
 

 הסתה נגד מוסדות – רבעון 4 2019 + סיכום שנתי
 

 

המקבילה התקופה לעומת השנאה בשיח ירידה שרושמים היחידים הגופים הם ישראל וממשלת              צה"ל
לעלייה שגרם בדרום, הביטחוני המצב על ביקורת המקבילה בתקופה ספג צה"ל .(2018 4               (רבעון
בסיכום מעבר. ממשלת של מקיומה נובעת הממשלה כלפי השנאה בשיח הירידה השנאה.              בשיח

 השנתי - שיח השנאה נגד ממשלת ישראל לא השתנה.

רקע על ,(2018 4 (רבעון המקבילה התקופה לעומת השנאה בשיח 64% של עלייה ספגה                התקשורת
את להפיל כדי "מגויסת "שמאלנית", שהיא כך על התקשורת את תוקפים זה בשיח גולשים                הבחירות.

 נתניהו", "משת"פית של הפרקליטות" ועוד.

אשתקד המקבילה התקופה לעומת השנאה בשיח ביותר החדה העלייה את חווה המדינה              נשיא
הענקת שלישיות, בחירות למניעת שהציע המתווה על ביקורת בעקבות בעיקר וזאת ,(2018 4               (רבעון
גולשים של וטענות נתניהו של המתקפה מפני הערבים הח"כים על שהגנו האמירות לגנץ,               המנדט

 מהימין, לפיהן ריבלין משתף פעולה עם גדעון סער נגד נתניהו.

 

  מתודולוגיה:

ברשת. העברית בשפה השנאה גלי את מנטר ויגו, המחקר חברת בשיתוף כצנלסון, ברל קרן של השנאה                  דו״ח

ניתוחי גם כולל השנאה דו"ח העכשווי, לניטור מעבר שיחות. מיליון מחצי למעלה על נתון רגע בכל חולש                   הדוח

  עומק של מופעי הסתה ושנאה בשפה העברית, הכוללים גם ניתוח כמותי וגם איכותני.

בהקשרים שנבדקו ולאישים למוסדות הקשורים רלוונטיים וצירופים מילים, ביטויים, אמירות, לעומק בדק זה               דו"ח

 שליליים, מסיתים, ואלימים (לא כולל ביקורת לגיטימית, או חוסר שביעות רצון מהמוסדות הללו).

 

 

 

 גופים ציבוריים ואישים נבחרים:
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 28%- 4,219 4,163 5,111 6,458 5,830 6,758 6,677 5,272 צה"ל
 75% 3,637 2,029 3,247 3,354 2,080 1,875 2,153 2,232 נשיא המדינה

 *מייצג שינוי ברבעון 4 2019 ביחס לרבעון 4 2018, ובשורות בהן אין נתונים לפני 2019, השינוי מתייחס
  לרבעון הקודם

 

 

  השוואה בין השנים 2018 ו 2019:

 שינוי* שנת 2019 שנת 2018 גוף

 36% 183012 134089 התקשורת

 13% 147962 130887 מערכת המשפט

 6% 93,359 87,317 משטרת ישראל

 2% 75,498 73,799 ממשלת ישראל

 19%- 19,951 24,537 צה"ל

 47% 12267 8340 נשיא המדינה

 

 התקשורת

 הערות נתח השיח האלים היקף השיח האלים היקף השיח חודש
  22% 9,794 45,151 נוב-18
  22% 10,040 44,910 דצמ-18
  26% 15,883 62,042 ינו-19

  28% 15,747 56,341 פבר-19
 הדלפות מחקירות נתניהו. סרטון של 27% 20,835 77,830 מרץ-19

 נתניהו "מעשה בחמישה בלונים" נגד בן
 כספית, גיא פלג, רביב דרוקר ואמנון

 אברמוביץ'
  26% 16,405 62,056 אפר-19
  22% 9,457 43,934 מאי-19
  23% 11,374 49,077 יונ-19
  25% 15,931 62,797 יול-19
  23% 13,985 59,994 אוג-19
  30.8: נתניהו קורא להחרים את חדשות 12. 26% 15,267 59,337 ספט-19

https://docs.google.com/document/d/1kKHExFOZ9lGR2eLZoafxoupeiHPQhpdvB780x522EHs/edit#heading=h.3dy6vkm
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001298936


 
 12.9.נתניהו בראיון לערוץ 20: ״התקשורת

 תוקפת אותי כי אני לא מתקפל ולא נכנע
 לשמאל״

 
  24%      14,365      60,609 אוק-19
 הגשת כתב אישום נגד נתניהו. 24%      17,882      75,625 נוב-19
  25%      15,881      63,573 דצמ-19

 ממוצע אחוז השיח האלים מכלל השיח: 24%

 88% מההסתה כנגד התקשורת היא מהימין ו- 8% מהשמאל (4% בלתי מזוהה)

 

  מערכת המשפט

 הערות נתח השיח האלים היקף השיח האלים היקף השיח חודש
  16% 9,983 61,478 נוב-18
  16% 10,079 64,575 דצמ-18
 פרשת אפי נווה 15% 14,679 101,016 ינו-19

  16% 11,022 66,851 פבר-19
  14% 13,482 94,430 מרץ-19
  14% 11,615 84,560 אפר-19

 14% 16,710 119,818 מאי-19
 אחרי הבחירות, איומים על
 מערכת המשפט ב"פסקת

 התגברות מורחבת" וחוקי חסינות
  13% 11,148 89,166 יונ-19
  15% 9,924 67,725 יול-19
  14% 12,569 88,954 אוג-19
ספט-
19 44,852 6,531 15%  

  13% 9,839 75,743 אוק-19

 11% 14,031 124,787 נוב-19

 הגשת כתבי האישום נגד נתניהו
 והתבאטויותיו נגדה "תופרים לי

 תיק". אמסלם: "המשטרה
 פועלת כמו ארגון פשע, ליאת בן

 ארי צריכה לשבת בכלא"
 

  11% 16,412 143,123 דצמ-19
 

 אחוז השיח האלים מכלל השיח: 12%

https://www.facebook.com/watch/?v=746664969097496
https://www.facebook.com/watch/?v=746664969097496


 
 76% מההסתה כנגד מערכת המשפט היא מהימין ו- 3% מהשמאל (21% בלתי מזוהה)

 משטרת ישראל

 היקף השיח היקף השיח חודש
 האלים

 נתח השיח
 האלים

 הערות

  14% 7,676 55,460 נוב-18
  14% 8,174 57,256 דצמ-18
  15% 9,068 58,799 ינו-19

  17% 6,733 40,566 פבר-19
  15% 7,767 52,238 מרץ-19
  14% 5,512 38,704 אפר-19
  14% 6,338 43,919 מאי-19
  13% 6,580 50,189 יונ-19
 הריגת סלומון טקה. מחאת 13% 11,867 88,731 יול-19

 יוצאי אתיופיה שיצאה מכלל
 שליטה

  13% 7,609 59,879 אוג-19
  13% 4,396 35,112 ספט-19

 אוק-19

 העלייה בעיקר בעקבות 15% 11,507 76,865
 החרמת הטלפונים של היועצים
 של נתניהו באוקטובר, הטענות

 להפעלת לחץ על ניר חפץ
  בחקירתו

 
  13% 9,562 76,080 נוב-19
  13% 6,420 49,266 דצמ-19

 

 אחוז השיח האלים מכלל השיח: 14%

 58% מההסתה כנגד משטרת ישראל היא מהימין ו-8% מהשמאל (כ 33% בלתי מזוהה)

 ממשלת ישראל

 נתח השיח האלים היקף השיח האלים היקף השיח חודש
 6% 8,459 144,888 נוב-18
 5% 7,009 129,525 דצמ-18
 3% 4,278 131,679 ינו-19

 4% 6,263 140,851 פבר-19
 3% 6,699 205,188 מרץ-19
 4% 6,698 187,954 אפר-19
 5% 7,099 154,501 מאי-19
 4% 4,819 117,824 יונ-19



 
 4% 4,968 125,064 יול-19
 4% 6,687 155,387 אוג-19
 4% 6,809 182,977 ספט-19
 4% 6,732 173,003 אוק-19
 3% 8,133 271,554 נוב-19
 3% 6,313 202,784 דצמ-19

 

 אחוז השיח האלים מכלל השיח: 4%

 19% מההסתה נגד ממשלת ישראל היא מהימין ו-19% מהשמאל (59% בלתי מזוהה)

 צה"ל

 נתח השיח האלים היקף השיח האלים היקף השיח חודש
 4% 2,079 56,167 נוב-18
 4% 1,866 50,725 דצמ-18
 4% 1,721 45,437 ינו-19

 5% 2,119 45,312 פבר-19
 4% 2,618 72,881 מרץ-19
 5% 1,975 41,406 אפר-19
 3% 1,389 52,485 מאי-19
 5% 1,747 34,650 יונ-19
 4% 1,427 33,574 יול-19
 4% 1,867 49,127 אוג-19
 3% 869 29,751 ספט-19
 4% 1,363 35,326 אוק-19
 3% 1,742 51,749 נוב-19
 3% 1,114 32,086 דצמ-19

 

 אחוז השיח האלים מכלל השיח: 3.5%

  43% מההסתה על צה"ל היא מהימין, 24% משמאל (33% בלתי מזוהה).

 

  נשיא המדינה

 נתח השיח האלים היקף השיח האלים היקף השיח חודש
 10% 532 5,315 נוב-18
 12% 626 5,041 דצמ-18
 16% 922 5,683 ינו-19

 14% 759 5,477 פבר-19
 12% 1,673 14,234 מרץ-19



 
 9% 1,365 14,729 אפר-19
 8% 917 11,415 מאי-19
 7% 965 14,193 יונ-19
 10% 420 4,155 יול-19
 9% 356 3,920 אוג-19
 13% 1,253 9,738 ספט-19
 9% 923 10,105 אוק-19
 9% 1,346 14,362 נוב-19
 11% 1,368 12,176 דצמ-19

 

 אחוז השיח האלים מכלל השיח: 11%

 70% מההסתה נגד נשיא המדינה היא מהימין ו-20% מהשמאל (10% בלתי מזוהה)

 

 


