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LE SPCJ

ה SPCJ  - שרות הגנה על הקהילה היהודית - נוסד בשנת 1980  
למחרת הפיגוע על בית הכנסת ברחוב קופרניק (Copernic)  בפריז. 

ה SPCJ הנו תוצר של איחוד מאמצים ורצונות מצד ה CRIF - הגוף 
המייצג את המוסדות היהודיים של צרפת, ה FSJU - הקרן החברתית 

היהודית המאוחדת והקונסיסטוריה - הגוף שמאחד את הפן 
הקהילתי של החיים היהודים בצרפת. ה SPCJ הוקם על מנת להגן על 

הקהילה היהודית של צרפת בכללותה. חברי הוועד המנהל של ה 
SPCJ  נבחרים על ידי נציגי הגופים המייסדים ונפגשים פעם בחודש. 

נשיא ה SPCJ הנו מר אריק דה רוטשילד.

קיומו של ה SPCJ מאז שנות ה 80 מוצדק על ידי קיום האיום מצד גופי 
טרור  ומעשי האנטישמיות המתמשכים מזה 32 שנים בצרפת. קיום ה 
SPCJ עונה על הצורך  בהגשמה עצמית של הקהילה היהודית בצרפת 

תוך הבטחה לשמירה על חופש הביטוי והזהות היהודית .

ה SPCJ הנו ארגון א-פוליטי, ללא מטרת רווח . יעודו היחיד הוא הגנה 
על כלל הציבור היהודי בצרפת על כל גווניו.
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מתודולוגיה 

האחריות לביצוע מפקד יחודי ורשמי של הפעולות האנטישמיות בצרפת.

מאין מגיע המידע למפקד ?

לצורך ביצוע המשימה המורכבת ורחבת ההיקף של איסוף הנתונים, ה 
SPCJ עובד בשיתוף 

פעולה עם "מחלקת עזרה לקורבנות" של משרד הפנים הצרפתי. חילופי 
מידע מדוייקים ועיקביים מאפשרים ומבטיחים איסוף מידע מפורט ואמין.

אילו מעשים אנטישמיים כלולים במפקד ?

המפקד כולל מעשים אנטישמיים שדווחו למשטרה ושהוגשה בגינם תלונה 
ושדווחו ל SPCJ. למפקד נוספים נתונים המגיעים ממגוון זרועות המשטרה 

בצרפת המרוכזים ומסווגים על ידי משרד הפנים.

 , SPCJ בשיטת איסוף זו, מספר ארועים אנטישמיים אשר דווחו ישירות ל
ואשר לא הוגשה בגינם תלונה במשטרה, אינם נכללים בסטטיסטיקות 

הרשמיות.
בנוסף, תוכן אנטישמי שמופץ באינטרנט גם הוא לא נכלל באופן מסודר 

בסטטיסטיקות הרשמיות.

מן הסיבות הנ״ל, הנתונים הסטטיסטים המוצגים בדו״ח משקפים תמונת 
מצב של נטיות ועקרונות הקרובה ככל הניתן למציאות, אך נמוכה 

מהכמות בפועל של מעשי האנטישמיות האלימים בצרפת בשנת 2012. 
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SPCJ אריק דה רוטשילד - נשיא ה

גבירותי ורבותי

דו”ח זה, השביעי במספר, על האנטישמיות בצרפת מכיל לא רק את ריכוז 
הנתונים  שנאספו  למעשים אנטישמיים שבוצעו בצרפת אלא גם ניתוח 

המצב החמור העולה מן הנתונים שנאספו.

הטרגדיה בטולוז, בשנה שעברה, הכתה עמוקות בקהילה היהודית.  אף אחד 
לא האמין שמעשה אכזרי שכזה יכול להתרחש במדינתינו. אבל, בד בבד עם 

ההתמודדות של הקהילה עם התוצאות של הפיגוע,  הקהילה  חוותה 
התגברות של אלימות ותוקפנות  המצביעה על  אישור ותמיכה  בקרב 

חלקים מן האוכלוסיה הצרפתית לביצוע המעשה הזוועתי כנגד מטרות 
פגיעות וחלשות.

דו”ח זה מדאיג במיוחד מכיוון שהוא מראה שלא רק גלויי האנטישמיות מזה 
עשור גדלים בהתמדה אלה בנוסף החומרה והאלימות של מעשים אלו 

גוברת :  מכות, עלבונות, כתובות נאצה, תעמולה בלתי ראויה באינטרנט.  
מעשים אלו נעשים יותר ויותר מעוגנים במציאות הנוכחית וקיימת סכנה 

שיהפכו לטריוויאלים .

האנטישמיות מרובת הצורות צריכה להיבחן לעומק וצעדים נגדיים צריכים 
להנקט באופן מיידי. יהודי צרפת לא יהיו מוכנים לקבל את המצב בו הם 

נתקלים בקשיים הולכים וגדלים לבטא את זהותם המלאה במדינתנו.

אלוהים עוזר לאלו העוזרים לעצמם. הקהילה היהודיה התגייסה והשקיעה 
מאמצים אדירים, משאבים אנושים, חומרים ומשאבים כספיים כדי להבטיח 

את קיום החיים היהודים בצרפת. בנוסף,הקהילה  השיקה תכנית מרכזית 
למניעה, חינוך פתוח לכל שכבות בית הספר היסודי והכשרת מורים.עצוב 

לציין שלמרות מאמצים אלה, מגמת האלימות היא עדיין כלפי מעלה.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת

6



חלקתי את הממצאים שלנו עם הממשלה ובאופן רשמי הגשתי את הדו"ח 
לראש הממשלה לפני הישיבה של הוועדה הבינמשרדית למאבק נגד גזענות 
ואנטישמיות. אנו מצפים לנקיטת צעדים שאפתניים וריכוז מאמצים מוכווני 
בטיחות, מניעה וחינוך אשר בלעדיהם לא ניתן להלחם באנטישמיות באופן 

יעיל.  המצב הנוכחי, גודלו וחומרתו מהווים בעיה  חברתית אמיתי וצריך 
להמצא במקום גבוה בתודעה הציבורית.

עלינו לשמור על שלמותם של החיים היהודים ברפובליקה ולספק את התנאים 
הטובים ביותר להתפתחות והקיימות שלה.המאבק נגד אנטישמיות חייב 
להיות חלק ממאבקה של אומה,בכללותה ,אשר דוחה את הרעיון של הרג 

אזרחיה בשטחה בשם אידאלים קיצוניים. צרפת בלי יהודים, זו לא תהיה צרפת.

Éric de ROTHSCHILD
SPCJ נשיא ה

(1) 
איסוף הנתונים לגבי המעשים האנטישמיים בצרפת בוצע בשיתוף פעולה הדוק עם משרד הפנים הצרפתי. משרד הפנים 

אוסף נתונים אודות מעשים בעלי אופי אנטישמי אשר בגינם הוגש תלונה למשטרה.נתונים אלו הם רשמיים ומוכרים על ידי 
הממשלה. ה SPCJ מאידך מטפל במעשים נוספים בהם הקורבנות, מסיבות שונות, אינם מעוניינים להגיש תלונה רשמית 

במשטרת צרפת. ה SPCJ  מייעץ ועוזר לאותם משפחות ויחידים ואף נותן עזרה פסיכולוגית, רפואית ומשפטית.
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עדות : אווה סנדלר

בחרתי להעיד בדו”ח השנתי של ה SPCJ  על האנטישמיות בצרפת על מנת לקשור את עצמי 
למאבק ולהצטרף לגינוי הרוע הרצחני אשר במרץ 2012 הביא למותם של שני ילדי ובעלי.

השנאה לאחר, מלווה ומונחה על ידי אנטישמיות אכזרית, הובילה לאימה בלתי נסבלת , 
חסרת תקנה.

אנו חיים בחברה אשר ,לצערי, שמה את עצמה במרכז ואשר אינה רואה תמיד את הסובב 
אותנו. לעיתים קרובות, כאשר אנו רואים את ה”אחר” , אנו חושבים על מה אנחנו יכולים 

לקבל ממנו במקום לחשוב על מה שאנחננו יכולים לתת.

אנו חיים בחברה מליצית בעלת רעיונות וסיסמאות רבות אך אחד מן הלקחים שהיהדות 
לימדה אותי הוא שהערך של “רעיון” מתבטא באופן שבו אנו מסוגלים לקיים אותו בחיי היום 

יום. כל בעלי המשפחות יודעים בוודאות , אפילו אם הם שוכחים מדי פעם, שמעשי הנתינה 
הקטנים, ההקשבה, הרוך, הם אלו שתורמים להרגשת הבית.

הרעיון שתקף לגבי הבית תקף. גם לגבי החברה

זוהי החשיבה שלי היום. אני, אווה סנדלר, זאת שאיבדה באופן נוראי את בעלה ושני ילדיה.
אך אולי לגרום 

אני חושבת לעיתים קרובות על מה שהעתיד טומן בחובו עבורי.

בוודאי לא לחיות כקורבן. אך אולי לגרום לכל אותם האנשים שאפגוש על החשיבות    לחיות 
חיים בהם הערכיים המוסריים והאתיים במרכז , חיים אשר אני, כיהודיה, הדת מהווה לא 

רק מסורת אך גם דרך להבין את הקיום בשלל מימדיו.

חשיבה על אמצעים מוחשיים למעבר, לא רק מילים יפות, אלא רצון להשתנות, להתפתח , 
לגדול. לעשות כך שהחיפוש אחר האידיאל לא יתורגם לרצון להרוס את האחר, אלא לסייע 

בבנייה. לפעול יום ביומו על מנת לזכור שהמילה »אושר« לא ניתנת להטייה עם הפועל »יש« 
אך עם הפועל »להיות«. לתת מחדש חשיבות לאתיקה ולמוסר כך שהם יהיו נוכחים בכל 

תחומי החיים.
ללמוד מחדש לחייך אחד לשני ולהתפלל לשלום כולם.

תודה לכל אותם האנשים אשר, כל אחד בדרכו, עזרו לנו לצמוח מתוך הסבל הנורא הזה.
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נתונים סטטיסטים וניתוח 1
מגמות

1.1  |  אנטישמיות בצרפת 
בשנת 2012 : נתונים



1.1 אנטישמיות בצרפת בשנת 2012 : נתונים

2012 : שנת אלימות חסרת תקדים כנגד הקהילה היהודית של צרפת

- הקהילה היהודית היתה המטרה של 2 התקפות בפרק זמן של 6 חודשים. 4 קורבנות, 
כולל           שלושה ילדים שנרצחו ושני פצועים.               

- 614 פעולות אנטישמיות דווחו ב 2012 לעומת 389 ב 2011, עליה של 58%.
- כמות ההתקפות הפיזיות על רקע אנטישמי הוכפלה ביחס לשנת 2011.

- האלימות הפיזית והמילולית עלתה 84% ביחס ל2011 (315 ארועים ב 2012 לעומת 171 
ב 2011).

- האלימות הפיזית (תקיפה פיזית) עלתה ב 69% ב 2012 בהשוואה ל 2011 ( 96 תקיפות ב 
2012 לעומת 57 ב 2011)

- 25% מההתקפות הפיזיות בוצעו באמצעות נשק.

שתי נקודות השיא בגרף הפעילות האנטישמית אינן קשורות להקשר פעילות 
בין-לאומי (ישראלי או אחר)

-ניתן היה לצפות שבעקבות הפיגועים בטולוז וסרסל תהיה עליה במודעות לאנטישמיות 
בקרב האוכלוסיה הצרפתית. בפועל, נצפתה עליה חריפה בכמות המעשים 

האנטישמיים לאחר הפיגועים הללו.
- לאחר הפיגוע בטולוז, מספר מעשים אנטישמיים בוצעו כאקט של תמיכה וסולידריות 

עם מוחמד מראח והפיגוע שביצע.

55% מהאלימות על רקע גזעני בצרפת לשנת 2012 כוונה כלפי יהודים* .

- על פי נתונים של משרד הפנים , מתוך 175 מקרים של אלימות על רקע גזעני בצרפת 
בשנת 

2012, 96 היו בעלי אופי אנטישמי, 70 על רקע של שנאת זרים ו-9 מקרים על רקע 
אנטי-מוסלמי.

- העליה במספר המקרים האנטישמיים בצרפת בשנת 2012 היא פי 8 יותר גבוהה משאר 
מקרי הגזענות ושנאת זרים לעומת שנת 2011: 58% לעומת 6.8%.

* יש להתיחס לנתון תוך התחשבות בגודל המשוער של הקהילה היהודית בצרפת.

היכן התרחשו ההתקפות האנטישמיות ?

- מרבית ההתקפות האנטישמיות התרחשו באזורים ציבוריים.
- ישנן מספר ערים ומספר רובעים המהווים ״במה״ עיקרית ועקבית להתקפות 

אנטישמיות.
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טבלה מסכמת של כלל הארועים האנטישמיים שדווחו בצרפת
 לתקופה שבין 1 לינואר עד 31 לדצמבר

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

1. נתון זה הוא תוצר ישיר של הפיגוע שבוצע במהלך חודש מרץ על ידי מוחמד מראח בבית הספר היהודי בטולוז אשר 
הביא למותם של ארבע אנשים, בהם שלושה ילדים קטנים ומתבגר אשר נפצע קשה.

2. נתון זה מיוחס להתפוצצות הרימון שאירע במהלך חודש ספטמבר בחנות כשרה הממוקמת בסרסל אשר גרמה 
לפצוע אחד ונזק רב לרכוש
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TYPE D’ACTETYPE D’ACTE
סה”כ על 
פי סוג

תזכור
ת שנת
2011

רצח או ניסיון רצח 0 0 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 6 0

אלימות 2 3 16 9 7 5 7 7 10 15 11 4 96 57

פיגוע או ניסיון פיגוע 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0

הצתות או נסיונות 
הצתה 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 7

השחתת רכוש 
וונדאליזם 5 3 15 6 2 3 8 3 2 12 8 4 71 65

סכ”הסכ”ה 7 6 38 15 9 8 15 10 14 27 20 8 177 129

תזכורת שנת 2011תזכורת שנת 2011 9 9 12 10 11 11 11 5 14 12 15 10 129

איומים מילוליים 11 9 44 22 17 18 16 9 18 24 20 11 219 114

עלונים ודברי דואר 5 1 20 2 2 1 2 3 0 5 4 1 46 46

כתובות נאצה 7 7 29 18 9 7 19 10 16 16 17 17 172 100

סכ”הסכ”ה 23 17 93 42 28 26 37 22 34 45 41 29 437 260

תזכורת שנת 2011תזכורת שנת 2011 24 17 35 37 25 26 17 7 17 31 15 9 260

סכ”הסכ”ה 30 23 131 57 37 34 52 32 48 72 61 37 614 389

תזכורת שנת 2011תזכורת שנת 2011 33 26 47 47 36 37 28 12 31 43 30 19 389
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1.2 | 2011 - 2012 ניתוח 
השוואתי 

נתונים סטטיסטים וניתוח 1
מגמות



השוואת נתונים 2011 / 2012

השוואה של ההתפתחות החודשית של אנטישמיות בצרפת בין השנים 2011 ו 2012

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

614 אירועים אנטישמים נרשמו בשנת 2012 מול 389 בשנת 2011, 
גידול של 58%.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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השוואה של מגמות אנטישמיות בין 2011 ו 2012

|  רצח / ניסיונות| אלימות |  פיגועים / ניסיונות| הצתות / ניסיונות השחתת רכוש /ונדליזם

71

22

96

6

65

7
0

57

0

2011 2012

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

- מלבד הצתות ונסיונות הצתה, שאר הפעלות האנטישמיות נמצאות במגמת 

עלייה.

- האלימות הפיזית - תקיפות פיזיות - עלו ב 69% בשנת 2012 לעומת 2011 )96 

לעומת 57(

- מספר מקרי הרצח או נסיונות לרצח עלה מ 0 ב 2011 ל 6 ב 2012 : 4 אנשים 

נרצחו ואחד נפצע אנושות בפיגוע בטולוז ופצוע אחד בפיגוע בסרסל.

- מספר הפיגועים או נסיונות הפיגוע עלה מ 0 בשנת 2011 ל 2 בשנת 2012.

- מספר הנזקים כתוצה מוונדליזם בשנת 2012 עלה ב10% בהשוואה ל 2011.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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השוואת נתונים 2011 / 2012

השוואה של התפתחות האיומים האנטישמים בין השנים 2011 ו 2012

איומים מילוליים ומחוות פיזיות עלונים ודברי דואר כתובות נאצה

172

46

219

100

46

114

2011 2012

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

- מכלול האיומים האנטישמיים, מלבד מספר העלונים ודברי הדואר שנותרו ללא 
שינוי, חוו עליה קיצונית.

- האיומים המילוליים והמחוות הפיזיות עלו  ב92% בין 2011 ל 2012.
- כתובות הנאצה הראו עליה של 72% ב 2012 לעומת 2011.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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בשנת 2012, התקיפות הפיזיות והמילוליות - אלימות + איומים מילוליים 
ומחוות פיזיות והעלבות - עלו ב 84% ב 2012 בהשוואה ל 2011 )315 

מקרים ב2012 לעומת 171 ב 2011(



1.3  |  התפתחות 
האנטישמיות בצרפת

נתונים סטטיסטים וניתוח 1
מגמות



התפתחות האנטישמיות בצרפת

מגמה כללית של של אנטישמיות בצרפת בשנים 1998-2012

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

השוואה של התפתחות הארועים והאיומים בצרפת בשנים 2002-2012

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

177

129131

174
150140134

99

200

127

197

       2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

437

260
335

658

324333
407409

774

474

739

ארועים איומים
(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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2006 : רצח אילן חלימי 2012 : הפיגועים בטולוז וסרסל

נקודות השיא בארועים האנטישמיים בצרפת בשנים הקודמות 
הושפעו ישירות מהסיכסוך במזרח התיכון. לא כך הוא המצב בשנת 

.2012



התפתחות האנטישמיות בצרפת

התפתחות הארועים האנטישמיים בצרפת בשנים 2012 - 2008

2008 2009 2010 2011 2012

96

5756

8183

          2008 2009 2010 2011 2012

71
6566

78

64

          2008 2009 2010 2011 2012

2

78

15

3

אלימות השחתת רכוש הצתות
(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

התפתחות האיומים האנטישמיים בצרפת בשנים 2012 - 2008

2008 2009 2010 2011 2012

219

114110

229

137

          2008 2009 2010 2011 2012

172

100

168

360

136

          2008 2009 2010 2011 2012

4646
57

69
61

PROPOS ET GESTES
MENAÇANTS INSCRIPTIONS TRACTS ET COURRIERS

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

שנת 2012 : שנה של אלימות חסרת תקדים כנגד יהודי צרפת . מקרי 
האלימות ב 2012 הגיעו למספר שיא של 96 ארועים - מספר ללא תקדים.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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1.4  |  התמקדות על 
האלימות

נתונים סטטיסטים וניתוח 1
מגמות



מבט מקרוב על האלימות

טולוז )31(, יום שני, 19 מרס, 2012, בשעות הבוקר, אדם שהיה מוכר 
לשירותי המשטרה כשייך לתנועת הג'יהאד פתח באש בבית ספר 

יהודי.
אב המשפחה, שני ילדיו בגילאי 4 ו 5 שנים וילדה בת 7 הוצאו להורג 

אכזריות. צצעיר בן 17 נפצע באורח קשה. 

סרסל )95(, יום רביעי, 19 ספטמבר, 2012, בשעת ארוחת צהריים, שני 
אנשים זרקו פצצה לתוך סופרמרקט כשר . 

לקוח אחד נפצע בזרועו.
חקירת המקרה הובילה למבצע נרחב נגד פעילות טרוריסטית 

בתנועות איסלמיות קיצוניות ברחבי צרפת. במהלך המבצע נמצאה 
רשימת מטרות פוטנציאליות הכוללת שמות של מוסדות ומבנים 

יהודיים ברחבי פריז.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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הקהילה היהודיה היוותה יעד לשתי התקפות בפרק זמן של פחות מ 6 
חודשים.

 לאחר הפיגוע בטולוז, מספר מעשים אנטישמיים בוצעו כאקט של תמיכה 
וסולידריות עם מוחמד מראח והפיגוע שביצע.

לאחר הכרזה על פירוקו של תא הטרור הקשור לפיגוע בסרסל. דווחו מקרים 
רבים של יריות ברובה אויר כנגד יהודים.



(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

ניתן היה לצפות שבעקבות הפיגועים בטולוז וסרסל תהיה עליה במודעות 
לאנטישמיות בקרב האוכלוסיה הצרפתית. בפועל, נצפתה עליה חריפה בכמות 

המעשים האנטישמיים לאחר הפיגועים הללו.
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דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת

27

90
ארועי
ם ב 10 
ימים

הפיגוע בטולוז

19 למרץ 2012

לאחר

28
ארועי
ם ב 8 
ימים

חשיפת תא הטרור לאחר 

הפיגוע בסרסל

6 לאוקטבר 2012

לאחר



מבט מקרוב על האלימות

מרבית האלימות מתרחשת במרחב הציבורי ובתחבורה הציבורית.
רבע מכלל התקיפות בוצעו באמצעות שימוש בנשק.

69% מכלל הארועים האלימים התרחשו בשטח ציבורי 

ב 25% ממעשי התקיפה נעשה שימוש בנשק

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת

28

8 %
6 %

17 %

69 %

שטח ציבורי שטח ציבורי / תחבורה ציבורית
בתי מגורים / שכנים
בתי ספר
בתי עסק

סכין 8

גז מדמיע 4

אבנים 4

רובה אויר 3

מוט / פטיש 2

נשק חם 1

בקבוק 1

חמרי תבערה 1



1.5   |   גזענות ואנטישמיות

נתונים סטטיסטים וניתוח 1
מגמות



גזענות ואנטישמיות   

* יש להתייחס לנתונים תוך התחשבות בגודל המשוער של האוכלוסיה היהודית בצרפת

התפלגות האלימות בשנת 2012

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

השוואה של העליה בכמות הארועים האנטישמיים והארועים הגזעניים /שנאת זרים ב 2012

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים הצרפתי)

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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- 55% מכלל האלימות על רקע גזעני בצרפת לשנת 2012 הופנתה כלפי יהודים*

- העליה במקרי האנטישמיות בצרפת בשנת 2012 הינה פי 8 יותר גדולה מן העליה 

בגידול בארועים גיזעניים וארועים הקשורים לשנאת זרים : 58% לעומת 6.8%.

כמות מקרים ב 
2012 אחוז יחסי

אלימות בעלת אופי אנטישמי 96 55 %

אלימות בעלת אופי אנטי-מוסלמי 9 5 %

שאר מקרי האלימות הגיזעניים 70 40 %

סך הכל 175 100 %

2011 2012 עליה 
יחסית

מעשים אנטישמיים 389 614 +58%

שאר מעשים גזעניים ושנאת זרים 867 925 +6,8%

סך הכל 1256 1539



1.6  |  התפלגות גיאוגרפית 
של ארועים אנטישמיים 

בצרפת לשנת 2012

נתונים סטטיסטים וניתוח 1
מגמות



חלוקה גאוגרפית

 ישנן מספר ערים ומספר רובעים שמהווים ״במה״ עיקרית ועקבית 
להתקפות אנטישמיות.

חלוקה של מעשי האנטישמיות בצרפת לשנת 2012 על פי מחוזות*

06 13 26 31 34 38 42 44 45 51 57 59 67 69 73 75 76 77 78 83 84 91 92 93 94 95

2732

52

22

446
14

65

126

6

71

1920
5764775

21
6

42

19

* רק אזורים שבהם היו 4 או יותר ארועים אנטישמיים מיוצגים בגרף

8 הערים בהם היה המספר הכולל המירבי של ארועים אנטישמיים
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פריז (75)
מארסיי (13)

ליון (69)
וילרבאן (69)

טולוז (31)
סרסל (95)

ניס (06)
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10
15
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22

35
126



5 האזורים בהם היה המספר הכולל המירבי של ארועים אנטישמיים

חלוקה של כמות הארועים האנטישמיים בפריז לשנת 2012 על פי רובעים

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת

33

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

16

21

3

7

10

54

10

556544
2

454
23





תמצית ארועים 2
אנטישמיים לשנת 

  2012



תמצית ארועים אנטישמיים לשנת 2012  

יום ראשון, ה-22 לינואר 2012 - מונטרויי (93)
נערה צעירה בת 16, ממוצא יהודי, מוקפת על ידי חבורת אנשים ביציאה מן המטרו. 

לאחר שהבחינו בחומר קריאה בעברית, הם היכו את הנערה בפניה, קרעו את 
הבגדים באמצעות סכין תוך כדי קללות וקריאות אנטישמיות. הנערה נמצאה במצב 

של הלם.

יום חמישי, ה-16 לפברואר 2012 - פריז (75019)
נער צעיר נפל קורבן לסחטנות מצד 4 תוקפים אשר לקחו ממנו את הטלפון הניידֿ, 

כסף ומעיל. לאחר שהתוקפים הבחינו שמדובר ביהודי, אחד התוקפים אומר לו “אתה 
רואה מה הישראלים עושים בפלסטין”. באותו הרגע, הקורבן קיבל מכה לראש ולאחר 

מכן הוכה באמצעות בעיטות. ארבעת התוקפים נמלטים מן הזירה.

יום ראשון, ה-26 לפברואר 2012 - מרסיי (13009)
אישה ממוצא יהודי סופגת העלבות מצד שכנתה בנו סח “אתם היהודים, אתם שליטי 
העולם, אתם חושבים שהכל מותר לכם, אתם חושבים שכל הרובע שייך לכם”, לאחר 

מכן תפסה לה את הזרוע ודחפה אותה באלימות.

יום חמישי, ה-8 למרץ 2012 - מונטרויי (93)
שלושה צעירים בגילאי 14 לערך מקיפים בחור קטין ומכריזים שהם לא אוהבים את 

הכיפה שלו ולאחר מכן מכריזים שאינם אוהבים יהודים. אחד משלושת התוקפים 
נושא עמו גז מדמיע ותוקף באמצעותו את הקורבן.

יום שלישי, ה-13 למרץ 2012 - פריז (7019)
נערה בת 13 מותקפת ומוכה בפניה תוך הטחת “יהודיה מלוכלכת”על רציף תחנת 

המטרו “אורק”  ברובע ה-19 על ידי חבורת נערים שהאשימו אותה שדחפה אחד מהם 
מבלי להתנצל מכיוון שהיא יהודיה.

יום חמישי, ה-22 למרץ 2012 - פריז (75020)
הקורבן הותקף על ידי אדם שביקש ממנו סיגריה אך נענה בשלילה. התוקף העליב 
את הקורבן  במילים “אנחנו נבעיר את צרפת, אנחנו נז_ן את הרפובליקה, נז_ן את 

היהודים,נז__ן את הצרפתים ...” לאחר מכן מכה אותו בברכו ובפנים.

דו”ח אנטישמיות בצרפת לשנת
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יום שבת, ה-24 למרץ 2012 - מאלון (77)
אדם בעל נכות בשיעור 80% חוזר לביתו ומותקף באלימות על ידי מספר תוקפים שנכנסים 

איתו בכוח לביתו. הם מטיחים בו קללות “יהודי מלוכלך”.לקורבן, נכה וסובל מפיגור שכלי, 
נגנבו מפתחות הבית, כרטיס האשראי וסכום של 30 יורו במזומן

יום שני, ה-26 למרץ 2012  - פריז (75019)
לעברו של תלמיד בית ספר בן 11 הלובש ציצית מוטחות קריאות “יהודי מלוכלך” ולאחר מכן 

הוא מותקף במכות אגרוף לפנים בקרבת בית הספר.

יום רביעי, ה-28 למרץ 2012 - גרנובל (38)
אחראי בטחון ממוצא לא יהודי מחנה את רכבו בקרבת מרכז תרבות יהודי במטרה לחזור 

ברגל לביתו. שני תוקפים על קטנוע צועקים לעברו “יהודים מז__נים” ולאחר מכן מכים 
אותו בפניו.

יום שבת, ה-31 למרץ 2012 - אקס און פרובנס (13)
אב ובנו הותקפו על רקע אנטישמי לאחר שיצאו מבית הכנסת. נערים שהתמקמו על גג בית 

ספר  צעקו לעברם באופן פוגעני מספר פעמים “ הי היהודים, שבת שלום”

יום ראשון, ה-1 לאפריל 2012 - מארסיי (13)
אדם ממוצא יהודי, חובש כיפה, מלווה באשתו ושני ילדיהם מותקף באלימות על ידי תוקף 
הצועק לעברם “יהודים מלוכלכים, לא רוצים אתכם כאן...תחזרו להכן שבאתם, תסתלקו, 

שחררו את פלסטין” ולאחר מכן תוקף אותם במכות אגרוף.

יום שני, ה-2 לאפריל 2012 - סארסל (95)
מספר אנשים מתקרבים לעבר מתבגר ממוצא יהודי ומבקשים  ממנו את הנייד שלו. לאחר 

שהוא מסרב, מטיח בו אחד התוקפים “זה בסדר, אתה יהודי , אתה יכול לקבל 
כמה (טלפונים( שאתה רוצה” ולאחר מכן מרסס אותו באמצעות גז מדמיע.

יום שלישי, ה-17 לאפריל - פריז (75016)
הקורבן מנהל שיחת טלפון כאשר הוא מותקף על ידי תוקף אשר מכה אותו תוך כדי קללות 
“יהודי מלוכלך, היהודים עשו רע למדינה והמגרבנים עשו רע למדינה, צריך להרביץ לכולם 

ולזרוק אתכם החוצה. אם אני אתפוס אותך אני אאנוס אותך”
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יום שני, ה-3 לאפריל - מארסיי (75013)
אדם צעיר ממוצא יהודי מלווה בחברו ומותקף עלי ידי חבורה שמטיחה לעברו “אנחנו 

בעד פלסטין, אנחנו לא אוהבים יהודים ונהרוג את כולכם, נשמיד את כולכם, יהודים 
מלוכלכים זה מה שאתם” . הם ממשיכים בדרכם והחבורה מקיפה אותם מכל עבר. 

הקורבן מקבל מכות לראשו, נופל, ולאחר מכן הם ממשיכים לבעוט בו בעודו שכוב על 
הארץ. התוקפים גונבים שרשרת עם מגן דויד . הקורבן סובל משבר בעמוד השידרה , 

דימומים פנימיים ותפרים מעל העין.

יום שבת, ה-26 למאי 2012 - מארסיי (13) 
צעיר בן 17 המלווה באחותו וארוסה מוקפים על ידי 4 אנשים המתייחסים לכיפה 

שהוא חובש תוך כדי אמירת “זה יום שבת אצלכם, יחי מוחמד מראח, תזד_נו 
היהודים, פלטין תנצח, ננצח במלחמה” אחד מן התוקפים לוקח את הכיפה, קופץ על 

הקורבן ומכה אותה בכתפו. הקורבן מנסה להתגונן וחוטף בעיטה על ידי התוקף 
השני.

יום שישי, ה-1 ליוני 2012 -  פאריז (75017)
אדם החובש כובע ובעל זקן מותקף על ידי נהג רכב חולף “תעבור יותר מהר חתיכת 

יהודי מלוכלך ...” ברמזור האדום הבא , לאחר שהקורבן דורש הסברים, הוא נענה “ לך 
תתפלל לאלהים יהודון מלוכלך”  ולאחר מכן הוא מרסס את הקורבן בגז מדמיע.

יום שבת, ה-2 ליוני 2012 - וילרבאן (69)
שלושה צעירים חובשי כיפה ממוצא יהודי מותקפים בקריאות “יהודי מלוכלך” על ידי 

שלושה תוקפים. אחד מן הקורבנות מותקף במכות אגרוף ובעיטות ומשיב מלחמה 
לתוקפיו. בהמשך הדרך, שלשת הקורבנות מותקפים שנית על ידי התוקפים וחבריהם 

שבאו לעזור כאשר הם מצויידים במוטות מתכת ופטישים. אחד מן הקורבנות מקבל 
מכת פטיש לראש ואחר מוכה באמצעות מוט הברזל באחורי הראש.

יום רביעי, ה-4 ליולי 2012 - כרטאיי (94)
התוקף התלונן שאינו יכול להכנס לאוטובוס מכיוון שעגלות התינוק חוסמות את 
העבר. הוא מתחיל להעליב את אשת הקורבן, רבי המזוהה באמצעות לבושו.הוא 

סוטר לרבי, מכה באגרופים ובעיטות לעבר הראש והגב. הוא מעליב את הרבי 
בקריאות “יהודי מלוכלך” ואחר מכן נמלט מן המקום.
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יום שישי, ה-5 לאוקטובר 2012 - נוואסי לה סק (93)
במהלך ארוחת ערב בסוכה, נזרקת אבן גדולה לעבר בני המשפחה היושבים בסוכה (עשרה 

במספר(ֿ . כמו כן , מוטחות קריאות “יהודים מלוכלכים, נראה לכם”. אחת מחברי המשפחה 
נפגעת בגבה . במהלך הארוע נוכחים ילדים ,ואף תינוק בן 9 חודשים בסוכה. התוקפים 

נמלטים מן המקום.

יום שבת, ה-6 לאוקטובר 2012 - ארג’נטויי (95)
רבי, אשתו ומתפללים נוספים מתגודדים לפני בית הכנסת. רכב שעובר באזור, מאט כאשר 

עובר לידם, זכוכית החלון מורדת והאנשים רואים נצנוץ של פריט שהם מזהים כרובה או 
אקדח ולאחר מכן נשמעות יריות. אין נפגעים בארוע והמשטרה מוצאת לאחר מכן 9 

תרמילים של כדורים חסרי קליע.

יום ראשון, ה-7 לאוקטובר 2012 - פאריז (75010)
אדם המזוהה כיהודי בזכות לבושו המסורתי נורה על ידי רובה אויר כאשר יצא אל חלון 

ביתו. לא היו נפגעים בארוע.

יום שלישי, ה-9 לאוקטובר 2012 - פאריז (75013)
אדם צעיר ממוצא יהודי נורה על ידי רובה אויר (כדורי עופרת( לפני רחבת בית הכנסת. הוא 

נפצע באורח קל.

יום שני, ה-19 לנובמבר 2012 - מונטרויי (93)
חבורת נערים משחקת בכדור בפארק מחוץ לבית הספר. חבורת נערים אחרת מתקרבת 

ומקיפה אותם. אחד מן התוקפים פונה אל אחד מן נערים ומאשים אותו שהעליב אותו ביום 
שלפני ולאחר מכן נוגח בעוצמה בראשו. תלמיד אחר מתערב ומבקש מן התוקף להרגע 

וסופג גם הוא מכות אגרוף שמפילות אותו כנגד מדחן חניה. הוא נופל ולאחר מכן ממשיכים 
לבעוט בו כאשר הוא מוטל לארץ. מכבי האש מובילים את הקורבן לבית החולים ושם הוא 

מאובחן עם שבר באף ושן שבורה.
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