שיח השנאה נגד מחאת הדגלים השחורים והמפגינים נגד רה"מ
01/05/2020-15/10/2020
סיכום ומסקנות:


היקף שיא של שיח שנאה בתקופת המחקר ,נמצאו  87אלף ביטויי שנאה כלפי המפגינים
לאורך התקופה כאשר מתוכם ( 6%כ )5,500-הם ביטויי הסתה (קריאות\עידוד לאלימות).



עיקר השיח התאפיין בביטויי גנאי כמו אנרכיסטים ,סמולנים ומפיצי מחלות .ניכר כי התבטאויות
נבחרי הציבור השפיעו על אופן בחירת המילים של המתבטאים ברשת



בחודשים מאי ויוני היקף שיח השנאה היה נמוך יותר בעוד שבאמצע יולי ,עם ההפגנה הראשונה
מול המעון בבלפור ובעקבות התבטאויות של בכירים שהגיעו בעקבותיה – היקף שיח השנאה
זינק.



נמצא קשר בולט בין התבטאויות הראש הממשלה ,בנו ובכירים נוספים לבין עליה בשיח
השנאה .כמו כן ,יומיים לאחר התבטאות נתניהו שכינה את המפגינים "מפיצי מחלות"
( )23.7התבצעו שתי תקיפות כלפי מפגינים (.)25.7



מפיצי מחלות .לאחר שראש הממשלה בחר להשתמש בכינוי זה כלפי המפגינים ,מספר
הפעמים שבהם גולשים ברשת השתמשו באותו ביטוי ("מפיצי מחלות") ביחס למפגינים עלה
בכ .550%-לפני שימוש ראש הממשלה בביטוי – השתמשו בו ברשת  14פעמים ביום ,אחרי
שימוש ראש הממשלה בביטוי השתמשו בביטוי ברשת  77פעמים ביום.



אנרכיסטים .לפני שהשר לביטחון פנים כינה את המפגינים אנרכיסטים ( )15.7השתמשו
במילה הזו כנגד המפגינים  13פעמים ביום ברשת .אחרי שהוא כינה את המפגינים אנרכיסטיים
השתמשו במילה הזו כנגד המפגינים  670פעמים ביום .עליה של  5,150%בשימוש בביטוי.



כאשר שיח השנאה היה גבוה ,התבצעו יותר תקיפות אלימות כלפי המפגינים.



עיקר השיח התנהל בטוויטר וכלל מובילי דעה ובכירים בממשלה שעשו שימוש במילות גנאי
כמו אנרכיסטים ו"מסיבות הדבקה" ,ביניהם ניתן למצוא את יאיר נתניהו ,ח"כ משה קרעי ,שמעון
ריקלין ,בועז גולן ועוד.



עמודי הפייסבוק הבולטים בשיח הם כאלו בעלי אג'נדה ימנית כמו העמוד של הצל ,חדשות
הליכוד" ,ימין אמיתי" ועוד .כמו כן ,נמצא שיח שנאה גם בעמודים הרשמיים של נתניהו ומיקי
זהר.



עמוד הפייסבוק של ראש הממשלה .מתאריך ה 15.7 -ועד ה 15.10-פרסם ראש הממשלה
 25פוסטים נגד ההפגנות והמפגינים .הפוסטים הללו שותפו כ 42,000-פעם.
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שיטת עבודה:
לצורך המחקר נדגמה תקופת זמן של חמישה חודשים וחצי ,מתחילת מאי ועד אמצע אוקטובר ,במטרה לזהות
מגמות בהיקף שיח השנאה וההסתה כלפי המפגינים ולבחון את הקשר בין אירועי אלימות שהתרחשו כלפיהם
לבין התבטאויות אישי ציבור.

היקפי שיח והתפלגות שיח השנאה:
סה"כ היקפי שיח השנאה וההסתה בכל תקופת המחקר עומד על כמות גבוהה של כ 87,000-שיחות שנאה.
מתוכם  6%הם ביטויי הסתה (כ 5.5-אלף פוסטים).
שיח שכלל כינויי גנאי ושנאה כלפי המפגינים – הוגדר כ"שיח שנאה" .שיח שכלל קריאות ,איחולים לפגיעה
במפגינים או קללות חריפות נגדם – הוגדר כ"שיח הסתה".
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התפלגות אופי ההתבטאויות בשיח השנאה – אחוזים מהשיח:

סיכום השנאה – האשמות והתבטאויות בולטות:


שיח השנאה ברשת התפלג למספר האשמות מצד הגולשים כלפי המפגינים .במוקד רוב ההתבטאויות
עמדו גינויי גנאי כלפי המפגינים כאשר הביטוי אנרכיסטים היה הנפוץ ביותר .נמצאה כמות גדולה של
ביטויים כמו "מפיצי מחלות"" ,מסיבת הדבקה" ,שימוש במילה "שמאל" כמילת גנאי ושלל קללות נוספות.



ניכר כי התבטאויות של בכירים במערכת הפוליטית כמו רה"מ נתניהו שכינה את המפגינים "מפיצי
מחלות" וכינוי המפגינים בידי השר אוחנה כ"אנרכיסטים" הלהיטו את הציבור המתנגד להפגנות שאימצו
את הביטויים וכינו אותם באופנים דומים.



כך לדוגמא ,לאחר שאוחנה כינה את המפגינים אנרכיסטים ( )15.7ועד סוף חודש יולי נמצאו כ10,000-
שיחות בהם המפגינים נקראו כך ( 670פעמים ביום) ,בעוד שבחודשים מאי ויוני נמצאו  800שיחות כאלו
( 13פעמים ביום).



 10%מהשיח השנאה כלל האשמות פוליטיות כמו "המפגינים מנסים למוטט את השלטון"" ,ההפגנות
ממומנות ע"י גורמים זרים" ועוד.



לאחר מכן ,בלט שיח המאשים את המפגינים באלימות ,טענות לכך שההתקהלויות פוגעות בשלום
הציבור וביטויי שנאה המאשימים את המפגינים בתמיכה בטרור והנפת דגלי אויב.
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דוגמאות משיח השנאה:
כינויי גנאי:
אנרכיסטים

מפיצי מחלות

האשמות פוליטיות:
טענות מרכזיות:


ממומנים על ידי גורמים זרים



מנסים להפיל את השלטון



הסתה מכוונת נגד נתניהו

________________________
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שמאל כמילת גנאי
וקללות נוספות

המפגינים אלימים ,פגיעה בשלום הציבור ותמיכה בארגוני טרור:
אלימות
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שלום הציבור

תמיכה בטרור

שיח הסתה (קריאות ועידוד אלימות) – התפלגות התבטאויות

סיכום הסתה (קריאות ועידוד אלימות) – האשמות והתבטאויות בולטות:


שיח ההסתה מהווה  6%מכלל שיח השנאה ,עיקר ההתבטאויות כללו איחולים כאלו ואחרים לפגיעה או
ביטויים של תקווה שמשהו יקרה למפגינים.



נתח ניכר משיח ההסתה השווה את המפגינים לנאצים או ארגוני טרור או כלל ביטויי גנאי מאוד חריפים
היוצרים דה לגיטימציה של המפגינים.

דוגמאות משיח הסתה:
איחולי פגיעה:
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השוואות לנאצים /טרור:

כינוי גנאי חריפים:
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היקפי שיח השנאה וההסתה  -לפי שבועות
האירועים המצוינים בגרף מחולקים ל:3-
נקודות שחורות :התבטאויות בכירים
נקודות אדומות :אירועי תקיפה נגד מפגינים (בסוגריים מספר תקיפות)
נקודות כחולות :אירועים משמעותיים
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התפלגות שיח השנאה לאורך התקופה:
שלושה שיאים בהיקפי שיח השנאה במהלך התקופה:
 .1השבוע  - 12-18.7זינוק בשיח השנאה לאחר ההפגנה הגדולה הראשונה ב 14.7-בבלפור.
 .2השבוע  - 26.7-1.8עליה לאחר מס' התבטאויות רה"מ לאורך שבועות .12-13
 .3השבוע  - 20-26.9על רקע הדיונים בקבינט הקורונה לקראת סגר שיגביל את ההפגנות והתפילות.

תקיפות אלימות נגד מפגינים והתבטאויות אנשי ציבור:


בשבועות בהם היקף השנאה גבוה התבצעו תקיפות אלימות – ניתן לראות בצורה מובקהת כי רוב
התקיפות האלימות כלפי המפגינים התרחשו בשבועות בהם היקף שיח השנאה היה גבוה .לשיח שנאה
ברשת יש השפעה על פעולות אלימות בשטח.



גל אלימות ראשון הגיע אחרי גל של שיח שנאה לאחר ההפגנה הראשונה ב 14.7-ויומיים בלבד לאחר
התבטאות רה"מ כלפי המפגינים ב ,23.7-כאשר האשים אותם בהפצת מחלות ובעשיית צרכים כפי
שצייץ בנו (ב.)17.7-



גל אלימות שני הגיע בסוף ספטמבר ,סביב הדיונים בקבינט הקורונה ובציבור ,האם ראוי לאפשר
להפגין בזמן הסגר ,בעוד מטילים הגבלות על תפילות תשרי .בשבוע  22התקיימו  4תקיפות ,כאשר
שיח השנאה בשיאו השני .ולאחריו התרחשו עוד  10תקיפות עד אמצע אוקטובר.



קשר בין התבטאויות בכירים להיקפי שיח שנאה גבוהים  -בתקופה קצרה אחרי ההתבטאות של
נתניהו על כך שמפגינים הם "מפיצי מחלות" חלה עלייה משמעותית בהיקף ההסתה .כמו כן ,שיא נוסף
בשיח לאחר שנתניהו אמר "הפארסה הזו חייבת להיפסק".
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מובילי דעה בשיח:
מניתוח השיח עולה כי ישנם אישי ציבור ומובילי דעה בימין שעשו שימוש במילות גנאי והדהדו את השיח בקרב
הגולשים .רבים מהגולשים שיתפו את התבטאויותיהם .הבולטים בשיח הם:
ראש הממשלה
מס' שיתופים בפייסבוק :כ42,000 -
מתאריך ה 15.7 -ועד ה 15.10-פרסם ראש הממשלה  25פוסטים נגד ההפגנות והמפגינים.
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11

יאיר נתניהו
מס' שיתופים980 :
יאיר נתניהו כתב מספר פוסטים המכנים את המפגינים "אנרכיסטים" ומפיצי קורונה

שמעון ריקלין
מס' שיתופים784 :
ריקלין העביר בעיקר ביקורת על ה"חיבוק התקשורתי" של המפגינים ,טען כי המפגינים מפיצים את המחלה
והגדיר אותם כ"שמאלנים קיצוניים" ו"אנרכיסטים" ,כמו כן ,כינה את ערוצי התקשורת בכינויי גנאי.

בצלאל סמוטריץ'
מס' שיתופים490 :
סמוטריץ' לא חסך בביטויים מלהיטים כלפי המפגינים ,כינה אותם כאנרכיסטים ואת ההפגנות כ"מסיבות
הדבקה".
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בועז גולן
מס' שיתופים588 :
כתב חדשות  20זכה לשיתופים רבים והעביר ביקורת על התקשורת ותמיכתה בהפגנות ,גם הוא ,כינה את
המפגינים במילות גנאי כמו "חמוצים" ואנרכיסטים והתייחס להפגנות כ"טירוף" ו"טרללת".

ח"כ שלמה קרעי
מס' שיתופים392 :
ח"כ קרעי גם הוא עשה שימוש במונח אנכיסטים ,טען לכך שההפגנות הן בעלות אג'נדת שמאל וטען שהמפגינים
מסכנים את הציבור.
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זירות שיח שנאה:
התפלגות פלטפורמות בשיח



טוויטר היא הפלטפורמה המובילה בשיח השנאה ,השיח בטוויטר אופיין בציוצים חוזרים של
מובילי דעה ,תגובות לחברי כנסת משמאל מטעם גולשים מתלהמים וציוצי שנאה של מגוון
משתמשי טוויטר.



רבע משיח השנאה התקיים בפייסבוק ,קבוצות ודפי הפייסבוק המובילים מזוהים לרוב עם
אג'נדה ימנית ,כמו העמוד של הצל ,וחדשות הליכוד.
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נמצא שיח שנאה גבוה בעמודים הרשמיים של רה"מ נתניהו וח"כ מיקי זהר.

