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במשטרת ברלין  הממונה על מניעת אנטישמיות

תקיפות . ההגנה על חיים יהודיים ועל תרבות יהודית היא חשובה מאוד, לכן זהו תפקיד בעל עדיפות גבוהה
נגד הערכים של תמיד  פשע שנאה מכוונותל ביטויאנטישמיות נגד יהודים או אנשים שנראים כמו יהודים כ

 ופתוחות.חברות חופשיות, דמוקרטיות 

המאבק ל יציבות החברה. עשלווה וב קיום-על דו מאיימתהמהווה גילוי של טינה,  ,אנטישמיותהבמובן זה 
כל החברה. לרשות אכיפת החוק יש אחריות מיוחדת, מכיוון שהיא  עבורבאנטישמיות הוא אתגר ומשימה 

 סכנה. מיגורמניעה ו כוי,יאחראית לד

משימות

ברלין:במשטרת  אנטישמיותהממונה על מניעת משימות 

,כלפי פנים וכלפי חוץאיש )אשת( קשר מרכזי לנושא להיות   -

 ,תקשורתוב / יחסי ציבורלעסוק ב -

משטרה של הומדכאת מונעת לפעילות  הנוגעות ,ה מקצועיתבסוה להתמחות ייעודיתרשות פעילה לשמש כ -

 ,המעקב אחר אנטישמיותהשפעות ויכולת הסימנים, הגורמים, ה בתחום   

 ,האנטישמיותנוך והדרכה בתחום יותמיכה בח יוזמה -

 .ברלין תעובדי משטר העלאת המודעות לנושא בקרב -
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 וינפריד וונצל [ניצב משנה של המחלקה הפלילית] 

 הממונה על מניעת אנטישמיותח של וכ תבא
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