
 
 

 

 

 2018. דו"ח שנאה נגד התקשורת

 

  :מתודולוגיה

, מנטר את גלי השנאה בשפה VIGO - ויגושל קרן ברל כצנלסון, בשיתוף חברת המחקר  השנאה ח״דו

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

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

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

שליליים, מסיתים, ואלימים )הדו"ח לא כולל ביקורת לגיטימית, או חוסר שביעות רצון מהמוסדות הללו(. תקופת הזמן 

, וכוללת את השיח בכל הפלטפורמות הציבוריות הדיגיטליות: 2018אוקטובר  30 - 2017בנובמבר  1היא בין  שנבדקה

 פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יו טיוב, אתרי אינטרנט וחדשות )טוקבקים(, בלוגים ופורומים. 
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נובמבר 
אוקטובר2016  

2017    

-2015נובמבר 
קטובראו  2016 

-2014נובמבר 
 2015 אוקטובר

שנאה ביחס 
לדוח הקודם 

)שנה 
 שעברה(

שיח השנאה 
נגד מוסדות 

 2015מ 

 143,086 42,000 28,000 7,000 241%+ 1944% 

 

 היקף השיח חודש
היקף השיח 

 האלים
נתח השיח 

 האלים
 

  16% 12,139 73,584 17-נוב

  19% 16,687 86,085 17-דצמ

  19% 15,910 85,244 18-ינו

 20% 19,699 100,426 18-פבר
המלצות המשטרה: להעמיד לדין את נתניהו בשוחד 

 .2000-ו 1000בתיקי 

  17% 13,946 82,215 18-מרץ

  20% 10,502 51,494 18-אפר

  18% 10,406 57,428 18-מאי

  17% 9,177 52,684 18-יונ

  15% 7,534 49,877 18-יול

  17% 9,992 58,490 18-אוג

  17% 7,624 46,194 18-ספט

  17% 9,393 55,146 18-אוק
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 : ניתוח

  18%מכלל השיח: )קריאות לאלימות( אחוז השיח האלים 

  75% בלתי מזוהה(. 15%מהשמאל ) 10% -מההסתה כנגד התקשורת היא מהימין ו 

 40%  .ממנו נכתב בידי גולשים המזוהים עם הימין,  75%מהשיח האלים מכוון כלפי כתבים

מכלל השיח נגד כתבים,  38%לא מזוהה(.  12%ע"י גולשים המזוהים עם השמאל ) 13%

 מאשים בבגידה. 

 

 במות המדיה החברתית שבהן נרשם היקף הקללות הגבוה ביותר:

 של ארגונים\דפים פרטיים  |דפים ציבוריים של אישי ציבור  |דפים חדשותיים

 שיח אלים במה

 8,869 וואלה

Rotter 5,094 

FaceBook - מאוחדים להצלת ישראל -  Unite For Israel 3,936 

 3,511 עמוד הפייסבוק של מעריב

 3,248 הפייסבוק של הצל

 2,370 הפייסבוק של נתניהו

 1,903 20 ערוץ

 1,846 באזזנט

 1,468 גלובס

 1,304 10עמוד הפייסבוק של ערוץ 

 1,289 13עמוד הפייסבוק של רשת 

 1,227 2 חדשות ערוץ

 1,189 תפוז

FaceBook - 1,141 יהודי שומר על יהודי ויחד שומרים על ישראל 

YNET 1,140 
 
 

 

 

 

 


