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תקצירמנהלים


הדו"ח מבוסס על הנתונים שנאספו ופורסמו באתר הפורום לתיאום המאבק באנטישמיות.
מטבע הדברים ,מספר הארועים המתפרסים בדו"ח אינו משקף את כלל הארועים שהתרחשו בפועל,
ולעיתים הנתונים שונים מהותית מהנתונים המפורסמים על ידי הקהילות היהודיות השונות .עם זאת,
הנתונים ככלל משקפים בראייתנו את המגמות.

בשנת  2011נשמר הרף הגבוה של האירועים האנטישמיים המדווחים ,כולל האירועים האלימים.
זאת ,גם בהיעדר אירוע המשמש כ"טריגר" בסכסוך בין ישראל לשכנותיה/פלסטינים .בעוד
שהאנטישמיות מצד גורמים מוסלמים נותרה ברמתה ובמאפייניה המוכרים והגבוהים מהשנתיים
האחרונות ,חלה השנה עלייה ברמת האנטישמיות ובהיקפה מצד גורמי ימין קיצוני .מוערך כי אחד
הגורמים המשפיעים על עליה זו הינו המשבר הכלכלי העולמי שהחריף בשנת .2011

כבעבר ,המדינות המובילות בשיעור הגבוה ביותר של תקריות אנטישמיות בכלל והאלימות בפרט ,הינן
מדינות בהן מצויות הקהילות היהודיות הגדולות ביותר :ארה"ב ,צרפת ובריטניה .לצידן ,ניתן למצוא
מדינות נוספות במערב אירופה ,ביניהן הולנד ובלגיה בהן האתגר לקהילות היהודיות לחיות את חייהן
הולך וגובר.

נמשכת מגמת ההתחזקות של הימין הקיצוני באירופה .הדבר מוצא ביטויו בהתפשטות רגשות
לאומניים ,בעיקר בקרב הצעירים המתנגדים לתופעת ההגירה .ניכרת עלייה ברמת האלימות בעיקר
נגד זרים ,אך גם נגד יהודים .המשבר הכלכלי הפוקד את העולם משמש אף הוא כגורם מזין ומדרבן
לפעילות אנטישמית המסמנת את היהודים כאחראים למצב המידרדר .מדינות בולטות בהן עלו רמת
האירועים ומספרם מצד גורמי ימין בשנת  :2011ארה"ב ,גרמניה ,רוסיה ,פולין ,אוקראינה.
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בשנת  2011נמשכה ואף התחזקה מתקפת הדה-לגיטימציה של ישראל במעורבות
גורמים מוסלמים ,פלסטינים ,שמאל קיצוני ובמקומות מסוימים גם ארגוני ימין קיצוני.
השנה התגברה פעילות ה (Boycott, Divestment & Sanctions( BDS -ברחבי
העולם .זו באה לידי ביטוי בהפגנות ובקריאות להטלת חרם כלכלי-מסחרי ואקדמי על
חברות ומוסדות ישראלים ,והיא משקפת אווירה ציבורית אנטי-ישראלית שהתעצמה
בשנת  .2011עם זאת ,השנה בלט כשלון מארגני ה BDS-ברחבי העולם ליצור חזית
רחבה של תומכים למינוף אירועים "אסטרטגיים" (כמו המשטים והמטסים) במטרה
להדק החרם והסנקציות על ישראל .בשל כך ,עיקר התמקדותם של מנהיגי הBDS-
כוונה כנגד חנויות המוכרות מוצרים מתוצרת ישראל .פעולות הדה-לגיטימציה של
ישראל מגבירות את ה"הבנה" לפגיעה ביהודים וחושפות את הקהילות היהודיות
בעולם ,יותר מבעבר ,לאלימות ולטרור.



איראן ממשיכה לראות באנטישמיות כלי אסטרטגי לערעור מעמדה של ישראל והיא
פועלת בשני מישורים מרכזיים :הראשון – הפן ההצהרתי הכולל התבטאויות ארסיות
נגד ישראל ,והשני – בשטח ,פעולה לחיזוק מעגלי השפעתה שלה באמצעות הכוונת
ועידוד גורמים שונים (מוסלמים ,גורמי ימין קיצוני ושמאל קיצוני) ,לצורך חילול
פעילות אנטי-ישראלית ואנטישמית .פעילות זו מתקיימת במיוחד באמל"ט ,וגם
באירופה.



"האביב הערבי" שימש כזרז להגברת גילויי האנטישמיות וחשף גם את השנאה
הבסיסית של הציבור הערבי במדינות אלה כלפי היהודים .בפועל ,לאחר נפילת
משטרו של בן עלי בתוניסיה ,חוותה הקהילה היהודית למשך זמן קצר סדרה של
תקריות אנטישמיות ,אך יש להדגיש כי התקריות זכו גם לגינויים לאחר התייצבות
השלטון במקום ,הסדר הכללי ועמו הביטחון לקהילה היהודית הושב על כנו.



בשל הקשר הישיר והמוכח בין רמת הסכסוך הישראלי-פלסטיני לבין רמת
האנטישמיות ,סביר להניח כי בתרחישי הסלמה במזה"ת צפויה החרפה בחומרת
(דרגת אלימות) התקריות האנטישמיות ובהיקפן.
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פירוטתמונתהמצבוהערכתהבחתךזירתי:


בריטניה

בריטניה ממשיכה להוות את אחד ממוקדי האנטישמיות ,האנטי-ציונות והאנטי-ישראליות
המרכזיים .בבריטניה פעילות ענפה של כל הזירות הקיצוניות – האסלאמית ,השמאלית-
קיצונית והימנית-קיצונית ,כמו-גם ,אנטישמיות לטנטית המושרשת בקרב חלק מהאליטות
ואמצעי התקשורת בבריטניה ומוצאת את ביטויה בהתבטאויות ובמאמרים כנגד מדיניות
ישראל העושים שימוש במינוחים הלקוחים מעולם המושגים האנטישמי.
בריטניה ממשיכה להוות מוקד פעילות דה-לגיטימציה של ישראל וממשיכה הקריאה
להחרמה אקדמית ,תרבותית וכלכלית של ישראל .בספטמבר  2011הביאה פעילות זו ,בין
היתר ,לסגירתה של חנות הדגל של חברת הקוסמטיקה "אהבה" בקובנט גארדן ,לונדון.
האירועים בבריטניה כוללים תעמולה ,כתובות נאצה ( חלקן בעלות מאפיינים ניאו-נאציים
וחלקן בעלות אופי פרו-פלסטיני ואנטי-ציוני/ישראלי) ,איומים והתנכלויות ליחידים ,חילולי
בתי-כנסת ,בתי עלמין ואנדרטאות הנצחה ,השחתת רכוש קהילתי ואירועים אלימים ,כולל
תקיפות פיזיות.
אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבבריטניהשפורסמובאתר)

•

פעיל פרו-ישראלי הוכה וננשך בלונדון ( 21מרץ)

•

התפרצות אנטישמית של ג'ון גליאנו ,מעצב בית האופנה כריסטיאן דיור ( 26פברואר)

•

תקיפת רב בלסטר ( 26מאי)

•

חבר פרלמנט בריטי התבטא נגד מינוי שגריר יהודי בישראל ( 2דצמבר)









E-mail: aforum@antisemitism.org.il

Website: www.antisemitism.org.il

6



צרפת

צרפת מהווה זירה בולטת לאלימות כלפי יהודים (בעיקר כנגד יהודים בעלי סממנים יהודים
בולטים ו/או שהתהלכו בקרבת בתי הכנסת) .שנת  ,2011התאפיינה אף היא באירועים
אלימים רבים ביניהם; תקיפות בסכין ,מהלומות קשות ,חריטת צלב קרס על ידה של נערה ו-
 3ניסיונות הצתה .מרבית התוקפים היו מוסלמים.
המסע לדה-לגיטימציה של ישראל (מובל ע"י גורמי שמאל בשיתוף עם גורמים מוסלמים)
המתנהל מזה שנים בצרפת ממשיך להתפתח ,ומטשטש בין ההזדהות של יהודי צרפת עם
ישראל לבין האשמתם ב"פשעיה" .תמיכה פומבית בישראל נתפשת היום כלא " Politically
 ,"correctותכנים אנטי-ישראלים נמצאו בספרי לימוד בחינוך העל-יסודי הממלכתי.
אכיפת החוק נגד נאשמים בחרם על ישראל התרופפה במחצית השנייה של  ,2011כאשר
בתי המשפט זיכו מכל אשמה ( )15/12 ,08/07פעילים מהשמאל אשר השתתפו או הסיתו
לחרם מסחרי על ישראל.
במהלך שנת  2011מצאה הקהילה היהודית את עצמה ,בעל כורחה ,בקדמת הבמה
הציבורית בעקבות פרשת , (Dominique Strauss-Kahn( DSKיהודי במוצאו .פרשה זו
העלתה שוב מוטיבים אנטישמיים "קלאסיים" ובראשם האשמת היהודים במצב הכלכלי
המידרדר בצרפת ו"שליטתם בעולם".
העלייה בכוחו של הימין הקיצוני בצרפת (על פי סקרים) – גם אם אינו מכוון נגד היהודים –
עלול בסופו של תהליך לתרום אף הוא לעלייה באנטישמיות (כפי שנצפה השנה במדינות
אחרות).
אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבצרפתשפורסמובאתר)
•

זריקת לבנה על חלון בית כנסת בעת תפילת חג הפורים ( 22מרץ)

•

זריקת בקבוק תבערה לעבר מסעדה יהודיה ( 11אפריל)

•

ירי כדורי עופרת לעבר סטודנט ( 12אפריל)
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•

תקיפה בסכין של ילדה בת  11( 11מאי)

•

חריטת צלב קרס על ידה של נערה (לא יהודיה) ( 07יולי)

•

יהודי הותקף באלימות ( 13אוקטובר)

•

תקיפה על רקע אנטישמי בתחנת מטרו ( 21נובמבר)

בלגיה
בלגיה חוותה השנה עלייה במספר האירועים האנטישמיים .מחקר שנערך במאי 2011
מצביע כי מרבית התלמידים המוסלמים מחזיקים בדעות אנטישמיות .האוניברסיטאות
ממשיכות להוות מרכז הסתה נגד ישראל וזו גולשת לאנטישמיות גלויה .מגמה זו גרמה
להתפטרות של חבר הנהלת אוניברסיטת בריסל כצעד מחאתי נגד מקרי האנטישמיות אשר
התרחשו במוסד האקדמאי.

אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבבלגיהשפורסמובאתר)

•

תקיפת צעירה בין כותלי בית הספר ( 21נובמבר)

•

איום פוליטי על בתי הספר היהודיים ( 04נובמבר)

•

התבטאויות אנטישמיות של חבר פרלמנט ממפלגת ימין ( 21אוקטובר)

•

התפטרות של חבר הנהלת אוניברסיטת בריסל ( 18יולי)

הולנד
בהולנד נרשמה עלייה במספר האירועים המתרחשים בעיקרם באיזור מגוריהם ופעילותם
היומיומית של חברי הקהילה היהודית .גובר האיום על היהודים מצד קהילות מוסלמיות,
בדומה לשאר מדינות האיזור (צרפת ,בלגיה)
אנטישמיות רווחת גם בקרב האליטות הנוטות לאמץ גישה פרו-פלסטינית ואנטי-ישראלית
מובהקת הגובלת באנטישמיות .כך למשל התבטאה גרטה דאוסנברג ,פעילה הולנדית
קיצונית למען זכויות הפלסטינים ,כי היא "כמעט גאה להיקרא אנטישמית" .במאי 2011
פורסם כי ארגונים הקוראים לחרם על ישראל ממומנים בחלקם על-ידי ממשלת הולנד באופן
עקיף במסגרת מימון ארגוני צדקה ו NGO'S-הולנדיים התומכים ופעילים במסע החרם על
ישראל.
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גורמים ניאו-נאציים ממשיכים במקביל ליטול חלק בעיקר באירועי חילול ורישום כתובות נאצה
בעלות מאפיינים ניאו-נאציים .כמו-כן ,בולט חלקם ב"אנטישמיות וחוליגניות במגרשי כדורגל"
אשר לה בולטות רבה בהולנד (בעיקר במשחקים מול קבוצת הכדורגל אייקס המזוהה
כקבוצה "יהודית").
אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבהולנדשפורסמובאתר)

•

סיסמאות אנטישמיות במהלך מצעד לדיאלוג דתי ( 15פברואר)

•

כתובות נאצה אנטישמיות בבית הספר היהודי ( 17מאי)

שוויץ
בולטת עלייה באירועים אנטישמיים בהשוואה לשנת  2010בה נרשמו אירועים בודדים .רוב
האירועים כללו הסתה וכתובות נאצה .עם זאת ,בלטו שני אירועי תקיפה יוצא דופן:
•

דקירת יהודי אורתודוקסי בסכין מול עיני משפחתו ( 30דצמבר)

•

תקיפת רב ( 28פברואר)

איטליה
רמת האנטישמיות באיטליה ממשיכה להיות נמוכה יחסית .לא דווחו אירועים אלימים .עיקר
הפעילות האנטישמית הינה במישור התעמולתי (כולל רישום כתובות נאצה).
שנת  2011אופיינה בעליית מדרגה ברמת התעמולה האנטי-ישראלית באתרי האינטרנט של
ארגוני השמאל-הקיצוני הפרו-פלסטיני באיטליה .אתרים אלה מגלים פעילות ערה בתחום
הקריאה לחרם על מוצרים ישראלים ,בהשמעת מחאות נגד חברות איטלקיות המשקיעות
במדינת ישראל ובארגון פעילויות אקטיביות כנגד ישראל כדוגמת השתתפות פעילה במשטים
לעזה.
בדצמבר  2011נעצרו באיטליה  5ניאו-פשיסטים שתכננו לפגוע בנשיא הקהילה היהודית של
רומא ,כמו גם בראש העיר ובנשיאי בית הנבחרים והסנאט .הקבוצה עסקה בהפצת תעמולה
והסתה לאלימות מסיבות גזעניות ,אתניות ודתיות( .אירוע זהה התרחש גם במהלך )2010
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אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבאיטליהשפורסמובאתר)
•

פרופסור מבית הספר מנצ'וני לשפות :די עם מיתוס השואה ( 17אפריל)

•

חילול בית קברות בברגמו ( 3יולי)

•

נשיא קבוצת הכדורגל של פלרמו משמיע הערות אנטישמיות ( 10נובמבר)


גרמניה
חלה עלייה במספר האירועים האנטישמיים המדווחים במהלך השנה האחרונה .ההחמרה
במצב האנטישמיות באה לידי ביטוי גם במזרח גרמניה בה הוזהרו היהודים שלא לחבוש
כיפות או כל סממן יהודי בשל גל האנטישמיות במדינה.
עיקר האירועים האנטישמיים מקורם מצד הימין הקיצוני והניאו-נאצים .לאחרונה נחשף
בגרמניה תא טרור של פעילים ניאו-נאצים שפעל בכל רחבי גרמניה במשך  13שנים .חבריו
שדדו בנקים (כ 14-פעמים) ורצחו  8תורכים ,יווני אחד וכן ,שוטרת .על-פי ראיות שונות עולה
החשד כי בין המטרות המתוכננות של חברי תא הטרור היו גם מטרות יהודיות .עפ"י מחקר
שבוצע ,ובדומה למדינות אחרות ,ניתן ביטוי רחב לאנטישמיות מצד גורמי הימין הקיצוני
במגרשי הכדורגל בגרמניה.
ניכרת השפעה של תעמולה אנטישמית גם בקרב אוכלוסיות מהגרים מוסלמיות ,בעיקר
בקרב הדור הצעיר .זו מופצת בעיקר ע"י תחנות לוויין אסלאמיות" ,אלמנאר" של חזבאללה,
"אלאקצא" של חמאס ,תחנת השידור "הרפובליקה האיראנית האסלאמית משדרת" ותחנות
תורכיות המשדרות בגרמניה.
בהשוואה לאנטישמיות של הימין הקיצוני ,הרי ש"האנטישמיות החדשה" ,הבאה לידי ביטוי
בעיקר מצד חוגי השמאל ,הינה בעוצמה נמוכה יחסית .במהלך השנה האחרונה היו ביטויים
ספוראדיים של תנועות שמאל אנטי-ישראליות כחלק ממגמת הדה-לגיטימציה של ישראל
שקראו להחרמתה ( .)BDSיצויין כי ,תופעות דה-לגיטימציה של ישראל מוכרות גם מצד
גורמים ניאו-נאצים התומכים בפלסטינים.
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אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבגרמניהשפורסמובאתר)



בית קברות חולל ב 20( WESSELING -ינואר)



חילול בית כנסת ב 30( Aachen -מרץ)



אבן הושלכה על בניין הקהילה היהודית ב 18( Bernau -אפריל)



תקיפה של נער יהודי בשטוטגרט ( 6ספטמבר)



חשיפת ארגון ניאו-נאצי האחראי לרציחתם של  10אזרחים גרמניים וככל הנראה גם
של רב בשוויץ ( נובמבר)

אוסטריה
ככלל ,חלה השנה ירידה במספר האירועים האנטישמיים המדווחים באוסטריה .זאת ,לאחר
העלייה החדה שחלה במספר האירועים האנטישמיים ב 2010-כולל אלימים  -בעקבות
המשט לעזה (מאי .)'10
לצד המשך התקיפות מצד גורמי ימין קיצוני ,גבר בשנה האחרונה מספר התקיפות
האנטישמיות מצד מוסלמים .כך ,באינסברוק הותקפו בשני מקרים יהודים באלימות ע"י
מוסלמים (אפריל) ובעיירה באדן ,הודה איראני בחילול בית כנסת יותר מתריסר פעמים
(מאי).
מגמה זו משקפת גם את התחזקותה של הקהילה המוסלמית בכלל והתורכית בפרט
באוסטריה ,המושפעת באופן ישיר מההקצנה במדיניותה של ממשלת תורכיה כלפי ישראל.
כיום ,ר' מועצת הקהילה המוסלמית באוסטריה הוא תורכי שנבחר לתפקיד השנה וקשור ל-
,MILLI GORUS

ארגון הגג של הקהילה התורכית באירופה ,המחזיק בתפישות

אסלאמיסטיות ומקיים קשרים עם ה IHH-ועם החמאס.

אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבאוסטריהשפורסמובאתר)


תקיפה על רקע אנטישמי בגלל מגן דוד ( 7אפריל)



הסתה אנטישמית במהלך חגיגות נצחון בכדורגל ( 19אוקטובר)
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סקנדינביה
ככלל ,מאפייני האנטישמיות בשנת  2011דומים לאלו של שנת  .2010מספר האירועים
האנטישמיים היה מועט יחסית .עם זאת ,העיר מלמה (שבדיה) ממשיכה לבלוט כאחד
מהמוקדים הקשים עבור יהודים במערב בשל פשעי שנאה אנטישמיים ,כולל אלימים ,מצד
האוכלוסייה המוסלמית הגדולה בעיר .תקריות אנטישמיות רבות כלל אינן מדווחות ע"י
קורבנות התקיפה (עדותו של שליח חב"ד במלמה מהווה תימוכין לתופעה זו).
במדינות סקנדינביה ,ארגוני השמאל הקיצוני מובילים את מסע התעמולה האנטי-ישראלי.
הדבר מוצא ביטויו בקריאות המושמעות מדי פעם ,כולל באמצעי תקשורת מרכזיים ,להטיל
חרם אקדמי על ישראל ולהחרים מוצרים מתוצרתה .ארגוני השמאל הקיצוני חוברים
לארגונים פלסטיניים ופרו-פלסטיניים במסע תעמולה שתכליתו דה-לגיטימציה של מדינת
ישראל.

נורבגיה
מבין מדינות סקנדינביה ,נורבגיה הינה המדינה הבולטת בקריאותיה להטלת חרם על ישראל.
האנטישמיות בנורבגיה ארסית במיוחד בקרב האליטה התרבותית  -המוסדות האקדמיים,
האינטלקטואלים ,הסופרים ,העיתונאים והפוליטיקאים ,והיא חודרת לכלי התקשורת ובתי
הספר.
במהלך השנה פורסמו בעיתונות הנורבגית מספר מאמרי שטנה הכוללים מסרים אנטישמיים
שונים ,ביניהם :דה-לגיטימציה ודמוניזציה של ישראל ,שליטת הלובי היהודי בממשל
האמריקאי.
ביולי  2011ביצע  ,Anders Behring Breivikצעיר נורבגי בעל דעות ימניות קיצוניות שני
פיגועים (באוסלו ובאוטויה) בהם נהרגו  77איש .בעקבות האירוע ,הופצו תיאוריות
קונספירציה המאשימות את ישראל (והיהודים) במעשה ,כולל פרסום מאמר פרי עטו של
פרופסור נורבגי המעלה את התיאוריה הנ"ל.
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שבדיה
האנטישמיות בשנת  2011דמתה ברמתה ובמאפייניה לזו של  .2010יצוינו  -ממשלת שבדיה
מימנה הוצאתה לאור של חוברת אנטי-ישראלית בה הואשמה ישראל בטיהור אתני ובשלטון
אפרטהייד .יותר מ 200-מרצים וסטודנטים משבדיה חתמו על קריאה לחרם אקדמי על
מוסדות ישראלים .העתירה לחרם ניזומה ע"י קבוצה במכון המלכותי לטכנולוגיה
בשטוקהולם.

הונגריה
רמת האנטישמיות בהונגריה בשנה הנוכחית דומה לזו של שנת  .2010האירועים לא גלשו
לאלימות פיסית .האנטישמיות בהונגריה הינה מסורתית-קלאסית כאשר הימין הקיצוני מחולל
את עיקר הפעילות האנטישמית.
גם השנה בלטו פעילי ותומכי מפלגת הימין הקיצוני ( Jobbikהמפלגה השלישית בגודלה
בפרלמנט ההונגרי) כמובילי הקו האנטי-ישראלי והאנטישמי .הדבר בא לידי ביטוי בקריאות
אנטישמיות בוטות בהפגנות (חלקן בהשתתפות מוסלמים ופרו-פלסטינים) ,הכרזות
והתבטאויות שונות (כולל בפרלמנט) ,ובפרסומים באמצעי התקשורת כשהבולט בהם הינו
אתר האינטרנט  KURUCהמופעל ע"י ארגונים ימנים קיצונים בהונגריה ומהווה שופר
תעמולה מרכזי לאידיאולוגיה שלהם.
קשרי  Jobbikעם איראן – עפ"י פרסומי התקשורת ההונגרית ,ל Jobbik -קשרים עם איראן.
כך ,בחודש אוקטובר  2011ביקרה בהונגריה משלחת איראנית ,בין היתר לצורך איתור
תחומים בהם יוכלו האיראנים להשקיע .המשלחת ביקרה במספר ערים בהן ראשיהן נבחרו
מטעם מפלגת .Jobbik

אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבהונגריהשפורסמובאתר)



בית קברות יהודי חולל ב 29( Marcali -ינואר)



הפגנות פרו-פלשתינאיות שבה אוהדי תנועת "יוביק " קוראים" :יהודים מטונפים (26
ספטמבר)
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צלב קרס על דלת בית כנסת ב 27( Komárom -אוקטובר)

צ'כיה
רמת האנטישמיות בצ'כיה בשנה הנוכחית הייתה נמוכה יחסית ודומה לזו של שנת .2010
הגורמים המרכזיים לרמת האנטישמיות הנמוכה – אכיפת חוק ומאבק נחוש של השלטונות
בתופעה ,אוכלוסייה מוסלמית קטנה יחסית ומתונה ,וקהילה יהודית קטנה.

בולגריה
בבולגריה יש נוכחות של ניאו-נאצים וגלוחי ראש המבצעים פעילות אנטישמית המתבטאת
בדרך כלל בחילולי אנדרטאות ובתי קברות וכן בציור כתובות נאצה .ככלל ,מספר האירועים
האנטישמיים בבולגריה נמוך ,אם כי גדל בשנים האחרונות .בנוסף ,ספרים בעלי תכנים
אנטישמיים מופצים ונמכרים בבולגריה.

סרביה
ככלל ,רמת האנטישמיות בסרביה נמוכה .מוכרת במדינה פעילות ניאו-נאצית ולאומנית.
בשלהי דצמבר דווח על אירוע אנטישמי בולט – על קרון רכבת בבלגרד צוירו דמותו של
היטלר ,סמלים נאציים צלב קרס וסמל ה )SS-וכן מגן-דוד מחוק .עד להשפעת המחאה
הציבורית וסירוב של נוסעים לעלות על הקרון הוא נסע במשך יומיים במסלולו ללא הפרעה.
בעקבות המחאה ,המפעל הציבורי "מסילות הברזל של סרביה" צבע מחדש את הקרון,
פרסם התנצלות ,והודיע על הענשת האחראים למעשה.

יוון
ביוון קיימת אנטישמיות "קלאסית" ששורשיה בכנסיה היוונית-אורתודוקסית לצד אנטי-
ישראליות ופרו-פלסטיניות .תופעות האנטישמיות באות לידי ביטוי בעיקר בתעמולה וכתובות
נאצה מהימין הקיצוני ,והפגנות פרו-פלסטיניות של גורמי שמאל קיצוני ופלסטינים.
ברקע לעלייה ברמת האנטישמיות עומדות ,להערכתנו ,ההידרדרות במצבה הכלכלי
וביציבותה הפנימית של יוון לצד התמיכה הגוברת בפלסטינים.
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ימיןקיצוניוניאו-נאצים
בולטת פעילותה של מפלגת  LAOSהמחזיקה בדעות אנטישמיות קלאסיות ואשר מהווה
כיום חלק מן הממשלה החדשה ביוון.
כמו כן ,מוכרת פעילותו של הארגון הניאו-נאצי  )Chrisi Avghi( Golden Dawnאשר לו
היסטוריה של פעילות אנטישמית ופעילות נגד זרים.
אירועיםאנטישמייםבולטים(לכלהאירועיםביווןשפורסמובאתר)




הצתת ספרים וכתבים עתיקים בבית הכנסת ברובע היהודי בקורפו (אפריל).
יוזכר כי בינואר  2010הוצת (פעמיים) בית הכנסת ב ,Hania-כרתים.

ביולי נרשמו שוב (אירוע שני תוך חודש) כתובות נאצה אנטישמיות על האנדרטה
לזכר השואה בסלוניקי .תושב מקומי נעצר בשעת מעשה והופיע בפני שופט.

רוסיה
התעמולה האנטישמית ממשיכה להתנהל כמעט באין מפריע (דוגמא בולטת לפרדוקס
שבטיעונים האנטישמיים – האשמת היהודים בחילול המהפכה הקומוניסטית – ובד בבד
בעידוד קריסת בריה"מ).
במהלך שנת  2011עיקר גילויי האנטישמיות באו לידי ביטוי בפגיעה וחילול אתרים המזוהים
עם היהודים כגון בתי-כנסת ,בתי עלמין ,מתקני קהילה ואתרי זיכרון לקורבנות השואה,
ובמקביל הפצת תעמולה אנטישמית ולאומנית ,גם במהלך הפגנות של ארגונים ניאו-נאציים
ולאומניים ברחבי רוסיה (ברוח האנטישמיות המסורתית הרוסית) .ראוי להדגיש כי מספרם
של האירועים החמורים ברוסיה אינו גבוה באופן יחסי .כמו כן ,ממשיכה האנטישמיות להוות
מרכיב באידיאולוגיה של פוליטיקאים ואנשי ציבור לאומנים.
ראוי לציין כי חלק מהותי של פעילות הימין הקיצוני והניאו-נאצים האלימה ,נכון לשנים
האחרונות ,מתרכז בפעילות נגד מהגרים ומיעוטים אתניים שונים ברוסיה.

אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםברוסיהשפורסמובאתר)
•

שלוש תקיפות (שתיים במוסקבה) של יהודים במקומות ציבוריים (בינואר,
ובאפריל  2 -תקיפות)

•

השלכת בקבוקי תבערה לעבר בית כנסת "דרכי שלום" במוסקבה (יולי).
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אוקראינה
עיקר הפעילות האנטישמית באוקראינה מקורה בזירה הימנית-קיצונית והניאו-נאצית .זירה זו
הינה פעילה ואלימה באופן יחסי .ניכרת עלייה ברגשי הלאומנות האוקראיניים ורצון העם
להיזכר במקורותיו הייחודיים (כדוגמת תחיית השפה האוקראינית ,התרפקות על "גיבורי
תרבות" אוקראיניים וכיו"ב).
עם זאת ,יחסית לשנה שעברה ניכרת ירידה במספר האירועים האנטישמיים .בה בעת
במהלך שנת  2011דווחו אירועים אנטישמיים רבים באוקראינה ,חלקם אלימים.
מאז הכרזת עצמאותה של אוקראינה ,ניכרת עלייה ברגשי הלאומנות האוקראיניים ורצון העם
להיזכר במקורותיו הייחודיים .על רקע זה נמשכים

ניסיונות להוקיר את המנהיגים

ההיסטוריים האוקראיניים ,אשר חלקם אחראים לרצח יהודים רבים.

אירועיםאנטישמייםבולטיםבמהלךהשנה:(לכלהאירועיםבאוקראינהשפורסמובאתר)
•

רגימת אוטובוס שהסיע חסידים באבנים (מרץ)

•

ניפוץ חלונות של בניין הקהילה היהודית בשוסטקה באמצעות רובה אוויר (מאי)

•

איום בסכין על אחד המתפללים באומן (יוני)

•

השחתת אוהל "הכנסת האורחים" באומן (ספטמבר).

הרפובליקותהבלטיות
עיקר הפעילות האנטישמית במדינות אלה מקורה בימין הקיצוני ובניאו-נאצים .כחלק
מהתעוררות הלכי רוח לאומנים בעידן הפוסט-קומוניסטי ,מתקיימת במדינות הבלטיות
פעילות להנצחת והוקרת כוחות לאומנים שהיו אחראים גם לרצח יהודים במהלך מלה"ע
השנייה .סוגיה נוספת המהווה מקור לאנטישמיות הינה נושא החזרת הרכוש היהודי
לקהילות.
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ליטא
בשנתיים האחרונות חלה החמרה מסוימת באווירה האנטישמית בליטא (הן במספר
האירועים והן בחומרתם) .לצד חילול בתי קברות ,אנדרטאות זיכרון ובתי כנסת (בעיקר
בוילנה ובקובנה) ,אירעו מספר תקריות אנטישמיות חריגות כגון הנחת ראש חזיר ליד בית
הכנסת בקובנה (אוגוסט) ,תליית פסל ראש חזיר על מצבת זיכרון ליהודים שנספו בשואה
בוילנה (אוקטובר) וציון יום הולדתו של היטלר ברחבי ליטא ,בין היתר באמצעות הצבת שלט
אנטישמי מול בית הכנסת(אפריל).

לטביה
בהתאם למגמת השנים הקודמות ,במהלך שנת  2011זוהה מספר מצומצם של אירועים
אנטישמיים בלטביה .ביוני חולל בית קברות יהודי בעיר  VALDEMARPILSובמאי חולל
בריגה קברו של חסיד אומות עולם אשר הציל למעלה מ 50-יהודים בזמן הכיבוש הנאצי של
העיר ריגה.

תורכיה
לא היו אירועים אנטישמיים משמעותיים במהלך שנת  .2011האנטישמיות מתבטאת ברמה
התעמולתית ועיתונים מסוימים נוהגים "להפיץ שנאה" כנגד יהודים ,ישראל וה"לובי היהודי
בארה"ב" באופן שוטף.
בתחילת פברואר החלו להקרין בבתי הקולנוע בתורכיה את הסרט "עמק הזאבים-פלסטין".
סרט הפעולה מציג סוכן תורכי המגיע לישראל לפגוע במתכנני פעולת ההשתלטות על
ה"מרמרה" ובדרך הוא נחשף לחיי הפלסטינים ולסבלם .הסרט שממחזר את מירב המוטיבים
האנטישמיים זכה להצלחה רבה בתורכיה (על אף הגבלת גיל הצפייה מעל  13שנים).
בתקשורת התורכית המתונה נמנעו מלבקר ישירות את הסרט בשל תכניו ועלילתו.
במחצית אפריל יצא ארגון ה IHH-בהצהרה כי ימשיך באינתיפאדת ים ויבשה והגדיר את
"הציונות כווירוס שמדביק את האנושות" .בסוף אפריל חולל בית הקברות היהודי בשכונת
 Beyogluבאיסטנבול.
מנגד יש לציין כי ממשלת תורכיה מקפידה להדגיש את היות הקהילה היהודית חלק בלתי
נפרד מתורכיה ,ואת התנגדותה לכל תופעה אנטישמית נגדה.
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דרוםאפריקה
רמת האנטישמיות ומאפייניה השנה דומים לאלו של שנת  .2010עיקרם של האירועים
האנטישמיים  -התנכלויות והטרדות מילוליות .ישנם ניסיונות להיאבק בהתבטאויות
אנטישמיות בתקשורת (ביוני הושעה עיתונאי ה Guardian Mail -בעקבות התבטאות
אנטישמית בפייסבוק ,ובמאי פוטר מנהל תיאטרון השוק ,גם הוא בעקבות התבטאות
אנטישמית בפייסבוק).
האנטישמיות בדרא"פ באה לביטוייה הבולט ביותר בפעילות הדה-לגיטימציה של ישראל תוך
השוואתה למשטר האפרטהייד .קמפיין החרמות נגד ישראל פעיל מאוד בדרא"פ וזוכה
לתמיכת האיגודים המקצועיים ( .)COSATUהארגון ,שאינו מסתיר עויינותו לישראל ומקושר
לארגונים הפלסטיניים והמוסלמים בדרא"פ ,קורא להטלת חרם כלכלי ,תרבותי וצבאי על
ישראל עפ"י מודל הפלת משטר האפרטהייד בדרא"פ .בהקשר זה ,יצויין הסירוב הדרא"פי
לאשר את האמנתו של הנספח הצבאי החדש.
כן הונהג חרם צרכנים נגד מוצרי "אהבה" ואוניברסיטת יוהנסבורג יצאה בקריאה להפסקת
השת"פ עם "הכיבוש הישראלי" ולהחרמת אוניברסיטת באר-שבע.
גם ארגונים מוסלמים בדרא"פ שותפים לפעילות הדה-לגיטימציה ,עוסקים בהסתה
אנטישמית נגד ישראל ומפיצים את משנתם באמצעי התקשורת המקומיים הנמצאים
בבעלותם (תחנות רדיו ,טלויזיה ואתרי אינטרנט) .הבולט שבהם הוא ארגון הMUSLIM -
 )JUDICIAL COUNCIL) MJCהארגון המוסלמי הגדול והמשפיע ביותר בדרא"פ.
הסתה אנטי ישראלית ואנטישמית נעשית גם ע"י הכנסייה בדרא"פ .כך ,כמרים ארגנו הפגנות
אנטי-ישראליות והשוו את הציונות לנאציזם על רקע המדיניות כלפי הפלסטינים .באופן כללי,
גדלה מעורבותה של הכנסייה האנגליקנית (הגדולה ביותר בדרא"פ) בתמיכה בפלסטינים
ובהבעת עמדות אנטי-ציוניות.
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אוסטרליה

עפ"י הדו"ח השנתי של הקהילה היהודית בנושא האנטישמיות באוסטרליה ,חלה עלייה של
 31אחוזים במספר האירועים האנטישמיים לעומת השנה שעברה .נתון העולה בקנה אחד
עם המידע שברשותנו .עיקר התקריות מתבטא בשיגור מכתבי שטנה לחברי הקהילה
באמצעות דואר אלקטרוני ובכתובות נאצה .כן נרשמו השנה שני אירועים אלימים.
השנה חל גידול בפעילות הדה-לגיטימציה באוסטרליה ,שבאה לידי ביטוי עיקרי בהפגות
שארגנה תנועת ה BDS-להחרמת חנויות מקס ברנר ו"אהבה" ,אם כי אירועי שבוע
האפרטהייד היו מוגבלים ומצומצמים יחסית לשנה שעברה והוגבלו לתחומי האוניברסיטאות
והמכללות בלבד .המגמה המדאיגה בקרב ה BDS-באוסטרליה הינה ההשוואה וההקבלה
שעושים בין ישראל למשטר הנאצי ,השוואה שזכתה לגינוי מצד הממסד האוסטרלי.
ככלל ,בולט הניסיון מצד גורמי ממשל אוסטרלים לרסן את פעילות ה .BDS-כך ,בעיירה
 Marrickvilleאסרה מועצת העירייה המשך עיסוק בנושא ה BDS-ומשה"ח האוסטרלי
הודיע למשתתפים האוסטרלים במשט השני לעזה כי לא יקבלו סיוע כלשהו במידה ויזדקקו
לו .כמו כן ,נערכו מעצרים של פעילים בהפגנות מול "מקס ברנר" ו"אהבה".
האנטישמיות נפוצה מאוד בקמפוסים ועפ"י סקר ,יותר משני שלישים מהסטודנטים (68
אחוזים) חוו תקריות אנטישמיות "קלאסיות" או אנטי-ציוניות.
ישנם ארגונים ואנשי דת נוצריים בעלי זיקה לשמאל הקיצוני המשתמשים בביטויים
אנטישמיים אנטי-ישראליים ,אך הכנסייה הממסדית באוסטרליה מגנה את התופעה.
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ארה"ב

השנה נרשמה עלייה ברמת האנטישמיות ובמספר התקריות האנטישמיות ברחבי ארה"ב.
לדוגמה ,בחודש נובמבר נרשמו מספר אירועים אנטישמיים אלימים נגד חברי הקהילה
היהודית בברוקלין ,ששיאם בא לידי ביטוי בשריפת מכוניות ששייכות ליהודים.
בנוסף ,המשבר החברתי-כלכלי בארה"ב גורם בתקופה האחרונה להעצמת האווירה
האנטישמית בקרב "מאוכזבי השיטה" (צעירים ,מובטלים ,קבוצות שמאל קיצוניות) המביעים
את זעמם ברחובות ניו-יורק .במהלך המחאה החברתית שהתארגנה בארה"ב בחודשים
האחרונים הושמעו טענות אנטישמיות בדבר השתלטות היהודים על מוסדות הכלכלה
והשלטון ,וכן אמירות אנטי-ישראליות כולל נגד קיומה של מדינת ישראל.
בנוסף ,נתפסו השנה ( 12מאי) בניו-יורק שני מוסלמים בעלי זיקה לג'האד העולמי בחשד כי
תכננו לבצע פיגוע נגד בית כנסת.

ונצואלה
בשנת  2011המשיכה הקהילה היהודית לנהל את חייה כאשר היא מושפעת משתי תופעות
מרכזיות :הפשע האלים וההסתה האנטישמית ע"י תומכי המשטר של הנשיא צ'אבס.
כיום ,רמת הפשע בונצואלה בכלל ובקראקס בפרט ,גבוהה במיוחד .בירת ונצואלה נחשבת
לאחת הערים המסוכנות בעולם מבחינת מקרי הרצח ואירועים אלימים אחרים על רקע
חברתי/כלכלי .כחלק ממציאות זו בונצואלה ,נרשמו מספר אירועים על רקע פלילי גם
במוסדות הקהילה היהודית (חדירה של נזקקים למתקן קהילתי ,מקרי שוד נגד יהודים
בקרבת בתי כנסת ,ועוד) .עם זאת ,יצוין כי לא נרשמו אירועים אנטישמיים משמעותיים.
התופעה השנייה הייתה ההסתה האנטישמית נגד קיומה של מדינת ישראל ,והשפעתה על
היהודים .כמו בשנים קודמות ,ובניגוד להבטחות שניתנו בעבר ע"י הנשיא צ'אבס עצמו ,הן
פקידי משטר והן גורמים באמצעי התקשורת המקומיים (תומכיו של צ'אבס) ממשיכים
להתבטא בחריפות נגד ישראל וקיומה ,וכן נגד תומכיה  -במשתמע היהודים המקומיים.
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ברזיל

בשנת  2011לא נרשמו אירועים אנטישמים משמעותיים (מבחינת היקף וחומרה) במדינה.
בה בעת  -מספר אירועים נגד מיעוטים בברזיל על רקע גזעני (תקיפת שחורים ואינדיאנים
ע"י גלוחי ראש) מעידים על התעוררות מסוימת ברמת הפעילות של הימין הקיצוני אשר
עלולה להשליך בעתיד על הקהילה היהודית במדינה.

צ'ילה

השנה הנוכחית התאפיינה בשקט יחסי בפעילות האנטישמית (ימין ,שיעים) בהשוואה לשנת
 .2010בד בבד ,מזוהה פעילות הולכת וגוברת של הלובי הפלסטיני בסנטיאגו לקידום
מהלכים לביטול ההסכמים הכלכליים שנחתמו בין ממשלות צ'ילה וישראל בשנים האחרונות.
במסגרת מסע דה-לגיטימציה נגד ישראל.

ארגנטינה
מאפייני השנה הנוכחית בארגנטינה דמו למאפייני השנה הקודמת (מספר קטן של כתובות
והתבטאויות אנטישמיות) .על רקע זה בלטו  2אירועי תקיפה אלימים נגד יהודים ברחובות
בואנוס איירס (מאי וספטמבר).
בשונה מהשנה הקודמת ,השנה התאפיינה בפעילות יחסית מינורית של גורמי השמאל
הקיצוני ,בעלי הזיקה לאיראנים ,נגד הקהילות היהודיות .יתכן וברקע לכך התבטאויות
חריפות מצד הקהילה היהודית ומחוצה לה נגד התופעה .במסגרת זו ובצעד חריג ,שופט
ארגנטינאי ,לא יהודי ,התבטא בחריפות (מרץ) אודות השת"פ בין הגורמים הנ"ל שמטרתו
לקדם פעילות אנטישמית בארגנטינה.


מקסיקו

במקסיקו נרשם היקף אירועים אנטישמיים דומה לשנה קודמת (אירועים בודדים) .אירוע
בולט בחומרתו וחריג ביותר במציאות המקסיקנית בשנים האחרונות  -עיתונאי יהודי שערך
תחקיר בנושא שחיתות ממשלתית הותקף באכזריות והושמעו נגדו קריאות אנטישמיות
בוטות.
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תוניסיה

בחודשים הראשונים לאחר "מהפכת היסמין" ,נוכח חוסר היציבות השלטונית שחוותה
תוניסיה ,נחשפה הקהילה היהודית ,שנהנתה עד דצמבר  2010מחסות הממשל ,למספר
אירועים שכללו הצתת בתי כנסת ,קריאות "מוות ליהודים" וניתוץ מצבות (ינואר-פברואר) .עם
זאת,
חשוב לציין כי גורמים אחרים בתוניסיה יצאו להפגנות נגד התופעה ,וכי לאחר התייצבות
המערכת הופסקו התופעות והמשטר הביע את מחויבותו לביטחון הקהילה היהודית.

איראן

במהלך השנה דווח על גילויים ומסרים אנטישמיים בוטים ומגוונים מצד איראן ,בדגש על
הנשיא אחמדינג'אד .בין היתר ,הנשיא המשיך בקו של הכחשת השואה ,והתייחסות לפיגועי
ה 11-בספטמבר כקנוניה ציונית (בנאומו באו"מ  -לדבריו ,מטרת הפיגועים הייתה "להחיות
את המשטר הציוני ,לחזק את אי היציבות באזור ולהסיט את דעת הקהל באמריקה מהמצב
הכלכלי הלא טוב").
בנוסף ,חולל בית קברות יהודי ב ,Damavand -הופצה ספרות אנטישמית ,הוקרנו ,בעידוד
המשטר ,סדרות וסרט בעלי תכנים אנטישמיים ,פורסמו קריקטורות אנטישמיות ,וכן יו"ר
המטות המשולבים של הכוחות המזוינים האשים את הציונים בטבח ( 77הרוגים) בנורבגיה
שביצע  Anders Behring Breivikאיש הימין הקיצוני ( 22יולי .)2011
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דה-לגיטימציה
השנה לא השפיעו אירועי הדה-לגיטימציה על רמת האנטישמיות .המשט והמטס המתוכננים
לא יצאו אל הפועל ואירועים אנטי-ישראליים המוניים שאליהם הוזמנו באמצעות הפייסבוק
משתתפים מרחבי העולם (יום הנכבה ,יום הנכסה ,יום הסולידריות עם הפלסטינים ,יום
ירושלים) לא זכו להשתתפות המונית ורחבה ,ולעתים לא יצאו לפועל כלל .לפיכך ,גם לא היוו
קטליזטור לאירועים אנטישמיים .זאת בניגוד לשנה שעברה ,בפרט לאחר המשט לעזה
שעורר הפגנות המוניות והעלה משמעותית את רמת האנטישמיות העולמית.
בה בעת ,השנה בלטה וגברה פעילות ה BDS-ברחבי העולם שבאה לידי ביטוי בקריאות
ובהפגנות לחרם כלכלי-מסחרי ואקדמי על חברות ומוסדות ישראליים .אירועים שארגנה
התנועה ברחבי העולם זכו להיענות גבוהה ולתמיכת איגודים מקצועיים שונים.
מדיניות ה BDS-התאפיינה באסטרטגיה של ייזום אירועים והפגנות במועדים שנקבעו על
ידה והקרינה על פעילות הדה-לגיטימציה הכוללת ,שעד השנה התאפיינה בתגובה לאירועים
ספציפיים במזה"ת (כמו המשט לעזה).
השנה בלטה גם פעילות תנועות שמאל קיצוני בעלות אג'נדה כלכלית-חברתית הנאבקות
בבעלי ההון ומפגינות ביחד עם תנועת ה BDS-נגד חנויות בבעלות ישראלית ,כמו "מקס
ברנר" או "אהבה" שהן בראייתן "חלק ממשטר האפרטהייד" .האנטישמיות באה לידי ביטוי
גם בתנועת  OCCUPY WALL STREETשבמהלך הפגנותיה בניו-יורק האשימה את
היהודים במשבר הכלכלי בארה"ב ויצאה נגד הכיבוש הישראלי בעזה.
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סקרידעתקהלבנושאאנטישמיות

סקרי דעת קהל (בקרב מבוגרים ובני נוער) בנושא אנטישמיות והיחס ליהודים שנערכו
במדינות שונות משלהי  2010עד דצמבר  2011מאפשרים הצגת אמירות כלליות בלבד
שעיקרן:
• רמת האנטישמיות (הגלויה והלטנטית) במרבית המדינות גבוהה ומוצאת ביטוייה
במישורים שונים (שנאה ,דעות שליליות ,סלידה ,ועוד).
• ציבור נרחב (עשרות אחוזים ,משתנה ממדינה למדינה) מחזיק בדעות אנטישמיות
מסורתיות בדבר הזהות בין יהודים לכסף ,שליטה ,כח והשפעה (התבטאויות אלו
מתגברות בתקופות של אי-יציבות כלכלית ושיעורי אבטלה גבוהים) ,כמו גם מאמין
שליהודים נאמנות כפולה ,לישראל ולארצם.
• נראה כי בקרב בני נוער/תלמידי בית ספר אחוז המחזיקים בדעות שליליות כלפי
יהודים גבוה מחלקי אוכלוסייה אחרים.
• האמצעים המרכזיים המשמשים להפצת האידיאולוגיה ,התעמולה והמסרים
האנטישמיים הינם האינטרנט והרשתות החברתיות ,כאשר החומר המופץ בהם בעל
היקפים/נפחים חסרי תקדים והנגישות אליהם נוחה ,בכך מושגת חשיפה נרחבת
והשפעה על דעת קהל.

סקריםבולטים








ספרד  -נמצאת במקום הגרוע ביותר בנושא אנטישמיות ,למרות שרק  0.2אחוזים
של האוכלוסייה יהודים
גרמניה  -דו"ח עבור הּבּונדֶסטאג :חמישית מהגרמנים הינם אנטישמיים
ארה"ב – סקר של הליגה נגד השמצה מגלה שעמדות אנטישמיות נמצאות בעליה
איטליה – האנטישמיות במגמת עלייה בקרב צעירים איטלקיים
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