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 דו"ח בנושא ניטור תכנים אנטישמיים ונגיף הקורונה

 

מאז התפשטות מגפת הקורונה ברחבי העולם חלה עלייה בהפצת תכנים  

אנטישמיים במרחב המקוון. בתקופה שבה רוב אזרחי העולם חיים בסגר השימוש  

באינטרנט וברשתות חברתיות מתרחב. לצד זאת, מתחזק גם השיח האנטישמי  

מזה שנים ברשתות החברתיות. התכנים כוללים קונספירציות ותכני  שמתנהל 

שנאה הקושרים בין היהודים ומדינת ישראל לבין המגפה בדרכים שונות: המצאת 

הנגיף הינה המצאה יהודית, או לחילופין, הפצת המגפה והתפשטותה מקורן 

ביהודים ובמדינת ישראל. התכנים מופצים ומשותפים הן על ידי משתמשים  

 פרטיים והן על ידי קבוצות וחשבונות פתוחים, סגורים וסודיים. 

 

הדו"ח סוקר תכנים אנטישמיים שנוטרו בעיקר באנגלית, ספרדית ורוסית, בארבע  

. הצמצום בכוח האדם  17.3.2020-17.4.2020רשתות חברתיות בין התאריכים 

,  שאחראי למעקב אחר דיווחי משתמשים ברשתות השונות בחודשים האחרונים

 מותיר תכנים אנטישמיים רבים ברשת במקום שיוסרו.  

 

 

 כותבי הדו"ח:  

 תומר אלדובי, מייסד ומנכ"ל  

 קרלוס ביג'יו, מנהל פיקוח ניטור התכנים 

17.04.2020 
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-הציוץ טוען שישראל )"ישראל גיהנום"

"Israhell "19"( טוענת את "נשק-COVID. 

"Guey" היא הגרסה המקסיקנית לסלנג ""Buey 

 המשמש במדינות אמריקה הלטיניות השונות.
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( הוא NWOהסדר העולמי החדש )

תיאורריית קונספירציה על ממשלת צל 

 עולמית מתהווה.

 NWOפוסט זה יוצר קשר בין 

גיהנום" )ישראל( בכך שהוא -ל"ישרא

הרוע" טוען שישראל היא "מוקד 

 ונוצרה על ידי "טרור ציוני".
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על  וסיהציוץ הזה הוא שיר אנטישמי ר

לסין  COVID-19 היהודים, בטענה שהם שלחו

 בדואר כדי שהם ישכחו את רצח ישו. 

"לעולם לא נסלח ליהודים שהרגו את ישו," 

 ו"ניתן ליהודים פחם" אחרי שהנגיף יעבור.

mailto:Info@FOAntisemitism.org


 
 

 

7 
 

Info@FOAntisemitism.org   •   www.FOAntisemitism.org 

  

 –ליהודים   COVID-19משווים את הבציוץ זה 

באומרו "יהודים הם נגיף שזוכה לאמונכם ואז הורג 

 יהודים הם וירוס קטלני. –אותך" 
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הציוץ מציג קונספירציה בה מהנדסים ישראלים עיצבו את 

מהאוכלוסייה  2/3כדי לחסל "לפחות  G5רשת הנייד 

" תוך הקפדה CoronaVirusHOAXהאמריקאית" באמצעות "

 G5על כך שיהודים בטוחים ממנה על ידי אי התקנת רשת 

)ממשלת הכיבוש  ZOGבישראל. במאמר מוזכרים גם 

 הציוני(, שמוסיפה לאופייה האנטישמי. 
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אינו קיים אלא הוא   COVID-19זה טוען ש YouTubeמשתמש 

 קונספירציה של "הכובשים היהודים" להפצת רעל באמצעות חיסון.

הציוץ הזה טוען ש"הציונים שילמו מיליונים" כדי ליצור 

 את הנגיף.
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 : תכנים אנטישמיים שנוטרו ולא הוסרו עד לפרסום הדו"ח:1נספח 

Instagram 

● https://www.instagram.com/p/B-aMsELI8n6/ 

● https://www.instagram.com/p/B-MICgBATtE/ 

● https://www.instagram.com/p/B-ocuQTAW5A/ 

● https://www.instagram.com/p/B-pbTDTpVsZ/ 

● https://www.instagram.com/p/B-b24BPg8f6/ 

● https://www.instagram.com/p/B-hbX4uAHJl/ 

 

Facebook 

● https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2633692976874408&set=a.1

486841748226209&type=3&theater 

● https://www.facebook.com/627020772/posts/10157045889500773?d=n&

sfns=mo 

● https://www.facebook.com/100036887446322/posts/210228880216692?

d=n&sfns=mo 

● https://www.facebook.com/100011693311565/posts/1060880624311705?

d=n&sfns=mo 

● https://www.facebook.com/1267476604/posts/10222002576794644?d=n

&sfns=mo 

● https://www.facebook.com/khosseinian/posts/10215781784888818 

 

Twitter 

● https://twitter.com/EvitaFalangista/status/1235884709273628674 

●  https://twitter.com/Funesto__/status/1223038673811398662 

● https://twitter.com/kikkaroja/status/1249339999637536777 

● https://twitter.com/kikkaroja/status/1245333179545706498 

● https://twitter.com/kikkaroja/status/1246438574435663880 

● https://twitter.com/ManManFiq/status/1246032303282774016 

● https://twitter.com/psclhmbrt7/status/1247213802942316551 
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● https://twitter.com/Shxrun_/status/1238491295351332866 

● https://twitter.com/alsayyedhussein/status/1238754185480454146 

● https://twitter.com/syaafairuzz/status/1244567847877001217 

● https://twitter.com/_nabilasyraf/status/1221458909640024064 

● https://twitter.com/QilaSunfLoWer/status/1225988389985349632 

● https://twitter.com/rizzleoo/status/1238191550867419139 

● https://twitter.com/Etkili_insan/status/1247487878411816960 

● https://twitter.com/hamada_najar/status/1242198473560260615 

● https://twitter.com/hilalsekizk/status/1237895226070450176 

● https://twitter.com/GraviolaDOTfi/status/1246767369810325504 

● https://twitter.com/tainoaz/status/1244668624356376576 

● https://twitter.com/fL7gZARhtD847Ep/status/1249469248453345286 

● https://twitter.com/SeriousBiggg/status/1245644178794508290/photo

/1 

● https://twitter.com/PierTrader/status/1245882755289878533 

● https://twitter.com/riksavisen/status/1246665190730600449 

● https://twitter.com/VerdiGg/status/1245135254098190338 

 

YouTube 

● https://www.youtube.com/watch?v=slqwe9hwhic 

● https://www.youtube.com/watch?v=hwMasA6rzgk&t=27s 

●  https://www.youtube.com/watch?v=hm9Y3MEG9iQ&feature=youtu.be 

●  https://www.youtube.com/watch?v=bQwYW9WgLAY 

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

● https://www.youtube.com/watch?v=z39SJXmS9NE 

●  https://www.youtube.com/watch?v=KkqtTpIZp7s 

● https://www.youtube.com/watch?v=Sd8vkp8EMIs 

● https://www.youtube.com/watch?v=t-fUS6DQtk8 

● https://www.youtube.com/watch?v= _ReiLR2MyL4 
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