
 
 

 

 

  אנטישמיות ברשת החברתית ברקע

 המחאות נגד גזענות ברחבי העולם
 

 

שהגיש תלונה לבדוק שהגיע שוטר בידי נעצר פלויד ג'ורג' במאי,            ב-25

דולר. 20 של מזויף בשטר לשלם שניסה לקוח על סמוכה חנות             בעלי

שבארצות במיניאפוליס במסעדה כמאבטח עבד ,43 בן שחור גבר           פלויד,

על כורע וידאו בסרטון תועד שובין, דרק השוטר, מגוריו. עיר            הברית,

יכול לא "אני ואומר: חייו על מתחנן הוא בעוד פלויד, של             צווארו

ברשת הסרטון פרסום בעקבות מכן. לאחר קצר זמן נקבע מותו            לנשום".

מעורבים שהיו האחרים השוטרים ושלושת שובין רבים, תקשורת          ובכלי

שנייה, מדרגה ברצח הואשם שובין מיניאפוליס. ממשטרת פוטרו          באירוע

 ואילו שלושת האחרים חשודים בסיוע להרג.

 

הברית בארצות גזענות נגד אדירות ומהומות למחאות הביא הטרגי           מותו

כלפי ואלימות אפליה בנושא וחשוב ערכי שיח ולקידום העולם,           וברחבי

הברית בארצות האפרו-אמריקאית הקהילה כלפי ובפרט        מיעוטים,

הדו"ח החברתיות, ברשתות שהתפתח החיובי השיח לצד כולו.          ובעולם

דם עלילת התפתחה גזענות, נגד הבינלאומי המאבק חרף כי           מצביע

פעילי היהודי. העם לבין החריג האלים האירוע בין שקושרת           חדשה

רשתות בשש אנטישמיים תכנים מאות על ודיווחו ניטרו          העמותה

 חברתיות: אינסטגרם, יוטיוב, פייסבוק, יוטיוב, קונטקה וטיקטוק.
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ידי על מופצים הפרסומים בדו"ח, המצורפות בדוגמאות לראות שניתן           כפי

העם כנגד שנאה מסרי להפיץ על-מנת המחאות את שמנצלים           אנטישמים

פלויד את שחנק השוטר בין משווים מהתכנים רבים ישראל. ומדינת            היהודי

האחראים לפיהם הפלסטיני. בנרטיב ועוסקים (ישראלי) הציוני המשטר          לבין

ישראל, מדינת דהיינו הציונית, התנועה הם פלויד של למותו           הבלעדיים

האנטישמים הפרסומים תחילה. בכוונת הברית בארצות המהומות את          שעוררה

ובמיקומים שונות חברתיות ברשתות שונים, משתמשים ידי על          הופצו

 גיאוגרפים שונים.

 

עצמם על החוזרים מרכזיים ומסרים רעיונות שלושה יש אלו           לפרסומים

 ומחזקים את עלילת הדם המודרנית נגד היהודים:

לנשום"● יכול לא "אני והכיתוב האמריקני, לשוטר מושווים צה"ל           חיילי

אלו פרסומים ברקע. מופיע לזה" רגילים "פלסטינים בסגנון, כיתוב           או

פלסטינים מכוון באופן והורגים גזענים הם צה"ל שחיילי          טוענים

 בצורה אלימה, אגרסיבית וללא כל סיבה.

שליטה● ידי על אמריקה את להשמיד מנסים (היהודים)          הציונים

חלק ביניהם. למלחמה לגרום כדי האמריקאי בעם         מניפולטיבית

והשני רפובליקני אחד פוליטיקאים, שני מתאר שמצאנו         מהתכנים

הכיתוב: מופיע ברקע זועמים. שימפנזים של בקבוצה מוקף          דמוקרטי,

פרסום מלוכלכים״. יהודים של מתקפה תחת נמצאת         ״אמריקה

ההפגנות של תמונה ברקע סורוס ג׳ורג׳ את מראה אחר           אנטישמי

הציונים ושהוא, בחוטים, מושך סורוס כי וטוען         באמריקה,

הפרסום האמריקאי. בעם השולטות מהקבוצות חלק הם         ו-"רוטשילד"

במונח השימוש אך ספציפי, באופן היהודים את מזכיר אינו           אמנם

הינו האמריקאי, לעם להרע שמנסה ומרשעת אפלה כקבוצה          "ציונים"

– קיומה ועצם ישראל מדינת ונגד היהודי העם נגד למתקפה            ביטוי

. IHRA שנחשבים לאנטישמיים לפי הגדרת העבודה לאנטישמיות 
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המשטרה● עם פעולה משתף ישראל' הטרור 'ישות של ההגנה           צבא

אימה עליו להטיל האמריקאי, העם את לדכא מנת על           האמריקאית,

 ולרסס באמצעות "כלי טיס יהודי" את עשרות אלפי המפגינים בגז.

 
לצד מסורתית, אנטישמיות בין שילוב הם בדו"ח המופיעים התכנים           בנוסף,

בין בימינו, עוולות לבין היהודים בין שמקשרות חדשות קונספירציות           הפצת

 אם אמיתות או מומצאות. התכנים מקורם בזרמים שונים בחברה האמריקנית:

היהודים● את שמציגים הלבן) הגזע (עליונות קיצוניים ימנים          זרמים

 כשולטים על העולם כולו במטרה להפיץ בו כאוס.

ששולטים● כציונים היהודים את שמתארים קיצוניים, שמאלנים         זרמים

 במה שלטענתם נחשב לגופים פשיסטיים וגזעניים.

למה● כאחראיים היהודים את מציגים וליברטיאניים אנרכיסטיים         זרמים

התחום דוגמת שונים, בתחומים רב כוח על כשליטה תופסים           שהם

 הפיננסי-כלכלי, המשפטי והשלטוני.
 

הקונספירציות ולצד מהעולם חלפה שטרם הקורונה למגפת בדומה          לסיכום,

וקבוצה מיעוט לכל השכמה קריאת הינו האלים הרצח אירוע .5G רשת             סביב

בגזענות באנטישמיות, להיאבק להמשיך יהודים, ושאינם יהודים         נרדפת,

 ובאפליה.
 

 תומר אלדובי, מייסד ומנכ"ל התנועה למאבק אנטישמיות ברשת

 קרלוס ביג'יו, מנהל פיקוח ניטור התכנים
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 נספח 1: תכנים אנטישמיים נבחרים:

 

 

4 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

5 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 

 

 

 

7 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 

8 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 

9 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

10 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

 להלן קישורים לחלק מהתכנים שנוטרו:
 

●https://www.facebook.com/ladymjsantos/photos/a.1015214832434417
6/10158412577824176/?type=3&theater 

 
●https://twitter.com/Cheekyoziechick/status/1269171341879472128 

 
●https://twitter.com/Cheekyoziechick/status/1266923811674472458 

 
●https://twitter.com/CarmaxFraud/status/1267359655677788161 

 
●/https://www.instagram.com/p/CA_hiizn32W 

 
●/https://www.instagram.com/p/CBDactRDddg 

 
●/https://www.instagram.com/p/CBDUwzNFWvJ 

 
●/https://www.instagram.com/p/CAmBm4THjms 

 
●/https://www.instagram.com/p/CA8DrL_nQeY 

 
●/https://www.instagram.com/p/CA4pAoxBWu9 

 
●/https://www.instagram.com/p/CA3OjMtARz7 

 
●https://www.youtube.com/watch?v=rGOQLBfl1gA 
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