הנשים המותקפות ברשת 2017

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 מליון שיחות) .קרדיט
לנתונים :דו"ח השנאה של קרן ברל כצנלסון בשיתוף חברת המחקר 'ויגו'(.
מתודולוגיה
● נבחרו  12נשים שהשיח הפוגעני כלפיהן גבוה .שימו לב כי לא מדובר בנשים
שהשיח הפוגעני כלפיהן הוא הגבוה ביותר ,מאחר והוצאנו נשים שהעיסוק בהן
היה ארעי )לדוגמא :מאיה הלר(.
● עבור כל אחת מהנשים נבדק היקף הפוסטים שמאזכרים אותה ברחבי הרשת
)פייסבוק ,טוויטר ,אינסטגרם ,בלוגים ,פורומים וטוקבקים(.
 מתוכם :היקף הפוסטים הפוגעניים ,מחולקים ל 4-קטגוריות:הקשר אחר

הקשר מיזוגני
ביטויים

שימוש באחד מ 50-ביטויים שימוש

פוגעניים

מיזוגנים פוגעניים )קללות כגון שכליים ,פוליטיים או אחרים
"זונה" או "כלבה"( או כינויים )לדוגמא:

בקללות

בהקשרים
"חולת

"מפגרת",

מיניים )"התחת שלך"" ,כוסית" ,נפש"" ,ערבייה" וכיו"ב(
"שדיים" וכיו"ב(.
קריאות

קריאות לאלימות מיזוגנית )כגון קריאות

לאלימות

"הייתי עושה" ,"..צריך לאנוס )לדוגמא:
אחת כמוה" וכיו"ב(

לאלימות
"צריך

אחרת
להרוג",

"לשרוף"" ,להרביץ" וכיו"ב(

 כמו כן הפוסטים חולקו לגבי גברים ונשים ולפי ימין ושמאל פוליטי● מכוון שלמרבית הנשים שנבדקו אין נכסים דיגיטליים ציבוריים .החלטנו להשוות
את כולן רק על פי השיח הכללי ברשת .בבדיקה מקיפה בדקנו שהורדת הנכסים

הדיגיטליים לא שינתה את אחוז הכללי של הפגיעה בנשים ביחס לכלל השיח
עליהן.
● הבדיקה נעשית מחודש נובמבר  - 2016אוקטובר 2017
נתונים:
●  190אלף הטרדות מיזוגניות נגד נשים ברשת בשנה האחרונה
● ירידה של  10%ביחס לשנה שעברה )על אף עלייה במספר הפוסטים הכולל ברשת(
● שני שליש מההטרדות ממשיכים להיות נגד נשים מוכרות ובהן כוכבות ריאליטי,
מגישות טלוויזיה וחדשות ,דוגמניות ,שחקניות ופוליטיקאיות
● גברים אחראים ל 60%-מהשיח הפוגעני ברשתות החברתיות ול 93%-מההטרדות
המיזוגניות 7% .מההטרדות המיזוגניות ברשת נוצרות על ידי נשים ומכוונות כלפי
נשים.
●  55%מהגברים המטרידנים מיזוגנית ברשת הם בגילאי  17% .21-40הם מתחת לגיל
 13% ,20בגילאי  9% 41-50בגילאי  51-60ו 6%-בגילאי  61ומעלה.
נשים מותקפות
גאולה אבן
גאולה אבן סופגת שיח פוגעני נמוך יחסית )מאחר ולא נתפסת כמזוהה עם הימין או
השמאל( לצד שיח מיזוגני גבוה יחסית )נתפסת כ"שווה"" ,כוסית לגילה" וביטויים
מקבילים( .לפיכך שהשיח הפוליטי עליה מאוזן ואילו מרבית השיח נרשמת על ידי גברים.
 23,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (24%) 5,500 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

1,800

2,500

קריאות לאלימות

300

900

 61% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 39%-נכתב ע"י נשים

 33% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 27% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 40%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

יונית לוי  Vsדני קושמרו
יונית לוי בולטת יותר מקושמרו בשיח ברשתות החברתיות :אמנם שניהם נתפסים קודם כל
כמגישי חדשות ולרוב מצוטטים על סמך דברים שאמרו או כתבו ברשת ,אולם לוי זוכה
להיקף אזכורים נרחב יותר גם בתחום המקצועי ,גם מהווה מושא רחב יותר לרכילויות
)ביניהן גם רכילויות על בן זוגה( וגם סופגת היקף ואחוז גבוה יותר של פוסטים פוגעניים.
בעוד שגם לוי וגם קושמרו ספגו בשנה האחרונה  2,000קללות וביטויים פוגעניים על
היותם "אנשי חדשות שמאלנים" )"זבל שמאלני"" ,התשקורת חרא" ועוד( לוי ספגה
בנוסף גם  1,900קללות וקריאות מיזוגניות )החל בהתבטאויות על המראה החיצוני שלה
וכלה ב"הייתי עושה לה טובה"( לעומת  100בלבד שנכתבו כנגד קושמרו .כמו כן לוי
ספגה היקף כפול מקושמרו של קריאות אלימות אחרות )"צריך לשרוף אותך"" ,הלוואי
שיהרגו אותך"( ,עדות ככל הנראה שקל יותר לאיים על אישה מאשר על גבר ,או עדות
נוספת לכך שלוי מזוהה יותר מקושמרו עם החדשות.
 21,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה המאזכרות את יונית לוי
 oמהם (23%)4,900 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

1,200

2,000

קריאות לאלימות

700

1,000

 63% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 37%-נכתב ע"י נשים
 30% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 30% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 40%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.
 16,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה המאזכרות את דני קושמרו
 oמהם (16%)2,600 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

100

2,000

קריאות לאלימות

בודדים

500

זהבה גלאון
יושבת ראש מרץ וחברת הכנסת לשעבר גלאון אמנם זוכה לירידה בהיקף ההתבטאויות
הפוגעניות נגדה ,אולם עדיין מובילה בהיקף הקריאות לאלימות –  6,800קריאות המהוות
 40%מהשיח הפוגעני נגדה וכמעט  8%מהשיח הכולל על זהבה גלאון כולל קריאות
"להרוג"" ,לשרוף" ו"לפגוע " בזהבה גלאון.
מעניין לראות כי חלק ניכר מהשיח על זהבה גלאון הוא דווקא בהקשר המיזוגני ,על אף
שזהבה גלאון לא נתפסת כ'אטרקטיבית' בעיני הגולשים .הסיבה לכך היא שפעמים רבות
דווקא נקודת המבט הזו היא זו שגורמת לזלזול מיזוגני בגלאון ,לדוגמא " :רק ערבים
ירצו לזיין אותך"" ,תעיפי את התחת שלך" וכיו"ב.
 90,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (20%) 18,300 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

2,500

9,000

קריאות לאלימות

3,300

3,500

 60% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 40%-נכתב ע"י נשים
 62% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 12% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 26%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

מרים נאור
הנשיאה היוצאת של בית המשפט העליון ספגה בשנה האחרונה  7,800קללות וקריאות
לאלימות ישירות כנגדה ,המהוות  20%מכלל השיח עליה .יש לציין כי בית המשפט העליון,
בג"צ ואף שופטים אחרים )ובייחוד אלה שהיו מעורבים בפרשת אזריה( ספגו היקף ואחוז
גבוה בהרבה של קללות וקריאות לאלימות מכלל השיח.
 94%מהקריאות כנגד נאור הן ללא הקשר מיזוגני ,כאשר רק באחוזים בודדים מהשיח
נשמעו טענות כגון "זונה" שסווגו כמיזוגניות .לא נרשמו התייחסויות מיניות אחרות
לנאור .יש לציין כי נאור סופגת אחוז גבוה יחסית של קריאות לאלימות ,מרביתן
מפרופילים ימניים אשר התנגדו להחלטותיה ואיחלו לה "מוות בייסורים" ו"שתחזור
לעזה".
 39,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (20%) 7,800 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

400

4,500

קריאות לאלימות

100

2,800

 56% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 44%-נכתב ע"י נשים
 60% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 5% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 35%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

תמר זנדברג
מבין הנשים שנבחרו זנדברג היא חברת הכנסת שסופגת את היקף האלימות המיזוגנית
הגבוה ביותר – כמעט עשירית מכלל השיח על תמר זנדברג הוא מיזוגני ונובע גם
מקריאות סקסיסטיות נגדה )"זונה"" ,כלבה"( וגם מ"התפעלויות" ממנה )"דווקא כוסית",
"יש לה גוף" וכיו"ב(.
 23,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (20%) 4,500 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

900

1,000

קריאות לאלימות

1,200

1,400

 66% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 34%-נכתב ע"י נשים
 68% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 15% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 17%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.
אילנה דיין
אילנה דיין ספגה פוסטים פוגעניים ברשת בעיקר סביב התחקיר שערכה על נתניהו
בנובמבר האחרון ,בו נתפסה בעיקר כ"שמאלנית בזויה" ו"חותרת תחת השלטון" .גם
בשנה שלאחריה עיקר השיח כנגד אילנה דיין התמקד בתפיסה זו כנגדה .מתוך כך ,דווקא
השיח המיזוגני כנגד דיין נמוך יחסית .יחד עם זאת מעניין לראות כי עדיין עיקר השיח
כנגד אילנה דיין נרשם על ידי גברים.
 72,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (16%) 11,400 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

800

7,500

קריאות לאלימות

600

2,500

 61% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 39%-נכתב ע"י נשים
 73% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 4% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 23%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

מרב מיכאלי
מרב מיכאלי ספגה השנה מעט ביקורת מהגולשים ,שמרביתה התמקדה בעמדותיה
הפוליטיות ולא בתפיסותיה הזוגיות .מתוך כך מרב הפוסטים הפוגעניים התעסקו בה באופן
כללי )"זבל"( ולא בהקשר המיזוגני 20% .מהשנאה כלפייה נרשמה בחודש האחרון ,מאז
הראיון שנתנה על מבנה המשפחה .גם לאחר מכן ,הביטויים הפוגעניים לא היו בהקשר
המיזוגני.
 45,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (15%) 6,600 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

500

3,500

קריאות לאלימות

100

2,500

 58% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 42%-נכתב ע"י נשים
 55% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 8% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 37%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.
מירי רגב
מירי רגב היא האישה השלישית המאוזכרת ביותר ברשתות החברתיות בישראל השנה
)אחרי גל גדות ובר רפאלי( והרביעית מבין הפוליטיקאים )אחרי נתניהו ,בנט ולפיד(.
מתוקף כך היא גם המובילה במספר הביטויים הפוגעניים נגדה ,אך לא באחוז מכלל השיח
עליה.
רגב סופגת אלימות בעיקר בהקשר השכלי )"בהמה"" ,טפשה" וכיו"ב( ובאופן יחסי סופגת
רק מעט אלימות מיזוגנית ) 15%מכלל השיח האלים( .רגב היא היחידה מהרשימה שחלק
מהפניות המיזוגניות אליה לא נכתבות בכוונה לפגוע )"מותק"" ,בובה" וכיו"ב(.
 247,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (13%) 32,300 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

4,000

25,000

קריאות לאלימות

1,000

2,300

 57% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 43%-נכתב ע"י נשים
 11% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 55% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 34%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.
שרה נתניהו
שרה נתניהו שומרת על אחוז אהדה גבוה מאוד בקרב הגולשים בימין ,אולם סופגת בשנה
האחרונה ביקורת רבה מהתקשורת ומהשמאל ,שהופכת לא פעם לקללות .עיקר הקללות
נגדה הן נטולות הקשר ,לדוגמא" :זבל"" ,חרא" וכיו"ב.
מעניין לשים לב כי היקף הקריאות לאלימות כנגד שרה נתניהו הוא מהנמוכים ביותר
מהנשים שנבדקו ועומד על  12%מהשיח האלים בלבד .ייתכן והדבר נובע גם מפחד מבני
הזוג נתניהו ,שהראו בשנה האחרונה כי הם זוכים בתביעות על דיבה שנכתבת כנגדם.
כמו כן מעניין לראות כי שרה נתניהו סופגת את ההיקף הגבוה ביותר של ביטויים פוגעניים
דווקא מנשים )הן ביחס לאלימות מגברים והן ביחס לשאר הנשים ברשימה(.
 136,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (11%) 14,800 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

500

12,500

קריאות לאלימות

300

1,500

 45% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 55%-נכתב ע"י נשים
 6% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 63% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 31%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

איילת שקד
שרת המשפטים סופגת שיח אלים נמוך יחסית שמתוכו היקף הקשרים מיזוגניים גבוה
יחסית .גולשים רבים עדיין "מפרגנים" לשקד באמצעות התייחסות מיניות ,איברי מין,
ופוסטים מסוג "מה הייתי עושה לך".
 24,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (11%) 2,700 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

800

1,300

קריאות לאלימות

200

400

 65% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 35%-נכתב ע"י נשים
 7% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 64% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 29%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

נשים עם פחות מעשרת אלפים שיחות עליהן:
לוסי אהריש
לוסי אהריש סופגת ביקורת ברשתות החברתיות בשל היותה ערבייה במגוון רחב של
ביטויים )"תחזרי לעזה"" ,ערביית מחמד" כיו"ב( .כמו כן היא סופגת – מתומכים
ומתנגדים גם יחד  -קריאות מיזוגניות כגון "בובה" ו"מותק" .היקף הקריאות לאלימות
כנגדה הוא דווקא נמוך.
 10,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם 42% :בעלי אופי פוגעני ):(4,200
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

1,200

2,500

קריאות לאלימות

200

300

 59% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 41%-נכתב ע"י נשים
 56% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 12% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 32%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

עדי סופר תאני
סופר תאני ממשיכה לזכות להתייחסות נמוכה מהגולשים ולהיקף אלימות שנובע בעיקר
מתסכול הגולשים מפייסבוק העולמית .רק גולשים בודדים מתייחסים למראה החיצוני של
סופר תאני ומרביתם פשוט מכנים אותה בכינויים כגון "זונה"" ,כלבה"" ,סתומה" וכיו"ב.
 13,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (28%) 3,700 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

400

3,000

קריאות לאלימות

100

200

 64% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 36%-נכתב ע"י נשים
 27% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 20% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 53%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

אורנה בנאי
אורנה בנאי כמעט ולא אוזכרה על ידי הגולשים בשנה האחרונה .יחד עם זאת בחודש
ספטמבר ספגה ביקורת נקודתית על נטיותיה המיניות סביב חשיפת מערכת היחסים שלה
ושל בת חן סבג .גולשים רבים ברשת עדיין רואים בנטיותיה מחלה/פגם ולכן תגובות רבות
היו על הרצף שבין ביטויים פוגעניים מיזוגניים )"כלבה"" ,סוטה ותיאורי סקס( לבין
ביטויים פוגעניים אחרים )לדוגמא" :זבל"" ,חרא" ועוד(.
 12,000 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (28%) 3,600 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

1,000

1,200

קריאות לאלימות

200

900

 53% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 47%-נכתב ע"י נשים
 40% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 23% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 37%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

רקפת רוסק עמינח
רקפת רוסק כמעט ואינה מוזכרת בשיח .יחד עם זאת אחוז השיח האלים כלפיה הוא גבוה
במיוחד ,מאחר ובמקומות שבהם היא כן מוזכרת ,זה בדרך כלל לרעה כסמל לשחיתות
ולכוחם של הבנקים .רק חלק קטן מהשיח הפוגעני כלפיה הוא מיזוגני.
 2,800 oשיחות ברשת בשנה האחרונה
 oמהם (32%) 900 :בעלי אופי פוגעני:

הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

200

600

קריאות לאלימות

בודדים

100

 54% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 46%-נכתב ע"י נשים
 34% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 37% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 29%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

סטלה הנדלר
סטלה הנדלר ,ספגה לא מעט התבטאויות מיזוגניות בשנה האחרונה ,כולל קריאות
לאלימות מיזוגנית )"צריך לאנוס אותה"( ואף קריאות נגד תיפקודה כאישה )"אם היה
מנכ"ל גבר זה לא היה קורה"(.
 2,200 oשיחות ברשת בשנה האחרונה המאזכרות את סטלה הנדלר
 oמהם (32%) 700 :בעלי אופי פוגעני:
הקשר מיזוגני

הקשר אחר

ביטויים פוגעניים

150

350

קריאות לאלימות

100

100

 60% oמהשיח הפוגעני המזוהה נכתב ע"י גברים ו 40%-נכתב ע"י נשים
 31% oמהשיח הפוגעני נכתב ע"י פרופילים המזוהים עם הימין 37% ,ע"י
פרופילים המזוהים עם השמאל ו 32%-ע"י פרופילים שאינם מזוהים.

