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 עיקרי הדו"ח

 ,"מאחורי המסכה"דו''ח את פרסם המשרד לנושאים אסטרטגיים  2019ספטמבר חודש ב .1

. הדו"ח ימציה לישראל לבין אנטישמיותגיטל-והדה BDS-המציג את הזיקה בין קמפיין ה

 80-ה של למעלה מהצג באמצעות ,זאת .באופיו הינו אנטישמי BDS-קמפיין ההוכיח כי 

האנטישמיות  תוכן העולה בקנה אחד עם הגדרת BDS-בכירי קמפיין ה בהן פרסמודוגמאות 

 . )הברית הבינלאומית להנצחת השואה( IHRA של

מבצע  המשרד לנושאים אסטרטגייםובהמשך לדו"ח הקודם, עם פרוץ משבר הקורונה,  .2

 ,ברחבי העולם האנטישמיותולגיטימציה -ביטויי הדהמעקב אחר בשבועות האחרונים 

באמצעות המעקב נעשה  הקורונה.נגיף התפרצות למדינת ישראל יהודים ובין  יםהקושר

באמצעות ניטור וכן לגיטימציה וחרמות, -דה ארגוני שלבין היתר ניטור רשתות חברתיות, 

הערכות  . לצד זאת, מקיים המשרדעויניםמדינתיים -סמיגורמים מדינתיים ושל טאויות התב

  מרחבי העולם. ישראלים-אזרחית פרוארגוני חברה ראשי ו היהודי מצב עם בכירי העולם

-דהלקדם במטרה שימוש נרחב בוירוס הקורונה תמונת המצב המצטיירת היא של  .3

 יםתוך שימוש במוטיב ,תיאוריות קונספירציהלגיטימציה למדינת ישראל באמצעות הפצת 

המיוחד  שליחאחמד שאהיד, ה ידי-לע באפריל 17-ב הוצג לחומרת המצבביטוי  .םייאנטישמ

עלייה בתופעת האנטישמיות מהזהיר שהלענייני חופש דת,  םשל האו"מועצת זכויות האדם של 

  נגד התופעה."תקיפים" ות נגיף הקורונה וקרא לאמץ צעדים טבעקבות התפש

כפי כי ציין לאחרונה אילן קאר, יועצו המיוחד של הנשיא טראמפ למאבק באנטישמיות,  .4

 בהת המותאמת למציאות אנטישמיות קלאסיאשר יותר מהאנטישמיות החדשה היא לא ש

 -למצב הנוכחי  התאמהכך גם האנטישמיות בנושא הקורונה היא  ,קיימת מדינה יהודית

 ."מטילים את האחריות למשבר הנוכחי על היהודים ,טישמים עושים מה שהם עשו תמידהאנ"

העלייה הניכרת במקרי תכנית אסטרטגית להתמודדות עם  פועל לגבש לדבריו, הממשל

שמירה על הביטחון הפיזי של ב כאשר תכנית זו עתידה להתמקד ,במדינה אנטישמיות

התמודדות עם ב; לרשויות ככלי עבודה IHRAאימוץ הגדרת בת; והיהודי לותהקהי

יסוס תכניות לימוד להכרות מעמיקה עם המסורת, התרבות בבואנטישמיות במרחב המקוון; 

  .וההיסטוריה היהודית

 , אשרלגיטימציה בעלות מוטיבים אנטישמיים-והתבטאויות דה תיאוריות קונספירציה .5

  לשתי קבוצות: איפוא, נחלקות ,בהקשרי וירוס הקורונהבעת האחרונה מופצות 

מגפות קונספירציה בדבר הפצת  כהמשך לתיאוריות - כנגד יהודים אנטישמיות קלאסית .א

. הגורם המחולל באירופה מזה מאות שנים ותנפוצ והיאשר  ,מחלות על ידי יהודיםו
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גורמים מסוימים טה גם וע, ובמידה מובאירופה בבארה" קיצוניימין  חוגיהמרכזי הינם 

 . הקיצוני שמאלבו הרחב ציבורב

 .לגיטימציה לישראל-כהמשך לביטויי דה - מדינת ישראל נגדאנטישמיות מודרנית כ .ב

 , ארגוני טרורמדינתיים-וסמיגורמים מדינתיים  המחוללים המרכזיים הינםגורמים ה

  .BDS-ה קמפייןינית, חמאס, סטהרשות הפלאיראן,  , כגון:פעילי חברה אזרחיתו

נגיף ל משולים ישראלמדינת ו/או  היהודיםהוא ש התבטאויותכלל הל משותףמוטיב  .6

בסיס על . להשגת יעדים כלכליים ופוליטיים הוירוסוכי הם מנצלים את התפשטות , הקורונה

מאשימה  והשנייהאחת מאשימה את היהודים  - ותמקבילת ועלילשתי ת ומוטיב זה, מתגבש

  .את ישראל

 
 נגד"קלאסית" ההאנטישמית  העלילה

 היהודים

 נגד" חדשה"ה האנטישמית העלילה

 ישראל מדינת

 לגיטימציה(-הדה )כחלק מקמפיין

 ישראל היהודים האשם

 ניצול הנגיף והפצתו פעולהה

 יה הפלסטיניתיעל האוכלוסשליטה  עולם או בצע כסףבשליטה  המטרה

 

גורמים קיצוניים משני קצוות הקשת בעת האחרונה למעשה, וירוס הקורונה הוביל  .7

משמש  במסגרת זו, .הנראטיב אנטישמי זההכוללות לקדם תיאוריות קונספירציה הפוליטית 

מקודמת  היא כיצד" מעבדה בתנאי" רואים ובו לאנטישמיות בוחן מקרה מעין הקורונה נגיף

  . היהודים נגדכ והן ישראל ינתדמ נגדכ הן, עלילה ואותה מוטיב אותו סביב

 נגדכוהחרמות  ציהימגיטל-הדהקמפיין עד היום מובילי  , שכןרבה להתפתחות זו חשיבות .8

, אלא אנטישמיותישראליות אינן מהוות -ציוניות ואנטי-עמדות אנטיישראל טענו כי מדינת 

נגיף הקורונה התפשטות  סביבהמושמעת  הרטוריקה. ברם, ביקורת לגיטימיתבהבעת מדובר 

 מיגורל יםפמשותה יםישמיאנטבמוטיב ובעלילה כי מדובר  ובולטת פשוטה בצורה מציגה

 . הקיצוני הימיןקרב חוגי מ הקלאסיים אנטישמייםולישראליים -אנטי לגיטימציה-דה

 

 
לקדם הפוליטית וירוס הקורונה הוביל גורמים קיצוניים משני קצוות הקשת 

 הנראטיב אנטישמי זההכוללות תיאוריות קונספירציה 
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לעיתים עושה הלגיטימציה לישראל, -דה פעלתנות רבה של  ניכרת בשבועות האחרוניםואכן,  .9

 גורמים מספר ידי-לע מובלתאשר , וושתואר םיעלילה האנטישמיבמוטיב ושימוש בקרובות 

   :אחד לשניההנותנים רוח גבית 

אלו מנצלים את התפשטות  - רחבי העולםב BDS))לגיטימציה והחרמות -ארגוני הדה .א

רצועת , בדגש על מול הפלסטיניםללפעילותה  בהקשר הנגיף כדי לתקוף את מדינת ישראל

תחת האשטגים  , חלקםרביםפרסומים ארגונים אלו אף מפיצים ברשתות החברתיות  עזה.

ישראל לוירוס הקורונה. להאשטגים אלו חשיפה מדינת המשווים בין הציונות ו מרכזיים,

 בהפצתם.הטמונה פוטנציאלית של מיליוני עוקבים ברחבי העולם, ומכאן נובעת הסכנה 

 מאז תחילת התפשטות הנגיף באזור ,רחיתזאארגוני חברה  שמוביליםלמאמץ במקביל  .ב

תיאוריות  הפלסטינית, בהובלת ראש הממשלה אשתיה, בכירים ברשות מקדמים

תוך שילוב של אלמנטים אנטישמיים  זאת, .נגד ישראלכקונספירציה ועלילות דם 

באחריות להפצת ולהתפשטות הנגיף בשטחי של ישראל ומסיתים, שעיקרם האשמתה 

באמצעות בין היתר  ,ישראל מפיצה במכוון את הנגיף לטענתם,הרשות ובמזרח ירושלים. 

רבים אף פלסטיניים ם שעובדים בשטחה וחוזרים חולים. גורמי ממסד יפועלים פלסטיני

הכיבוש  -ישראל לנגיף, בטענה כי הפלסטינים נאבקים מול שני וירוסים מדינת משווים בין 

, חדשיםאנטישמיים נרטיבים גם  גורמים אלוידי -עלימים האחרונים מופצים בוהקורונה. 

ישראל מזרימה מי לפיהם ו, עלילות הדם של הרעלת מי שתייה ובארותהמזכירים את 

"נגועות" בקורונה וקוברת בשטחי הרשות פסולת רפואית  תנחלויותשפכים לשטחים מה

  מזוהמת בקורונה. 

, בין . גורמים איראניםגם איראן לוקחת חלק בהפצת תיאוריות אנטישמיותבאופן דומה,  .ג

מפיצים התבטאויות וקריקטורות  ,קשורים למשטרהתקשורת אמצעי  היתר באמצעות

)ראו  אנטישמיות בהן מתוארים היהודים וישראל כמי שעומדים מאחורי הפצת הנגיף

  .בהמשך(

לנגיף  היהודיםימין קיצוני המקשרת בין קבוצות ענפה של  מתקיימת פעילות, במקביל .10

לפיהם היהודים  ם,ייעל המוטיב והעלילה האנטישמ . פעילות זו נשענת גם היאהקורונה

שיח גם זליגה של  תניכר, בעת-בה. לעיל תוארשמנצלים את התפשטות הנגיף, כפי 

זוכות לחשיפה רחבה אשר  ברשתות החברתיותבקרב הציבור הרחב, בעיקר  קונספירטיבי

בעת  חברתיות ברשתות הנרחב השימושלאור הישארותם של אנשים רבים בבתיהם.  יותר

 . חדור יותר ויותר לשיח מיינסטריםשוליים ל מאפשר לזרמים הנוכחית
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 לשיחות ווידאופריצה היא  שבלטה בתקופה האחרונה תופעה נוספת חדשה .11

(Zoombombing) תופעה זו הפכה לנפוצה . לגיטימציה-ופעילי דה גורמים אנטישמיים ידי-לע

שהעולם ריחוק החברתי ה לאור ,בחודשים האחרונים על רקע השימוש הגובר בשיחות וידאו

)אנושיות וטכנולוגיות( לאתר את הפרצות גורמים עוינים מצליחים . במסגרת זו, שרוי בו

ביום  שיחת זום שקיים שגריר ישראל בגרמניהכך למשל,  .דרכן תכנים פוגענייםולהפיץ 

שיחת זום  נפרצה גם ובאופן דומהידי גורמים אנטישמיים, -נפרצה עלולגבורה שואה זיכרון לה

ידי אלמונים שקראו קריאות ברוח -על Yeshiva University-שקיימו סטודנטים יהודיים מ

שיחות נוספות של גורמים יהודים נפרצו גם הן וזוהמו על ידי תכנים אנטישמיים  הנאציזם.

 בוטים. 

השלכות על  , בין היתר,להיות ותעלולובביטויים האנטישמיים  קונספירטיביה בשיחלעלייה  .12

 איומיםמושמעים כעת כאשר כבר  - ישראליםהן של ו של יהודיםהן  -הביטחון הפיזי 

מפני הכוונות של גורמי ימין קיצוני  FBI-גורמים ב לדוגמא, הזהירו בארה''ב. נגדםכ לאלימות

"כאשר , סינוואר, איים כי בעזה חמאסראש הלשכה המדינית של . להדביק יהודים בוירוס

 . ישראלים לא ינשמו"מיליון  6מכשירי הנשמה, נצטרך 

את  עלולה להפוךברחבי העולם,  מתרחשת אשר ,הסגר הסרה ההדרגתית שלהלהבנתנו,  .13

 בתווך שהתקיים הבעייתי השיח כי החשש לנוכח ,זאת .קרובהאיום למוחשי בטווח הזמן ה

על כן,  .הפיזי למישור יעבור - הכלכליות ההשלכות בשל תסכול תחושות עם יחד, הדיגיטלי

צעדי  גברתשיטתי ונרחב, ה מידעהחל מאיסוף  -נדרש כבר עתה לגבש ולנקוט בשורת צעדים 

המלצות לפעולה ברשתות ובשטח )לפירוט ראו  תגבור אמצעי ביטחוןענישה וכלה באכיפה ו

 בהמשך(.

 מקדמים םאותח זה היא לעמוד על ההקבלה הברורה בין המוטיבים והעלילה "מטרת דו .14

זו המקודמת לבין  -אשר איש אינו מפקפק בהיותם אנטישמיים  -מובילי האנטישמיות מימין 

מציה, הטוענים עד היום, כאמור, שאינם יגיטל-והדה BDS-ה ארגוני ופעיליידי -על

שנאה סביב וירוס הקורונה השיח החדשה של התפשטות המציאות , ברם .אנטישמיים

 .מוכיחה אחרת
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של נגד מדינת ישראל וכלגיטימציה -ההשלכות המסוכנות של ביטויי הדה התמודד עםבמטרה ל

 נגד יהודים יש לפעול במספר צירים:כתיאוריות הקונספירציה 

המחוללים ודרכי ההפצה  זיהויבדגש על ההתבטאויות, ו וע ורחב את התופעותבאופן קב לנטר .א

שירכז את  אחוד הקמת מרכזתוך  ,זאת .והמסרים האנטישמיים של תיאוריות הקונספירציה

 .בישראל ובחו"ל המידעים הקיימים מכלל הגופיםתמונת המצב ו

 להסירבנחישות ובמהירות אלה תפעלנה כדי שמובילות, החברתיות הרשתות לפעול מול ה .ב

 אנטישמי. או קונספירטיבי ו/בעלי תוכן פוסטים 

ביטויי אנטישמיות כנגד והפצת שיח שנאה כנגד  אכיפה משמעותיתלדרוש ממדינות במערב  .ג

 .ויהודים מדינת ישראל

 האו''ם את המלצותיו של שליח בכדי שיאמצוגופים מדינתיים ובינלאומיים לפעול מול  .ד

חוקים נגד שיח ת; חקיקת והיהודי ות, כגון: נקיטת אמצעי ביטחון עבור הקהיללענייני דת

 לאנטישמיות.  IHRAשנאה; אימוץ הגדרת

במסגרת זו, יש , עם הסרת הסגר. יזית נגד מוסדות וגופים יהודייםלמניעת אלימות פלהיערך  .ה

 פיזיים בקהילות היהודיות.אמצעי אבטחה מודיעיניים ו להגבירלבחון כיצד 

ממליצים לגורמים פרו ישראלים ויהודיים לבחון דרכים להגביר את האבטחה של שיחות  .ו

הדרך העיקרית לקיום   פלטפורמה זו תהיהבשל ההבנה שלפחות בתקופה הקרובה  זאת,וידאו. 

, ולנוכח העובדה שגורמים קיצוניים ימשיכו לנסות ולהפיץ את משנתם דרך שיחותמפגשים ו

 פריצה לערוצים אלו.

להפסיק לאלתר את ההסתה  לדרוש מהפלסטיניםומערב ה ול בשיתוף פעולה עם מדינותלפע .ז

 .נגד ישראל בכלל ובנושא הקורונה בפרטכהמלווה במוטיבים אנטישמיים מובהקים  

 

 

  לפעולה מלצותה

 והגברת הביטחון הפיזי והמקוון אכיפה מוגברתל, שיתוף פעולה בינ"
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 ונגיף הקורונה אנטישמיותלגיטימציה, -דה

 המרכזי: היהודים/ישראל משולים לנגיףהמוטיב 

 

  
 היהודים משולים לנגיף הקורונה

 "אנטישמיות קלאסית"
 ישראל משולה לנגיף הקורונהמדינת 

 לגיטימציה ו"אנטישמיות חדשה"-דה

ברשת הטלגרם בארה"ב על ידי אנשי  בסוף חודש מרץ איור שהופץ
האיור הופיע בדו"ח  .ובו משולים היהודים לוירוס ימין קיצוני

 .במרץ 17-ב ADLשפרסם ארגון 

https://bit.ly/2ym6HYs 

ידי קמפיין דיגיטלי העונה לשם -במרץ על 20-קריקטורה שהופצה ב
International Campaign Against Normalization. 

 מדינות ערב.בין ישראל להקמפיין הושק במטרה למנוע נורמליזציה 
  משווה בין ישראל )מגן דוד( לקורונה. האיור

https://bit.ly/3fe8JKY 

בחלקם , כאשר סרטונים תלהעלא רוסי-שהופץ באתר אמריקאיאיור 
, בדומה לאיור מעלה מופיעים פריימים עם תיאורים אנטישמיים

 .על הקורונה הכולל הסברשפורסם במסגרת סרטון 
https://bit.ly/2KEoX1S  

 ובה Bethlehem Times-ידי ה-באפריל על 29-קריקטורה שהופצה ב
מגן דוד,  'המשדרת' את נגיף הקורונה ונשענת על הטלוויזי נראית

  המסך כתוב: "דרמת הנורמליזציה הערבית". כאשר על

https://bit.ly/3dgQfrr 

המציגים טלאי צהוב עם הכיתוב "נדבק בקורונה"  סטיקרים
 לחלונות הודבקו היהודי העם לבין הנגיף התפרצות בין קושריםו

 .שבגרמניה המבורג בעיר התחתית רכבת

https://bit.ly/3dcyhX0  

באפריל פורסמו ברשתות החברתיות תחת  23-16-בשבוע שבין ה
# שלל ציוצים ואיורים שסיסמתם "ציונות covid48ההשטאג 

 מסוכנת מקורונה".
)כמוצג  חלקםוגדושים במוטיבים אנטישמיים, הציוצים והאיורים 

 בין ישראל לנגיף. העושים השוואה ישיר מעלה(
https://bit.ly/3aHlF8y 

https://bit.ly/2ym6HYs
https://bit.ly/2ym6HYs
https://bit.ly/3fe8JKY
https://bit.ly/3fe8JKY
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/2KEoX1S
https://bit.ly/3dgQfrr
https://bit.ly/3dgQfrr
https://bit.ly/3dcyhX0
https://bit.ly/3dcyhX0
https://bit.ly/3aHlF8y
https://bit.ly/3aHlF8y
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 משולים לנגיף הקורונההיהודים 
 קלאסית""אנטישמיות 

 ישראל משולה לנגיף הקורונהמדינת 
   לגיטימציה ו"אנטישמיות חדשה"-דה

גורמי ימין קיצוני בארה"ב. במיקרוסקופ מתגלה  ידי-הופץ עלאיור ש
 שפרסם ח"בדו הופיע האיור נגיף הקורונה ולו "פרצוף יהודי" וכיפה.

 .במרץ 17-ב ADL ארגון

https://bit.ly/2z7MuG0  
קריקטורה לפיה הכיבוש מהווה מגפה המסוכנת מהקורונה. כך, כפי 

הפלסטינים נלחמים במגפה הגדולה ביותר  שהעולם נלחם בקורונה,
 . הציוץ נמחק מחשבון המפרסם.1948 שנת מאז

 

נגד כבמדינת אוהיו שבארה''ב  18.4-שנערכה באנשי ימין  תבהפגנ
שלף אחד המפגינים שלט וכותרתו "המגפה , מדיניות הסגר

עכברוש בעל "פרצוף יהודי" מזוקן וחובש   הופיע תית". בשלטיהאמ
כתבה אשר פרסם  Cleveland.comהתמונה נלקחה מאתר  כיפה.

 אודות ההפגנה.
https://bit.ly/35K7miM  

 המזוהים בעזה תקשורת בכלי גם מופצים שאיוריו', חאג-אל מאהר
 ."בפלסטין הקורונה וירוס" הכותרת תחת איור פרסם, חמאס עם

https://bit.ly/2UgpwU1  

 

 החמאס בכיר עומד, BCP-ה, פלסטין של החרמות קמפיין בראש
 פועל הוא וכיום בעזה הבריאות כשר כיהן שבעבר, נעים באסם

 של ואיורים פוסטים מספר שיתף הארגון. ישראל נגד חרמות לקידום
 הוא הכיבוש" הכיתוב עם, הקורונה לנגיף בדומה המתפשט דוד מגן

 .21.3-ב הופץ". בעולם המסוכן הוירוס
https://bit.ly/2WyYN5Z  

https://bit.ly/2z7MuG0
https://bit.ly/2z7MuG0
https://bit.ly/35K7miM
https://bit.ly/2UgpwU1
https://bit.ly/2UgpwU1
https://bit.ly/2WyYN5Z
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 ניצול הנגיף למטרות שליטה -העלילה המרכזית 

 

  
מנצלים את הנגיף ואף מפיצים אותו כמנוף היהודים 

 או עבור בצע כסף על העולםשליטה/דיכוי 
 "אנטישמיות קלאסית"

מנצלת את הנגיף ואף מפיצה אותו כמנוף ישראל מדינת 
  על האוכלוסייה הפלסטינית שליטה/דיכוי

 לגיטימציה ו"אנטישמיות חדשה"-דה
 

-ב  4chanוברשת ת הטלגרם ריקטורות אנטישמיות שפורסמו ברשק
במרץ, ובהן נראה היהודי כ"סוחר המאושר" המעודד אנשים  22-23

הקריקטורות הופיעו  בנגיף בכדי להרוויח מכך פיננסית.להידבק 
  במרץ. 17-ב ADLבדו"ח שפרסם ארגון 

 

https://bit.ly/2KTmBw5 

 את יצרו הציוניים היהודים" כי באומרו צוטט בקנדה  BDS פעיל
 Theפורסם בארגון הקנדי  .)המקור בערבית( "הקורונה נגיף

Documentation Project. 

https://bit.ly/2SuYhow 

קריקטורה אנטישמית קלאסית כנגד שרת הבריאות של צרפת 
לשעבר, אנייס בוזן )ממוצא יהודי ובת לניצול שואה(, כמרעילת 

בארות וכאחראית על התפשטות הקורונה בצרפת. ניתן לראות כי 
 אפה הוגדל והוארך. 

ף נכלל האיור א במרץ. 24-20-ב פורסם ברשתות חברתיות בצרפת
  .CRIF-בדו"ח שפרסם ארגון ה

https://bit.ly/2W9c6LG  

, covid48# ההאשטאג תחת טוויטר קמפיין במסגרת שפורסם איור
האסירים עודם " כיתוב לצד, בנגיף מוזרק פלסטיני אסיר מתואר ובו

 ."סובלים מניסויי הציונים
https://bit.ly/2VXuMOb 

 מזימה יהודית

 הרעלה

  עלילות הפלסטינית הרשות מפיצה" הקורונה ביוב" הכותרת תחת
 הפכו הרשות לשטחי ההתנחלויות שמזרימות השפכים מי" לפיהן

 ".הקורונה בשל ביותר הגדולה לסכנה
https://bit.ly/2WyoK5L    

https://bit.ly/2KTmBw5
https://bit.ly/2KTmBw5
https://bit.ly/2SuYhow
https://bit.ly/2SuYhow
https://bit.ly/2W9c6LG
https://bit.ly/2W9c6LG
https://bit.ly/2VXuMOb
https://bit.ly/2VXuMOb
https://bit.ly/2WyoK5L
https://bit.ly/2WyoK5L
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מנצלים את הנגיף ואף מפיצים אותו כמנוף היהודים 

 או עבור בצע כסף על העולםשליטה/דיכוי 
 "אנטישמיות קלאסית"

מנצלת את הנגיף ואף מפיצה אותו כמנוף ישראל מדינת 
  על האוכלוסייה הפלסטינית שליטה/דיכוי

 לגיטימציה ו"אנטישמיות חדשה"-דה

 הדבקה במזיד באמצעות שיעול

באיור, אשר פורסם ברשתות הטלגרם בחודש מרץ, מוצג כי ארה"ב 
-נדבקה בנגיף הקורונה מאדם אסיאתי, אך היא מגיבה להדבקה על

האיור הופיע בדו"ח שפרסם ארגון  ידי מתן תשלום לאדם יהודי.
ADL במרץ. 17-ב 

https://bit.ly/35BXJTj 

 איור ( פרסםב''בארה מוביל  BDSארגון" )הפלסטיני הנוער תנועת"
 .פלסטינים אסירים על משתעלצה"ל  חייל ובו

https://bit.ly/2YsF4aF  

מקשרים בין במרץ,  15-פורסמו ברשת הטוויטר בורים, אשר תיא
ומשפחת  התפרצות הנגיף לגורמים יהודים עשירים כג'ורג' סורוס

התיאורים הופיעו בדו"ח . ()הציוץ הוסר ע"י טוויטר רוטשילד
 במרץ. 17-ב ADLשפרסם ארגון 

https://bit.ly/35BXJTj 

 חוסר את הסביר, מלחם אבראהים, הפלסטינית הרשות דובר
כנגד המשך  הפלסטינים של המנע צעדי כלפי הישראלית המחויבות

 (להידבקותם בקורונהמחשש )עבודתם של פועלים מהגדה בישראל 
  ".כסף אוהבים הישראלים ש משום"

 https://bit.ly/2y2dLt6  

 בצע כסף

 מזימה להשתלטות

באיור מוצג הנגיף כ'סוס טרויאני' המשמש את היהודים להגדיל את 
 15-כוחם בעולם ולהפיל חברות ומדינות. פורסם ברשתות הטלגרם ב

 במרץ. 17-ב ADLהאיור הופיע בדו"ח שפרסם ארגון  במרץ.
https://bit.ly/2ypBOlM  

ידי ארגון אדמיר, המוכר בקשריו לארגון -קריקטורה שהופצה על
הטרור המוכרז ה'חזית העממית לשחרור פלסטין'. בקריקטורה 

עם נגיף קורונה לתא של אסיר נראה חייל ישראלי משליך רימון 
 פלסטיני.

https://bit.ly/2KTBBu3  

https://bit.ly/35BXJTj
https://bit.ly/35BXJTj
https://bit.ly/2YsF4aF
https://bit.ly/2YsF4aF
https://bit.ly/35BXJTj
https://bit.ly/35BXJTj
https://bit.ly/2y2dLt6
https://bit.ly/2ypBOlM
https://bit.ly/2ypBOlM
https://bit.ly/2KTBBu3
https://bit.ly/2KTBBu3
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מנצלים את הנגיף ואף מפיצים אותו כמנוף היהודים 
 או עבור בצע כסף על העולםשליטה/דיכוי 

 "אנטישמיות קלאסית"

מנצלת את הנגיף ואף מפיצה אותו כמנוף ישראל מדינת 
  על האוכלוסייה הפלסטינית שליטה/דיכוי

 לגיטימציה ו"אנטישמיות חדשה"-דה

 מזימה להשתלטות

תיאוריות הקונספירציה המופצות ברשתות החברתיות בארה"ב 
 Rosannaהובילו לביקורת לא צפויה מצד השחקנית ההוליוודית 

Arquetteבמרץ  "אני מבולבלת: אז  17-, אשר צייצה בטוויטר ב
כבר למעלה משנה? )כנראה  ה הקורונישראל מפתחת חיסון לנגיף 

 ידעו(... וקושנר )חתנו היהודי של הנשיא טרמפ( משקיע גדול
 ..."בחיסון

 הציוץ הוסר לאחר מכן וגרר התנצלות מצד השחקנית.

המתאר איור  פרסם BDS-ה קמפייןשל  "מאייר הבית"קרלוס לטוף, 
שימוש צורה, תוך בעזה הנ טלנגיף להתפש מאפשרתישראל  כיצד
  נוהג להשתמש באיוריו.מוטיב של מחנה ריכוז בו לטוף ב

https://bit.ly/2SaBgH4  

 המזוהים בעזה תקשורת בכלי גם מופצים שאיוריו', חאג-אל מאהר
 קורונה לנגיף ההתיישבות מפעל ואת ישראל את מדמה, חמאס עם

 מנת-על[" ש"איו, קרי, המערבית] הגדה" את בידו האוחז מפלצתי
 .אותה לבלוע

https://bit.ly/2QrQN4I  

 נראה ובה קריקטורה פרסמה פ"הרש של אסירים לענייני הרשות
 חייל מנסה אחד מחלון כאשר, לווריד מעירוי הניזון פלסטיני אסיר

 שולח אחר ומחלון מהאסיר העירוי את לנתק( גדול אף בעל) ל"צה
 .האסיר לעבר יד הקורונה נגיף

https://bit.ly/2KSfHXN  

https://bit.ly/2SaBgH4
https://bit.ly/2SaBgH4
https://bit.ly/2QrQN4I
https://bit.ly/2QrQN4I
https://bit.ly/2KSfHXN
https://bit.ly/2KSfHXN
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מנצלים את הנגיף ואף מפיצים אותו כמנוף היהודים 
 או עבור בצע כסף על העולםשליטה/דיכוי 

 "אנטישמיות קלאסית"

אותו כמנוף מנצלת את הנגיף ואף מפיצה ישראל מדינת 
  על האוכלוסייה הפלסטינית שליטה/דיכוי

 לגיטימציה ו"אנטישמיות חדשה"-דה

 מזימה להשתלטות

 הקורונה תלשעבר, קורא לפנדמי -KKKה ארגון ק, מנהיגודיוויד די
 .דמיה"-"ציון

https://bit.ly/2S8cbMX 

, ישראלי טנק נראה ובו ,covid48# ההשטאג תחת פורסם זה איור
 המחזיק ילד לעבר דוהר, דוד ומגן הקורונה וירוס את עליו הנושא

 ., ומתחת כתוב "הציונות מסוכנות מהקורונה")חנדלה( פלסטיני דגל
https://bit.ly/35zetKM  

 תחת ידיעה פרסם( PRESS TV) באנגלית איראני יזיהוטלו ערוץ
 ".מאסיבית ביולוגית בלחימה יוצאות וישראל ב''ארה" הכותרת

https://bit.ly/3aJV5vo  

 ממומנת אשר, אמריקה בדרום הנפוצה ספרדית חדשות רשת
 הקורונה וירוס: "הכותרת תחת כתבה מפרסמת, איראן י''ע ונשלטת

 ".ציונית מזימה של תוצאה הוא החדש
https://bit.ly/2SdjH9t  

https://bit.ly/2S8cbMX
https://bit.ly/2S8cbMX
https://bit.ly/35zetKM
https://bit.ly/35zetKM
https://bit.ly/3aJV5vo
https://bit.ly/3aJV5vo
https://bit.ly/2SdjH9t
https://bit.ly/2SdjH9t
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 הפצת תיאוריות קונספירציה ומוטיבים אנטישמיים -איראן 

יות ורתיאאת הולהפיץ להעצים בכדי הקורונה, ניכר כי איראן פועלת נגיף מאז התפרצות 

דת הבתחומי התקשורת,  באמצעות מספר אפיקיםנגד יהודים ומדינת ישראל כהקונספירטיביות 

ישראל ויהודים בהפצת וירוס מדינת . בבסיס התאוריות הקונספירטיביות האשמת תרבותהו

 הקורונה ובהפקת תועלת מהמצב המשברי.  

הפועלות מחוץ לאיראן פלטפורמות התקשורתיות הקיימות שלה : איראן עושה שימוש בתקשורת

 .HISPAN TV -ו PRESS TVביחס לרשתות הטלוויזיה  עמוד קודםדוגמאות בראו בשפות זרות. 

באפריל אירח אתר האינטרנט הרשמי של המנהיג העליון, חמינאי, את איש הדת הבכיר,  5-ב: דת

אחמד עבדי. הלה פירש נאום של המנהיג בנושא הקורונה שבו האשים את ה"שדים" בנגיף. עבדי 

טבעיים כגון אלה. ידוע -טען כי "אין ספק שהיהודים, ובמיוחד הציונים, אחראים על דברים על

עם השדים ועם השטן. גם סוכנויות הריגול שלהם, כמו המוסד, מעורבות, ויש לכך שהם עובדים 

 את פרשנותו.גם הוא קידם  ,IRIBהרבה ראיות". ערוץ התקשורת הרשמי של איראן, 

אשר  ,הקורונה נגיףתערוכה מיוחדת בנושא  התקיימה בטהראןהאחרון בחודש מרץ תרבות: 

 משרד התרבות ולשכת סגן הנשיא למידע וטכנולוגיה. -ממשלתיים רשמיים  גורמיםידי -נתמכה על

שמקיים המשטר ומטרתן לקדם קריקטורות ואנימציות בדומה לתערוכות  נערכה תערוכה זו

עודי לתערוכה קידמו את הנרטיב רוב הקריקטורות שפורסמו באתר האינטרנט היי הכחשת שואה.

  .מטה, כמתואר בעלות מאפיינים אנטישמייםמתוכן תיאוריות , צמרת המשטרעם המזוהה 

 

 דוגמאות מתוך תערוכת הקריקטורות האיראנית בנושא נגיף הקורונה המייחסות לישראל ולארה"ב את פיתוח הנגיף וניצולו להשתלטות על העולם

https://www.irancartoon.com/site/gallery/gallery-of-intl-cartoon-contest-we-defeat-coronavirus 

https://www.irancartoon.com/site/gallery/gallery-of-intl-cartoon-contest-we-defeat-coronavirus

