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34,675 פוסטים ותגובות עלו השבוע 
בעמודים הפוליטיים 

1,821 שיחות (5%) כללו התבטאויות 
אלימות או מסיתות 

שיח שנאה והסתה בעמודים הפוליטיים
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לא ניתן
לקבוע

שמאל

ימין

מה השיוך הפוליטי של הדוברים 
המפיצים שנאה?*

48%

17%

35%

*רק אם הובעה בתגובה או בפוסט במפורש תמיכה בצד פוליטי מסוים – ניתן לקבוע את הזיהוי הפוליטי של הכותב.
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ביבי נתניהומירי רגבתמר זנדברג

נגד מי מכוונת השנאה?
 24% מהשנאה מכוונת נגד מגזרים/מוסדות

44% מהשיח היה פרסונלי. האישיות המותקפת של השבוע:

*שנאה נגד מגזרים שתפסו פחות מ 2% מהשיח
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23%

16%
11%

השמאל

מערכת המשפט

התקשורת

מפלגות ימין

ראש הממשלה

מבקר המדינה

מפלגות שמאל

ערבים

צה"ל

אחר*

21%

15%

15%

13%

11%

9%

8%

4%

2%

2%
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ניתוח || מרוב אויבים 
איך   - למתחילים  "קמפיין  כתוב,  הלא  בספר 
להריץ מועמד במספר צעדים פשוטים",  ידבר 
המחבר על מציאת אויב שיסייע למנהיג לאחד 
כזה  להיות  יכול  אויב  אותו  העם.  את  סביבו 
שמבקש להרוס את המרקם החברתי, להשמיד 
וכיוצא  פולשים  אליה  להחדיר  המדינה,  את 

בזאת.   
שתסייע  זו  היא  אויב,  של  מדויקת  בחירה 
כדמות  העם  בפני  עצמו  את  למצב  למנהיג 
להושיע  בידה  אשר  וסמכותית  חיובית  חזקה, 
  - בפירוש  יצוין  ההדרכה  בספר  הסכנה.  מפני 
למיצוב  למיתוג,  קריטית  היא  אויב  מציאת 
ולבידול המנהיג (מילים אשר יילקחו מהנספח 
המונחים  לקסיקון  את  יכלול  אשר  לספר, 
המקצועיים אותן כל איש קמפיין חייב לדעת). 
אם אין אויב בנמצא, על הקמפיינר לייצר אחד, 

להמציא סכנה יש מאין.
למתחילים"  "הקמפיין  שיטת  אותה  כי  נראה 
הפכה להיות השיטה המרכזית, אם לא היחידה, 
בה בחרו לנקוט רוב היועצים האסטרטגיים של 
2019. הבעיה היא, ששלושה שבועות  בחירות 
אויבים  יותר  לנו  יש   - הבחירות  לפני 
ממועמדים  (בספר ייכתב בפירוש - רק אויב 

אחד יכול לאחד את העם).

במערכת הבחירות הנוכחית אנו אמורים לסלוד 
או לפחד מחמאס, איראן, טיבי, ערביי ישראל, 
מבקר  המשפט,  מערכת  התקשורת,  השמאל, 
המדינה, אבא ואבא, גנץ, מירי מסיקה, רותם 

סלע  והיד עוד נטויה. 

השמאל  היו  המרכזיים  האויבים  השבוע, 
השנאה  שיח  מכלל   29% המשפט.  ומערכת 
רבים  השמאל.  ומפלגות  השמאל  נגד  הופנה 
השמאל  לעבר  ותסכולם  זעמם  את  הפנו 
בעקבות הפיגוע באריאל, באופן שלא פסח גם 

תמר  מרצ,  מפלגת  יו"ר   - המגזר  מייצגת  על 
זנדברג, אשר ספגה את רוב האש בשם המחנה 
נגד  השנאה  משיח   67% משתייכת.  היא  אליו 
ההתקפות  מכלל   32% מהימין.  הגיע  זנדברג 

עליה כללו קללות מיזוגניות. 
נגד  הופנה  השבוע  השנאה  שיח  מכלל   15%
מערכת המשפט, במידה רבה עקב החזרת הקו 
והשוואתו  נגדו  ובנט  שקד  של  הלוחמני 

לחמאס.

יותר שחוק  הטריק השחוק בספר הופך להיות 
בו.  השימוש  את  שמגבירים  ככל  טריק  ופחות 
לכן, אולי הגיע הזמן להתקדם הלאה. הפיגוע 
הרצחני באריאל לא העלה השבוע את רף שיח 
השנאה נגד החברה הערבית, כפי שקורה בדרך 
נגד  השנאה  שיח  רף  את  העלה  כן  אבל  כלל, 
לקוי  בטיפול  שהואשם  הממשלה,  ראש 
באיומים ביטחוניים ואף בבגידה במדינה. 36% 
בעוד  מימין,  הגיע  נתניהו  נגד  השנאה  משיח 

ש- 27% הגיעו מהשמאל. 
השבוע  הייתה  רגב  מירי  התרבות  שרת 
נתניהו.  אחרי  ביותר  המותקפת  הפוליטיקאית 
רגב הותקפה בעקבות תגובתה לפיגוע באריאל, 
הטרגדיה  של  ציני  כניצול  רבים  ראו  אותה 
לטובת תעמולת בחירות וסימון גנץ וכחול לבן 
שעתידים  כאויבים  והשמאל)  הערבים  (וגם 

לדרדר את המצב.
נראה שבהעדר ספרי הדרכה למתקדמים, עשו 
יועציה של רגב טעות רצינית וניסו למזג את כל 
שמאל,  ערבים,  טיבי,  גנץ,  יחד:  האויבים 
בספר  שייכתב  כפי  אויבים,  ריבוי  תקשורת. 
ההמשך, לא יתרום לאיחוד בעם אלא לחירפון 
אלא  כמושיע,  המנהיג  את  ימצבו  ולא  בעם, 

יותר כמפריע. 
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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.


