
 איך מסבירים לילדים מהו הנזק בצפייה בפורנוגרפיה?
 מידע להורים

  
הגלישה ברשת הפכה לאחת מהדרכים הפופולאריות ביותר לבילוי של ילדים ובני 

נוער בשעות הפנאי. היא מפגישה את הילדים ובני הנוער עם עולם מידע ותקשורת 

עשיר ומגוון. בצד היתרונות של הגלישה ברשת  טמונות גם סכנות, על כן יש ללמד 

מן השוטטות באתרים השונים, את הילדים ובני הנוער לנקוט באמצעי זהירות בז

ולהעלות את רמת המודעות שלהם לסכנות אפשריות עקב חשיפה לתכנים בלתי 

 ראויים שאינם תואמים את גילם.

תכנים מעין אלה מופיעים גם באתרים פורנוגראפיים. כאשר ילדים צעירים חשופים 

אותו,  למידע מיני מגרה טרם זמנם, בלי שיש להם את היכולת להבין אותו ולבקר

 הם עלולים להיפגע מהמסרים הגלויים והסמויים המופיעים בו.

  

 מה בעייתי בפורנוגראפיה?

  פורנוגרפיה מוציאה את יחסי המין מתוך ההקשר האינטימי שלהם היא

העיקר זה האקט המיני".  –מעבירה מסר ש"לא חשוב מיהו הפרטנר 

מין קשורים  הרסני להוציא את המין מההקשר האינטימי שלו משום שיחסי

 ליחסי אמון, לרגש ולהתמסרות.

  פורנוגרפיה מתקשרת עם כוח ועם שליטה. שום דבר אינו אישי. זוהי

למעשה פרסומת לכוחניות. הכוחניות באה להחליף את האינטימיות. 

כי האינטימיות מתבססת על יחסי אמון. אולם בפורנוגראפיה המסר הוא 

 גבר אינו צריך יחסי אמון מפני שהוא זה ששולט בסיטואציה.

  פורנוגראפיה נותנת מודל לא ישים של יחסי מין. אין שם מסר של

התקרבות הדרגתית, אין מסר של למידה הדדית, המסר הוא של  "כולם 

 מומחים בביצוע", וכולם "מאובזרים" היטב.

 יקט ולכן יש בה הפורנוגרפיה מעודדת התייחסות לזולת כאל אובי

 פוטנציאל של פגיעה בזולת.

סקרנות מינית זו תכונה שצריך לחזק. אולם צפייה בפורנוגראפיה מגרה מינית 

 ואינה שייכת בהכרח לקטגוריה של סקרנות.

 

  

  

 כיצד מסבירים פורנוגרפיה לילדים?



 
  יחסי מין הינם משמעותיים ועדינים. אנשים מקיימים יחסי מין בסיטואציה

אמון הדדי והערכה הדדית. בסרטים פורנוגראפיים חסרה בה יש 

 החושניות והאינטימיות.

 .פורנוגראפיה מציגה אפשרות של מין ללא כבוד ועם השפלה של הזולת 

  כאשר צופים בפורנוגרפיה זה הופך לדוגמא איך לקיים יחסי מין. אבל

בפורנוגרפיה יחסי המין מראים דוגמה של משפיל ומושפל, גם אם 

האדם משפיל את עצמו והצופה הופך לעליון  –ארוטית -ות היא אוטוהפעיל

 על המציג.

  סרטים פורנוגראפיים מציגים למעשה יחסי מין עבור כסף. האם נכון לוותר

על אינטימיות ופרטיות על מנת להרוויח כסף? האם לא ניתן להרוויח כסף 

 בדרך אחרת?


