
 
 
 
 

 כתב וערך | שגיא אברג'ל פורנוגרפיה ויחסי מין 
 

 מטרות המפגש:

 ניפוץ מיתוסים ומסרים המתקבעים בעקבות צפייה בפורנוגרפיה.  ●

 איזון תמונות העולם המתקבלת באמצעות פורנו והצבת אלטרנטיבות מציאותיות למין ואינטראקציות מיניות  ●

 מודעות כלפי יחסי הכוח והאלימות המוצגים בפורנו. בפורנו ופיתוח  הכרות עם ההשלכות של צפייה לא ביקורתית ●

 עידוד ופיתוח דימוי של יחסי מין פוזיטיביים וריאליים: תקשורת בריאה, הדדיות, מגע, כבוד הדדי, אמון.  ●

 

 ה: דריך.דגשים למ

במהלך חיינו, מי יותר ומי פחות, זה לדבר על פורנו זה דבר מאד טעון ומוסבך. למה? כי כולנו צורכים או צרכנו אותו  ♥
תפיסת המיניות שלנו מתעצבת ביחס לתרבות הפורנוגרפית המוצעת לנו. זה  -חלק מהחיים ומהתרבות שלנו, וככזה 

כל כי זה מייצר אשמה ולא בטוח שיש לנו כלים להתמודד עם כי זה ממכר.  ,כי זה רע ומדכא ,מסובך כי זה מביך
 .הנושא של צרכנות פורנו. ומסובך כי להתמכרות הזאת יש נזקים ממשיים בזהות המינית של גברים ונשים

ה אינה לשלול או לאסור צפייה בפורנו, אלא לפתח את ההבנה שיחסי המין המוצגים הפורנו הם פנטזיה, פעולמטרת ה ♥

פגש עם המציאות מה שמוצג בפורנו כמין שתמונת העולם המתקבלת מפורנו היא שיחסי מין אלימים הם מהנים ושבמ

לגיטימי במציאות יכול בהחלט להיות עבירות מין )כשנעשה בלי הסכמה חופשית(. בנוסף ניגע בכך בפורנו מפספס 

 אינטראקציה מהנה שיכולה להיות בין בני אנשים, ופוגעת בחשק ובהנאה המינית.

חשוב לזכור . פעולהזאת, זה לא הנושא המרכזי של ה אלמנט הניצול בתעשיית הפורנו הוא חשוב וברור לנו. עם ♥

 לבין המציאות. נובישהמטרה העיקרית היא פיתוח ביקורתיות כלפי התכנים בפורנו ושבירה של הקישור הישיר 

ש להערך מראש עם כמה אופציות להעברת המפגש, בהתאם למה שעלה עד כה במפגש עם החניכות/ים. אפשר י ♥

 להבין עד השלב הזה האם יש צופים בפורנו בקבוצה, האם יש שיח חופשי סביב צפייה בפורנו או הסתרה, וכן הלאה. 

 

  :וחלוקת זמניםרציונל 

 קותד 15 סדרה/סרט שאני אוהב/ת –סבבפתיחה+ 

 קותד 5 למה אנשים צריכים ורוצים מין בחיים?  –שמש אסוציאציות 

 קותד 15 אני ופורנו

 קותד 25 בין תעשייה למציאות

 קותד 5 סקס בחיים האמיתיים מול פורנו –סרטון 

 קותד 25 המיניות שלנו השפעות הפורנו על 

 קותד 10 רן גבריאלי + סיכום –מדוע הפסקתי לראות פורנו 

 

 עזרים: 

כרטיסיות מיתוסים  ✓

 ועובדות

 טוש מחיק ✓

 ברקו ומחשב ✓

 לוח מחיק ✓

 –קטעים לקבוציות  ✓

 תעשיית הפורנו

מדוע הפסקתי  –נספח  ✓

 לראות פורנו



 
 
 
 

 

 :פעולהמהלך ה

 פתיחה והזכרת הסטינג .1

על נושא מביך, אבל חשוב. שאנחנו מוכנות/ים לשוחח עליו פעולה הולכים לדבר היום באפשר להגיד שאנחנו 

 . פעולהבפתיחות, אבל מבקשות שפה מכבדת, ללא התייחסויות משפילות או מבזות ב

כולנו צרכני פורנו  -אנחנו יוצאות מנקודת הנחה שרוב הנוכחים בקבוצה חשופים ברמה כזאת או אחרת לפורנוגרפיה 

מהנשים בישראל  60% -אמר שאנחנו מדברות על פורנו כי הוא מרכזי בחוויה של הגברים, אך גם של נשים )לבנות נ

היינו בעבר או עדיין, צורכותים פורנו ממש או תרבות פורנוגראפית בפרסומות,  –רואות פורנו בתדירות כזו או אחרת( 

 סרטים, סדרות טלוויזיה וכו'. 

, לא כולנו חשים כלפי העניין אותן תחושות, אבל כולנו מושפעים מהעניין. ולכולנו מוטבעת םבטוח שלא כולנו מכורי

 חותמת פורנוגרפית על זהותנו המינית. כן, זה קצת מביך וזה.. ואף על פי כן, אנחנו הולכים לעבור את זה.

 

 סדרה/סרט שאני אוהב/תסבב פתיחה:  .2

 

 ים מין בחיים?למה אנשים צריכים ורוצ –שמש אסוציאציות .3

 למה אנשים צריכים מין בחיים שלהם/ן? תנו את כל הסיבות שעולות לכם. 

 נרשום על הלוח את מה שעולה, למשל: ביטוי לאהבה, יצר מיני, הבאת ילדים, ריגוש, הנאה.

 

  – פורנו ואני .4

בעולם הפורנו )צפייה נבקש מהחניכות/ים לכתוב על זיכרון של רגע אחד/מקרה או סיטואציה בה הם/ן נפגשו 

 בסרטון, שיחה על, ציפייה בזוגיות, בתרבות הסובבת, חשיפה לא מכוונת באתר אינטרנט וכו'(

 למלא דף שאלון אישי על פורנו )נספח( ואז לקיים סביבו את הדיון – אופציה לבנים

 נשאל

בסדר אם יהיו צחוקים מישהו/י רוצה לשתף במקרה שעליו כתבה? )לא לדחוף. רק אם מישהו/י רוצה. זה  ●

 צריך לראות שזה לא גולש למקומות פוגעניים(  –ומבוכה סביב העניין 

 איזה דימויים, הפורנוגרפיה מבנה לנו על התפקידים של גברים ונשים במין?  ●

 ונכתוב תחת הכותרות את התשובות שעולות מהקבוצה. –"אישה"  –"גבר"  -שתי כותרות   -נכתוב על הלוח 

 

 מציאות מול פורנו –בדות ומיתוסים עו –פורנו  .5

 מה זה פורנו? האם כל סרטון של יחסי מין, או פרסומת מינית למשל, היא פורנו?נשאל: 

של האדם במטרה לעורר גירוי מיני.  מיניתאו ההתנהגות ה האדם גוף: ּפֹורנוגרפיה, או "ּפֹורנו", היא הצגה של נסביר

, ומשמעותה "זנות מתועדת")פורנו = זנות, גרפיה = תיעוד, רישום( המילה פורנוגרפיה יווניתמקור המילה מהשפה ה

ור )בכל אמצעי תקשורת שהוא( של כל דבר מיני, באופן המעורר גירוי מיני. סרטי פורנו קיבלה משמעות של תיא

 נקראים גם "סרטים כחולים".

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%95%D7%A3_%D7%94%D7%90%D7%93%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%AA


 
 
 
 

נפזר נתונים ומיתוסים על הרצפה )כרטיסיות( ונבקש מכל משתתפ/ת לבחור נתון/מיתוס אחד שהפתיע  -אופציה א'

לחלק מדבקות עם צבעים שונים ולבקש להדביק לפי או מעורר איזשהי תחושה שהיה/היתה רוצה לשתף בה. או 

 –המקרא הבא 

 נכון, אני מסכים )כחול( ▪

 לא נכון, נראה לי מוגזם )ירוק( ▪

 לא הבנתי )אדום( ▪

 הפתיע אותי )ורוד( ▪

 נציע לשתף את הקבוצה ונתייחס לדברים שעולים לפי הדגשים שמופיעים בהמשך

  –אופציה ב' 

 בלה על ההבדלים בין פורנו לבין המציאות )אפשר להיעזר בנספח(נכתוב על הלוח בעזרת הקבוצה את הט

 

 דיון עם נערים:

חשוב לאפשר שיח פתוח ומכיל, המאפשר התייחסויות, התנגדויות, שאלות וכו׳. שימו לב שהשאלות האחרונות 

עירות יותר מתייחסות לקבוצות שהנערים בהן פעילים מינית. אפשר להעלות את השאלות באופן היפוטתי בקבוצות צ

 או ללא ניסיון. 

 חשוב לשאול: איך פורנו משפיע על הדימוי העצמי שלנו?  ●

 ? בפן הרומנטי?האם זה משפיע על האינטראקציה בינינו ?יוצגת בפורנוכיצד גבריות מ ●

 מלמד אותנו על מיניות בצורה מועילה?פורנו האם ה ●

  עולם?ם בעל היחס שלנו לנשי המשפיעהפורנו  בותתרהאם  ●

 מה קורה לנו בעקבות הפער הזה בין הפורנו למציאות?  ●

 אלים()אכזבה, חרדת ביצוע, הסכמה למעשים לא נעימים, כפיה של מין 

מה קורה כשמגיעים למציאות וזה שונה ממה שראינו בפורנו? )אכזבה, פגיעה בתפקוד, פגיעה בהנאה, סכנה  ●

 לפגיעה עצמית או בפרטנר/ית, חוסר ביטחון(.

 

 דיון עם נערות:

התייחסויות, התנגדויות, שאלות וכו׳. להדגיש שמין יכול להיות כיף ומהנה חשוב לאפשר שיח פתוח ומכיל, המאפשר 

 גם עבור הבת, ושתפקידה לא רק לרצות או לספק את הגבר.  

 איך פורנו משפיע על הדימוי העצמי שלנו?  ●

 טגוריית "לסביות" אין לסביות(בק ת בפורנו מייצגות אתכן? למה כן/לא? )האם הנשים הלהט"ביו ●

 בפורנו? האם זה משפיע על היחס שלנו לבנים?  (ביחס לגברים)מה התפקיד של נשים  ●

הזה בין הפורנו למציאות? )אכזבה, חרדת ביצוע, הסכמה למעשים לא נעימים, מה קורה לנו בעקבות הפער  ●

 כפיה של מין אלים(

מה קורה כשמגיעים למציאות וזה שונה ממה שראינו בפורנו? )אכזבה, פגיעה בתפקוד, פגיעה בהנאה, סכנה  ●

רק כי אני חושבת  לפגיעה עצמית או בפרטנר/ית, חוסר ביטחון, הסכמה לדברים שאני לא באמת רוצה לעשות,

 ש"ככה צריך"(



 
 
 
 

 

 דגשים לשיחה:

עומק ורוחב הדיון על הפורנוגרפיה תלוי בקבוצה. לא פעם קבוצת הנערים מעוניינת בשיח מפורט בזמן שהבנות יהיו נבוכות 

מאוד. חשוב לבדוק מה המקום שהקבוצה נמצאת בו ודרך זה לדעת כמה להרחיב. נדגיש שלא כל הנערות והנערים רואים 

מיניות היא הרבה יותר אינדיבידואלית ממה שאנו נוטות ונוטים לחשוב.   ורנו כמו שלא כל הנערות והנערים מאוננים/ות.פ

לא נרצה לייצר מסר שמבייש או מפחיד אלא להביא זווית ראייה נוספת שאולי תגרום להם/ן לבחון את הבחירה לצפות 

 ים להם/ן ומה לא.בפורנו בצורה ביקורתית יותר, מתוך בחירה במה מתא

מאז תחילת הקורונה כולנו יותר בבית ויותר מול המסך, שם יש המון תכנים מיניים. תכנים מיניים נפגוש לא רק בפורנו עצמו 

אלא גם באינסטגרם ובטיקטוק. התכנים האלו מסקרנים ומרגשים אותנו אבל לפעמים גם יכולים לעורר חרדה ולגרום לנו 

מנו. חשוב שנדע שלצד ההנאה והסקרנות, פורנו עלול גם ליצור חרדה והמון בלבול וללמד להרגיש פחות טוב לגבי עצ

 אותנו על מין אלים וכוחני.

 ני, כזה ששם את הגבר בעמדה של חזק ושולט ואת האישה תלויה, מובלת וחלשה.המין שמוצג בפורנו הוא מין כוח

רק סקס, ללא בירור הסכמה והדדיות. הסקס הופך לאקט טכני.  - המין בפורנו מבוסס על יחסי כוח, הוא נטול תקשורת

 במציאות, מין אמור להיות דבר שוויוני והדדי שנעים לשני הצדדים, נטול כוח והשפלה.

בהרבה תנוחות בהן אין מפגש של פנים אל מול פנים בשביל להקצין את יחסי הכוח, לעומת המציאות בה יש )למזלנו  בפורנו

 ולשמחתנו( נשיקות, ליטופים ומבטים המהווים חלק בלתי נפרד מהמפגש המיני.

התנוחות והסיטואציות  נשים וגברים נהנים ונהנות ממיניות באופן שונה. -המיניות בפורנו הינה מוכוונת הנאה גברית

פורנו לא מלמד אותנו איך נראה מין אמיתי,  -המוצגות הן כאלו שבמרבית המקרים יהוו מקור להנאה הגברית אך לא לנשית

 בפועל למרבית הנשים יכאב מאוד לעשות מין באופן שמוצג שם.

הטבעית והשכיחה. במרבית המקרים נראה קיים שוני בין הגוף הנשי והגברי המוצג בפורנו לבין הגוף הגברי והנשי בצורתם 

בפורנו איברי מין, חזה וישבנים אשר עברו הגדלה מלאכותית, כמויות של נוזל זרע שאינן ריאליות, שימוש בכדורים 

  שמסייעים לגבר לתפקד זמן רב יותר ועוד.

עמים הסרט גורם לנו להרגיש כיצד הסרטים הפורנוגרפיים משפיעים על הדימוי העצמי שלנו? הרבה פ -דימוי עצמי נמוך

חריגים ולא נורמאליים. ההשוואה לשחקני הפורנו מעוותת לנו את תפיסת הגוף כיון שרוב מה שאנו רואים שם הוא ערוך 

ומזויף. לדוגמא: השחקנים לוקחים המון סמים וכדורים מיוחדים בשביל שייקח להם הרבה זמן לגמור ובשביל שיצא המון 

 ה.נוזל זרע כאשר זה קור

בתור בן לא תמיד יש לי לגיטימציה להרגיש שזה מביך, מגעיל או מבלבל  -לחץ חברתי סביב הצפייה בסרטים פורנוגרפיים

 אותי, או להודות שאני לא צופה בפורנו )או מאונן(.

יח יותר. אנשים מפיקים סרטי פורנו בשביל לעשות כסף. ככל שסרטון נצפה יותר ככה מי שהפיק אותו מרוו - על ההתמכרות

יש המון סרטונים ותחרות גדולה ובגלל זה עושים מאמץ להפוך את הסרטונים לכמה שיותר מפתים וקיצוניים, תנוחות יותר 

מוקצנות, סיטואציות מופרכות. המגמה הזאת הולכת ומרחיקה את הסרטונים מהאופן שבו נראה מין במציאות. אדם הופך 

ועוד את המינון. זו גם הדינאמיקה של ההתמכרות בפורנו אבל היא לא באה לאלכוהוליסט כאשר הוא כל פעם מעלה עוד 

לידיי ביטוי בכמות הפורנו שאנו רואים אלא בתכנים עצמם. הרבה פעמים נחפש אחר סרט חדש משום שנשתעמם לצפות 

ברים שפעם בדברים שכבר ראינו. בחיפוש אחרי החדש, מבלי שנשים לב, סף הגירוי שלנו עולה עוד קצת בכל פעם. ד

הגעילו והביכו אותנו לאט לאט הופכים למגרים וככל שהזמן חולף אנו מוצאים את עצמנו צופים בדברים שהם יותר קיצוניים 

ככה הם רחוקים יותר מהמציאות. קיימת תופעה מוכרת של גברים שמגדירים את עצמם כמכורים  -וככל שהם יותר קיצוניים 

 שהם אינם מסוגלים לתפקד או ליהנות ממין בחיים האמיתיים. לפורנו. ההתמכרות הביאה אותם לכך



 
 
 
 

במהלך הדיון, כדאי להפריד בין אוננות לפורנו. אוננות זה דבר נורמאלי לגמרי וחלק טבעי מעצם היותנו יצורים מיניים. 

תלות של פורנו זה דבר לא טבעי אשר הרבה פעמים פוגע בעיצוב הטבעי של המיניות שלנו. אנחנו נרצה לסדוק את ה

  אוננות בצפייה בפורנו.

 

: ברוב המקומות שנראה בהם יחסים או מין משתמרת הפסיביות המינית הנשית בין פורנו לשאר המרחבים אשר על המסך

נשים מוצגות כפתייניות, תככניות ובוגדות. הגבר תמיד יהיה זה שיוזם ומוביל  -או שמשתמר תפקיד חברתי הראוי לגינוי

עדיין מוצג כנסיך על הסוס הלבן, בהתאם לפנטזיה סביב הנשיקה שמתרחשת בספונטניות, בלי טיפת והרבה פעמים הוא 

 תקשורת, על ידי האביר שחוטף, מביט עמוק בעיניים ומנשק.

 

  -לסיכום חלק זה אפשר לצפות בסרטון  .6

 דק'( שמדבר על הפער בין מה שמוצג בפורנו לבין המציאות. 2)פורנו מול מציאות  סרטוןנראה יחד 

 

  –)לקבוצות "מיטיבות לכת" שאפשר להעמיק בהן/ם(  למידה על תעשיית הפורנו והשפעותיה .7

 קבוציות וניתן לכל קבוצית קובץ קטעים קצר ומספר שאלות לדיון.  4-הקבוצה ל נחלק את

 אפשר גם לבחור קטע אחד לקרוא עם כולם ולקיים עליו דיון בהתאם למה שלדעתך דורש העמקה נוספת.

 אחרי שסיימו בקבוציות נבקש מכל קבוצית לשתף בתובנה מרכזית מהקריאה.

 

 

 מידע אמינים על מיןנציע לחניכות/ים לבדוק מקורות  .8

  http://www.opendoor.org.il 03-5101511"דלת פתוחה":  ●

 יש מידע ופורומים לשאלות. –אתרים של קופות חולים  ●
 פורומים עם מומחים למיניות ולא פורומים שמנוהלים ע"י בני נוער. ●
עליו, איש/אשת מקצוע, הורה, מורה, יועצ/ת, מדריך בוגר, צוות רפואי,  משהו שאני סומכ/ת –מבוגר אחראי  ●

 קרוב משפחה וכו'. 
 

 קטע סיום  .9

 )נספח(  "מדוע הפסקתי לראות פורנו"אפשר לקרוא לסיום קטע מתוך טור של רן גבריאלי 

 )נספח ד'( 2013במרץ  שהתפרסם במגזין בלייזר

 

 סיכום .10
יצר וצורך. רובנו מגיעים לזה ממודעה שקופצת לנו ומסקרנות אבל מרגע הפורנו היום מאוד זמין ומשרת אצלנו 

שהתחלנו לצפות, קשה להפסיק אלא אם מדברים על זה ומבינים איך הפורנו יפגע ביחסי האהבה והמין שלנו. הדגש 
אנו  הוא שככל שצופים בפורנו סף הגירוי עולה ומה ש"עשה לנו את זה" קודם כבר לא מרגש וכבר לא מספיק ואז

 צורכים דברים אגרסיביים ופוגעניים יותר ובעיקר יותר ויותר רחוקים מהמציאות.

שהוא או -אם מנסים לאונן מהדמיון ולא מצליחים, אם דוחים פעילות אחרת, לא הולכים לאין איך נדע שיש בעיה?
 יוצאים ממשהו באמצע כדי לצפות ולאונן. 

 מהדמיון. ובאופן כללי אל תתביישו להיות רגישיםנסו לצפות פחות עד בכלל לא. תתאמנו בלאונן 

https://www.youtube.com/watch?v=q64hTNEj6KQ&feature=youtube_gdata_player
http://www.opendoor.org.il/


 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שאלון אישי - אני והפורנו

  ,אהלן

 השאלון הוא אישי ביותר .רק אתה רואה וממלא אותו .הוא בעיקר בשביל להבין עם עצמך איפה אתה ממוקם ביחס לדברים
 .שנדבר עליהם בפעילות – אתה לא חייב לשתף אף אחד במה שתכתוב

 

 היה ומה היה התוכן?תוכן פורנוגרפי? איפה זה באיזה גיל נחשפת בפעם הראשונה ל
 

 

 משקיע בצפייה בפורנו? כמה זמן בשבוע אתה משקיע/ היית
 

 

 מוצגות בפורנו? רגע על דמויות גבריות/ נשיות בפורנו. איך כל אחד/ת מהםחשוב 

  – גברים

 

   – נשים

 

 שלמדת על מיניות מתוך צפייה בפורנו:דברים  3כתוב 
1. 
2. 
3. 

 

 מרגיש בדרך כלל אחרי צפייה בפורנו? איך אתה
 

 ?מדועלא,  אם איך? ,האם אתה חושב שפורנו יכול לפגוע בך? אם כן

 

 האם אתה חושב שפורנו יכול לפגוע בפרטנר/ית שלך? אם גן, איך? אם לא, מדוע?



 
 
 
 

 טבלה פורנו מול מציאות –נספח 

 

 מציאות פורנו 

מה מטרת יחסי המין 

 בסרט?

את הצופה )ברוב המוחץ של לגרות 

 המקרים הסרטים מיועדים לגברים(.

הנאה, הבעת חיבה/אהבה, סיפוק מיני, קשר 

 ☺עם אדם קרוב, רביה 

שחקנים, במאי תסריטאים, צלמים,  - מי משתתף?

 תפאורה, תלבושות וכד'.

הרבה פעמים יותר משני אנשים  -

 משתתפים באקט המיני

הבמאי  – שאין בחירה]להדגיש את זה 

 קובע אם מי מקיים יחסי מין ואיך[

 לקיים יחסי מין. שבוחריםבד"כ שני אנשים 

]אפשר להתיחס לקשר ביניהם: קיום זוגיות, 

 משיכה וכד'[.

קיום יחסי מין בין יותר משני א/נשים: לרוב 

בבוגרים, אנשים שרוצים להוסיף או לגוון את 

חיי המין, ויש ביניהם כבוד הדדי, אמון 

  ותקשורת פתוחה.

 להתייחס ליחסי כוחות במצב כזה

לרוב הוא מנהל את הסיטואציה, הרבה  איך מוצג הגבר?

פעמים אלים כלפי האישה, מרוכזים 

 בהנאה שלו, המשגל נגמר כשהוא גומר.

 

זמינה לענג את הגבר, מוכנה לעשות  איך מוצגת האישה?

גם אם אלים או  -הכל, נהנית מכל דבר

לאורגזמה, משפיל או כואב, תמיד מגיעה 

 בד"כ פסיבית.

 

אם יש היא לרוב משפילה, בעיקר כלפי  תקשורת

 האישה. הרבה קללות. 

בד"כ אין דיבור מכבד / שואל בזמן 

 האקט או אין תקשורת כלל.

אפשר לשאול את בן/בת הזוג איך הוא 

 מרגיש, מה נעים / מהנה וכד'.

 שעה-חצי שעה משך האקט המיני

וערוך ]לרוב המשגל מצולם בחלקים 

 לכדי סצנה ארוכה[

 לרוב כמה דקות.

 לגמור[ 2-7]לגבר הממוצע לוקח 

 ברוב המוחץ של המקרים אין אלימות.  יש בהברה מהמקרים )מילולית או פיזית( אלימות

סביר מאוד שיעלה הטיעון שיש א/נשים )

שאוהבים את זה. חשוב להבהיר שמדובר 

באנשים בוגרים, שעושים זאת מתוך בחירה 

ה חופשית. להתמקד בסיכון של והסכמ

להיות אלים כלפי מישהי שלא מסוגלת 

להתנגד. האם הייתם רוצים לקחת את 

 הסיכון הזה??(



 
 
 
 

 איברי מין גדולים מהממוצע - מראה גוף השחקנים

 

 גוף חלק -

גודל משתנה )גודל איבר מין גברי  -

 ס"מ 12-15ממוצע הוא 

שיער גוף צומח באופן טבעי בגיל  -

 להגן על איברי המיןההתבגרות, מטרתו 

שימוש בחומרים המחקים את נוזל הזרע  פעלולים...

)כמויות לא מציאותיות(, אין שימוש 

בקונדום או אמצעי מניעה, שימוש בחומר 

 סיכה

 דגש על מין בטוח -

 

 בד"כ יש איזשהו סוג של רגש  אין רגש

אפשר לפתוח לדיון, האם בגיל הזה צריך )

 (להיות ולמה

 

 



 
 
 
 

 כצרכני פורנוגברים 
רוב הנשים שאנו רואים ברחוב אינן נראות כמו הנשים שמביטות אלינו בעיני   "פורנו יוצר ציפיות בלתי מציאותיות מסקס:

עגל מהמסך או המגזינים. הן גם לא מתנהגות כמוהן במיטה. לחלקן אפילו יש מה להגיד. רוב קוראי המאמר הזה גדלו 
ילידי שנות התשעים שהגיעו לבגרות מינית כשהאינטרנט כבר התבסס מקבלים את  בתקופה בה הפורנו היה מחתרתי, אך

הניסיון לשחזר חוויות מעולמות הפורנו בחיים האמיתיים   .אחר מקום באף ולא שיעורי החינוך המיני שלהם דרך הרשת,
הפורנו מייצרים מצב בו החיים האמיתיים -מהווה מכשול גם במערכות היחסים שלנו. הפערים בין המציאות ובין התנהגויות

ם עונים לציפיות שנוצרות בעקבות ההתחנכות על ברכיהם של שחקני ושחקניות פורנו. מערכות היחסים נמצאות בסיכון אינ
 אמיתי כאשר הגברים נמצאים בחיפוש מתמיד אחרי האחת שתוכל לממש את הפנטזיות שהם הותנו להתרגש מהן.

אפקט הראשוניות הזה  –ו צפויים להתרגש ממנו בכל פעם שאנחנו מנסים משהו חדש אנחנ  פורנו מעלה את סף הגירוי:
מופיע במקומות רבים, בהם סמים, אוכל ופורנו. הבעיה מתחילה בחשיפה החוזרת, שאחרי זמן מה אינה מצליחה לשחזר 

רק בשביל להרגיש את אותו  –את אותה התחושה שייצרה בפעם הראשונה, מה שמאלץ לחפש חוויה אינטנסיבית יותר 
, בלילות שישי. באותם ימים הספיק גב חשוף 3בני גילי בוודאי זוכרים את הרצועה האירוטית של ערוץ  האפקט הראשוני.

 ושתי ידיים שמלטפות אותו בשביל לייצר ריגוש. היום מוכרים ככה שמפו.
. לגברים גם לגברים כאלו –הצפייה בפורנו חשפת גברים לנשים בדיוניות ובמידה דומה   השפעה שלילית על הדימוי העצמי:

סבירות וכמעט בלתי ניתנות -שהם שחקנים מקצועיים שמתוגברים בסטרואידים ותרופות, שניחנים בפרופורציות בלתי
לשחזור בעבור רובינו, וכך הציפיות הבלתי מציאותיות של גברים ממין חוזרות אליהם כמו בומרנג. בבואם לקיים יחסי מין 

הם מתודלקים ברגשי אשם על ביצועיהם הממוצעים הם ייגשו לאקט המיני הם ישוו עצמם לשחקנים שראו באינטרנט וכש
 בבושה ובכעס."

 
 החוויה הגברית לסוגיה" / בלוג של טל שמואלי –מתוך "ביצים 

"בהעדר הדרכת ההורים או מבוגרים אחרים,  לומדים נערים משני מקורות עיקריים: צפייה בפורנוגרפיה באינטרנט 
נערים מבוגרים יותר או נערים כאלה שהתוודעו והתנסו במין הפורנוגראפי בגיל צעיר. הצפייה בסרטי ובטלוויזיה ושיחות עם 

 פורנו הינה הרסנית לנערים ולנערות מפני שהיא מציבה סטנדרטים מיניים מופרכים ומעוררי חרדות:

מציאותיים, מספר רב של אברי מין ענקיים הגדולים בהרבה מן הממוצע, התמשכות המשגל והזיקפה לפרקי זמן בלתי 
אורגזמות המוצגות בזו אחר זו, הכמות המוגזמת של נוזל הזרע, התנוחות האקרובטיות של המשגל, הביצוע המאסיבי של 
סקס אוראלי על ידי האישה כדרך שגרה בכל אקט מיני, הצגת המשגל כמעשה מנוכר שאין בו מקום לחיבה והכרות 

שים מושפלות )מכונות 'כוסיות' ו'כלבות'( וסצינות רבות של אונס קבוצתי המוצג מוקדמת בין האישה לגבר, ואשר בו הנ
 כאקט שהאישה נהנית ממנו."

 חן נרדי

 מה הסכנות של צפייה בפורנו עבור גברים ונשים? ��

 מה הסכנות הייחודיות של צפייה בפורנו עבורנו כגברים? ��

 הפורנו תימשך כפי שהיא היום?שנה במידה וצריכת  30או  20איך תראה החברה שלנו בעוד  ��

  

http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721
http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1192721


 
 
 
 

 נשים בעולם הפורנו
 פורנה = זונה, גרפיה = תיעוד, רישום

כל מי שצפה בפורנו בחייו יוכל להעיד על כך. בסרטי הפרונו הנשים אינן אלא כלי קיבול, הן משדרות  "פורנו מחפיץ נשים:
התעלמות מההיבטים הרגשיים והאינטלקטואליים של זמינות מינית תמידית, ומייצרות אשליה שניתן לתקשר עם נשים תוך 

 מערכות היחסים בין בני האדם.
התעשייה כולה מושתתת על שחקנים שמקבלים תשלום על השימוש בגופם לטובת הנאתם המינית של  פורנו הוא זנות:

תביישים בכך או שלא היו הצופים בהם, וזה פסול. אני לא מכיר גברים שצורכים שירותי מין ואלו שאני יודע שצרכו בעבר מ
עושים זאת שוב. תרשים הזרימה שמוכיח שפורנו הוא זנות שונה במעט מזה שהתרגלנו אליו, אך קבלת תשלום עבור מין זו 

 זנות, כך שצריכה של זנות, גם אם בחינם ודרך האינטרנט, היא תרומה לתעשייה."
 יהחוויה הגברית לסוגיה" / בלוג של טל שמואל –מתוך "ביצים  

"הסטטיסטיקה של עולם הזנות המצולמת מלמדת שעל כל ג'נה ג'יימסון שאוחזת בחברת הפקות משלה ומרוויחה 
בנות צעירות עם עבר של גילוי עריות והווה של מצוקה נפשית אדירה. קריירה ממוצעת של שחקנית  10,000מיליונים, יש 

מי צילום בני שמונה שעות, שבהם כל אחד מרמ"ח אבריה שלושה י-פורנו נמשכת כשלושה חודשים. זה אומר שאחרי שניים
 פורק ועונה, היא נסה על נפשה.

מהן לא  40%נשים מגיעות לתעשיית הפורנו משירותי ליווי או מחשפנות, ונפלטות ממנה אל בתי הזונות ואל הרחוב.  
וח והתאבדות. ואלרי הלר, שורדת של ידי לק-. ארבע סיבות המוות העיקריות: מחלת מין, מנת יתר, רצח על50מגיעות לגיל 

גילוי עריות כילדה ושל תעשיית המין כבוגרת, תיארה ככה את העבר הלא רחוק שלה: "האמנתי שאני קיימת רק אחרי 
שנדלקתי מינית, כמו אור שמישהו מדליק. כשהייתי זקוקה שיטפלו בי, האמנתי שאני רוצה שינצלו אותי. סימנים וצלקות 

שבה מדדתי את עצמי. צריך לזכור מה לימדו אותי: שאם גברים מזיינים את הגוף שלי ומשתמשים בו וניצול היו הדרך 
 לצורכיהם, סימן שאני נאהבת".

 רן גבריאלי

 מיליארד כיום. 10-ל 1978-מיליארד דולר ב 4תעשיית הפורנוגרפיה זכתה לגידול בעשור האחרון: מהיקף של 
 ישנו דירוג שונה לביצועים מיניים עבור נשים בתעשייה: –"" business insder –עפ"י אלי וייסמן 

 עבור מין עם אישה אחרת 800$
 עבור מין עם גבר 1000$
 עבור מין אנאלי 1200$
 או יותר עבור חדירה כפולה 4000$

האם ידעתם כפורנוגרפיה היא למעשה זנות  ��

 מצולמת? 

 האם זה נתפס כך בחברה שלנו? מדוע? ��

מדוע נשים משתפות עם זה פעולה כשזה פוגע  ��

 בהן כ"כ?

מה ההשלכות של הפורנו כלפי הנשים  ��

 בתעשייה?

איזו השפעה יש לפורנו על נשים שאינם  ��

יש לדימוי העצמי  בתעשייה? איזו השפעה

שלהן?

  



 
 
 
 

 מין ואלימות

נזק חמור נוסף הוא האלימות המינית אליה נחשפים ילדים באמצעות סרטי הפורנו. אין כמו סרטי פורנו כדי לשווק לנערים 

את הרעיון ש"היא רוצה את זה בכוח". "עשינו לה מה שראינו בפורנו" אומרים נערים שביצעו אונס קבוצתי.   קציני/ות מבחן 

לנוער ועובדות/ים סוציאליים, עדויותיהם של נערים בבתי המשפט אכן מאשרים כי מעשי אונס רבים מתבצעים זמן קצר 

לאחר שנערים צפו בפורנו. הפורנוגרפיה מחברת מוטיבים אלימים לסצנות מין מגרות וכך יוצרת משוואה: מין = אלימות. 

ין גירוי מותנה לגירוי בלתי מותנה. לצורך הדגמה: כאשר עירום נשי מנגנון זה מתואר בפסיכולוגיה כהתניה פבלוביאנית ב

)גירוי בלתי מותנה( מוצג שוב ושוב בקונטקסט של השפלה ואלימות כלפי נשים )גירוי מותנה( הופכת האלימות כלפי האישה 

סך הראדאר של לגירוי המעורר התרגשות מינית. יעילותו של מנגנון התניה זה היא עצומה, משום שהוא עוקף את מ

המודעות, את ההבנה ואת הערכים.  האלימות אינה מוצגת באפן בוטה. היא מרומזת. בניגוד לסרטי פורנו רבים  שבהם 

מוצגת התעללות של ממש בנשים, שעלולים לדחות ולהרתיע, הרי שהאלימות המרומזת מכינה את הנער באפן הדרגתי 

התבקשתי על ידי הקואליציה נגד הפורנוגרפיה )התנועה לגבריות  2004לשלבים האלימים יותר. אדגים זאת. בשנת 

חדשה(, לכתוב חוות דעת מקצועית לבית המשפט העליון, שתפריך את טענתה של חברת פלייבוי כי סרטיה אינם 

 פורנוגרפיה אלא  א ר ו ט י ק ה. 

יה מלאים בציורי גרפיטי, באזור המיטב"( מצולמת אנדרסון בסמטה שקירות –באחד הסרטים שניתחתי )"פמלה אנדרסון 

הנראה כשכונת עוני עתירת עבריינות ופשע. באחת הסצנות נראית פמלה שרועה על גבה  בתוך קווי גיר המסמנים את קוי 

גופה בדרך שבו מציירת המשטרה את המקום שבו נמצאה גווייתו של נרצח.  בסצנות אחרות היא מצולמת מספר פעמים 

ם.  בסצנות נוספות נראית אנדרסון משוטטת בלבוש חשפנית בלילה במבנים תעשייתיים נטושים בתוך כלוב  ובין סורגי

וברחובות שוממים. היא עוגבת על מוטות כחשפנית במועדון חשפנות, ואף מתקלחת תוך כדי ליטוף עצמה במבנה 

 התעשייתי.   

גוררים נשים ואונסים אותן, מחזקים את  השוטטות במבנים נטושים ומרוחקים המשמשים לעיתים זירת פשע אליה גברים

 אחד המיתוסים הנוראים לגבי נאנסות: "הן הסתובבו שם כי הן חיפשו את זה, הן אוהבות שאונסים אותן".

 כיצד הפורנו מייצר חיבורים בין מין ואלימות? ��

 מה הבעיה בזה? אולי אנחנו באמת אוהבים מין אלים? ��

 רים?מה הסכנות של צפייה בפורנו עבורנו כגב ��

 שנה במידה וצריכת הפורנו תימשך כפי שהיא היום? 30או  20איך תראה החברה שלנו בעוד  ��

 

  



 
 
 
 

 פורנו וקשיי תפקוד מיני בריא

 הפורנו הורס לכם את הסקס / צפי סער

פחות סקס מבעבר. הסופרת הפמיניסטית נעמי וולף )"מיתוס היופי"( טוענת  20%מחקר חדש, שהראה כי הבריטים עושים 

שהסיבה היא הצפייה בפורנו, הזמינות העצומה שלו ואף התמכרות לו. בגלל הפורנוגרפיה גברים נמשכים פחות לנשים 

שלצדם, היא אומרת. נשים רבות מתלוננות שגברים שגדלו על ברכי הצפייה בפורנו פשוט גרועים במיטה. לדבריה, יותר 

ים מבעיות זקפה. הפורנו גורם לכך שסקס רגיל כבר לא מגרה ויותר רופאים מדווחים על גברים צעירים ובריאים שסובל

 אותם. 

 כך נכנס הפורנו לתוך התרבות הפופולרית

אז האם, עד כמה ובאילו צורות פורנו משפיע על סקס? משאל אינטרנטי קטן ואקראי בתחילת השבוע העלה תמונה ברורה. 

לים באשה בלתי־מרוטה מגיבים לא פעם כאילו פגשו את אי־קודם כל, שיער ערווה זה אאוט. גברים, בעיקר צעירים, שנתק

 , ציינה אחת המשיבות.13טי בכבודו ובעצמו, מינימום. זה לא קורה עם גברים שלא היה להם פורנו אינטרנטי מגיל 

 הנה עוד כמה מהתשובות שהתקבלו:

וגם הסרטים שהם צורכים צריכים "פורנו פוגע בגברים. הוא מעלה את סף הגירוי לרמה בלתי אפשרית ובלתי אנושית,  -

להיות קיצוניים יותר, אלימים יותר, מופרעים יותר, כדי להגיע לאותה רמת גירוי. אני בטוחה שזה משפיע קשות על חיי 

המין שלהם ולא מפתיע לשמוע שיש גברים שמעדיפים לפעמים לאונן מול המחשב מאשר להשקיע בבת הזוג שלהם 

 כדי לגמור".

משפיע, אבל קשה לומר איך, משום שאני לא יודעת איך הם היו מתנהגים לולא הם היו רואים את "ברור שהפורנו  -

הסרטים. אם כי שמעתי על בחור שראה כל כך הרבה פורנו, שכשהתחיל לקיים יחסי מין, התאכזב מאוד ממראה גופן 

 של נשים בעולם האמיתי. כנראה לקח לו זמן להתרגל לזה שהתחת שלהן לא מאופר".

בן זוג לשעבר היה צרכן כבד מאוד. הגיע לרמה שהוא לא מסוגל להתגרות או לתפקד, נכנס ממש לתסבוכת רגשית " -

עם עצמו. באותה תקופה זה עשה לי רע על הנשמה. ממש לקחתי את זה אישי. אבל אחר כן הבנתי שזה לא קשור אלי. 

התחתנתי היה צרכן, אך לא רק שהפסיק אלא  זה קשור לכל אשה שאינה מתחלפת או מגיעה בקבוצות. בן הזוג שאתו

נהפך למטיף נגד. אבל הוא מודה בפני שבלי פורנו הוא מרגיש שיש לו פחות חשק. לדעתי הפורנו בעיקר מנוון את 

 המוח ואת היכולת לפנטז ולגרות את עצמך".

 

 איך הפורנו פוגע בתפקוד המיני של גברים? ��

 הזו חודרת למעכרת היחסים?איזו אשליה הפורנו מוכר? כיצד האשליה  ��

 מה הבעיה בדימויים פורנוגראפיים במערכת יחסים מינית בין בני זוג? ��

  



 
 
 
 

 מתוך: מדוע הפסקתי לראות פורנו / רן גבריאלי
15.03.13 

 

"...קשה לי לומר מתי בדיוק זה קרה, אבל התחלתי להבין שהפורנו דופק גם את השכל שלי. 
גרוע, אבל לגמרי רציני. רכבת הרים רגשית עם הרבה יותר מדי ודווקא הייתי אז בתוך קשר רציני. 

שעושה לך שקט וסדר בחיים. האמת היא שמעולם לא  30דרמות, לפני שבאה האהבה של גיל 
הייתי מכור לפורנו ולא צרכתי פורנו קיצוני מדי, אבל ראיתי מכל הבא ליד. קצת שדיים, קצת 

ין עם צעירים(, קצת סטודנטיות שעושות ברדק, אולי מילפיות )כינוי למבוגרות המקיימות יחסי מ
 קצת פורנו ביתי, אולי גם רימינג )מין אוראלי המתבצע באזור הישבן( פה ושם.

  

זהו בערך, ועדיין פלשו לתוכי מלא וירוסים וסוסים טרויאניים. זה לא רק המחשב שנזקק לפרמוט, 
 זה גם המוח שלי. אבל לך תפרמט לעצמך את הראש.

ו הוא מיצוי של תפיסת השליטה הכוחנית הגברית, והפנטזיה המצולמת מחלחלת אל פורנ 
המוחות של כולנו ומשעבדת את הדמיון שלנו לטובת דימוייה שלה. לא משנה על מה פנטזנו 

אנחנו מוצאים את עצמנו מאוננים בכעס, בחירוק  -מהר -או שמא דווקא מהר -לאט -קודם, לאט
 ומרים למישהי על הפנים. זה רע, וכולנו היינו שם.שיניים, הוזים את עצמנו ג

  

האם אתה עוד מסוגל לאונן על סמך הדמיון שלך בלבד? האם אתה זוכר בכלל  בחן את עצמך:
על מה פנטזת פעם, לפני שנהרות הסיליקון והאלימות שטפו לנו את המוח? בוא נעשה בדיקה 

קום לבדוק כמה זמן אתה מחזיק בלי, כמו בפרק ההוא של "סיינפלד", רק הרבה יותר קלה: במ
תאונן חופשי. תעוף על עצמך חזרה לתיכון ולחמש פעמים ביום, רק בתנאי אחד: אל תשתמש 
בפורנו. לא במחשב ולא בראש. יאללה, בוא תתנדב לניסוי. יש יום ללא עישון, יש יום ללא תאונות. 

להיות משימה קשה. אתה אפילו בוא תנסה שבועיים ללא פורנו. אתה אדם בוגר, זאת לא אמורה 
 "...לא צריך דמיון. מספיק זיכרון ממישהי שהייתה טובה בשבילך

 

 


