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 מבוא .1

טחוני, הקוראות י, מצד הציבור הימני במחאותהחלו להופיע ברשתות החברתיות  2014בשנת 

דויד 'יתה מחאת יתיגר על ההגמוניה של תקשורת ההמונים. אחת מקריאות התיגר הבולטות ה

נער  ומכוונו לגופו שלדוד אדמוב, כשהוא דורך נשק  ל "חייל נחצולם  ,2014. באפריל 'הנחלוואי

. (2014)שרון, , החייל הודח מתפקידו עקב האירוע 10פורסמה בערוץ שכתבה על פי פלסטיני. 

הדף צבר בתוך ימים בודדים  .דויד הנחלוואי""גם אני עם דף פייסבוק רוע, נפתחה יבתגובה לא

, הניסיון של התקשורת המרכזית להדוף את המחאהעשרות אלפיי "לייקים" ועורר הדים. 

שהדחת החייל אינה קשורה לאירוע הדריכה והיא  טענהש Ynet כדוגמת כתבה רחבה באתר

. בניגוד לא זכתה למענה, והמחאה המשיכה לצבור תאוצה, 1התרחשה כמה ימים קודם הארוע

וכיום  , המחאה הלכה והתעצמהשהעבירו אמצעי התקשורת המרכזייםמסרים הממתנים ל

  (.1)ראה נספח  .אלף גולשים 130מנויים על הדף מעל 

, התעוררה לאחר לאלימות כלפי ערביםשהעלתה את הטון וקראה טחוני יבמחאה נוספת של ימין 

. בתוך ימים בודדים 2014ביולי עד שער, נפתלי פרנקל ואיל יפרח, -חטיפת שלושת הנערים, גל

לייקים. בדף הופיעו  30,000עם ישראל דורש נקמה" מעל מרגע היוודע דבר הירצחם, צבר הדף "

)ראה נספח  המבקשים לנקום בערבים על הרצח. מחזיקים שלטיםחיילים ואזרחים בהן תמונות 

 בכליעבר המסר של הקבוצה שהקיף עשרות אלפי משתתפים, עמד בסתירה למסר שהו (.2

 בקשהשעיקרו של משפחות הנרצחים,  הממתןם סר ושמע שוב ושובה בהן ם,התקשורת המרכזי

ברחבי הארץ נערכו  ות הנרצחיםלאחר ההלוויבניגוד לבקשת ההורים,  .2לא לנקום ולא לבצע רצח

. למחרת בבוקר נרצח 3הותקפואף ערבים במקרים בודדים הפגנות בקריאת לנקמה בערבים, ו

. לאחר מספר ימים הדף 4נקמה על רצח שלושת הנעריםכל הנראה כהנער מוחמד אבו חד'יר, כ

במידה רבה היכולת של תקשורת ההמונים ניתן להסיק ממנו ומדומיו כי הוסר, אך נראה כי 

 (3)ראה נספח  .נפגעה לוחמניים העולים מן הציבורבישראל לווסת מסרים 

חלקו התיאורטי של המחקר ייסוב, כאמור, סביב תיאוריות הבניית המציאות וספירלת השתיקה, 

הגורסות כי לתקשורת כוח רב בעיצוב דעת הקהל, בהדגישה ובהתעלמותה מדעות שונות בשיח 

הפייסבוק, סביב אירועי  -הציבורי. חלקו האמפירי של המחקר יבחן את השיח ברשתות החברתית

, והשפעתם על השיח הציבורי במדינת ישראל עד לסיכום המחקר 2015החל מיולי הקיץ האחרון, 

 . 2015בפברואר 

אנו מבקשים לברר, איזה מנגנון תאורתי יכול להסביר את התגברות בשאלת המחקר 

לוחמני המבקש הבנת המנגנון שבו פועל שיח  הדומיננטיות של שיח לוחמני ברשתות החברתיות.

חשובה לצורך מציאת דרכי התמודדות, וחיונית אויב, מי שמזוהה ככלפי  לעודד והפעיל אלימות

 לשימור השיח הדמוקרטי הסובלני בין אזרחי מדינת ישראל.

                                        
1
 2014-לאפריל-Ynet, 30 ,דוד הנחלאווי: תודה, אך הודחתי לפני התקריתיואב זיתון ומיכל מרגלית,  
2
 2014-ליולי-Walla ,2, אלפי לוחמי צה"ל קוראים לנקמה ורצח של ערביםמערכת וואלה,  

3
 2014-ביולי-1, הארץ, נעצרו 29בירושלים במחאה על רצח הנערים; מאות פעילי ימין צעדו ניר חסון,  
4
 2014-ביולי-20, הארץ, הותר לפרסום: הנאשם המרכזי ברצח מוחמד אבו חדיר הוא יוסף חיים בן דודניר חסון,  

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4514982,00.html
http://news.walla.co.il/item/2760707
http://www.haaretz.co.il/hasite/spages/2363569.html
http://www.haaretz.co.il/1.2382496


4 
 

 רקע תאורתי .2

תה י, הי20-וה 19-, אינה חדשה בהיסטוריה האנושית. המאה הלוחמניהתופעה של שיח המונים 

. שיח זה עודד מדינות לצאת מועדוניםובשהתרחש בפאבים  המונים לוחמנימלאה בשיח 

. (pinker, s, 2011) למלחמה, והיווה את הבסיס למרידות להתחזקות כוחות מלטנטיים בחברה

, 'אביב העמיםשבבולטות שבה ניתן למנות את 'התאפיינה בהפגנות המונים גדולות,  19-ההמאה 

לם כמחולק בין שהתאפיינו בשיח המתאר את העו ,ועליית המפלגות הקומוניסטיות 'הקומונה'

הפך השיח הלוחמני בסיס  ,20-במהלך המאה ה. (1983גרץ, ) מעמדות הנלחמים אחד בשני

המפלגה יית מפלגות ימניות קיצוניות, כדוגמת לעלו, הקומוניסטיותלהתגברות המפלגות 

ראו את העולם כבסיס ר שאסוציאליסטית בגרמניה, -להפשיסטית באיטליה והמפלגה הנציונ

למדו האליטות לווסת  והטלוויזיהעם התחזקות השפעת הרדיו  בין טובים לרעים.אלים למאבק 

את השיח הלוחמני, ולשנות את השיח כך שיתאם לצרכי המדינה והאליטות. יתכן כי שליטה זאת 

כוחן של מפלגות לוחמניות מימין ומשמאל  לחיזוק כוחו של המרכז המתון ולהחלשתסייעה 

 . 20-במהלך החצי השני של המאה ה

על ידי  , מתקבעתניומן, היכולת של האליטות להשיג שליטה-אליזבת נואלעל פי התיאוריה של 

יצירת דעות דומיננטיות בתוך השיח שהתנהל בתוך כלי תקשורת ההמונים שנשלטו על ידי 

ניומן הסבירה את יכולת ההשפעה בתכונה -. נואל(Noelle-Neumann, 1974)האליטות 

-לעקוב אחר השיח, ולזהות דעות דומיננטיות, ולהימנע מהשמעת דעות לא המאפיינת רבים,

דעות שאינן דומיננטיות נעלמות מהשיח, והדעות הדומיננטיות קונצנזואליות. כתוצאה מכך 

בתהליך הולך  (4)על הנחות היסוד בתיאוריה זו ראה נספח  נתפסות אף כיותר דומיננטיות.

. לגיטימיות-אר הדעות נתפסות כלאשומתגבר, הדעות הדומיננטיות הופכות להגמוניות, בעוד ש

לשלוט באמצעי התקשורת ולווסת את הדעות נוימן טוענת כי היכולת של האליטות -נואל

המשתיקה דעות הנוגדות מונים, מאפשרת להן להוביל לספירלה המושמעות באמצעי תקשורת הה

פי התאוריה, "אפקט דומינו" המביא בסופו של דבר לשינוי -כך נגרם, על את דעות האליטות.

אחד משני שמעות עובר במציאות עצמה. שינוי המציאות מתרחש בכך שהאדם בעל הדעות שלא נ

או שהוא מוותר על השמעת דעתו, או שהוא משתכנע בדעה הרווחת, ו'מתנרמל' לפי  -תהליכים

   .Wedel, T ,1994))הדעה המקובלת 

ספירלת השתיקה טוענת לאפקט פיגמליון, לנבואה שמגשימה את עצמה. התקשורת תיאוריית 

צרה. ספירלת השתיקה מתבססת על ומה שיקרה בפועל זה מה שהתקשורת י -יוצרת מציאות

תיאוריה פשוטה, הטוענת כי אנשים מפחדים להרגיש שהם מבודדים חברתית ורעיונית. הם 

הם יחששו להתבטא. רוב האנשים יתאימו את  -רוצים חיזוקים לדעות שלהם ואם הסביבה עוינת

זו דעתם למה שמקובל לחשוב. ספירלת השתיקה רואה את התקשורת כבונה מציאות, ככ

 (. (Tichenor, P. J; Wackman, D. B ,1973המלמדת מה מקובל לחשוב ומה מקובל לא לחשוב

מבנה מציאות של הסכמה מזויפת. בשלב השני, המציאות שהובנתה בתקשורת  התקשורת

מגשימה עצמה והיא הופכת למשהו ממשי. כך שבסופו של התהליך אנו מגיעים למסקנה כי 
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היא הרווחת. ובכך היא הופכת להיות הדעה  -חושבים שדעה מסוימת המיעוט גובר על הרוב. כולם

  (Salmon, C.T; Neuwirth, k 1990) .וחתהרו

שיפוט עצמאי שוזרת ההבחנה כי לפרט חשוב שלא לבודד עצמו מהחברה, יותר מאשר להיות בעל 

. נדמה שזהו תנאי לחיים בחברה האנושית, שאם כן לא העומד מאחורי ספירלת השתיקהאת כל 

תהיה מושגת אינטגרציה מספקת. פחד זה של אדם מפני בידוד הוא חלק בלתי נפרד מכל תהליכי 

דעת הקהל. זו נקודת תורפה של הפרט שכן קבוצות חברתיות יכולות להענישו על אי הליכה 

נקשרים זה לזה בקשר הדוק. הפרט מנסה ”, עונש”ו”, סנקציה”, “דעת קהל“בתלם. כך המושגים 

על ידי התבוננות בסביבתו ”, כלי מעין סטטיסטי“לגלות מתי הוא מבודד את עצמו באמצעות 

החברתית, על ידי הערכת התפלגות הדעות בעד ונגד רעיונותיו, אך מעל הכול על ידי הערכת הכוח, 

מות. דבר זה חשוב מאוד המחויבות, הנחיצות וסיכויי ההצלחה של הצעות והשקפות מסוי

בנסיבות המשתנות, בהן הפרט עד למאבק בין עמדות מנוגדות, ועליו להכריע ביניהן. יתכן ויגלה 

שהוא מסכים עם ההשקפה השלטת, מה שיעודד את בטחונו העצמי, ויאפשר לו לבטא בשיחה, בלי 

 .Hayes, A.F, 2007)) .חווים אלו שדוגלים בהשקפות אחרותחשש לסכנת בידוד והתנגדות אותה 

מכירה בכך שישנם דעות מחוץ לקונצנזוס, אך קולות אלו נתפסים כמוזרים ספירלת השתיקה 

והזויים. אלו קולות סרק הצועקים כי 'המלך הוא עירום', בעוד ההמון מעדיף לדמיין את בגדי 

תחושת המלך היפים והאחידים. זהו מיעוט קטן הנבלע בהמון, ומתוך פחד וחשש לבדידות פונה ל

 ,Hayes, Andrew F. Scheufele, Dietram A.; Huge) .החמימות שבדעה הנתפסת כמקובלת

Michael E  ,6002.) 

באותה ניתן לשבור את המעגל הספיראלי, ולמוטט את חומת הרוב. אך  במקרים מסויימים

הינו שלושה קריטריונים על מנת שאירוע נדיר שכזה יתרחש: הראשון נשימה ציינו מחקרים אלו 

היתרון האנושי. נדרשים אנשים בעלי אישיות חזקה, שלא מפחדים להביע את דעתם המנוגדת. 

השני הינו הגורם המרוויח. אנו נדרשים לאנשים או גופים בעלי אינטרסים, שיש להם מה להרוויח 

קונפורמיסטית. השלישי הינו התרבות והסרת החשש. האנשים ההולכים  -מהתנהגות שהיא נון

ספירלה חייבים לחוש שהם מסתכנים פחות או לא מרגישים סכנה כלל, בכך שהם נוהגים כנגד ה

 ; Neuwirth, Kurt) . .הבדלים תרבותיים ושלטוניים רביםקונפורמיסטית. זה תלוי ב -בצורה נון

Frederick, Edward; Mayo, Charles  ,6002) 

בתחילת  (web 2.0) ברתיותעם התחזקות השפעת האינטרנט, ובעיקר לאחר הופעת הרשתות הח

, חלק מתקשורת ההמונים עברה לרשתות החברתיות, והאליטות איבדו חלק מיכולת 21-המאה ה

רו לרשתות . ברחבי העולם הופיעו מחאות עממיות שקושבתקשורת ההמונים שלהןהשליטה 

ימים, בעיקר בעולם הערבי ובמזרח , ובמקרים מסו, שאינן נשלטות על ידי האליטותהחברתיות

לעליית גורמים  בעולם הערבי, מרבית ההפכיות הובילואירופה, הפכו המחאות להפיכות עממיות. 

בתימן,  'החותים'ים, דעא"ש בסוריה ועירק, ' במצרהאחים המוסלמים' לוחמניים מאד, כדוגמת

  (.2013)ענבר,  נה ומלחמת שבטים בלוב.יאלאומניות באוקר-ת אולטרהמפלגו
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כיצד הופכות הרשתות החברתיות לבסיס לעליית הלוחמנות? אם אנו מתבססים על תיאוריית 

ניומן, הרי שלכאורה ברשתות החברתיות קשה להגיע להגמוניה של -ספירלת השתיקה של נואל

דעות. לכאורה הרשתות החברתיות מספקות מגוון רחב של דעות, וגודלן האינסופי של הרשתות 

, כפי העולה ממחקרו של למנוע היווצרות הגמוניה על פי תיאוריית ספירלת השתיקההיה אמור 

Shelton (6002).  תה אמורה להיפגע, לאור יהדעות הלוחמנית הי האחדתבמיוחד נראה כי

הממצאים המראים כי רוב הכתבות שהופכות להיות ויראליות ברשתות החברתיות, הן בעלות 

מה גם, שלפחות על פי חלק מהמחקרים, . (Berger, 2011) תוחיובי, ולא לוחמני-אופי רגשי

 .(Tateo, 2005)הלאומני אינן מאופיינות בריכוזיות רבה, אלא בהתפזרות -הרשתות של הימין

 כיצד אם כן נוצר השיח הלוחמני ברשת?

, היא תיאוריה דומיננטי-וריות שיכולות לסייע בהבנת התנאים להיווצרות שיח לוחמניאחת התיא

על פי תיאוריה זאת, לבני אדם יש משיכה  .(Holme & Newman, 2006)וניומן  םשפיתחו הול

בסביבת אנשים  להימצא. אנשים מעדיפים . תופעה המכונה "הומופליות"להומוגניות מחשבתית

לבחור  הוגבלו ביכולתםהחושבים כמוהם. אלא שלפני ההתפתחות הרשתות החברתיות, אנשים 

. אך עם התפתחות הרשתות , כיוון שהיו מוגבלים במרחב גיאוגרפיאת חבריהם על פי דעותיהם

דעות ללא צורך  החברתיות, יכולים עתה הגולשים ברשת לבחור את חבריהם על פי התאמת

קבוצות  ייווצרו, Holme & Newmanמכך, ניבאו  להתחשב במרחב הגאוגרפי. כתוצאה

. על פי תיאוריית ההקצנה הקבוצתית, הומוגניות, שבהן תתפתח האחדת דעות, ספירלת שתיקה

כך יתכן, שאומנם  .(Lindell, 2014; Sunstein, 2002) בדעותהאחדת דעות כזאת תוביל להקצנה 

רגשית, אך יהיו אזורים שבהם יתפתח שיח לוחמני, סביב -חיוביתרוב הרשת תכיל תקשורת 

 גולשים בעלי דעות דומות. 

ת 'כיסי שיח (,  את ההשפעות של היווצרו2004ואחרים ) Jung Choiכבר לפני למעלה מעשור, בחנו 

קיצוני )כהגדרתם(, באפיקי התקשורת הקונבנציונליים. לטענתם השיח החברתי יושפע באופן 

נרחב מהתפתחות שיח קיצוני, על אף שחלק נרחב מהציבור איננו נחשף בצורה זו או אחרת לתוכן 

 הקיצוני. 
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 מקרה הבוחן .3

החברתיות, האם שיח זה שונה מהשיח כדי לבדוק האם קיים שיח קיצוני באופן מובהק ברשתות 

המתקיים בערוצי התקשורת ובמדיה הקונבנציונלית, והאם ניתן למצוא השפעות של שיח 

, אמצעי תקשורת נוספים -הרשות החברתיות, לרמת השיח במדיה אחרת -המתנהל במדיה אחת

מנגנון האם מתקיים ה ון אזורים בהם מתקיים שיח קיצוני. באזורים אלו נבחןהחלטנו לבח

 נואל והתקבצות הדעות של הולם וניומן. -המוצע על ידי תיאורית ספירלת השתיקה של ניומן

התנהגויות לוחמניות ברשת החברתיות. בתחילה ביקשנו לבחון דפי  לצרוך כך ביקשנו לבחון

רועי מלחמה, כמו בזמן מבצע "צוק איתן", אך בגלל שחלק ימן אלו בזפייסבוק לוחמניים שפע

הקושי לאחזר התכתבויות ישנות בפייסבוק, החלטנו  עקבמהדפים נמחקו על ידי פייסבוק, וגם 

פברואר  -חודשי ינוארשהיו פעילים בזמן המחקר )שנערך במהלך  תוקפנייםלהתמקד בדפים 

-חברים בפייסבוק האם הם מכירים דפי. שאלנו לוחמני שיח(. ערכנו חיפוש ברשת של 2015

פייסבוק לוחמניים, משתמשי פייסבוק לוחמניים ובלוגים לוחמניים. לאחר חיפוש ממושך מצאנו 

, כמו גם מספר מצומצם של בלוגים הן מימין והן משמאל מספר דפים ומשתמשים לוחמניים

 לוחמניים. 

תופעת הלוחמניות עצמה היא שעניינה  היה לנו חשוב לא להפריד בין שמאל לוחמני וימין לוחמני.

ביותר שמצאנו בכל  הלוחמנייםאותנו. לאחר בדיקה ראשונה, החלטנו לבחור את דפי הפייסבוק 

המונים צד של המפה הפוליטית, שבהם גם התקיים שיח משמעותי. כלומר שיח שבו משתתפים 

רבים. בסוף תהליך הבחירה, החלטנו להתמקד בשלושה דפי פייסבוק לוחמניים בצד הימני של 

המפה הפוליטית, ושלושה דפי פייסבוק לוחמניים בצד השמאלי של המפה הפוליטית. את עיקר 

 .כמותניותמתוכם אנו מקווים להעלות תוצאות המחקר השקענו בדפים אלו. 

פרופילים לוחמניים פיתחנו לאור המחקר, סקרנו עוד ש לאחר מכן, כדי להשלים את ההשערות

מכך אנו מקווים לתת תקיפות  .הימני , והן מצידו מן הצד השמאלי של המפהנוספים, הן 

 . הכמותנילמחקר  איכותנייםוחיזוקים 

כדי שהבחינה תהיה דומה בין כל נושאי הבדיקה, ניתחנו את ששת הפוסטים האחרונים בכל דף, 

 וג, ובכל פוסט בדקנו את שש התגובות הראשונות.פרופיל או בל
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 מתודולוגיה .4

 השיח תוקפנותרמת  4.1

כדי לבחון את ההתנהגות של שיח לוחמני ברשתות, היה עלינו ראשית להגדיר מהו שיח לוחמני.  

במחקרים השונים שנערכו סביב שיח לוחמני הועלו מספר רב של שיטות למדידת שיח לוחמני. על 

, שיח לוחמני הוא שיח שבו מתקיימות סט של התנהגויות המסכנות את Papacharissi (2004)פי 

 הדמוקרטיה, מונעות מאנשים את הזכות לחרות אישית, ויוצרות סטראוטיפים לקבוצות שלמות.

Sobieraj & Berry (2011)  הן: שימושי בכינויי יהתנהגויות אופייניות לשיח לוחמני, בינ 13מצאו

 Turnage (2007)גנאי, הצגת רגשות, שפה רגשית, תקיפה אישית, הקצנה דיווח על תופעות ועוד. 

פיתח גם הוא סולם של מספר תכונות המאפיינות שיח לוחמני, הכולל עוינות, אגרסיביות, 

 תוקפנות ועוד. 

החלטנו יים למדידה, שווקאך מתוך מורכבותם האמפירית,  סולמות הללו,התבססנו על אנו 

. על פי (Fight or Flight"הילחם או ברח" )תיאוריה הסולם פשוט יותר המבוסס על ל שלבםל

תיאוריה זאת, כאשר אנו מרגישים איום, אנו פועלים על פי שלוש אפשרויות שונות, בריחה 

יאוריה זאת אנו משערים . על פי ת(Bracha, 2004)מהאיום, תקיפת האיום או כניעה לאיום 

וש פעל באחת משלמצא דיון ברשת חברתית, בו ניתן לזהות תחושת איום, המאוים ינשכאשר 

מהדיון. מקרים של כניעה, לא יהיו קיימים  הגולשים יפרשו האופציות. במקרים של בריחה, 

הדיון. במקרה השלישי של מ פרישהמנע מהאיום על ידי יברשת, כי תמיד קיימת לפנינו הדרך לה

התוקפנות יכולה לעבור החרפה, יתפס כאיום. יתוקפנות אנו נראה תופעות של תוקפנות כלפי מי ש

ולהתבטא במספר רמות. מרמה בסיסית של זיהוי האחר כאיום, דרך קביעה כי האחר הוא איום, 

מציה לתקיפה ממשית של יכדי לגייס עוד משתתפים אחרים לתקוף את האיום, דרך יצירת לגיט

רמה האחרונה האיום, המשך בהודעה שהדובר ישמח לתקוף את האיום ותקיפה ממשית ופיזית. 

 , בגלל המרחק הפיזי הקיים בין התוקף לאיום.ברשת לא קיימת ית,משמ של תקיפה פיזית

 לכן, קבענו את סולם המדידה של שיח תוקפני על פי הסולם הבא:

 אין זיהוי של האחר כאיום. .1

 יש זיהוי לא ישיר של האחר כאיום, אך אין ציון מפורש כי האחר הוא איום. .2

 ציון מפורש שהאחר הוא איום. .3

 יפגע בדרך כל שהיא.איחולים לכך שהאחר  .4

 התנדבות לפגוע באחר. .5

המאיים שלוש תכונות אפשרויות,  'רבוצות דיון, על פי רוב ייוחסו ל'אחעל פי ניסיון מצטבר בק

לכן כדי שהאחר יחשב איום, על הדובר להציגו כטיפש, רשע או שקרן. רוע, טיפשות ורמאות. 

". אם הטקסט מרמז, אך אינו 3כרמה "כטיפש, אנו נתייחס לכך במפורש כלומר, אם האחר צוין 

 ".2טוען במפורש כי האחר "שקרן", הרי זאת רמה "
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 תוקפנותדעות לרמת  תהקשר בין הומוגניו 4.2

הפוליטית של  האוריינטציהלבין אלימות, זיהנו את  הומוגניותכדי לבדוק את הקשר בין רמת 

ההחלטה מיהו ימין ומי הוא . הפוסט )ההודעה הראשונה( כ"ימין", "שמאל" או "לא מזוהה",

-מתוך הניסיון למדנו כי בדרך כלל דוברי שמאל  הבאים: הקריטריוניםשמאל, נעשתה על פי 

אל הימין כאיום על הדמוקרטיה, על השלום ועל רווחת האזרחים, בעוד דוברי  יתייחסותוקפניים 

 אל הערבים כאיום לעם ישראל/מדינת ישראל ואל השמאל כבוגדים. יתייחסוימין 

הפוליטית של כל אחת מן התגובות הנבדקות. את מידת  האוריינטציהאת ולאחר מכן ציינו אף 

זהה לפוסט. רמת ההומוגניות חושבה  אוריינטציהעל ידי אחוז התגובות בעלות בחנו ההומוגניות 

ה )כולל הפוסט עצמו(, מתוך סך כל התגובות כולן. אם זה אוריינטציהכסך כל התגובות בעל 

תגובות היו ימניות, הרי  2התגובות שנבדקו,  6ימנית, ומתוך  אוריינטציהלדוגמא, פוסט היה בעל 

 תגובות ופוסט אחד(. 6= שתי תגובות ופוסט אחד, מתוך סה"כ  3. )43% = 3/7שהחישוב היה: 

 

 רמת הסגירות של מרחב השיח 4.3

שיח דומיננטי, יש צורך במרחב סגור שבו מתקיים  שייווצרתיאוריית הספירלה טוענת שכדי 

רגנו את מידת הסגירות של הדיון בצורה הבאה. פרופיל אישי בפייסבוק, יהשיח. כדי לבחון זאת, ד

שבו הכותב מחליט מי הם חבריו ומי יכול להשתתף בשיח, הוגדר כמרחב סגור. בלוג אומנם פתוח 

כללי, אך בגלל הקושי של הקהל הרחב למצוא בלוגים, הוגדר בלוג כמרחב פתוח. לעומת  לדיון

זאת, דפי פייסבוק, שקל מאד לציבור למצוא אותם ולהצטרף אליהם, הוגדרו כמרחבים פתוחים 

 מאד.

 

 שני מקודדים מדידה באמצעות 4.4

לאומדן טקסט, היה עלינו להשתמש בשני מקודדים  Krippendorff (2004)על פי הגישה של 

הצלחנו לקודד במשותף רק , אלא שבהעדר זמן מספיקולבדוק את התאימות בין שני המקודדים. 

מיחידות המדידה. באזורים אלו נמצאה תאימות גבוהה בין שני המקודדים בהערכת רמת  60%-כ

ידה ( ושונות קלה לגבי יחידות מדמקודד טל 1.84אם; מקודד ר 1.8התוקפנות של מגיבי שמאל )

 (.ד טלמקוד 2.54; מקודד ראם 2.36של מגיבי ימין )
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 ניתוח ויישום .5

תגובות ופוסטים, שמקורם מתשעה דפי פייסבוק, בלוג אחד ושני  370לצורך הניתוח, בחנו 

שלושה דפים ימניים ושלושה דפים מהשמאל, שהתאפיינו פרופילים. מתוך דפי הפייסבוק בחרנו 

. הדפים "הצל", "עוצמה יהודית" ו"כולנו עם המגבניקים"בשיח תוקפני. הדפים מימין היו 

"החברים של הבלוג שנבדק היה  ים שתיקה", "יש דין" ו"שיחה מקומית"."שוברמשמאל היו 

 אנונימיים. יישארוהפרופילים הפרטים  ג'ורג'.

 

 -קשר בין הומוגניות לתוקפנות 5.1

ספירלת השתיקה וכן תיאורית ההקצנה הקבוצתית מנבאות כי יש קשר בין רמת הומוגניות לרמת 

 ההקצנה. לכן חיפשנו האם קיים קשר כזה בממצאים שלנו. 

רמת התוקפנות של המגבים הימניים עמדה על ו, 94%בדפי הימין נרשמה רמת הומוגניות של 

 46%אל, בה התקיימה רמת הומוגניות של . לעומת זאת מגיבים ימניים שהגיבו בדפי שמ2.72

 .2.23תה ילשמאל, רמת התוקפנות של המגיבים הימניים הי

, הביעו רמת תוקפנות של 46%תה יבהן הי ההומוגניותמגיבי שמאל שהגיבו בדפי השמאל, שרמת 

 2.23, לעומת מגיבי שמאל שהגיבו בפרופילים שמאליים )סגורים(, הראו רמת תוקפנות של 1.76

 (.r=0.6חזק ) מתאםבין רמת הומוגניות לרמת תוקפנות נמצא כבעל  הקשר

 

 -קשר בין מידת סגירות למידת הומוגניות 5.2

תיאוריית ספירלת השתיקה, טוענת שכדי שתיווצר האחדת דעות, יש צורך בשדה תקשורתי 

 נשלט. לכן ביקשנו לבדוק האם יש תאימות בין סגירות השדה לרמת הרמת ההומוגניות.

מוגניות בדפי השמאל הפתוחים, עמדה ודפים ובפרופילים בשמאל. רמת ההכזה אכן נמצא ב קשר

גם כאן רמת  .98%, בעוד בפרופילים הסגורים של השמאל, רמת ההומוגניות עמדה על 46%על 

 r=0.6המתאם עמדה 

 לאתרו. דפי הפייסבוק הימניים שבחנו הראו רמת התקשינובימין ניסינו לבחון קשר כזה, אך 

. אך כאשר הסתכלנו על פרופילים של , על אף שהיו פתוחים לציבור(94%הומוגניות גבוהה מאד )

(, ראינו כי אצל רובם, הדעות 4-5כותבים קיצוניים מאד )תגובות שהתאפיינו ברמות תוקפנות 

 .או תוקפני לא נשאו אופי פוליטילרוב שהופיעו בפרופילים עסקו בעיקר בעיניי דיומא, ו

 השיח זאת חיזקה את המסקנה, שהימין אינו מגיע להומוגניות ולהקצנה על ידי שימורתוצאה 

 תוקפני, או בקרב אליטות התקשורת, אלא-, כפי שהדבר נעשה בשיח השמאליבחללים סגורים

שונה. אנו מעריכים שהימין התוקפני משיג את  הדרך של הימין התוקפני ליצור האחדה, היאש

 (:את הגרף הבא)ראו  תוקפניתש בשפה מאד ידי שימוההומוגניות על 
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תוקפניים, מייצרת אצל -, כי רמת האלימות הגבוהה מאד בדפי הפייסבוק הימנייםאנו משערים

. כתוצאה מכך, מגיבי fight or flightשל תגובת  או המנעות גולשי שמאל את אפקט הבריחה

ומאפשרים הומוגניות דעות בדפים , מאד שמאל מדירים רגליהם מדפי פייסבוק ימניים תוקפניים

 אלו.

לעומת זאת, השמאל שאינו מייצר רמת תוקפנות גבוהה, מאפשר למגיבי ימין להתבטא בדפיו, 

וכך נוצרת הטרוגניות דעות, המפחיתה את ממוצע האלימות הן  ,flightמבלי שתיווצר תחושת 

 ., בדפי השמאלמימין והן משמאל

לאפשר האחדת דעות, השמאל התוקפני נדרש לפלטפורמות סגורות כמו פרופיל  אתזכדי בכל 

במקרים כאלו של סגירות, אפשר לראות כי גם אחוז התוקפנות הקשה  משתמש אישי בפייסבוק.

 ומעלה( עולה גם היא: 4)רמה 
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 -הקשר בין דעה פוליטית לרמת אלימות 5.3

לימין(, מידת התוקפנות  94%-לשמאל ו 98%דומה ) ההומוגניותגם כאשר מידת המחקר מצא כי 

, ובנוסף רמת התוקפנות הגבוהה 2.72ומידת התוקפנות בימין עומדת על  2.23בשמאל עומדת על 

 ( בתנאים אלו, גבוהה יותר בימין:4-5מאד )רמות 

 

גם כאשר התקיים שיח בפלטפורמה פתוחה משותפת, בדפי פייסבוק פתוחים של שמאל תוקפני, 

בין דעה  המתאםרמת (. 1.76גבוהה יותר משל השמאל ) הייתה( 2.23ת התוקפנות של הימין )רמ

  .r=0.85לרמת תוקפנות נמצאה גבוהה מאד: ימנית פוליטית 
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 סיכום ומסקנות .6

קף את של אזורי שיח. כדי לת  יחסית טנה קאשר בחן קבוצה מחקר זהו הוא מחקר ראשוני, 

יחד עם זאת, ה למכלול רחב יותר של אזורי שיח. הסקירממצאים שלנו, יש להרחיב את ה

-לת השתיקה, שפותחה בשנות הריזה, מצביעים על כך שתיאוריית ספ הממצאים שעולים ממחקר

פועלת גם כיום, אך המנגנונים שבאמצעותם , והטלוויזיה, לגבי מדיית ההמונים של הרדיו 70

  רשתות החברתיות.מושגת דומיננטיות של דעות, מושגת בדרכים אחרות ב

בשנות , יש צורך במדיה נשלטת, כדי לייצר שיח דומיננטי. 70-על פי התיאוריה שפותחה בשנות ה

והאינטרנט נשלטו על ידי האליטות ולכן יכלו לייצר הומוגניות.  הטלוויזיה ,, הרדיו70-ה

ר באינטרנט וברשתות החברתיות, יש קושי להגביל את התקשורת ולכן לכאורה קשה לייצ

ספירלת שתיקה. ואכן ברשתות חברתיות בהן מתקיים דיון ממועט תוקפנות, אנו רואים כי 

 מתפתח דיון הטרוגני, ונמנעת ספירלת השתיקה. 

יחד עם זאת, בשני תנאים יכולים להתפתח דיון הומוגני. התנאי הראשון הוא כאשר משתמשים 

משמשים לדיון הומוגני. האפשרות  בפלטפורמה סגורה, כמו במקרה שבחנו, בו פרופילים אישיים

שבהן מתקיים דיון תוקפני מאד. במקרה כזה, אנו פתוחות  פלטפורמותקיומן של  היא היהשני

לדיון, ובכך  מכניסהמנע ימשערים כי רמת התוקפנות הגבוהה גורמת לבעלי העמדה ההפוכה לה

משאירה את השיח לבעלי העמדה הדומיננטית התוקפנית מאד. בשני המקרים תתפתח 

 רמת התוקפנות. תעלהדומיננטיות שיח, ובמקרה שבחנו, 

לכן אנו מסיקים שבעוד השיח של השמאל התוקפני אכן משיג ספירת שתיקה בתוך פורומים 

ללא צורך בחללים סגורים. אנו משערים  סגורים, הימין התוקפני מצליח להשיג ספירלת שתיקה,

 תוקפני עושים זאת, בזכות תוקפנות יתר, המרחיקה בעלי דעה נגדית.-שגולשי ימין

לוחמני הקורא תיגר על האליטות, -בהמשך לשאלה הראשונה ששאלנו, כיצד מתפתח שיח ימני

פתוחות  ותבפלטפורמנראה שהתשובה היא ביכולת של הימין הלוחמני לפתח שיח תוקפני מאד 

מתפתחת , בעלי עמדות מתונות או שמאליות, מדירים את רגליהם, ומקומות כאלומלקהל. 

 הקצנה של השיח. 

יחד עם זאת, מדיניות פייסבוק מונעת קבוצות שנאה, ולכן קבוצות שיפתחו יותר מידי תוקפנות 

. אך כאשר לכן על קבוצות אלו להיזהר לא לעבור את הסף שפייסבוק מציבהעלולות להימחק. 

החטיפה של שלושת הנערים מתרחשים מקרים בהם סף האיום על הציבור עולה, כמו במקרה של 

קבוצות תוקפניות חדשות, שיאספו  ייווצרובהם יש הזדהות רחבה עם נושא משותף,  או במקרים

 אליהן במהירות עשרות אלפי משתתפים. 

לאלימות כלפי ערבים  לגיטימציהרו יצהללו הזמניות במקרה של רצח שלושת הנערים, הקבוצות 

 נקמה.אלימות ורצח  אירועימעשית בצורת לתוקפנות  שהתגלגלה

 אנו מזהיםהשמאל התוקפני אינו מצליח לאתגר את האליטות, כאן נראה שלגבי השאלה מדוע 

-תוקפני מהימיןהתוקפני היה פחות -אזורים שבחנו, השמאלמספר גורמים. ראשית, לפחות ב
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, אשר תגרום לימין לוותר על ביקור באתרי לא הצליח ליצור את תופעת ההפחדההתוקפני, ולכן 

אלף.  36.6אלף, ודפי הימין הוא  24שמאל. מבחינה מספרית ממוצע הלייקים בדפי השמאל הוא 

 כים. תומשל על השמאל, אך עדיין לשמאל יש כמות לא מבוטלת  50%אומנם לימין יש יתרון של 

בצורה מקיפה, אך נראה שאותם המחקר איננו בחן כל זה רלוונטי לזירה הישראלית של השיח. 

תוקפני שותפים לשיח שיוצא מחוץ לגזרת השיח הישראלי. חלק מהפוסטים -דפים של שמאל

שמופיעים בדפי הפייסבוק של השמאל התוקפני מופיעים באנגלית, ומגיבים אליהם מגיבים בעלי 

קוראים תיגר על ההגמוניה של האליטות הישראליות, על ידי  ם. יתכן כי דפים אלושמות ערביי

"יש יטר של וכך לדוגמא לחשבון הטו עידוד שיח תוקפני בפלטפורמות שמחוץ לשיח הישראלי.

בכך השיח  .5עוקבים רבים בעלי שמות ערביים או בעלי סמלים פלסטינייםבו נמצאו , דין"

 ישראליות.-לשיח יותר תוקפני ברשתות האנטי לגיטימציהת תוקפני, יכול להוו-השמאלי

יחד עם זאת, יש לזכור שמרבית הרשתות החברתיות, אינן עוסקות בתוקפנות. מרבית המסרים 

ברשתות אלו הן חברתיות, בעלות מטען רגשי חיובי. הקבוצות התוקפניות הן בשוליים של 

, רק כמה עשרות פייסבוקהמשתמשים במיליון ישראלים  4-הרשתות החברתיות. מתוך מעל ל

 דפים בעלי שיח תוקפני. ב הביע תמיכהאלפים )כאחוז אחד(, 

על בסיס שיח  יכול להיווצרמראים כי שיח דומיננטי ברשת החברתית, ממצאי המחקר לסיכום, 

, שמצד אחד אינו פוגע בכללי פייסבוק, וגורם למחיקתו ומן הצד השני יוצר מספיק מאד תוקפני

כנס לדפים אלו. נראה כי האנשים שמובילים ילהמתוקפנות שתרתיע משתמשים בעלי דעה נגדית 

התוקפניים התמחו בהליכה על החבל הדק הזה, וכך למדו לצבור קהל -את הדפים הימניים

אנו  את החשבון שלהם או את הדף שלהם. תמחק, מבלי שפייסבוק אוהדים בעלי דעות תוקפניות

מידע להתפשטות אלו יכולים להוות בסיס  תוקפניים-ימין דפים חרום בעתותמעריכים ש

-האולטרהכאשר ההקצנה הקשה, מתרחשת בדפים  .תוקפניים-אולטרהעל דפים וקישורים 

 תוקפניים, ולא בדפים הקבועים.

הדפים שעסקנו בהם מייצגים אך ורק את השוליים של הדעות גיש כי בנימה אופטימית חשוב להד

בישראל מימין ומשמאל. על פי המספרים של הלייקים, מדובר על שניים עד שלושה אחוזים מכלל 

הגולשים בפייסבוק. אין ואסור להשליך מהממצאים הללו, אל כלל הציבור הימני או השמאלי 

צאים הללו תקפים אך ורק לשיח תוקפני מאד, ואינם תוקפני. הממ-בישראל שאינו נוקט בשיח

 אומרים דבר על אזורים אחרים של שיח.

אך באותה הנשימה האופטימית המחקר מצביעה על יכולתם של קיצוניים לקרוא ולהניע לפעולה 

הרסנית. שבירת ההגמוניה של בעלי השליטה בעיתונות המסחרית, מעבירה חלק מכוח השכנוע 

רנו. על הבדלי הגישה בתקופה הקצרה בה עסק המחקר ניתן ללמוד מהזחיחות לקבוצות אותן סק

וחוסר האכיפה שאפיינו את ראשית תקופת המחקר, לעומת החששות והאכיפה המוגברת שניתן 

 למצוא עת סיום תקופת המחקר.

 

                                        
5
 https://twitter.com/YeshDin/followers 
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 נספחים:

 -מחאת 'דויד הנחלואי' -1נספח 

 

 -מחאת שלושת הנערים וקריאה לנקמה -2נספח 
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 תגובות לרצח הנער מוחמד אבו חדי'ר: -דוגמא לשיח קיצוני -3נספח 
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 :שרשרת הנסיבות במחקר של נוימן -4נספח 

 
 

  

זהו . הפרטים מעצבים תמונה של התפלגות הדעות והלכי הרוח של סביבתם החברתית
התפתחות דעת קהל כפעילות הגומלין בין דעות הפרט לדעה המיוחסת /מוקדם לקיום  תנאי

 .לסביבה

והאם תמשיך ? נכונות הפרט לחשוף דעתו בפומבי משתנה בהתאם להערכתו האם דעתו שולטת
 ?להיות כזו

להתפלגות למעשה זה , מכאן נובע שאם יש פער ברור בין הערכת ההתפלגות הנוכחית של הדעות
 .מפני שהדעה שמגזימים בהערכתה זוכה לחשיפה פומבית גדולה יותר

סביר    אם דעה נחשבת לרווחת: יש מתאם חיובי בין הערכת המצב בהווה להערכה בעתיד
, ככל שהמתאם בים ההערכות שונה חלש יותר. אך במידה שונה( ולהפך)שתחשב ככזו גם בעתיד 

 .כך עוברת דעת הקהל תהליך שינוי

תחזית העמדה בעתיד היא זו , אם יש פער בהערכת כוחה העכשווי של דעה להערכת כוחה העתידי
של חשש הפרט מבידוד , השערה זו נובעת מהטענה הבסיסית. שתקבע את נכונות הפרט להיחשף

 .עם השקפתו לא תקבל אישור מדעת הרוב
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