8.3.2018

פוגענות נגד נשים והטרדות מיניות ברשת
דו״ח השנאה של קרן ברל כצנלסון ,בשיתוף חברת המחקר ויגו ,מנטר את גלי השנאה בשפה
העברית ברשת .הדוח חולש בכל רגע נתון על למעלה מחצי מיליון שיחות .דו"ח זה יצא בשיתוף
ארגון ויצ"ו.

דו"ח זה כולל שני דו"חות:
חלק א' :דו"ח המנטר של השיח המיזוגני בקרב הציבור הבוגר
חלק ב' :דו"ח המנטר את השיח המיזוגני בקרב בני נוער

חלק א':

פוגענות נגד נשים והטרדות מיניות ברשת
היקף החשיפה
 200,000קללות והטרדות נגד נשים בשנה האחרונה ברשתות החברתיות
 550שיחות מדי יום  23 >-בכל שעה  >-פוסט אלים כנגד נשים בכל  3דקות
ירידה של  10%מהשנה שעברה

מגמות
בשנה האחרונה ,בין היתר בעקבות שינוי בשיח הציבורי כלפי פגיעות מניות ונשים ,ובין היתר
בעקבות מחאת  MeTooירדה כמות ההטרדות באמצעות הרשת ב.10%-

חודש

היקף השיח

מרץ17-

19,000

אפר17-

18,500

מאי17-

17,000

יונ17-

16,500

יול17-

18,000

אוג17-

17,500

ספט17-

16,500

אוק17-

16,000

נוב17-

15,500

דצמ17-

15,000

ינו18-

15,000

פבר18-

15,500

ניתוח האלימות
מתוך  200,000התייחסויות פוגעניות לנשים:
 )40%( 80,000קללות מגדריות כנגד נשים ("זונה"" ,כלבה" וכו')
 )35%( 70,000התייחסויות פוגעניות לנשים באמצעות המראה או המיניות שלהן
("מכוערת"" ,כוסית"" ,התחת שלך" וכיו"ב)
 )20%( 40,000קריאות לביצוע הטרדות פיזיות בנשים ("הייתי ...אותך")
)5%( 10,000

קללות אחרות נגד נשים ("טיפשה"" ,מטומטמת" וכיו"ב)

 75%מההתייחסויות הפוגעניות לנשים ברשת מתבצעות בצורה ישירה ,בגוף שני.
 92%מהפוגענות ברשת כנגד נשים מתבצעת ע"י גברים .הפוגענות ברשת כנגד גברים מתבצעת
ע"י נשים וגברים באופן שווה.
 75%מהשיח המיזוגני מופנה כנגד נשים מוכרות (לרוב פוליטיקאיות)
 25%מהשיח המיזוגני מופנה בשיחות בינאישיות כנגד אישה מוכרת

מיפוי זירות
פוגענות נגד נשים והטרדות מיניות נרשמו השנה ביותר מ 20-אלף זירות ברשתות החברתיות.
הזירות שבהן נרשם השיח הגבוה ביותר הינן:
דף הפייסבוק של ח"כ תמר זנדברג –  11,000שיחות
דף הפייסבוק של זהבה גלאון –  9,000שיחות
דף הפייסבוק של השרה מירי רגב –  3,000שיחות
דף הפייסבוק של הצל –  2,000שיחות
דף הפייסבוק של השרה איילת שקד –  1,500שיחות
דף הפייסבוק של בר רפאלי –  1,400שיחות
דף הפייסבוק של ח"כ מרב מיכאלי –  1,000שיחות
(ייתכן וחלק מהשיחות המטרידות נמחקו ע"י בעלי הדפים טרם ביצוע המחקר)

חלק ב':
פוגענות נגד נשים והטרדות מיניות בקרב בני נוער ברשת
האוכלוסייה המבוגרת בישראל (גילאי  )+18כותבת מדי שנה כ 200-אלף פוסטים פוגעניים כנגד
נשים .בו בעת כותבים בני הנוער (גילאי  )13-18מדי שנה כ 150-אלף פוסטים פוגעניים (400
פוסטים ביום ,פוסט בכל  9דקות .בני הנוער בגילאי  13-18אחראים לחמישית מהשיח הנכתב
ברשתות החברתיות בישראל.
מתודולוגיה והגדרות
לצורך הניתוח הוקם ניטור מיוחד עבור  150עמודי פייסבוק ואינסטגרם ,קבוצות סגורות ופורומים שבהם
פעילים בני הנוער .הנתונים מזירות אלה נשמרים ללא פרטים מזהים של הכותבים אלא רק עבור
הסיכום הסטטיסטי .לצורך הניתוח נאספו כל הפוסטים שיש בהם ביטויי פוגענות ,מיזוגניה או הטרדות
נשים באמצעות חיפוש טקסטואלי של כ 60-ביטויים פוגעניים על כלל הטיותיהם .הניתוח האיכותני
מסתמך על קריאת מדגם מייצג רנדומלי ודיפרנציאלי.
ניתוח הפוגענות
מתוך  150,000פוסטים פוגעניים:


 )60%( 90,000התייחסויות פוגעניות באמצעות מראה ("כוסית"" ,מכוערת") או כינויי
איברי מין



 )17%( 25,000קללות מגדריות דוגמת "זונה"" ,כלבה"" ,שרמוטה".



 )13%( 20,000הטרדות וקריאות לפגיעה מינית כגון "תמצצי"" ,הייתי ...אותך"



 )10%( 15,000קללות אחרות כנגד נשים

 80%מהביטויים הפוגעניים נכתבים ע"י בנים ו 20%-ע"י בנות( .זאת בשונה לאוכלוסייה המבוגרת בה
מעל  90%מהתוכן נכתב ע"י גברים)

כנגד מי מופנית השיח הפוגעני:



בשונה מהמגזר הכללי שבו מרבית האלימות מופנית סביב אירועים אקטואלים ולכן פונה נגד
קבוצות ומיעוטי אוכלוסייה ,עיקר הפוגענות של בני הנוער קשורה בחיי היומיום.



עיקר הפוגענות מופנית נגד חברים/גורמים מוכרים גם בחיים האמיתיים ולכן סביר להניח כי
אותה האלימות קיימת גם בחיים שמחוץ לרשת.



הגורמים כלפיהם מופנית האלימות:
o

 40%מהביטויים נכתבים בגוף שלישי כלפי נערה שהכותב/ת מכיר/ה

o

 30%מהביטויים נכתבים בגוף שלישי כלפי מפורסמות (דוגמניות ,שחקניות) – חלקן
קטינות וחלקן בגירות

o

 25%מהביטויים נכתבים בגוף שני כלפי מכרה או חברה – קטינה בעצמה

o

אחוזים בודדים נכתבים בגוף ראשון ,של נערות על עצמן

