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המחקר שאלות 

מהם הצרכים של נפגעות תקיפה מינית וכיצד תופסות יכולתו  •
?לענות עליהם בהשוואה למערכת המשפט הפליליפייסבוקשל 

לחוויתןהחוויה הרגשית של נפגעות בהליך הפלילי בהשוואה •
בפייסבוקהרגשית בתהליך החשיפה 

של מי שהן  השיימינגפרקטיקתכיצד הנפגעות תופסות את •
מהם הטעמים המצדיקים והשוללים בעיניהן  ? טוענות שפגע בהן

?שיימינגמהן ההשלכות של עשיית ? בשיימינגשימוש 



מתודולוגיה  

תשובות לשאלונים מקוונים שהופצו  499ניתוח כמותני של •
;  "לא תשתוק"; "שיח פמיניסטי"; "אחת מתוך אחת"בקבוצות 

ודפים פרטיים" הדס שטייף פועלת"; "סיוע-מרכזי"

המשתתפים נפגעות ונפגעים 20חלקית עם -ראיונות עומק מובנים•
בשיח על פגיעות מיניות בפייסבוק  



ברשתטעמים לחשיפת זהות הפוגע 

הרצון להתריע מפני תוקפים ולמנוע פגיעות נוספות•

הרצון לסייע לרשויות החקירה לאסוף ראיות  •

חשיבות הביוש כמנגנון למימוש זכות הציבור לדעת על התנהגות  •
ציבורקלוקלת של אישי 

שימוש בביוש ככלי לתיקון חברתי•

הרצון להעניק קול לאלה שמצאו את עצמן מושתקות מסיבות של  •
משפטיהתאמה להליך -אי

המשפט במערכת אמון חוסר •



טעמים להימנעות מביוש הפוגע  

הסגה לאחור של המאבק באלימות נגד נשים•

(  הן במישור הפיזי הן במישור המשפטי)פחד מתגובת התוקף •

רחמים על התוקף•



בפרקטיקתהשלכות השימוש 
הנפגעת  על רווחת הביוש 

תחושת הקלה לנפגעת: אחת בלבדחיוביתהשלכה •

:שליליותמגוון השלכות , לעומת זאת

הפיכת  , השמצות ברשת על הנפגעת": תרבות האונס"שכפול •
חזרת תסמיני הטראומה  , התוקף לקורבן

בידוד חברתי•

קיבוע דמות הנפגעת כקורבן ופגיעה תעסוקתית•

יחס שלילי במערכת האכיפה לחשיפת פרטיו של הפוגע ברשת•



סיכום ממצאים ותובנות

אישיהביוש הוא כלי במאבק ציבורי ובתיקון •

למרות שהנפגעות מנו מבחינה מספרית טעמים רבים יותר  •
הן מנו מספר רב יותר של השלכות שליליות  , בשיימינגלתמיכה 

קיים רפרטואר רציונאלי מגוון לביוש  , לסטריאוטיפ הרווחבניגוד •
כשמרבית הטעמים התומכים הם ציבוריים וחברתיים, התוקפים

אלא קריאה  , ממערכת המשפט" הכרזת התנתקות"הביוש אינו •
לעזרה



!ההקשבהעל תודה 





Database Description – continued 
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