מפגש
עשירי

10

פורנוגרפיה
רקע ורציונאל
בגיל ההתבגרות חלים שינויים הורמונליים דרמטיים אצל בנים ובנות ,המשפיעים על התנהגותם ועל מאווייהם .כתוצאה משינויים
אלה מתעוררת סקרנות ותשוקה מינית ,אשר גוררים חיפוש אחר מקורות מידע שייסיעו במתן אינפורמציה ובקבלת החלטות
הקשורות להתנהגות המינית הרצויה להם .מכיוון שלא תמיד ניתן להסתמך על המבוגרים ,מתבצע החיפוש באמצעות גלישה
באתרי אינטרנט שונים .הגלישה ברשת מספק עולם מידע עשיר ומגוון מצד אחד ,ומהצד השני התכנים שנגישים באינטרנט
מבססים תפיסות שגויות ומשפילות..
חלק מהתכנים אליהם נחשפים הנערים והנערות הינם תכנים פורנוגרפיים בהם מוצגים מצבים מוקצנים ומעוותים שאינם
מייצגים בצורה אמיתית מערכות זוגיות ומיניות במציאות היומיומית.
הנשים מוצגות בסרטים ובצילומים כ”חפץ” וכסחורה שניתן להשתמש בה ללא התחשבות בצרכיה וברצונותיה .יחסי המין
המוצגים בסרטים אלו הם לרוב נטולי רגש ,לא מכבדים ,ולעיתים רוויים באלימות מינית .בנוסף ,הסטנדרטים של התפקוד
המיני וההתנהגות המינית המוצגים בתעשיית הפורנו מוגזמים מופרכים ומעוררי חרדות.
פורנוגרפיה מבטאת תפיסות מגדריות רווחות לפיהן גבר גברי הוא זה אשר מנצל נשים ומנציח אותן כאובייקטים מיניים.
מבחינה זו ,הפורנוגרפיה תורמת באופן פעיל להנצחת דיכויין של נשים ,ולחיזוק ההיררכיה החברתית אשר מונעת יחסי כבוד
ושיווין בין בני אדם.

מטרות
•העלאת המודעות לנושא הפורנוגרפיה ולמחירים השונים אותם משלמים בני ובנות נוער בצריכת פורנוגרפיה
•המשתתפות יפתחו חשיבה ביקורתית לנושא הפורנוגרפיה ,כמבטאת תפיסה סקסיסטית המעודדת ניצול נשים והתייחסות
אליהן כאובייקט מיני.
•המשתתפות יעסקו בשאלה האם קיים קשר בין פורנוגרפיה לביטויי אלימות בין בני אדם.

אביזרי עזר
•לוח  +טושים
•מקרן
אורך המפגש 90 :דקות.

הערה למנחה
אנחנו מאמינות כי למידה אפקטיבית ,היא למידה שמשלבת בין הראש לבין הלב .לכן חשוב לנו מאוד שהמפגשים יעברו בצורה
סדנאית וחוויתית .יחד עם זאת על מנת לייצר למידה משמעותית תוכלי לראות כי שיבתנו לאורך המערך סקירות תיאורטיות
ונתונים כמותיים .אנחנו סומכות עלייך שתדעי לשמור על המבנה הסדנאי תוך העשרת המשתתפות בפרטים התיאורטיים
מבלי שהמפגש יהפוך להרצאה.
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מערך הדרכה
נושא

הכרות והצגת
מטרות המפגש

אופן העברת נושא
•הציגי את עצמך וספרי בקצרה על פעילות ארגון “אשה לאשה”
•הציגי את מטרות התוכנית
•הציגי את מטרות המפגש

הערות ודגשים
 5דקות
פתיחה והצגת
מטרות המפגש
**במידה וזהו אינו
המפגש הראשון יש
לקחת בחשבון כי
המשתתפות מכירות
את התוכנית
ומטרותיה ולכן אין
צורך לבצע חזרה
בנוסף במידה וזה
אינו המפגש הראשון
יש לקחת בחשבון
כי המשתתפות
מכירות האחת את
השנייה

איפה מוצאים
את זה?

בקשי מכל משתתפת לרשום אילו סוגים של תכנים פורנוגרפיים היא מכירה
והיכן ניתן לצרוך אותם
סוגי פורנו:
בעבר ההבדל בין פורנו “רך” ל”קשה” היה אם מראים אברי מין ממש או
רק במרומז .היום פורנו “קשה” מוגדר כך רק אם יש אלימות או אקטים של
סטייה (סאדו-מאזו ,פדופיליה  -מין עם ילדים ותינוקות ,נקרופיליה  -מין עם
גופות ,אדום  -מין עם חיות ,לבן/סנאף).
הערה למנחה:
הפני את תשומת לב המשתתפות לתכנים דומים שניתן להיחשף אליהם
ברשת כדוגמת פייסבוק.you tube ,
יש לשים לב ,אולי לא כל הקבוצה מכירה או נחשפה לתכני פורנוגרפיה.

 5דקות

מפגש

10
פורנוגרפיה

תרגיל פתיחה
והכרות
עם המושג
פורנוגרפיה

ניתן להשתמש בכל סוג של קלפי השלכה (קלפי מרלין/תמונות וכד’)
בקשי מהמשתתפות לקחת קלף שמסמל עבורן ,את יחסן לתכנים פונוגרפים
נהלי דיון בנוגע לעמדות ולתפיסות שעולות מהמשתתפות
הערה למנחה:
תוכן המפגש יכול להיות רגיש ולעורר מבוכה אצל חלק מהמשתתפות
ולכן יישנה חשיבות גדולה ליצירת מרחב מאפשר ולא שיפוטי .בנוסף אנו
ממליצות להעביר את התוכן הנ”ל לאחר שהקבוצה עברה מספר מפגשים
משותפים ונוצר אמון בין המשתתפות.

 10-15דקות
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נושא

אופן העברת נושא

הערות ודגשים

מה סיכונים
בצריכת
פורנוגרפיה

 חלקי את הכיתה לקבוצות קטנות ,בקשי מכל קבוצה לרשום מהיכן אנושואבים את הידע המיני שלנו (הורים ,חברים ,אינטרנט ,שיעורי חינוך מיני וכד’).
 כעת בקשי מהן לכתוב מה לדעתן הסיכונים ברכישת הידע המיני שלנובאמצעות למידה מסרטוני פורנוגרפיה.
 כנסי את המשתתפות במליאה ונהלי דיון.דגשים לדיון:
•הדמויות המשתקפות  -הנשים תמיד זמינות ,רוצות ,אוהבות ונהנות מכל
מה שעושים להן .הגברים תמיד רוצים לחדור ,הזקפה שלהם נמשכת
שעות והם מפגינים ביצועים המתבטאים בתנוחות שונות.
•מרחק מהמציאות  -התנוחות ,גודל האיבר ,ההנאה של האשה מכל דבר
שעושים לה.
•אי עמידה בציפיות  -מי שלא נראה או מצויד כמו הדמויות בסרט :איבר מין
גדול ,גוף חטוב ,חזה ענק ,יכולת תפקוד אינסופית והחלפת בני זוג רבים
בזמן קצר עלול להגיע לקיום יחסי מין עם הרבה פחדים ,בושה ולחץ ,כך
שההנאה ההדדית ואף האישית נפגמת.
•הפרדת רגשות מיחסי המין  -נשים וגברים מתוארים כמכונות מין ,הדילמה
המרכזית היא לאיזה חור לחדור .במציאות אנשים מביאים למיטה את
הרגשות שלהם ,הפחדים ,המחשבות ,הניסיון ,העבר והפנטזיות.
•מה אנחנו לא רואים  -פחד ולחץ ,אנשים שחוששים להתפשט עם בן זוג
חדש ,שיחה לפני ,במהלך ואחרי .לא רואים סקס בין שניים ,אלא הבדלי
כוח( ,גבר לבוש  -אשה ערומה).

 35דקות

פורנוגרפיה
וביטויי אלימות
בזוגיות

 שאלי את המשתתפות האם לדעתן קיים קשר בין ביטוי אלימות בזוגיותוצפייה בתכנים פורנוגרפיים.
 שאלי את המשתתפות האם יש להן דוגמאות? האם הן מכירות מישהו/מישהי שצורכת פורנוגרפיה והדבר משפיע על ההקשרים האינטימיים
שהיא או הוא מנהלים.
שתפי את המשתתפות בתובנות העיקריות:
הפורנוגרפיה מציגה את האקט המיני תוך שהיא מוותרת ומתעלמת מהדדיות
בין בני הזוג ,כך שבמידה וזאת הדוגמא שלנו להתנהגות ,עלולה להיווצר
כפייה או הסכמה של אחד מבני הזוג מתוך אי נעימות ,צורך לרצות או
אפילו פחד ומתוך כך עלולה להיווצר אלימות.
בנוסף חשוב לציין גם את תעשיית הניצול המיני שנלוות לתעשיית הפורנו.

 25דקות

***מחקרים מצאו שלצפייה מרובה בפורנוגרפיה השלכות על ההנהגות
המינית ועל המציאות החברתית :צפייה מרובה מובילה לפיתוח עמדות
שליליות כלפי נשים ,המעטה בחשיבות של אונס כעבירה ,נכונות לכפות
התנהגות מינית ,שכיחות מוגזמת של יחס קשוח ולא רגיש ,אי שביעות רצון
ממערכות יחסים קיימות וירידה באמון ובאכפתיות כלפי בני זוג אינטימיים.
אמרי למשתתפות כי חשוב לנו מאוד שהן יפתחו חשיבה ביקורתית בבואן
לצפות בתכנים מסוג זה .חשוב מאוד לומר כי אנחנו בעד יחסי מין טובים
ושיוויונים ובמקום פורנוגרפיה שמציגה תמונה מעוותת ולא מציאותית ישנן
אלטרנטיבות למשל ארוטיקה  -שם ההתנהגות המינית באה לידי ביטוי
כחלק ממכלול שלם של יחסים ,תוך כבוד הן לגבר והן לאשה.

סיכום :סבב
“מה לקחתי”
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סכמי את התובנות העיקריות במפגש.
בקשי מכל משתתפת התייחסות להיכן פגשו אותה התכנים ומה היא
לוקחת מהמפגש.
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 5דקות

