
 

 

  

 

 תוכן עיניינים

 1...............ארה"ב.................................................................................................

 3בריטניה..............................................................................................................

 5.....................................................................צרפת.............................................

 7......................................................................אוסטריה........................................

 8......................................................................גרמניה...........................................

 9...................................................................................................העולם הערבי.....

 10..............................................................................................אזורי ברה"מ לשעבר

 14......................................................................ארצות דוברות לטינית......................

                

 

                         ACMS 

 

     דו"ח חודשי  

 

 



 

1 

  בחמישה יהודים חרדים פגעמיניוואן בברוקלין  - סהדרי נסיון

א חנו  ע לאחור למרות שלסבמיניוואן פגע בקבוצה של חמישה הולכי רגל חרדים שעה שיצא מחניה. הגבר נגבר שנהג 

ום, לאחר שסיור של המשמר ונמלט מהמקום. הוא נעצר כעבור י לפניו מכוניות, פגע פעמיים בהולכי הרגל היהודים

 האזרחי זיהה את רכבו.  

 יורק-נסת בניופה אנטישמית נגד אדם שהלך לבית כיתק

. לדברי הרשויות החשוד בתקיפה קילל  35באפריל על ידי גבר בן  17-שהיה בדרכו לבית הכנסת הותקף ב 56גבר בן 

 תחילה את הקורבן ולאחר מכן בעט בו.  

 

 יורק נעצר בגין פיגועי ירי נגד יהודים וחברי קהילת הלהט"ב  -גבר בניו

(, כוללים ביצוע פשעי  Long Islandמלונג' איילנד ) 36(, גבר בן Christopher Kellerהאישומים נגד קריסטופר קלר )

הסעיפים שבכתב התביעה, הכולל מספר אירועים ובכללם   36-שנאה והטרדה בנסיבות מחמירות. עבירות אלה הן חלק מ

ם בהם פרט יוגזעניים פוגעני ירי אל תוך שלושה בתי עסק ובית מגורים אחד. נמסר כי קלר פרסם פוסטים אנטישמיים

 את איומי האלימות שלו.   

 

 יורק נרגמו באבנים-מספר בתי כנסת בניו

על ידי ונדליסטים אלמונים  מספר פעמים ( Bronxבמשך מספר שבועות, הותקפו ארבעה בתי כנסת ברובע הברונקס )

שיידו אבנים לעבר המבנים. התקיפות הביאו לשבירת חלונות ונזק לדלתות הבניינים, ומחלקת פשעי השנאה של 

לפי פרסום של המשטרה בטוויטר יש "כיוון חקירה מבטיח והחשודים במעשה   יורק חוקרת את האירוע.-משטרת ניו

 יטופלו ללא דיחוי".

 

 עצר פעיל עליונות לבנה שעסק בצבירת כלי נשק וביצע איומים אנטישמיים ברשת   FBI-ה

הפצת תיאוריות  , הבולשת הפדרלית עצרה פעיל עליונות לבנה, אסיר משוחרר תושב פלורידה, שעסק בצבירת כלי נשק

 קונספירציה אנטישמיות ואיומים באלימות נגד יהודים ברשת.

 

 יורק, דיאנה מוראלס, קראה לישראל "מדינת אפרטהייד"-מועמדת לראשות עריית ניו

, יורק-רית ניויהמועמדת לראשות ע, (Dianna Moralesדיאנה מוראלס )בין  לאחרונההתגלתה מוקלטת שבשיחה  

היא הגיעה למסקנה זו   האת ישראל כמדינת אפרטהייד. לדברימוראלס  הארי, ת2020בדצמבר  תלמידי תיכון יהודיל

 ה.  בו השתתפ במהלך "ביקור תעמולה" בישראל

 

הייתה   2020בשנת שדווחו חות האירועים האנטישמיים ידו"ח הליגה נגד השמצה חושף כי שכ

 השלישית בגובהה מאז החלו הרישומים

מהשיא   4%אירועים אנטישמיים בארה"ב. אף כי מדובר בירידה של  2,024תיעדה הליגה נגד השמצה  2020בשנת 

  1,242 דווחו 2020השוואה לעבר. בשנת אופן מדאיג בעודנה גבוהה ב ווחיםהמד , שכיחות האירועים2019-נרשם בש

מקרים של וונדליזם, המהווים ירידה   751 דווחומהשנה הקודמת. כמו כן  10%מקרים של הטרדה, המהווים עליה של 

ראה כי  מאשתקד. עם זאת, נ 49%קורבנות, ירידה של  41בהם הותקפו שמקרי תקיפה  31-שנה הקודמת, ומה 18%של 

 ירידה נובעת מההגבלות בגין ווירוס הקורונה.המגמת 
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 2020-השמצה מראה כי תעמולת עליונות לבנה הגיעה לשיא ב הדו"ח של הליגה נגד

תיעד מספר כפול כמעט של ניסיונות להפיץ תעמולת עליונות   ,המרכז של הליגה נגד השמצה העוסק בקבוצות קיצוניות

גזעניים,  החומרים אותם ביקשו להפיץ כוללים פליירים, מדבקות, כרזות, ופוסטרים בעלי תכנים  .2020בנה בשנת ל

 אירועים מדי יום. מספר זה 14מקרים, שהם בממוצע  5,125דווחו  2020אנטישמיים, והתנגדות לזכויות להט"ב. בשנת 

אירועים. לפי הליגה נגד השמצה, בשנת   2,724, אז התרחשו 2019-מהווה גידול עצום במספר האירועים בהשוואה ל

  עליונות לבנה. ה שלאירועי תעמולשל מספר הרב ביותר עד כה התועד  2020

 

 ון לשואהתקף את הקונגרס היהודי האמריקאי בערב יום הזיכר Gab תמייסד פלטפורמ

תיאוריות   הפצתתקף את הקונגרס היהודי האמריקאי תוך  ,Gab(, מייסד פלטפורמת Andrew Torbaאנדרו טורבה )

קונספירציה אנטישמיות. בפוסט שפורסם בערב יום הזיכרון לשואה, נחלץ טורבה להגנת הפלטפורמה שלו וחברת 

(, המחזיקה בעמדות ימניות קיצוניות ותומכת בתיאוריית  Marjorie Taylor Greeneהקונגרס מרג'ורי טיילור גריין )

QAnonבשימוש ברטוריקה אנטישמית. הואשמה בעבר , ש 

 

 ן שימוש בביטויים אנטישמיים  דולר והושעה בגי 50,000-שחקן קבוצת "מיאמי היט" נקנס ב

דולר והושעה למשך שבוע   50,000(, שחקן קבוצת "מיאמי היט", נקנס בסכום של Meyers Leonardמיירס לאונרד )

בסטרימינג   ששודר . הסרטון,בקללה אנטישמית שעה ששיחק במשחק ווידאובו נראה משתמש קליפ ששפורסם אחרי 

 .  , הפך לוויראליבשידור חי

 

 מרצה באוניברסיטה במישיגן פוטר בגין ציוצים אנטישמיים וגזעניים

במדינת מישיגן פוטר בגין ציוצים אנטישמיים, גזענים,   (Ferris Stateמרצה באוניברסיטת "פריס סטייט" )

 ענו כי "מגפת הקורונה היא מהפכה יהודית נוספת".  והומופוביים. ציוציו כללו תיאוריות קונספירציה שט

 

 BDS-מדינת יוטה תחוקק חוק נגד תנועת ה

(, מכונה  Joel Ferry( וחבר בית הנבחרים ג'ואל פרי )Daniel Hemmertהחוק, שקודם בידי הסנטור דניאל המרט )

חוזי עם אדם שמחרים את ישראל. הצעת החוק   הסכםבר קשהתל ציבורי"התיקון נגד החרמת ישראל", ואוסר על גוף 

 (, שצפוי לאשר אותה.  Spencer Coxטעונה אישור של המושל, ספנסר קוקס )

 

 לאנטישמיות IHRAאוניברסיטת טקסס החליטה לאמץ את הגדרת העבודה של 

במרץ להמליץ להנהלת האוניברסיטה לאמץ   9-מועצת הסטודנטים של אוניברסיטת טקסס באוסטין החליטה פה אחד ב

לאנטישמיות. בהחלטה קוראת מועצת הסטודנטים להתחייב לעסוק באווירה העוינת   IHRAאת הגדרת העבודה של 

של תלמידים , ולהתחייב לתמוך בהגברת השילוב IHRAכלפי היהדות בקמפוס, לאמץ את הגדרת האנטישמיות של 

 .  ה עליהםהגנביהודים באוניברסיטה ו

 

 

 

 

 

 

 



 

 בריטניה 3

 אישה חרדית הרה הותקפה

על ידי אדם שכיסה את ראשה בציפה של כרית ואז הכה  להריונה, הותקפה מאחור 27-, בשבוע ה20אישה חרדית בת 

אותה באגרופיו בבטנה. האישה נפצעה קל ונלקחה לבית חולים. החשוד, שברח מהמקום, נעצר מאוחר יותר על ידי 

 המשטרה.

 

מחבריה בגין רטוריקה אנטישמית; המפלגה השמרנית השעתה חבר   14ור השעתה מפלגת הלייב

 אחד

המעשים של חברי המפלגה, אך נמסר כי הם מכהנים במועצות העיר של פטרבורו את אינם מפרטים  יווחיםהד

(Peterborough( ונורת' קיימברידג'שייר )North Cambridgeshire המפלגה השמרנית גם השעתה פוליטיקאי אחד .)

 משורותיה, אחרי הערה בו טען כי ישראל מבצעת בעזה "פתרון סופי".

 

מחברי הלייבור אינם חושבים שיש בעיה של אנטישמיות במפלגה ולא רוצים שחברותו של   70%

  קורבין תישלל

מחברי מפלגת הלייבור עודם סבורים כי  46%( חושף כי Jewish Chronicleסקר שבוצע מטעם הג'ואיש כרוניקל )

נותרה בעינה, כשכמעט מחצית הטענות על אנטישמיות במפלגה מוגזמות. הסקר אף חשף כי העוינות כלפי ישראל 

 ( טענו כי ישראל היא "מדינת אפרטהייד".49%מהמשיבים )

 

 כבלתי חוקי "דיביזיית אטום וואפן" האנטישמי ארגוןה הממשלה הכריזה על 

( כארגון טרור בממלכה המאוחדת. הגדרה AWDהעליונות הלבנה "דיביזיית אטום וואפן" ) ארגון לאפריל הוכרז 23-ב

. לפי הודעת (National Socialist Order; NSO)ון הבת של הקבוצה, "המסדר הנציונל סוציאליסטי" גרזו תקפה גם לא

או אלו העוסקים בקידומה עשויים  AWD-העיתונות שפורסמה מטעם הפרלמנט, "משמעות המהלך היא שחברי ה

 להישלח לעד עשר שנות מאסר".

 

 ( נשלחה למאסר בגין התבטאות אנטישמיתAlison Chablozאבלוז )שמכחישת השואה אליסון 

שבועות בכלא, מהם תרצה בפועל  18, נמצאה אשמה בעבירת תקשורת ובית משפט השלום פסק עונש של 57אבלוז, בת ש

אבלוז כי "היהודים שולטים בכל דבר שיש טעם לשלוט שטענה  Gabתשעה. בפוסט שהעלתה לרשת המדיה החברתית 

 שהפכו את ילדיהם ל"פסיכופתים משוללי רסן". אותםוהאשימה  בו,"

 

 בוגר אוניברסיטת קיימברידג' נשפט בגין פוסטים אנטישמיים מאיימים וניסיון להרכיב פצצה

(, נהג להעלות הערות Iron March"מצעד הברזל" )בקבוצת הימין הקיצוני  24(, חבר בן Oliver Belאוליבר בל )

בפורומים של הימין הקיצוני. פוסטים רבים שלו עוסקים ברצון "להשמיד" את  םוהומופוביאנטישמים, גזענים 

', ''בקיימברידגהיהודים, אותם תיאר כ"פרזיטים". היועץ שלו באוניברסיטה מסר דיווח אודותיו ליחידה לסיכול טרור 

ל הביע רצון לצאת ב"מסע רציחות". בפשיטה משטרתית בדירתו נמצאו הוראות להכנת פצצה, וספרים וזאת לאחר שב

 את היטלר והנאציזם. אדיריםהמ
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האשימו את ישראל באנטישמיות במהלך  (Brian Enoובריאן אינו ) (Roger Watersרוג'ר ווטרס )

 BDS-דיון על ה

 Frankטיוב, ואורגן על ידי הפעיל הפוליטי הצרפתי פרנק ברט )-ביוהמוזיקאים השתתפו באירוע ששודר בסטרימינג 

Baratשם קראו לתמיכה בארגון ה ,)-BDS  ולהמשך החרם על ישראל. כמו כן, הציעו השניים להחרים שחקני כדורגל

 בריטיים המשתתפים במשחקים נגד קבוצות מישראל, תוך שהם מקשרים פעולות אלה לתנועת "חיי שחורים חשובים"

בארה"ב. ווטרס אף טען כי ממשלת ישראל "מעודדת שימוש בנשק של השמצות" נגד מנהיג הלייבור לשעבר, ג'רמי 

קורבין, וכי נעשה שימוש בשואה כדי להשתיק ביקורת על ישראל. אינו, מצידו, הצהיר כי "סוג כזה של התנהגות מצד 

 ממשלת ישראל הוא הזרז לאנטישמיות בדיוק". 

 

   צרפת

( לא יעמדו לדין מעוררת Sarah Halimiהחלטת בית הדין לערעורים בצרפת שרוצחי שרה חלימי )

 חבזעם ציבורי נר

( בצרפת, המהווה את הערכאה המשפטית הגבוהה במדינה, פסק החודש כי Cour de cassationבית הדין לערעורים )

לעמוד לדין כיוון שסבל מהזיות,  כשיר(, שרצח את הרופאה היהודייה שרה חלימי, לא Kobili Traoréקובילי טראורה )

. (לאחר לבטים) המשפט הכיר בממד האנטישמי של הרצחכתוצאה משימוש בקנאביס בשעת האירוע. עם זאת, בית 

המעשה, הוא מוסלמי אדוק שנהג לבקר במסגד סלפי הנמצא בקרבת מקום לדירתה של  זמןב 27טראורה, שהיה בן 

ט פסוקים חלימי. במהלך האירוע הוא פרץ לדירתה של חלימי, והכה אותה למוות תוך קריאות "אללה אכבר" וציטו

פתה של חלימי מהחלון. פסיקת בית המשפט עוררה סערה ותגובות נרחבות מטעם את גו ךמהקוראן. לאחר מכן השלי

 גופים שונים, ביניהם:

 פסק הדין עורר זעם בקרב ארגונים יהודיים בצרפת ובעולם, והוביל  – החברה האזרחית והקהילה היהודית

דינות מבארה"ב, ובישראל, בקטנות יותר בערים אחרות בצרפת, הזדהות להפגנה גדולה בפריז, והפגנות 

טען כי החלטת בית המשפט מהווה "הפרה  (,Haim Korsiaצרפת, הרב חיים קורסיה )של נוספות. הרב הראשי 

במערכת המשפט במדינה, וכי פסק הדין נותן "רישיון לרצוח יהודים" לכל מי שמשתמשים  בוטה של האמון"

 בחומרים אסורים.

 הביע מורת רוח מההחלטה, ומסר בראיון לעיתון "לה הנשיא עמנואל מקרון  –ת ובתי המשפט ת המבצעהרשו

( כי ביקש משר המשפטים להציג הצעה לשינוי החוק "מוקדם ככל האפשר". מעט מאוחר Le Figaroפיגארו" )

( כי החוק יעלה להצבעה בפרלמנט Eric Dupond-Morettiמוראטי )-יותר הודיע שר המשפטים, אריק דופונד

טי" שמונע כרגע התייחסות לפשעים שבוצעו תוך "שימוש בסמי הזיה מתוך בקיץ, וימלא את "החלל השיפו

( לקרוא לחוק "חוק שרה Bernard Henri Levyאנרי לוי )-ברנאר הפילוסוף בחירה". במידה ואכן יחוקק, הציע

 חלימי".

  להגיש תביעה משפטית בישראל, בתקווה להביא אמרה שבכוונתה אחותה של שרה חלימי  –פעולות משפטיות

המשפט הישראלי עשוי לחול על פשעים אנטישמיים  ,י דינהעורכלטענת טראורה מחוץ לצרפת. למשפט נגד 

שבוצעו בחו"ל, במידה והמתלוננים הם אזרחים ישראלים, כמו במקרה של אחותה של גברת חלימי, אסתר 

(. עורכי דינה של גב' לקובר הצהירו כי "אינם ששים לעשות שימוש בפרוצדורה Esther Lekoverלקובר )

הם אינם יכולים לקבל את הטיית הדין של בית המשפט הצרפתי, שפוגעת בצדק ובהגיון באופן משפטית זו, אך 

שפוגע לא רק בקהילה היהודית בצרפת". במקביל, עורך דין המייצג את אחיה של חלימי הודיע כי בכוונתם 

 להפנות את התיק לבית הדין האירופאי לזכויות אדם.
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; IHRA( מאמצת את הגדרת האנטישמיות של Neuilly-sur-Seineֶסן )-סיר-העיר הצרפתית ניי

 שטרסבורג דחתה אותה

ֶסן, הנמצאת מערבית לפריז, הודיעה באופן רשמי על אימוץ הגדרת העבודה של האנטישמיות -סיר-העיר הצרפתית ניי

 (. Nice. בכך הפכה לעיר הצרפתית השלישית המאמצת את ההגדרה, אחרי פריז וניס )IHRAשל 

 

של מועצת העיר, סרבה מפלגת עם זאת, התנגדות להגדרה הופיעה בעיר שטרסבורג, במזרח צרפת. שם, במהלך פגישה 

. חבר מועצת העיר ז'אן וורלן 2019-שאומצה על ידי צרפת ב IHRA( לאשרר את הגדרת EELVהאקולוגיה האירופאית )

(Jean Werlen)  נימק את ההחלטה בכך ש"עלינו להיות חופשיים לבקר כל מדינה, והגדרה זו מונעת ביקורת של מדינת

( כי "מועצת העיר שטרסבורג Pierre Jakubowiczוזיציה במועצה פייר יעקובוויץ' )ישראל". בתגובה השיב חבר האופ

פה הדמוקרטית הראשונה במדינה אירופאית שפוסלת את ההגדרה". עוד הדגיש כי "העיר זקוקה להגדרה זו יהיא האס

 כיוון שבחודשים האחרונים אירועו בה מספר אירועים ידועים לשמצה של אנטישמיות".

 

 (Marseilleהחמוש בסכין נעצר מחוץ לבית ספר יהודי במרסיי )אדם 

המשטרה בעיר הדרומית מרסיי עצרה אדם חמוש בסכין שהסתובב מחוץ לבית ספר יהודי וסופרמרקט כשר בעיר. 

 הילדים הוחזקו לזמן מה בתוך בית הספר להגנתם.

 

 יהודים מאזור פריז לכדו דוקר ומסרו אותו למשטרה

( רדפו ותפסו אדם שלדברי עדי ראיה ניסה לדקור שלושה יהודים. החשוד הועבר Sarcellesבעיר ַסְרֶסל )תושבים יהודים 

סמוך לבית הכנסת בעיר. שלושת  ,מפקיסטן, שתקף את קורבנותיו מאחור 35חוקי בן -למשטרה. מדובר במהגר בלתי

בילים וצפוי לעמוד לדין בהמשך. הגברים שהותקפו חבשו כיפות. לאחר שזוהה, החשוד במעשה שוחרר בתנאים מג

הלין כי "היה ראוי לגרש אדם זה מהמדינה מבעוד מועד, או לכל  (BNVCAהמשרד הלאומי לערנות נגד אנטישמיות )

 הפחות להחזיקו במעצר עד לקיום משפטו". 

 

 וסטריהא

 הקורונה עלייה בהתבטאויות אנטישמיות במהלך הפגנות נגד הגבלות

חלה עליה ניכרת במספר ההפגנות נגד הגבלות הקורונה, בכמות המשתפים בהפגנות אלה, ברמת האלימות  2021במהלך 

אותה הם מפעילים, ובביטויי האנטישמיות שנשמעים בהפגנות אלה. בעוד שבשני העשורים האחרונים שמרו 

מרץ ואפריל השנה ראתה הקהילה היהודית בווינה נאציים באוסטריה על פרופיל נמוך, בחודשים -אנטישמיים וניאו

צורך להזהיר את חבריה להתרחק מההפגנות המתוכננות לשבת, ושנערכו לראשונה ברובע השני בעיר, שם חיים מרבית 

היהודים שומרי המסורת בווינה. עדי ראיה העידו כי ההפגנות התנהלו באווירה של שנאה ורדיקליזם, תוך נכונות 

 ת.לשימוש באלימו

 

 (FPÖרדיקליזציה ועליה בביטויים האנטישמיים של מפלגת החירות האוסטרית )

העלייה ברדיקליזציה ובאנטישמיות הגלויה היא ככל הנראה פועל יוצא של שינוי פנימי בתוך המפלגה, המהווה את 

מית להילחם חדלה ממדיניותה הרשFPÖ -אחד הכוחות מאחורי ההפגנות נגד הגבלות הקורונה. נראה כי מפלגת ה

באנטישמיות, שהודגשה במיוחד תחת ראשותו של היינץ כריסטיאן שטראכה. תחת ראש המפלגה הנוכחי, נורברט הופר, 

(, מנהיג הקבוצה הפרלמנטרית והפלג הרדיקאלי במפלגה, מבטאים עמדות Kicklפוליטיקאים דוגמת הרברט קיקל )
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ת הפלג הרדיקאלי, והנטייה הגוברת להתבטאויות אנטישמיות אנטישמיות וגזעניות באופן גלוי יותר ויותר. התחזקו

 גלויות, מעניקות לגיטימיות לפעילי ימין קיצוניים להביע את דעותיהם בציבור. 

 

 עושה שימוש באנטישמיות ככלי פוליטי (FPO)מפלגת החירות 

איש, עשה קיקל שימוש  15,000מעלה לבמרץ בו השתתפו  6-בנאום שנשא בהפגנה נגד הגבלות הקורונה בווינה ב

באנטישמיות ככלי פוליטי. הוא ניגח את ישראל על מבצע החיסונים שלה, אותה כינה "אפרטהייד בריאותי". בנוסף, 

 נאצים ידועים. -ביצע קיקל דמוניזציה לישראל מול קהל שידע שהכיל פעילי ימין קיצוני וניאו

 

 םנאצים יוצאים מן הצללי-אנטישמיים וניאו

בעקבות נאומו של קיקל קראו מפגינים קריאות אנטישמיות ונאציות, וחלקם אף הצדיעו במועל יד. לאחר מכן, צעדו 

מאות פורעים ופעילי ימין קיצוני דרך רובע העיר בו מתגוררים יהודים חרדים, שעה שהם מנופפים בדגל הרייך הגרמני, 

שנרדפו בתקופת השואה, וקוראים קריאות "הייל היטלר". עונדים טלאים צהובים המשווים להם מראה של יהודים 

פוליטיקאים מכל קצוות הקשת הפוליטית, למעט מפלגת החירות, גינו בחריפות את העצרת והצעדה שבעקבותיה, 

והזהירו כי פעילי ימין קיצוני ידועים, חוליגנים, ומכחישי שואה עושים שימוש בעצרות כפלטפורמה להפצת מסריהם 

. כמו כן הביעו הפוליטיקאים את חששם מהופעתה הבלתי מתנצלת, הן בפרהסיה והן וברשת, של פעילים הפוגעניים

 נאצים במדינה.-ניאו

 

 2020עליה באנטישמיות בשנת 

אירועים אנטישמיים באוסטריה  585המשרד לרישום אירועים אנטישמיים של הקהילה היהודית בווינה דיווח על 

אירועים(, המהווה את שיא המקרים  550בהשוואה לאשתקד )אז התרחשו  6.4%בעליה של . מדובר 2020במהלך שנת 

 390( הוא כמעט כפול מאשתקד. מבין 11שנה. מספר התקיפות הפיזיות ) 19האנטישמים מאז החל הרישום לפני 

לאידיאולוגיה  74-לשמאל, ו 87פשעים שויכו לימין,  229האירועים שאת ביצועם ניתן לזקוף לרקע אידיאולוגי, 

 מוסלמית. עם זאת, מרבית התקיפות הפיזיות בוצעו על ידי מוסלמים. 

 

 

 גרמניה

 2020-נטישמיות במרכז המחקר בברלין רשם עליה בא

אירועים אנטישמיים בעיר,  1,004התרחשו  2020-( דיווח כי בRIASמרכז המחקר והמידע על אנטישמיות בברלין )

ממוצע של כמעט שלושה אירועים מדי יום. למרות ההגבלות החמורות בשל הגבלות הקורונה והירידה בקשרים 

תקיפות פיזיות,  17(. אירועים אלה כוללים 13.3%)עליה של מקרים מאשתקד  118-החברתיים, מספר האירועים גדל ב

 מקרים של איומים. כמעט כל אירועי חמישי נקשר למגפת הקורונה. 51-ו

 

 ברלין רושמת שיא חדש במקרים גזעניים ואנטישמיים, ואירועים הקשורים לימין הקיצוני

שנה, ממוצע של עשרה אירועים ביום, המהווים אירועים אנטישמיים ה 3,822משרדי הרישום בברלין דיווח על סך של 

(. 10%( היו קשורים להפצת תעמולה, ואחריהם תקיפות פיזיות )58%. מרבית האירועים )2019-ביחס ל 17%עליה של 

היו קשורים לטריוויאליזציה  16%-היו אירועים אנטישמיים, ו 20%שליש מהמקרים שדווחו הונעו ממניעים גזעניים, 

 של הנאציזם.
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 רכות בחירות פדרליותעבשתי מAfD -אובדן קולות למפלגת ה

-)"אלטרנטיבה לגרמניה"( ב AfD-( זכתה מפלגת הימין הקיצונית הBaden-Württembergבמדינת באדן וירטמברג )

( זכתה המפלגה Rhineland-Palatinateפפאלץ )-. בריינלנד2016-בהם זכו ב 15.1%-מהקולות, וזאת בהשוואה ל 9.7%

. הועד המרכזי של היהודים בגרמניה ברך על הירידה בתמיכה למפלגה. 2016-בהם זכו ב 12.6%-, בהשוואה ל8.3%-ב

נשיא הוועד, יוסף שוסטר, התבטא שוב בעד הכללת המפלגה בשורת הארגונים הנתונים למעקב קבוע של המשרד להגנת 

 החוקה. העניין נדון כעת בבית משפט. 

 

 נגד הגבלות הקורונה כאמצעי לצבירת השפעה פוליטית ההפגנה

( מנסה לזכות בתומכים Der Dritte Wegנאצית "הדרך השלישית" )-לפי המשרד להגנת החוקה, המפלגה הניאו

בהפגנות נגד הגבלות הקורונה. המפלגה משתמשת בהפגנות כדי לאסוף חתימות לצורך השתתפות בבחירות הפדרליות, 

 ספטמבר.ל 26-שתתקיימנה ב

 

 אנדרטת זיכרון חדשה למחנה ריכוז בפרנקפורט

רית פרנקפורט הציבה אנדרטה חדשה לזכר מחנה ריכוז שהתקיים בתחומי העיר. המקום שישמש אנדרטה ומרכז יע

-(, שהיה מחנה בת של מחנה הריכוז נאצוויילרKatzbachחינוכי, ינציח את מחנה הריכוז בעיר, שנקרא גם "קאצבאך" )

 באלזס.  (Natzweiler-Struthof) שטרוטהוף

 

 בית המשפט מחליט שלא לעמיד לדין אדם ששימש שומר במחנה ריכוז

( החליט שלא להעמיד לדין שומר לשעבר במחנה הריכוז שטוטהוף Wuppertalבית המשפט המחוזי בעיר וופרטל )

(Stutthof וזאת לאחר שדו"ח רפואי קבע כי האיש, בן ,)אינו כשיר לעמוד לדין. האיש נאשם במעורבות בכמה מאות 96 ,

. עם זאת, בית המשפט הורה כי עליו לשלם את עלויות המשפט שנגרמו עד כה, שכן 1945למאי  1944מכרי רצח בין יוני 

 קיים חשד כבד כי הוא אכן זה שביצע את הפשעים. 

 

 

 העולם הערבי

 בכיר החמאס מחמוד אלזהאר מצדיק שואה

יזיה הפרו איראני "אלאתג'אה" )ערוץ עיראקי שיעי(, הצדיק בכיר החמאס מחמוד  והטל אפריל, בראיון לערוץ 10 - ב 

את השמדת היהודים בשואה. לטענתו, היהודים "כל מדינה באירופה גרשה את היהודים מכיוון שהם הפיצו  אלזהאר 

 שחיתות ושתפו פעולה עם האויב בזמן מלחמה".  

סלאמיסטים, להתייחס לשואה. זאת על רקע יום  יבתקופה האחרונה מרבים דוברים ערבים, בעיקר פלסטינים או א

יחסויותיהם ממעיטות בחשיבות  יר השנה  צוין לראשונה בטקס צנוע באיחוד האמירויות. התכרון לשואה  אשיהז

, משוות אותה ל"פשעי  הציונים" או מקרי השמדה אחרים, למשל "השואה הסורית". עם זאת, הצהרה  ההשוא

 המצדיקה את השואה, מפי אישיות בכירה כאלזהאר, היא חריגה.  

Zahar: Arab Regimes Should Ask Why The Holocaust Happened; European Countries -Hamas Official Mahmoud Al

Corruption, Collaborated With The Enemy | MEMRIDeported, Killed Jews Because They Spread  

 

https://www.memri.org/reports/hamas-official-mahmoud-al-zahar-arab-regimes-should-ask-why-holocaust-happened-european
https://www.memri.org/reports/hamas-official-mahmoud-al-zahar-arab-regimes-should-ask-why-holocaust-happened-european
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 אנטישמיות בערוצי טלויזיה פרו איראנים בעיראק

יזיה הפרו איראנים בעיראק לבמות שיח אנטישמי. הכוונה בעיקר לערוצים ובשבועות האחרונים הפכו ערוצי הטל

"אלעהד" ו"אלאתג'אה" . השיח בא לידי ביטוי בראיונות המשודרים שם )כגון הראיון עם מחמוד אל זהאר המוזכר  

מיות עם המרואיין. השיח באותם ערוצים קיצוני יותר מהאנטישמיות  לעיל( בהם גם המראיין חולק דעות אנטיש

המובעת בערוצים איראניים. המוטיבים החוזרים בשיח האנטישמי הם הכחשת שואה, שליטה יהודית בעולם וייחוס  

 תכונות שליליות ליהודים. 

Writer: Zionist Pressure Facebook to Ban Palestinian Content | MEMRI 

 

 מספר היהודים שנשארו בתימן ירד אל מתחת לעשרה - דיווח

יהודים מתימן . העיתון קבע כי בכך ירד מספר   13מרץ דיווח העיתון הפרו סעודי "אלשרק אלאווסט" על גרוש ב 30 - ב

חבי, שהואשם בניסיון להבריח  היהודים בארץ זאת לארבעה מבוגרים בלבד. בנוסף להם עצור בתימן היהודי לוי מר

 ספר תורה יקר לישראל.  

אוחדו בדובאי בני   2020המידע והוסיפו כי היהודים הגיעו למצרים. באוגוסט גורמי תקשורת ישראליים אימתו את 

 משפחה יהודית תימנית עם קרוביהם בלונדון.  

כל יהודי תימן חיים באזורים תחת שלטון החות'ים. התנועה החות'ית , הנתמכת ע"י איראן, היא היום הארגון  

 האנטישמי המוצהר היחיד בעולם שנהנה משליטה על שטח. 

 

 

 

 

 

י ברה"מ לשעבר אזור  

  אוקראינה

לאומן ) שמו של רומן שוחביץעל לאצטדיון הכדורגל בעיר לקרוא החליטה טרנופל מועצת העיר 

 (אשי הכוחות הצבאיים האוקראינים בזמן מלחמת העולם השנייהאוקראיני ואחד מר

יהודים בין לאומיים, תלונה   ארגוניםלמרץ, זכתה לגינוי של ישראל ופולין ושורה של  5-ההחלטה אשר התקבלה ב 

מן הדיון היה בעל גוון אנטישמי אשר הוגשה לפיפ"א. דיון ער נוצר בתקשורת האוקראינית וברשתות החברתיות, חלק 

האשים את ישראל ואת היהודים בהתערבות בענייני הפנים של אוקראינה. רומן שוחביץ היה לאומן אוקראיני ואחד 

מראשי הכוחות הצבאיים האוקראינים בזמן מלחמת העולם השנייה, חלק מן הכוחות הללו שיתפו פעולה עם הגרמנים  

יהודים ופולנים. אין זו הפעם הראשונה שמרחב ציבורי באוקראינה מקבל את שמו של  והשתתפו באופן פעיל ברצח 

 שוחביץ, אשר נחשב לגיבור לאומי במדינה.

 

https://www.memri.org/tv/palestinian-writer-hassan-lafi-the-zionists-forced-facebook-to-remove-any-support-for-palestinian-cause
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מספר מפגינים לבשו תלאי צהוב ומדי אסירי מחנות ריכוז במהלך צעדה נגד מדיניות הממשלה   

 קייב-בנושא הקורונה

בתצלומים וסרטוני וידאו אשר הופצו ברשתות החברתיות נראים מספר   .למרץ במרכז קייב 21-הצעדה התקיימה ב

 משתתפים עונדים תלאי צהוב ומדי אסירי מחנות כמחאה על מדיניות הממשלה בנושא הקורונה.  

 לבובב צלבי קרס רוססו על לוחות זיכרון לקורבנות השואה

 הרשויות המקומיות ניקו במהרה את הציורים.  במרץ.  26 -האירוע התרחש ב

 אומןב נערים השליכו אבנים על עולי רגל יהודים

נעצרו  בעקבות השלכת אבנים שבוצע ממרפסת בקומה התשיעית של בניין באזור בו נוהגים לחלוף   14ערים בני שני נ

   .עולי רגלי רגל יהודים

לאחר   ג'וינט חווה התנכלות אנטישמיתהמועדון ההתנדבות המקומי הפועל בחסות ארגון  -רובנו 

 .דות שיקום בבית העלמין היהודי הישןביצוע עבול נוגעשפנה לארגון מתנדבים מקומי ב

ל אוקראינה, הפנייה לארגון המקומי )הלא יהודי( כללה שאלה,  עפ"י מידע שפורסם ע"י הקהילה היהודית המאוחדת ש

האם יש בכוונתם לקיים פעילות דומה באותו מקום ובאותה שעה. בתגובה, תקף נציג הארגון וחבר המועצה המקומית  

ע  את הארגון היהודי, האשים את "היהודונים" בשנאת אוקראינה וטען, כי היהודים הם נט  Viktor Kryvun לשעבר

 .זר ואילו האתר שייך לאומה האוקראינית בלבד

 

 ארמניה

 ח של משרד החוץ האמריקאי טוען שחלה עלייה חדה ברמת האנטישמיות במדינה מאז ספטמבר"דו

הארמנים מאשימים את  .העלייה באנטישמיות קשורה לתוצאות המלחמה בין ארמניה לאזרבייג'ן בסתיו האחרון

ו מספר אירועים אנטישמים ישראל  בכך שלטענתם סיפקו כלי נשק מתקדמים לצבא האזרי. מאז ספטמבר התרחש

בתוך המדינה, בנוסף חלה עלייה ברמת השיח האנטישמי ברשתות החברתיות בארמניה. הקהילה היהודית בארמניה  

 איש.   1000ל  500מונה בין 

 בלארוס

 רצף אירועים אנטישמיים במהלך חודש אפריל

ידוע באמירותיו האנטישמיות, תקף במאמרו  ו שלטוןה המזוהה עםעיתונאי  –אנדרי מוקוביזצ'יק  -מינסק  – 1.4.21

ארטיום שרייבמן ורמז למוצאו היהודי   העיתונאי האופוזיצי"בלארוס היום" את  המזוהה עם השלטון  בביטאון

 ותרת המאמר.בכה גת מהן "שלימזל" )שלומיאל( אף הוצקונוטציה יהודית, כאשר אח ותילים בעלבשימוש נרחב במ

זיכרון  באתר ההנצחה במחנה הריכוז לשעבר טרוסטינץ התקיים טקס אזכרה ממלכתי לציון "יום ה –מינסק  – 10.4.21 

לאסירי מחנות הריכוז הנאציים". בטקס שבו השתתפו נציגי איגוד וותיקי המלחמות וכן תלמידים של בתי ספר, כלל  

הועלה ולו שם יהודי   לאת שמות הנרצחים, קראצחים במקום היו יהודים. במהלך הלא הוזכרה העובדה, כי רוב הנר

 אחד.
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אנדרי קריבושייב, יו"ר איגוד העיתונאים הבלארוסיים טען בערוץ טלגרם של איגוד, כי קיים ספק   –מינסק  – 10.4.21 

)ההוצאה הפומבית הראשונה להורג בשטח הכיבוש הגרמני בברית   26.10.1941-נסק בשהצעירה שהוצאה להורג במי

על הטענות האנטישמיות ששללו את זיהויה של מאשה ברוסקינה. בכך, למעשה חזר  היהודייהנערה ההמועצות( הייתה 

  2008ה, דודה ואף אביה ששרד(. רק בשנת )היא זוהתה ע"י בני כיתת התקופה הסובייטיתבמשך  יה יהודכי ברוסקינה

 .יהודייהשאכן מדובר בבכך  הכירהשלטון בבלארוס 

הובות( התייחס  " )משחק מילים ברוסית" שזיפים צהובים / הדלפות צZheltye slivyערוץ טלגרם " –מינסק  – 11.4.21

גרמני יליד בלארוס ד"ר אלכסנדר  -הקיים היסטוריון יהודי יניצול זיכרון השואה שהשמיע נגד המשטר הבלארוסל

פרידמן. כותבי הערוץ )לפי הערכות שונות, מי שעומד מאחוריו, הוא יו"ר איגוד העיתונאים של בלארוס אנדריי  

ם, כי מי כמוהו אמור לדעת מה המשמעות של רצח העם ע"י  קריבושייב(, לעגו למוצאו היהודי של פרידמן באומר

מיליון בני אדם, מבלי לציין כי שליש מהם היו יהודים. כמו כן, הם דרשו  2הנאצים. לטענתם, העם בלארוסי איבד מעל 

 ".םמה"פרידמנים" לגלות כבוד לעם ש"הציל את בני עמ

שורה את אתרים וקבוצות טלגרם הפועלים מטעם המשטר הבלארוסי, התייחסו להחלטת   –מינסק  – 11.4.21

בעניין "רצח העם הבלארוסי במלחמת העולם השנייה".  הפרקליטות הכללית של בלארוס לפתוח בחקירה פלילית 

בהתייחסותם, ציינו, כי השואה הייתה אחד האירועים הזוועתיים ביותר של המלחמה, אך הייתה אומה שאיבדה שליש  

העם הבלארוסי. באומרם זאת, בחרו תועמלני השלטון להתעלם מהעובדה, כי שליש מאותם הנרצחים   –מבניה ובנותיה 

 יהודים.היו 

רון לאסירי  פרסם כתבה על ציון יום הזיכ https://www.bobrlife.by אתר החדשות המקומי –בוברויסק  – 11.4.21 

מחנות הריכוז. בכתבה, שדיברה על טקס אזכרה ליד האנדרטה לקורבנות הגטו, לא הוזכרו המילה "שואה" או  

 מנדי חבבו.-"יהודים" וזאת למרות שבתמונות מופיעים חברי הקהילה חובשי כיפות וכן רבה של העיר שאול

 Maksim בביטחון מנגנון הנשיא "בלארוס היום" הופיעה כתבה מאת פרשת תקשורת –מינסק  – 13.4.21 

Osipov   "לציון יום אסירי מחנות הריכוז. בכתבה תקף המחבר את פעילי האופוזיציה על "חילול זיכרון הנרצחים

. עם  5.12.20-צחה לקורבנות השואה "יאמה" )הבור( במינסק בבעקבות ביצוע שיר שכתבה משת"פית נאצית באתר ההנ

זאת, המחבר התעלם ממעשים דומים שביצעו ומבצעים נציגי השמטר הבלארוסי הקיים כנגד זיכרון השואה ומהשימוש  

 בתכנים אנטישמיים מובהקים ובוטים בתעמולה הממלכתית בבלארוס כיום.

העיתונאי אנדרי מוקובוזצ'יק, הידוע בעמדותיו האנטישמיות, פרסם כתבה חדשה בביטחון מנגנון   –מינסק  – 17.4.21 

ה תקף את אנשי האופוזיציה ואת מתנגדי השלטון. בין היתר הוא רמז, כדרכו בזלזול,  הנשיא "בלארוס היום" וב

למוצאם היהודי של מספר פעילים אופוזיציוניים בהווה ובעבר )ארטיום שרייבמן, מקסים כץ ויורי זיסר ז"ל(, כאשר 

 ם" היו הופכים לאפר.השתמש בשמות המשפחה שלהם ככינוי מרומז ליהודים, באומרו שלולא בלארוס, ה"שרייבמני

, אשר בעבר כבר נתפס באמירות אנטישמיות  אנדריי קריבושייב, יו"ר איגוד העיתונאים הבלארוסי –מינסק  – 22.4.21 

אנטישמי  -ובהכחשת השואה, פרסם בערוץ טלגרם הרשמי של האיגוד רעיון עם אלכסנדר פרוחנוב, סופר ופעילי לאומני

רוסי, המכנה את מארגני ה"הפיכה" לכאורה, נגד הנשיא לוקשנקו "פוצים" ובכך רומז למוצאם היהודי. גם קריבושייב  

 ת הפרסום נקב בשפה זהה.בטקסט המלווה א

אחרונים להשתמש במילה "יהודה"  ערוצה התעמולה הממלכתיים בבלארוס מרבים בחודשים ה –מינסק  – 26.4.21 

(IUDAבהתייחסם לפעילות האופוזיציה. משמעות המילה שמקורה בשמו )   ,של יהודי איש קריות היא "בוגד". אולם

היא גם יוצרת משמעות כפולה, המרמזת ליהודים, נוכח הניסיונות הרבים של מנגנון התעמולה הרשמי להגדיר את 

 האופוזיציה כמונעת בידי היהודים.

https://www.bobrlife.by/


 

 ליטא 11

מונה ברוב קולות של חבריי הסיימאס )הפרלמנט( של ליטא לתפקיד מנהל   Arūnas Bubnys  ד"ר

 (. LGGRTCהמרכז לחקר רצח העם וההתנגדות )

מינויו של בובניס זכה לביקורת מצד הקהילה היהודית לאור העמדות החיוביות שהחוקר הבכיר מגלה במחקריו כלפי  

נאצית של ליטא בתקופת השלטון הגרמני והניסיונות לזכות את ההנהגה הליטאית מאשמת ההשתתפות  -ההנהגה הפרו

 יהודים.ברצח ה

 אסטוניה

  Rahumäe אלמונים חיללו אנדרטה לזכר קורבנות השואה בשכונת

 הונחו על גבי האנדרטה. ןבמקום פוזרו ביצים, חלק

   רוסיה

בית המחוקקים הרוסי אשרר מספר הצעות חוק המקשיחות את הענישה כלפי "הצדקות של  

 הנאציזם"

במסגרתם הצעות החוק הוחמרה הענישה כלפי "ערעור על תוצאות מלחמת העולם השנייה" , הפצת עובדות כזב בנוגע  

מלחמת העולם. הצעות  חלק בעצות במהלך מלחמת העולם השנייה, והעלבת וטרנים אשר לקחו בולפעילות ברית המ

לחוקים יכולה להיות השפעה גם כלפי הענישה החוק העלו את סכום הקנס המקסימלי עבור העוברים על חוקים אלו. 

 של מכחישי שואה ברוסיה.  

 הוצת והושחת מרכז תרבות יהודי

מונים. בעקבות ההצתה נזק נגרם לכניסה  לאפריל, יום הולדתו של היטלר, על ידי אל 20-מרכז "שמיר" הוצת בליל ה

, הלומד במכללה  16כשבוע לאחר מכן, נעצר צעיר בן ודונים". בנוסף, רוסס גרפיטי של צלב קרס ו"מוות ליה .למבנה

בספטמבר האחרון ניסה אדם בגילופין להתפרץ למרכז "שמיר" והשחית את  לימאות שהודה בחקירה בביצוע המעשה.

 הכניסה למבנה.  

פרקליטות העיר פתחה בחקירה פלילית נגד פרופ' ולדימיר מטבייב, אשר הטיל ספק בקיומה של  

 השואה ומספר קורבנותיה

, הוא הטיל ספק בקיומה  לקראת יום השואה בינלאומי פרופ' לדימיר מטבייב במהלך שיעור הכשרה למורים שהעביר

. עפ"י הפרקליטות, הפרופסור חשוד ב"מתן רהביליטציה לנאציזם". בעקבות החלטת של השואה ובמספר הקורבנות בה

אישי ציבור בעלי דעות לאומניות, ביניהם לפחות יהודי   193הפרקליטות, פורסמה עצומת תמיכה במטבייב שעליה חתמו 

 אחד.
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תספרדיארצות דוברות ט ו"אמל  

 ארגנטינה

 משתמש ברשתות החבריות איים על חבר הפרלמנט היהודי ולדו וולף

 בגלל אנשים"היטלר גרם ליהודים להיעלם  חבר הפרלמנט ציין כי קיבל הודעות מהנאשם שכללו את המשפטים הבאים:

ט הנאשם נהפרלמ ", "אם אני רואה אותך אני יורה לך בראש". בעקבות המקרה ולאחר הגשת תלונה מצד חברכמוך

את בעתיד. בנוסף יאלץ לעבור סדנה במוזיאון  מנע מהתנהגות כזיפרסם התנצלות בה התחייב לה ון,זכריסטיאן גרני

 השואה של בואנוס איירס.

 המזוהה עם הקהילה היהודית בבואנוס איירס  ONCEת בשכונת תקיפה אנטישמי

אישה    ת.קבוצת נשים אורתודוכסיו ניסיון לדרוסוהפך להתקפה אנטישמית  כתאונת דרכיםמה שהחל ככל הנראה 

  בקש את ניירות הביטוחל כשהראשונה נגשה אחרת בה נהגה אשה אורתודוכסית.מכונית שנהגה ברכב התנגשה ב

 ישמיות.בליווי קריאות אנטהחל לתקוף אותה  יהיוכשראתה כי מדובר ביהוד

הגיש תלונה על אנטישמיות נגד איש העסקים אלברטו  DAIA ארגון הקהילות היהודיות בארגנטינה 

 סאמיד

אמיד לאחר הציוץ האנטישמי  אלברטו ס מתעשיית הבשרנגד איש העסקים תלונה  כי הגיש אישר DAIA -הארגון 

ולאחר ציוצים נוספים מהשבועות האחרונים.  בציוץ   ,ישראל בוחרים לעלותהאחרון בו תקף את יהודי ארגנטינה ש

שאנחנו   אומרים"כשהמדינה זקוקה להם ביותר, הם עוזבים. כשאנחנו מבקרים אותם על מה שהם עושים, הם נכתב: 

". אלבטרו סאמיד, איש עסקים ידוע בארגנטינה, עלה לא פעם לכותרות לאחר אמירות אנטישמיות. בשנות  םיאנטישמ

   אף התפתחה תגרה בשידור בינו לבין השדרן היהודי המוכר מאורו ויאלה. 90 - ה

 עצורים בתכנון פיגוע נגד הקהילה היהודית בעיר טוקומאן

או נאצים שתכננו לבצע פיגוע ירי נגד הקהילה היהודית, כנראה בבית כנסת  יי חשודים, פעילים ננהמשטרה עצרה ש

  ,בעיר טוקומאן. בדירתם נמצאו כלי נשק רבים. יש לציין כי החשודים היו במעקב של כשנה ע"י המשטרה המקומית

זאת בעקבות מעשי תוקפנות והפחדה נגד אנשים ומוסדות השייכים לקהילה היהודית בעיר טוקומאן. המשטרה תגברה 

 את השמירה על המוסדות היהודיים בעיר.

 ספרד

 VALLADOLIDמצעד נאו נאצי בעיר 

מה  על פי.  לאומית"הריבונות ה כדי לציין את "יום "לה פאלאנג"  שאורגנה ע"י תנועתשרות אנשים השתתפו בעצרת ע

 - כ לזהות הצליחההמשטרה  העצרתממדריד, כך שבסיום  באוטובוסיםשדווח בעיתונות הספרדית, המשתתפים הגיעו 

 במהלך העצרת נקראו סיסמאות בגנות שחיתות שלטונית ומפגינים רבים הצדיעו במועל יד. מהמשתתפים. 35

 

 

 


