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דברפתח

הביאהעמהויחדהעולםברחבישהתפשטההקורונהמגפתעםהאנושותהתמודדה2020בשנת

המקוון,במרחבקונספירציהותיאוריותכזבבתיאוריותשטנה,בשיחהאנטישמי,בשיחחדהלעלייה

אנטישמיםבקרבמעמדןלחיזוקהחברתיותלרשתותתרמההמגפהבפרט.החברתיותוברשתות

צבירתתוךמסיתים,תכניםשלהמרכזיתההפצהכזירתבהםשימושהעושיםהעולם,ברחביוגזענים

פופולריות רבה וחשיפה מסוכנת.

ביןוהיא2020בפברוארשהוקמהישראליתעמותההינהברשתבאנטישמיותלמאבקהתנועה

להסרתהעולם,וברחביישראלבמדינתהפזוריםמתנדביםמאותשמכשירבעולם,המוביליםהגופים

כלילות.ימיםשונותחברתיותרשתותובשבעשפותבעשרשנאה,גילוייולמיגוראנטישמייםתכנים

הנציגותמהווההעמותהבעולם.המובילותמהרשתותרביםתכניםלמחיקתהובילהזוענפהפעילות

INACHהבינלאומיבארגוןהיחידההישראלית - International Network Against Cyber Hate,

בשיח שנאה במרחב המקוון.המאגד תחתיו עשרות ארגוני חברה אזרחית ברחבי העולם למאבק

שונים,ביישוביםישראלברחביגבוההלהשכלהלימודמוסדותעשרותעםפעולהמשתפתהעמותה

חברתיתמעורבותבתוכניותהישראליהחינוךמשרדידיעלומאושרתהעולם,ברחביועמותותארגונים

טוויטר,טיקטוק,אינסטגרם,מרכזיות:חברתיותרשתותחמשעםמקצועיקשרמתקייםבנוסף,לנוער.

לעמותות,המיועדיםניטורוחשבונותישיריםהתקשרותדרכילעמותהמקנותאלופייסבוק.יוטיוב,

הסרתלגביוהןשנאהלתכניביחסהשונותהרשתותשלהציבוריתהמדיניותלשיפורשתורמיםצעדים

תכנים, כשם שיפורט בהמשך הדו"ח.

העינייםהורדוולאמהמקלדתהמסיתההידהורמהלא,2021שנתשלהראשונהבמחציתהגם

שעולהיותררבהלחשיפהוזכוהעולםברחביהופצואנטישמייםותכניםהאשטאגיםמיליונימהמסכים:

הןברשת,האנטישמיותתופעתלמיגורלפעולשאתביתרממשיכיםאנואלו,בימיםלשנה.משנה

הרצאותבקיוםהןולצעירים,נוערלבניחינוכיותסדנאותבקידוםהןפוגעניים,תכניםעלבדיווח

שקוף וגלוי.מקוונות לציבור הרחב והן בפרסום נתונים ודו"חות באופן

קריאה משכילה,

תומר אלדובי

מייסד ומנכ"ל העמותה
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מבוא

מקצהחיינואתשינתהאשר)COVID-19(הקורונהמגפתפרצהשבהכשנהתיזכר2020שנת

לעלות.ממשיכיםעודוהמספריםאדם,בנימיליוןמשלושהיותרשלחייהםאתוגבתהלקצה

בארצותהבחירותבהםבעולם,שהתרחשואחריםאירועיםבשלגםתיזכרהאחרונההשנה

אלוכלועוד.ערביותמדינותלמספרישראלמדינתביןהיחסיםלנרמולאברהם""הסכמיהברית,

הציבורי,ובמרחבהחברתיותברשתותשנאהותכניקונספירטיבימידעבהפצתלנסיקההובילו

התקוממויות חברתיות אלימות.בעידוד מסיבי מצד קבוצות בעלי עניין שאף קראו ויזמו

ניצולשלמדאיגהמגמהזיהינובעולם,והתפשטותההמגפההתפרצותלאחרקצרזמן

נגדובהמשךהעולם,ברחבייהודיםנגדאנטישמיותקונספירציהתיאוריותלהפצתהקורונהמגפת

רווחהפקתלשםהנגיףאתהפיצוהיהודיםכיהשקריתהטענהעמדהבמרכזןישראל.מדינת

במרחבהופצודומהאופיבעליתכניםמיליוניחדש.עולמיסדרולהנהיגליצורובמטרהכלכלי

פומבי ובאופנים דיסקרטיים וחשאיים.הוירטואלי בעשרות שפות ובמגוון רשתות חברתיות באופן

כלפיוהפיזיתהמילוליתבאלימותהחדההעלייהאתשעודדוראשוניםניצניםהיואלו

זה,בכללעלמין.ובתיהשואהלזיכרוןאנדרטאותובהשחתתונדליזםבמקריכולו,בעולםיהודים

שלהבירהבעירבשואהשנרצחוהיהודיםושלפרנקאנהשללזכרההרשמיתהאנדרטההושחתה

במעברקירעלנתלהנאצהכתובתהנושאכרוזהברית,בארצותאיידהובמדינתקוטנימחוז

עמודיםלמלאשביכולתןדוגמאותמאותועודשבגרמניהאם-אלגאואימנשטאדטבעירתחתון

רבים בדו"ח זה.

אנטישמיות כתוצאה מאירועים אחרים

האזרחשלהרצחאתהמתעדסרטוןהחברתיותוברשתותבתקשורתהופץ,2020במאי

ברשתותמידשפורסםהתיעודלאורהברית.שבארצותבמינסוטהפלויד,ג'ורג'האמריקני,

החברהכלפיגזענותנגדבמחאהלרחובותהעולםברחביאלפיםמאותיצאוהחברתיות,

שללמותוהאשמהאתתלורבותקריקטורותכולו.ובעולםהבריתבארצותהאפרו-אמריקאית

האמריקניםהשוטריםאתשמכשירותאלושהןבטענהישראל,ובמדינתישראלבמשטרתפלויד

בכוונתהבריתבארצותהמהומותאתלכאורהעוררהושהמדינההמקצועית,מהסמכתםכחלק

נגדשבצרפתבפריזגדולהתמיכההפגנתמכן,לאחרחודשלאומית.לתסיסהלגרוםתחילה
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מלוכלכים""יהודיםכגוןואנטי-ישראליות,אנטישמיותאמירותלקידוםהיתר,ביןנוצלה,גזענות,

ו"מדינת ישראל - מעבדת אלימות למשטרה".

אמנםהבינלאומיים,התקשורתבכלישהוצגישראלמדינתשלהמגיפה"על"הניצחון

הגבירבבדבדאךהחיסונים,שלהרפואיתלהצלחתםבאשרהעולםלאזרחיגדולהתקווההעניק

הופצה,חדשהתיאוריהישראל.מדינתונגדהיהודיםנגדהאנטישמייםהתכניםפרסוםקצבאת

להתעשרבמטרהולחילופין,הגלובלי,המניותשוקעללשלוטכדיהווירוסאתפיתחוהיהודיםלפיה

אנטישמיקמפייןברשתהופץהיתר,ביןלכאורה.לעולםהביאועצמושהםלמחלהחיסוןממכירת

גורמיםכשניהקטלנילווירוסישראלמדינתביןשהשווה#,Covid48ההאשטאגתחתואנטי-ישראלי

שמוכרחים להיפטר מהם, וזכה לפופולריות רחבה.

מגמות חיוביות

קרןהופיעההקורונה,מגפתבראיהחברתיותברשתותהאנטישמיהשיחהתגברותלצד

הצהרתאתאימצושוניםאקדמייםוגופיםסטודנטיםארגונימדינות,כאשרתקווהשל

Internationalה- Holocaust Remembrance Alliance.שללאנטישמיותהעבודההגדרת

העולם,ברחבירבותמדינותידיעלשאומצה),IHRA(השואהזכרלשימורהבינלאומיתהברית

לראשונהובהןמוסלמירובבעלותמדינותשלושידיעללראשונהאושררהישראל,מדינתגםבהן

בתופעתהגלובלילמאבקחשובהישגבבחינתהםאלוחיובייםצעדיםבחריין.ערבית,מדינה

האנטישמיות.

מדיניות הרשתות החברתיות

ברורהקהילהמדיניותקיימתשבהןחברתיותרשתותבחמשמתמקדשלפניכםהדו"ח

אינסטגרם,אלו,ברשתותלכול.וגלויהשקופהוהיאאחריםפוגענייםולתכניםשנאהלתכניביחס

תובאהאחרוןבחלקוומהיר.אנונימיבאופןתכניםעללדווחניתןופייסבוק,יוטיובטיקטוק,טוויטר,

יזומותפניותהשוטף,הדיווחלצדכימוכיחהדו"חטלגרם.ברשתבאנטישמיותהעלייהעלסקירה

אחתבכל-תכניםיותרשלמסיביתלהסרהמביאותהחברתיות,לרשתותהעמותהצוותשל

מהרשתות החברתיות.

דרכיםלקדםזה,דו"חשלשבמרכזוהחברתיותהרשתותחמשהמשיכוהאחרונה,בשנה

ומסיתים.אלימיםתכניםוהפצתהגזענותהשנאה,גילוייכזב,שלחדשותתופעתעםלהתמודדות

טלגרם,כמואחרות,מקוונותבפלטפורמותמשנתםלהפיץהאנטישמייםאתאילץזהצעד

ואכיפתמקיףפיקוחבהיעדר.9gagדוגמתאינטרנטואתריקלאבהאוס),VK(וקונטאקטה
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אלובפלטפורמותפועליםעדייןונאו-נאציםלאומניםאלו,ברשתותקיימתבכללאםהמדיניות,

אנטישמייםתכניםשלגבוהיםאחוזיםבפועלמסירותאינןהרשתותזאת,עםיחדמפריע.באין

בחלקשיורחבכשםהחברתית,הרשתמדיניותלביןIHRAהגדרתביןבקשרמקורולכךוהגורם

זה.

להסרתהמובילהאמצעיהואהעמותהמתנדביידיעלהתכניםדיווחוהמיידי,הקצרבטווח

פייקכזב,ידיעותומפיציםממשיכיםהיומוסרים,היושאילולאהמקוון,מהמרחבאנטישמייםתכנים

בפרט.ישראלומדינתהיהודיהעםנגדוקונספירציותאנטישמיותקונספירציותותיאוריותניוז

כךלהרחבתןופועלתהרשתות,במדיניותעתידישיפורמקדמתהעמותהפעילותהארוך,בטווח

את זכותן להתקיים.שיסירו תכנים הפוגעים בסמלים הלאומיים של מדינות ומבטלים

סיכום

למרחבהפיזימהמרחבעברואנטישמיותביטוייכינראהמבעבר,יותר,2020בשנת

כלפיפיזיתובאלימותאנטישמיותבתקריותלירידההובילוהקורונהשסגריבעודהווירטואלי.

ישהחברתיותלרשתותהחברתיות.ברשתותהאנטישמיבשיחחדהעליהנרשמההיהודים,

אתשהפרותכניםהסרתקידמווהןשואה,והכחשתאנטישמיותשנאה,שיחנגדברורהמדיניות

כללי הקהילה המשתנים במעט מרשת אחת לשנייה.

במאיהחומות""שומרהמבצעימיובעקבותיההביטחוניתההסלמהזה,דו"חכתיבתבעת

ישראליים,ואנטיאנטישמייםתכניםשלובהפצהבפרסוםנוספתמשמעותיתלעליההביאו,2021

למאבקהתנועההתגייסהבתגובה,העולם.ברחבייהודיםנגדאלימותתקיפותלגלוכן

נרחיבכךועלאלו,תכניםשלשוטףבדיווחלאותללאלפעולממשיכהועדייןברשת,באנטישמיות

בדו"ח נפרד.

באשראדםכללהטרידשצריכותמרכזיותשאלותשתימעלהשלפניכםבדו"חהמידע

בכלמתפרסמיםבפרטואנטישמייםבכללפוגענייםתכניםמדועהאחת,העולם:ברחביאדםהוא

חברהארגוןמטעםיזומותפניותמדועהשנייה,העולם?בכלנרחבתכהלחשיפהוזוכיםרגע

מאשר דיווח של משתמשי הרשת?אזרחית כמו התנועה, מביאות להסרת תכנים מסיבית יותר
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גיאוגרפיאזורקטגוריה,רשת,נתונים:פילוח
מתנדביבמהלכם,.2020באפרילשהחלהחודשים12בתניטורפעילותמסכםהשנתיהדו"ח

אנגלית,בעיקרןשונות,שפותבעשרמובילותחברתיותרשתותששיומיומיבאופןסרקוהעמותה

תכניםבניטורהושקעוהתנדבותשעותאלפיעשרותוצרפתית.גרמניתספרדית,ערבית,

נשמרהדיווחיםכללהתוכן.להסרתבאשרתגובתהאחרובמעקבלרשתבדיווחאנטישמיים,

נוסף.ומידעמסךצילוםתאריך,המשתמש,ועלהתוכןעלמידעהכוללומקווןמאובטחבטופס

הסרטונים,מהפוסטים,אחדכלשלדקדקניתבדיקהעלהיהאחראימתנדביםשלנפרדצוות

והסבריםברשתותהתכניםהסרתאחוזילצדזהמידעיוצגזהבחלקשדווחו.והתמונותהציוצים

על מדיניות הרשתות החברתיות ביחס להסרת תכנים.

הוסרושלאהתכנים.07.04.2021ה-עד07.04.2020התאריכיםביןודווחונוטרוהתכניםכלל

שיתוףלאורישירה,פניהבאמצעותאליהןנשלחופניה"),"לפני(להלן:השונותהרשתותידיעל

ובעולם.בישראלהיושביםהשונות,ברשתותהקהילתיתהמדיניותמנהליעםהמקצועיהפעולה

הרשתותשמנהלילאחררק,07.05.2021בתאריךבשניתהתבצעההתכניםכללשלבדיקה

"אחרי פניה").השונות הגיבו כי בדקו את התכנים והסירו את חלקם (להלן:

הגורם האנושי

הגדרתעלכלראשיתהמבוססתכניםליטורבאשרדומותהכשרותעובריםהעמותהמתנדביכל

עלרחבבאופןלומדיםהמתנדביםזאת,לצד).IHRA(השואהזכרלשימורהבינלאומיתהברית

המתנדבידיעלמתבצעהתכניםניטורהחברתיות.הרשתותמןאחתכלשלהקהילהמדיניות

מאודגבוהתכניםמספרכינצייןלכן,בקי.הואשבההזרהובשפהלפעולבוחרהואשבהברשת

מספרטוויטר.ברשתמתנדביםשליותררבמספרשלישירהתוצאהגםהואבטוויטרשנוטר

חשבוןבעלימתנדביםשלהנמוךממספרהואאףנובעטיקטוקברשתשנוטרהנמוךהתכנים

לחלוקהביחסוהןהנוספותהחברתיותהרשתותביחסהןרלוונטיתזוהבהרהטיקטוק.

הגיאוגרפית, המשתנה בהתאם לפיזור המתנדבים ברחבי העולם.

שימוש בהאשטאגים

כחלקהאחרונות.בשניםמאודלנפוץהפךברשתפוסטיםוקטלוגלתיוגבהאשטאגיםהשימוש

תכניהמקטלגיםאנטישמי,אופיבעליהאשטאגיםגםהחברתיותברשתותנפוציםזו,מתופעה

אנטישמייםאינםמסוימיםתכניםשונים,במקריםכינצייןואנטי-ישראלים.אנטישמיםשנאה
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אלותכנים#.deathtoalljewsדוגמתאנטישמי,אופיבעלבהאשטאגמתויגיםהםאךבהכרח,

אף הם דווחו לרשתות החברתיות ונכללים בסך התכנים המדווחים.

פילוח לפי קטגוריה

האחרונה,בשנההחברתיותהרשתותבמגווןשנוטרואנטישמייםהתכניםכלשלדקדקניתבחינה

מעלה חלוקת התכנים לפי מספר קטגוריות:

א. אנטישמיות קלאסית

שמקורןדתית,אוגזעיתאנטישמיותתיאוריותומפיץהיהודיתוהדתהיהודיהעםשעיקרםתכנים

שלקריקטורותיהיולדוגמהתכניםלכן.קודםשניםמאותואףהקודמתבמאה30ה-בשנות

הרעותבכלבעולם,לשלוטשרוציםהיהודים,שלוהאשמההגדול,האףבעלוהרמאיהגנבהיהודי

ביןומשוויםהקושריםותכניםהיהודיםלהשמדתהקוראיםתכניםכוללתזוקטגוריההחולות.

היהודים לשטן.

ב. אנטי-ציונות

שטניתלישותהציוניםוהשוואתוהרשעהרועכסמלהציוניתהישותשלהצגהשעיקרםתכנים

לחיסול הציונות.וגזענית, וכן השוואת הציונות לתנועה הנאצית תוך קריאה

ג. אנטישמיות מודרנית

אירועיםאקטואליים:אירועיםעלהמבוססותאנטישמיותתיאוריותשעיקרםתכנים.1

הקורונה,מגפתבספטמבר,11ה-פיגועידוגמתהבינלאומי,בזיכרוןשנחרטובינלאומיים

הסכסוך הישראלי-פלסטיני, "הסכמי אברהם", מבצעים צבאיים.

תכנים שעיקרם שנאת ישראל ושמחולקים לשני תחומים עיקריים:.2

שלהלגיטימיתזכותהוביטוללהשמדתהקריאהישראל,מדינתשלקיומההכחשתא.

יהודים,מיליוןשישהוברצחבשואההמדינהשלהקמתההצדקתלהתקיים,ישראלמדינת

האשמת מדינת ישראל בכל תחלואי העולם.

הפיכתו(שריפתו,הישראליהדגלבהשחתתבעיקרהמתבטאישראליים,סמליםביזויב.

לסמרטוט, עשיית צרכים).

ד. חדשות כזב (פייק ניוז)

תמונותזיוףבהםהיהודי,ולעםישראללמדינתביחסשקרייםתכניםהפצתשעיקרםתכנים

חייליםלכאורהשבהתמונותלדוגמה,הרחב.ההקשרהצגתללאתוכןופרסוםסרטוניםועריכת
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לאוהתמונהצה"למדיאינםהחיילמדיאךבעזה,פלסטיניםילדיםעלבנשקמאיימיםישראלים

צולמה בשטח ישראל, אלא במדינות ערב שכנות.

פילוח לפי אזור גיאוגרפי

עיקרכיעולההרשתות,בחמשאנטישמייםתכניםשיתפוו/אושפרסמוהמשתמשיםכללמבדיקת

ביבשתמקורםמהתכנים10%מ-יותרמהתכנים).30%(כ-התיכוןבמזרחמקורוהתכנים

דומהואחוזברוסיהמקורם4%הלטינית,באמריקה6%הברית,בארצותמקורם9%אירופה,

אתמצייןשלאמשתמשמזויף,פרופילטעמים:ממגווןידועאינומקורםמהתכניםכשלישבאסיה.

נהוג.מקום מגוריו או רשת חברתית שבה ציון מקום המגורים אינו

המקור)מדינותלפי(חלוקההאנטישמייםהתכניםאחוז:1תרשים
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אנטישמייםתכניםניטור

מהתכנים20%).27%(ובאינסטגרם)36%(טוויטרברשתנוטרוהאנטישמייםהתכניםמרבית

בטיקטוק.נוטרוהאנטישמייםמהתכנים2%רקביוטיוב.15%ו-הפייסבוק,ברשתנוטרו

חברתית)לרשת(חלוקהשדווחוהתכניםאחוז:2תרשים

חברתיות)לרשתות(חלוקהשהוסרתוכןאחוז:3תרשים

אחוזביותר,הגבוהההתכניםכמותנוטרהשבההחברתיתהרשתבטוויטר,כיעולהמהתרשים

שדווחומהתכניםמרבעפחותהוסרוובפייסבוקביוטיובבלבד).15%(כ-ביותרהנמוךהיהההסרה

הוסרטיקטוקברשתשדווחו.מהתכנים30%כ-הוסרוובאינסטגרםבהתאמה),18%ו-24%(

התכניםמספרנוטרשבההרשתזוזאת,עם).42%(כ-הרשתותמביןביותרהגבוההתכניםאחוז

הנמוך ביותר בהשוואה לרשתות האחרות.
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חברתיות)לרשתות(חלוקהפניהואחרילפנישהוסרתוכןאחוז:4תרשים

פניהלאחררקהוסרוהתכניםמרביתלטוויטר,פרטהחברתיות,הרשתותבכלכיעולהמהתרשים

לאחרהוסרומהםכרבעבטיקטוק,שהוסרותכנים41%מתוךמשתמש.דיווחבשלולאיזומה

הכל).סךשהוסרותכנים30%(מתוךדיווחלאחרהוסרותכנים20%ל-קרובבאינסטגרם,דיווח.

10%כ-דיווחלאחרהוסרוובפייסבוק,25%כ-שלסךמתוךדיווחלאחרהוסרו13%כ-ביוטיוב

תכניםיותרהוסרושבההיחידההחברתיתהרשתהינהטוויטר.18%כ-שלסךמתוךמהתכנים

בלבד).3.5%(כ-פניהאחרימאשר)12%(כ-פניהלפני
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פניהולפניאחריהרשתותמכלשהוסרוהתכניםממוצע:5תרשים

גידולהיההחברתיות,ברשתותאנטישמייםתכניםעלהתנועהשלהפניותבזכותכילראותניתן

שהוסרו.התכניםבאחוז128%של

מסקנות מרכזיות

מאשר)12%(כ-פניהלפניתכניםיותרהוסרושבההיחידההחברתיתהרשתהינהטוויטר.1

בצורהנאכפתהרשתשלהקהילתיתהמדיניותכלומר,בלבד).3.5%(כ-פניהאחרי

על תוכן פוגעני (אנטישמי).חיובית ומשתמשי הרשת זוכים לפידבק מדויק כשהם מדווחים

זו,ברשתיוטיוב.ברשתאףחיוביתבצורהנאכפתשנאהלתכניביחסהקהילהמדיניות.2

הביטויחופשאתשקידמוסרטוניםואילוהוסרו,הקהילתיתהמדיניותאתשהפרותכנים

מדינתכלפיהאישיתשנאתםאתשמביעיםמשתמשיםשלסרטוניםלראיה,הוסרו.לא

הישראלי-פלסטיניהסכסוךעלנואםישראליכנסתחברשלסרטוןלחילופין,או,ישראל

לזכותהישראל,למדינתהקשוריםלתכניםבאשרזאת,לצדלצפייה.זמיניםעדיין

הסירההרשתאחרות),חברתיותלרשתות(בדומההמדינהולסמלילהתקייםהלגיטימית

הממצאיםלאורישראל.מדינתשלהלגיטימיתבזכותהספקשהטילומהסרטוניםחלקרק

דומה יביא להסרתם המוחלטת.ברשת יוטיוב, סביר שדיווח חוזר על סרטונים בעלי אופי
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מדינתדגלשלוהשחתהביזויכולליםהחברתיותהרשתותבכלהוסרושלאהתכניםעיקר.3

טיקטוק.ברשתבייחודפופולרייםאלותכניםלהתקיים.הלגיטימיתזכותהוביטולישראל

אוקריאהכישקובעתכולןהחברתיותהרשתותמדיניותהיאהתכניםלאי-הסרתהסיבה

אופוליטיתבישותבמדינה,פגיעהואילויימחקו,ביהודים,זהובמקרהאדם,בבניפגיעה

לגיטימיות.בסמליה יישארו ברשת משום שמדובר, לטענתן, בדעות פוליטיות

דיווחוללאביותר,נמוךהינוהחברתיותהרשתותמכללהתכניםהסרתאחוזממוצע.4

ביותר.אקטיבי של משתמש פרטני וכן פניה יזומה, היה אף נמוך
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אינסטגרם
פופולריותהאשטאגים,בליוויקצריםוסרטוניםתמונותלהעלאתחברתיתרשתהיאאינסטגרם

המתויגותרבותאנטישמיותתמונותמתפרסמותזובפלטפורמהוצעירים.נוערבניבקרבבמיוחד

שמקדמותתמונותישראל,ומדינתהיהודיהעםכלפיותיעובשנאההמעודדיםבהאשטאגים

הכחשת שואה ומשוות בין העם הישראלי למפלגה הנאצית ועוד.

פניהואחרילפניהוסרושלאשהוסרתוכןאחוז:6תרשים
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דוגמאות לתכנים שהוסרו מאינסטגרם בעקבות דיווח:

בעולם.השליליותהתופעותבכלידישליהודיםכימסרמועברבפוסטקלאסית.אנטישמיות

הסחורההדבר".אותונשארהסוחראבלהזמןעםמשתנהאולי"הסחורהנכתבהתמונהבכותרת

-בעולםשקייםלכאורהשלילידברמסמלתמהןאחתוכלברקע,המסודרותהקופסאותהיא

בעלהתמונה,במרכזהיהודיהסוחרועוד.האקליםשינוייגלובליות,שוחד,פורנו,שקרים,פמיניזם,

ההאשטאגיםביןוערמומי.כזדונישמתפרשחיוךעםידייםמחכךוהואכיפהלראשוהגדול,האף

#.nazismו-#fuckisraelהאנטישמי:מהתוכןנפרדבלתיחלקשהםלתמונה,המצורפים

ממשלתראשאתרואיםבציורישראל.מדינתכלפישנאהשמעודדפוסטמודרנית.אנטישמיות

תנורלתוךפלסטיןבדגלעטוףקבורהארוןדוחףדוד,מגןשלסמלולזרועונתניהו,בנימיןישראל,

"פלסטיןמתנקשים",ציונים"יהודיםבספרדית:האשטאגיםמופיעיםהפוסטבתיאוראש.

הנכבשת", "פלסטין מותקפת".
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מתו?,באמתמיליוןשישה"האםששמוספרשקוראתאישהמוצגתבתמונהשואה.הכחשת

שניעומדיםמאחוריהמחקירה".מפחדתלא"האמתכינכתבהספרשלהאחוריתובכריכה

היהודים.אתהמייצגים"Z"האותובמרכזודודמגןשלציורשעליהןובחליפותבקסדותשוטרים

במטרהאותהומשתיקיםלהמכאיביםכלומרחשמלי,בשוקרהבחורהאתמחשמליםהשוטרים

שלא תחשוף את "האמת" לכאורה, שלפיה השואה לא התרחשה.

בתמונה.הקודמתבמאהבגרמניההנאצילשלטוןישראלביןהשוואהיהודי.הדגל/סמלביזוי

שלבאייקוןשימושקייםלהשוואה,פרטהנאצית.המפלגהסמללביןדודהמגןביןהשוואהמוצגת

עלהםאףמרמזיםבפוסטהאשטאגיםוליהודים.לישראלנוסףביזוישמבטאדברהדגל,עלצואה

"אנטי-אימפריאליזם".המסר האנטישמי, בין היתר נכתב: "אפרטהייד ישראל", "אנטי-ציונות",
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אתומעודדהנאציםעלשמגןמיישבתגובותלנאציזם.הציונותביןהשוואהציוניות.אנטי

#.ZioNaziכמובהאשטאגיםשימושועושהישראלדגלאתמבזההתוכןבנוסף,ההשוואה.

מהזבלשלהםהמדינהאתלנקותבסה"כניסו"הנאציםנאמרזהפוסטעלשנכתבהבתגובה

הזה".הציוני ועכשיו משלמים לטיפשים האלו פיצויים עד עצם היום

.ניוזקונספירציה/פייקתיאורייתומפיץ)9/11(אירועהמבוססשנאהתוכןמודרנית.אנטישמיות

עבודההייתה9/11"נכתבהתמונהבמרכזבספטמבר.11לפיגועיאחראיםהיהודיםהכתוב,לפי

באירוע.היהודיםהאשמתעלהמרמזדוד,מגןמופיע"עבודה"במילה"O"ובאותחיצונית",

עללקרואהפניהוישנהבעולם"האלימותאתלסייםיכולההאמת"רקנכתב:התמונהבתחתית

אותה "האמת" באמצעות חיפוש גוגל.
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"הגלובליזציההקורונה.בתקופתשפורסםבספרדיתפוסטאירוע.רקעעלקלאסיתאנטישמיות

היא המגפה - היהודים הם הוירוס".

דוגמאות לתכנים שלא הוסרו מאינסטגרם:

כ"הסרטןאותהמתאריםהאשטאגיםטרור"כ"מדינתהמדינהמתוארתבתמונהישראל.אנטי

הציוני".
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נכתבבתיאורבדם.כתובהSTOPוהמילהישראלדגלשבמרכזהתמונהישראל.הדגל/אנטיביזוי

בדםרוצחתהיאישראללפיהתפיסהשמקדםבספרדיתפוסטהפשיסטי".נתניהוהממשלה"ראש

קר ומעצים את השנאה והאנטישמיות.

הטענהישראל.אתשמבקרמיכלאתמשתיקותהבריתוארצותישראלכישטוענתקריקטורה

הכיבושאתמסתירה"ישראלזוובדרךל"אנטישמיות",נחשבתישראלעלביקורתכלהיאהעולה

הלא חוקי על ידי השתקה של כל מי שאומר את האמת".
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המשטרהביןשנייהוהשוואהבפלסטיניםלפגיעההשוואהפלויד,ג'ורגברצחצינישימוש

הישראלית לבין המשטרה האמריקנית.

והואהשטןבסמלשמקורוסמלהואדודמגןכינכתבבפוסטניוז.פייקהמפיץפוסטכוזב.מידע

סמל מומצא על היהודים, שהם מקור הרוע בעולם.
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ישראל כנאצית.בצירוף האשטאג שמתאר אתביזוי הדגל. שריפת דגל ישראל

הםמהשלהם,היקרההשואהללאלכם?נשארומההשואהאת"קחמודרנית.שואה/אנטישמיות

הציניתההונאהאתשביצעוופולשיםרוצחיםמלוכלכיםבנדיטיםשלחבורהכולההיהודים?

הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית".
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ניגוב (הישבן)"."דגל ישראל יכול לשמש רק למטרה שלביזוי דגל ישראל.
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טוויטר
מנועבעזרתמידעשלמתקדםלחיפושהודותיותרפשוטנחשבזוברשתאנטישמיתוכןחיפוש

בהכרחמצריךאינואנטישמייםתכניםלמגווןונגישותזוברשתמתקדםניטורברשת.החיפוש

למדי.שימוש בבינה מלאכותית, וניתן לעשות זאת בכלים פשוטים

פניהואחרילפניהוסרושלאשהוסרתוכןאחוז:7תרשים

23



דוגמאות לתכנים שהוסרו מטוויטר בעקבות דיווח:

יפה".יהפוךשהעולםכדירואהשאתהיהודיכל"תהרוגלאלימות.קלאסית/קריאהאנטישמיות

המשתמש נחסם.

6עודמתושלאומצריהודירצחומעודדהשואהאתשמהללציוץ.לאלימותוקריאההשואהזילות

מיליון יהודים. המשתמש נחסם.

24



הגרמני'.האשטאג: 'יחי/ברכות לתנורשלילת קיומה של מדינת ישראל.

שלכאויביםוהגדרתםדאע"שולארגוןלנאציזםהציונותביןהשוואהמודרנית.אנטישמיות

בנוסף נכתב 'מוות לישראל'.האנושות.

25



לצדהבריתארצותודגלישראלדגלשריפתבציוץישראל.מדינתלהשמדתקריאההדגל.ביזוי

ממוצאבלוגרידיעלפורסם.מנהיגנו"לנושהבטיחוכמותחוסלהציונית"המדינההכיתוב

.22בןפקיסטני

ולשעבדהעולםעללהשתלטכדיהקורונהוירוסאתהפיצוהיהודיםכינטעןקורונה.אנטישמיות

אותו.

26



להילחםיקומוהמוסלמיםשבוהיום"יבואיהודים.כנגדאלימותעידודקלאסית.אנטישמיות

ביהודים ויחסלו את כל יהודים"

אנימציה.אלימות כנגד יהודים.

27



לעולםמסביבאנשיםמחסניםאיךיודע"אתהנכתב:בציוץהיהודי.והעםישראלמדינתהשמדת

תשמידו את ישראל והציונים מהעולם."נגד כל האירועים הרעים, מלחמות, עוני, רעב, טרור, וכו'?

דוגמאות לתכנים שלא הוסרו מטוויטר:

בהפגנה אנטי-ישראלית בפקיסטן.שריפת דגל ישראל

28



לישראל"."מוותוקריאותוישראלבחרייןביןהנורמליזציההסכמיעלכביקורתישראלדגלשריפת

לבנון.

בציוץ נכתב: "'היהודים הם נבלים מרושעים".אנטישמיות קלאסית.

29



לאילדיםמקריביםיהודיםהיהודים-שלהנסתרות"הכוונותנכתב:בציוץקלאסית.אנטישמיות

יהודים כחלק מהדת שלהם". בארצות הברית.

בצירוףישראל"מדינתלהרסהימיםמספרעלמורה"השעוןנכתב:בציוץישראל.מדינתהשמדת

ההאשטאג "מוות לישראל". הודו.

30



"הווירוס של הכיבוש הציוני".השוואת הציונות למגפה ונכתב:אנטישמיות קורונה. בציוץ

31



טיקטוק
לבצעוגםשניות60עדשלקצריםסרטוניםולשתףלצלםמאפשרתטיקטוקהחברתיתהרשת

פופולריתזורשתהעולם.מרחביאחריםמשתמשיםעםלשתףניתןהסרטוניםאתחיים.שידורים

גם בקרב פוליטיקאים.בעיקר בקרב ילדים ובני נוער, ולאחרונה החלה להיות פופולרית

בעודהפרה,מהווהאינהמדינהשתקיפתהואהמרכזי"העיקרוןהאנטישמי:לתוכןטיקטוקתגובת

שלהפרהומהווהשנאהדברינחשבתמוסלמים)יהודים,פלסטינים,(ישראלים,אנשיםשתקיפת

והוספתמהמפה"ישראל"מדינתשלמחיקהאוהוצאהשמראיםסרטוניםשלנו.לקהילהההנחיות

טועניםופשוטפוליטיתאמירהמבטאיםהםשנאה.לדברינחשבותלאבמקומה"פלסטין"

אוישראליםדהיינומוגנת,קבוצהנגדמכווניםלאהסרטוניםישראל.ולאפלסטיןהיאשהאדמה

גרעיני.נשקעםישראלבהפצצתתמיכהכגוןהפרה,מהוותכןלאלימותישירותקריאותיהודים.

דברינחשביםאינםישראלשלמדיניותהאוישראל,צבאישראל,ממשלתאתשמבקריםסרטונים

בהם בצורה לא מכבדת".שנאה. זה כולל הכתמה, שריפה וקריעה של דגלים או שימוש

פניהואחרילפניהוסרושלאשהוסרתוכןאחוז:8תרשים

32



דוגמאות לתכנים שהוסרו מטיקטוק בעקבות דיווח:

מתחתנכתבמחוק.ישראלמדינתדגלולצדוזהביערןהישראליהכדורגלשחקןמופיעבסרטון

לתמונה: ״אנחנו שונאים את ישראל״.

פצצהשנשלחאחריוהחבר'ה״אניהכיתובעםמיוחדתביחידהחייליםקבוצתמופיעהבסרטון

גרעינית על ישראל״.

33



חיג'אבלבושהמוסלמיתואישההרצפהעלששוכביהודית-דתיתחזותבעלאדםמופיעבסרטון

לצדם אימוג׳ים של בעיטה ושל דגל ישראל.מביטה עליו.

אתמוחקתשהידבזמןזה"את"תיקנתיהכיתובמופיעבסרטוןישראל.מדינתאתלמחוקקריאה

ישראל.מדינתהקמתעם1948עדשהיהכשםפלסטיןאתלשחררוקוראתמהמפה,ישראל

34



והשירכבשהבדמותיהודישלקריקטורהמופיעהבסרטוןישראל.מדינתאתלמחוקקריאה

ישראל).ברקע: ״היא תלך ותיעלם מהעולם הזה״, (הכוונה למדינת

לעזההגיעה״ישראלונכתב:ערבי,ממוצאדמויותמופיעותבסרטוןישראל.מדינתלמחיקהקריאה

מוכנה למלחמה האחרונה ביום ראשון ברוך השם״.

35



קריאה להילחם ולהשמיד את האויב הציוני.

36



ביזוי הדגל. זריקת דגל ישראל לאסלה.

דוגמאות לתכנים שלא הוסרו מטיקטוק:

37



#ISRAHELLבהאשטאגים:ושימושישראל",על(להשתין)צרכים"לעשותלוחעלנכתבבסרטון

#.PISSONYOUו-

ניקויחומרעםשמוחקצעירנערמופיעצפיות,למיליונישזכהבסרטוןישראל.מדינתשלמחיקה

את המדינה מהמפה.

38



דגלעםהישבןאתמנגבאדםועליולטלפוןמגןכיסוימופיעבסרטוןישראל.מדינתדגלביזוי

ישראל.

39



סרטון שבו ישראל מושוות לחבורה של חזירים.

40



סרטון המציג את חיילי צה"ל כחזירים.

41



אנטי ישראל. שריפת דגל ישראל והכחשת קיומה של ישראל.

42



מחיקת ישראל מהמפה.

43



יוטיוב
בתוכניתהחבראזרחיתחברהארגוןבתורייעודיחשבוןבעזרתתוכןמנטריםאנויוטיוב,ברשת

YouTube(לעמותותיוטיובשל Trusted Flagger.(מביאלרובזה,חשבוןבאמצעותדיווח

109מתוךסרטונים22לפחותהוסרולדיווחים,הודותמדווחים.תכניםשליותרמהירהלבדיקה

עוקבים.8,000ל-קרובישנםלערוץמעשור.יותרלפנישפורסמואנטישמיבערוץסרטונים

היהודיםשליטתהואשמרכזןוגרפיות,בוטותקונספירציהתיאוריותכולליםזהבערוץהסרטונים

האדם,בניולכללעוקביםקוראהערוץציוני".בעולם"חייםכולנוכיוהטענהבעולם,לכאורה

שלהם לשלוט בעולם"."להתעורר ולהבין שבקרוב נצטרך לפעול כנגד הציונים והמזימה

פניהואחרילפניהוסרושלאשהוסרתוכןאחוז:9תרשים

44



העמותה.דיווחיבזכות109מתוךסרטונים22הוסרושממנוINFOWARהגרמניהיוטיובערוץ

קונספירציהתיאוריתעםסרטונים100כ-מעלפרסםומאז2009ב-לפעולהחלהערוץ

לרעה.אנטישמית בטענה שהיהודים שולטים בעולם ומנצלים את כוחם

דוגמאות לתכנים שהוסרו מיוטיוב בעקבות דיווח:

45



להםומציעברחובאקראייםאנשיםשעוצרמתימן.בלוגרידיעלשהופץסרטוןישראל.דגלביזוי

כלאמריקאי.דולר500ולקבללהציתלאהשנייהישראל,דגלאתלהציתהאחת,אפשרויות.שתי

המשתתפים בסרטון בחרו להצית את הדגל הישראלי.

אתלטובתהניצלההציוניתהתנועהכינטעןבסרטוןהשואה.עלאנטישמיתקונספירציהתיאוריית

לפלסטיןגדולותבכמויותלהגרליהודיםאיפשרשזהמכיווןהנאצים,ידיעלהיהודיםוטבחהשואה

ולהקים מדינה.

46



ואת ראש ממשלת ישראל להיטלרסרטון יוטיוב פרו פלסטיני שמשווה את הכיבוש לנאציזם

בתמונה מסרט על השואה.סרטון שעורך השוואה בין הציונות לנאציזם. עשו שימוש

47



דוגמאות לתכנים שלא הוסרו מיוטיוב:

(כגוןישראלוסמלידגלשריפתשלתמונותהכוללישראלנגדבערביתשירמושמעשבוסרטון

.מגן דוד)

בסרטוןהארץ".כדורשלהחזיריםהםהציונים"היהודיםהסרטון:כותרתמודרנית.אנטישמיות

נאמר שהציונים הם אויבים, חזירים וכלבים.

48



האנושות",של"המפלצתישראלמדינתמכונהבסרטוןהנאצי.לשלטוןישראלמדינתביןהשוואה

אתלשמרמנתעלבעולםפוגרומיםמארגנתהיאוכיהנאצים,כמובדיוקפועלתהמדינהכיונטען

השימוש במונח "ציוני".

בנימיןישראלממשלתראשביןהשוואהמוצגתבסרטוןהנאצי.לשלטוןישראלמדינתביןהשוואה

הם ממש אותו הדבר".נתניהו לבין אדולף היטלר. ונכתב: "לא רק שהם דומים,

49



חייחופשייה,"פלסטיןבכותרת:נכתבהישראלי,הדגלשריפתלצדהישראלי.הדגלביזוי

הפלסטינים חשובים".

היטלר לא שנא את היהודים.סרטון שבו נטען ברוסית כי אדולףחדשות כזב, עיוות השואה.

50



פייסבוק
יותררביםביטוייםוכולליםיותרפוליטיגווןבעליהםזוברשתהאנטישמייםהתכניםרוב

בישראלהערבית-פלסטיניתלאוכלוסייההישראלי-פלסטיני,לסכסוךישראל,למדינתהקשורים

הציונותהשוואתהיטלר,לאדולףנתניהובנימיןישראלממשלתראששלהשוואהלמשל,ועוד.

כישסביררבותבקבוצותמתפרסמיםזוברשתהתכניםועוד.בעולםהרסלזרועשרוצהלשטן

לרובמשותף.ענייןבעלותקהילותיצירתדווקאאלאאנטישמיות,הפצתהיהלאהמקוריייעודן

לדוגמה,העולם.מרחבימשתמשיםאלפיםעשרותחבריםשבהןבינלאומיתבקבוצותמדובר

קבוצות לחילופי ידע בשפות.

פניהואחרילפניהוסרושלאשהוסרתוכןאחוז:10תרשים

51



דוגמאות לתכנים שהוסרו מפייסבוק בעקבות דיווח:

יהודיםהשוואתשלכיתובעםיהודישלקלאסיתקריקטורהרואיםבתמונהקלאסית.אנטישמיות

לטפילים, ונכתב: "האויב שבפנים. אני חבר שלך, סמוך עליי".

ממשלתראשלביןהנאציהצוררביןהשוואהמוצגתבתמונההנאצי.לשלטוןישראלביןהשוואה

המילים,"אותןומתחת:הנבחר",הגזעאנחנו-הנבחרהעם"אנחנוונכתב:נתניהו,בנימיןישראל

מצרים.אותו השיגעון".

52



התמיכהלהפסקתקריאהמופיעהבתמונההנאצי.לשלטוןישראלביןהשוואהציונות.אנטי

אפריקה.בדרוםהאפרטהיידואתהנאציתהתנועהאתעצרושבעברכמוהציונית,בתנועה

מצרים.

מגפההיא"ציונותונכתב:ושטנימפחידיצורמופיעבתמונהואנטי-ציונות.קלאסיתאנטישמיות

בכדור הארץ״.

53



לבדהואכימהיטלרפחדו״יהודיםונכתב:היטלרמופיעבתמונהושואה.קלאסיתאנטישמיות

האנושות.הצליח לאחד את הימין, את השמאל ואת המוסלמים נגד אויב

״זהונכתב:דודמגןשלסמלעלבמיקרוסקופשמסתכלרופאמוצגתמונהבמודרנית.אנטישמיות

הסרטן הכי גרוע שראיתי״.

54



ישראלעלהזאתהחיהאתנשלחאחד"יוםונכתב:איראניטילמופיעבסרטוןישראל.אנטי

אינשאללה". פורסם בפקיסטן.

דוגמאות לתכנים שלא הוסרו מפייסבוק:

55



במעט,קרועישראלדגלרואיםבתמונההנאצי.לשלטוןישראלביןהשוואהישראל/שואה.אנטי

שמאחוריו דגל של גרמניה הנאצית.

ילדשמפחידנאציחיילביןהשוואהמוצגתבתמונההשואה.ועיוותלנאציםחייליםביןהשוואה

אותושעושהישראליחיילמצוירהשניובצדהשמדה,מחנהלכיווןללכתאותוומכריחבשואהיהודי

.דבר לילד פלסטיני

56



שהסדירהאחרתערביתמדינהמייצגתחרבכלערביות.למדינותישראלביןהנורמליזציההסכמי

את יחסיה עם ישראל והיא כמו דקירה לעם הפלסטיני.

על העולם".אנטישמיות מודרנית. "היהודים גרמו לקורונה בשביל להשתלט

57



ונמצאהנבדקההתמונהפלסטינים.בילדיםטובחצה"לאתהמציגהמזויפתתמונהכזב.חדשות

כמזויפת.

58



עלשמבוקשכמימוצגנתניהוובנימיןהנאצים,שללדגלישראלדגלשלהשוואהמוצגתבתמונה

ביקורת על ישראל אסורה".השמדת עם. נכתב: ״לישראל אין היסטוריה, רק עבר פלילי;

.דגל ישראלבתמונה נראים ילדים פלסטינים שורפיםביזוי הדגל הישראלי.

59



בזה אלה הם פוצצו את זה״.בתמונה נכתב: ״לא מטוסים פגעוקונספירציה אנטישמית.

60



טלגרם
למשתמשיהומאפשרתגבוהה,פרטיותרמתשמנהיגהמיידייםמסריםמערכתהיאטלגרם

הפלטפורמההמתפרסם.התוכןשלואכיפהפיקוחללאכמעטסודיות,מעטהתחתלפעול

משתמשיםחסימתכזב.וחדשותשמועותאנטישמיים,מסריםלהפיץלאנטישמיםמאפשרת

צ'אטבאפליקציותהפרטיותבמדיניותשינוילצדלעיל,שנדונומהרשתותוגזענייםאנטישמים

משתמשלפתוחאנטישמים,בהםרבים,הובילההאחרונים,בחודשיםווטסאפ)(דוגמתאחרות

בפלטפורמה.

ומאמיניהנאציםעלשמקלהמאוד,גבוההברמהסודיותשלעקרונותעלומושתתתבנויהטלגרם

אירועיםבתכנוןומבוקרמאורגןמסודר,באופןולפעולאנטישמייםתכניםלפרסםהלבנההעליונות

בהןוחבריםבקרה,אוצנזורהללאשפועלותאנטישמיותקבוצותומקימיםחובריםהםציבוריים.

אנשימתכנתים,רופאים,מהנדסים,ובהםאירופאיות,ממדינותבעיקרהעולם,מכלאלפיםעשרות

צבא לשעבר.

עיקריים:הפעילות האנטישמית בטלגרם ניתן לחלקה לשלושה אופנים

הציבורי,במרחבהמתקיימיםאירועיםומופקיםמתוכנניםשבהםמקוונותפגישותקיום.1

נאציםסממניםמופיעיםאלובאירועיםהאנטישמית.התורהאתמפיציםהםבהם

מסורתיים כמו שלטים עם צלב קרס וקריאות "הייל היטלר".

שמאפשריםו"קריפטו","ביטקוין"כמווירטואלייםמטבעותבאמצעותתרומותכספיגיוס.2

טרורלמימוןוכןהאירועים,למימוןגםמיועדיםאלוכספיםעקבות.ללאכספיםהעברת

ורכישת אמצעי לחימה.

ברשתותומשותפותשמופצותרבים,אמניםמצדאנטישמיותקריקטורותשלוהפצהיצירה.3

חברתיות אחרות.

תוכןומנטרמודיעיני,ככליבפלטפורמהשימושעושהמתנדביםשלמצומצםאוסינטצוות

כךאחרות.ברשתותהפועליםאנטישמיםמשתמשיםעלמידעאיסוףלצורךהיתר,ביןאנטישמי,

בקבוצותפעילותינואתלחשוףבליאלו,ברשתותמפרסמיםשהםתכניםלהורידמצליחיםאנו

בקבוצותהמופצותאנטישמיותקונספירציהתיאוריותעלמדווחיםאנובנוסף,חברים.הםשבהן

אףולעתיםיוסרוהמשתמשקצרזמןתוךיתקבלפידבקלרוב,משתמשים.שלנמוךמספרבעלות

אפשריבלתיעדקשהזאת,חרףשבבעלותו.הסלולרבמכשירבאפליקציהחוזרמשימושייחסם

להביא להסרה מקיפה ורחבה של התכנים.
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אשרקבוצותנעילתבאמצעותאלותכניםולהסירלנסותהרשתהתחילההאחרונה,בתקופה

בידתפעלטלגרםהנהלתשגםהיוםרחוקלאכימאמיניםאנואלו.תיאוריותכמפיצותמדווחות

להפיץיעברוהםהאנטישמים,בעבורתיסגרזווכאשרבקרבה,הבוערתהאנטישמיותכנגדקשה

).GitHub(ו"גיטהאב")Discord("דיסקורד"דוגמתבפלטפורמותמשנתןאת

דוגמאות לקבוצות ולמסרים אנטישמיים בטלגרם:

קללותכוללותמהןרבותבטלגרם.אנטישמיותקבוצותשלאחרותרבותמתוךדוגמאותשתיאלו

***f"דוגמתהיהודי,העםכנגד jews,"שחורים"ללאישראל",בעדחדשות"נגדדוגמתותיאורים

ריבויעצםמדי,רביםמשתמשיםאיןשבתמונהשבקבוצותאףעלועוד."נאציזם"יהודים",או

מרובותהקבוצותכילצייןחשובבטלגרם.אלולקבוצותהביקושעללהעידיכולההקבוצות

עליהן.המשתמשים יוצגו בשמות מורכבים יותר על מנת שלא ידווחו
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העולםמלחמתבזמןהגרמניהאווירחיל(Luftwaffeבשםבקבוצהפוסטרואיםבתמונה

המצורפתבתמונהנאצים".שלתמונותתראוכאןלארים.מיועדת"הקבוצהנכתב:שבוהשנייה),

צלבי קרס.מופיע דגל שחור ועליו סמל התנועה הנאצית, ומתחתיה מוצגים

יהודיידיעל"מופעל"עצבניגברשבהאנטישמיתקריקטורהמופצתשבתמונההטלגרםבקבוצת

בהסתה לרוע ולאלימות.קטן שגורם לו להרביץ לפיל. קריקטורה זו מאשימה את היהודים

63



Thomas Sewellנגדשנאהומסריאנטישמייםמסריםשמפיץידוע,אוסטרליניאו-נאציפעילהוא

אותנו",להרוסזוממיםהיהודיםכי"נכתבמימין:לעיל:המסךבצילומילראותשניתןכפיישראל

The"הישראליהעיתוןשלשהשרתכךעלצוחקהואשבופוסטמשמאל:"רודן".מכונהוישראל

Jerusalem Post",מהשמיים.זהאת"ארגן"שכביכולהיטלר,אדולףשלתמונהומצרףנפל

מאייםישראליחיילשבהקריקטורהמוצגתהיטלר,אדולףשלשמואתהנושאתטלגרםבקבוצת

על ילדים מפוחדים לקרוא על השואה.
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הועלתהבקבוצהצדק.שהואומדגישההיטלראדולףשלשמואתהנושאתנוספתטלגרםקבוצת

היוהבריתבארצותהאפרו-אמריקאיםהעבדיםמבעלי78%לפיהשגויה,עובדהשהציגהתמונה

יהודים.
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