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אנטישמיות בצרפת ב-2014 SPCJ-ה

SPCJ-ה

קופרניק  הפיגוע ברח'  בעקבות  בשנת 1980  נוסד  הקהילה היהודית,  על  הגנה  שירות   ,SPCJ-ה
(Copernic) בפריס.

ה-SPCJ נוצר כתוצאה מן המאמץ והרצון המשותף של מספר גורמים בקהילה היהודית בצרפת: הקריף 
היהודית הסוציאלית,  הקרן   -  FSJU-היהודים בצרפת, ה המוסדות  של  המייצגת  המועצה   -(CRIF)
הועד  חברי  צרפת בכללותה.  יהודי  קהילת  על  להגן  ביקשו  אלה  גופים   .(Consistoires) והקונסיסטואר

המנהל של ה-SPCJ ממונים על-ידי הגופים המייסדים. נשיא ה-SPCJ הוא מר אריק דה רוטשילד.

קיומו של ה-SPCJ מאז שנות ה-80 נדרש בשל איום הטרור והאנטישמיות הקיים בצרפת זה 34 שנים, 
ובשל הצורך להמשיך ולקדם את קיומה של קהילה יהודית משגשגת בצרפת, תוך הבטחת שלמותה של 

הזהות היהודית, על שלל גווניה וזכות הביטוי שלה.

ה-SPCJ הוא ארגון א-פוליטי הפועל ללא מטרת רווח. ייעודו הבלעדי הוא הגנה על כל מגוון סגנונות 
החיים  היהודיים בצרפת.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 שיטת העבודה

שיטת העבודה

מי משתתף בעריכת הסקר?

מנהיגי  הטילו  בספטמבר 2000,  האנטישמיים  האירועים  במספר  המחודשת  העלייה  לנוכח 
סקר רשמי,  לעריכת  האחריות  את   SPCJ-על ה היהודית  הקהילה  של  המרכזיים  המוסדות 

שיפקוד את  הפעולות האנטישמיות המתבצעות צרפת.

על-מנת לבצע את המטלה המורכבת ורבת הממדים הזאת, פועל ה-SPCJ בשיתוף פעולה הדוק 
חילופי  מתקיימים  הגופים  שני  בין  הפנים הצרפתי.  משרד  של  הסיוע לקורבנות"  עם "מחלקת 

מידע סדירים ומדויקים, המאפשרים איסוף מידע מפורט ואמין.

אלו פעולות אנטישמיות נכללות בסקר?

 .SPCJ-הסקר כולל פעולות אנטישמיות שדווחו למשטרה או שהוגשה בגינן תלונה, ואשר דווחו ל
למשרד  ונמסרים  צרפת  רחבי  בכל  המשטרה  מזרועות  המתקבלים  מדיווחים  גם  ניזון  הסקר 

הפנים.

שיטת איסוף המידע מוגדרת באורח קפדני ומחמיר ואינה מאפשרת לכלול פעולות אנטישמיות, 
שהובאו לידיעת ה-SPCJ אולם לא הוגשה בגינן תלונה במשטרה. לפיכך לא נכללו פעולות אלה 

בסטטיטיקה הרשמית.

בנוסף, אין מתבצע איסוף מידע שיטתי אודות תכנים אנטישמיים המופצים באינטרנט.

עליהם  המבוססים  והניתוחים  זה  המוצגים בדו"ח  הסטטיסטיים  הנתונים  מסיבות אלה, 
את  בלבד  חסר  באופן  מייצגים  אולם  המגמות העיקריות,  את  אמין  באופן  משקפים  אמנם 

המציאות האנטישמית האלימה ששררה בפועל בצרפת בשנת 2014.

�  

משרד הפנים הצרפתי משתמש במונחים המוגדרים כלהלן:

פעולות מורכבות ממעשים ומאיומים

איומים כוללים: מעשים כוללים:
מילים מאיימות, מחוות גוף מאיימות פיגועים או ניסיונות לבצע פיגועים

ותנועות פוגעניות או מעליבות רצח או ניסיון לרצח
הפצת עלוני שטנה או מכתבי שטנה אלימות

כתובות נאצה הצתות או ניסיונות להצתה
השחתה או ונדליזם
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 SPCJ-אריק דה רוטשילד, נשיא ה

SPCJ-אריק דה רוטשילד, נשיא ה

שלום רב, 
לכבוד הוא לי להציג בפניכם את הדו״ח השנתי התשיעי ברציפות על מצב האנטישמיות בצרפת. 
 SPCJֹ-בין ה הקיים  והיעיל  הפורה  הפעולה  לשיתוף  הודות  נאספו  כאן  המוצגים  המספריים  הנתונים 

למשרד הפנים הצרפתי.  ברצוני להודות למשרד הפנים הצרפתי על שיתוף פעולה זה.

האנטישמיים  האיומים  במספר  יותר מפי-שניים  של  גידול  על  מעידים  כאן  המוצגים  המספרים   
רקע  על  והתוקפנות  האלימות  מעשי  במספר  ניכר  יותר  החד  הגידול  המעשים האנטישמיים.  ובמספר 
רקע  על  בוצעו  שלא  הגזעניות  הפעולות  שבדיקת  לנוכח העובדה,  יותר  עוד  בולט  זה  גידול  אנטישמי. 

אנטישמי באותה התקופה מראה ירידה בשיעור 5%.

שיא  קורבנות  את  גם  אליהן  ואוסיף  ונרשמו ב-2014 -  שדווחו  אחת מ-851 הפעולות,  כל  מאחורי 
אדם שנרצח,  אסון אנושי.  ישנו  הנוכחית -  האזרחית  השנה  בתחילת  שבוצעו  הרצח  מעשי  של  הזוועה 
אסון  אסון אנושי,  מקומה בחברה.  את  עוד  מבינה  ואינה  שהתפרקה  משפחה  עד מוות,  הופחד  נפצע, 
קולקטיבי. ברצוני להביע את השתתפותי בצערם של כל אלה שמצאו את עצמם לכודים במנגנון חסר 
לקרוביהם  משטרה אלה,  אנשי  של  יהודים אלה,  של  עיתונאים אלה,  של  למשפחותיהם  השחר הזה. 

ולחבריהם, תנחומי מקרב לב.

על  האמונים  אלה  של  בלבם  ייאוש  תחושת  יעוררו  אלה  סטטיסטייים  שנתונים  רוצה  הייתי  לא 
היה  עלול  המצב  אולם  את הזרם,  לסכור  הצלחנו  לא  הקהילה היהודית. אמנם,  של  ביטחונה  שמירת 
להיות חמור הרבה יותר אלמלא התמידו השומרים בערנותם יום אחר יום, ולולא הושקע מאמץ חינוכי 

גדול כל כך בנושא הביטחון, שהונחל לרוב רובה של הקהילה היהודית.

את מלאכת המניעה המיידית מייצג ה-SPCJ; במלאכה זו יש להמשיך לתמוך ויש להמשיך ולפתח 
אותה. אבל ישנה גם מניעה, שהיא אולי חשובה אף יותר - והכוונה למניעה לטווח הארוך, ולטווח הארוך 

מאוד.

חילוניים, דתיים, מחנכים, מורים, אנשי משטרה, שופטים, עיתונאים, פוליטיקאים, אזרחים והורים 
כולנו -  סובלים  שממנו  הברברי והנחשל,  האסלאם  של  הזו  הפנאטית  בגישה  להיאבק  חייבים  כאחד 
מוסלמים, נוצרים, יהודים ואתיאיסטים. אסלאם קיצוני זה מבקש להרוס את תמצית קיומה של ארצנו. 
הבה נפעל יחדיו על-מנת שקריאה זו לא תישאר בגדר משאלת לב בלבד וכדי שנוכל לראות במהרה, שכיוון 

הרוח השתנה ושההתגייסות הלאומית לא הייתה רק עניין חולף.

 

 אריק דה רוטשילד
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1. STATISTIQUES ET ANALYSES



אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.1- עובדות וניתוחים

1.1 עובדות וניתוחים  

בשנת 2014 היוותה האנטישמיות תופעה דומיננטית באורח רציף לאורך כל השנה כולה.‣

ב-2014 הוכפל מספר הפעולות האנטישמיות שנרשמו בשטחי צרפת, מ-423 ב-2013 ל- 851 ‣
ב-2014, כלומר גידול של 101%

ב-2014 חל גידול של 130% במספר מעשי האלימות בהשוואה ל-2013, מ-105 ב-2013 ל-241 ‣
ב-2014..

האנטישמיות הפכה בהתמדה לאלימה יותר והגיעה לרמות קיצוניות. כשמדברים היום על האיום ‣
האנטישמי בצרפת מדברים על דעות קדומות מושרשות ועמידות, סטריאוטיפים מגזריים, שנאה 

עמוקה, אולם גם – ובעיקר –טרור ג'יהאדיסטי אנטישמי. היום הורגים גברים וילדים בגיל הרך רק 
בשל היותם יהודים.

51% מן הפעולות הגזעניות שבוצעו בצרפת ב-2014 כוונו נגד יהודים. היהודים מהווים קצת ‣
פחות מ-1% מאזרחי המדינה, אולם מחצית מן הפעולות הגזעניות המתבצעות בצרפת מכוונות 

נגדם.

במספר הפעולות הגזעניות שהתבצעו בצרפת ב-2014 חל גידול של 30% בהשוואה ל-2013. ‣
גידול זה נובע באופן בלעדי מן הגידול בפעולות אנטישמיות; אם משווים את מספר הפעולות 

על רקע גזעני בין שתי השנים בלי לכלול את הפעולות האנטישמיות, מתגלה ירידה של 5% 
בהשוואה ל-2013. 

נתונים אלה מוכיחים שוב כי כדי להיאבק באנטישמיות באופן יעיל הכרחי לפתח אמצעים, 
תוכניות וכלים המותאמים למנגנוני הפעולה הייחודיים של האנטישמיות. כמו-כן ממחישים 

נתונים אלה כי התוכניות הקיימות למאבק בגזענות אינן בולמות ולו במעט את הגידול בפעולות 
אנטישמיות.

הערים הנגועות ביותר בפעולות אנטישמיות בשנת 2014 הן פריס, מרסיי, ליון, טולוז, סארסל, ‣
שטרסבור, ניס, ווילרבאן וקרטיי.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.2- טבלה מסכמת

טבלה מסכמת - פעולות אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.2

פעולות אנטישמיות שבוצעו בצרפת ונכללו בסקר, מן ה-1 בינואר ועד ל-31 בדצמבר 2014

 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

ינואסוג הפעולה
ר

פבר
אפרמרץ.

ספטאוג.יולייונימאי.
.

אוק
.

דצמנוב.
.

 סה"כ
 לפי סוג
הפעולה

 תזכורת

2013%

מ 
ע 
ש 
י 
ם

פיגוע או ניסיון 
00000020000020לביצוע פיגוע

00000000000001רצח או ניסיון לרצח

96104815275667510849אלימות

הצתה או ניסיון 
00000040010053להצתה

15359772911131151112652השחתה או ונדליזם

24915131522621619181216241105סה"כ מעשים
+130%

691412139737988105תזכורת 2013

א 
י 
ו 
מ 
י 
ם

מלים ותנועות 
מאימות, מחוות או 
פעולות פוגעניות

30119142016751227161021261152

הפצת עלונים ודואר 
10213338775566038שטנה

232315181814632727231325289128כתובות

6336253541331464661442852610318סה"כ איומים
+92%

312829341934311527193120318תזכורת 2013

8745404856552086280624068851423סה"כ
+101%

373743463243381834283928423תזכורת 2013
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 א 1.3נטישמיות בצרפת בשנת 2014

1.3 אנטישמיות בצרפת בשנת 2014

הפעולות האנטישמיות בצרפת בשנים 2013 ו-2014 לפי חודשים

 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

בשנת 2014 היוותה האנטישמיות תופעה דומיננטית באורח רציף לאורך כל השנה כולה. ‣
הלכו  ובמקביל  שנאה אנטשימית,  של  זה  מאקלים  הנובע  המתח  וגבר  הלך  השנה  במהלך 

ותכפו הפעולות האנטישמיות מכל הסוגים.

ב-2014 הוכפל מספר הפעולות האנטישמיות שנרשמו בשטחי צרפת, מ-423 ב-2013 ל- 851 ‣
ב-2014, כלומר גידול של 101%.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 א 1.3נטישמיות בצרפת בשנת 2014

בשנת 2014 התרחשו אירועים אנטישמיים רבים:

ינואר ‣
 

פרשת Dieudonné והפגנת ״יום הזעם״, בה נשמעו קריאות ״מוות ליהודים״ ו״צרפת אינה שלך״.

מאי ‣
 

במרסיי נעצר מהדי נמוש, אזרח צרפתי החשוד בביצוע הפיגוע האנטישמי במוזיאון היהודי בבריסל. 
נגוע  הוא  עי  מדווחים  משומריהם  אחד  היה  ושנמוש  בסוריה  ערובה  בני  שהיו  עיתונאים  מספר 

באובססיה אנטישמית אלימה באורח קיצוני.

יולי-אוגוסט ‣
 

מהומות והתפרעויות אנטישמיות במהלך הפגנות אנטי-ישראליות בצרפת. מפגינים רבים חרגו מן 
הנתיב שנקבע להפגנה ומבצע מספר רב של תקיפות נגד בני אדם, אתרי תפילה ומסעדות כשרות.

דצמבר ‣
 

המשפחה  לבחירת  המוצהרת  הסיבה  כאשר  נכלאת ונשדדת,  משפחה  ואונס בקרטיי.  כליאה 
המסוימת הזאת היא ש״ליהודים יש כסף״. ההתפרעות האלימה, המגיעה גם לכלל אונס, מונעת 
משנאת יהודים. התפרצות זו של אלימות שטנה אנטישמית מזכירה את חטיפתו, עינויו ורציחתו של 

אילן חלימי ז״ל.

גורמת ‣ קיצונית  במידה  אלימה  או  אלימה  פעולה  שכל  עדים לכך,  שאנו  שנים  כמה  זה 
להופעתם של אירועים אנטישמיים נוספים בימים ובשבועות שאחריה. כך היה אחרי הפיגוע 
האנטישמי הרצחני בטולוז במרץ 2012; אחרי הבאתה למעצר של חוליית הטרור החשודה כי 
ביצעה את הפיגוע נגד המרכול הכשר בסארסל בספטמבר 2012; אחרי פרשת ״Dieudonné״ 
אחרי  הבלגי בבריסל;  היהודי  במוזיאון  הרצחני  האנטישמי  הפיגוע  אחרי  בינואר 2014; 
בקרטיי  אנטישמי  רק  על  והאונס  הכליאה  ואחרי  בקיץ 2014;  המהומות האנטי-ישראליות 
האלימות  את  לבלום  יכולה  שהיתה  עלייה במודעות,  שתתעורר  תחת  בספטמבר 2014. 

האנטישמית הזאת, מוסיפה האנטישמיות לשלח כל רסן.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 א 1.3נטישמיות בצרפת בשנת 2014

מעשי אלימות אנטישמיים שנרשמו בצרפת בשנים 2013 ו-2014

�

�

 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

בהשוואה ל-2013, ‣ האנטישמיים  האלימות  מעשי  במספר  של 130%  גידול  חל  ב-2014 
מ-105 ב-2013 ל-241 ב-2014..

פיגועים או ניסיונות לבצע פיגועים רצח או ניסיון לרצח הצתה או ניסיון להצתה 
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 א 1.3נטישמיות בצרפת בשנת 2014

איומים על רק אנטישמי שנרשמו בצרפת בשנים 2013 ו-2014

 

�

 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

מספר ‣ לשנת 2014;  בהשוואה  אנטישמי ב-92%  רקע  על  האיומים  התגברו  בשנת 2014 
האיומים האנטישמיים בשנת 2014 היה 610, בהשוואה ל-318 ב-2013.

מלים ותנועות גוף מאיימות, הפגנות פוגעניות עלונים ודואר שטנה כתובות נאצה

289

60

261

128

38
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.4 פעולות אנטישמיות בין 2008 ל-2014

1.4- פעולות אנטישמיות בצרפת בין השנים 1998 ו-2014

פעולות אנטישמיות שנרשמו בצרפת בין השנים 1998 ו-2014

�

 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

כבר חמש-עשרה שנה ברציפות, מספר הפעולות האנטישמיות בצרפת גבוה ביותר‣

האנטישמיות הלכה והתגברה והפכה לאלימה ואף אלימה במידה קיצונית. כשמדברים היום ‣
סטריאוטיפים  מושרשות ועמידות,  קדומות  דעות  על  מדברים  בצרפת  האנטישמי  האיום  על 
מגזריים, שנאה עמוקה, אולם גם – ובעיקר –טרור ג'יהאדיסטי אנטישמי. היום הורגים גברים 

וילדים בגיל הרך רק בשל היותם יהודים.

האנטישמיות בצרפת ניזונה משני מקורות. המקור הראשון הוא שנאת היהודי, והמקור השני ‣
אפילו  לומר  אפשר  שיטתית ונטולת-עכבות,  ארסית ופראית,  גזענות אנטי-ישראלית  הוא 

מוצהרת ונטולת בושה.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.4 פעולות אנטישמיות בין 2008 ל-2014

פעולות אנטישמיות שנרשמו בצרפת בין השנים 2008 ו-2014

 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.4 פעולות אנטישמיות בין 2008 ל-2014

איומים אנטישמיים שנרשמו בצרפת בין 2008 ל-2014

  SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.5 גזענות ואנטישמיות ב-2014

1.5- גזענות ואנשטימיות ב-2014

מקור הנתונים הסטטיסטיים: משרד הפנים הצרפתי

מהווים ‣ היהודים  נגד יהודים.  כוונו  בצרפת ב-2014  שבוצעו  הגזעניות  הפעולות  מן   51%
קצת פחות מ-1% מאזרחי המדינה.

פחות מ-1% מאזרחי המדינה סופג מחצית מסך הפעולות הגזעניות המבוצעות בצרפת.‣

שיעור הפעולות האנטישמיות מכלל הפעולות הגזעניות

1662סה"כ פעולות גזעניות  
=

851פעולות אנטישמיות  
+

כלומר 51%

678פעולות גזעניות אחרות  
+

כלומר 41%

כלומר 1338%פעולות אנטי-מוסלמיות

מקור הנתונים הסטטיסטיים: משרד הפנים הצרפתי

שיעור מעשי האלימות האנטישמיים מכלל מעשי האלימות הגזעניים

397סה"כ מעשי אלימות גזעניים  
=

241מעשי אלימות אנטישמיים  
+

כלומר 61%

101מעשי אלימות גזעניים אחרים  
+

כלומר 25%

כלומר 5514%מעשי אלימות אנטי-מוסלמים
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.5 גזענות ואנטישמיות ב-2014

מקור הנתונים הסטטיסטיים: משרד הפנים הצרפתי

מספר הפעולות הגזעניות שבוצעו בצרפת ב-2014 גדל ב-30% בהשוואה ל-2013. גידול זה ‣
נובע באופן בלעדי מן הגידול בפעולות אנטישמיות; אם משווים את מספר הפעולות על 
רקע גזעני בין שתי השנים בלי לכלול את הפעולות האנטישמיות, מתגלה ירידה של 5% 

בהשוואה ל-2013. 

נתונים אלה מוכיחים שוב כי כדי להיאבק באנטישמיות באופן יעיל הכרחי לפתח אמצעים, ‣
תוכניות וכלים המותאמים למנגנוני הפעולה הייחודיים של האנטישמיות. כמו-כן ממחישים 
הגידול  את  במעט  ולו  בולמות  אינן  בגזענות  למאבק  הקיימות  התוכניות  כי  אלה  נתונים 

בפעולות אנטישמיות.

שינוי במספר הפעולות הגזעניות והפעולות האנטישמיות ב-2014, בהשוואה 
ל-2013 

20132014%

כלומר: 12741662+30%סה"כ פעולות גזעניות

 כלומר: 423851+101%סה"כ פעולות אנטישמיות

כלומר : 851811-5%סה"כ פעולות אחרות
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.5 גזענות ואנטישמיות ב-2014

סיכום מתומצת של תרומת ה-SPCJ לדו״ח השנתי של ה-CNCDH* בנושא המאבק בגזענות, 
באנטישמיות ובשנאת הזר בשנת 2014. הטקסט הוגש בנובמבר 2014.

* CNCDH : ועדה לעומית מייעצת בנושא זכויות האדם.

ההבדל המייחד את האנטישמיות מן הגזענות1.

מזו  מהותי  באופן  שונה  האחרונות  השנים  האנטישמית ב-14  התופעה  את  המאפיינת  הדינמיקה 
המאפיינת את הגזענות באופן כללי. שיעור הפעולות האנטישמיות מכלל הפעולות הגזעניות מחייב 
בחינה זהירה של הנתונים. יש שנים, שבהן אנו רואים כי בעוד במספר הפעולות הגזעניות ירד, 
במספר  הגידול  נבע  רבים  במקרים  גרוע מכך,  עלייה דווקא.  הייתה  האנטשימיות  בפעולות 
הפעולות הגזעניות (גידול שזכה תמיד לגינוי ובצדק) כמעט אך ורק מן העלייה במספר הפעולות 

האנטישמיות.

בגזענות  מהו  להבין  אלא  הסובל יותר,  ה״מיעוט״  את  להגדיר  אינה  הזהירה  הבחינה  של  מטרתה 
מסוימת זו, כלומר באנטישמיות, שמקבע את הדעות הקדומות, מאפשר את הדיבור הפוגעני ובייחוד 

מתיר את מעשי האלימות .

אנטישמיות בסגנון צרפתי: אלימות ואלימות קיצונית2.

עלייתה המחודשת של התופעה המכונה ״האנטישמיות החדשה״ היא תופעה הקיימת כמעט בכל 
מדינות אירופה ״הישנה״; אולם הממד האלים של אנטישמיות זו מייחד את צרפת.

יהודי  אולם  בריונות והפחדה;  ובמעשי  בקללות  עלייה באיומים,  עם  מתמודדים  כולה  אירופה  יהודי 
צרפת נופלים קורבן לאלימות פיסית ואף לאלימות קיצונית, כפי שראינו במעשי הרצח ובפיגועי הטרור 

האנטישמיים (הרצח של אלין חלימי, הפיגוע בבית הספר היהודי בטולוז).

המתקפות האחרונות שבוצעו נגד מטרות יהודיות על-ידי ג׳יהאדיסטים אסלאמיים בצרפת ובבלגיה,  
(מהדי נמוש, שביצע את הפיגוע במוזיאון היהודי הבלגי בבריסל הוא אזרח צרפת) מעידות על קיומה 
של אנטישמיות שלוחת רסן ואלימה אצל רובם. אחד העיתונאים שהיה בשביו של נמוש סיפר, לאחר 
ששוחרר, באיזו מידה היה נמוש ״אובבסיבי״ בנוגע ליהודים, ותיאר את מידת האלימות בדברים שאמר 

נמוש. בדיעבד מתברר שהייתה זו נבואה שהתגשמה.

לנוכח פרופילים אלה של המפגעים, שהם מקצועיים פחות אולם רבים הרבה יותר והרבה יותר 
קשים לזיהוי מבחינת שירותי המודיעין הצרפתיים, עולה החשש שהקהילה היהודית תהווה שוב 
יעד לתקיפות גם בעתיד. חשש זה מתגבר עוד יותר לנוכח מספרם הרב של הג׳יהאדיסטים שחזרו 
לצרפת, שלא לדבר על המספר הדומה של מועמדי ג׳יהאדֿ שלא יכלו לנסוע אולם הביעו את רצונם 

לעשות זאת. 

יהודי צרפת לנוכח 14 שנים של אלימות אנטישמיות3.

ועסקו  והזרים  הצרפתיים  התקשורת  באמצעי  לאחרונה  שנתפרסמו  ולמאמרים  לדיווחים  מעבר 
בתחושת החשש המקננת ביהודי צרפת ובייאושם לנוכח השינוי במצבם, מזמין כותב שורות אלה 
את חברי הועדה לבוא ולבקר בשטח אצל יהודים החשים דאגה לא רק בשל המצב, אלא בעיקר 
התגייסות  לנוכח  מעודדים  חשים  מרביתם  לבד במאבקם. אמנם,  מרגישים  שהם  העובדה  בשל 
הרשויות והממשלות  למאבק נגד האנטשימיות, אולם בה-בעת הם אינם מבינים מדוע לא הייתה 
או  חלימי  אילן  של  הרצח  כדוגמת  האיומים שאירעו,  האסון  במקרי  כללית  חברתית  התגייסות 

הפיגוע בבית הספר היהודי בטולוז.
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הותיקים זוכרים את התנופה העממית אחרי חילול הקברים והמצבות בבית הקברות של קארפנטרה, 
צרפת  נשיא  באופן חריג,  המפגינים צעד,  בראש  כאשר  הרחוב  אל  הצרפתי  העם  את  שהוציאה 

פראנסואה מיטראן. מאות אלפי אנשים יצאו אז לרחוב כדי הביע את זעמם ואת מחאתם.

היהודי  הספר  בבית  הפיגוע  אחרי  אילן חלימי, וב-2012  של  האנטישמי  הרצח  אחרי  בשנת 2006, 
בטולוז,  כללו המוני המפגינים כמעט אך ורק את בני הקהילה היהודית.

נכון, שרוב הצרפתים אינם אנטישמים, שממשלות צרפת השונות מגויסות למאבק באנטישמיות, 
פחות  לא  נכון  אולם  בקרב האוכלוסייה.  זעיר  מיעוט  הם  האנטישמיות  הפעולות  ושמבצעי 
יהודי צרפת;   שחווים  היומיומית  במציאות  מעמיק  שינוי  חל  האחרונות  השנים  שבארבע-עשרה 
לנוכח  המתבקשת  ההמונית  ההתגייסות  היעדר  בשל  לשיפור במצב,  מלקוות  נואשו  מהם  רבים 
התופעות העוברות עליהם, התגייסות שהייתה אמורה להיות חזקה דיה כדי להתמודד עם מה 

שמייצגת האלימות האנטישמית במכלול האלימות הגזענית.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.6 - חלוקה גיאוגרפית

1.6 חלוקה גיאוגרפית של הפעולות האנטישמיות ב-2014

פיזור גיאוגרפי של הפעולות האנטישמיות שנרשמו בצרפת בשנים 2013 ו-2014 לפי מחוזות

 
* בגרף זה מיוצגים רק מחוזות שבהם נרשמו לפחות 10 פעולות בשנת 2013 או בשנת 2014

SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

בשנת 2014 הוכפל מספרן של הפעולות האנטישמיות בהשוואה לשנת 2013, וזאת למעשה ‣
בכל מחוזות צרפת.
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אנטישמיות בצרפת ב-2014 1.6 - חלוקה גיאוגרפית

תשעת המחוזות הנגועים ביותר בפעולות אנטישמיות בשנת 2014
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 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

תשעת המחוזות הנגועים ביותר באיומים אנטישמיים בשנת 2014
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SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה
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תשע הערים הנגועות ביותר באנטישמיות בצרפת בשנת 2014
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 SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

פעולות אנטישמיות שנרשמו בפריס בשנת 2014, לפי רובע

רובעים בפריס    
 

  SPCJ-מקור: משרד הפנים הצרפתי וה

הערים הנגועות ביותר בפעולות אנטישמיות בשנת 2014 הן פריס, מרסיי, ליון, טולוז, סארסל, ‣
שטרסבור, ניס, ווילרבאן וקרטיי.
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שירות להגנת הקהילה היהודית

�

הייתם עדים לפעולה אנטישמית? פעולה אנטישמית בוצעה נגדך?
במקרה של איום או סכנה

התקשרו למספר זה:

0 800 18 26 26
חיוג חינם, 24 שעות ביום, 7 ימים בשבוע

דו"ח זה הוכן בתמיכתה של הקרן להנצחת השואה

 (Fondation pour la Mémoire de la Shoah)
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