
 

 
 שיח נגד נשים והטרדות מיניות ברשת

 אוקטובר 2017 (זמן התפוצצות קמפיין Metoo) עד דצמבר 2018
 

 היקף החשיפה

.(Metoo 223,500 מאז עליית קמפיין) 175,000 קללות והטרדות נגד נשים בשנת 2018 ברשת  

 479 שיחות מדי יום ← 20 בכל שעה ← פוסט אלים כנגד נשים בכל 3 דקות

 ירידה של 13% מהשנה שעברה

 ירידה של 18% מאז עליית קמפיין מי טו (אוקטובר 2017)

 

קמפיין עליית מאז .2018 בשנת ברשת והחפצה מיזוגניה מיניות, הטרדות על שיחות 80,000               כמעט

למעשה הישראלית. ברשת זה בהקשר שיחות 120,000 ל קרוב ראינו 2017 באוקטובר Metoo             

18% כ של ירדה נמדדה פרצה ומאז הגולשים, במודעות משמעותית לעלייה הביאה              המחאה

  בכמות ההטרדות ברשת.

100 (כ האחרונות בשנים שנראתה ביותר הגדולה הרשת תופעת הוא Metoo שקמפיין להבין               חשוב

שהמאבק נראה מילאנו). אליסה של המפורסם הציוץ מאז העולם ברחבי לקמפיין אזכורים              מיליון

 אמנם עדיין חי וקיים, אבל הקמפיין פחות משמעותי ממה שהיה בחודשיו הראשונים.

השיח של המוחלט הרוב כאחד, וגברים נשים ע"י שאומצה מחאה בתנועת שמדובר אף על כן,                 כמו

ממנו גדול וחלק שיחות), אלף 108 - 90% ל (קרוב נשים של הוא המיניות ההטרדות נושא                  סביב

  מתרחש בזירות שיח של נשים בלבד.

 
  מתודולוגיה:

ברשת. העברית בשפה השנאה גלי את מנטר ויגו, המחקר חברת בשיתוף כצנלסון, ברל קרן של השנאה                  דו״ח

ניתוחי גם כולל השנאה דו"ח העכשווי, לניטור מעבר שיחות. מיליון מחצי למעלה על נתון רגע בכל חולש                   הדוח

  עומק של מופעי הסתה ושנאה בשפה העברית, הכוללים גם ניתוח כמותי וגם איכותני.

תקופת ואלימים. מסיתים, שליליים, בהקשרים שנבדקו רלוונטיים וצירופים מילים, ביטויים, אמירות, לעומק בדק זה                דו"ח

הציבוריות הפלטפורמות בכל השיח את וכוללת ,2018 בדצמבר 30 - 2017 באוקטובר 1 בין היא שנבדקה                  הזמן

  הדיגיטליות: פייסבוק, טוויטר, אינסטגרם, יו טיוב, אתרי אינטרנט וחדשות (טוקבקים), בלוגים ופורומים.

 

 

https://twitter.com/Alyssa_Milano/status/919659438700670976?ref_src=twsrc%5Etfw&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nytimes.com%2F2017%2F10%2F20%2Fus%2Fme-too-movement-tarana-burke.html
http://hasata.berl.co.il/


 

 

 

 

 

 מגמות השיח האלים
 

 חודש
 היקף השיח

 המיזוגני

 17,522 אוק-17
 15,620 נוב-17
 15,463 דצמ-17
 15,065 ינו-18

 15,576 פבר-18
 17,789 מרץ-18
 15,590 אפר-18
 17,421 מאי-18
 15,260 יונ-18
 12,959 יול-18
 15,247 אוג-18
ספט-
18 11,738 

 13,492 אוק-18
 12,479 נוב-18
 12,363 דצמ-18

 

 

 ניתוח האלימות
ע"י מבוצע המטריד מהשיח 88% ל קרוב 2018 ב לנשים פוגעניות התייחסויות 175,000               מתוך

 גברים (154,000 שיחות). מתוך כלל השיח:

 קללות מגדריות כנגד נשים ("זונה", "כלבה" וכו')58,300 (33%)

  התייחסויות פוגעניות לנשים באמצעות המראה או המיניות שלהן(25%)43,750

 ("מכוערת", "כוסית", "התחת שלך" וכיו"ב)

 קללות כלליות נגד נשים ("טיפשה", "מטומטמת" וכיו"ב)42,200 (24%)

 קריאות לביצוע הטרדות פיזיות בנשים ("הייתי... אותך", "מגיע לך ש...") 31,000 (18%)

 

 



 

 

 

 

 מיפוי זירות
אחוז בהן וזירות חדשותיות מזירות מגיע המיזוגני השיח מרבית שעברה, מהשנה             בשונה

(47%) אלה בעמודים השיח מרבית באזזנט). או הצל של הדף (כמו גבוה בד"כ הכללי                ההסתה/שנאה

נרשם שבהן הזירות ספציפיות. נשים נגד מופנה בהכרח ואינו מגדריות, בקללות משימושים              מורכב

 השיח האלים הגבוה ביותר הן:

 זירה
 היקף שיח מיזוגני ב

2018 

 8,001 דף הפייסבוק של הצל

FXP 6,501 אתר הפורומים 

 FaceBook 3,657 - באזזנט

YNET 1,908 דף הפייסבוק של 

 1,620 הפייסבוק של מעריב אונליין

MAKO 1,587 הפייסבוק של 

 FaceBook - שקרים של

 שמאלנים
1,437 

 FaceBook 1,220 - וואלה חדשות

 1,197 דף הפייסבוק של חדשות 2

 980 דף הפייסבוק של רשת 13

  


