


הפעילות ומנהלי נתניהו שמפעיל בעמודים העוקבים מספר הרשת על השתלט

הממשלה ראש של הרשמי העמוד

G G
אלף I 160 מיליון 1.2

* לוק ז9טובעברית פייסבוקבאנגלית פייסבוק

הרשמיים הליכוד עמודינתניהו של האישיים העמודים

אלף 41.7מיליון 1.47מיליון 2.3

פייסבוקטוויסרפייסבוקאוריך יונתן

ס □ mאלף 656םאלף 100 אלף I 4.5 אלף I 12.5 אלף 450
אלף 21.4ם

טוויטריוטיובטלגרםאינסטגרםיוטיובטוויסראינסטגרם

 חוק תיקון את השנה סיכל נתניהו
 התעמולה בשקיפות שהתמקד הבחירות,

 שנועד הפייסבוק, חוק ואת באינטרנט,
ברשת ראוי ולא מסית תוכן להגביל

כשבוע לפני המשרד את עזב *טופז

שנ לאורך 20ה- הכנסת חברי של
 5.3 פוסטים, אלף 40כ- ברק תיים,

מש אלף 750וכ- תגובות מיליון
 לשפוך יכולות התוצאות תמשים.

 כדי נתניהו שעשה הדרך על אור
המרשי הפעילות להיקפי להגיע

 מכלל 60%"כ- מציג, שהוא מים
 פוסטים על המגיבים המשתמשים

 מגיבים בפייסבוק כנסת הברי של
 בן־דוד. אומרת נתניהו׳/ של בדף

פולי של מדפים בשונה לדבריה,
 נתניהו של לעמוד אחרים, טיקאים

 של ביותר הגבוה המספר את יש
 בעמוד רק שמגיבים משתמשים

 של וכן אחרים, בעמודים ולא שלו,
הד־פעמיים. מגיבים

 מהתגובות משמעותי הלק
 פייסבוק בטוויטר, נתניהו שמקבל

 "מרבית מחו״ל. מגיע ואינסטגרם
ומ באנגלית, כותבים המגיבים

בל אהדה המוחץ ברובם ביעים
 בניגוד זאת לנתניהו. מסויגת תי

 הכנסת, חברי שאר של לעמודים
בכך אין בעברית. מגיבים 95% עם

 מכיוון אך מניפולציה, על להעיד
 גדולים, מאד במספרים שמדובר

הפוטנ מההשפעה להתעלם קשה
 דעת על אלה תגובות של ציאלית

 בן־דוד. מוסיפה בישראל", הקהל
 מיועדת ולייקים עוקבים רכישת
 ופופולריות, עוצמה של מצג ליצור

 בכך מוביל שנתניהו ספק ואין
 העמוד מתחריו. על עצום בפער
 הקמתו מאז זכה נתניהו של האישי

 הנתונים מהימנות לגבי לביקורת
 בפייסבוק: גורפת אהדה שהציגו -

 כשהעמוד ,2012ב- שנערכה בדיקה
 הראתה תאוצה, לצבור החל הפרטי

 מישראל הם מעוקביו 48% רק כי
 אינדונזיה, כמו ממדינות הם והיתר

ותוניס. קולומביה מקסיקו, אי־ה״ב,

ניוז פייק הפוסט עידן
 של חיבתה ברכישת הכישלון

מפ האחרונה, בקדנציה התקשורת
 למערב טבעי באופן נתניהו את נה

 עיקר כי נראה האינטרנטי. הפרוע
 בבהירות הקהל בדעת ההתערבות

בצו להגיע צפוי לא דווקא 2019
 ממשלות במימון כזב חדשות רת

 של פועלו תוצאת יהיה אלא זרות,
 האחרונות: השנים בארבע נתניהו

מב ובהם - הסף שומרי החלשת
 לצד - המסורתית בתקשורת קריו

 הרשתות בנושא החקיקה בלימת
סי הממשלה ראש כך, החברתיות.

הב בחוק הרפורמה את השנה כל
 שהתמקדה תעמולה), (דרכי חירות

בחירות תעמולת שקיפות בהגדרת

 הפייסבוק", "חוק ואת באינטרנט,
ברשת. מסית תוכן צנזור שמטרתו
הנו הרגולטורית הסביבה לצד

 בעשור נתניהו שצבר העוצמה חה,
מאפ החברתיות ברשתות האחרון

השי את במסרים. שליטה לו שרת
 נתניהו ניצל כזב חדשות של טה

 הקודמות, בבחירות העוצמה במלוא
 בקרב ההצבעה ששיעור כשראה
 שנשלף האס מהצפוי. נמוך תומכיו

לע שהועלה יוטיוב סרטון כלל אז
לא מסרונים לצד הפייסבוק מוד

 היו כבר האישיים שפרטיהם נשים
 הזכור: הטקסט עם המפלגה, בידי

 המצביעים בסכנה. הימין "שלטון
הקל אל בכמויות נעים הערבים

 אותם מביאות השמאל עמותות פי.
 המסרו־ שילוב את באוטובוסים".

 קמפיין של והבליץ האישיים נים
 לא החברתיות ברשתות ההפחדה

 מדוע השאלה על לעצור. היה ניתן
 שהוכח - היוטיוב סרטון הוסר לא

הפעי כללי של וכהפרה ניוז כפייק
מהעמו־ - וביוטיוב בפייסבוק לות

 אז זכה לא נתניהו, של השונים דים
לתשובה. בישראל הציבור

הח ברשתות הגדולה "הצרה
הפיק המשתמשים היא ברתיות
 אוהדת אווירה שיוצרים טיביים,
 משפיעים וכך מסויימים למסרים

לד קפלן. אומר הקהל", דעת על
 להפיץ תתקשה זרה מדינה בריו
בע היתר בין בישראל, ניוז פייק
 אנלי־ קיימברידג׳ פרשת קבות
 פייסבוק את שטילטלה טיקה,

 שמאפשרים כלים לפיתוח והביאה
 את יותר טוב לזהות למשתמשים

 אולם בה. שמופצים המסרים מקור
 יושפעו בישראל הקרובות בחירות
ביש לגיטימיים ממקורות ממסרים

 לפיד יאיר של האישי "העמוד ראל.
 כולם - מנהלים 15 ידי על מנוהל

 ממשלת 'ראש העמוד מישראל.
מי אנשים 5 ידי על מנוהל ישראל׳

 את מחו״ל, גורמים שני ועוד שראל
 לו שיש נתניהו, של האישי העמוד
 אנשים 10 מנהלים עוקבים, מיליוני

קפלן. מבהיר מישראל" כולם -

ופייסבוק ,פיטום אוליבייה צילומים:

 היא כזב חדשות הפצת לדבריו,
 שבה קטנה, במדינה ממש של אתגר

 בזק של האחרונים הנתונים פי על
 בלבד. גולשים מיליון 6.6כ- יש
 עובדות בדיקת גורר פירסום כל

 מתפרסמות שתוצאותיה מידית,
 המסורתית בתקשורת שעות תוך

 זאת החברתיות. ברשתות ואחריה
 יותר בה שיש מארה״ב, בשונה

 שעשויים גולשים מיליון 300מ-
 את לדעת מבלי מסרים שלל לקבל

 עובדתית. נבדקו הם והאם מקורם
 אינה בישראל האמיתית הסכנה לכן

 אלא זר, ממקור כוזבות ידיעות
הל והנורמות הפוליטית האווירה

 ההתבטאויות את המאפיינות קויות
בת הציבורי השיה ואת הפוליטיות

הנוכחית. קופה
 "איננו נמסר: מהליכוד

עו אף הקמפיין. לצוות מתייחסים
שק פעילות מנהל לא בקמפיין בד

 לא הליכוד נתניהו. לגברת שורה
 יחרים או בוטים מפעיל ולא הפעיל

אנונימיים".

 הרוסים: על בונה לא
 מכונת עובדת כך
נתניהו של מדיה הניו

 ברשתות עוקביו מיליון 5לכ־ מסרים הממשלה ראש מעביר יום מדי
 הם רבים עוקבים הערכות: • שונים חשבונות עשרות באמצעות החברתיות

 הממשלה ראש ומשרד והליכוד - בתשלום מקודמים הפוסטים פיקטיביים,
3־2 עכז׳ גויכמן רפאלה • בשנה שקלים מיליוני המערך על מוציאים

באינסטגרס? נתניהו של העוקבים מגיעים מהיכן
14%
מדינות
אחרות

סלם יפוראל טארק צילום: נתניהו בנימין הממשלה ראש


