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גזענות והסתה בשיח הגולשים על רבין
)נוב'  – 2017אוק' (2018
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 של מופעי הסתה ושנאה בשפה העברית ,הכוללים גם ניתוח כמותי וגם איכותני.

על הדו"ח
עליה של מאה אחוז באזכורים ליצחק רבין ,בהשוואה לשנה שעברה )פי שתיים יותר שיחות על
רבין מאשר שנה שעברה(
*

 23%מכלל השיח על רבין כללו התבטאויות אלימות או מסיתות כנגדו
*

 10%מכלל השיח על רבין כולל הכחשת הרצח או תיאוריית קונספירציה
*

 16%מכלל השיח על יגאל עמיר כוללות קריאה ברורה שחרור רוצח ראש הממשלה .פי 4.5
יותר משנה שעברה.

שיח על יצחק רבין
 26,000אזכורים ליצחק רבין בשנה האחרונה במדיה החברתית
זאת בהשוואה ל 13,000-בשנה שעברה
 (6000) 23%מכלל השיחות על רבין כללו התבטאויות אלימות או מסיתות כנגד רבין או מורשתו
מתוך זה:
קללות
●  2,900פוסטים שכללו קללות נגד רבין
● הקללות הנפוצות ביותר" :בוגד" ) 1,100אזכורים(" ,מחבל" ) 980אזכורים( ו"טיפש" )550
אזכורים(.

● כ  350פוסטים ) (13%כללו הסטה אלימה במיוחד ,בעיקר נגד השמאל באופן כללי ,ולעיתים
נגד הנשיא ריבלין ומפלגת מרץ )כיחידה אחת(.

הכחשות וספקולציות
●  2,300שיחות כוללות הכחשה של הרצח או ספקולציות )תאוריות קונספירציה(.
● מרבית השיחות הכוללות הכחשה או קונספירציה  -כוללות האשמה ישירה או עקיפה של
השב"כ כאחראי לרצח או אחראי לטיוח .כל האזכורים מדברים על כך שיש אמת שהציבור
אינו חשוף אליה.

שיח על יגאל עמיר
בסה"כ נכתבו למעלה מ  9,000פוסטים הנוגעים ליגאל עמיר בשנה האחרונה.
 16%מכלל השיח על יגאל עמיר כוללות קריאה ברורה שחרור רוצח ראש הממשלה .פי 4.5
יותר משנה שעברה.
 3,250גולשים אשר טוענים שיגאל עמיר חף מפשע 67% .מתוכם טוענים לקונספירציה של השב"כ
והפללה של עמיר.
 2,500שיחות ) 28%מהשיח( בהן גולשים מצדיקים את מעשיו של יגאל עמיר.

דוגמאות
https://www.facebook.com/theliesoftheleft/posts/931902120320444?comment_id=932339
256943397&reply_comment_id=932415663602423&comment_tracking=%7B%22tn%22
%3A%22R%2399%22%7D
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=931902120320444&id=4795871555
51945&comment_id=932339256943397
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2260635207542114&id=100007869
709122
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1014817478687150&id=296163713
885867&comment_id=1014828335352731
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1943195122375315&id=137106982
984147&comment_id=1943399985688162
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1583260371736266&id=739419262
793089&comment_id=1584707041591599
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1296654730480819&id=621641341
315498&comment_id=1296804537132505
http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2050505598295108&id=464441290
234888&comment_id=2050594528286215

