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46,990 פוסטים ותגובות עלו השבוע 
בעמודים הפוליטיים 

1,431 שיחות (3%) כללו התבטאויות 
אלימות או מסיתות 

שיח שנאה והסתה בעמודים הפוליטיים
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נגד מי מכוונת השנאה?
 35% 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 : שקיעתן של אומות
מחקר  הגדול.  הבוטים  פרוייקט  התפרסם  השבוע 
בטוויטר  השיח  תנועת  אחר  שעקב  מבריק 
ובפייסבוק והצליח להתחקות אחר רשת של מאות 
באמצעות  הפועלת  ואמיתיים  מזויפים  חשבונות 
הכפשות, שקרים והפצת שמועות, ללא קישור גלוי 

לליכוד, אבל כזו המאדירה את העומד בראשה.  

השימוש  היה  בפרויקט,  שבלטו  הדברים  אחד 
הנרחב בקריאות הומופוביות ובביזוי הקהילה  על 

מנת לבזות מועמד אחר ולהאדיר את השני.

לקבוצה  מבחן  מקרה  היא  הלהט"ב  קהילת 
אזרחי.  היבט  בכל  כמעט  בזכויותיה  המופלית 
הפוליטיקלי  של  מותו  עם  האחרונות,  בשנים 
קורקט, נעשה קל יותר לקהילה, כמו לאוכלוסיות 
מוחלשות בכלל, להבחין  בין אויב  לידיד, בין מי 
שיילחם למען הקהילה למי שמעוניין שהיא תיעלם  
לו מהעיניים. מהסיבה שבעידן האלים הנוכחי, כל 
לא  כבר  גזענים  או   חשוכים  שמרנים,  מיני 
מרגישים בצורך החברתי לייפות את עמדתם, או 
להסתירה. אלו יצאו מהארון ונתנו דרור למאוויים 

הגזעניים שיש כנראה בכל בן אנוש.

שרוצה  מי  כי  שטענה  שקד  איילת  זו   הייתה 
היהודי.  לבית  יצביע  שלא  חד-מיניים,  נישואים 
היה זה אלי ישי שטען על גבי שלטי חוצות שכדאי 
להצביע לו "כדי שלא יהיה ילד עם אבא ואבא". 
הכשר  מתן  כי  שטען  פייגלין  משה  זה  והיה 
מבשרים  והתרחבותה  ההומוסקסואליות  לתופעת 

את שקיעתן של אומות ותרבויות.

אבל פייגלין טועה. אומות לא שוקעות בגלל 
מתן "הכשר לתופעת ההומוסקסואליות". הן 
לתופעת  הכשר  מתן  בגלל  שוקעות 
הפייגליניות על ידי הומוסקסואלים. הקריסה 
מגיעה כשאוכלוסיות מוחלשות מתעלמות מהמסר 
ברורה  בצורה  להן  מעבירים  כפייגלין  שאנשים 

ובכל זאת מוכנות לתמוך בהן.

סוף האנושות מסתמן קרוב מתמיד, כשרואים את 
הח"כ אמיר אוחנה, גיי מוצהר, יושב מחויך לצידו 
בשבילכם),  ג'ורג'  (קפטן  עזרא  גיורא  של 
 42 של  ממוצע  עם  בפרויקט.  שנחשפו  מהשמות 
מתנגדי  את  לתקוף  נוהג   עזרא  ביום,  ציוצים 
הומופוביות  לקללות  חיבה  חש  ובעיקר  הליכוד. 

קשות:  אגזוזן, אוכל בתחת, נושך כריות ועוד.

כ-  שנה  מדי  מייצר  בעברית  השנאה  שיח 
וחצי  דקה  כל  הומופוביות.  קריאות   410,000
קריאה  או  הטרדה  גינוי,  בו  שיש  פוסט  נכתב 

אלימה נגד הקהילה.

ברמת התוצאה, לא משנה אם לשיח השנאה נגד 
הקהילה אחראי טרול או רובוט. ברמה הפוליטית 
זה מטריד:  אם  מישהו שילם, על פי החשד, על 
קמפיין  של  מוסדרת  כתכנית  הומופובית  טינופת 

בחירות - זה לא פחות מפשע.

הרבה דברים יכולים לסמן את התחתית של מערכת 
הבחירות הזו. צילום סרטון תעמולה בבית קברות 
(מה  מועמדים  על  טינופת  הפצת  צה"ל,  לחללי 
ביותר  המותקף  לפוליטיקאי  נתניהו  את  שהפך 
הקמפיין  על  אותו  תקפו  הגולשים  השבוע. 
המלוכלך שהוא מנהל נגד גנץ), התקפות מימין על 
מועמדי הימין שלדעתם לא מספיק ימנים (השבוע 
שהואשמו  כחלון  ומשה  בנט  נפתלי  אלו  היו 

בשמאלנות), מחיקת הציבור הערבי ועוד.

לאלו  שמורה  התחתית  של  התחתית  אבל 
דמגוגיית  את  הרוב,  עריצות  את  שמלבינים 
החשוכים והגזענים. שיא הדרוויניזם החברתי של 
הימין מגיע כשקבוצה מוחלשת מאמצת את עמדת 
קדימה  אותה  דוחפת  ואף  הנוכחית  האלימות 

בתנועת בומרנג מסוכנת.

*
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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.


