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 התנועה למאבק באנטישמיות ברשת 

התנועה למאבק באנטישמיות ברשת היא עמותה ישראלית, ששמה לעצמה מטרה להסיר תכנים 

העמותה שואפת למגר גילויי אנטישמיות, הסתה, אפליה, גזענות ושנאה אנטישמיים במרחב המקוון.  

אנו במרחב המקוון, ולהביא להעלאת המודעות סביב תופעת השנאה ברשת, זכויות אדם ומיעוטים. 

רשתות חברתיות שונות באופן סימולטני  6-שפות וב 11-הארגון היחידי בעולם שמנטר תכנים ב

שפועל לקידום אינטרנט נקי  INACHבארגון הבינלאומי הנציגות הישראלית היחידה אנו  ויומיומי.

 מתכני שנאה.

 

 

 

מאמינים כי הסרת תכנים אנטישמיים במרחב המקוון, תצמצם ותפחית מספר התקריות אנו 

אנו מאמינים כי המאבק   האנטישמיות האלימות כנגד קהילות יהודיות ברחבי העולם במרחב הציבורי.

באנטישמיות הוא בראש ובראשונה מאבק למען זכויות אדם, ליברליזם, שוויון וקבלת האחר. זהו 

 עולם טובים יותר, עבור כולנו ולא רק עבור העם היהודי.מאבק לעתיד ול

 

 מטרות העמותה: 

ותכנים הקשורים  ניטור גילויי אנטישמיות, הסתה, אפליה, גזענות ושנאה במרחב המקוון ✓

בהתאם ל"הגדרת העבודה לאנטישמיות" תרבותי כנגד מדינת ישראל, -אקדמי-הכלכלי לחרם

 .הברית הבינלאומית לשימור זכר השואהשל 

העלאת המודעות סביב תופעת השנאה במרחב המקוון, וקידום שיח סביב זכויות אדם  ✓

 וסובלנות, בפרט בקרב בני נוער וצעירים. , ליברליזםומיעוטים, פלורליזם

ת; פרסום והפצה של דו"חות וניירות הקמה ופיתוח של מאגר מידע לגילויי אנטישמיות ברש ✓

 פעילות בינלאומית, שיטתית ויעילה להסרת תכנים. קדמועמדה שי

שיתופי פעולה בין רשויות לאומיות/ממשלתיות, ארגונים חברתיים ואזרחיים לבין  חיזוק ✓

 הרשתות החברתיות לצורך שינוי במדיניות הפרסום של תכנים אנטישמיים ותכני שנאה בכלל.
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 : תחומי הפעילות

 ניטור תכנים אנטישמיים ברשתות חברתיות ❖

הברית הבינלאומית לשימור זכר על סמך הגדרת העבודה לאנטישמיות של    תהניטור מתבצעעבודת  

כללי הקהילה של הרשתות על סמך  , וברחבי העולם  מדינות  30-, שאושרה על ידי יותר מIHRAהשואה  

דיווח על תכנים אנטישמיים, דוגמת פוסטים, רשתות חברתיות ושל  סריקה החברתיות. הניטור משלב

שש רשתות חברתיות פופולריות פעילות הניטור בעמותה מתבצעת ב אנטישמיים. תמונות וציוצים

  וטיקטוק. (VK) וקנטקהומובילות: פייסבוק, טוויטר, יוטיוב, אינסטגרם, 

 

 תקופתייםבניית מאגר מידע ופרסום ממצאים ודו"חות  ❖

כל התכנים שנוטרו נשמרים ומתועדים במאגר מידע מקוון באופן מאובטח ומגובים באופן קבוע. 

לפעילים גישה ממודרת למאגר המידע שנמצא באתר העמותה. המידע מאפשר לנו לבחון תופעות 

אנטישמיות בעולם במגמות שונות ולפרסם דו"חות בנושאים שונים. כך נקדם פעילות בינלאומית, 

 שיטתית, סימולטנית ויעילה להסרת תכנים אנטישמיים מהרשת.

 

  הבדלים בפרסום תכנים אנטישמיים במרחב המקוון בין מדינות ואזורים גיאוגרפיים שונים. ✓

 השוואה בין כמות התכנים ברשתות חברתיות לבין אחוזי הסרת התכנים בכל רשת. ✓

 לאום, דת וכדומה.אפיונים למשתמשים המפיצים אנטישמיות: קבוצת גיל,  ✓

קורלציה בין אירועים אקטואליים לבין הפצת אנטישמיות )לדוגמה מגפת הקורונה, ניצחון  ✓

 , העברת שגרירות ארצות הברית לירושלים(.2018-ישראל באירוויזיון ב

 

  פעילויות חינוכיות ❖

ברחבי הארץ. אנו פעילותנו מוכרת ברשימת הפרויקטים למעורבות חברתית במוסדות לימוד נבחרים 

בפני תלמידי תיכון, סטודנטים, גמלאים וקהלים ת מקוונת ופרונטליו מקיימים הרצאות והעשרות

בישראל ברקע המאבק הדור הצעיר לדור המבוגר    . לצד זאת, אנחנו מחברים ביןנוספים בישראל ובעולם

שירות לאומי באנטישמיות ובשנאה ברשת. כמו כן, אנחנו מקדמים פעילויות חינוכיות במסגרות שונות:  

 וד. וע )דוגמת תגלית( וצבאי, מרכזי רווחה לגמלאים, משלחות תיירים ויהודים

   צוות העמותה:

 מנכ"למייסד ו -תומר אלדובי 

מרצה בישראל ובעולם בנושא תכני שנאה וניטור תכנים אנטישמיים במרחב המקוון: הפורום הגלובלי 

; תוכנית 2018בבריסל, בלגיה,  EJC; כנס 2018השישי למאבק באנטישמיות בירושלים, ישראל, 

 .2019"שגרירים צעירים" לתלמידי חטיבות הביניים ותיכונים בפתח תקווה, 

שפעלה במסגרת התאחדות הסטודנטים  ת למאבק באנטישמיות,ולשעבר ראש תוכנית מלג

והסטודנטיות בישראל ובשיתוף משרד החוץ. במסגרת התוכנית, הכשיר עשרות סטודנטים ממוסדות 

לימוד ברחבי המדינה, בהם עולים חדשים וסטודנטים זרים, למאבק באנטישמיות במרחב המקוון, 

בר שליח הסוכנות היהודית למחנה יהודי במרכז לשע; והצליח להסיר אלפי תכנים אנטישמיים

 באלבני ניו יורק, ארצות הברית. JCCהקהילתי היהודי 
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 פרויקטים וגיוס מתנדבים ניהול  -דריה  סלומון 

עלתה לישראל מברית המועצות לשעבר כשהייתה בת שנה. בעלת תואר ראשון בתקשורת ומדעי המדינה 

הייתה שליחה מטעם ״הסוכנות  2017-2018מהמכללה האקדמית ״הדסה״ בירושלים. בין השנים 

את פרויקט ״תגלית״ היהודית״ ותנועת הנוער ״הבונים דרור״ בהולנד. במסגרת השליחות, ניהלה 

ם שונים בתנועת ״הצופים״ באמסטרדם.  בשירותה הצבאי שירתה כמש"קית חינוך  במשטרת ופרויקטי

 ישראל.

 

 מנהל תחום ניטור -קרלוס ביחיו 

. לשעבר רכז תכנית ״גדעון״ של ״מילואימניקים בחזית״ 18עלה לישראל מקולומביה כשהיה בן 

אומי״. בעל תואר ראשון בלימודי באוניברסיטת תל אביב ורכז תכנית ״האקדמיה לציונות״ של ״חזון ל

מזרח אסיה מאוניברסיטת בר אילן. בשירותו הצבאי שירת כמ״כ בצנחנים. בשנים האחרונות עבד 

ם וכמתרגם תכנים חינוכיים. בעברו השתתף במספר משלחות יכמדריך במנהל הסטודנטים העול

 "לוחמים ללא גבולות".משלחות הומניטריות בדרום אמריקה במסגרת בהסברה בארצות הברית ו

 

 יועץ משפטי -ניר קפלן 

מנהל מחלקת הרגולציה בהתאחדות המלונות בישראל, בעל משרד פרטי לעריכת דין ויועץ משפטי 

בהתנדבות לעמותת "תחבורה בדרך שלנו" לקידום התחבורה הציבורית בישראל. בוגר תואר ראשון 

עם התמחות במזרח תיכון, מהמרכז הבין תחומי .(  B.A( ותואר ראשון נוסף בממשל )L.L.Bבמשפטים )

בוגר שנת שירות במכינה הקדם צבאית המעורבת "עין פרת" שבכפר אדומים. שירת בחיל  בהרצליה.

  השריון כמפקד טנק. משרת במילואים כמפקד מחלקת פינוי פצועים בגדוד שריון.

 

 ניהול ופיתוח מאגרי מידע -ד"ר גלית ורדי 

למידה באמצעות טכנולוגיות אינטרנט. בעלת תואר שני בטכנולוגיות  ידע ותהליכימומחית לניהול 

. מנהלת פורטל IUBLמאוניברסיטת בניהול ידע וטכנולוגיות אינטרנט   (Ph.Dלמידה, ותואר שלישי ).

 יועצת ניהול ידע בחיל האויר. . החינוך ומנהלת ידע באגף החינוך בעיריית הרצליה
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