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שר החינוך והתפוצות נפתלי בנט הציג הבוקר בישיבת הממשלה את ממצאי
דו"ח האנטישמיות לשנת  2016של משרד התפוצות

מעל  40מליון איש נחשפו לפוסטים
אנטישמים בטוויטר בחודש אוקטובר בלבד
לרגל יום השואה הבינלאומי אשר יצוין ב  ,27/1/17הציג שר החינוך והתפוצות נפתלי בנט בישיבת
הממשלה את דו"ח המגמות והתקריות האנטישמיות לשנת  2016ואף הביא לאישור הממשלה את הגדרת
העבודה לאנטישמיות ,שאושרה פה אחד.
שר התפוצות נפתלי בנט" :גם השנה אנחנו רואים עליה דרמטית במספר התקריות האנטישמיות וכניסה
של שיח אנטישמי לתוך הפוליטיקה .אני קורא לממשלות העולם לפעול על מנת להילחם באנטישמיות
בנחרצות; אנחנו רואים שבמדינות שבהן הממשלות פעלו באסרטיביות כנגד המסיתים והאלימים ,ישנה
ירידה משמעותית באנטישמיות .עלינו לפעול במאמצים גדולים על מנת להבטיח את קיומם של חיים
יהודים מלאים ומשגשגים בתפוצות".
השר בנט הביא לאישור הממשלה את הגדרת האנטישמיות כפי שאושרה על ידי ( AHRAהברית הבינ"ל
להנצחת השואה) בחודש מאי האחרון .בכך הופכת ישראל למדינה השנייה שמאשררת בממשלתה את
ההגדרה.

עיקרי הנתונים מדו"ח האנטישמיות:
 .1עליה של  62%במתקפות אנטישמיות אלימות בלונדון.
 .2עליה של מאות אחוזים באנטישמיות ברשת 40 -מיליון משתמשים נחשפו לפוסטים
אנטישמים מרשת ה"טוויטר" במהלך חודש אוקטובר בלבד.
 .3עליה משמעותית של  45%במספר מקרי האנטישמיות בקמפוסים בארה"ב ופי 2
ביטולים של התארגנויות סטודנטים יהודים בקמפוסים.
 461 .4התקריות אנטישמיות שדווחו בגרמניה על רקע משבר הפליטים ועלית הימין
הקיצוני.
 .5ירידה דראסטית בתקריות האנטישמיות בצרפת עקב מעורבות ממשלתית ומאמץ
ממשלות משותף לאבטחת הקהילות והורדת מוקדי החיכוך.
 .6גידול בהתבטאויות אנטישמיות בקרב פוליטיקאים בארה"ב ובאירופה.
 .7התחזקות תנועות הימין הקיצוני באירופה ובארה"ב (אלט רייט) ותנועות השמאל
הרדיקלי.
 .8ביסוס אנטי ישראליות כאנטישמיות החדשה באירופה.
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מגמות ב"אנטישמיות החדשה":
התבטאויות אנטישמיות שהפכו ללגיטימיות בכלי תקשורת וברשתות החברתיות ,הפגנות ותקריות
אלימות נגד קהילות יהודיות ופגיעה ביהודים במסווה של האשמת ישראל כמדינה צמאת דם ולא
לגיטימית ,יוצרות מדרון חלקלק המוביל בסופו להסתה ולפגיעה כנגד קהילות יהודיות ברחבי העולם.


עליה של  62%בתקריות אנטישמיות בבריטניה ,כאשר  75%מהן נעשות ממניעים פוליטיים אשר
מקורן בימין הקיצוני .בסקר שנערך במאי נמצא כי אחד מכל עשרה נשאלים מאמין שליהודים
"השפעה רבה מדי בבריטניה".



כניסה של שיח אנטישמי אשר חודר לשיח הפוליטי :תחת הנהגתו של ג'רמי קורביין ,מנהיג מפלגת
הלייבור הבריטית ,הגיעה האנטישמיות בבריטניה לרמה הגבוהה ביותר בשנים האחרונות .עד
חודש מאי השעתה המפלגה כ 50-מחבריה על רקע התבטאויות אנטישמיות וגזעניות ,החל מבכירי
המפלגה ועד לפעילים זוטרים .מבין ההתבטאויות החמורות היו דבריו שך ראש עיריית לונדון
לשעבר וחבר הפרלמנט הבריטי ממפלגת הלייבור ,קן ליווינגסטון ,שאמר במהלך ראיון לרשת
ה BBC-כי "היטלר תמך בציונות" ובראיון ל"סקיי ניוז" ציין כי נקב ב"עובדות היסטוריות".



עליה של מאות אחוזים בהיקף ההסתה באינטרנט וברשתות החברתיות -במהלך חודש אוקטובר
משרד התפוצות החל להפעיל את מערך הניטור האינטרנטי המתקדם מסוגו בעולם .מטרתו של
המערך לנתר שיח שנאה ברשת בדגש על אנטישמיות .מתוצאות הפיילוט שנערך בחודש אוקטובר
 40 -2016מיליון משתמשים נחשפו לאמירות ופוסטים אנטישמים באנגלית מרשת "טוויטר"
לבדה.



שכתוב ההיסטוריה במזרח אירופה וחוסר פעילות של השלטונות למיגור התופעות האנטישמיות.
ביולי ,התבטאה שרת החינוך של פולין אנה זלבסקה במהלך ראיון בנוגע לחלקם של הפולנים
בטבח היהודים בזמן השואה ואמרה כי הראיות ההיסטוריות לכך שפולנים ביצעו מעשי טבח
ביהודים הן "דעות מוטות".



הקמפיין לנשיאות ארצות הברית המחיש את מקומן המרכזי של הרשתות החברתיות בהפצת תכני
שנאה ואת יכולתם של מעטים וקבוצות שוליים ליצור הד תקשורתי נרחב הרבה מעבר לחלקם
באוכלוסייה .המשותף לקבוצות אלו הוא התנגדות לתקינות פוליטית ,תפיסת שונות/עליונות
גזעית ,התנגדות לרב-תרבותיות והתנגדות להגירה .רעיונות אלו מובילים לשיח אנטישמי
ולהכחשת שואה.



מאמצים נחושים של ממשלת צרפת במסגרת "התוכנית הממשלתית למאבק בגזענות
ואנטישמיות" הביאה לירידה של  65%בתקריות אנטישמיות ולחיזוק תחושת הביטחון של
הקהילות היהודיות .איום הג'יהאד העולמי טרם הוסר והוא ממשי ומוחשי כשהיה ,מגמות
ההקצנה בימין ובשמאל ממשיכות לייצר אקלים עוין לקהילות היהודיות.



הסתה אנטישמית מתמשכת ברשות הפלסטינית -שימוש שיטתי בנרטיבים אנטישמים דתיים ואחרים
כדי לטפח שנאת ישראלים ויהודים בקרב תושביה .אחד משיאי ההתבטאויות  -יושב ראש הראשות
הפלסטינית ,מחמוד עבאס ,אשר במהלך נאום שנשא בפני הפרלמנט האירופי בבריסל ביוני טען כי
"רבנים בישראל דרשו מהממשלה להרעיל מקורות מים פלסטיניים במטרה להרוג פלסטינים ולאלץ
אותם להגר".
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סביבה עוינת כלפי ישראל וכלפי יהודים בשל נוכחות פעילה בקמפוס של קבוצת "סטודנטים למען צדק
בפלסטין" ( )SJPהביאה לעליה של  45%במספר מקרי האנטישמיות בקמפוסים לעולם .2015
סטודנטים ומרצים יהודים ,היו חשופים בשנה החולפת להטרדות והתעללות על רקע אנטישמי ,אפליה,
כתובות נאצה אנטישמיות וצלבי קרס ,כרזות אנטישמיות ותקיפות מילוליות ופיזיות .כמו כן ,ישנה
עליה של  100%בפגיעה בחופש הביטוי וההתארגנות של הסטודנטים היהודים בקמפוסים ,כולל ביטול
אירועים פרו-ישראליים או בעלי אופי יהודי על ידי ארגונים ופעילים אנטי-ישראליים ,והדרת
סטודנטים יהודים מפעילויות שונות.

מנכ"ל משרד התפוצות ,דביר כהנא ,הוסיף" :משרד התפוצות החל לפעול בחודשים האחרונים לניטור
אנטישמיות ברשת ,לאחר תהליך מיפוי מקיף ומעמיק וזאת על מנת לפעול להסרת התכנים ולבצע סקר
מתמשך למיקום וסוג האנטישמיות בכל רגע נתון .כמו כן ,המשרד פועל לקביעת סטנדרטים למדד עולמי
אחיד לתופעת האנטישמיות וליצירת מדד בינלאומי לאיכות החקיקה במדינות השונות כנגד פשעי שנאה
ובכלל זה אנטישמיות והכחשת שואה.
לפרטים נוספים :רעות מושונוב ,משרד התפוצותreutm@pmo.gov.il 052-8408496 ,

