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דו״ח זה על האנטישמיות בצרפת לשנת 2013 מוקדש לזכרו 
של פייר קאופמן (״פיירו״), מייסד ה-, SPCJ אשר נפטר ב 

14 לספטמבר 2013.





פייר קאופמן (״פיירו״)
פייר קאופמן, המכונה ״פיירו״ נפטר בביתו בלילה שבין ה-13 ל-14 בספטמבר 2013, 

מוצאי יום הכיפורים תשע"ד.
במלחמת העולם השנייה התגייס בגוף ובנפש ל"רזיסטאנס", שם ביצע מעשי גבורה רבים; 

הוא ייזכר לא רק בזכות תבונתו ואומץ ליבו, אלא גם בזכות כושר המנהיגות שלו, שסחף 
אחריו רבים וטובים, גברים ונשים.

מחויבותו למען יהודי צרפת והעולם לא נחלשה מעולם, ותמיד לוותה בפעילות אישית 
ובקורבנות אישיים.

אחרי המלחמה ניהל מעון לילדים פליטי השואה ב-ז'ואי-אן-ז'וזה. פעל לטובת פליטים מצפון 
אפריקה, עשה למען קליטת "סירובניקים" מברית המועצות, ונטל חלק פעיל בפעולות 

הראשונות במסגרת המבצע להעלאת יהודי אתיופיה לארץ.

הפיגוע ברח' קופרניק בפריס, באוקטובר 1980, הסעיר אותו מאוד; שוב הוכיח נחישות יוצאת 
דופן, כזו המאפיינת אישים דגולים ובעלי חזון המסוגלים לפענח את ההיסטוריה תוך כדי 

שהיא מתרחשת, גייס סביבו את מנהיגי הקהילה היהודית בצרפת והקים אתSPCJ 0, שרות 
הגנה על הקהילה היהודית. מחויבותו העמוקה והמאמצים שהשקיע בקידום הביטחון 

וחופש הביטוי בחיי היהודים בצרפת היו תמיד חסרי פשרות, עד יומו האחרון.  

אנשי המקצוע, כמוהם כצוותי המתנדבים בSPCJ , הכירו והוקירו את תרומתו הגדולה של 
פיירו ז"ל לקהילתנו. הוא היה לנו מופת, מדריך, מנהיג, מקור להשראה ולחוסן, אדם שלימד 
אותנו נחישות, אומץ לב  ורוח לחימה מהם. עצובים עד מאד יהיו הימים הבאים, שבהם לא 
יהיה פיירו שוב עמנו כדי לשמור עלינו. אולם הכבוד העמוק שאנו חשים כלפיו וכלפי האופן 

שבו חי את חייו, את מאבקיו, ואת ניצחונותיו, הוא שייתן לנו את הכוח להמשיך. הוא ידע לא 
רק כיצד להפיח בנו אידיאל, אלא גם כיצד ללכד אותנו סביב מימושו היומיומי של אידיאל זה. 

מהיום והלאה, כל מה שנעשה תמיד יהיה "בדרכו של", "עבור", ו"עם" פיירו שלנו ז"ל.

אי אפשר שלא להוקיר את האיש יוצא הדופן הזה, שגורלו הועיד אותו לגדולות שכאלה. את 
הכבוד העמוק שאנו חשים כלפיו נפגין בכך שנתחייב תמיד לשרת את מטרתנו כפי שהנחילה 

לנו: מטרה שהיא גדולה מאיתנו, מטרה שמתגייסים אליה מעומק הלב והנפש, מטרה שאותה 
משרתים הודות לכוחו של היחיד המוכפל פי כמה בהפכנו לעם אחד.

בהיותו ביסודו העמוק ביותר אדם צנוע ועניו, העדיף פיירו ז"ל את הצל על אור הזרקורים, 
ומבין הקלעים ביצע מעשים גדולים עבור הקהילה היהודית בצרפת ועבור רבים אחרים. 

מגוונים עד מאוד היו הנושאים שבהם היה פעיל, וכל אלה שהכירוהו הכירו גם את תכונותיו 
האנושיות יוצאות הדופן, שהפכו אותו לאדם ייחודי כל כך.

Le SPCJ
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SPCJ - ה 

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

ה-SPCJ נוצר כתוצאה מן המאמץ והרצון המשותף של מספר גופים 
בקהילה : הקריף (CRIF) - המועצה המייצגת של המוסדות היהודים 

בצרפת , ה-FSJU - הקרן היהודית הסוציאלית, והקונסיסטוור 
(Consistoires) . גופים אלו רצו להגן על הקהילה היהודית של צרפת 

בכללותה. חברי הוועד המנהל של ה SPCJ ממונים על ידי הגופים 
המייסדים. נשיא הארגון הינו מר אריק דה רוטשילד.

קיומו של הארגון מאז שנות ה-80 מוצדק בשל האיום הטרוריסטי 
והאנטישמי המתמשך בצרפת מזה 33 שנים ומתוך הכרה בצורך ובזכות 
של הקהילה היהודית להמשיך ולקיים אורך חיים יהודי בצרפת ושמירה 

על חופש הביטוי של הזהות היהודית על כל גווניה וצורותיה. 

ה SPCJ הנו ארגון א-פוליטי, ללא מטרת רווח. יעודו הבלעדי הוא הגנה 
על החיים היהודים בצרפת.

 

6
דו״ח על האנטישמיות בצרפת לשנת 2013



השיטה (מתודולוגיה)

בעקבות ההתפרצות המחודשת של ארועים אנטישמיים בספטמבר 
 SPCJ 2000, מנהיגי המוסדות של הקהילה היהודית הפקידו בידי ה

את האחריות הבלעדית להבטחת איסוף הנתונים בנוגע לארועים 
אנטישמים בצרפת.

מאין מגיעים הנתונים 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 
 .SPCJ תלונה ודווחו ל

 למפקד נוספים נתונים המגיעים ממגוון זרועות המשטרה בצרפת 
.SPCJ המרוכזים ומסווגים על ידי משרד הפנים וה

  SPCJבשיטת 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 
אופן 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 
. 2013

השיטה (מתודולוגיה)
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הודעה לעיתונות

הודעה לעיתונות
דו"ח על האנטישמיות בצרפת ב-2013

ה-SPCJ )שירות להגנת הקהילה היהודית( מפרסם דו"ח סטטיסטי על 
האנטישמיות בצרפת בשנת 2013

 SPCJ-איסוף המידע בנושא המעשים האנטישמיים בצרפת מתבצע על-ידי ה
בשיתוף פעולה הדוק עם משרד הפנים הצרפתי

• הירידה במספר הפעולות האנטישמיות אחרי שנת 2012 – שהייתה שנה 
חריגה בכל הקשור לאנטישמיות – לא תאמה את התחזיות.

• מספרם הרב של האיומים על רקע אנטישמי יוצר אקלים עוין ומשולח רסן, שבו 
הפכה השמעת דברי שטנה אנטי-יהודיים לעניין מותר. אקלים זה מעודד, בטווח 

הזמן המיידי וגם לאורך זמן, את המעבר מדיבור למעשה.

• בקלות ניתן לדמיין גם באיזו מידה אקלים זה חורג מעבר לנתונים המספריים 
היבשים המדווחים כאן. כך למשל, מספרם הכולל של אתרי האינטרנט, 

הבלוגים, הודעות הדוא"ל  והפורומים האנטישמיים ברשת גדל באופן מעריכי; 
נכון להיום אין כל רישום מסודר של אתרים אלה.

• מאז שנת 2000, כלומר כבר 14 שנה ברציפות, מספר הפעולות האנטישמיות 
צרפת גבוה מאוד. 

מספר הפעולות האנטישמיות שדווח עליהן מאז שנת 2000 גבוה פי 7 בממוצע 
ממספר הפעולות האנטישמיות בשנות ה-90; במשך תקופה זו נרצחו לא פחות 

-6 בני אדם בשל היותם יהודים, ביניהם 3 ילדים בגיל הרך. 

שוב אי אפשר לראות באנטישמיות בצרפת תופעה ארעית הנובעת 
מהשפעות חיצוניות וקשורה לאירועים ולסכסוך במזרח התיכון. מדובר ברעה 

חולה המתקיימת בחברה באופן מובנה. בהיעדר מאבק בתופעה ככזו, לא 
מוגרה עד היום.

  גזענות ואנטישמיות: "40% עבור פחות מ-1%" 
40% ממעשי האלימות הגזעניים שבוצעו בשנת 2013 בצרפת כוונו נגד יהודים. 

היות שמספרם של  היהודים בצרפת עומד על קצת פחות מ-1% מן 

הודעה לעיתונות
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האוכלוסייה, המשמעות היא כי פחות מ-1% מאוכלוסיית צרפת סופג 40% 
מן האלימות הפיסית על רקע גזעני המתבצעת בצרפת.

• גם השנה נרשם בצרפת המספר הגבוה ביותר של פעולות אנטישמיות בערים 
פריס, מרסיי, ליון, טולוז, סארסל, סטראסבור וניס. 

סקירת המעשים האנטישמיים והמגמות האנטישמיות ב-14 השנים האחרונות 
מוכיחה כי אלימות על רקע אנטישמית הפכה לתופעה מושרשת ותפסה מקום של 

קבע בחברה. חמורה אף יותר מבחינתם של יהודי צרפת היא התחושה כי הם 
בודדים במאבקם נגד האנטישמיות. האם אין הערכים, שאותם תוקפת רעה חולה 

זו, ערכיהן של כל האומות?

המאבק באנטישמיות מתבצע מתקיים בזירה המשפטית, וכך צריך להיות – שהרי 
בראש ובראשונה מדובר בעבירות על החוק. אולם אם המטרה היא ריפוי החברה 

מן החולי, הרי שבמאבק המשפטי אין די. 

יש הכרח לגבש תוכנית בין-משרדית, עם יעדים קונקרטיים ומשאבים הולמים, 
להקמת מערך תמיכה וליצירת תוכניות מניעה וחינוך.

אנו קוראים להתגייסות אישית וקולקטיבית של כל אדם ואדם, בכל יום, כל אימת 
שהוא או היא עדים למעשה אנטישמי או לפעולה על רקע אנטישמי המתבצעים 

בקרבתם.

אנטישמיות היא בעיה של כולנו; לפיכך שומה על כל אחד ואחד להיאבק בה. 

הודעה לעיתונות
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נתונים וניתוח סטטיסטי
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אנטישמיות בצרפת בשנת 2013 : ממצאים וניתוח

המונחים המוסכמים על ידי משרד הפנים הצרפתי וה SPCJ לצורך המפקד : 

הארועים האנטישמיים כוללים ארועים ממשיים ואיומים אנטישמיים.
הנתונים לגבי ארועים שנאספו כוללים : פיגוע או נסיון פיגוע ;  רצח 

או נסיון רצח ; מקרי אלימות ; הצתה או ניסיונות הצתה ; השחתת 
רכוש וואנדליזם.

הנתונים לגבי איומים שנאספו כוללים : איומים מילולים ומחוות 
פיזיות ; עלונים ודואר נאצה ; כתובות נאצה.

בנוגע לארועים הממשיים :

הירידה הצפויה במספר המקרים האנטישמיים לאחר שנת 2012 - שנה 
חסרת תקדים בהקף וחומרת הארועים האנטישמיים - לא התרחשה בקנה 
המידה הצפוי והראוי. מספר הארועים האנטישמיים שדווחו במהלך 2013 
פחתו ב 31% ביחס ל 2012 אך עדיין מייצגים עליה מדאיגה לכשעצמה של 

9% בארועים ביחס לשנת 2011. בשנת 2013 נספרו לא פחות מ-423 
ארועים אנטישמיים מדווחים בצרפת.

מאז מאז שנת 2000, במהלך 14 שנים רצופות, מספר הארועים 
האנטישמייםז מאז שנת 2000, במהלך 14 שנים רצופות, מספר הארועים 

האנטישמיים בצרפת הינו גבוה מאוד. 

 מאז שנת 2000 , מ מאז שנת 2000 , מספר הארועים המדווח בצרפת הינו 
בממוצע גדול פי 7 מהמספר שדווח במהלך שנות ה-90. במהלך תקופה זו, 6 

בני אדם קיפחו את חייהם מכיוון שהיו יהודים, כולל 3 ילדים בגיל הגן. 
האנטישמיות בצרפת לא יכולה עוד להחשב כתלויה בנסיבות כלכליות או 

כתלויה בסכסוך הישראלי. מדובר ברוע מובנה אשר עד היום לא קיבל 
התייחסות נאותה ויכל להעלם במידה והיה מטופל בהיבט המבני שלו.

נתונים סטטיסטים וניתוח                                                                                        ממצאים וניתוח
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בנוגע לארועים האנטישמיים בכללותם :

בהשוואה לשנים 2011 ו-2012 , מספר הארועים האנטישמיים פחת בשנת 
2013. למרות זאת, יש לציין כי בשנת 2013 אנו שוב עדים לארוע אנטישמי 

החריג בעוצמת האלימות : ניסיון רצח כפול באמצעות נשק קר.

בנוגע לאיומים :

בהשוואה ל 2012 , מספר האיומים האנטישמיים פחת בשנת 2013 אך הוא 
עדיין גבוה בהשוואה לשנת 2011. מספרם הרב של האיומים על רקע 

אנטישמי  יצרו אוירה עוינת אשר  עודדה ביטויי שנאה אנטי-יהודים. אקלים 
זה עודד, בטווח הזמן המיידי וגם לאורך זמן, את המעבר מדיבורים למעשים. 
האוירה הזו מתרגמת למעשים שהם מעבר לארועים המדווחים או חסרי יצוג 

מספרי. כך למשל, מספרם הכולל של אתרי האינטרנט, הבלוגים, הודעות 
הדוא"ל והפורומים האנטישמיים ברשת גדל באופן חריג ; נכון להיום אין כל 

רישום מסודר של אתרים אלה.  

החלק היחסי של האנטישמיות מתוך כלל מעשי הגזענות ״פחות מ 1%    
מהווים מטרה ל 40%״ :

40% מכלל מעשי האלימות על רקע גזעני שבוצעו בצרפת בשנת  2013 
הופנו כנגד יהודים. יש לציין כי הקהילה היהודית בצרפת מהווה מיעוט 

המייצג פחות מאחוז אחד מכלל אוכלוסיית צרפת. המשמעות היא כי פחות 
מאחוז אחד מכלל ארחי צרפת מהווה מטרה ל 40% מכלל האלימות על רקע 

גזעני *.

הערים בצרפת ואנטישמיות

בשנה זו, הערים פריז, מארסיי, ליון, טולוז, סארסל, שטרסבורג, וניס עדיין 
הינן הערים שבהם דווח המספר הגדול ביותר של מעשים אנטישמיים בצרפת

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

נתונים סטטיסטים וניתוח                                                                                        ממצאים וניתוח
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2 |טבלה מסכמת של ארועים 
אנטישמיים בצרפת לשנת 

2013





ארועים אנטישמיים מדווחים בצרפת מה 1 לינואר עד ה 31 לדצמבר 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

נתונים סטטיסטים וניתוח                                                                                           טבלה מסכמת 
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סוג האירועסוג האירוע
סה״כ 
על פי 
סוג

פיגוע/נסיון פיגוע 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

רצח / נסיון רצח 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0

אלימות 2 7 6 9 5 6 3 0 6 1 1 3 49 96 57

הצתה / נסיון הצתה 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 7

השחתת רכוש 
וואנדליזם 4 2 8 1 8 3 4 2 0 8 7 5 52 71 65

סה״כסה״כ 6 9 14 12 13 9 7 3 7 9 8 8 105 177 129

תזכורת 2012תזכורת 2012 7 6 38 15 9 8 15 10 14 27 20 8 177

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

איומים מילוליים ומחוות 
פיזיות 9 14 16 18 5 19 16 8 17 7 13 10 152 219 114

עלונים ודואר נאצה 4 2 4 3 2 3 5 1 6 2 4 2 38 46 46

כתובות נאצה 18 12 9 13 12 12 10 6 4 10 14 8 119 172 100

סה״כסה״כ 31 28 29 34 19 34 31 15 27 19 31 20 318 437 260

תזכורת 2012תזכורת 2012 23 17 93 42 28 26 37 22 34 45 41 29 437

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

סה״כסה״כ 37 37 43 46 32 43 38 18 34 28 39 28 423 614 389

תזכורת 2012תזכורת 2012 30 23 131 57 37 34 52 32 48 72 61 37 614

תזכורת 2011תזכורת 2011 33 26 47 47 36 37 28 12 31 43 30 19 389
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נתונים וניתוח סטטיסטי

3 | ארועים אנטישמיים 
מדווחים בצרפת בשנים 
2011, 2012 ו-2013



ארועים אנטישמיים בצרפת בשנים 2011, 2012 ו 2013 

 הירידה הצפויה במספר המקרים האנטישמיים לאחר שנת 2012 - שנה 
חסרת תקדים בהקף וחומרת הארועים האנטישמיים - לא התרחשה בקנה 

המידה המצופה. מספר  הארועים האנטישמיים שדווחו במהלך 2013 פחתו 
ב 31% ביחס ל 2012 אך עדיין מייצגים עליה מדאיגה לכשעצמה של 9% 

בארועים ביחס לשנת 2011.

בשנת 2013 נספרו לא פחות מ-423 ארועים אנטישמיים מדווחים בצרפת.

חלוקה על פי חודשים של ארועים אנטישמיים בצרפת בשנים 2011, 2012 ו 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                                   2011, 2012 ו 2013
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ארועים אנטישמיים בצרפת בשנים 2011, 2012 ו 2013

פיגוע / נסיון פיגוע רצח / נסיון רצח אלימות פיזית הצתה / נסיון הצתה השחתת רכוש 

52

3

49

10

71

2

96

6
2

65

7

57

00

2011 2012 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

‣ בהשוואה לשנים 2011 ו-2012 , מספר הארועים 
האנטישמיים פחת בשנת 2013. למרות זאת, יש לציין כי 

בשנת 2013 אנו שוב עדים לארוע אנטישמי החריג בעוצמת 
האלימות : ניסיון רצח כפול באמצעות דקירה.

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                                   2011, 2012 ו 2013
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בהשוואה ל 2012 , מספר האיומים האנטישמיים פחת בשנת 2013 אך הוא 
עדיין גבוה בהשוואה לשנת 2011

הרמות הגבוהות הללו של  איום אנטישמי יצרו אוירה עוינת אשר  עודדה 
ביטויי שנאה אנטי-יהודים אשר נתנו לגיטימציה בטווח הקרוב-בינוני 

למעבר מדיבורים למעשים.

האיום האנטישמי בצרפת בשנים 2011, 2012 ו 2013 

איומים מילוליים ומחוות פיזיות עלונים ודואר נאצה כתובות נאצה

119

38

152
172

46

219

100

46

114

2011 2012 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

‣ האוירה הו מתרגמת למעשים שהם מעבר לארועים המדווחים 
או חסרי יצוג מספרי. למעשה , מספר אתרי האינטרנט, בלוגים, 
פורומים ודוא״ל בעלי אופי אנטישמי גדל באופן חריג, אך נכון 

להיום הם לא כלולים ברשומות הרשמיות.

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                                   2011, 2012 ו 2013
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נתונים וניתוח סטטיסטי

4 | ארועים אנטישמיים 
בצרפת בין השנים 1998

2013-



ארועים אנטישמיים בצרפת בשנים 1998 עד 2013

 מאז שנת 2000, במהלך 14 שנים רצופות, מספר הארועים האנטישמיים 
בצרפת הינו גבוה מאוד.

 מאז שנת 2000 , מ מאז שנת 2000 , מספר הארועים המדווח בצרפת הינו 
בממוצע גדול פי 7 מהמספר שדווח במהלך שנות ה-90.

האנטישמיות בצרפת לא יכולה עוד להחשב כתלויה בנסיבות כלכליות או 
כתלויה בסכסוך הישראלי. מדובר ב״רוע מובנה״ אשר עד היום לא קיבל 
התייחסות נאותה ויכל להעלם במידה והיה מטופל בהיבט המבני שלו. 

כמות הארועים האנטישמיים בצרפת בשנים 1998 עד 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                                    בשנים 1998-2013
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ארועים אנטישמיים בצרפת בשנים 2008 עד 2013
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52

71
6566

78

64

רצח אלימות הצתה השחתת רכוש

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

איומים אנטישמיים מדווחים בשנים 2008-2013

2008 2009 2010 2011 2012 2013

152

219

114110

229

137

      2008 2009 2010 2011 2012 2013

38
4646

57

69
61

      2008 2009 2010 2011 2012 2013

119

172

100

168

360

136

איומים מילוליים 
ומחוות פיזיות

עלונים ודואר נאצה כתובות נאצה

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                                    בשנים 1998-2013
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נתונים וניתוח סטטיסטי

5 | גזענות ואנטישמיות 
ב-2013



גזענות ואנטישמיות ב 2013

‣ 40% מכלל מעשי האלימות על רקע גזעני שבוצעו בצרפת בשנת  2013 
הופנו כנגד יהודים*.

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

היחס של ארועים ואלימות פיזית אנטישמית מתוך כלל התקיפות הפיזיות על רקע 
גזעני בצרפת

החלק היחסי של ארועים אנטישמיים מתוך כלל הארועים הגזעניםהחלק היחסי של ארועים אנטישמיים מתוך כלל הארועים הגזעניםהחלק היחסי של ארועים אנטישמיים מתוך כלל הארועים הגזענים

מספר כולל של ארועים גזענים 1274

מספר הארועים האנטישמיים 423 33,2 %

יחס התקיפות הפיזיות על רקע אנטישמי מתוך סך התקיפות הפיזיות על 
רקע גזעני 

יחס התקיפות הפיזיות על רקע אנטישמי מתוך סך התקיפות הפיזיות על 
רקע גזעני 

יחס התקיפות הפיזיות על רקע אנטישמי מתוך סך התקיפות הפיזיות על 
רקע גזעני 

המספר כולל של התקיפות הפיזיות על 
רקע גזעני  125

כמות התקיפות הפיזיות על רקע 
אנטישמי 50 40 %

(מקור: משרד הפנים)

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                          גזענות ואנטישמיות ב 2013
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6 |  חלוקה גאוגרפית של 
ארועים אנטישמיים בצרפת 

לשנת 2013 



חלוקה גאוגרפית של ארועים אנטישמיים בצרפת לשנת 2013

‣ בשנה זו, הערים פריז, מארסיי, ליון, טולוז, סארסל, שטרסבורג, 
וניס עדיין הינן הערים שבהם דווח המספר הגדול ביותר של 

מעשים אנטישמיים בצרפת

חלוקה של ארועים אנטישמיים על פי אזורים גאוגרפים (département) בתוך 
צרפת לשנת 2013  *

06 13 17 25 26 31 33 34 38 51 57 59 60 63 64 67 69 75 77 78 91 92 93 94 95

20202723
775

77

37

135441246566
20

455

26
15

* בטבלה מיוצגות ערים אשר בהן נרשמו לפחות 4 ארועים במהלך 2013
(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

6 המחוזות שחוו את מירב הארועים האנטישמיים בשנת 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים) �

7 המחוזות שחוו את מירב האיומים בשנת 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים) �

PARIS (75)
RHÔNE (69)

SEINE-ST-DENIS (93)
BOUCHES-DU-RHÔNE (13)

VAL-D’OISE (95)
BAS-RHIN (67) 4

6
10

11
11

24

PARIS (75)
RHÔNE (69)

HAUTS-DE-SEINE (92)
HAUTE-GARONNE (31)

VAL-DE-MARNE (94)
SEINE-ST-DENIS (93)

BOUCHES-DU-RHÔNE (13) 16
16

17
17

21
26

53

נתונים וניתוח סטטיסטי                                                                                        חלוקה גאוגרפית
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7 הערים שחוו את מירב הארועים האנטישמיים בשנת 2013

(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)

חלוקה על פי רובעים של מעשי אנטישמיות בפריז לשנת 2013
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(מקור : SPCJ ומשרד הפנים)
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Service de Protection de la Communauté Juive
שרות ההגנה על הקהילה היהודית

 
עד או קורבן לארוע אנטישמי ? במקרה של איום או סכנה התקשר ל :

0 800 18 26 26
שיחת חינם )24 שעות ביממה(

)FMS( דו״ח זה נכתב בתמיכתה של הקרן להנצחת השואה


