהילתיים 
לא  הן  שגוי,  בריאותי  מידע  ואף  אנטישמיות 
לאחר  בנוסף,  הדוק.  מספיק  במעקב  נמצאות 

42. ”Antisemitism and anti-vax discourse in Europe A report on 
conspiracy ideologies and anti-Jewish hatred on Facebook and 
Twitter”. Get the Trolls Out, November 2021. 

והחשבונות  מהקבוצות  שחלק 
הבעייתיים ברשתות החברתיות 
הוסרו, הם מצאו מקומות אחרים 

לפעול בהם, כמו טלגרם ווייבר.

האנטישמית  הקונספירציה 
ומצאה  בצרפת,  גם  התלקחה 
רחוב  בהפגנות  פורייה  קרקע 
החיסון  נגד  מקוונים  ובדיונים 
בצרפת  גם  הירוק.  והתו 
נגד  ההפגנות  התאפיינו 
הבלתי  בהשוואת  החיסונים 
ידי גרמניה הנאצית.  מחוסנים ליהודים שנרדפו על 
יצירתה  נגד  מפגינים לבשו טלאי צהוב כדי למחות 
ב"דיקטטורה  החופש  ואובדן  מפוצלת  חברה  של 
בצרפת  השנה  המרכזי  המאפיין  אולם  בריאותית". 
ואידיאולוגיות  אנטישמיים  רגשות  הבעת  היה 
האשמה   ,"?qui" הסיסמה  באמצעות  קונספירציה 
מקודדת המרמזת שהמגפה מתוזמרת על ידי יהודים 

.)43 Get the Trolls Out(

43. ”How Qui? (Who?) Became the New Antisemitic Slogan of the 
Far Right and Conspiracy Theorists in France”. Get The Trolls Out, 
14 September 2021.

בחודש יוני, גנרל 
הצבא בדימוס דניאל 
דלוורד רומז במהלך 

 CNEWS ראיון לדשת
שקבוצה מסוימת 

שולטת בתקשורת, 
וכאשר נשאל למי הוא 
מתכוון, ענה "הקהילה 

שאתה מכיר היטב".

גנרל בדימוס דניאל דלוורד במהלך ראיון לרשת 
CNEWS. "הקהילה שאתה מכיר היטב"
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 ,)"Mais qui?" )בצרפתית:  מי?"  "אבל  השאלה 
דניאל  בדימוס  הצבא  גנרל  עם  לראיון  התייחסה 
דלוורד ששודר ב־CNEWS ביוני. במהלך הראיון הזה, 
בתקשורת,  שולטת  מסוימת  שקבוצה  רמז  דלוורד 
וכאשר העיתונאי שאל אותו למי הוא מתכוון, הוא 
ענה "הקהילה שאתה מכיר היטב". מבלי לומר זאת 
היהודי  העם  את  האשים  לשעבר  הגנרל  במפורש, 

בשליטה במגזר התקשורת.

ב־7 באוגוסט, צעדה קסנדרה פריסטו, מורה וחברה 
במהלך  הלאומי,  הקיצוני  הימין  במפלגת  לשעבר 
הפגנה נגד תג ירוק כשהיא 44מניפה שלט עם המילים 
שטניות  קרניים  שתי  כלל  השלט   .“Mais qui?“
יהודים  ציבור  אישי  של  רשימה  ואחריהן  מצוירות, 
פריסטו  "בוגדים!".  והמילה  ובינלאומיים  צרפתים 
תכנים  הפצת  בגין  ונחקרה  מעבודתה  הושעתה 

אנטישמיים.

44. Darmanin, Gérald: “Cette pancarte est abjecte.
 L’antisémitisme est un délit, en aucun cas une opinion.
 De tels propos ne resteront pas impunis. J’ai demandé au 

préfet de faire un signalement au Parquet sur la base de 
l’article 40 .Les services de police sont mobilisés pour identifier 
leur auteur.“  Twitter, 8 August 2021.

שהשתמשה  היחידה  הייתה  לא  פריסטו  קסנדרה 
בסיסמה "?Qui". כרזות עם אותה סיסמה אנטישמית 
התנועה  בצרפת.  הירוק  התו  נגד  בצעדות  הופיעו 
משכה תמיכה הן מהימין והן מהשמאל הקיצוני של 
)תנועת   Gilets Jaunesמ־ וכן  הפוליטית,  הקשת 
אחרות  אופוזיציה  וקבוצות  הצהובים(  האפודים 
תומכי תאוריות קונספירציה. באופן דומה, ברשתות 
בעלי  בפוסטים  זו  סיסמה  שותפה  החברתיות 
הטוענים  אנטישמיות,  קונספירציות  של  נרטיבים 
ומתמרנים  המרכזיים  במגזרים  שולטים  שיהודים 

ממשלות ואנשים לרווחתם.

 ב־7 באוגוסט, צעדה המורה 
קסנדרה פריסטו, חברה לשעבר 
במפלגת הימין הקיצוני, בהפגנה 

נגד התג ירוק. במהלך הפגנה,
היא הניפה שלט עם המילים
״אבל מי?״. הרומז לשאלת 

המראיין ב-CNEWS את הגנרל 
דניאל דלוורד. על השלט:

״מי״ עם שתי קרניים שטניות, 
מסביב: רשימה של אישי ציבור 

יהודים צרפתים ובינלאומיים 
והמילה "בוגדים!".

Photo: Gérald DARMANIN, Twitter .המורה קסנדרה
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שנערך   Ifop של  סקר 
 Journal duה־ עבור  באוגוסט 
 73% כי  מצא   ,Dimanche45

מהצרפתים שנשאלו אמרו כי הם 
רואים את השלטים האנטישמיים 
החברתיות  ברשתות  והפוסטים 
הירוק,  לתו  המתנגדים  של 
לשנאה.  וכהסתה  כמזעזעים 
שמתנגדים  מהנשאלים   53%
לחיסונים, ענו אף הם שהשלטים 
לשנאה.  הסתה  זו  האנטישמיים 
27% מהנשאלים אמרו שזה לא 
מזעזע אותם כי זה חלק מחופש 

הביטוי.

תנועת ה־Querdenker )חשיבה לרוחב( 46בגרמניה, 
מאחורי  שעמדה  המרכזיות  מהתנועות  אחת  היא 
ההפגנות נגד אמצעי ההגנה מפני הקורונה בגרמניה, 
שחלקן  קונספירציה  אידיאולוגיות  על  המתבססת 
אנטישמיות וקשורות לסממני השואה. הרבה מחברי 
של  ב"דיקטטורה  חיים  שהם  משוכנעים  התנועה 
לדיקטטורה  ערך  שווה  שזה  ומאמינים  קורונה" 
)ממשלת   DDRה־ ו/או  הנציונל־סוציאליסטית 
הם  כי  טוענים  התנועה  חברי  גרמניה(.  מזרח 
נודו,  יהודים  "היהודים החדשים", שכן כמו שבעבר 
את  חווים  מחוסנים  שלא  אלה  גם  וחוסלו,  גורשו 
לאנה  עצמם  משווים  הם  לכך,  בהתאם  גורל.  אותו 
מאוחר  ומתה  מהנאצים  להסתתר  שנאלצה  פרנק, 
יותר במחנה ריכוז, מפגינים עונדים טלאי צהוב עם 
ואף היוטיובר הימני סטפן  הכיתוב "לא מחוסנים", 

45. ”SONDAGE. Le Soutien Aux Anti-Passe Sanitaire Reste Stable et 
Minoritaire”. Lejdd.Fr, Le Journal du dimanche, 14 August 2021.

46. ”Zivilgesellschaftliches Lagebild Antisemitismus 2021, 1700 
Jahre jüdisches Leben in Deutschland”. Amadeu Antonio 
Stiftung, 2021. 

התנועה,  עם  המזדהה  באואר, 
מחנה  מול   2021 במרץ  אמר 
מאוטהאוזן:  לשעבר  הריכוז 
ציקלון  צריכים  לא  "אנחנו 
בתור  בא  זה  אם  בין  חדש,  ב' 
 BionTech או   AstraZeneca
]חברות שפיתחו חיסוני קורונה[. 
זה".  את  צריכים  לא  אנחנו  לא, 
מדברים  באואר  כמו  כשפעילים 
על מחנות ריכוז וציקלון ב', הם 
מציגים את עצמם כקורבנות ובו 
זמנית כביכול כלוחמי התנגדות 
נגד פוליטיקה רצחנית. הפעילים 
היחידים  שהם  משוכנעים 
בנחישות  שהתנגדו  בגרמניה 

ובאומץ ל"דיקטטורה של הקורונה".

ארגנטינה היא ביתם של למעלה מ־200,000 יהודים, 
והקהילה הגדולה ביותר באמריקה הלטינית. 47סקר 
שנערך על ידי המעבדה למחקרים בנושא דמוקרטיה 
וסמכותיות באוניברסיטת סן מרטין, גילה שכמעט 
עסקים  ש"אנשי  מאמינים  מהאוכלוסייה   40%
משליש  יותר  הקורונה.  ממגפת  מרוויחים  יהודים" 
מהמשיבים הסכימו עם האמירה כי "מאחורי מגפת 
ממוצא  היהודי  כמו  דמויות  ישנם  הקורונה  נגיף 
עסקים  אנשי  של  ומעבדות  סורוס  ג'ורג'  הונגרי 
יהודים המבקשים להרוויח כלכלית" )30.3% הסכימו 
"בחוזקה" ו־6.7% נוספים הסכימו במידה מסוימת(. 
דחו   37.6% הסכימו,  שלא  מהנשאלים   43% מתוך 
מהנשאלים  נוספים   19% ההצהרה.  את  לחלוטין 

אמרו שהם לא יודעים או שהם אדישים.

47. El antisemitismo en Argentina: tramas e interrogantes, 
Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos 
(LEDA), June 2021.

40% מהאוכלוסייה 
בארגנטינה מאמינים 

ש"אנשי עסקים 
יהודים" מרוויחים 
ממגפת הקורונה. 

יותר משליש הסכימו 
עם האמירה כי 
"מאחורי מגפת 

נגיף הקורונה ישנן 
מעבדות של אנשי 

עסקים יהודים 
המבקשים להרוויח 

כלכלית"
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ובשנה  יהודים,  אלף  כ־18  היום  גרים  בצ'ילה 
האחרונה עלה חשש מתוצאות הבחירות שהתקיימו 
השמאל  שמועמד  העובדה  לאור  האחרון  בדצמבר 
48קישר בעבר בין הקהילה היהודית לנעשה  הנבחר 
קרוב  מתגוררים  שבצ'ילה  כיוון  וכן  בישראל, 
החששות  האם  להבין  כדי  פלסטינים.  אלף  ל־400 
וההסתדרות  היהודית  הסוכנות  ערכו  מוצדקים, 

בקרב  סקר  העולמית  הציונית 
הצעירה  הכללית  האוכלוסייה 
הסקר  מתוצאות  בצ'ילה. 
מהנשאלים   23% כי  עולה 
בסטריאוטיפים  מאמינים 
שהיהודים  בהם  אנטישמיים, 
ובכלכלה,  בתקשורת  שולטים 
ושהם  בחברה  משתלבים  אינם 

מחזיקים בכוח פוליטי עצום.

48. Liphshiz, Cnaan. ”Chile’s new president is bitter Israel critic, 
whose win has many local Jews worried”. Times of Israel, 20 
December 2021.

בצ'ילה, 23% 
מהנשאלים מאמינים 

בסטריאוטיפים 
אנטישמיים, בהם 

שהיהודים שולטים 
בתקשורת ובכלכלה, 

אינם משתלבים 
בחברה ושהם מחזיקים 

בכוח פוליטי עצום.

 95% השואה  על  לידע  מגיע  כשזה  זאת,  עם 
העם  על  השפעתה  ועל  עליה  ידעו  מהנשאלים 
היהודי. בהקשר לסכסוך הישראלי־פלסטיני, רק 44% 
תומכים  לא   61% כאשר  בו,  התעניינו  מהנשאלים 
הפלסטיני  בצד  תומכים  יותר  והצעירים  צד  באף 
ניכר  )21%( מאשר בצד הישראלי )6%(. עבור חלק 
מהצעירים )41%( פעולות ישראל בסכסוך משפיעות 
על הצורה בה נתפסים היהודים, 

בעיקר באופן שלילי )66%(.
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הגזע ה כל  כנגד  הינה  אנטישמיות  הגדרה 
השמי, אולם ברור לכל כי היא מכוונת בעיקר 
נגד היהודים והיהדות. התחזקות האסלאם 
הקיצוני בארצות ערב והאסלאם, המשכו של הסכסוך 
הישראלי־ערבי ומגפת הקורונה שפוקדת את העולם 
מזה כשנתיים, משמשים בשנת 2021 כקטליזטורים 

להתגברות  משמעותיים 
ערב  בארצות  האנטישמיות 
והאסלאם. אנטישמיות זו, מוצגת 
ממאמרים,  החל  תצורות,  בשלל 
אקדמיים,  ומחקרים  כתבות 
ראיונות  קריקטורות,  דרך 
דת  במבני  ודרשות  טלוויזיוניים 
טלוויזיה,  סדרות  שירים,  ועד 

סרטים ומשחקי מחשב.

הספרים  יריד  נערך  בסעודיה 
בתולדות  ביותר  הגדול 
כותרים  קידם  אשר  הממלכה, 
העיתונות  רבים;  אנטישמיים 
מבצע  לאחר  במיוחד  הקטרית, 
תכנים  מפיצה  החומות',  'שומר 
וביניהם  מגוונים,  אנטישמיים 
הנביאים  רוצחי  הם  'היהודים 
ראש  וחזירים';  קופים  ובני 
דופי  מטיל  הפלסטיני  הממשלה 
ושולל את הלגיטימציה, לנוכחות 
של  העובדתית־ההיסטורית 
ישראל;  בארץ  היהודי  העם 
כי  קובע,  אלג'ירי  אקדמיה  איש 
הזרוע  הוא  הישראלי  המוסד 
'הפרוטוקולים  האופרטיבית של 
וחוקר  אורולוג  ציון';  זקני  של 

ת  ו י מ ש י ט נ א

ם ל ו ע ה ו

י ב ר ע ה

מצרי מדבר מגרונו של היטלר על שנאתו ליהודים, 
ומצטט מספרו 'מיין קמפף'; איש דת חּוִת'י מאשים 
שיח'  הקורונה;  מגפת  והפצת  בפרוץ  היהודים  את 
פלסטיני אומר כי בכל שורש של דבר מושחת בעולם, 
נמצא שליהודים יש חלק בכך; שלל גורמים רשמיים 
פלסטיניים משווים את ישראל לגרמניה הנאצית וכי 
היהודים מבצעים "שואה שנייה" 
אדם  לזכויות  מרכז  בפלסטינים; 
על  מעליל  עזה,  ברצועת  הפועל 
מספר  בנתה  כי  ישראל  מדינת 
סכרים בדרום הארץ בכדי להפנות 
את זרימת המים הטבעית הרחק 
ישראל  מכן  ולאחר  מהרצועה, 
פותחת את הסכרים ללא אזהרה 
אדמות  מכך  וכתוצאה  מוקדמת 
מוצפות;  פלסטיניות  חקלאיות 
אסירים פלסטינים מוצגים כישו 
בישראל  הכלא  ובתי  הצלוב, 
ההשמדה  כמחנות  מוצגים 
של  לרצח  קריאות  הנאציים; 
יהודים, וביניהם קריאתו של בכיר 
בעזרת  יהודים  לרצוח  חמאס 
שקלים";  "חמישה  שעולה  סכין 
מסית  פלסטיני  מחשב  משחק 
ילדים  וסדרת  ישראלים  לרצח 
את  מציירת  חיזבאללה,  של 
היהודים כחזירים, ואת החיילים 
הישראלים כבעלי תווי פנים של 
שדונים ומכרסמים. אלו, על קצה 
של  נבחרות,  דוגמאות  המזלג, 
גלים  ביטויי האנטישמיות שהכו 
ברחבי העולם הערבי והאסלאמי, 

בשנת 2021.

העיתונות הקטרית: 
'היהודים הם רוצחי 
הנביאים ובני קופים 

וחזירים'. ראש 
הממשלה הפלסטיני 

שולל את הלגיטימציה, 
לנוכחות העובדתית־

ההיסטורית של העם 
היהודי בארץ ישראל. 
איש אקדמיה אלג'ירי 

קובע, כי המוסד 
הישראלי הוא הזרוע 

האופרטיבית של 
'הפרוטוקולים של זקני 

ציון'. אורולוג וחוקר 
מצרי מדבר מגרונו 

של היטלר על שנאתו 
ליהודים, ומצטט 

מספרו 'מיין קמפף'; 
איש דת חּוִת'י מאשים 

את היהודים בפרוץ 
והפצת מגפת הקורונה. 

שיח' פלסטיני אומר 
כי בכל שורש של דבר 
מושחת בעולם, נמצא 

שליהודים יש חלק.
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ובשנים   2021 בשנת  האנטישמיות  מן  ניכר  חלק 
בהם  האסלאמיים  הקודש  כתבי  מן  שאוב  עברו, 
לכך,  בנוסף  האסלאמית.  והמסורת  הקוראן 
אנטישמיות אסלאמית־ערבית זו, כפי שנחשפנו לה 
במהלך השנה, אימצה לא פעם מוטיבים ורעיונות מן 
הנוצרית־האירופאית.  האנטישמיות  של  הפנתאון 
לצד זו, עלינו לזכור, כי כתבי הקודש של שלוש הדתות 
"אוקיינוס  של  במתכונת  כתובים  המונותאיסטיות, 
פסוק  מתוכן  "לדוג"  יכול  עניין  בעל  שכל  רחב", 
המתאים לרוח התקופה. על כן, הישענות על מקורות 
המאפשרת  הגמישות  את  גם  עמה  מביאה  דתיים 
ומנוגדים,  מתחרים  פירושים  לקבל  מקורות  לאותם 
אותם.  המפרשים  של  לאינטרסים  בהתאם  וזאת 
לפיכך, שני צידי המתרס קיימים, קרי: מציאת התקדים 
התקדים  מציאת  או  ואחווה  לשלום  ההלכתי־דתי 
והטרור. האנטישמיות  המלחמה,  להצדקת  ההלכתי 

עומדת  זו,  אנטישמיות  נראה שהתגברות  זאת,  עם 
כלפי  השנה  שהתרחשו  חיוביות  למגמות  בניגוד 

היהודים ברחבי העולם הערבי והאסלאמי. 

גם  החיים"  ב"מצעד  חלק  לקחו  תקדימי,  באופן 
נציגים ממדינות ערב ובהן סעודיה, בחריין, איחוד 
איחוד  מן  רשת  משפיעני  ומצרים;  האמירויות 
"זיכרון  במיזם  השתתפו  ובחריין,  האמירויות 
היהודיות  הקהילות  איגוד  השואה;  לזכר  בסלון" 
שכלל  השואה,  לזכר  טקס  ערך   )AGJC( במפרץ 
עדיין  אין  לישראל  איתן  אשר  ממדינות  נציגים 
הסכמים רשמיים, כמו ערב הסעודית, כוויית ועומאן; 
מבוטל  בלתי  חלק  הסירו  וקטר  הסעודית  ערב 
והאנטישמי שהיה בספרי הלימוד  מהתוכן הפוגעני 
הממלכתיים שלהן; העיתון המוביל בשפה האנגלית 
ארוך  מאמר  פרסם   ,Arab News הסעודית,  בערב 
מאת ADL, שציין את יום השנה ה־100 לזמן שבו 
של  'הפרוטוקולים  את  סופית  הפריך  בריטי  עיתון 
והתייחס אליהם כאל מתיחה ספרותית  ציון',  זקני 

שיטתית.

ַסִלים ָעאִצי, קריקטוריסט פלסטיני המתגורר בדנמרק, 
פרסם במאי 2021 בפייסבוק שלו קריקטורה המציגה את 

קנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, כנאצית, המסייעת למשטר 
הציוני נגד עזה

"אדולף נתניהו" בתעמולה של הקריקטוריסט ַסִלים ָעאִצי.
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בשיעור ע והעלייה  העולמית  המגמה  אף  ל 
להתנחם  אפשר  האנטישמיים,  האירועים 
למיגור  שנעשות  עולם  חובקות  בפעולות 

האנטישמיות.

אסטרטגיות והכרזות 
בינלאומיות למען המאבק 

באנטישמיות

השנה הושקה תוכנית 49האסטרטגיה של הנציבות 
חיים  וטיפוח  באנטישמיות  למאבק  האירופאית 

יהודים 2021-2030. זו תוכנית 
מסוגה  ראשונה  אסטרטגית 
צעדים  של  שורה  הקובעת 
תווך:  עמודי  שלושה  סביב 
הגנה  האנטישמיות;  מניעת 
וקידום  יהודיים;  חיים  וטיפוח 
השואה. וזיכרון  חינוך  מחקר, 
צעדים  מציעה  האסטרטגיה 
עם  הפעולה  שיתוף  להגברת 
לבלימת  מקוונות  חברות 
באינטרנט,  אנטישמיות 
מרחבים  על  יותר  טובה  הגנה 
מחקר  מרכז  הקמת  ציבוריים, 
אירופי על אנטישמיות עכשווית 
ויצירת רשת של אתרים שבהם 
של  מטרתו  השואה.  התרחשה 

את  להוביל  היא  אלו  בצעדים  האירופי  האיחוד 
המאבק העולמי באנטישמיות.

49. ”Commission Presents First-Ever EU Strategy on Combating 
Antisemitism and Fostering Jewish Life”. European Commission, 
5 October 2021.

במועצת זכויות האדם של האו"ם UNHRC בז'נבה, 
להילחם  המתחייבת  הצהרה  על  מדינות   43 חתמו 
אוסטריה,  ידי  על  הובלה  50ההצהרה  באנטישמיות, 
העצרת  אישרה   ,2021 בדצמבר  וסלובקיה.  צ'כיה 
את  קולות,   130 של  ברוב  האו"ם  של  הכללית 
הנאציזם,  בהאדרת  "מאבק  על  הרוסית  ההחלטה 
צורות  המולידות  אחרות  ושיטות  הניאו־נאציזם 
זרים  שנאת  גזעית,  אפלייה  גזענות,  של  חדשות 

ודוגמטיות".

הערים  ראשי  פסגת  בגרמניה  נערכה   2021 במרץ 
באירוע  אנטישמיות.  נגד 
מנהיגים  44 השתתפו   זה 
מדינות.  ו־21  ערים  מ־32 
פתרונות  סיפקה  הפסגה 
מעשיים לראשי עיריות למאבק 
מפגשים  כולל  באנטישמיות, 
העבודה  והגדרת  חינוך  בנושא 
לאנטישמיות;   IHRA של 
חוק;  ואכיפת  ביטחון  חקיקה, 
ויחסים  התגברות על טראומה; 

בין־דתיים וחוצי קהילה.

הציגה  אוסטריה  ממשלת 
למלחמה  לאומית  אסטרטגיה 
שיפור  הכוללת  באנטישמיות, 
שיפור  הכנסת,  בתי  על  ההגנה 
יותר של  לדין מחמירה  והעמדה  יהדות  על  החינוך 
תוכנית  על  הוחלט  וכן  יהודים  נגד  שנאה  פשעי 

50. MFA Austria: ”Together with Slovakia and Czech Republic 
and on behalf of 43 states, FM #Schallenberg recommitted 
to combating antisemitism and all forms of racism, prejudice 
and discrimination at #HRC48: ’We will remain steadfast in our 
pledge: #NeverAgain!’.” 4 October 2021.

ס  ו כ ה י  צ ח

ה א ל מ ה

השנה הושקה תוכנית 
האסטרטגיה של 

הנציבות האירופאית 
למאבק באנטישמיות 
2021-2030. זו תוכנית 

ראשונה מסוגה 
הקובעת שורה של 

צעדים סביב שלושה 
עמודי תווך: 1. מניעת 
האנטישמיות. 2. הגנה 
וטיפוח חיים יהודיים. 

3. קידום מחקר, חינוך 
וזיכרון השואה.
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הכשרה להעלאת המודעות לאנטישמיות לשוטרים. 
הבסיס  על  התופעה,  על  לימוד  יכלול  זה  תהליך 
עזר  כלי  וייתן  הקורבן,  והגנת  זכויות  על  המשפטי, 

לחקירה והקלטה טכנית.

אמריקה  מרכז  מדינות  מנהיגי  הלטינית,  באמריקה 
בהשקת  האנטישמיות  תופעת  נגד  להתאחד  קראו 
פורום מדינות מרכז אמריקה למען ישראל, בנוכחות 

נשיא גואטמלה אלחנדרו ג'יאמטיי.

איחוד  לבין  ישראל  מדינת  בין  אברהם'  'הסכמי 
האמירויות, בחריין וסודאן )2020(, והסכם ישראל־
אשר  אסטרטגית  לתפנית  הביאו   ,)2020( מרוקו 
אלו  ממדינות  גורמים  של  להשתתפות  הביאה 
נוספים  ומיזמים  בסלון'  'זיכרון  החיים',  ב'מצעד 
לזיכרון השואה, וכן להורדה של מוטיבים אנטישמיים 

מספרי הלימוד.

החלטות מדיניות

וממשלות  נראתה מגמה של מדינות  במהלך השנה 
למאבק  הקשורים  וחוקים  הצעות  שהעבירו 

באנטישמיות.

הגדרת  את  מאמצים  רבים  וארגונים  מדינות 
IHRA, כוח המשימה הבינלאומי  האנטישמיות של 
מאז  באנטישמיות.  ולמאבק  השואה  זכר  להנצחת 
הכרתה בשנת 2016 גבר השימוש והיישום שלה בזירה 
פרלמנטים,  ממשלות,  מ־600  יותר  הבינלאומית; 
ומועדוני ספורט  מועצות מקומיות, אוניברסיטאות 
ברחבי העולם אימצו אותה, והמספר רק עלה בשנים 

.2020-2021

רשימת המדינות שאימצו את הגדרת האנטישמיות 
עד כה כוללת, בין היתר, את ארה"ב, קנדה, גרמניה, 
אוסטריה, בלגיה, בריטניה, הולנד, הונגריה, שוודיה, 
קוסובו,  לוקסמבורג,  צ'כיה,  יוון,  צרפת,  איטליה, 
ספרד  אלבניה,  אורוגוואי,  ארגנטינה,  קפריסין, 
וברזיל. לרשימת המדינות המאמצות הצטרפו בשנת 
אסטוניה,  גואטמלה,  פולין,  קוריאה,  דרום   :2021

אוסטרליה ושוויץ.

ארגונים  של  רב  מספר  ידי  על  גם  אומצה  ההגדרה 
להשכלה  מוסדות  עשרות  בהם  העולם,  בכל 
כ־100  בבריטניה  סטודנטים.  ומועצות  גבוהה 
מועצות   13 ההגדרה;  את  אימצו  אוניברסיטאות 
סטודנטים באוניברסיטאות בארה"ב קיבלו החלטות 
לאמץ את ההגדרה; האקדמיה למדעים של אלבניה 
בבולגריה מאמצות  מובילות  אוניברסיטאות  ותשע 
מ־350  ויותר  לאנטישמיות,   IHRA הגדרת  את 
ברחבי  ואינטלקטואלים  מקצוע  אנשי  אקדמאים, 
 IHRA בהגדרת  התומך  מכתב  על  חתמו  העולם 

לאנטישמיות. 

צילום: משרד הכלכלה והתעשייה
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פריטי  הפנים  שרת  בבריטניה, 
הזרוע  על  51הכריזה  פאטל, 
כארגון  חמאס  של  המדינית 
צעד  "זהו  אמרה  פאטל,  טרור. 
הקהילה  עבור  במיוחד  חשוב 
הוא  52חמאס  היהודית... 
והצהירה  ביסודו"  אנטישמי 
במאבק  לסייע  צפוי  הצעד  כי 
הצעד  משמעות  באנטישמיות. 
תמיכה  שיביע  אדם  שכל  היא 
בארגון הטרור, יניף את דגלו או 
ייחשב  עבורו,  מפגשים  יארגן 

כעובר על החוק.

נגד  יצאה  גרמניה  ממשלת 
דגל  הצגת  על  53ואסרה  חמאס 
אירועים  שורת  אחרי  הארגון 

ישראל  נגד  עצרות  במהלך  שאירעו  אנטישמיים 
שהופך  חוק  העבירה  בנוסף,  המדינה.  ברחבי 
שעונשה  פלילית,  לעבירה  שנאה  רקע  על  עלבונות 
הדבר  שנתיים.  עד  של  מאסר  עונש  או  כספי  קנס 
נועד לצמצם את הפער בין עלבונות והסתה לשנאה 
במשפט הפלילי. עוד הודיעה כי הממשלה הפדרלית 
יורו מתקציב משרד  מיליון   35 גרמניה תשקיע  של 
לצורך  הקרובות,  השנים  במהלך  הפדרלי  המחקר 

מחקר על אנטישמיות וגזענות.

בית המחוקקים באוקראינה אישר את הצעת חוק 
מחדש  המגדירה  אנטישמיות  למניעת   5109 מס' 

51. ”Islamist terrorist group Hamas banned in the UK”. gov.uk,
 26 November 2021.
52. ”Priti Patel’s Speech to Heritage Foundation”. GOV.UK,
 26 November 2021.
53. Collis, Helen. ”German government agrees to ban Hamas flag 

after anti-Semitic incidents”. Politico, 20 June 2021.

את מושג האנטישמיות במדינה 
שנאה  כפשע  אותו  ומכלילה 

ספציפי רק נגד יהודים.

אורנג'  ודרום  מייפלווד  מחוזות 
פרסמו  ארה"ב,  ג'רזי,  בניו 
את  המגנה  משותפת  הצהרה 
לאנשים  וקוראת  האנטישמיות 
בין אנשים.  לכבד את ההבדלים 
של  לגילוי  התייחסה  ההצהרה 
צלבי קרס שרוססו על המדרכה 
שלום"  "בני  כנסת  בית  מול 

באזור.

עמותה  'מימונה',  עמותת 
עצמאית במרוקו הפועלת בגיבוי 
על  חתמה  רשמי,  ממשלתי 
במאבק  העוסק  האמריקני  החוץ  משרד  עם  הסכם 
השני  ההסכם  זהו  ואנטי־ציונות,  באנטישמיות 

במזרח התיכון הערבי.

אשר  מדינות  לשורת  הצטרפה  הלטינית  אמריקה 
הכללי  המזכיר  באנטישמיות.  למאבק  נציב  מינו 
מינה   ,OAS האמריקאיות  המדינות  54ארגון  של 
ה־ נציב  לתפקיד  הברזילאי  לוטנברג  פרננדו  את 
של  אחריותו  באנטישמיות.  ומאבק  לניטור   OAS
הנציב תהיה לאחד כוחות בחצי הכדור המערבי כדי 

להתמודד ולהיאבק באנטישמיות.

אישרו  ומיין,  מסצ'וסטס  ארקנסו,  מדינות  בארה"ב 
הספר  בתי  בכל  שואה  לימודי  לחייב  ההצעה  את 
אימצו  שכבר  למדינות  בנוסף  זאת  הציבוריים, 

54. ”Secretary General Appoints Fernando Lottenberg OAS 
Commissioner to Monitor and Combat Anti-Semitism”. OAS - 
Organization of American States, 5 October 2021.

מדינות וארגונים רבים 
מאמצים את הגדרת 

האנטישמיות של 
IHRA ומאז הכרתה 

בשנת 2016 גבר 
השימוש והיישום שלה 

בזירה הבינלאומית; 
בכל רחבי העולם 

יותר מ־600 ממשלות, 
פרלמנטים, 

מועצות מקומיות, 
אוניברסיטאות 

ומועדוני ספורט אימצו 
אותה והמספר רק עלה 

בשנים 2020-2021.
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החלטה כזו )אריזונה, קליפורניה, 
דלאוור,  קונטיקט,  קולורדו, 
אינדיאנה,  אילינוי,  פלורידה, 
קנטקי, מישיגן, ניו המפשייר, ניו 
ג'רזי, ניו יורק, אורגון, רוד איילנד, 

טקסס, וירג'יניה וויסקונסין(. 

חוק  חוקקו  ורומניה  איטליה 
בבתי  שואה  לימודי  המחייב 
ברומניה  לתוקף  )ייכנס  הספר 

ב־2023(.

הספר  בית  בארגנטינה, 
אוניברסיטת  של  למשפטים 
מכון  השיק  איירס  בואנוס 
אנטישמיות.  אחר  למעקב 
מקומיים  למוסדות  ייעץ  המכון 

כלים  ויספק  משפט  אנשי  יכשיר  ובינלאומיים, 
משפטיים למאבק באנטישמיות. 

מוסדות דת אימצו גם כן את הגדרת IHRA, ביניהם 
 La( אג'ידיו  סנט  הבינלאומית  הקתולית  55התנועה 

הקתולים  הבישופים   .)Comunità di Sant Egidio
של צרפת חזרו על עמדתם התקיפה נגד אנטישמיות 
כלפי  גוברת  סובלנות  לאי  דאגה  המביעה  בהצהרה 
 )CEF( העם היהודי במדינה, במטה ועידת הבישופים
בפריז. המועצה הקבועה של CEF אמרה כי המאבק 
וכי  כולם"  של  "דאגה  להיות  צריך  באנטישמיות 
בכל  לתמוך  להמשיך  נחושים  הצרפתים  הבישופים 

העוסקים בו.

הכדורגל  התאחדות  האנגלית,  הכדורגל  התאחדות 
האיטלקית  הכדורגל  התאחדות  הגרמנית, 

55. Ramazzotti, Ilaria Ester. ”La Comunità Di Sant’Egidio Sposa La 
Definizione Di Antisemitismo Dell’IHRA”. Mosaico, 22 July 2021.

והתאחדות הכדורגל האוסטרית, 
ההגדרה.  את  השנה  אימצו 
צ'לסי  בהם  ספורט,  מועדוני 
דורטמונד,  בורוסיה  הבריטית, 
שאלקה ובאיירן מינכן הגרמנים, 
העל  ליגת  תחת  המועדונים   72
הכדורגל  ומועדון  בריטניה,  של 
אימצו  בשבדיה,   Djurgården

 .IHRA את הגדרת
ובכללן  רבות  עסקיות  חברות 
פולקסווגן,  הגרמניות  החברות 
)הרכבת  באן  דויטשה  דיימלר, 
ודויטשה  גרמניה(  הלאומית של 

.IHRA בנק, אימצו את הגדרת

BDSהמאבק בתנועת ה־

פועלת   BDSה־ תנועת  היוסדה,  לאחר  שנים   16
לשכנע  ניסיון  בו  נעשה  שלא  יום  ואין  במרץ, 
במסגרתה.  ישראל  כנגד  לצאת  ובודדים  מוסדות 
המאבק בתנועה מצליח בחלקו, אך ישנה עוד דרך 

ארוכה.

בארה"ב מדינות ממשיכות ופועלות נגד תנועת ה־
איידהו  יוטה,  מדינת  הצטרפו   2021 בשנת   .BDS
ישנה  בהן  בארה"ב  מדינות  ל־35  וירג'יניה  ומערב 

חקיקה בנושא.
 

הבנק הגרמני Postbank, אישר ל"ג'רוזלם פוסט"56 
 / לחמאס  המקושר  הבנק  חשבון  את  סגר  הוא  כי 

.BDS

56. Weinthal , Benjamin.”German bank closes Hamas/BDS group 
account – exclusive”. Jpost, 2 December 2021.

הוועד האולימפי 
הבינלאומי יצא 

באמירה חדה וברורה, 
לפיה כל מדינה שלא 
תאפשר לספורטאים 

ישראלים להיכנס 
לשטחה כדי להשתתף 

בתחרויות לא תוכל 
לארח עוד תחרויות 
בינלאומיות בעתיד.
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ושחקנים  מנהיגים  מ־200  יותר  הבידור  בתעשיית 
ארגון  שפרסם  פתוח,  57מכתב  על  חתמו  מובילים 
 Creative Community For הבידור  תעשיית 
הבינלאומי  הקולנוע  בפסטיבל  בתמיכה   ,Peace
במכתב  המשתתפים.  הסרטים  וביוצרי   TLVFest
החרם  כנגד  מאוחדים  עומדים  הם  כי  הצהירו 
נוסף  מחסום  בחרם  ורואים  ישראל  על  התרבותי 
פוליטיות  למטרות  באמנות  המשתמש  לשלום, 

מרושעות.

חדה  באמירה  יצא  הבינלאומי  האולימפי  58הוועד 

וברורה, לפיה כל מדינה שלא תאפשר לספורטאים 
ישראלים להיכנס לשטחה כדי להשתתף בתחרויות 

לא תוכל לארח עוד תחרויות בינלאומיות בעתיד. 

 20 לציון  האו"ם  ועידת  את  החרימו  מדינות   38
גזענות בדרבן, בחודש  נגד  לוועידה העולמית  שנה 
האנטישמיות  בשל  הוחרמה  הועידה  ספטמבר. 
בשנת  שהתקיים  באירוע  הבוטה  והאנטי־ציונות 
את  השאר  בין  כללו  שהחרימו  המדינות   .2001
הולנד,  בריטניה,  אוסטרליה,  קנדה,  הברית,  ארצות 
צרפת,  ישראל,  הונגריה,  צ'כיה,  אוסטריה,  גרמניה, 

בולגריה, קרואטיה, איטליה, יוון, רומניה וניו זילנד.

57. ”Entertainment Industry Leaders Stand United Against Cultural 
Boycott of Israel and In Support of LGBTQ+ Film Festival and 
Filmmakers”. Creative Community for Peace, 26 October 2021.

58. Harkov, Lahav. ”IOC: Countries banning Israel can’t hold 
competitions”. Jpost, 20 December 2021.

המאבק באנטישמיות ברשתות 
החברתיות ובמגזר הפרטי

בהכחשת  להילחם  מאמציה  את  הרחיבה  פייסבוק 
חינוך  לחומרי  משתמשים  הפניית  ידי  על  השואה 
וגרמנית.  רוסית  ערבית,  כולל  שפות,  ב־12  לשואה 
ברגע  למשתמשים  שתופיע  בהודעה  מדובר 
חיפוש  מילות  יזהה  פייסבוק  של  שהאלגוריתם 
להפנות  במטרה  להכחשתה,  או  לשואה  הקשורות 

את הציבור למידע מהימן.

בהצהרה  הסתפקה  נטפליקס  הסטרימינג  חברת 
נחרצת  התנגדות  מביעה  היא  שבו  פוסט  והעלתה 
כנגד  מאוחדים  עומדים  "אנו  הגואה:  לאנטישמיות 
59בהודעה,  נכתב  צורותיה",  כל  על  אנטישמיות 
והכחשת  שנאה  בפשעי  המדאיגה  העלייה  "ביניהן 
המחריד  הפרק  את  לעולם  לשכוח  לנו  אל  שואה. 

ההוא בהיסטוריה האנושית".

חברת Mercado Libre הארגנטינאית, הקמעונאית 
באינטרנט,  הלטינית  באמריקה  ביותר  הגדולה 
שהיא  אנטישמיים  חפצים  מהרשת  להסיר  החלה 
היא  השאר  בין  המקוונת.  בחנותה  בעבר  מכרה 
קאמפף"  "מיין  כמו  אנטישמים  ספרים  מסירה 
למטבעות,  בנוסף  ציון",  זקני  של  ו"הפרוטוקולים 

פוסטרים ומזכרות נאציות אחרות.

59  Netflix: ”We stand united against antisemitism in all its forms, 
including the worrying increase in hate crimes and Holocaust 
denial.We must never forget that appalling chapter in human 
history”. 26 July 2021.
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והמגמות ב האירועים  את  לבחון  בואנו 
בין  הבחנו   ,2021 לשנת  באנטישמיות 
הזרמים העיקריים המהווים איום על יהודי 
העולם: הימין הקיצוני שעומד מאחורי האידאולוגיה 
זה  נגד  ופועלים  העולם  על  משתלטים  שהיהודים 
הפרוגרסיבי  השמאל  ואלימות;  השחתה  באירועי 
ישראל  מדינת  של  הלגיטימיות  על  מערער  אשר 
בעיקר דרך תעמולה אנטישמית; ה־BDS שפועלים 
והפרו־ ישראל  מדינת  קיומה  עצם  נגד  לאות  ללא 
באירועים  בעיקר  מתבטאים  אשר  פלסטינאים, 

הנוגעים לסכסוך הישראלי־פלסטיני.

האירועים  במספר  שיא  שוב  רשמה   2021 שנת 
שוברת  שנה  כל  כי  נראה  בעולם.  האנטישמיים 
זו  בשנה  קודמותיה.  של  האנטישמיות  שיאי  את 
התרחשו שני אירועים מכוננים שהשפיעו על כמות 
ועוצמת האירועים: מבצע "שומר החומות" שהביא 
ישראליות,  ואנטי  פלסטיניות  פרו  הפגנות  לגל 
אנטישמיים  לאירועים  גלשו  המכריע  שברובן 
כנגד  קשה  אלימות  לאירועי  מקרים  ובמספר 
אלו  שבימים  הקורונה  מגפת  וכן  מקומיים;  יהודים 
לעלייה  הביאה  אשר  להתפרצותה,  שנתיים  מלאו 
ולהתחזקות  החברתיות  ברשתות  באנטישמיות 
שבין  בתקופות  והפגנות  אנטישמיים  אירועים 

הסגרים. 

האנטישמיות קיימת בכל אירועי החיים וניתן למצוא 
בכדורגל,  השונים,  הלימוד  בספרי  התייחסות  לה 
בתרבות וכן בהיבטים כלכליים שונים. ברחבי העולם 
 BDS-אנו עדים להתחזקות השיח האנטי־ציוני וה
לסביבה  נהפכו  האקדמיים  המרחבים  באקדמיה. 
ומרצים  סטודנטים  עבור  מסוכנת  ולעתים  עוינת 
הפועלים  רבים  ארגונים  בעולם  קיימים  יהודים. 

לתיעוד וניטור האנטישמיות, חלק מהתיעוד נעשה 
בתחום  מתקיימים  ואחרים  המקומית,  ברמה 
אירועים  מסוימות  במדינות  יותר.  רחב  גיאוגרפי 
המידע  ומקור  כלל  מתועדים  אינם  אנטישמיים 
שקיים לגבי מדינות אלו הינה התקשורת והרשתות 
לתיעוד  מאחדת  מסגרת  חסרה  בנוסף,  החברתיות. 
טרמינולוגיה  חסרה  המידע.  חוסר  ובעיקר  המידע, 

ושיטות עקביות.

מדינות,  בין  רק  לא  השוואות  לערוך  קשה  לרוב, 
הגדרת  מדינה  בכל  לא  מדינה.  באותה  גם  אם  כי 
במדינה  אנטישמי  אירוע  זהה.  היא  האנטישמיות 
אחת עשוי שלא להיחשב כזה במדינה אחרת. מקור 
המידע העיקרי הוא רישומים משטרתיים, ההבדלים 
בחוקים הפליליים והאזרחיים מקשים על ההשוואה. 
דברי הסתה( עשוי  )לדוגמה,  במדינה מסוימת  פשע 
לדווח  הרצון  אחרת.  במדינה  כזה  להיות  שלא 
ואפילו  שונות  במדינות  משתנה  הוא  גם  לרשויות 
הארגונים עצמם עשויים לשנות שיטות, ולגרום בכך 

לאי־המשכיות ברישומים שלהן עצמן.

בתחום  משמעותיים  הישגים  גם  נרשמו  השנה 
מדינות  של  מגמה  בראשם  באנטישמיות,  המאבק 
הקשורים  וחוקים  הצעות  שהעבירו  וממשלות, 
למאבק באנטישמיות, כמו איסור השימוש בסמלי 
ארגונים  מדינות,  בנוסף,  והנאציזם.  השואה 
את  לאמץ  ממשיכים  רבים  אקדמיים  ומוסדות 
כלים  שנותנת   ,IHRA של  האנטישמיות  הגדרת 
ומאפשרת  אנטישמיות  לזהות  הרשויות  עבור 
נושא   BDSה־ בתנועת  המאבק  מניעתה.  בכך את 
או  המגבילים  חוקים  מאמצות  מדינות  ויותר  פרי 
אוסרים את פעילותם של ארגונים התומכים בחרם 

על ישראל.

ם ו כ י ס
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· במהלך מגפת הקורונה חלק מהאירועים האנטישמיים עברו מהרחוב לרשתות החברתיות, 	
התפתחויות  ראינו  השנה  ההתפתחויות.  אחרי  ולעקוב  תכנים  לנטר  מורכב  זו  ובזירה 
בתחום ניטור תכנים אנטישמיים ברשתות החברתיות, על ידי ארגונים ומוסדות העובדים 
על פיתוח יכולות טכנולוגיות וחינוכיות בנושא, אולם יש להמשיך ולשים דגש בנושא זה.

· ישנה חשיבות עליונה להמשיך את הפעילות נגד השיח האנטי־ציוני וה־BDS, ולהעניק 	
הראו  סקרים  בנוסף,  בקמפוסים.  הפרו־ישראליים  הקולות  את  שיחזקו  ומידע  כלים 
יינתן  יהודים בקמפוס קשורה לתחושת הביטחון של הסטודנטים.  בחיים  שהשתתפות 
דגש על חיזוק החוסן הקהילתי, וחיזוק הזהות היהודית והקשר של הסטודנטים לישראל.

· מסקר בני הנוער שערכה המחלקה למאבק באנטישמיות, עלה כי יש צורך בהכשרת נוער 	
ישראלי להתמודדות עם אנטישמיות ברשתות החברתיות. בנוסף, הסקר העלה שמרבית 
שמצריך  דבר  התפוצות,  יהדות  כלפי  עניין  ו/או  מחויבות  מרגיש  אינו  הישראלי  הנוער 
התערבות חינוכית ועבודה בתחום החינוך בישראל בנושא המאבק באנטישמיות והקשר 

ליהדות התפוצות. 

· את 	 להמשיך  ויש  תימשך,   IHRA הגדרת  לאימוץ  הבינלאומית  שהמגמה  מעריכים  אנו 
הפעולות מול ארגונים לאימוץ אמנת IHRA בעולם ובישראל.

· לאחר שנתיים של מגפה ואי ודאות מתמשכת כלכלנים בכירים צופים משבר כלכלי עולמי, 	
אחר  גם  עקבה  בשנה האחרונה המחלקה  האנטישמיות.  עוצמת  את  מעלה  לרוב  אשר 
במטבע  בשימוש  עלייה  יש  כי  ונמצא  כלכלית,  ואנטישמיות  טרור  בנושא  התפתחויות 
מבוזר )מטבעות קריפטו( על ידי ארגונים קיצוניים, המשתמשים במטבעות אלו למטרות 
טרור אנטישמיות. ימשך המעקב בנושא זה מול גורמי כלכלה בעולם, על מנת לעצור כספי 

טרור המיועדים להפצת אנטישמיות )ראו נספח ב'(.

· בשנה הקרובה יתקיימו בחירות לפרלמנט במספר מדינות כגון: צרפת, הונגריה, אוסטרליה, 	
קולומביה, ברזיל, אוסטריה ושוודיה, דבר אשר עלול להשפיע על חיי היהודים במדינות 
אלו. יבוצע מעקב שוטף אחר הפעילות המדינית והלך הרוח לבחינת מידת השפעת נגיף 

הקורונה על עליית מפלגות קיצוניות וההשפעה על יהודי המדינה.

ת  ו צ ל מ ה

ת נ ש ל
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אנטישמיות תמיד הייתה נוכחת בכדורגל האירופי. 
אנטישמיות,  סיסמאות  עם  כרזות  הניפו  אוהדים 
וצעקו  בשירים  אותן  שרו  וניאו־נאציות,  גזעניות 
הקבוצה  אוהדי  על  פיזיות  התקפות  במהלך  אותן 
היריבה. השנה אנו רואים עלייה בהיקף ההתבטאויות 
"שומר  מבצע  סביב  בעיקר  בכדורגל,  האנטישמיות 
באירועים  הכללית  לעלייה  בהתאם  החומות", 

האנטישמיים בזמן זה.

אוהדי  לראות את התיעוד של  ניתן  הדוגמאות  בין 
בבלגיה,  גנק  נגד  'ווסטהאם' בשעה שטסו למשחק 
שרים שירים אנטישמיים לעבר יהודי חרדי כשהוא 
מתיישב בטיסה. במקרה אחר אוהדים קראו "חמאס, 
קשר  עם  יריבה  קבוצה  נגד  לגז",  יהודים  חמאס, 
יהודי לכאורה,   כולל אייאקס אמסטרדם וטוטנהאם 

בבריטניה. 

ומתייחסת  אלו  אירועים  הפוטרת  האסטרטגיה 
בעולם  רבים  משמשת  עדיין  כ"מסורת",  אליהם 
 Offenbach הכדורגל  קבוצת  נשיא  הכדורגל. 
של  לקריאה  כהסבר  "מסורת"  שזאת  טען   Kickers
אוהדיהם נגד יריביהם, איינטרכט פרנקפורט: "יהודי, 
יהודי, איינטרכט פרנקפורט". הוא אמר, "60אני מכיר 
גם  אנטישמי".  לא  זה  אז  ילד,  שהייתי  מאז  זה  את 
מכבי  של  מאמן  ששימש   ,)64( הופנברג  קלאודיו 
"היו  דומה.  מציאות  מתאר  כעשור,  במשך  ברלין 
משחקים שבהם שמענו קריאות מהקהל כגון 'נבנה 
לכם דרך חדשה לאושוויץ', 'יהודים לגז', 'לשרוף את 

בתי הכנסת'", הוא מספר.

60. Scheler, Fabian. ”Jude Ist Die Größte Beleidigung Im Fußball”. 
ZEIT ONLINE 12 September, 2019.

כלפיהם,  האנטישמיות  על  השחקנים  עדויות 
אירועי  אחר  מעקב  שביצע  בדוח  אישוש  מקבלות 
לאחרונה.  ופורסם  הגרמני  בספורט  אנטישמיות 
61הדוח, שנכתב על ידי לאסה מולר מארגון "צוזמן 1" 

)Zusammen1(, גוף היושב תחת המועצה העליונה 
של יהודי גרמניה, כלל בתוכו סקר שנערך בקרב 309 
מועדונים  מ־20   16-18 בגילים  מכבי  מועדון  חברי 
שונים מכל רחבי המדינה. נמצא כי החשיפה הגדולה 
ביותר לאנטישמיות היא בליגות הנמוכות בכדורגל 
הגרמני, שבהן משחקים שחקנים חובבנים. לפי הדוח, 
נתקלו  בסקר  שהשתתפו  הכדורגל  משחקני   68%
באופן אישי בתקרית אנטישמית, כאשר רובם, 72%, 
חוו יותר מתקרית אנטישמית אחת. 84% מהיהודים 
בתקרית  נתקלו  גרמניה  במכבי  כדורגל  שמשחקים 

אנטישמית.

משחקני   93% סוגים:  לכמה  סווגה  האנטישמיות 
ציינו שהתקרית  הכדורגל שחוו תקרית אנטישמית 
לוותה באלימות מילולית בזמן ו/או אחרי המשחק. 
הקשורות  קללות  כללה  המילולית  האלימות 
וקריאה  פלסטינים  ברצח  יהודים  האשמת  לשואה, 
הכדורגל  משחקני   57% ישראל.  מדינת  להשמדת 
של  השליטה  על  סטריאוטיפיות  באמירות  נתקלו 
השופטים  באיגוד  ואף  בכסף,  בתקשורת,  היהודים 

ובהתאחדות הגרמנית לכדורגל. 

שהם  דיווחו  אנטישמית  תקרית  שחוו  מאלה   38%
עם  זיהויים  או  יהדותם  רקע  על  פיזית  הותקפו 

61. Müller, Lasse ”Zwischen akzeptanz und anfeindung 
Antisemitismuserfahrungen jüdischer Sportvereine in 
Deutschland” Zusammen1-Projekts, 2021.

׳ א ח  פ ס נ

אנטישמיות בכדורגל האירופאי
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אחרי  או  במהלך  התרחשו  התקיפות  כאשר  מכבי, 
המשחקים  הנשאלים  מכלל   38% כדורגל.   משחק 
כדורגל דיווחו שאינם מרגישים בטוחים ללבוש את 
מדי מכבי מחוץ למתקני הספורט של קבוצות מכבי.

החברתיות,  ברשתות  האחרונות  התקריות  בין 
טוטנהאם  של  היהודי  ליו"ר  62ההתנכלות  הייתה 
בתוכנית  לשידור  עלה  בה מאזין  לוי,  דניאל  ספרס, 
משוחרר  לא  השחקנים  אחד  כי  וטען  ספורט  על 
הולך  לא  הוא  יהודי,  הוא  לוי  "דניאל  כי  מהקבוצה 
לשחרר אותו לחינם". אמירה זו נתפסה כאנטישמית 
על ידי המאזינים, כיוון שזה מעיד באופן שקרי על 
ניר  הישראלי  הכדורגל  כוכב  היהודים.  של  אופיים 
ביטון, שמשחק במועדון הכדורגל הסקוטי סלטיק, 
63היה אף הוא למטרה ברשתות החברתיות בעקבות 

תבוסה לקבוצה אחרת, וכונה "ממזר יהודי מלוכלך" 
ו"עכברוש ציוני".

השנים  ב־18  צ'לסי  של  היהודי  הבעלים  גם 
ושוב  שוב  מטרה  היה  אברמוביץ',  רומן  האחרונות, 
בכירים  בטוויטר.  גסה  אנטישמית  להתנכלות 

62. ”TalkSport presenters fail to call out hate slur”. The Jewish 
Chronical, 4 August 2021.

63. Harpin, Lee. ”Celtic’s Israeli midfielder Bitton called ‘dirty Jew’ 
after derby defeat”. The Jewish Chronical, 4 January 2021.

במועדון אומרים שמעולם לא היה זלזול כמו היום 
לתרץ  יכול  לא  התיכון  במזרח  שקורה  דבר  וששום 
אנטישמיות בוטה שכזו. בין הציוצים אפשר למצוא 
יהודי,  הוא  אברמוביץ'  "רומן  כמו:  התבטאויות 
מנהלים  באמת  "היהודים  בצ'לסי";  לתמוך  תפסיק 
אברמוביץ'  שרומן  לגלות  הופתעתי  העולם.  את 
הוא אחד"; "@'פרמייר ליג' המשך למכור משחקים 
]מאמן  טוכל  "]תומאס[  אברמוביץ'";  היהודי  עבור 
צ'לסי[ לא יקבל גיבוי בקיץ. הוא גרמני ואברמוביץ' 
הוא יהודי רוסי"; "מבטיח לך ש]טימו[ ורנר ]שחקן 
צ'לסי[ היה עם 30 שערים העונה אם הוא לא היה 

יודע שרומן אברמוביץ' יהודי".

ועוסקים  באנטישמיות  בעיות  זיהו  מועדונים  כמה 
מועדון הכדורגל  בה.  פעיל במאמצים לטפל  באופן 
נגד  האירופי  בכדורגל  מוביל  קול  היה  צ'לסי 
תוכניות  64הפעיל  שהמועדון  לאחר  אנטישמיות, 
חינוך גדולות הן עבור האוהדים והן עבור רשת בתי 
ספר שמועדון הכדורגל צ'לסי אימץ כדי לקדם את 

האג'נדה שלו נגד גזענות.

64. Say No to Antisemitism Foundation, Chelsea Football Club.
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אנטישמיות בכלכלה

׳ ב ח  פ ס נ

משרד האוצר והרשות לניירות ערך מתכוונים לקדם 
רגולציה על שוק הקריפטו, המייצר לפיהם "גם סיכון 
באוצר  מדברים  עליהם  הסיכונים  הזדמנות".  וגם 
כלכליות,  ותרמיות  להונאות  בעיקרם  מתייחסים 
בשוק  מדבר  לא  אחד  אף  עליו  אחר  פן  יש  אולם 
המטבעות והוא האנטישמיות. הלבנת הון, העלמת 
כלכלים  פשעים  הם  משקיעים  כספי  וגניבת  מס 
במטבעות  סחר  כאשר  קורה  מה  אולם  מוכרים, 
ימין  ארגוני  ידי  על  נעשה  מפוקחים,  שאינם  אלו 
לפגוע  ושאיפות  מטרידות  תוכניות  בעלי  קיצוני, 
באוכלוסיות שונות, בעלי כוונות דומות מאוד לאלו 

שהיו לנאצים?

פעם האנטישמיות הייתה פשוטה, כתובות גרפיטי 
מזדמנים.  ופוגרומים  מצבות  ניפוץ  כנסת,  בבתי 
האנטישמיות הכלכלית התמקדה במזימה היהודית 
להשתלט על כלכלת העולם וגניבת הכסף של כולם, 
אבל היא מתעדכנת יום יום ויש לה כבר פנים חדשות 
הקריפטו.  מטבעות  של  הפיננסית  המערכת  בתוך 
קשה לעקוב בנבכי המערכת המורכבת הזו ולכן רוב 
הגדולים  הדיגיטליים  המטבעות  את  מכיר  הציבור 
– הביטקוין והאתריום, אך ישנם מטבעות נוספים, 
ואחד מהם הוא מטבע המונרו, או בכינויו "המטבע 

האנטישמי". 

 ,Hatewatch ידי  במחקר שהתפרסם לאחרונה על 
אלו  מטבעות  של  כתובות  מ־600  יותר  נמצאו 
הנתונים,  לפי  קיצוני.  ימין  לארגוני  הקשורים 
במקרים מסוימים ארגונים אלו הפיקו מהמטבעות 
לעצב  עוזר  הכסף  דולר.  ממיליון  יותר  של  רווחים 
תאוריות  אימץ  אשר  הקיצוני,  הימין  את  מחדש 
במוטיבים  ומשתמש  אנטישמיות  קונספירציה 
הטענה  כמו  ה־21,  למאה  עדכניות  ותיאוריות 
להתפשטות  שגרמו  אלו  הם  שהיהודים  המופרכת 
עולה  אלה  בקבוצות  החברים  מספר  הקורונה. 
בהתמדה, ואין זה נדיר שהם מבקשים להסתיר את 
מעשיהם מהציבור ומשתמשים במטבעות הקריפטו 
לטשטש  כדי  ובעיקר  תנועתם  את  להרחיב  כדי 

מימון מקורות. 

ידי  על  נאסרה  אלו  ארגונים  של  ופעילותם  היות 
והעורך  המייסד  מסורתיים,  פיננסיים  מוסדות 
אנדרו   ,)Alt-right( 'האלט־רייט'  אתר  של  הראשי 
מטבעות  באמצעות  כספים  בגיוס  החל  אנגלין, 
ודפי  מקבוצות  אחד  הוא  האלט־רייט  דיגיטליים. 
הלאומנית  'התנועה  של  המפורסמים  האינטרנט 
בארצות  הרדיקלי  הימין  עם  המזוהה  הלבנה', 
האלטרנטיבי.  הימין  תנועת  עם  ובעיקר  הברית 
מתומכיו  וביקש  הביטקוין  את  לזנוח  קרא  אנגלין 
לשלוח לו כסף רק במונרו, "מטבע פרטיות", שנועד 
נתונים  הסתרת  באמצעות  האנונימיות  את  לשפר 
היא  לכך  הסיבה  העסקאות.  ושל  המשתמשים  של 
שבעוד עסקאות באמצעות הביטקוין קיבלו סוג של 
לפעילות  פחות  מתאימה  ולפיכך  ורגולציה  פיקוח 
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גזענית, מטבעות כמו המונרו מהווים מקלט כלכלי 
בנקים,  של  מפיקוח  להימנע  כדי  בהם  למשתמשים 

רגולטורים ובתי משפט. 
קיצוניים  ימנים  ארגונים  היחיד.  לא  אנגלין 
הנורדית'  ההתנגדות  'תנועת  בהם  בינלאומיים 
בפינלנד(  שנאסרה  ניאו־נאצית  )תנועה 
גזעני  )אתר  בצרפת'  המשתתפת  ו'הדמוקרטיה 
ואנטישמי שהוצא מחוץ לחוק במדינה(, מבקשים 
לקבל תרומות במטבע המונרו בלבד ומציינים באתר 
למנוע  להמשיך  יכולים  אנו  לתמיכתך  "הודות  כי 
מיהודים ובני בריתם לישון בשקט". אם בעבר היה 
קל יותר לעקוב אחר מסלול הכסף ולתבוע ארגוני 
כיום פעולה  וארגונים אנטישמיים,  קיצוניים  טרור 

שנאה  פשעי  אפשרית.  בלתי  עד  קשה  נעשתה  זו 
ואנטישמיות מצאו להם מחסה ברשתות מקוונות 
אין  הקיימים  ובחוקים  דיגיטלי,  בכסף  וממומנים 

דרך למגרם.
בסחר  לרגולציה  האוצר  משרד  שהחל  התהליך 
במטבעות דיגיטליים מבורך אולם נדרשת התגייסות 
של הבנקים הבין-לאומיים לפעילות מהירה בתחום. 
בטרור  למלחמה  התגייסו  העולם  שמדינות  כפי 
הכוח,  בכל  להתגייס  עכשיו  חייבות  הן  האיסלמי, 
להוציא מחוץ לחוק את המטבעות האלו ולמגר את 

הסחר בכל מטבע אשר משמש לטרור מוסווה. 

)פורסם בעתון                  31.12.21(
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