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The Kantor Center Methodology
The report is based on the ongoing Kantor Center for the study of Contemporary European
Jewry, the Moshe Kantor Database team’s work, and on the various reports and data sent
to us by organizations and contact persons in about 40 countries – a network we
established during more than 25 years of activity. It should be noted that The Kantor
Center and database is the only center, in Israel and abroad, that monitors and analyzes
antisemitic manifestations worldwide, according to the same criteria, over such a long
period of time that make a multi-year comparison possible. Nevertheless, we are aware
of the possibility that not all the relevant data on antisemitic manifestations has reached
us, because in many countries monitoring is not consistent or systematic; or because their
databases are restricted to free public study because of States’ rules; and because – as all
monitoring agencies agree – not all manifestations are reported. Still, we do believe that
information about the major manifestations has reached us.
The data and numbers presented herein on major violent antisemitic cases are the result
of a specific monitoring and analysis system developed by the Kantor Center team, using
specific criteria:
1. proven antisemitic motivation;
2. Counting a multi-event as one case;
3. No exaggeration or diminishing the severity of the situation;
4. Distinguishing between violent cases and verbal and visual manifestations.
Differences might occur between our published data on the number of violent incidents
and those released by other monitoring communities and institutes. Monitoring
communities and agencies sometimes present numbers of all types of antisemitic
manifestations put together, violent, verbal and visual.
We are aware of the necessity to analyze antisemitism in the broadest possible context.
Therefore, there can be no understanding of antisemitism without a solid background
knowledge of the political, economic and social developments in any given country and in
the international arena, and for this we are indebted to our contributors from the world
at large.
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Lockdown with Keyboards:
Antisemitism Worldwide 2020 – the Corona Year
Abstract
The coronavirus pandemic and the resulting reality dictated both the nature and extent
of antisemitism in 2020, which was an unusually tense and turbulent year all over the
world. Prejudice, superstition, primordial emotions, and bizarre theories surfaced and
dominated the scene, and manifestations of antisemitism, both verbal and visual, were
vicious and outrageous.
-

Blaming the Jews and Israelis for developing and spreading the coronavirus (or
'Judeovirus'), was the main motif in this year's antisemitic manifestations. This notion
is rooted in a deep fear of the Jew/Israeli as a spreader of disease in both the past and
present. Iran contributed to the accusation's dissemination.

-

Lockdowns reduced encounters between Jews and their ill-wishers, diminishing the
number of violent incidents from 456 to 371 - a number typical for 2016-2018.
Moreover, no one was murdered this year for being Jewish, although any physical
attack might end in a severe or fatal outcome. In most countries a decrease was
observed in violent incidents, attacks on both people and property, threats and arson,
but the level of vandalism against Jewish property and institutions remained
unchanged.
A rise was registered in Ukraine, and a decline in Australia, the UK and especially in
France and Canada. Worrying trends continued in Germany and the USA: in Germany
a rise was recorded in the total number of incidents, with the opposition to vaccines
generating comparisons to the Holocaust, and continued desecration of Jewish
memorials and cemeteries; in the US antisemitic activities on the internet have
intensified, and focal events like the killing of George Floyd by a police officer, the
emergence of the BLM (Black Lives Matter) and Antifa movements as well as the
Presidential elections have engendered conspiracy theories and boosted the activities
of white supremacists and QAnon.

-

Vaccine opponents, both in Israel and abroad, compare the pandemic to the period
of the Holocaust, and themselves to the persecuted Jews. This notion peaked with a
comparison of Pfizer CEO Albert Bourla to Josef Mengele.
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-

The lockdown enhanced all types of online activity, impacting the extent of
antisemitism: the restrictions imposed on large networking services like Twitter and
Facebook, and the commitments they took upon themselves – to erase expressions
of hatred, racism and antisemitism, started to reduce the number of antisemitic
manifestations on the web. At the same time, both antisemitic and anti-Zionist
expressions became fiercer and more accusative, as a result of the pandemic's spread
and its dire economic consequences.

-

Extremist groups, especially on the far right, such as white supremacists and neoNazis, left the open social networks, moving their operations to the clandestine
darknet - which is free of any restrictions or supervision. In the darknet, which grew
substantially over the past year, they run their own websites, that are very hard to
track. Ultimately, the decline that was observed in antisemitic manifestations in the
open networks, was accompanied by a rise in antisemitic activities on the darknet.
Another new phenomenon to emerge during the pandemic was zoom-bombing: as
zoom became a most common and effective channel of communication, extremist
individuals and small groups seized the opportunity and began to break into zoom
conferences of synagogues, Jewish community centers and university students,
disrupting the meetings and posting their own hate messages instead. The number of
such disruptions is hard to quantify.

-

The economic crisis resulting from the pandemic significantly lessened the ability of
the BDS to inflict financial damage on Israel and Jewish institutions. Instead, BDS has
focused its efforts on Lawfare – warfare in the legal arena, as well as support for the
Palestinian struggle against the Abraham Accords and Arab-Israeli cultural
collaboration.

The trend of accusing Jews and Israelis for spreading Covid-19 waned somewhat in the
summer, but was rekindled in the fall, with the advent of the vaccines. In-between, several
other important events occurred, like the killing of George Floyd, the emergence of BLM,
and the European Court of Justice’s permitting countries to ban kosher slaughtering,
reinforcing antisemitic expressions and attacks.
Several important achievements in the battle against antisemitism should be noted, such
as the appointment of more special envoys in various countries and institutions, a growing
willingness to adopt the Working Definition of Antisemitism, allocation of funds for
ensuring the security of Jewish communities, and increased restrictions on the social
5

media. The Kantor Center is currently mapping the adoption of the Working Definition of
Antisemitism worldwide, alongside the heated debate that surrounds it.
A detailed overview
-

Blaming the Jews and Israelis for developing and spreading the coronavirus (or
'Judeovirus') is a graver accusation than any previously made against Jews throughout
history: Today's pandemic is regarded as a present-day Holocaust, a devastating
global calamity, that has already killed more than 2.5 million people and caused
extensive economic devastation. About a year ago, in February 2020, the pandemic
began to spread across the globe, immediately followed by accusations that the virus
had been developed and was being spread by Jews and Israelis; they are the ones who
would find a cure and vaccine for the disease, selling it to the ailing world and making
a huge profit. Over the following months this libel spread rapidly. We received reports
to this effect from dozens of countries, in the form of aggressive messages and
numerous malicious caricatures. Moreover, the accusation was heard not only from
extremist circles, such as white supremacists, ultra-conservative Christians, or the
usual accusers like Iran, Turkey and the Palestinian Authority. It also spread to
populations with no well-defined political or ideological identities.1 The Rothschild
family and billionaire George Soros, who was previously blamed for bringing the
immigrants to Europe, are mentioned repeatedly as partners in the global
pharmaceutical industry, funding the spread of the virus and expected to gain even
more wealth from it. Haredi Jews were especially targeted, because they were
infected in large numbers while disobeying the imposed regulations.2
While in the US, for example, accusations mostly target Jews in general and Haredi
Jews in particular, in the Middle East, it is Israel, Zionism and the Mossad that are
considered responsible for the global situation. Iran has facilitated the dissemination
of this accusation: In South America, for instance, Iran has TV and radio networks,
such as Hispan TV, that blame Israel,3 and a Twitter campaign, probably Iranian,
equating Israel with the virus, has reached millions of users. Iran's Supreme Leader Ali
Khamenei uses his own Twitter account to constantly call for terrorism against Israel

https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
2
https://www.haaretz.com/us-news/.premium-soros-conspiracy-theories-play-prominent-in-attacks-againstu-s-jewish-politicans-1.9212170.
3
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
1
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and for Israel's annihilation, comparing the country to the coronavirus.4 Islamist
propaganda in general describes Israel itself as the virus that is most dangerous to
humanity, naming it Covid-1948, after the year in which Israel was established. IDF
soldiers are accused of spreading the virus in the Palestinian Authority, and warders
in Israeli prisons are accused of injecting it to prisoners.5
-

Jews/Israelis as spreaders of disease: The common maxim, that Jews will be blamed
anyway for any trouble under the sun, does not suffice in this case. Deep fear of the
Jew/Israeli as a spreader of disease in both the past and present, is at the source of
the accusation. This is fear of an unknown disease, rapidly spreading, darkly
mysterious, and such dread engenders prejudice, superstition and primordial
emotions, like those evoked by tuberculosis or leprosy when they had no cure.
Throughout history Jews have been perceived as spreaders of disease, ever since they
were driven out of Egypt: supposedly the Tribes of Israel had contracted leprosy and
infected their surroundings, leading to their isolation and consequent banishment
from the Land of Goshen; The accusation of well-poisoning was added in the Middle
Ages, during the Black Plague of the mid-14th century, when people looked for
someone to blame for the great catastrophe; Jews served as physicians in the courts
of kings and princes, and many legends reflect fear of their great power and
knowledge; In the USA of the late 19th century Jews were blamed for spreading typhus
and cholera; the Nazis were obsessively terrified of Jews as spreaders of disease,
describing them as rats, mice and lice, not as a metaphor but as the real thing Germans would open doors in the ghettos by kicking the door handle with their boots
in order not to touch it – and their propaganda spread throughout Europe, as did the
propaganda engulfing the so-called 'Doctors' plot' initiated by Stalin toward the end
of his life. The term Judeovirus,6 added to the lexicon this year, effectively
encapsulates this fear and the reemergence of the Jew's persona as a spreader of
disease.7

-

Figures and trends: The restrictions imposed on populations as a result of the
pandemic altered the nature of antisemitic activities: Just like other populations,
including anti-Semite activists, Jews were absent from the public space. Many

https://www.gov.il/he/Departments/General/report_anti240121.
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
6
https://twitter.com/hashtag/judeovirus.
7
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/PP_DP_260720.pdf.
4
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community institutions were closed down, children stayed at home, and consequently
no one was murdered this year for being Jewish. The count of bodily injuries
decreased from 170 in 2019 to 107 in 2020. Damage to private property was also
reduced from 130 to 84 incidents, simply because people mostly stayed at home. On
the other hand, a rise was observed in desecrations of Jewish cemeteries and
vandalizing of Holocaust memorials and other Jewish monuments – from 77 to 96
incidents, because these sites are open and unprotected. The number of vandalized
synagogues also increased from 53 to 63, since being closed, they became easy prey.8
In the US a gradual rise in violent incidents has been observed for several years,
reaching 119 this year, and Germany also saw a significant escalation in the total
number of cases, reaching 2,275 (compared to 1,839 in 2019) - the highest number
recorded since 2001 - including 59 violent incidents. In both countries, vandalism
accounted for most of the incidents. 9 A significant decline was noted in Australia, the
UK and especially France, where the Ministry of the Interior and the Jewish
Community both reported a drop of 50% in all types of incidents, due to the tight
lockdown, as well as Canada, where the number of violent cases dropped by more
than a half. 10 Most incidents occurred in countries with large Jewish communities:
the US, Canada, the UK, Australia, France and Germany. In all other countries, with
the exception of Ukraine, less than 10 incidents (per country) occurred in 2020.
-

Antisemitism on the web: Since the public space was shut down during the pandemic,
and people stayed at home with their computers, activities in the social media
skyrocketed. These included antisemitic activities and messages – which escalated in
aggressiveness and verbal abuse. Since countries closed down their borders, greatly
restricting exits and entries, discussions on immigrants and immigration, the focus of
attention in previous years, were replaced by online discourse on the coronavirus, the
economy and who was to blame for the crisis. When zoom became a major means of
communication, a phenomenon called zoom-bombing emerged – breaking into zoom
conferences of synagogues, Jewish community centers and Jewish students,
disrupting the meetings and using the platform to their own hate messages swastikas, antisemitic presentations or speeches, etc.11
The monitoring system of Israel's Ministry of Diaspora Affairs identified more than a
million antisemitic posts in English during 2020, as well as about a million in other

See attached graphs, compiled by Dr. Haim Fireberg.
See report on Germany by Ms. Sarah Rembiszewski herein.
10
See report by the SPCJ on France herein.
11
https://www.nytimes.com/2020/03/20/style/zoombombing-zoom-trolling.html.
8
9
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languages – including approximately 500,000 in Arabic and 250,000 in French. This
marks a drop of about 50% compared to 2018, achieved through agreements with the
leading media companies. There is, however, a downside to this improvement: the
decrease of antisemitism in the leading networks led to a strengthening of
undercurrents – namely, the darknet. Analysis of darknet's contents reveals that while
in the open networks about 70% of the antisemitic messages deal with new
antisemitism, and about a quarter express classic antisemitism, this ratio is reversed
in the darknet: about 70% manifest classic antisemitism and only about 20% display
new antisemitism.12 Possibly users, particularly in the US and UK, came to regard the
new antisemitism in the open networks, including antisemitic descriptions of Israel,
emphasis on Zionist conspiracies and discussions on the BDS, as more political and
not truly antisemitic - and thus more legitimate than classic antisemitism, and
certainly more than support for Nazi ideology or the denial or distortion of the
Holocaust, both of which have risen over the past year.
-

The darknet and extremist groups in the US: As noted above, 2020 saw an
advancement in legislation, restrictions and agreements between international
institutions that monitor and combat antisemitism and the large networks, especially
in the West. Other countries, such as Russia, China, Iran and some Arab countries, did
not sign such agreements, and have their own platforms. The restrictions led
extremist groups to leave the open networks, and descend into the dark or alternative
net, where they can be free of any supervision or restrictions.13 Quite a number of
websites host these groups, changing their names and entrance procedures to
prevent exposure. Thus, for example, CHAN 8 became KUN8, where right-wing
extremists feed each other with materials they prefer, such as The Turner Diaries - a
dystopian novel describing a violent race war in the US, which ultimately annihilates
all non-whites in the world. The FBI has defined this novel as the Bible of the racist
right: the perpetrators of the terror attacks near San Diego, in Christchurch, New
Zealand, and also in Halle and Vienna, drew inspiration from this book, while finding
the contacts and training they needed on the darknet.14 Trafficking of arms, women,

https://www.gov.il/he/Departments/General/report_anti240121.
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20
-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
13
See report by Dr. Lev Topor on Antisemitism on the Dark Web: Conspiracies, Communities and Actions
herein.
14
https://www.britannica.com/topic/The-Turner-Diaries.
12
12
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pedophilia and pornography also takes place in the clandestine darknet, and Iran has
its own darknet station, Press TV, that also spreads its messages out in the open. 15
One major example of the growing presence of extremists in the darknet is the QAnon
movement. Launched in 2016, QAnon has gradually expanded, and by 2020 it had
acquired a wide audience of supporters. This far-right movement, defined by the US
Department of Homeland Security as a potential source of domestic terrorism,16 is
founded upon a bizarre conspiracy theory, whereby a secret cabal of pedophilic and
cannibalistic Satan-worshippers is running a global child sex-trafficking ring and even
devouring the children(!). According to some American media, QAnon has acquired
millions of followers and fans, because it presents an image of a cosmic struggle
between a cult striving for world domination through the Democrats (QAnon's sworn
enemies), blacks, and Jews on one side, and the true patriots who support Donald
Trump and defend the foundation on which the US was built, as they see it, on the
other.17
Before the last presidential elections, some of QAnon's spokespersons advocated
violence if their opponents should win, and in fact members of this group stood out
in the storming of the US Capitol. Even though the Jews are not at the top of their list,
but rather all those who do not fit into their worldview, the familiar motifs are quite
clear – murdering children and using their bodies. In effect this is just one more
version of the blood libel and the evil force striving for world domination behind the
scenes: Cabal is a term used in antisemitic and other conspiracy theories to signify a
dark, secret body with evil powers. The storming of the Capitol was closely followed
by a wave of extreme antisemitic and anti-Zionist expressions in the unsupervised
networks, including death threats, calls for the f---g Jewish rats to leave "our country",
and letting the Zionists know that they, the patriots, would not allow a hostile
takeover of the White House.18 The acronym ZOG, a known derogatory term used by
the American far right, which stands for Zionist Occupation Government, meaning
that the Zionists run the US government, has also been restored by QAnon. 19

https://www.presstv.com/.
https://www.hsdl.org/c/conspiracy-theory-trends-qanon/.
17
https://www.vox.com/2020/10/9/21504910/qanon-conspiracy-theory-facebook-ban-trump.
18
https://www.clevelandjewishnews.com/news/local_news/ohio-leaders-groups-react-to-protester-s-antisemitic-sign/article_184d17b0-8304-11ea-ab52-b31d5703d75d.html;
https://www.ecaj.org.au/wordpress/wp-content/uploads/ECAJ-Antisemitism-Report-2020.pdf.
19
https://www.adl.org/education/references/hate-symbols/zog.
15
16
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-

Vaccine opponents and the Holocaust, in Israel and abroad: Since the pandemic is
perceived as a terrible catastrophe, it is compared to the worst disaster the world has
ever known – the Holocaust. This comparison is especially prevalent among vaccine
opponents, who equate the restrictions and lockdowns for containing the pandemic
with policies of the Nazi regime. Establishment and governments are accused of
applying means of coercion: lockdowns are compared to incarceration in ghettos and
concentration camps; vaccines are described as wicked medical experiments;
certificates granting privileges after vaccination are seen as the infamous 'selection'
procedure in Nazi death camps; antivaxxers feel that they are as undesirable and
persecuted as the Jews were; the epitaph on the gate to Auschwitz served as a source
for the new slogan 'The vaccine sets one free'; and so on. In Germany, where
opposition to the vaccines is particularly strong, demonstrators wore a yellow star on
their clothes, with the word 'unvaccinated' replacing the word 'Jew', and called
Chancellor Merkel a Nazi.20 Opposition to the vaccines has generated social and
political tension, partly because it comes from groups that either oppose or don't
recognize the establishment, like the Haredim in Israel, or from people who define
themselves as outsiders who don't follow the rules, largely left-wingers. Far-right
supporters of former President Trump also held similar views. The word 'Auschwitz'
was observed on a black T-shirt worn by someone in the crowd that stormed the US
Capitol. The words 'Auschwitz', 'Josef Mengele' and others also appear on many
posters, caricatures and illustrations, both in Israel and abroad. Prof. Galia Rahav,
Head of the Infectious Disease Unit at the Sheba Medical Center was called a Nazi,
and a newspaper in Greece published the picture of Albert Bourla, a Greek Jew and
CEO of Pfizer, next to a picture of Mengele.21 The advent of the vaccines, coupled with
Israel's vast vaccination campaign, assisted by Israelis and Jews who hold prominent
positions in the companies that produce these vaccines, like Bourla and Tal Zaks, Chief
Medical Officer at Moderna, reinforced the accusations: Israelis and Jews join hands
so that Israel may be first to recover from the pandemic, while the rest of the world
stands in line and begs the Jews for help.

-

Impact of major events: During the summer of 2020 the wave of accusations seemed
to wane. They appeared less frequently, and the traditional outbreaks of violence
were not observed during the Jewish holidays. The accusations were, however,
renewed in the fall, with the emergence of the vaccines. In fact they had not
disappeared, but had been replaced by others: Right after the killing of George Floyd

20
21

https://www.dw.com/en/maltese-envoy-quits-after-calling-merkel-a-nazi/a-53387702.
See report by Michal Navoth on Greece herein.
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by a police officer in Minneapolis in May, the content of accusations against Jews and
Israelis, both individually and collectively, changed from one day to the next: First, the
slave traders who had shipped hundreds of thousands of Africans to the US, were
allegedly Jews, 'privileged' then as now, closely connected to the ruling class,
financially benefiting from these ties and holding key positions. In this way, a
continuity was established between the image of the Jew in previous centuries and
the Jews of today. This accusation, totally lacking any historical foundation, divided
the Afro-American public from the Jewish community – in complete contrast to the
fact that many Jewish leaders and youth took part in the Afro-Americans' struggle for
civil rights.22 Moreover, the Black Lives Matter movement, emerging after the killing
of George Floyd, which was originally non–violent and won the support of the Jewish
public, later exhibited antisemitic views in its slogans and demonstrations. Examples
include the June protests in Paris, which merged with pro-Palestinian demonstrations,
as well as outbursts of vandalism in American cities, that became the order of the day.
23 Second, the allegedly fact-founded news that the Israel Police train American
policemen, goading them towards ruthlessness and racism, spread quickly. This
notion turned the existing collaboration - combating terrorism and sharing
intelligence - into a means for allegedly imbuing American police with the ugly traits
of Jews/Israelis, suggesting that Israelis are able to impact forces much larger than
themselves. Third, the comparison between Palestinians and Afro-Americans also
came up immediately – implying that both populations suffer from the cruelty of Israel
and its Jewish supporters, and that this similar, dual oppression is enabled by the close
alliance between Israel and the US government.
-

The Antifa movement joined forces with BLM and BDS. This movement, which
comprises a variety of groups and networks, first originated in the 1930's, focusing on
an aggressive struggle against far-right extremism and racism in all their forms. Its
activists advocate the strongest opposition to the West in general and capitalism in
particular, and being mostly extreme far-leftists, they are ardent anti-Israelis. They
side and operate with BLM, they are at the spearhead of BDS, and have voiced support
for Palestinian terror and violence in US campuses.24

-

In December, toward the end of the year, another issue surfaced: the declaration of
EU's Court of Justice in Luxembourg permitting states to ban both kosher

https://www.myjewishlearning.com/article/jews-and-the-african-slave-trade/.
https://www.afr.com/world/europe/why-black-lives-matter-protests-are-a-catalyst-for-anti-semitism20200623-p555ch.
24
https://www.wsj.com/articles/q-a-what-is-antifa-11598985917.
22
23
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slaughtering and Muslim Halal. A little earlier, in September, the same Court had
announced that it was committed to freedom that would enable both Jews and
Muslims to live by the customs of their respective faiths, and in November the EU
Council published a long, even moving declaration denouncing antisemitism.25 But
both these important declarations contrast with the image of the Jew, as reflected in
the ban on kosher slaughtering: once again the Jews' alleged innate cruelty emerges,
a legacy derived from the Old Testament with its jealous and vengeful God, Who
commands His followers to raise a strong arm, this time against helpless animals. This
cruelty goes hand in hand with yet another characteristic – namely the dogmatism
reflected in adherence to age-old halachas, that should long ago have been changed
and adapted to a modern world that regards the treatment of animals as a measure
of values and compassion. The inversion typical of antisemitism is clear: In the Middle
Ages the Jews were accused of having an affinity, even intimate relation, with pigs;
using blood is prohibited in Judaism, because 'blood is the soul', but blood libels
continued into the 20th century; and kosher slaughtering was publicly denounced as
hurtful to the animal, even though the European public is quite ignorant of its
procedures. One horrible image engraved in the Germans' collective memory comes
from the 'The Eternal Jew', a film produced at Goebbels' command: a line of bearded
Jews with knives in their hands and an evil grin on their faces, a cow slaughtered,
twitching in agony for long moments as its blood pours onto the floor. 26 Germans
weren't the only ones to see this film, which came to symbolize Jewish cruelty toward
animals. Like all Nazi propaganda, it was distributed throughout Europe. So the ban
on kosher slaughtering may not be antisemitic per se, but it does reinforce this
negative image of the Jew.
-

The activities of the BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) were impacted by both
the pandemic and the political changes in the Middle East - mainly the normalization
of relations between Israel and several Arab states, and the signing of the USsponsored Abraham Accords. The impact of the pandemic and economic slowdown
was reflected in a significant decrease in anti-Israeli economic initiatives. Even the US
publication of a blacklist of companies operating beyond the green line did not
increase their number.27 On the other hand, support for the activities of anti-Israeli
students and Palestinian boycott initiatives was continued. Support for the
Palestinians, who consider themselves wronged by the Abraham Accords, led the BDS

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf;
https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf.
26
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/der-ewige-jude.
27
See report by Dr. Giovanni Quer on BDS herein.
25
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to oppose normalization – in contradiction to its spokespersons' declarations about
wishing for peace and prosperity in the Middle East. In this context, most boycott
initiatives targeted Arab performers who appeared in Israel or together with Israeli
performers. These boycotts engendered a heated debate in Israel's Arab sector.28 In
addition, the debate about a juristic boycott on Israel intensified: those in favor
declare that they promote freedom of speech, while their opponents claim that the
boycott is tainted with antisemitism. In the US anti-BDS legislation is in effect in states
that adopted it, and the movement was declared antisemitic by Foreign Secretary
Pompeo. In Europe, however, opinions vary: The European Court of Human Rights has
reversed French legislation against the BDS, and in the UK a court reversed a decision
made in accordance with an anti-BDS government policy. In Germany the Bundestag's
2019 decision is still in effect, defining the BDS's argumentation and methods as
antisemitic.29
-

In Germany, a significant gap was identified between the efforts of the government
and its various agencies to combat antisemitism, and its real-life manifestations: In
2020 a rise was recorded in the total number of incidents - from 2,032 in 2019 to 2,275
– an increase of 11% and the highest figure since 2001. 410 of these events occurred
in Berlin during the first half of the year. The real numbers are probably much higher,
since surveys have found that about 80% of the incidents are not reported (an average
of 75% are not reported in EU countries). Moreover, very few arrests are made, and
punishment is almost nonexistent. The number of radical Muslim activists has grown,
and far-right activists have apparently increased their numbers by about 7,0008,000.30 A growing number of these activists join the military and the police force,
amassing arms and training for the day when they will overthrow the government.
According to police reports, 90% of the antisemitic incidents were perpetrated by the
far right, 31 but this estimate has been severely criticized, as it was in 2019, because
once again the part of the radical Muslims was greatly underestimated.
The desecration of monuments, particularly Holocaust memorials, including the wellknown Stolpersteine (stumbling stones), as well as Jewish cemeteries, continued in
2020; Many zoom-bombing incidents were recorded; Opposition to Covid-19
restrictions and vaccines was manifested in weekly demonstrations over several

Ibid.
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55000041; https://www.reuters.com/article/usgermany-bds-israel-idUSKCN1SN204.
30
See report on Germany by Ms. Sarah Rembiszewski herein.
31
https://www.jpost.com/bds-threat/antisemitic-crimes-increase-in-germany-police-report-658941.
28
29
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months, attended by a diversity of participants – not necessarily from the far right,
and voicing extreme ideas that compared the pandemic to the Holocaust; Descent
into the clandestine darknet was observed in both Germany and Austria, due to the
ban on Holocaust denial and on support for Nazism, as well as the restrictions and
penalties imposed by the Bundestag on Twitter and Facebook; Support for the QAnon
movement is widespread; and generally people seem to be growing tired of discourse
on the Holocaust – a trend confirmed by a comprehensive survey held on
International Holocaust Remembrance Day.32 Opposition to the Working Definition of
Antisemitism is on the rise, especially among those who claim that the Definition
blocks criticism toward Israel. This trend was particularly apparent in the heated
public debate surrounding the views of Cameroonian philosopher Achille Mbembe. 33
In the ongoing effort to combat these antisemitic activities and trends, a few dozen
special envoys were appointed in various locations and institutions, and increased
funds were allotted to the protection of Jewish communities, as well as education
combating racism and antisemitism. Germany's legislation on these issues is perhaps
the most meticulous in the world, with the Bundestag dedicating in-depth discussions
to the BDS and restrictions on the social media. There is also an attempt to closely
monitor the far-right, especially within the military and police force, including
searches for concealed weapons, and a commando unit was even disbanded as a
result. 34 Angela Merkel has declared that antisemitism is a disgrace, and that she
herself is deeply ashamed about the rise of antisemitism, which is becoming
increasingly present and unabashed.35
Achievements in the battle against antisemitism
This year, like the previous two years, saw some reassuring achievements in the battle
against antisemitism.
First, more special envoys, responsible for combating antisemitism, were appointed in
several countries, like the Netherlands, Romania and Canada, and the envoy of the US
State Department was promoted to the rank of Ambassador. UN Secretary-General

https://www.deutschlandfunkkultur.de/studie-zu-70-jahre-nach-auschwitz-junge-deutsche-sinddes.1278.de.html?dram:article_id=310367.
33
https://www.dw.com/en/why-achille-mbembe-was-accused-of-anti-semitism/a-53293797.
34
https://www.dw.com/en/ksk-german-special-forces-company-dissolved-due-to-far-right-concerns/a54386661.
35
https://www.dw.com/en/angela-merkel-laments-disgrace-of-kristallnacht/a-55548319.
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Antonio Guterres appointed Miguel Moratinos as UN Focal Point for combating
antisemitism.36
In March the Austrian Parliament made a decision, considered historical, and supported
by all parties, including those on the extreme right and left, to combat antisemitism.
Senior minister Karoline Edtstadler was appointed to lead a comprehensive strategic plan
for the battle against antisemitism - the outcome of extensive efforts, and an annual
budget was determined for ensuring the security of Jewish communities. In June the
Hizballah was outlawed, following another decision of the Parliament, and BDS was
declared antisemitic.37
Second, the Working Definition of Antisemitism was adopted during 2020 by a growing
number of countries, universities, sports clubs, municipalities and local councils, and this
trend continues in 2021. The Kantor Center is currently mapping the adoption of the
Definition worldwide, and the total number exceeds 450. Recently Bahrein also adopted
the Definition, and most important: it was adopted by the Global Imams Council, following
the signing of the Abraham Accords.38 The EU published a detailed handbook
recommending a correct and comprehensive use of the Definition, as part of a more
general decision to recognize the battle against antisemitism as a clause in its political
plans.39
As the adoption of the Working Definition progresses, as it becomes a value-based
statement, an affirmation of standing by those who combat antisemitism and other
injustices, criticism and opposition to its implementation also intensify. The main
opponents are intellectuals and academics, especially those who support Palestinian
rights. Their main argument is that the Definition is detrimental to freedom of speech as
well as to the Palestinians' right to self-determination, and that the four points in the
Definition, indicating when anti-Zionism is in fact antisemitism, turn any criticism of Israel
into antisemitism. These claims are unfounded, since the Definition is non-legally-binding,
namely it is a recommendation and not part of any legislation, and also because the Jewish
People's right to self-determination detracts nothing from the Palestinians' right to selfdetermination. The Definition also states explicitly that criticism of Israel, which is just like

https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/united-nations-appoints-first-un-focal-point-to-monitorantisemitism-636863.
37
https://www.austria.org/the-latest/2020/2/28/austrian-parliament-presents-resolution-proposalcondemning-anti-semitism-and-the-bds-movement.
38
https://eurojewcong.org/news/news-and-views/global-imams-council-adopts-ihra-definition-ofantisemitism/.
39
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Hanbook%20practical%20use%20of%
20the%20IHRA.pdf.
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criticism of any other democratic country, cannot be regarded as antisemitic. 40 One of
President Joe Biden's first steps was to warmly adopt the Definition without grounding it
in legislation,41 while Greece was the first, and for now the only country to establish an
inter-office committee charged with proposing a legal framework for implementing the
Definition in education, in the legal system and in government.42 Researchers at the
Kantor Center believe that using the Definition as is, and the assistance it provides in
various areas, like identifying instances of antisemitism, instructing police, serving as
supportive material in court, and encouraging discussions on fundamental issues in
parliaments and universities before adopting the Definition, are more beneficial than
grounding it in the law and making it a coercive tool.
Third, allocation of funds for protecting Jewish communities: New York Governor
Andrew Cuomo, former President Donald Trump, Germany's Office of the Interior, the
Sachsen-Anhalt state where the city of Halle is located, the Austrian government – have
all announced that they would increase their existing funding or allocate new funds to the
protection and development of security means for the Jewish communities.43
Fourth, Jewish education and Jewish life: Morocco has announced that it would include
chapters on the history and culture of Moroccan Jews in its curriculums.44 Germany plans
a series of events in 2021, to celebrate 1700 years of Jewish life in Germany, including the
battle against antisemitism.45
Former President Trump approved the Never Again Education Act, authorizing the United
States Holocaust Memorial Museum (USHMM) in Washington D.C. to promote the
teaching and awareness of the Holocaust.46 The European Council regards antisemitism
as an "attack on European values", and indicates the need to combat it decisively.47 In
October the Foreign Minister of Abu Dhabi met with Israeli Foreign Minister Gabi
Ashkenazi at the Holocaust Memorial in Berlin, and together they announced: Never

https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9480441;
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.8973295.
41
https://www.i24news.tv/en/news/international/1612302208-biden-administration-embraces-andchampions-ihra-definition-of-anti-semitism.
42
See report by Michal Navoth on Greece herein.
43
https://www.timesofisrael.com/austrian-government-triples-security-funding-for-local-jewishcommunity/; https://www.jpost.com/diaspora/germany-pledges-extra-26-million-for-jewish-security642842.
44
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-moroccan-schools-teach-jewish-history-ingroundbreaking-first-1.9360358.
45
https://berlinspectator.com/2021/02/21/germany-celebrates-1700-years-of-jewish-life-on-its-territory-1/.
46
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr943.
47
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/eu-calls-antisemitism-incompatible-with-values-demandsnational-strategies-from-member-countries-12-3-2020.
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again!48 The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, decided to
upgrade both the battle against antisemitism and support for Jewish life, and appointed
her VP Maragaritis Schinas to handle these affairs.49
Moreover, in recent years, institutions like the European Union and Israel's Ministries of
Foreign Affairs and Diaspora Affairs have intensified their talks with the companies
running the social media. Certain companies have undertaken to change their policies
with regard to erasing antisemitic content as soon as it is discovered. For example,
Facebook agreed to change its policy, responding to an approach by a coalition of 150
organizations. The Kantor Center was party to a letter to the press which accompanied
this approach to Mark Zuckerberg.50 There has been progress in developing tools enabling
the detection of antisemitic discourse on the internet, based on the Working Definition.
Israel's Ministry of Diaspora Affairs has developed the Antisemitic Cyber Monitoring
System, which identifies antisemitic expressions in several languages on several networks,
and in 2020 even began to monitor websites in the darknet, which are more difficult to
access. However, despite repeated declarations on the part of the leading services, and
some progress made so far, there is still a long way to go. In a meeting of the Knesset
Aliyah and Absorption Committee chaired by David Bitan, participants were appalled
when Twitter's representative in Israel told them that Twitter does not block the account
of Ali Khamenei, Supreme Leader of Iran, because his messages – urging for the
annihilation of Israel – are considered verbal dispute on foreign affairs;51 and Twitter's CEO
said in a hearing at the US Congress that Holocaust denial is not defined as prohibited
information. Financial interests, the ignorance of younger generations about
antisemitism, the Holocaust and the situation in the Middle East, the wish to address
broad audiences and create visibility for the companies, still prevent full progress in
removing antisemitic content from open networks.
How will 2021 be viewed in retrospect? Will the level of antisemitic manifestations
decline once the pandemic is over and the world is back to normal? Or will violence
escalate when people return to the public space and encounter each other once again?
There is no way of knowing. But in the meantime, worldwide monitoring must be
continued, and findings analyzed and made public. Moreover, a broad view must be
https://www.reuters.com/article/uk-israel-gulf-germany/uae-minister-vows-never-again-in-berlinholocaust-memorial-visit-together-with-israeli-counterpart-idUKKBN26R2HG?edition-redirect=in.
49
https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archiveissue.cfm?newsletter_service_id=1955&newsletter_issue_id=27770&pdf=true&fullDate=Sun%2012%20Ja
n%202020&lang=default.
50
https://www.prnewswire.com/news-releases/coalition-of-more-than-120-ngos-calls-on-facebook-tocreate-a-comprehensive-hate-speech-policy-on-anti-semitism-301108674.html.
51
https://www.timesofisrael.com/twitter-tells-mks-khameneis-eliminate-israel-posts-dont-violate-its-rules/;
https://www.timesofisrael.com/twitter-ceo-suggests-holocaust-denial-not-banned-on-platform-in-senategrilling/.
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maintained: not only Jews but others as well are being blamed in this scene, like the
Chinese and East Asians in general, immigrants and foreigners, and even Bill Gates, 5thgeneration antennas and more. And there are other discriminated minorities, with which
we can join forces and struggle for a better world.
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סגר עם מקלדת :האנטישמיות בעולם בשנת  – 2020שנת הקורונה
Lockdown with Keyboards: Antisemitism Worldwide 2020 – the Corona Year
סיכום:
המציאות בימי הקורונה הכתיבה את אופייה ואת ממדיה של האנטישמיות בשנת  ,2020שנה שהייתה
מתוחה וסוערת בעולם כולו .דעות קדומות ,אמונות טפלות ,פחדים קמאיים ותיאוריות הזויות צפו ועלו
על פני השטח .ביטויי האנטישמיות ,המילוליים וחזותיים ,היו קשים ומקוממים.
 האשמת יהודים וישראלים ביצירתו ובהפצתו של וירוס הקורונה ,Judeovirus ,הייתה המוטיבהמרכזי בביטויים האנטישמיים ,והיא נובעת מפחד עמוק מפני דמות היהודי/הישראלי כמפיץ מחלות
בעבר ובהווה .איראן הקדישה אמצעים להפצת ההאשמה.
 הסגר בארצות השונות הפחית את אפשרויות המפגש בין יהודים לבין חורשי רעתם ,ומספר האירועיםהאלימים ירד בשנת  2020מ 456-ל ,371-מספר שאפיין את השנים  .2018-2016איש לא נרצח השנה
בשל יהדותו ,אם כי התקפות פיזיות יכלו להיגמר באבדות בנפש .ברוב הארצות חלה ירידה במספר של
המקרים האלימים ,בתקיפת אנשים ורכושם ,באיומים ובהצתות ,אך רמת הוונדליזם כלפי רכוש
ומוסדות יהודיים נשארה כמקודם.
באוקראינה נרשמה עלייה במקרים האלימים לעומת השנה שעברה .באוסטרליה ,בריטניה ובייחוד
בצרפת ובקנדה ,נרשמה ירידה  .בגרמניה ובארה"ב נמשכות מגמות מדאיגות :בגרמניה חלה עלייה
במספר הכולל של האירועים ,ההתנגדות לחיסונים מעלה השוואות לתקופת השואה ,ונמשכים חילולי
אנדרטאות ובתי קברות .בארה"ב חלה עלייה בפעילות האנטישמית ברשת ,ואירועים מרכזיים כמו רצח
ג'ורג' פלויד על ידי שוטר ,תנועת ה ,Black Lives Matter - BLM -פעילות האנטיפה )(Antifa
והבח ירות לנשיאות העלו תיאוריות קונספירציה וזאת בצד פעילות גוברת של אנשי העליונות הלבנה
ותנועת ה.QAnon-
 המתנגדים לחיסונים ,בארץ ובחו"ל ,משווים את מציאות הקורונה לזו של תקופה השואה ,עקבהתחושה שהם נרדפים כמו היהודים של אז ,עד כדי השוואת אלברט בורלא מנכ"ל חברת פייזר ליוזף
מנגלה.
 הסגר הגביר את הפעילות במרשתת על כול סוגיה ,והיו לכך השלכות על אופייה של האנטישמיות:ההגבלות שהוטלו על חברות השרתים הגדולות כמו טוויטר ופייסבוק ,וההתחייבויות שהן לקחו על
עצמן ,להסיר ביטויי שנאה ,גזענות ואנטישמיות ,הביאו לתחילתה של ירידה במספר הביטויים
האנטישמיים ברשתות הגלויות  .ואולם הביטויים נעשו מאשימים יותר ובוטים יותר ,גם האנטישמיים
וגם האנטי-ציוניים ,עקב התפשטות המגפה והחורבן הכלכלי שהמיטה.
 קבוצות קיצוניות ,בייחוד קבוצות ימניות ,כמו חסידי העליונות הלבנה וניאו-נאצים ,עזבו אתהרשת ות החברתיות הגלויות ,וירדו לרשת שהתפתחה מאוד בשנה החולפת ,והיא הרשת האפלה ,שאין
עליה פיקוח והגבלות .שם הן מפעילות באין מפריע אתרים משלהן שקשה מאוד לעקוב אחריהם .כלומר
 חלה ירידה במספרי ההתבטאויות ברשתות הגלויות ,אך במקביל חלה התחזקות של הפעילות ברשתהאפלה.
 תופעה נוספת שנולדה במציאות הקורונה היא ה :zoom bombing-השימוש בזום הפך לאמצעי קשריעיל ונפוץ ,שגם בו אפשר לפגוע  -יחידים וקבוצות קיצוניות קטנות פורצים לכינוסים של בתי כנסת,
מרכזים קהילתיים וסטודנטים יהודיים באוניברסיטאות ,אינם מאפשרים את המשכם ,ובמקומם הם
מציגים את ביטויי השנאה שלהם .תופעה זו קשה לכימות.
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 בתקופת המשבר הכלכלי שגרמה הקורונה איבדה תנועת ה BDS-הרבה מיכולתה לפגוע כלכליתבישראל ובמפעלים יהודיים .היא מפנה את מרצה ללוחמה משפטית ,Lawfare ,ולתמיכה במאבק
הפלשתינאי נגד הסכמי אברהם ונגד שיתוף פעולה תרבותי ערבי-ישראלי.
 בחודשי הקיץ נחלשה ההאשמה של יהודים וישראלים בהפצת הקורונה ,והיא התחזקה שוב בסתיו,עם הופעת החיסונים .בין לבין התרחשו אירועים בולטים נוספים ,כמו רצח ג'ורג' פלויד ,תנועת ה-
 Black Lives Matterוקביעת בית הדין לצדק של האיחוד האירופי בלוקסמבורג שמותר למדינות
לאסור את השחיטה הכשרה ,שחיזקו ביטויים והתקפות אנטישמיות.
עם זאת אפשר להצביע על הישגים חשובים במאבק באנטישמיות ,כמו מינוי שליחים מיוחדים (special
) envoysבארצות ובמוסדות נוספים ,אימוץ גובר של הגדרת העבודה של האנטישמיות ,הקצאת
תקציבים לביטחון הקהילות והגברת ההגבלות על הרשתות החברתיות .מרכז קנטור ממפה את אימוץ
הגדרת העבודה של האנטישמיות בעולם ואת הוויכוח הסוער סביבה.
פירוט
 האשמת יהודים וישראלים ביצירתו ובהפצתו של וירוס הקורונה –  Judeovirusהיא האשמה חמורהיותר מהאשמות קודמות ומגוונות שהופנו כלפי יהודים במהלך ההיסטוריה :המגפה של ימינו נתפסת
כשואה של ימינו ,אסון גלובלי והרסני ,שהביא כבר למותם של למעלה מ 2.5-מיליון נפש ולחורבן כלכלי
עצום .לפני כשנה  ,בפברואר  ,2020החלה מגפת הקורונה להתפשט בעולם ,ומיד אחר כך החלה לעלות
ההאשמה שיהודים וישראלים הם שפיתחו את הנגיף והם המפיצים אותו בעולם; הם שימצאו תרופה
למחלה וחיסון מפניה; או -אז ימכרו אותם לכול העולם החולה ,ויגרפו רווח עצום .במהלך החודשים
הבאים עשתה לה עלילה זו כנפיים ,הגיעה אלינו מעשרות ארצות ,והתבטאה במלל תוקפני ובשלל
קריקטורות ארסיות .היא נשמעה לא רק בחוגים קיצוניים כמו חסידי העליונות הלבנה ,נוצרים
אולטרה -שמרנים ואצל המאשימים הקבועים ,כמו איראן ,תורכיה והרשות הפלשתינאית ,אלא
התפשטה לאוכלוסייה שאינה מזוהה פוליטית או אידיאולוגית 52.משפחת רוטשילד ואיל ההון ג'ורג'
סורוס ,שהואשם קודם לכן בהבאת המהגרים לאירופה ,חוזרים ונזכרים כשותפים לתעשיית התרופות
העולמית המממנים את התפשטות הנגיף ועתידים להתעשר ממנה עוד יותר ,ויהודים חרדים מואשמים
בשל התחלואה הגבוהה בקרבם ואי -הציות לתקנות ולהגבלות53.
בעוד שבאר ה"ב ,למשל ,ההאשמות מופנות בעיקר כלפי יהודים בכלל ויהודים חרדים בפרט ,הרי
שבמזרח התיכון ההאשמות מופנות כלפי ישראל ,הציונות והמוסד ,כאחראים למצב .איראן סייעה
להתפשטות ההאשמה :בדרום אמריקה למשל ,יש לה רשתות טלוויזיה ורדיו כמו ,Hispan TV
שמאשימות את ישראל 54,וברשת הטוויטר הגיע מסע תעמולה ,ככול הנראה איראני ,שבמרכזו השוואת
ישראל לנגיף ,למיליוני משתמשים :עלי חמינאי ,המנהיג העליון של איראן ,מנצל את חשבון הטוויטר
שלו לקריאה מתמדת לטרור נגד ישראל ולהשמדתה ,ולהשוואתה לנגיף הקורונה 55.בתעמולה
האיסלאמיסטית בכלל מתוארת מדינת ישראל כנגיף המסוכן ביותר לאנושות ,והוא מכונה Covid-

https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20
-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
53
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https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20
-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
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 , 1948שנת הקמתה של המדינה .חיילי צה"ל מואשמים בהפצת הנגיף ברשות הפלשתינאים ,וסוהרים
– בהזרקת הנגיף לאסירים בבתי כלא ישראליים56 .
היהודי/ישראלי כמפיץ מחלות  :האמירה המקובלת ,שממילא מאשימים יהודים בכול צרה תחתהשמש אין די בה במקרה זה .פחד עמוק מפני דמות היהודי/ישראלי כמפיץ מחלות בעבר ובהווה ,הוא
שעומד בבסיס ההאשמה ,פחד מפני מחלה לא ידועה ,מתפשטת ,שיש בה מסתורין אפל ,והוא מעלה את
הדעות הקדומות ,האמונות התפלות ו הרגשות הקמאיים ,כפי שהעלו השחפת והצרעת כשלא היה להן
מרפא .לאורך ה היסטוריה נתפס היהודי כמפיץ מחלות ,מאז גורשו שבטי ישראל ממצריים כביכול
משום ש לקו בצרעת ,הדביקו את סביבתם ולכן בודדו אותם בארץ גושן ,ממנה גורשו אחר כך; בימי
הביניים התווספה ההאשמה בהרעלת הבארות בזמן המגפה השחורה באמצע המאה ה ,14-וגם במהלכה
חיפשו אשמים באסון הכבד; יהודים שימשו כרופאים בחצרותיהם של מלכים ונסיכים ,ואגדות רבות
הן הד לפחד מפני כוחם וידיעותיהם; בארה"ב הואשמו יהודים בסוף המאה ה 19-בהפצת טיפוס
וחולירע; הנאצים היו אחוזי פחד אובססיבי מפני יהודים כמפיצי מחלות ,והם תוארו כחולדות ,עכברים
וכינים ,לא כמשל אלא בפועל ממש – גרמנים נהגו לפתוח דלת בגטאות בבעיטת מגף על הידית ,כדי
שלא לגעת בה  -והתעמולה שלהם פשטה ברחבי אירופה .כך גם התעמולה שליוותה את ההכנות למשפט
הרופאים שיזם סטלין בשלהי ימיו .הביטוי  57,Judeovirusשהתווסף השנה ללקסיקון ,מתמצת את
הפחד הזה ,ואת הופעתה המחודשת של הדמות הזו58.
 מספרים ומגמות  :ההגבלות שהוטלו עקב הקורונה שינו את הפעילות האנטישמית :יהודים ,כיתרהאוכלוסיות ,ופעילים אנטישמיים בכלל זה ,לא נמצאו במרחב הציבורי כמקודם .מוסדות קהילתיים
רבים נסגרו ,תלמידי בתי הספר נשארו בבתיהם ,ואכן איש לא נרצח השנה על רקע יהדותו ,ומספר
הפגיעות הפיזיות באנשים ירד מקרוב ל 170-בשנת  2019ל 107 -ב .2020-גם הפגיעה ברכוש פרטי ירדה
מ 130-מקרים ל ,84-משום שאנשים נמצאו לרוב בבתיהם .לעומת זאת עלה מספר חילולי בתי הקברות
והשחתת האנדרטאות לשואה ואחרות בעולם כולו ,מ 77-ל ,96-כי אלה נמצאים במרחב לא מוגן ,וגם
מספר בתי הכנסת שנפגעו עלה מ 53-ל ,63-שכן הם עומדים סגורים ,טרף קל59.
בארה"ב ניכרת מגמת עליה במספרי המקרים האלימים מזה כמה שנים ,עד ל 119-השנה (לעומת 99
ב 2017למשל) ,וגם בגרמניה הייתה עלייה בכלל המקרים ,מ 2032-מקרים בסך הכול בשנת  2019ל-
 2275ב ,2020-ובהם  59מקרי אלימות .בשתי הארצות מהווים מקרי הוונדליזם את הרוב 60.ירידה
משמעותית נרשמה באוסטרליה ,אנגליה ובייחוד בצרפת ,שם הודיעו משרד הפנים והקהילה היהודית
על ירידה של  50%במקרים מכול הסוגים ,בגלל הסגר ההדוק ,וכך גם בקנדה ,שם ירד מספר המקרים
האילמים לפחות ממחצית 61.עיקר המקרים מתרחשים בשש הארצות בהן חיות קהילות יהודיות
גדולות ,והן ארה"ב ,קנדה ,הממלכה המאוחדת ,אוסטרליה ,צרפת וגרמניה ,ואילו ביתר ארצות העולם,
למעט אוקראינה ,המספרים הם חד-ספרתיים.
 אנטישמיות במרשתת  :כיוון שהמרחב הציבורי נסגר בתקופת הקורונה ואנשים מבלים בבתיהם מולהמחשבים ,התחזקה מאוד הפעילות ברשתות החברתיות ,ופעילות אנטישמית בכללה ,והיא התאפיינה
בתוקפנות ובאלימות מילולית .ארצות הסתגרו בתוך גבולותיהן ,כניסה ויציאה ומעברי גבולות הוגבלו
מאוד ,ולפיכך השיח על ההגירה והמהגרים ,שהיה מרכזי מאוד בשנים קודמות התחלף בשיח על
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Humanities/TAU%20Spokesperon%20
-%20Summary%20Coronavirus-based%20Antisemitism%20(1).pdf.
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הקורונה ,ומשבר הכלכלי וחיפוש אחרי האחראים למצב .כיוון שהזום נעשה אמצעי מרכזי ונפוץ
להתקשרות בין אנשים ,התפתחה תופעת ה ,zoom bombing-והיא התפרצות בריונית לאירוע וירטואלי
שמקיימים בתי כנסת ,קהילות וסטודנטים יהודים ,כדי למנוע את המשכו ,לנצל את הבמה ולהציג צלבי
קרס ,מצגות משלהם ,נאומים של נציגיהם ועוד62.
מערכת הניטור של משרד התפוצות זיהתה בשנת  2020למעלה ממיליון פוסטים אנטישמיים באנגלית,
ועוד כמיליון בשפות אחרות ,הכולל כחצי מיליון בערבית ורבע מיליון בצרפתית .זוהי ירידה של כ50%-
לעומת שנת  , 2018והיא הושגה עלי ידי פניות לחברות המדיה המובילות ולהסכמים עמן .ואולם אליה
וקוץ בה :הידיעה שקיימים הסכמים עם הרשתות המובילות הביאה להתחזקותה של הרשת
שמתחתיהן ,הרשת האפלה .ניתוח התכנים מראה שברשתות הגלויות כ 70%-עוסקים באנטישמיות
חדשה ,וכרבע באנטישמיות קלאסית ,בעוד שברשת האפלה המצב הפוך :כ 70%-עוסקים באנטישמיות
קלאסית ,וכ 20%-באנטישמיות חדשה 63.יתכן שהעיסוק ברשתות הגלויות באנטישמיות החדשה,
הכוללת תיאורים של ישראל בנימות אנטישמיות ,דגש על קונספירציות ציוניות והתייחסויות ל,BDS-
נראה למשתמשים ,בייחוד באנגליה ובארה"ב ,פוליטי יותר ,לא אנטישמי בעצם ,ולכן לגיטימי יותר
מאשר עיסוק באנטישמיות קלאסית ,ובוודאי בטיפוח האידיאולוגיה הנאצית ובהכחשת השואה
ועיוותה ,שהתחזקו בשנה האחרונה.
 הרשת האפלה וקבוצות קיצוניות בארה"ב :בשנת  2020חלה כאמור התקדמות בחקיקה ,הגבלותוהסכמים בין גופי מעקב בינלאומיים הממונים על מאבק באנטישמיות לבין הרשתות הגדולות ,בייחוד
בעולם המערבי .ארצות שאינן חלק ממנו ,כמו רוסיה ,סין ,איראן וחלק מארצות ערב ,אינן מחויבות
להם ,ויש להן פלטפורמות משלהן .ההגבלות גרמו לכך שקבוצות קיצוניות עזבו את השרתים הגלויים,
וירדו לרשת המכונה הרשת האפלה או האלטרנטיבית ,שבה אין פיקוח ואין הגבלות 64 .שורה של אתרים
מארחת קבוצות אלה ,והם משנים שמות ואופני כניסה כדי שלא ייחשפו CHAN 8 :הפכה למשל ל-
 ,KUN8שם מזינים אנשי ימין קיצוני זה את זה בחומר לרוחם ,כמו יומני טרנר ,רומן דיסטופי המתאר
מאבק גזעני אלים בארה"ב שמוביל להשמדת כול מי שאינו לבן בעולם בכלל .ה FBI -הגדיר את הרומן
כתנ"ך של הימין הגזעני :מבצעי הפיגועים ליד סן -דייגו ,בכריסט צ'רץ' בניו זילנד וגם בהאלה ובווינה
השנה קיבלו השראה מן הספר ,וברשת הם קיבלו קשרים ואימון לקראת מעשיהם 65.שם מתבצעות גם
עסקאות הנוגעות לנשק ,סחר בנשים ,פדופיליה ,פורנוגרפיה ועוד .גם ברשת האפלה יש לאיראן תחנה,
 ,Press TVהמפיצה את מסריה גם בגלוי66.
אחת הדוגמאות הבולטות להתבססותן של קבוצות קיצוניות ברשת האפלה היא תנועת הQAnon-
שהחלה ב ,2016-גדלה בהדרגה וקנתה לה ב 2020-ציבור תומכים רחב מן הצפוי .תנועה קיצונית זו,
שהוגדרה על ידי ה Department of Homeland Security-כמקור פוטנציאלי לטרוריזם מבית67,
מתבססת על תיאורית קונספירציה הזויה ,לפיה קיים  ,CABALגוף של מעריצי השטן ,שהם פדופילים,
סוחרים סחר בינלאומי בילדים ואף אוכלים אותם (!) .לפי כמה כלי תקשורת בארה"ב התנועה זוכה
למיליוני עוקבים ומעריצ ים ,משום שהיא מעמידה תמונה של מאבק קוסמי ,בין הכת הזו החותרת
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לשליטה בעולם מזה ,באמצעות הדמוקרטים ,שהם אויביהם המוצהרים ,וכן השחורים והיהודים ,לבין
הפטריוטים האמתיים ,שהם תומכי טראמפ ומגי ניו של הבסיס עליו נבנתה לדעתם ארה"ב68.
כמה מדובריה הטיפו לפני הבחירות לנשיאות לאלימות אם מתנגדיהם השנואים ינצחו ,ואכן אנשים
שנמנים על תנועה זו בלטו בהתקפה על הקפיטול .גם אם לא היהודים הם בראש רשימתם ,אלא כול
מי שאינו מתאים להשקפת העולם שלהם ,המוטיבים הידועים ניכרים ,והם רצח ילדים ושימוש
בגופותיהם ,וזוהי למעשה צורה נוספת של עלילת הדם ,וחתירה מאחורי הקלעים לשלטון עולמי –
 CABALהוא מונח המשמש בתיאוריות אנטישמיות ואחרות כמקבילה לגוף אפל ,סודי ובעל כוחות
להרע .אחרי ההתקפה היה ברשתות הלא-מפוקחות גל של התבטאויות אנטישמיות ואנטי-ציוניות
קיצוניות ,שכלל איומי מוות וקריאה לעכברים היהודים ה---ם לעזוב את "ארצנו" ,וקריאה לציונים
לדעת שהם ,הפטריוטים ,לא ירשו בשום פנים השתלטות עוינת על הבית הלבן 69.ראשי התיבות ,ZOG
כינוי גנאי ידוע של הימין הקיצוני בארה"ב ,שפרושו  , Zionist Occupation Government -כלומר –
ציונים שהשתלטו על ממשלת ארה"ב ומנהלים אותה ,חזרו לשימוש בתנועת ה70.QAnon -
 ההתנגדות לחיסונים והשואה ,בארץ ובחו"ל  :היות והמגפה נתפסת כאסון נורא ,היא מושווית לאסוןהנורא ביותר שאירע עד כה ,השואה .ההשוואה רווחת במיוחד בקרב המתנגדים לחיסונים ,המשווים
את ההגבלות והסגר שנועדים לצמצם את התפשטות המגפה למדיניות המשטר הנאצי ,ומאשימים את
הממסד והממשלות בארצות השונות בהפעלת אמצעי כפייה :הסגר מושווה לכליאה בגטאות ובמחנות,
החיסונים הם בגדר ניסויים רפואיים ,תעודה המקנה זכויות לאחר חיסונים היא סלקציה ,מתנגדי
החיסונים נרדפים כמו יהודים – אלה ואלה אינם רצויים  -על שער אושוויץ יש לכתוב :החיסון משחרר,
וכך הלאה .בגרמניה ,שבה ההתנגדות לחיסונים חזקה במיוחד ,מפגינים יצאו לרחובות כשעל בגדיהם
טלאי צהוב ובמרכזו כתוב "לא מחוסן" במקום המילה יהודי ,וקראו לקנצלרית מרקל נאצית71.
ההתנגדות לחיסונים יוצרת מתח חברתי ופוליטי ,גם משום שהיא באה מקבוצות שממילא נאבקות
בממסד או שאינן מכירות בו ,כמו החרדים בישראל ,או מאנשים המגדירים עצמם חריגים שאינם
הולכים בתלם ,וביניהם בולטים אנשי שמאל .כך גם קבוצות ימין קיצוניות מתומכי הנשיא לשעבר
טראמפ בארה"ב .המיל ה "אושוויץ" הופיעה על חולצה שחורה שלבש אחד המסתערים על הקפיטול,
והיא ,ולצידה שמו של יוזף מנגלה ועוד מופיעים בשלל של פוסטרים ,כרזות ,קריקטורות ואיורים ,בארץ
ובחו"ל :פרופ' גליה רהב כונתה נאצית ,ועיתון ביוון פרסם את תמונתו של אלברט בורלא ,יהודי מיוון
ובנם של ניצולים ,שהוא המנכ"ל של חברת פייזר ,לצד זו של מנגלה 72.הופעת החיסונים ,ומבצע
ההתחסנות בישראל ,המסתייע בישראלים וביהודים העומדים בראש החברות המייצרות אותם ,כמו
טל זקס ,מנהל המחקר הרפואי של חברת מודרנה ,חיזקו את הגישה המאשימה  -הנה ישראלים
ויהודים עושים יד אחת ,כדי שישראל תהיה הראשונה להבריא ,ויתר ארצות העולם צריכות להתחנן
ולעמוד בתור לפני יהודים.
 השפעתם של אירועים בולטים  :בקיץ נראה היה שגל ההאשמות נחלש ,והן הופיעו בתדירות נמוכהיותר ,ובחגי תשרי נעדרו ההתפרצויות האלימות המסורתיות .ההאשמות התחדשו בסתיו ,עם הופעת
החיסונים ועד אז לא נעלמו אלא התחלפו באחרות :מיד אחרי רצח ג'ורג' פלויד בידי שוטר במאי
במיניאפוליס שינו ההאשמות כלפ י יהודים וישראלים ,כיחידים וכקולקטיב ,את תוכנן ,מיום אחד
למשנהו :ראשית ,סוחרי העבדים שהביאו מאות אלפים מילידי אפריקה לארצות הברית ,היו כביכול
יהודים ,שנחשבו אז ונחשבים היום ל"פריווילגיים" ,כלומר בעלי זכויות יתר ,מקורבים לשלטון ,נהנים
כלכלית מן הקשר אתו ומ חזיקים בתפקידי מפתח .כך נוצרה המשכיות בין דימוי היהודי במאות
https://www.vox.com/2020/10/9/21504910/qanon-conspiracy-theory-facebook-ban-trump.
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קודמות ליהודי של ימינו .האשמה זו ,שאין לה שום ביסוס היסטורי ,העמידה ניגוד בין הציבור האפרו-
אמריקני לבין הקהילה היהודית ,ניגוד הסותר את השתתפותם של מנהיגים וצעירים יהודים רבים
במאבקם של האפרו-אמריקנים להשגת שוויון זכויות אזרחי 73.ולא זו בלבד ,אלא שבתנועת הBlack -
 ,Lives Matterשהתפתחה אחרי הרצח והייתה לא אלימה במקורה ונתמכה על ידי הקהילה היהודית,
הופיעו צדדים אנטישמיים .אלה התבטאו בהפגנות ובסיסמאות ,כמו אלה שאירעו בפריז ביוני ,שבהן
השתלבו גם הפגנות פרו-פלשתינאיות ,ובהתפרצויות מתמשכות של ונדליזם בארה"ב כלפי רכוש יהודי
וכללי 74.שנית ,תוך זמן קצר פשטה ידיעה ,המבוססת כביכול על עובדות ,שמשטרת ישראל אימנה בעבר
ומאמנת גם היום שוטרים אמריקניים ,ודוחפת אותם לאכזריות ולגזענות .כך הפך שיתוף הפעולה
בנושאי טרו ר ומודיעין למקור של העברה כביכול של תכונותיהם המכוערות של הישראלים/היהודים
למשטרת ארה"ב ,ולהצבעה על כוחם ויכולתם להשפיע על גופים גדולים מהם בהרבה .ושלישית ,מיד
הועלתה גם ההשוואה בין פלשתינאים לשחורים בארה"ב ,כאילו שני הציבורים האלה סובלים מנחת
ידם של ישראל ושל יהודים התומכים בה ,והברית ההדוקה שבין ישראל לבין הממשל האמריקני היא
המאפשרת דיכוי כפול ודומה זה.
תנועת האנטיפה  - Antifa -משתלבת בתמונה שלעיל :תנועה זו ,המורכבת מקבוצות ורשתות שונות,
ראשיתה בשנות השלושים ,אז חרטה על דגלה התנגדות פעילה ואף אלימה נגד הימין הקיצוני ,הפשיזם
והגזענות על כול צורותיהם 75.היום פעיליה המרכזיים מתאפיינים בשנאת המערב ,הממשל
והמשטרות ,ובייחוד בהתנגדות לקפיטליזם ,ומתוקף היותם אנשי שמאל קיצוני הם מתעבים את
ישראל ,ומשתתפים בשריפת דגל המדינה ובהתקפות על סטודנטים בקמפוסים ,שם הם קוראים ל"דה-
ציוניזציה" .הם שותפים לפעילות ה ,BLM-נמצאים בין מובילי ה ,BDS-ותומכים בטרור פלשתינאי.
 בדצמבר ,לקראת סופה של השנה ,עלתה פרשה נוספת ,והיא החלטת בית הדין לצדק של האיחודהאירופי ממקום מושבו בלוקסמבורג כי מותר לארצות לאסור שחיטה כשרה וחלל ,השחיטה
המוסלמית .זמן קצר לפני כן ,בספטמבר ,הודיע אותו בית דין שהוא מחויב להגנה על חופש שיאפשר
ליהודים ולמוסלמים לחיות על פי המנהגים שקובעת דתם ,ומועצת האיחוד האירופי פרסמה בנובמבר
הצהרה ארוכה ואפילו מרגשת בגנותה של האנטישמיות 76.ואולם הצהרות חשובות אלה עומדות
בסתירה לדמות היהודי שמציבה האפשרות לאסור על השחיטה :שוב עולה תכונת האכזריות כביכול,
הטבועה ביהודים ,מורשת התנ"ך והאל הקנא והנוקם המצווה על יד קשה ,והפעם כלפי בעלי חיים חסרי
ישע .אכזריות זו הולכת יד ביד עם תכונה נוספת ,והיא ה נוקשות והדבקות בהלכות בנות אלפי שנים,
שמזמן הגיעה העת לשנותן ולהתגמש ,להיות חלק מן העולם המודרני ,שבו היחס כלפי בעלי חיים הוא
אמת מידה לערכים ולחמלה .ההיפוך המאפיין את האנטישמיות מתגלה גם כאן :בימי הביניים האשימו
יהודים שיש להם קרבה מיוחדת ,ואפילו יחסים אי נטימיים עם חזירים; שימוש בדם אסור ,כי "הדם
הוא הנפש" ,אבל עלילת הדם נמשכה עד המאה העשרים; והשחיטה הכשרה הוקעה ציבורית כפגיעה
בחייה מבלי שהציבור האירופי יידע בעצם את פרטיה .אחת התמונות המזעזעות שנקבעה בזיכרון
הציבורי הגרמני היא הצילום בסרט מבית מדרשו של גבלס" ,היהודי הנצחי" ,שבו צועדת שורת יהודים
עבדקנים עם סכינים שלופות בידיהם ,וחיוך זדוני על פניהם ,הפרה נשחטת ,והיא מפרפרת זמן רב,
מתבוססת בדמה הקולח על הרצפה ,עד שהיא משיבה את נפשה 77.לא רק גרמנים ראו סרט זה ,שהפך
להתגלמות האכזריות היהודית כלפי בעלי חיים – ה וא הופץ ,כמו יתר מרכיבי התעמולה הנאצית ,ברחבי

https://www.myjewishlearning.com/article/jews-and-the-african-slave-trade/.
https://www.afr.com/world/europe/why-black-lives-matter-protests-are-a-catalyst-for-anti-semitism20200623-p555ch.
75
https://www.wsj.com/articles/q-a-what-is-antifa-11598985917.
76
;https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-12/cp200163en.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/47065/st13637-en20.pdf.
77
https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/der-ewige-jude.
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אירופה .כך שהאיסור על השחיטה הכשרה אולי אינו אנטישמי בפני עצמו אך הוא מחזק דמות יהודי
שלילית.
 פעילות ה )Boycott, Divestment and Sanctions( BDS-הושפעה הן מן הקורונה והן מן השינוייםהפוליטיים במזרח התיכון ,וקודם כול מן הנורמליזציה בין ישראל לכמה מארצות ערב וחתימת הסכמי
אברהם בחסותה של ארצות הברית .השפעת הקורונה וההאטה בכלכלה בכלל ניכרה בירידה
משמעותית ביוזמות הכלכליות נגד ישראל ,וגם פרסומה של רשימה שחורה בארה"ב ,של חברות
הפועלות מעבר לקו הירוק ,לא הגדיל את מספרן 78.לעומת זאת נמשכה למרות משבר הקורונה התמיכה
בפעילות של סטודנטים אנטי ישראלים וביוזמות חרם פלשתינאיות .התמיכה בפלשתינאים ,הרואים
עצמם נפגעים מהסכמי אברהם הביאה להתנגדות של תנועת ה BDS-לנורמליזציה ,התנגדות העומדת
בסתירה להצהרות של דובריה על רצונם בשלום ורווחה במזרח התיכון .במסגרת זו מופנית עיקר
הפעילות להטלת חרם תרבותי נגד אמנים ערביים המופיעים בישראל או יחד עם אמנים ישראלים,
והחרם גרר ויכוח סוער ,בעד ונגד ,המתנהל במגזר הערבי 79.הוויכוח על חרם משפטי על ישראל התחזק,
אלה שבעדו מצהירים שהם חסידי חופש הביטוי ואלה שנגדו טוענים שהוא נגוע באנטישמיות .בארה"ב
חקיקה נגד ה BDS-היא בעלת תוקף במדינות שאימצו אותה ,והתנועה הוכרזה כאנטישמית גם על ידי
שר החוץ פומפיאו ,בעוד שבאירופה נחלקות הדעות :ה European Court of Human Right -הפך על
פיה חקיקה שהתקבלה בצרפת נגד ה ,BDS-וגם באנגליה ביטל בית משפט החלטה שהתקבלה לפי
מדיניות ממשלתית המתנגדת ל ,BDS-ואילו בגרמניה תקפה החלטתו של הבונדסטאג מ2019-
שהארגומנטציה והשיטות של ה BDS-הן אנטישמיות ,וכך גם באוסטריה80 .
 בגרמניה ניכר פער בין מאמצי הממשלה ואגפיה השונים להיאבק באנטישמיות ,לבין המציאותבשטח :בשנת  2020נרשמה עלייה בכלל המקרים ,מ 2032-ב 2019-ל ,2275 -עלייה של  11%והמספר
הגבוה ביותר מאז  .2001מתוכם נרשמו  410בברלין במחצית הראשונה של השנה .המספר האמתי הוא
ככל הנראה גבוה בהרבה ,שכן לפי הסקרים כ 80%-מן המקרים אינן מדווחים (במדינות האיחוד
האירופי כ 75%-בממוצע אינם מדווחים) ,וממילא מספר המעצרים נמוך מאוד ,וכמעט אין נענשים.
מספרם של הפעילים המוסלמים הרדיקלים גדל ,וכך גם מספרם של פעילי הימין הקיצוני ,שעלה ב8--
 7000ככול הנראה בשנה שחלפה .מספר גדל והולך של פעילים אלה מצטרף לשורות הצבא והמשטרה,
הם אוספי ם נשק ומתאמנים ליום בו יפילו את הממשלה .לפי דו"חות המשטרה  90%מן האירועים
בוצעו על ידי הימין הקיצוני ,ואולם אומדן זה זכה ,כמו גם בשנה שעברה לביקורת קשה ,משום ששוב
הומעט מאוד חלקם של המוסלמים הרדיקלים81 .
השחתת האנדרטאות ,בייחוד לזכר השואה ,כולל אבני הנגף  Stolpersteine -נמשכה בשנת  ,2020וכך
גם חילול בתי קברות; נרשמו מקרים רבים של  ;Zoombombingההתנגדות לחיסונים ולהגבלות עקב
הקורונה התבטאה בהפגנות שבועיות שנמשכו במשך כמה חודשים ,ובהן השתתף מגוון של אנשים ולאו
דווקא אנשי ימין קיצוני ונשמעו ביטויים קיצוניים המשווים את המצב לימי השואה; גם בגרמניה
ובאוסטריה ניכרה ירידה לרשת האפלה עקב האיסור על הכחשת השואה ועל תמיכה בנאציזם ,וכן עקב
איסורים ועונשים שהטיל הבונדסטאג על טוויטר ועל פייסבוק ,ותנועת ה QAnon-זוכה לתמיכה
ולאהדה .נמשכת ,ואולי מתגברת ,העייפות מעיסוק בשואה ,מגמה שאושרה בסקר מקיף שנערך ביום
השואה הבינלאומי 82.התגברה לאחרונה גם ההתנגדות להגדרת העבודה של האנטישמיות ,בייחוד מצד

See report by Dr. Giovanni Quer on BDS herein.
Ibid.
80
https://www.bbc.com/news/av/world-middle-east-55000041; https://www.reuters.com/article/usgermany-bds-israel-idUSKCN1SN204.
81
https://www.jpost.com/bds-threat/antisemitic-crimes-increase-in-germany-police-report-658941.
82
https://www.deutschlandfunkkultur.de/studie-zu-70-jahre-nach-auschwitz-junge-deutsche-sinddes.1278.de.html?dram:article_id=310367.
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הטוענים שהיא חוסמת ביקורת על ישראל ,מגמה שהשתקפה בוויכוח ציבורי סוער סביב השקפותיו של
הפילוסוף מקמרון ,אכילה מבמבה ).(Achille Mbembe
מול כול זאת מונו כמה עשרות נציבים וממונים על מאבק באנטישמיות במקומות ובמוסדות שונים,
הוגדל התקציב לאמצעי ביטחון לקהילות ולחינוך נגד גזענות ואנטישמיות ,חקיקה בנושאים אלה
בגרמניה היא מן המפורטות בעולם ,הבונדסטאג מקדיש דיונים מעמיקים לתנועת ה BDS-ולהגבלות על
הרשתות החברתיות ,יש ניסיון לעקוב אחרי הימין הקיצוני ,בייחוד בשורות הצבא והמשטרה עד כדי
פירוק יחידת קומנדו ,ומתבצעים חיפושי נשק .אנגלה מרקל אמרה שאנטישמיות היא בושה ,ושהיא
חשה בושה עמוקה לנוכח עלייתה של האנטישמיות ,שנעשית יותר ויותר נוכחת וחסרת מעצורים.
הישגים במאבק באנטישמיות:
בצד כול האמור לעיל ,נרשמו גם השנה ,כמו בשנתיים הקודמות ,הישגים מעוררי תקווה במאבק
באנטישמיות.
ראשית ,נוספו עוד ממונים ( )special envoysעל המאבק באנטישמיות בכמה ארצות ,כמו הולנד,
רומניה וקנדה ,הממונה מטעם מחלקת מדינה של ארה"ב הועלה לדרגת שגריר ,ומזכ"ל האו"ם אנטוניו
גוטרש מינה את מיגל מורטינוס להיות  –UN focal pointמרכז לפניות מטעם האו"ם83.
הפרלמנט האוסטרי קיבל במרץ החלטה שנתמכה על ידי כול המפלגות ,כולל הימין והשמאל הקיצוניים,
החלטה שכונתה היסטורית ,להיאבק באנטישמיות ,ואכן שרה בכירה ) (Karoline Endtstadlerמונתה
להוביל תכנית אסטרטגית מקיפה למאבק באנטישמיות ,שמאמץ רב הושקע בהכנתה ,והוקצב סכום
שנתי קבוע לביטחון הקהילות .תנועת ה BDS -הוכרזה לאנטישמית ,וביוני הוצא חיזבאללה מחוץ
לחוק ,בעקבות החלטה נוספת של הפרלמנט84.
שנית ,הגדרת העבודה של האנטישמיות אומצה בשנת  2020במספר הולך ועולה של ארצות,
אוניברסיטאות ,קבוצות ספורט ,עיריות ומועצות מקומיות ,ומגמה זו נמשכת גם השנה .מרכז קנטור
עוסק עכשיו במיפוי של אימוץ ההגדרה בעולם ,והמספר הכולל הוא למעלה מ .450-לאחרונה אימצה
בחריין את ההגדרה ,והחשוב ביותר :מועצת האימאמים הגלובלית אימצה את ההגדרה בעקבות
חתימת הסכמי אברהם 85.האיחוד האירופי פרסם חוברת מפורטת הממליצה על שימוש נכון ומקיף
בהגדרה ,כחלק מהחלטה כוללת יותר להכיר במאבק באנטישמיות כסעיף בתכניותיו המדיניות86 .
ככול שאימוץ ההגדרה מתקדם ,והיא הופכת לאמירה ערכית ,להצהרה על התייצבות לצד הנאבקים
באנטישמיות ובעוולות אחרות ,כך מתגברת הביקורת עליה וההתנגדות לשימוש בה .המתנגדים
העיקריים הם אינטלקטואלים ואנשי אקדמיה ,בייחוד מבין התומכים בזכויות הפלשתינאים ,ועיקר
טענותיהם הוא שההגדרה מהווה פגיעה בחופש הדיבור ובזכות הפלשתינאים להגדרה עצמית ,ושארבע
הנקודות בהגדרה ,האומרות מתי אנטי -ציונות היא בעצם אנטישמיות ,הופכות כול ביקורת על ישראל
לאנטישמיות .טענות אלה אין להן בסיס שכן ההגדרה היא  ,non-legally bindingהיא בגדר המלצה
ולא חלק מחקיקה ,ומשום שזכותו של העם היהודי להגדרה עצמית אינה מונעת זכות כזו מן הציבור
https://www.jpost.com/diaspora/antisemitism/united-nations-appoints-first-un-focal-point-to-monitorantisemitism-636863.
84
https://www.austria.org/the-latest/2020/2/28/austrian-parliament-presents-resolution-proposalcondemning-anti-semitism-and-the-bds-movement.
85
https://eurojewcong.org/news/news-and-views/global-imams-council-adopts-ihra-definition-ofantisemitism/.
86
https://enhumanities.tau.ac.il/sites/humanities_en.tau.ac.il/files/media_server/Hanbook%20practical%20use%20of%
20the%20IHRA.pdf.
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הפלשתינאי .ההגדרה גם אומרת בפירוש שביקורת על ישראל שהיא ככול ביקורת על מדינה דמוקרטית,
אינה יכולה להיחשב לאנטישמית 87.אחד מצעדיו הראשונים של הנשיא ג'ו ביידן היה אימוץ חם וחד
משמעי של ההגדרה אך לא עיגונה בחוק 88,ויתכן שיוון היא הארץ הראשונה ,ולפי שעה היחידה,
שהקימה ועדה בין -משרדית כדי להציע מסגרת חוקית לשימוש בהגדרה בחינוך ,במערכת המשפט
ובממשל 89.חוקרי מרכז קנטור סבורים שהשימוש בהגדרה כפי שהיא והסיוע שהיא נותנת בתחומים
שונים ,כמו זיהוי מקרים ,הדרכת שוטרים ,חומר ל וואי בבתי משפט ודיונים בשאלות עקרוניות
הנערכים בפרלמנטים ובאוניברסיטאות לפני האימוץ ,תועלתו עולה על זו שתצמח מעיגונה בחוק
ומהפיכתה לאמצעי כפוי.
שלישית ,הקצאת תקציבים להגנה על קהילות :מושל ניו יורק ,אנדרו קואומו ) ,(Cuomoהנשיא לשעבר
דונאלד טראמפ ,משרד הפנים הגרמני ,מדינת זאקסן-אנהאלט ) (Sachsen-Anhaltשבה נכללת העיר
האלה ,ממשלת אוסטריה – כולם הודיעו על הגדלת תקציבים קודמים או הקצאת סכומים חדשים
להגנה על הקהילות ולפיתוח אמצעים לביטחונן90.
רביעית ,הוראה וחיים יהודיים :מרוקו הודיעה שתכלול בספרי הלימוד פרקים על ההיסטוריה
והתרבות של יהודי מרוקו 91 .גרמניה הכריזה על שורת אירועים שיציינו בשנת  2021את  1700השנים
של חיים יהודיים בגרמניה ,והם יכללו מאבק באנטישמיות 92.הנשיא לשעבר טראמפ אישר חוק חינוך
בנושא השואה “The Never Again Education Act” :המסמיך את מוזיאון השואה בוושינגטון לקדם
את הוראת השואה ואת המודעות כלפיה 93.מועצת אירופה רואה באנטישמיות "התקפה על ערכים
אירופים" ומצביעה על הצורך להיאבק בה בצורה נחרצת 94.באוקטובר נפגש שר החוץ של אבו דאבי עם
שר החוץ גבי אשכנזי באנדרטה לזכר השואה בברלין ,ויחד הכריזו 95 .Never again :נשיאת ה-
 (Ursula von der Leyen) European Commissionהחליטה להגביר את המאבק באנטישמיות ואת
התמיכה בחיים יהודיים ,ומינתה את סגנה ) (Margaritis Schinasלטפל בכך96.
כמו כן ,בשנים האחרונות התקדמו המגעים בין גופים כמו האיחוד האירופי ומשרדי החוץ והתפוצות
בישראל ,עם החברות המפעילות את הרשתות החברתיות ,וחלקן התחייב לשנות את מדיניותן בכול
הנוגע להסרת תוכן אנטישמי מיד לאחר שנודע להן עליו .כך למשל התחייבה פייסבוק לשינוי מדיניות,
מיד לאחר שקיבלה פנייה משותפת של כ 150-ארגונים – מרכז קנטור היה שותף למכתב גלוי לעיתונות

;https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.9480441
https://www.haaretz.co.il/opinions/letters/.premium-1.8973295.
88
https://www.i24news.tv/en/news/international/1612302208-biden-administration-embraces-andchampions-ihra-definition-of-anti-semitism.
89
See report by Michal Navoth on Greece herein.
90
https://www.timesofisrael.com/austrian-government-triples-security-funding-for-local-jewishcommunity/; https://www.jpost.com/diaspora/germany-pledges-extra-26-million-for-jewish-security642842.
91
https://www.haaretz.com/middle-east-news/.premium-moroccan-schools-teach-jewish-history-ingroundbreaking-first-1.9360358.
92
https://berlinspectator.com/2021/02/21/germany-celebrates-1700-years-of-jewish-life-on-its-territory-1/.
93
https://www.govtrack.us/congress/bills/116/hr943.
94
https://www.worldjewishcongress.org/en/news/eu-calls-antisemitism-incompatible-with-values-demandsnational-strategies-from-member-countries-12-3-2020.
95
https://www.reuters.com/article/uk-israel-gulf-germany/uae-minister-vows-never-again-in-berlinholocaust-memorial-visit-together-with-israeli-counterpart-idUKKBN26R2HG?edition-redirect=in.
96
https://ec.europa.eu/newsroom/just/newsletter-specific-archiveissue.cfm?newsletter_service_id=1955&newsletter_issue_id=27770&pdf=true&fullDate=Sun%2012%20Ja
n%202020&lang=default.
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שליווה את הפנייה אל מרק צוקרברג 97.חלה התקדמות בפיתוח כלים המאפשרים לזהות את השיח
האנטישמי ברשת ,וזאת על סמך הגדרת העבודה .משרד התפוצות פיתח מערכת בשם Antisemitic
 , Cyber Monitoring Systemהמזהה את הביטויים האנטישמיים בכמה שפות בכמה רשתות ,ובשנת
 2020החלה לעקוב גם אחרי אתרים ברשת האפלה ,שהגישה אליהם קשה יותר .ואולם למרות הצהרות
חוזרות ונשנות של ראשי השרתים הגדולים ,עוד רחוקה הדרך :בישיבה של ועדת העלייה והקליטה של
הכנסת בראשותו של דויד ביטן זועזעו המשתתפים לשמוע מנציגת טוויטר בארץ שהם אינם חוסמים
את חשבון הטוויטר של עלי חמינאי משום שדבריו – על השמדת ישראל ,יש לזכור – הם בגדר התנצחות
מילולית בתחום מדיניות החוץ 98,ומנכ"ל טוויטר הודיע בשימוע בקונגרס האמריקני כי הכחשת השואה
אינה מוגדרת כמידע אסור .אינטרסים כלכליים ,בורות של דורות צעירים ביחס לאנטישמיות ,לשואה
ולמציאות במזרח התיכון ,רצון לפנות לקהל רחב וליצור נראות של החברות ,כול אלה הם עדיין גורמים
המונעים התקדמות של ממש בהסרת התכנים האנטישמיים מן הרשתות הגלויות.
איך תיראה שנת  2021במבט לאחור  -האם תרד רמת הביטויים האנטישמיים ,כאשר תירגע המגפה,
והעולם ישוב לתיקונו ,או שמא תעלה רמת האלימות כיוון ששוב ייצאו כולם אל המרחב הציבורי
וייפגשו בו? קשה לדעת ,ובינתיים צריך להמשיך במלאכת המעקב ,הניתוח והבאת הממצאים לרשות
הרבים ,בראייה רחבה  -יש עוד נאשמים בסצנה הזו ,כמו הסינים ומזרח אסיאתים בכלל ,מהגרים
וזרים ,ואפילו ביל גייטס ואנטנות הדור החמישי ,ויש עוד קבוצות מיעוטים המופלות לרעה ,שאתן
אפשר לעשות יד אחת ,ולהיאבק יחד למען עולם טוב יותר.

https://www.prnewswire.com/news-releases/coalition-of-more-than-120-ngos-calls-on-facebook-tocreate-a-comprehensive-hate-speech-policy-on-anti-semitism-301108674.html.
98
;https://www.timesofisrael.com/twitter-tells-mks-khameneis-eliminate-israel-posts-dont-violate-its-rules/
https://www.timesofisrael.com/twitter-ceo-suggests-holocaust-denial-not-banned-on-platform-in-senategrilling/.
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Major Violent Incidents Worldwide 1989 - 202099

Statistics – Dr. Haim Fireberg (2021). The graphs in this section refer to acts of violence, vandalism and desecration acts perpetrated directly against Jewish individuals,
synagogues and community centers and against Jewish private property worldwide during 2020. The figures are based on the Kantor Database for the Study of Contemporary
Antisemitism and Racism (usually accumulated from open sources and contributor special reports) and reports of the Coordination Forum for Countering Antisemitism. It should
be emphasized that the graphs reflect only major violent incidents (such as arson, weapon attacks, weaponless attacks, serious threats, and vandalism or desecration).
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Major Violent Incidents Worldwide in 2020
Breakdown by Modus Operandi
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Major Violent Incidents Worldwide in 2020
Breakdown by Target
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Major Violent Incidents in 2020 - Breakdown by Country (1)
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Caricatures and Illustrations

https://www.google.com/imgres?imgurl=https://kis.gr/en/files/teaser1011%2520MAKELEIO%2520BOURLAS.jpg&imgrefurl=https://kis.gr/en/index.php?
option%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D911:antisemitic-front-pagetitle-of-the-newspaper-makeleio-reactionsb&tbnid=p7E0cmqUzg82WM&vet=1&docid=BuoVGUxsCAtWlM&w=1920&h=1
080&source=sh/x/im.

The 20 April-posted cartoon by Jordanian Twitter activist, Qutayba
Abu Hammad
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https://twitter.com/LatuffCartoons/status/1246118343075155970/phot
o/1.
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former French health minister Agnes Buzyn, who is Jewish, pouring
poison into a well. On twitter. https://www.franceinter.fr/caricaturescomplot-liste-de-noms-le-coronavirusengendre-des-attaquesantisemites-sur-le-web.
https://www.adl.org/blog/coronavirus-crisis-elevates-antisemitic-racisttropes.
From Twitter in February and March 2020.
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https://jcpa.org/has-the-coronavirus-infected-israelophobes/
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