
 

 

 

 

 דו"ח השנאה של קרן ברל כצנלסון : 

 בהסתה ובגזענות ברשת 2015סיכום 

 

  :אמירות גזעניות ומסיתות 3,475,000מתחילת השנה- 

  2014לעומת  20%עלייה של 

  בקריאות לאלימות פיזית 40%עלייה מדאיגה של-   

  לרצוח, להרוג או לשרוף קראו גולשיםאלף  122

  האירועים מעוררי שיח השנאה : אירועי הדמים והטרור באוקטובר, הבחירות

 והרצח בדומא 

אחר השיח ברשתות  טרוגזענות, מנ , היוצא כנגד תופעות של הסתהקרן ברל כצנלסוןשל  דו"ח השנאה

בכלל בחברה הישראלית  , שנה שהיוותה שנת שיא בהיקף השיח האלים, הגזעני והמסית2015-ב

מיליון פלטפורמות  7-בדו"ח השנאה מנטר, בכל רגע נתון, כחצי מיליון שיחות וברשתות החברתיות בפרט. 

 וטוקבקים באתרים.  טרהדו"ח עקב אחר עמודי פייסבוק, טווי. Vigoבעברית, באמצעות חברת המחקר 

אלף אמירות פוגעניות, מסיתות וגזעניות ומתחילת השנה נספרו  300בממוצע נספרו אחת לחודש 

. 2014בהיקף הגזענות וההסתה ביחס לשנת  20%אמירות מסוג זה. מדובר בעלייה של  3,475,000

 גולשים קראו לרצוח, להרוג או לשרוף. מדובר 122,000עלייה מדאיגה נרשמה בקריאות לאלימות פיזית: 

, שאף היא לא הייתה חפה מאירועים 2014באמירות מסוג זה ביחס לשנת  40%-בעלייה של יותר מ

גל אירועי הטרור  2015עוד מעניין לראות שבמהלך  מעוררי אמירות הסתה וגזענות, בשיאם צוק איתן.

 . עם הירצחם של הזוג הנקין, הניב יותר אלימות ברשת מאשר בתקופת הבחירות כולה 1.10-שהחל ב

לפני כשנה החליטה הקרן למקד את פעילותה המרכזית במאבק "כצנלסון: דורון אלחנני, יו"ר קרן ברל 

בגזענות ובהסתה לאלימות בחברה הישראלית. אף לא אחד העלה על דעתו כיצד יראו פני החברה 

 הישראלית בחלוף שנה. דו"ח השנאה מציג מראה שהניבט ממנה מביא לתוצאה של זעזוע קשה מפני

 הצפוי להמשך קיומנו כחברה וכעם".

 2014במחצית הראשונה של  וגזענותשוברת שיאים מבחינת הסתה : שנה  2014-בהשוואה ל 2015

אלף פוסטים אלימים,  150-ים ברשת מ)עד מבצע צוק איתן( נרשמה מגמת עלייה בהיקף הפוסטים האלימ

אלימים בממוצע בחודש. שיא האלימות לשנת  אלף פוסטים 300-בממוצע בחודש למסיתים או גזעניים 

לאחר או גזעניים נרשמו בהקשר למלחמה.  רבע מיליון פוסטים פוגעניים –נרשמה במבצע צוק איתן  2014

ספטמבר -2014צוק איתן נרשמה ירידה בהיקף השיחות הפוגעניות ובמשך השנה שלאחר מכן )אוגוסט 

 אלף שיחות  300-ה ( נרשמה מגמה תנודתית שסבבה סביב ממוצע2015
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( 2015פוגעניות מדי חודש. גם בתקופת הבחירות לא עלתה מגמה זו, ולמעט בשבוע הבחירות עצמו )מרץ 

ימים בהקשר פוליטי בממוצע אלף פוסטים אל 200-היקף האלימות ברשת בתקופת הבחירות עמד על כ

דש אוקטובר האחרון, נרשמה בגל הטרור שהחל בחושל הסתה וגזענות ברשת תקופה שלישית חודשי. 

בו מידת האלימות ברשת עלתה אל מעבר לחצי מיליון פוסטים אלימים. היקף הביטויים הגזעניים 

 והפוגעניים הגבוה נרשם גם בחודש נובמבר.

 הכי הרבה?  מי "חוטף"

האלימים כנגד  , מגמת הפוסטיםאירועים צבאיים ואירועי טרוריוצא מהיקף האלימות ברשת ב כפועל

כך למשל במהלך ימי . וסטים האלימים כנגד שאר המגזריםהערבים והשמאל גבוהה בהרבה ממגמת הפ

 30%מכלל שיח השנאה ברשת הופנה כלפי ערבים ) 60%השיא של אירועי הדמים והטרור באוקטובר 

 להלן פירוט השיח האלים ברשת כלפי מגזרים שונים: בדר"כ(

אלף אמירות הסתה וגזענות  263-שת היא כלפי ערבים. למעלה מההסתה הרווחת בר ערבים: .1

ערבי מחבל, מוות . האמירות הגזעניות הרווחות ביותר: 2015נספרו כלפי מגזר זה במהלך 

 לערבים, ערבי רוצח, ערבי בוגד, ערבי מסריח. 

קללות ואמירות  76,500הינה אחד מהמגזרים המגודפים ביותר ברשת עם  קהילת הלהט"ב .2

גזעניות. מספר האמירות הפוגעניות והגזעניות כנגדו נמצא במקום השני ביחס לכל אוכלוסייה 

 אחרת )במקום הראשון כאמור, ערבים(. 

הפוגעניות . האמירות 2015במהלך שמאלנים אמירות מסיתות ופוגעניות נספרו נגד  73,000 .3

 .יפה נפש ,עוכר ישראל ,הרווחות נגד שמאלנים: בוגד

. האמירות הפוגעניות 2015נספרו במהלך חרדים אמירות מסיתות ופוגעניות נגד  69,700 .4

הרווחות: חשוך, פרזיט וטפיל. קפיצה בשיח המסית והגזעני כלפי מגזר זה חלה באוגוסט, לאחר 

 בירושלים.הרצח של שירה בנקי במצעד הגאווה 

בחודש אוגוסט . 2015במהלך  מבקשי מקלט ופליטיםאמירות מסיתות ופוגעניות נגד  68,700 .5

הייתה קפיצה בשיח האלים נגד פליטים ומבקשי מקלט. זאת בעקבות קביעת בג"ץ כי יש להגביל 

את השהייה בחולות, ובעקבות התבטאויות הפוליטיקאים כנגד קביעה זו. השיח האלים והמסית 

מהחודש הקודם. עלייה נוספת אירעה בספטמבר )שיא  2.5פליטים ומבקשי מקלט קפץ פי  נגד

השיח האלים נגד מבקשי מקלט ופליטים(, זאת ככל הנראה לאור המשך מעבר של פליטים 

 הללו.   הפליטיםומבקשי מקלט ממדינות ערב לאירופה וחוסר הטיפול של אירופה באלפי 

 

 

 

 

 



 

ד הימין היה שיא השיח האלים נג. 2015במהלך  ימניםניות נגד אמירות מסיתות ופוגע 26,000 .6

 הרחבה בהמשך על הבחירות(.. )תבבחירות האחרונו

. השיח הפוגעני נגד 2015במהלך  המגזר האתיופיאמירות מסיתות ופוגעניות נגד  8,000 .7

דווקא מחאה . אי, אז חלה מחאת הקהילה האתיופית)!( במהלך חודש מ 5.6הקהילה קפץ פי 

 זו הצמיחה גם אמירות נגד הקהילה עצמה. 

. קפיצות השיח הפוגעני נגד 2015במהלך מתנחלים אמירות מסיתות ופוגעניות נגד  18,800 .8

דומא( ובאוקטובר )ככל הנראה, בעקבות אירועי הרצח במתנחלים היה באוגוסט )בעקבות 

שחזרה על עצמה רבות בשיח  –"מתנחבלים"  -בהקשר זה מעניין לציין קללה חדשה. הדקירות(

 השנאה כלפי מגזר זה. 

 

  הכי הרבה ברשת: הפוליטיקאים שחוטפים

על פי נתוני הדו"ח עיקר ההסתה  .מות קללות, גזענות והסתה לאלימותבוצע לפי כבקטגוריה זו הדירוג 

  אפם.אך בחלק מהמקרים בחסותם ותחת  ,מופנית כלפי בעלי הדפים עצמם

מבחינה כמותית, הימין והשמאל 'חוטפים' במידה שווה. פוליטיקאיות "חוטפות" יותר הסתה ואלימות 

פוליטיקאים. פוליטיקאיות  4מפוליטיקאים. שש פוליטיקאיות נמצאות בעשרת המקומות הראשונים, לעומת 

במקומות הראשונים  מיזוגנית ואלימות מגדרית. סופגות לא רק הסתה על בסיס עמדה אלא גם הסתה

מופיעות, השרה מירי רגב ויו"ר מרצ, זהבה גלאון. רגב גם סופגת אלימות וגם מעודדת לכאורה אלימות 

מילולית, בעיקר בשבועות בהם התפרסמה התבטאותה נגד היועץ המשפטי לממשלה ואנשיו. מיקומה של 

באופן מפתיע  .אלף( 249)מעל  הגבוה של דף הפייסבוק שלהרגב מדאיג במיוחד, נוכח היקף האוהדים 

 נעדרים  –שמייצרים הרבה תוכן בדפי הפייסבוק שלהם  –ריבלין ולבני  נתניהו
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אלו עשרת העמודים של הפוליטיקאים בעלי רמות זיהום השיח הגבוהות  מהרשימה מעשרת "החוטפים".

 :)בסוגריים ממוצע חודשי של שיח ההסתה( ביותר

 (3625(, זהבה גלאון )3742רגב )מירי  .1

 (1010(, תמר זנדברג )1011שלי יחימוביץ ) .2

 (808נפתלי בנט ) .3

 (791יצחק הרצוג ) .4

 (614(, מרב מיכאלי)615איילת שקד ) .5

 (579דב חנין ) .6

 (513יאיר לפיד ) .7

 

 2015 -הסתה וגזענות ברשת : האירועים הבולטים ב

 עדתי. -עלייה בשיח הפוגעני אלימים בהקשר פוליטי. אלף פוסטים 200. 20-הבחירות לכנסת ה -מרץ

ברשת השיח הגזעני, המסית והאלים סביב הבחירות הגיע לשיאו במרץ, חודש הבחירות עצמן בלבד. 

כי מדובר בשיעור נמוך יחסית  יצויין. ימים בהקשר פוליטיאלף פוסטים אל 200-כ נספרובתקופת הבחירות 

בזמן הבחירות חלה עלייה בשיח הפוגעני  אל מול אירועים אחרים, דוגמת אירועי הטרור של אוקטובר.

אלף אמירות מסוג זה נספרו כלפי  40אלף אמירות מסיתות ופוגעניות נספרו נגד מזרחיים.  52עדתי. 

 אשכנזים. 

דקר למוות  30.7-ב !גולשים תמכו ברצח 4500 ושלים:בירשירה בנקי במצעד הגאווה הרצח של  -יולי

 34אירוע הרצח במצעד הגאווה הניב  ישי שליסל את שירה בנקי בעיצומו של מצעד הגאווה בירושלים.

בישראל  אלף שיחות וציוצים בטוויטר. מדובר באירוע המדובר ביותר בטוויטר 15-אלף שיחות בפייסבוק ו

אלף גולשים הביעו תמיכה בקהילה הגאה וחלקם אף החליף את תמונת הפרופיל בפייסבוק  30השנה. 

רה, כששירה עוד נלחמה על חייה, בשעות הראשונות לאחר הדקילתמונת הזדהות בצבעי דגל הגאווה. 

רדי שהביעו גברה האלימות המילולית ברשת כנגד הקהילה הגאה ומנגד גם כלפי אנשי המגזר הדתי והח

עולה סלידה מעצם קיומו של המצעד. מניתוח השיח ברשת, גם בתקופה לאחר היוודע מותה של שירה, 

עשו זאת תוך הבעת תמיכה בקהילה, בעוד רבע מהם גינו  3/4ינו את הרצח. מתוכם גמהגולשים  87%כי 

ח ושיבחו את ישי מהגולשים הביעו תמיכה ברצ 13%את הרצח אך דאגו להביע סלידה מהקהילה הגאה. 

 אנשים הביעו תמיכה ברצח.  4,500 -שליסל על פועלו. המשמעות היא ש

 



 

יממה לאחר  שישי יום, 31.7 -ב אלף גולשים התנגדו לגינוי הרצח. 17. בדומא השנאה פיגוע -אוגוסט

 מהכפר דוואבשה משפחת בית את פנים רעולי שני הציתו ,שישי שליסל דקר את שירה בנקי בירושלים

אזכורים לרצח  90,000את הגולשים אדישים.  הרצח הנתעב לא הותיר. לרמאללה מזרח בצפון, דומא

משפחת דוואבשה נספרו ברשת במהלך הקיץ )יצויין כי האזכורים והדיון ברשת המשיך גם מעבר לתקופה 

 ניתוחשלאחר הרצח ועלה שוב בשבועות האחרונים בעקבות המעצרים שבוצעו, אך לא באותם היקפים(. 

 שצריך בטענה לגינוי להתנגד בחרו פוסטים 17,000-כ, הרצח את גינו הציבור שמרבית בעוד -התגובות

 ההרוגים מספר בין המשוות רשימות העלו, ערבים ידי על המתבצעים פיגועים גם שווה באופן לגנות

 ברשת השתקף הרצח אירוע .ערבים ידי על בוצע בדומא שהפיגוע טענו או טרור בפעולות לערבים היהודים

 .זה כנגד זה ובהאשמות קשים ביטויים באלפי שהשתמשו, הקיצוני והשמאל הקיצוני הימין בין כמאבק

* 

 "שירקבו בחולות"

: שיחה השנאה כלפי קביעת בג"צ על קיצור משך הכליאה של מבקשי מקלט במתקן חולות -אוגוסט

עוררה שיח אלים שהובל ברשת קביעת בג"צ  מכלל השיח האלים ברשת. 30%-מבקשי מקלט עלה ל

)מירי רגב, איילת שקד, נפתלי בנט  מהימין כנסת וחברי שרים שמונהבעיקר על ידי מספר פוליטיקאים. 

 אלפי של תגובות ועוררו צ"בג ונגד" מסתננים"ה כנגד החברתיות ברשתות התבטאוואופיר אקוניס( 

מרכז -מהשמאל כנסת חברות ארבע, מנגד. וגזענית אלימה בשפה השתמש מהם גדול שחלק, גולשים

 של הקיצוניות נגד תגובות ועוררו צ"בג בקביעת תמכו )גזהבה גלאון, ציפי לבני, מיכל רוזין ורויטל סוויד(

, שנה עד של לתקופה במתקן השהייה להגבלת צ"בג קביעת נגד פוליטיקאים של הביקורת קריאות .הימין

 על עבממוצ עמדה מקלט מבקשי נגד ברשת השנאה שאם כך. המקלט מבקשי נגד ההסתה את הגבירה

 השיח מכלל 30%-ל המקלט מבקשי נגד השיח עלה הפוליטיקאים תגובות לאחר, השנאה שיח מכלל 5%

 ברשת. האלים

* 

"בשבת יש כל מיני עניינים ובלגאנים, האם חובש כיפה יכול לשאת את התפקיד החשוב הזה, בעוד 

 שמירת השבת!" -חייו שדבר מרכזי מנתב את

 .בגלל היותו חובש כיפה ומתנחל, המיועד לתפקיד המפכ"ל אלשיך, גזענות ברשת כלפי -ספטמבר 

עוד בטרם התכנסה ועדת טירקל ואישרה את מינוי רוני אלשיך לתפקיד המפכ"ל הבא, סערו הרוחות 

בדגש על היותו חובש כיפה ובוגר ישיבת  –חשיפת זהותו של אלשיך, תוך חשיפת פרטיו האישיים ברשת. 

מרגע חשיפת נתיב מאיר ומתנחל לשעבר, עוררו שיח גזעני ומתלהם על יכולותיו לשמש בתפקיד המפכ"ל. 

ברשת היו מתוך ההתייחסויות  37%אלף התייחסויות ברשת למינויו העתידי.  15 -היו כאלשיך  זהותו של

 פוסטים וסטטוסים( התנגדו למינוי משיקולים לא  3150) 21%נגד המינוי. 

 



 

ענייניים, כמו עובדת היותו חובש כיפה, המראה שלו ובעקבות כך הכללה לגבי השקפותיו הפוליטיות של 

 המפכ"ל המיועד. בעוד שהלגלוג על המראה החיצוני של אלשיך התפלג באופן שווה בין ימניים לשמאלנים,

 נרשמה ביקורת חריגה של אנשי שמאל על היותו חובש כיפה ומתנחל לשעבר.

האירועים . לשים קראו לרצוח, להרוג או לשרוףגו 11,000:  אירועי הטרורגל תחילת  –אוקטובר 

-מנתוני הדו"ח שבדק את השיחות ברשתות החל מ הקשים הובילו לשיאים חדשים של גזענות ברשת.

אלף  200 -מעל לכבר באמצע אוקטובר , ליל רציחתם של הזוג איתם ונעמה הנקין, עולה כי נרשמו 1.10

 לאלימות פיזית )לרצוח, להרוג, לשרוף וכו'(. גולשים קראו 11,000 –שיחות על רקע גזעני ומסית. מתוכן 

בקריאות מסוג זה: לשם ההשוואה בכל חודש  300%וה עלייה של מדובר בנתון קיצוני במיוחד המהו

אלף אזכורים ישירים ברשת בעברית לאירועי  200מתוך  קריאות לאלימות פיזית. 8600ספטמבר היו 

קראו לפעולה קיצונית בתחום המדיני/ צבאי, בעוד היתר בחרו להביע גינוי, צער,  57%הטרור האחרונים 

אלף קללות ואיומים  80בתוך כשבועיים  כלפי מגיב מסוים או אוכלוסייה אחרת. או בחרו באלימות מילולית

 אלף ישירות כלפי חברי כנסת או נציגי הממשלה. 27נספרו ברשתות. מתוכן 

* 

  –כוסות אלכוהול  15"הגעת עם ביקיני לבר וברוב טיפשותך שתית 

 קיבלת מה שהגיע לך!!!"

אף אירועי הטרור שפרצו באותו החודש, הרשת עם עשרות  על" : 40פרשת מועדון "אלנבי  –אוקטובר 

הסתה אלף שיחות  36 -לערב אחד במועדון באלנבי הוביל  אלפי שיחות הסתה ושנאה סביב הפרשייה.

היוותה קרקע פורה לוויכוחים בין הגולשים, המצייצים חשיפת הפרשייה  ושנאה נקודתיות סביב הפרשייה.

חים שכללו החפצה והכללה )דוגמת "היא הביאה את זה על עצמה", כל והמגיבים באתרים השונים, ויכו

תגובות קראו לאלימות פיזית כלפי גברים  2000(. , "כל הגברים אנסים בפוטנציה"הנשים רוצות את זה"

או נשים, בהקשר ישיר לפרשייה. מדובר במספר גבוה במיוחד, במיוחד לאור כך שמרביתן נכתבו תוך 

מהשיחות ברשת על הפרשייה נטען כי אין פסול במעשים  31%-של הכותב. בחשיפת פרטים מלאים 

 שבוצעו במועדון ואין המדובר באונס או עבירה פילית או מוסרית. 

נאומו : המילה "נאצי" מככבת ברשת. אפקט "נאום המופתי" של נתניהו בקונגרס הציוני  -אוקטובר

שהציע להיטלר להשמיד את יהודי אירופה, עורר הדים של נתניהו לפיו, המופתי של ירושלים הוא זה 

רבים ברשת. לצד ממים ובדיחות, הדברים שנאמרו גרמו למילה "נאצי" להרים את ראשה ולככב כקללה 

אזכורים למילה נאצי נספרו בתוך  7000וגינוי, בעיקר כלפי השמאל והערבים, אך גם כלפי נתניהו עצמו. 

 נתניהו מכחיש שואה.גולשים קראו ל 1000יממה ברשת. 

 

 

 



 

את כל הצאצאים שלו, כי השמאלניות  ג"לא מספיק שהרגו את רבין הבוגד, כנראה צריך היה להרו

 והבגידה זה דבר שעובר בגנים !!!"

  אלף גולשים חושבים שיגאל עמיר חף מפשע. 9שנה לרצח רבין וההסתה נמשכת :  20 –נובמבר 

ציון שני עשורים מאז רצח ראש הממשלה הוביל לעלייה דרמטית באזכורים לרבין ומורשתו ברשתות. 

תיאוריות הקונספירציה ממשיכות להדהד, זאת לצד הסתה כנגד רבין לצד תמיכה  עולה כימניתוח השיח 

בלבד  17%מהגולשים עסקו בתיאוריות קונספירציה לעומת  41%אלף שיחות,  90ביגאל עמיר. מתוך 

גולשים חושבים שיגאל  9000-שעסקו במורשת רבין וחסרונו במפה הפוליטית ובחברה הישראלית.  כ

עמיר חף מפשע ורובם אף טוענים כי על הרצח אחראים השב"כ, המאבטח של רבין או טוענים למעורבות 

ות כלפי רבין גולשים העלו פוסטים, סטטוסים או תגובות מסיתות או אלימ 4,000ישירה של פרס ברצח. 

גולשים שיבחו מפורשות את הרצח וחלקם אף קראו לרצוח גורמים  500וקראו לו פושע, בוגד או שתיין. 

 5,000נוספים כמו פרס, אנשי שמאל או את צאצאיו של רבין. הביטוי "פושעי אוסלו" אוזכר ברשתות 

 פעמים בשנה האחרונה.

 

 . הרחבה2015דו"ח השנאה. סיכום 

 תקופות: 3-ניתן לחלק את השיח האלים במדיה החברתית בשנתיים האחרונות ל

 :( נרשמה מגמת עלייה בהיקף הפוסטים האלימים ברשתעד מבצע צוק איתן) 2014במחצית הראשונה של 

אלף פוסטים אלימים בממוצע בחודש. שיא האלימות  300-אלף פוסטים אלימים בממוצע בחודש ל 150-מ

 רבע מיליון פוסטים פוגעניים או גזעניים נרשמו בהקשר למלחמה. –נרשמה במבצע צוק איתן  2014לשנת 

-2014השיחות הפוגעניות ובמשך השנה שלאחר מכן )אוגוסט לאחר צוק איתן נרשמה ירידה בהיקף 

 אלף שיחות פוגעניות מדי חודש.  300-( נרשמה מגמה תנודתית שסבבה סביב ממוצע ה2015ספטמבר 

( היקף האלימות 2015גם בתקופת הבחירות לא עלתה מגמה זו, ולמעט בשבוע הבחירות עצמו )מרץ 

 אלף פוסטים אלימים בהקשר פוליטי בממוצע חודשי. 200-ברשת בתקופת הבחירות עמד על כ

תקופה שלישית נרשמה בגל הטרור שהחל בחודש אוקטובר האחרון, בו מידת האלימות ברשת עלתה אל 

 מעבר לחצי מיליון פוסטים אלימים. היקף הביטויים הגזעניים והפוגעניים הגבוה נרשם גם בחודש נובמבר.

 

 

 

 



 

 

 

 

 אירועים בולטים

מלחמות ואירועי טרור הובילו לשיא בהיקף כאמור, 

האלימים בפער ניכר מאירועים אחרים  הפוסטים

בשנתיים האחרונות. האירועים הבולטים ביותר היו 

מערכת הבחירות )בה הפוסטים הפוגעניים נפרסו 

חודשים(, מבצע צוק איתן אשתקד, גל  4לאורך 

הטרור, הרצח בדומא והרצח במצעד הגאווה. 

התבטאויות אחרות ואירועים אקטואלים נוספים 

 תגובות אלימות. 10,000-סיפקו פחות מ

 

 

 

 

 

 

 

 

 חודש
השיח היקף 

 האלים

 750,000 חודשים( 4הבחירות )

 250,000 צוק איתן

 170,000 נובמבר-אוקטובר –גל הטרור 

 35,000 אוגוסט-יולי –הרצח בדומא 

 12,000 הרצח במצעד הגאווה



 

 המגזרים הבולטים

כפועל יוצא מהיקף האלימות ברשת במלחמות, מגמת הפוסטים האלימים כנגד הערבים והשמאל גבוהה 

  בהרבה ממגמת הפוסטים האלימים כנגד שאר המגזרים )הנתונים בעשרות אלפים(:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 גופים מובילים בהיקף האלימות

 האלימות מופנית כנגד הגופים הציבוריים ובראשם הממשלה והמשטרה: בחברה הישראלית עיקר

  
היקף השיח 

 האלים

  25,000         הממשלה

  14,000         משטרת ישראל

  12,000         צה"ל

  9,000           בג"צ

  7,000           מכבי אש

  6,000           מערכת בתי המשפט )ללא בג"צ(

  5,500           הביטחוןמשרד 

  3,400           הביטוח הלאומי

  3,300           משרד האוצר

  2,200           רשות המסים

 

  
היקף השיח 

 האלים

  3,300       חברת החשמל

  2,800       רכבת ישראל

  2,100       הוט

  1,900       דואר ישראל

  1,500       בזק

  1,200       הפועליםבנק 

 

 

 

 



 

 היקף הקללות  

 3,742 מירי רגב

 3,625 זהבה גלאון

 1,011 שלי יחימוביץ'

 1,010 תמר זנדברג

 901 ינון מגל

 808 נפתלי בנט

 791 יצחק הרצוג

 660 שרון גל

 615 איילת שקד

 614 מרב מיכאלי

 579 דב חנין

 513 יאיר לפיד

 380 איתן כבל

 371 גלעד ארדן

 357 ישראל כץ

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 היקף השיח האלים ברשת עפ"י חודשים:

 היקף השיח האלים חודש

 155,000 14-ינו

 140,000 14-פבר

 154,000 14-מרץ

 187,000 14-אפר

 251,000 14-מאי

 291,000 14-יונ

 444,000 14-יול

 356,000 14-אוג

 314,000 14-ספט

 308,000 14-אוק

 319,000 14-נוב

 327,000 14-דצמ

 319,000 15-ינו

 245,000 15-פבר

 348,000 15-מרץ

 285,000 15-אפר

 220,000 15-מאי

 310,000 15-יונ

 255,000 15-יול

 312,000 15-אוג

 321,000 15-ספט

 507,000 15-אוק

 353,000 15-נוב

 

 

 



 

 היקף השיח האלים כלפי מגזרים שונים:

 15-ינו  

-פבר

15 

-מרץ

15 

-אפר

15 

-מאי

 15-יול 15-יונ 15

-אוג

15 

-ספט

15 

-אוק

15 

-נוב

15 

 31 68 28 21 15 16.5 11.1 15 21 17 19 ערבים

 5.2 7.3 6.2 7.6 5.6 6.5 5.2 6.9 10 6.4 9.6 להטב

 9.9 17.5 6.1 6.2 3.4 4.7 2.6 3.4 9 5.9 4.7 שמאנים

 6.7 6.2 5.8 7.1 5.6 5.9 5 5.8 8 6.3 7.3 חרדים

 6 5 3.8 3.4 3.3 4.3 3 4.7 7 6 5.5 מזרחים

 6 5.3 7.7 5.3 1.9 2.3 1.9 3 3 2.4 2.9 פליטים

 3 3.7 1.7 2.1 1.3 1.9 1.3 1.7 4 2.8 2.5 ימנים

 2 1.9 2 1.8 1.4 1.6 1.5 2.7 3.5 2 2.4 אשכנזים

 1.6 3.3 1 2.5 1 1 0.5 0.7 1.4 1.3 4.5 מתנחלים

 2 1.9 1.7 1 1.1 1.2 1.4 1.6 1.6 1.6 1.9 רוסים

 0.3 0.5 0.6 0.5 0.8 0.8 2.8 0.5 0.4 0.3 0.4 אתיופים

 

 

 


