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VK (קיצור לשם המקורי, Vkontakte; ברוסית: ВКонта́кте, משמע: בקשר) היא רשת מדיה חברתית רוסית. למרות

 שהרשת זמינה  בשפות שונות, היא זוכה לפופולריות רבה בעיקר בקרב דוברי רוסית.  הרשת  מאפשרת למשתמשים

לשלוח הודעות (הן פרטיות והן פומביות) למשתמשים אחרים, ליצור קבוצות, עמודים פומביים, לפרסם אירועים, לשתף

ולתייג תמונות, קבצי אודיו ווידאו, ולשחק  משחקי דפדפן. לרשת החברתית כ-60 מיליון משתמשים פעילים מדי חודש,

 וכ-400 מיליון משתמשים רשומים (נכון לשנת 2020). הרשת נמצאת במקום ה-15 ברשימת האתרים הנצפים ביותר

בעולם והיא האתר הרביעי הנצפה ביותר ברוסיה.

    בניגוד לרשתות חברתית אחרות דוגמת טוויטר, פייסבוק או יוטיוב, כללי הקהילה של VK מעורפלים מאוד ומדיניות

הרשת אינה עקבית: בעוד שחלק מהתוכן האנטישמי עליו דיווחו מתנדבי העמותה  הוסר, תוכן אנטישמי דומה שדווח- לא

הוסר. 

    ניטור ממושך של תכנים אנטישמיים ברשת VK מגלה כי משתמשי VK מפרסמים את התכנים האנטישמיים החמורים

ביותר בהשוואה למשתמשים בפלטפורמות חברתיות אחרות. משכך, קיימת חשיבות עליונה בניטור תכנים אנטישמיים

ברשת VK  על מנת להביא להסרתם של כמה שיותר תכנים כאלו.

   בתקופה שבין מאי 2021 לנובמבר 2021, מתנדבי העמותה איתרו 370 ביטויי אנטישמיות (לפי ההגדרת העבודה

לאנטישמיות של IHRA) ברשת VK. נכון לתאריך כתיבת מסמך זה, כ-82% מתוך התכנים האנטישמיים שאותרו ודווחו

לא הוסרו; בכ- 15% מהמקרים, התכנים הוסרו מהפלטפורמה החברתית; ובכ-3% מהפרסומים נחסמה האפשרות להגיב

לתוכן שפורסם. 

תוכן אנטישמי ברשת
Vkontakte החברתית

הקדמה

נובמבר 2021
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https://www.statista.com/statistics/425429/vkontakte-mobile-mau/
https://expandedramblings.com/index.php/vk-statistics-facts/
https://www.statista.com/statistics/425429/vkontakte-mobile-mau/
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Introduction

תוכן שנמצא ב VKontakte ולא הוסר בעקבות דיווחי משתמשים 

נטען שהיהודים שולטים בארגון הבריאות

העולמי ושהמזימה שלהם היא להשמיד את

האנושות.
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אף על פי שכמעט כל התוכן נוטר ברוסית, אותרו גם תכנים בגרמנית, באנגלית ובהונגרית. בעוד שאת מרבית התכנים

האנטישמיים שאותרו ב VK ניתן לקטלג תחת "אנטישמיות קלאסית", תכנים כללו אף הכחשת שואה, הערצת השלטון

הנאצי ותנועות פשיסטיות, הסתה לאלימות, הפצת עלילות דם, וכן תיאוריות קונספירציה. לראיה, תיאוריית קונפירציה

פופולרית שנמצאה על הרשת טענה כי היהודים הפיצו את נגיף הקורונה כדי להשתלט על רוסיה ולשלוט בעולם.

תרגום: “אם אתה רוצה לחיות/להישאר בחיים - תגרש

את היהודים".

נטען כי היהודים שולטים בכלי התקשורת ומשתמשים

בהם כדי לשלוט בעולם.
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בציטוט מובעת התנגדות לחוקים נגד אפליה שנחקקו

ברוסיה לאחרונה (282), ונטען שהחקיקה מקורה

ביהודים שכבר שולטים בממשלה הרוסית.
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נטען כי היהודים מרעילים את האוכל של

הגויים.

 

השוואה בין יהודי לעלוקה.

 
תנור עם הכתוביות "אנחנו צריכים יהודים

נוספים".
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למידע נוסף בקרו באתר שלנו, הרשמו לניוזלטר ועקבו אחרינו ברשתות החברתיות!

twitter.com/FOAntisemitism www.facebook.com/FightingOnlineAntisemitismhttps://foantisemitism.org/en

תגובת הרשת
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מהרשת החברתית VK נמסר בתגובה לכתבה שהתפרסמה באתר החדשות Ynet בהתבסס על ממצאי העמותה:

"תודה על הבאת הנושא לתשומת ליבנו. בטיחות המשתמשים שלנו היא העדיפות העליונה שלנו. ב-VK אין סובלנות

כלפי הסתה לאלימות וקיצוניות ואנו לא מאפשרים לפרסם תכנים שמקדמים אפליה על רקע גזעי, לאומי, או כל רקע

אחר. אנחנו מוחקים תכנים כאלה וחוסמים קהילות ופרופילים שמפיצים אותם. מידע נוסף על מה שאנחנו עושים כדי

להילחם בתוכן לא חוקי ניתן למצוא בהנחיות הבטיחות שלנו. חסמנו את התוכן ואת המשתמשים שהוזכרו בדו"ח אשר

הפרו את תנאי השימוש שלנו. ערכנו סקירה נוספת שחשפה עוד קהילות שמפרות את הכללים שלנו. חסמנו אותן באופן

מיידי. חשוב לציין שכל משתמש ב-VK יכול להשתמש בכפתור הדיווח כדי לדווח על תכנים לא ראויים. זוהי הדרך

המהירה והאפקטיבית ביותר ליידע אותנו על תוכן כזה. כתוצאה מדיווחי משתמשים וניטור פרואקטיבי, בכל חודש אנחנו

מוחקים מאות תכנים וחוסמים אלפי פרופילים שמקדמים אלימות ואכזריות, או מפיצים תוכן מזעזע בפלטפורמה שלנו,

ללא קשר למדינה של המפיץ. נמשיך לנטר תכנים לא ראויים בפרופילים וקהילות".

https://www.ynet.co.il/digital/technews/article/by8ydwfdy?utm_source=m.ynet.co.il&utm_medium=social&utm_campaign=whatsapp

