
 
 

9.8.2018 

  דו"ח השנאה נגד העדה הדרוזית
 דו״ח השנאה של קרן ברל כצנלסון, בשיתוף חברת המחקר ויגו, מנטר את גלי השנאה בשפה

 העברית ברשת. הדוח חולש בכל רגע נתון על למעלה מחצי מיליון שיחות. מעבר לניטור העכשווי,

  דו"ח השנאה כולל גם ניתוחי עומק (כמותיים ואיכותניים) של מופעי הסתה ושנאה בשפה העברית.

 

 על הדו"ח:

התאריכים בין נעשתה השמאל ונגד הדרוזית החברה נגד והשנאה ההסתה שיח             בדיקת
.18.7.2018-8.8.2018  

(השמאל) כבוגדים סמנה שהקואליציה מי ידי על המונע כמאבק הדרוזית העדה מאבק              מסגור
 העמיקה את השסע בציבור נגד העדה.

 

 היקף החשיפה:

 קללות וקריאות לאלימות כנגד הדרוזים מה-18.7 (ממוצע של 415 ליום) 9,120

 נכתב פוסט כנגד הדרוזים ברשת כל 3.5 דקות

* 

 קללות וקריאות לאלימות כנגד השמאל מה-18.7 (ממוצע של 234 ליום) 5,148

 נכתב פוסט כנגד השמאל ברשת כל 6 דקות

 

 

 

 

http://hasata.berl.co.il/


 

 ניתוח החשיפה:

 נגד הדרוזים:

 67% מהשיח כנגד הדרוזים נכתב ע"י פרופילים המזוהים כימנים

"בוגדים", "טיפשים", הדרוזים את מכנות הקללות רוב קללות. על מבוסס מהשיח 61%            
 "זבל", "זונות" וכיו"ב.

בכך הדרוזים את מאשימים רבים גולשים קדומות. ודעות גזענות על מבוסס מהשיח 33%             
 שהם כלבים, מספרים על התנהלויות של העדה וכיו"ב

בהיקף מדובר אולם מוות, היא ביותר הנפוצה הקריאה לאלימות. קריאות כולל מהשיח 6%             
 נמוך יחסית.

 

 נגד השמאל:

 75% מהשיח כנגד השמאל נכתב ע"י פרופילים המזוהים כימנים

מהקללות), 50%) "בוגדים" היא ביותר הנפוצה הקללה קללות. על מבוסס מהשיח 77%            
 ואחריהם קללות מגוונות ("זבל", "זונות" וכיו"ב).

מהקריאות, 33%) מוות היא ביותר הנפוצה הקריאה לאלימות. קריאות כולל מהשיח 23%            
 כלומר מאות קריאות מוות לשמאלנים בשבועות האחרונים).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 החשיפה על ציר הזמן - שיח שנאה נגד העדה:

 
 

 אזכורים תאריך
 6 יול-18
 27 יול-19
 24 יול-20
 42 יול-21
 30 יול-22
 48 יול-23
 69 יול-24
 288 יול-25
 504 יול-26
 483 יול-27
 396 יול-28
 546 יול-29
 267 יול-30
 711 יול-31

 834 אוג-01
 1002 אוג-02
 1909 אוג-03
 1245 אוג-04
 1065 אוג-05
 372 אוג-06
 210 אוג-07
 42 אוג-08



 
 

 נקודות בולטות בציר הזמן:

 18.7 – אושר חוק הלאום

  22.7 ח"כים ערבים עתרו לבג"ץ נגד חוק הלאום

 24.7 - ח"כ ביטן מתבטא בחריפות כנגד הדרוזים

נוספים ובכירים טריף מוואפק השייח העדה מנהיג עם נפגש נתניהו, בנימין הממשלה, ראש 27.7              

 בעדה. 

 29.7 ראש הממשלה, בנימין נתניהו, פותח את ישיבת הממשלה במילים: אל תתנצלו על חוק הלאום

 ומאשים את השמאל במחאת הדרוזים

 29.7 שרת התרבות, מירי רגב, מפרסמת פוסט בו היא פונה לדרוזים ומבקשת מהם לא להאמין

 לשמאל ("דווקא אתם שמגלים נאמנות עמוקה לאורך שנים, לא צריכים ליפול לפח שהשמאל הרדיקלי

 טומן לכם בימים האחרונים. אל תקנו את הספינים, תקראו את החוק".

 29.7 באתר מידה מפורסם מאמר שטוען כי התנגדות השמאל לחוק הלאום נובעת מאנטי-ציונות

 1.8 הצל מפרסם פוסט בו הוא פונה לדרוזים לא לקנות את שקרי הקרן להשמדת ישראל

 2.8 נתניהו פוצץ פגישה עם נציגי העדה הדרוזית וטען כי זו בעקבות פוסט שפרסם תת אלוף במיל

  אמל אסעד יממה לפני.

  3.8 אתר מידה מפרסם תחקיר מסולף שטוען שהקרן החדשה מאחורי מחאת הדרוזים.

 3.8 נתניהו משתף את התחקיר המסולף בדף הפייסבוק (וזה מהודהד בקרב עוד מובילי דעה מימין)

 3.8 ישראל היום מפרסמים את התחקיר המסולף

  4.8 יצא וואטס אפ מזויף שניסה להראות שת"פ בין הדרוזים למחנה הציוני

 4.8 – העצרת הגדולה בכיכר רבין

 4.8 מירי רגב מפרסמת פוסט שמאשים את השמאל בסכסוך בין העדה הדרוזית לממשלת ישראל

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5314368,00.html
https://mida.org.il/2018/07/29/%D7%A1%D7%A2%D7%A8%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%97%D7%95%D7%A9%D7%A4%D7%AA-%D7%97%D7%9C%D7%A7%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A9%D7%9E%D7%90%D7%9C-%D7%94%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90/
https://mida.org.il/2018/08/03/%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%90%D7%9E%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA-%D7%97%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9D-%D7%94%D7%A7%D7%A8%D7%9F-%D7%94/
https://www.israelhayom.co.il/article/576691
https://www.haaretz.co.il/news/politi/.premium-1.6341101


 
 5.8 נתן אשל שולח את הדרוזים ל"דרוזיה"

 5.8 ערוץ 7 – כך נראית "הפגנת הדרוזים" (חשיפה שמראה שיש דרוזים בשמאל)

השבות שחוק רוצים שהדרוזים מסביר ארצי בן (חגי הדרוזים מחאת מאחורי האמת – 7 ערוץ 6.8                

 יחול עליהם)

 6.8 ערוץ 7 – הרב שמואל אליהו: "הדרוזים אורחים, אנחנו בעלי הבית"

 

 

 

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5322779,00.html
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/379611
https://www.inn.co.il/News/News.aspx/379598

