Knowledge Breeding Success
שאלון בנושא :תוכן פוגעני באינטרנט
עבור :אגוד האינטרנט הישראלי
שאלות דמוגרפיה בסיסיות בתחילת השאלון :מגדר (זכר ,נקבה ,אחר) ,גיל ,דתיות ,איזור מגורים
.1

האם את.ה עושה שימוש באפליקציות בטלפון או באינטרנט כל יום?
(תשובה אחת)
כן
לא
מה לדעתך מהווה פגיעה מינית באינטרנט?
(תשובות  1-9בסדר משתנה ,תשובה אחת לכל סעיף)
כן

.2

.3

.4

.5

לא

תלוי בנסיבות

הצגת תמונה או
סרטון של איבר מין
שלי/של השולח
שליחת תמונה או
סרטון בעלי אופי מיני
(פורנו וכדומה)
הפצת תמונה של
מישהו/מישהי בלבוש
חושפני ללא
אישורו/אישורה
שאלות חושפניות
בעלות אופי מיני כמו
למשל האם את/ה
בתול/ה
שליחת מסר בעל אופי
מיני מאדם שמכירים
ללא הסכמת כל
הצדדים
שליחת מסר בעל אופי
מיני מאדם שלא
מכירים ללא הסכמת
כל הצדדים
בקשה לשליחת
מסרים  /סרטונים /
תמונות בעלי אופי
מיני
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.6

.7

שליחת קישורים
לתכנים בעלי אופי
מיני ללא הסכמה
מראש
שליחת אימוג'ים /
מדבקות  /גיפים בעלי
אופי מיני ללא הסכמה
מראש
האם נתקלת במקרים נוספים של אלימות מינית באינטרנט שלא מופיעים בשאלה הקודמת?
אנא פרט
(שאלה פתוחה)
_______________________________________

.8

האם אי פעם מישהו/מישהי פנו אליך באינטרנט או באפליקציות באמירות מיניות שגרמו לך
לאי נוחות?
(תשובה אחת)
כן
לא
אולי -לא יודע/ת להחליט

.9

האם הוטרדת מינית באינטרנט או באפליקציות?
(תשובה אחת)
כן
לא
אולי -לא יודע/ת אם זו הטרדה

 .10האם אי פעם מישהו/מישהי הפיצו עליך סרטון או תמונה בעלי אופי מיני באינטרנט או
באפליקציות ללא רשותך? אם כן ,מי?
(תשובה אחת ,סדר משתנה)
כן
לא
בקרב מי שציין "כן" בשאלה קודמת
 .11מי הפיץ?
(תשובות בסדר משתנה ,תשובה אחת)
בן/בת זוג לשעבר
מכר/ה
אדם זר
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 .12האם אי פעם מישהו/מישהי ביקש/ה שתשלח/י תמונות או סרטונים אינטימיים שלך?
(תשובה אחת)
כן
לא
 .13האם אי פעם שלחת תמונות או סרטונים אינטימיים שלך?
(תשובה אחת)
כן
לא
 .14האם אי פעם שלחת תמונות או סרטונים אינטימיים של מישהו אחר/ת ללא רשותו/רשותה?
(תשובה אחת)
כן
לא
 .15האם לפני שאת/ה שולח/ת תמונה או סרטון את/ה חושב/ת על ההשלכות לאחר מכן?
(תשובה אחת)
אני לא שולח/ת
כן
לא
 .16האם אי פעם התלוננת על הטרדה מינית שעברת באינטרנט?
(תשובה אחת)
כן
לא -כי לא הוטרדתי מינית באינטרנט
לא -רציתי אבל לא ידעתי למי אני יכול לפנות
לא -לא רציתי על אף שהטרידו אותי מינית באינטרנט
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בקרב מי שסימן "כן" בשאלה קודמת
 .17למי התלוננת?
(תשובות בסדר משתנה ,מספר תשובות אפשריות)
משטרה
הפלטפורמה (כמו פייסבוק/טיק-טוק/אינסטגרם)
מרכזי תמיכה
אחר
בקרב מי שסימן "לא" בשאלה  - 14קודים 2-4
 .18מדוע לא התלוננת?
(תשובות בסדר משתנה ,מספר תשובות אפשריות)
לא רציתי להיחשף
לא ידעתי למי לפנות
פחדתי שיחקרו את עברי המיני
התביישתי שזה קרה לי
זה היה בן משפחה ולכן הדברים היו מסובכים
לא היה מה לעשות ,זה כבר היה מופץ באינטרנט
לא האמנתי שהמשטרה תעזור לי
פחדתי שיהרגו אותי אם אגיש תלונה
אחר ,פרט__________:
 . .19האם לדעתך יש הגנה מספיקה על קורבנות של פגיעה מינית ברשת?
(תשובה אחת)
כן
לא
אחר
 . .20מה היית מצפה שיקרה אחרי ההטרדה?
(תשובות בסדר משתנה ,מספר תשובות אפשריות)
שהמטריד/ה יתנצלו
שהסרטון/התמונה יוסרו מהאינטרנט
שהמטריד/ה ישלמו מחיר על הפגיעה
שהמטריד/ה יבין מה עבר עליך
שידאגו שזה לא יקרה למישהו/מישהי אחר/ת
שהמטריד/ה יהיה מאחורי סורג ובריח ושלא ישחררו אותו
אחר ,פרט_______:
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 .21מהם המאפיינים של הפגיעה המינית באינטרנט או באפליקציות לדעתך? (ניתן לבחור יותר
מבחירה אחת)
(תשובות בסדר משתנה ,מספר תשובות אפשריות)
הפגיעה מתמשכת כי לא ניתן להסיר את התמונה או הסרטון מהאינטרנט
חוסר יכולת לשלוט על הקף התפוצה של הסרטון או התמונה
חשיפה לקהל רחב של צופים
הגברת הפגיעה על ידי הרשתות החברתיות ,האפליקציות או אתרי האינטרנט
התיעוד של הדברים בכתב או בדרך אחרת
מה שעולה לאינטרנט או לאפליקציות לא ניתן למחוק
אחר
 .22האם תרצי/ה להוסיף דבר מה?
___________________________

שאלות דמוגרפיה בסוף השאלון :הכנסה ,השכלה ,ילדים בבית
 .23מהי נטייתך המינית?
(תשובה אחת)
להט"ב
א-מיני
אחר
מסרב
 .24מהו סוג מקום המגורים שלך?
(תשובה אחת)
עיר
כפר
יישוב קהילתי
קיבוץ
אחר

יתכן שיתעוררו בעקבות השאלון זיכרונות ומחשבות לא נעימים .מצורפים מטה פרטים
של גופי תמיכה וייעוץ במקרה.
ער"ן 1201
קווי החירום לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית -:נשים | 1202:גברים1203 :
נטיקה  -מבית איגוד האינטרנט הישראלי  -בוואטסאפ או טלפונית – ,054-8-858911
בדוא"ל  ,safe@isoc.org.ilבטלגרם  https://t.me/Netica_Isocאו באמצעות
טופס דיווח https://www.isoc.org.il/safe/report
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