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  דו"ח אירועים ושיח אטישמי ברחבי העולם

 דו"ח חודשי

  
  עיקרי הדברים 

  
  אטישמיות מקוות 

   מערכת ה –  ACMS    טישמייםאלף    345  מה משרד התפוצות רששלי    פוסטים אלעומת    2021ביו
. יש לפרש מגמה חיובית זו בזהירות מכיוון שרמת  45%, המהווה ירידה של  2021אלף במאי    621

  2021ביוי    38%הפעילות האטישמית המקוות ותרה גבוהה ביוי בהשוואה לתקופה רגילה (+  
לאפריל   ב2021בהשוואה  התאפיין  מאי  חודש  של).  שיא  אטישמיים    עלית  שאה  ברשת  דברי 

  פלסטיי. -הקשורים ישירות לסבב האלימות האחרון בסכסוך הישראלי

 #USSLibery  דסת תודעהמפיין  קיע    הגד ישראל מ י מקווןטישמיותגל  איראברחבי הרשת  א.  

  

  אירועים מרכזיים 

  היגי    מעל כך שבשמאל קיצו יהודי    יתרציחות בב אירוע  צרפת מרמז  חלק    ה הי  2012-מ   ספר 
  בחירות. קוספירציית מ

  טישמיים לתהליך הבחירות.  - הבחירות האזוריות בצרפתחדירת גורמים א  

  יהסת של  -גרמאולםהתקפת הצתה על בית הכ )ULM( .בשבת  

 ייות.  -  שירות המודיעין הגרמים ובעבירות קיצועלייה בקיצו  

  ג'לס    -ארה"ביו יורק, לוס אופיטסבורג. יהודים הותקפו פיזית ב  

  ורה ל רובה  כדור –ארה"ב סת בברוקלין בשבת.עברבית הכ  

   יההפרו  - בריט בעצרת  מדבר  קורבין  ג'רמי  לשעבר  העבודה  אירוע  פלסטיית-מהיג    המלווה , 
  שלטים אטישמיים.ב

  ה צבאית על  את ה בלגיה מסירהטישמיותלמרות עליה ב רגישים יהודיםאתרים  הגא.  

   יתות אמריקה (ארג  -אמריקה הלטיון מדיOAS.טישמיותמקים ועדה למאבק בא (  

  ית אושרה על ידי הממשלה.  -מולדובההצעת חוק למאבק בהכחשת שואה ותעמולה גזע 

  

  

  

  2021יוני 
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   צרפת
    

קוספירציית  רציחות בבתי הספר היהודיים היו חלק מכך שהשמאל הקיצוי הצרפתי מרמז על    מהיג
 בחירות

האחרון   השיאותי  במרוץ מהקולות   19%-שזכה ב  ,  הקיצוי בצרפת, ז'אן לוק מלצ'וןמהיג השמאל  
היה חלק    ,טולוזב  2012בשת    ג'יהאדיסטע"י    יהודיםה  תכי רצח ארבע  טעןעורר זעם לאחר ש,  בצרפת

אפילו    קרה אירוע חמור אוישיאות  התראה שבשבוע האחרון של קמפיין  "אתה    .בחירות  קוספירצייתמ
מפלגת  המהיג   הזהיררצח"   של  במחלוקת  הפרדה השוי  ללא  ראיון צרפת  "במהלך  זה    2012בשת  . 

 מראש". "כל זה תוכן  אמר מלצ'ון והוסיף: בשבוע שעבר זה היה שאז אליזה"ו 1מרה  היה

 שאלת האטישמיות במהלך מערכת הבחירות -   הבחירות האזוריות בצרפת
  ביוי  27, האזוריות תוצאות בחירות

   ואל  מפלגתו שלשיא עממפלגת   מקרון,הLREM   ה  מרי לה פןמפלגתה של  ו ,-   National Rally ,
הבאה, הפסידו בבחירות האזוריות, אירוע שתהיה    שיהם בבחירות לשיאות בשהיתמודדו  אשר  

  -  Lesי  הימ   ראה שהזוכים הגדולים הם המייסטרים  לו כראה השלכה על הבחירות הארציות.  

Républicains (LR)  המפלגה הסוציאליסטית - במידה פחותה יותר (PS)  .  

 האזוריות חדירת היסודות האטישמיים לתהליך הבחירות

 שמאל שמאל   - אגף  מועמדי  בצרפת כל  האזוריות  קוספירציה   בבחירות  באטישמיות,  הואשמו 
בעקבות פיגועי הטרור הגדולים שביצעו  .  טראד וג'בר  חפידי עבדלאזיז ,  בסלי  עלי   ואיסלאמיזם, כולל

סלאם הקיצוי עם השמאל הרדיקלי (המכוה  יהאיסלאמיסטים על אדמת צרפת, ההוקעה של הא
לבולטות רבה בשיח הציבורי העכשווי בצרפת; במיוחד במהלך מערכת  שמאל") זכתה  -"איסלאמו

 בחירות. ה

  National Rally  -    לש שלושה מועמדיםRN  -  ד, הושעו על ידיה  לאזורי קריוז, קורז וג'ירו-  RN    

  ת א "חוזריהצהרה בה ה   מהפרס  RN  -   ה.  לאחר שחשפו בתקשורת הערות גזעיות ואטישמיות
 ".המקום בשורותיאמירות אלו אין לומצהירה כי   בכל הכוח אמירות אטישמיות אלו ומגה 

  National Rally  -   ה מועמד  מריאי,  תיירי  של  הקמפיין  מהל  היה  ורדון  לאזור   RN פיליפ 

 אצית.-ורדון הואשם שוב ושוב בקבלת אהדה יאו   . PACAשל מחוז  המרכזי  הדרומי

  כגד יהודים שות מאסר בגין איומי מוות חמש אטישמי טפובליציסגזר על  הצרפתי בית המשפט
מולק על אחמד  מאסר  שות  לחמש  בצרפת ידון  משפט  בית  ש לאחר ידי  סרטוים  הוא  שפרסם    בהם 

דיודון ואלן   עם שים  10לפי   ציוית-מולק ייסד את המפלגה האטיפת.  קורא לרצח יהודים בולטים בצר
 .  אישים אטישמיים בולטים שיהםל, סורא

 שרה חלימי  פסק הדין של פותחת בחקירה פרלמטרית על צרפת
והעצמאים הודיעה כי תקים ועדת חקירה פרלמטרית שתחקור תקלות   "מפלגת איחוד הדמוקרטים 

  .בצרפת ובעולם היהודי כולוסק הדין בבית המשפט עורר זעם עצום . פ 2בפרשת שרה חלימי " אפשריות 
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  .2012ספר יהודי בטולוז בשת מוחמד מרח רצח שלושה ילדים יהודים ורב בבית  1
כי לא יתן להעמיד לדין את קובילי טראורה, שרצח את   2021סמכות השיפוט הגבוהה ביותר בצרפת קבעה באפריל  2

ה הזויה" בגלל השימוש שלו בקאביס. טראורה כס  ד, שרה חלימי, מכיוון שהיה לו "אפיזו64-הרופאה היהודייה בת ה 
את    השל חלימי והיכה אותה למוות תוך שהוא צועק "אללה אכבר" ואומר את פסוקי הקוראן. ואז זרק טראור ה לדירת

 חלימי מהחלון. 
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 סטטיסטיקה ומגמות בשיח הצרפתי   - אטישמיות מקוות  

  . של משרד התפוצות  (ACMS)תוים שאספו ממערכת יטור הסייבר לאטישמיות - מתודולוגיה

  ממצאים עיקריים

   מערכת ה –  ACMS    יטרה30   טי    מייםשי אלף פוסטים וציוצים אבשפה הצרפתית המהלך חודש יו
לעומת    2021 מאי    105וזאת  מחודש  של  2021אלף  ירידה  מצייים  אלו  מספרים  הירידה  72%.   .

  רשמה בשיח המסווג כשיח אלימות ואיסלם רדיקאלי. הדרמטית ביותר  

 י מתואם מאוד עם  -סוף סבב האלימות האחרון בסכסוך הישראליבשיח  הסלמה  סיומה של ה פלסטי
השאה    עליה גבוהה מאד בשיח אטישמי ברשת. התוים חשפו עדויות חזקות לקשר סיבתי בין  ה

 במסגרת מבצע "שומר חומות".    לבין ההסלמה הצבאית בעזה  2021ברשת במאי    םהאטישמי שרש
  

  
 2021יוי   ACMSמקור  –התפלגות השיח האטישמי הצרפתי לפי קטגוריות משה 

  

 פופולרייםושאים 
לסבב האלימות האחרון בסכסוך   עדיין קשורים בצרפתית חלק יכר מהפוסטים האטישמיים שאספו

הופעה  -הישראלי  עם  זאת,  .   SaveSheikhJarrah# האשטאגים   של  מוגברתפלסטיי,  האשטאגים  עם 

). יש לציין  TourDeFrance2021#  - ו   TDF2021# חדשים הקשורים לבחירות בישראל והטור דה פרס (
, קבוצת  Israel Startup Nationקבוצת  גד ההשתתפות    לאחרוה קמפייןהשיקה    DS B  –כי תועת ה  

  . 3ישראלי המשתתפת לראשוה בטור  רמיליות ע"י מרכיבה מקצועית ממו 

  

  

  

  

  

  

 

 
 קראו לפגוע ברוכבים הישראלים. בו , 2020בקמפיין דומה שהושק לטור דה פראס  3
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  גרמיה  

 
 בשבת  )ULM(  וירטמברג: התקפת הצתה על בית הכסת אולם-באדן

תוך דקות ומעו בכך    כיבו את האש האש  לוחמי  קיר בית כסת והצית אותו.    על וזל עם  בקבוק זרק גבר
לב עצמויזק  המשבגרמיה ולד אשר    טורקי   אזרח  הוא העבריין  ,כאורהל  .ין  הוא    טרה  .  כי  מיחה 

 מלט לטורקיה לאחר המתקפה.  

 באטישמיות שרי הפים הפדרליים מכריזים על מאבק 

 ש יהיה אטישמיבפשע   הורשעאדם  של   הבודסטאג(.  גרמיתאזרחות    לקבל מסוגל  לא  בסופו 
 .)ביוי 25-ב  החוק  על עבר דבר

  סויותטי  התכסתבתי  של   סביבהות בישראלי - אה מוגבלות כתאסר קיומןואם יהיה צורך גם    תהי.  

   פתרו כבר לא יוקצו טישמיים שלאי. במקום זאת הם יירשמו  פשעים אאוטומטית לספקטרום הימ
 . פדרלי בקטגוריה מיוחדת בסטטיסטיקה של פשע

 התוקציגי הת עבודה  וקבוצ  מ טישמיות.עםציבי הא ות פדרליות יחד עםה  תפתחקבוצות אלו    מדי
  .צעדים גד אטישמיות קובץ 

  
 עלייה בקיצוים ובעבירות קיצויות -  שירות המודיעין הגרמי

 י המספר המשוער של  ההימ םקיצו י   13,000איש; מתוכם   33,300 -כ עלה ל יםיאיש מסווגים כמכוו
   עבירות.  2,173לסך כולל של   17.8%- אלימות. מספר עבירות הימין הקיצוי עם רקע אטישמי עלה ב 

   יהמספרהמשתייך    רביעי  אדםכל  .  איש ויותר  34,300לסך כולל של    2.4%-ב    השמאל עלמה  םקיצו
עבירות.    1,237-ל   34.3%-אלימות שמאליות קיצויות גדלו ב  כוון אלימות. פעולות  מסווג כלקבוצה זו  

לראות   יש  לפיכך,  יש רדיקליזציה ברורה בחלקים מהסצה השמאלית הקיצוית שמכוות אלימות. 
פעילי   ידי  על  גרמיה  ברחובות  לאיתיפאדה  ממשי.  שמאל  BDSבקריאות  כאיום  מספר    יים 

על   ותרו  הסלפים  הקיצוים בעודש  אי  28,715לל של  לסך כו   2.5%- עלו ב    האיסלאמיסטים  הקיצוים
 .איש  12,150

 

 הגרמי  בשיח סטטיסטיקה ומגמות -אטישמיות מקוות  

  
  

ביוי היה מוך משמעותית בהשוואה    ACMSמספר העמדות האטישמיות הגרמיות שאספו על ידי  
, אך עדיין ותר כמעט כפול מזה של חודש מרץ.  2021  במאי   20-10לסכסוך בין ישראל לעזה בתאריכים  

ביוי    61.1%אטישמיות חדשה ותר גבוה לאחר הסכסוך;  הפוסטים המסווגים כיתר על כן, חלקם של  
יתן היה לראות בחודש יוי את תוצאות העלייה    בחודשיים שקדמו לסכסוך. לפיכך, עדיין  50.8%לעומת  

עקב גל ההאשמות השקריות גד ישראל והמידע השגוי הוגע    600%האטישמי בשיעור של  השיח  בשיעור  
  לסכסוך. 
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  ארצות הברית 
 

 ביו יורק בשבת  הותקפהקבוצת יהודים 
אשיםקבוצ יהודית   ת  חזות  חולפת.  בעלת  מכוית  וסעי  ע"י  ביצים  בזריקת  הותקפה  הפיגוע   ברורה 

  . זעזוע מוח בעקבות התקיפהלקתה ב. אחת משות הקבוצה התרחש ברחוב סואן מלא בהולכי רגל

 הותקף על ידי אדם בלוס אג'לסבעל חזות יהודית   12בן ילד 
.  ללא סיבה ראית לעין  של הילד  בפיו אגרוף לפתע הולך רגל שלח    קטועים כאשרעל  הער וחבריו רכבו  

 . איש עצר במקום והואשם בעבירה פליליתה
  

 פיזיות ומילוליותאטישמיות משטרת פיטסבורג חוקרת תקיפות 
אחד    באירוע אחד פגע קשה.  בשי אירועים פרדיםפלו קורבן לאלימות  גברים  על פי המשטרה, ארבעה  

אטישמי  באופן  באירוע השי, קבוצה של יהודים הותקפה מילולית  .  לבית החולים  והובהל   הגברים  
 .המשטרה חוקרת את שי המקרים. בזמן שהלכה הביתה מבית הכסת

  
 ורה לחלון בית הכסת בברוקלין בשבת כדור 

הכסת סגר בזמן האירוע ולא דווח על  בית  סת.  כהבית  לעבר  ורתה הירייה  ,  ביוי  19-   ה  במהלך השבת
 .חקירה בעיצומה. הפגעים

  
 דואר שאה אטישמי שלח לסאטורית מדית יו יורק אה קפלן 

ואת הסיסמה   אטישמיות  שכלל השמצות  שאה  דואר  חוקרת  הלבה  המשטרה  העליוות    109"  של 
   - מ    היהודים גורשו ע"י הטעה שהיהודים  פי  עליוות הגזע הלבן על    ביטוי זה מבטא את ".  110בקרוב  

 . 110    -המדיה ה   תהיה ארה"בומדיות  109
  

 שפרסמה פוסטים אטישמיים  הבית החולים לילדים בפייקס מפטר את הרופא

אשר   )Jaber Wishah(  , ביתה של הטרוריסטית המורשעת ג'בר ווישה )Fidaa Wishah(  ד"ר פידה ווישה

שה בעוון קשירת קשר לרצח ישראלים, פרסמה    15  –) ואסרה ל  PFLPלשחרור פלסטין (מחאה   הובילה  
כי לישראלים יש "צמא להרוג".    האת ישראל בקיבליזם וטע  מהווישה האשימס' פוסטים אטישמיים.  

  כתוצאה מקמפיין ברשתות החברתיות בגות ווישה, הודיע בית החולים כי היא מפוטרת.
  

  הממלכה המאוחדת 
 

   יתפלשתי-ג'רמי קורבין, מדבר בעצרת פרו, לשעבר העבודה מהיג

אמו שיהם בהפגה שערכה קבוצת    ) John McDonnell(  לשעבר ג'ון מקדול  לצ  האוצר  שרג'רמי קורבין ו
וחדשות   "ידידי אל אקצה". בעצרת הוצגו שלטים המכילים שפע של השמצות אטישמיות קלאסיות 

   ביחס ליהודים ולממשלת ישראל.
 

 השייך לבית הספר יהודי ילדים אוטובוס חתכו צמיגיו של  
  . יה יהודית גדולה מאדימתגוררת אוכלוס שבה  דון  , שכוה בצפון לובסטמפורד הילהאירוע התרחש  

    .האירוע בזמן מאדם היה ריק, ו סממים יהודיים בולטיםשא  האוטובוס
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  המוסלמי  העולם

  משפיעית פלסטיית ירדית: היטלר סייע לתועה הציוית

פ אלווחשיטד"ר  ומשפיעית)Fatima al-Wahsh(  מה  לחיוך  מרצה  (- פלסטיית  ,  אלף    200ירדית 
ב פרסמה  יהודים    8  -  עוקבים)  להעלות  הציוית  לתועה  סייע   היטלר  כי  טועת  היא  שבו  פוסט  יוי 

באמצעות הסכם ה"העברה". בהמשך הפוסט היא טעה כי "התרמית המכוה שואה הייתה    התישלפל
  . 4(בי יהוד) והיו לכך סיבות" בהסכמה של הסוכות [הציוית] ו[השפיעה] על מספר מוגבל של יהודים 

בכך מצטרפת אלווחש לדוברים פלסטיים וספים אשר ממעיטים מחשיבות השואה, מכחישים אותה  
ואף מצדיקים אותה. הבולט במצדיקי השואה היה איש החמאס הבכיר מחמוד אלזהאר אשר ימק את  

  .  2021אפריל מהלך הסיבות, המוצדקות בראייתו, להשמדת יהודי אירופה ב 

  

  ת רוסי דוברי אזורי 

  אסטויה

  ממשלת אסטויה החליטה להקים קבוצת עבודה למלחמה באטישמיות
וכן ציגים מן הקהילה היהודית במדיה,    , ציגים ממשרדי ממשלה שוים  בתוכה  תכלול  קבוצת העבודה 

  .ותטפל בושאים הקשורים לבעיות של אטישמיות באסטויה
  

  אוקראיה 

  ראדווקה (מחוז אוז’הורד) -ת היהודי ברום יפצו עשרות מצבות בבית הקיאלמוי
ביוי, טרם עצרו חשודים    3-המשטרה המקומית מעריכה שהאירוע התרחש בשעות אחר הצהריים של ה 

  במעשה.  

  
  מולדובה

  קישיב -ותעמולה גזעית הצעת חוק למאבק בהכחשת שואהה אושר

ליוי, שיויים בחוק הפלילי, אשר מאפשרים    16-ב  אשררה,  )Maia Sandu(  , מאיה סדומולדובהשיאת  
גזעיים, רעיוות  של  שואה, תעמולה  של הכחשת  ביטוים  כלפי  פליליות  סקציות  קסופוביים    התלת 

, בין מסחי הצעת החוק  2020את הצעת החוק הגישו מספר חברי פרלמט מולדבים בשת  .  ופשיסטיים
  הייתה הקהילה היהודית במולדובה.

 רוסיה

  - חל משפטו של תושב העיר המואשם בפרסום קריאות לאלימות כגד יהודים ברשתות חברתיותה
  טבר

במהלך   VKהאיש פרסם תכים  גזעיים ואטישמים וקריאות לאלימות כגד יהודים ברשת החברתית 
  . 2019שת 

  מוסקבה- חזהושחקן קולוע ותיאטרון עלה לבמה במהלך טקס כאשר הוא עוד טלאי צהוב 

, עלה לשאת דברים במהלך טקס פרסי הטלוויזיה הרוסית, כאשר  )Egor Biroyev(  השחקן, יגור בירוייב 
שא דברים כגד חיסוי הקורוה, תוך שהוא משווה את חובת  . בירוייב,  הוא עוד טלאי צהוב על חזהו

ת היהודים במהלך השואה. דבריו עוררו שיח רחב בתקשורת וברשתות החברתיות,  ההתחסות לרדיפו
  התייחס לדבריו ולצורה בה הציג אותם באופן שלילי.   השיח  רוב

  
 

 
4 https://twitter.com/fatimaalwahsh/status/1402351627814805506  
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 מריקה הלטיית א

  אמריקה -איברו
 

 מקים ועדה למאבק באטישמיות  (OAS)ארגון מדיות אמריקה

  למאבק   ועדה  הקמת  על   הודיע,  אמריקה  מדיות   ארגון   ר"יו,  )Luis Almagro(  אלמגרו  לואיס

  היהודי   הוועד  של  העולמי  הווירטואלי  הפורום  במסגרת  זאת.  הלטיית  באמריקה  באטישמיות
  על   לאטישמיות  IHRA  -ה  הגדרת  אימוץ  את  לקדם  תהיה  הציבות  של  העיקרית  מטרתה.  האמריקי

 . האזור מדיות ידי
 

  ארגטיה 
 

 מאת סלבריטאי תעשיית הבשר הארגטיאי אלברטו סמיד  אטישמיים ציוצים

  עלה  שוב  בארגטיה  הבשר   מתעשיית   עסקים  ואיש  ציבור  איש,  )Alberto Samid(  סאמיד   אלברטו
  ישראל  שגריר  של  בתקשורת  הצהרות  לאחר.  שלו  האטישמיים  הציוצים  בגלל  במדיה  לכותרות

  צייץ ,  הארגטיאית  הייצוא   מדייות   עקב  בשר  לייבוא  אחר  מקור  תחפש  ישראל  כי   שקבעו   בארגטיה 
  וציין  מהם  לקות  יפסיקו  היהודים  אם  הוא  לארגטיה  לקרות  שיכול  ביותר   הטוב  הדבר  כי  טוויד

  . דבר להם  למכור רוצה  איו והעולם כלקוחות וראיים שהיהודים
  

  ווידמה   -)  DAIA(   ארגטיאיות  יהודיות  לקהילות  הפדרציה  במשרדי  שהושארו  אציים  תעמולה  עלוי
  גרו ריו מחוז, פאטגוס דה וכרמן

  כללו   העלוים.  לביין  בכיסה  ופוזרו   בעיר  היהודיות  הקהילות  איגוד  של  הציגות  חלון  על  תלו  החוברות
  .כלכליים בושאים  מהיטלר ציטוטים עם הגרמית  האצית המפלגה וסמל  היטלר של תמוה 

  

 ושאים וספים  

  לאטישמיות IHRA  הגדרת עבודה של מאמצת שוויץ

 
 אית על מוסדות יהודיים ב תסיר את ההגה הצ בלגיה

ידי כוחות    את  תסיר  כי  הודיעה  בלגיה  ממשלת   ברחבי  יהודיים  ממוסדות  הצבאי  הביטחוןההגה על 
  הקורוה   למגפתגם    הקשורה   הארץ  ברחבי   גוברתהולכת ו  אטישמיות   רקע  על   מתרחש   המהלך .  מדיהה

  מאי האחרון.  בחודש ולמבצע "שומר חומות"
ה   מבצע"  בשם  טרור   גד  מבצע  -  רקע   הטרור  מתקפת  בעקבות  2015  בשת  החל",  משמר שומר 

  מוסדות   כולל,  רגישים  שחשבו  למקומות  הוצבו  צבא  אשי.  בפריס  הבדו  רלי'צ  גד  האיסלאמיסטית
  של  הדרגתית   סיגה  אישרה,  2020,    באוקטובר  לתפקיד  שהושבעה  -  החדשה  בלגיה  ממשלת.  יהודיים
  2017  בשת  הצבא  אשי  של   הקודמת  הפריסה  כי   לציין   יש.  2021  ספטמברב   המבצע  סיום  ואת  הכוחות

  אירועים אטישמיים. ב חדה  עלייה  עם אחד  בקה עולה
  

    קמפיין הדסת תודעה מקוון אירי  -# USSLiberty -ארה"ב  
איראן שמטרתם  אשר שויכו ל דיסאיפורמציה  קמפייים של  בשים האחרוות פייסבוק הסירה כמה  

שוב, גורמים מסוימים מצביעים על כך שממשלת איראן או שחקים איראיים פרטיים  . לפגוע בישראל
, תוך  1967- ב   USS Liberty ישראלי ואטישמי ברשת אודות תקרית  -עומדים מאחורי קמפיין אטי

  106מציג תוים כי  שראל. הקמפיין  כחלק ממלחמת השלטון גד י ,USSLiberty# ימוש בהאשטאגש
ראה כי   ,יתר על כןליוי.    8  –ל    7  – המתייחסים להאשאטג פורסמו רק ביומיים שבין ה   אלף ציוצים

) IRGCהאיסלמית (ים עם משמרות המהפכה  לו קשר , אשר  רייפור עלי אכברן הקוספירציה  תיאורטיק
בטעה כי "# לישראל אין רחמים  USS Liberty מעורב בקמפיין זה כדי "להודיע" לאמריקאים על אירוע  

  .5אפילו לאמריקים

 
5 https://twitter.com/KhosroKalbasi/status/1401831966878674944   
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  את ומשווה, Covid1948#  להאשטג קרובות לעיתים קשר USSLiberty# ההאשטאג  כי לציין יש
  10  התאריכים  בין בטוויטר פעמים אלף 366.5 הוזכר  Covid1948. # הקורוה לוירוס ישראל  מדית
   -  ו בפרסית כתבו Covid1948#  -ל שהפו  56%-  מ יותר, אלה ציוצים וךמת . 2021 במאי 16-  ל במאי
  . באיראן התמקמו   44%

  USSLiberty Hashtag# ןיתוח תוים עבור קמפיי

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

   USSLiberty#  -האשטאג  ל  המפים לציוצים דוגמאות

  

   
   

התפלגות גיאוגרפית בהתייחס להפצת #האשטאג  

USSLiberty  

המתייחסת   טוויטר ציוצי של   התפלגות לפי שפה
 USSLibertyלהאשטאג #


