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39,526 פוסטים ותגובות עלו השבוע 
בעמודים הפוליטיים 

1,914 שיחות (5%) כללו התבטאויות 
אלימות או מסיתות 

שיח שנאה והסתה בעמודים הפוליטיים
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נגד מי מכוונת השנאה?
 24% מהשנאה מכוונת נגד מגזרים/מוסדות

29% מהשיח היה פרסונלי. האישיות המותקפת של השבוע:

*שנאה נגד מגזרים שתפסו פחות מ 2% מהשיח
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ניתוח 
הדרך לחצות קו אדום בזירה הציבורית היא 
במסגרתה.  ממך  שמצפים  כפי  לנהוג  לא 
נעשה  הזה  המונח  הללו  בבחירות  אולם, 
הרמה הנמוכה, האלימות  מיותר. כי 
והגועל הגיעו לשיאים שהפכו את 
בלתי  לכמעט  שלנו  הזעזוע  סף 

עביר. 
שורות  לכתיבת  (עד  האחרון  האדום  הקו 
בחולשות  שימוש  הוא  דובר  שעליו  אלו) 
או  פיזית  מוגבלות  בעלי  אנשים  של 
נפשית. זאת, בעקבות הקמפיין החדש של 
כלוקה  גנץ  את  לאבחן  שמנסה  הליכוד, 
בנפשו. אולם, אנחנו מגיעים לבחירות הללו 
התמחה  כבר  בה  שלמה  קדנציה  אחרי 
הליכוד בלעג לנכים: בין אם כאשר אורן חזן 
צעק לעברו של אילן גילאון: "אתה חצי בן 
אלהרר,  לקרין  לעג  בה  בפעם  או  אדם", 
ניוון  מחלת  בשל  להצביע  שהתקשתה 
מצטרף  הדבר  לוקה.  היא  בה  השרירים 
לקווים אדומים נוספים, שנחצו כאשר ראש 
הממשלה כינה אישה "משעממת", כשחברי 
בכנסת  בדיון  הורים שכולים  העליבו  כנסת 
או כשהליכוד פרסם סרטון על רקע קברים 

של חללי צה"ל. ועוד היד נטויה. 
יש קו (אדום) ישיר שעובר בין העלבונות 
בהורים  זלזול  בנכים,  חזן  שהטיח 
על  אברמוביץ'  אמנון  ביזוי  שכולים, 
כפגוע  גנץ  את  המציג  והקמפיין  חזותו 
הדרוויניזם  קוראים  הזה  לקו  נפש. 

החברתי של הימין. 
שכדי  גורס  הימין  של  החברתי  הדרוויניזם 
לשמר את השלטון, יש להעמיד חזקים מול 
חלשים. אלו שאיתנו ואלו שלא איתנו. הלעג 

לחלשים נובע מכך שהמדיניות הממשלתית 
נרחבים  חלקים  ומחלישה  פוגעת  כיום 
ניאו-ליברלית  מדיניות  בשל  אם  במדינה. 
העדר  עקב  או  אי-השוויון,  את  שמעמיקה 
אופק מדיני שמייצר סבבי לחימה הפוגעים 
אולי  בבעיה,  להכיר  במקום  בציבור. 
להתנצל על אחריותו לה ולייצר סולידריות, 
מעדיף המשטר להרחיק את אלו שמפריעים 
לו, מבקרים אותו, מקשים עליו. אם בעבר 
הייתה לפחות מראית עין של נכונות לזייף 
מנהיגות אחראית, מראית העין הזו כבר לא 
קיימת. כיום יש גם הורים שכולים, או נכים, 

שהם "סמולנים בוגדים". 
גם הצורך לאפיין את בני גנץ כלא שפוי 
נועד לחלק את החברה לחזקים וחלשים. 
ולזלזל  אבל למרות הרצון העז להכפיש 
בגנץ, האיש המותקף ביותר השבוע הוא 
באה  עליו  ההתקפה  נתניהו.  בנימין 
החלשה  ועמדתו  הביטחוני  המצב  בעקבות 
מול הטרור. כי אחרי הכל, לאנשים שנאלצו 
לרוץ בכל רגע לממ"ד לא היה זמן לספוג את 
האבחנה הפסיכיאטרית של הליכוד על גנץ. 
באופן מפתיע, בוגי יעלון היה הפוליטיקאי 
משיח   57% השבוע.  ביותר  המותקף  השני 
הגולשים  מהימין.  הגיע  ליעלון  השנאה 
האשימו את שר הביטחון לשעבר בבגידה 
מתחת  אזריה  אלאור  בזריקת  בימין, 
ולמה  כללית.  ובשמאלניות  לגלגלים 
פוסט  בעקבות  היתר  בין  השבוע?  דווקא 
חג  לכולם  איחל  ובו  יעלון  שהעלה  תמים 
שנמצאים  מהגולשים  חלק  שמח.  פורים 
למי  סולחים  לא  החזק,  במחנה  עדיין 
שמחליט לעזוב ולעבור לצד המוחלש והלא 

אפוי של המפה הפוליטית.
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מתודולוגיה:
חברת המחקר Vigo מקבוצת יפעת בדקה עבור 

קרן ברל כצנלסון את כלל השיח בעמודי 
הפייסבוק והטוויטר הראשיים בעלי זיקה 

פוליטית: מפלגות, חברי כנסת, דמויות 
שלוקחות חלק בשיח בחירות (לדוגמא: אהוד 

ברק ואלדד יניב) וארגונים שלוקחים חלק 
בשיח בחירות (לדוגמא: אם תרצו ו"דרכנו).

שיח השנאה עצמו מוגדר כשיח פוגעני/מסית 
כלפי קבוצה או אדם או מוסד. הסיווג נעשה 

בצורה אוטומטית בהתבסס על קורפוס מילים 
וביטויים אלימים, אשר לרוב השימוש בהם 

חורג מתחום הביקורת הלגיטימית. את 
הפוסטים, הציוצים והתגובות שנאספו מנתח 

אנליסט מומחה בתחום, אשר קורא את התכנים 
ומסווג אותם ידנית בהתאם לתוכן. 

חשוב להדגיש – בשום שלב של הבדיקה לא 
נאסף מידע אישי או פרטי על המשתמשים, 

ואין שימוש בפרטיהם לצורך כלשהו. כלל 
הניתוח נעשה על סמך הטקסט שנכתב בפוסט, 

מבלי לבדוק את ההיסטוריה של הכותב או 
פרטיו האישיים.
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:Vigo על חברת המחקר
חברת מחקר מבית קבוצת יפעת, הפועלת בעיקר 

בעולמות השיווק והדיגיטל, ומפעילה מערכות 
איסוף וניתוח מתקדמות. 

יכולת ניתוח השיח של Vigo מבוססת על 
אלגוריתם שפותח בחברה ומאפשר למערכת 

הניטור לאסוף בזמן אמת למעלה מ-700,000 
פריטים מדי יום מרחבי הרשת ובפלטפורמות 
השונות, בהן פייסבוק, אינסטגרם, טוויטר, 

יוטיוב, טוקבקים, פורומים, בלוגים ועוד.

החברה משלבת בין מומחיות והבנה מעולה של 
הרשת לבין יכולת טכנולוגית מוכחת, שמאפשרת 
לא רק לדעת על מה מדברים, אלא גם לנתח את 

השיח ולהפיק ממנו משמעויות קריטיות ופורצות 
דרך. שירותי החברה משמשים ככלי עבודה עיקרי 

עבור מנהלים למדידת אפקטיביות הפעילות 
וניהול סיכונים ברשת החברתית.


