
הורות במרחב הפורנוגרפי
קורס חינוך מיני  –שלישימפגש 
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מה מעסיק נוער בהביט המיני
שימו לב גם לגלוי וגם לסמוי
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המיניבהיבט מה מעסיק נוער 
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פורנוגרפיה

Porne =זנות
Graphic=לתעד/לכתוב
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(ל אן באר'רייצ)אבל הוא מספק להם את ההפך -אנר מבטיח לצופים שלו סיפוק מיני 'האירוניה בפורנו היא שהז



הפורנוגרפיההתפתחות 

מערכות ייצור/ מכונה –קפיטליזם –19מאה 

הפצה חופשית ומסחרית–20מאה 
במחתרת–סרטים אילמים בשחור לבן : 20-שנות ה

סרטי פורנו בבתי קולנוע: 60-שנות ה
קלטות וידאו ביתיות: 80-שנות ה
אינטרנט–90-שנות ה

אתרי הפורנו מדורגים בדירוג  –21מאה 
בעולםהיקרים והמבוקשים דומייניםכ

6



הגדרות שונות לפורנוגרפיה
חזותית או צלילית או כל טקסט אחר שנועדו לעורר גירוי מיני באמצעות תיאור ישיר של  , יצירה מילולית•

(האנציקלופדיה של הרעיונות: מתוך. )פעילות איברי המין

זמינות למין  , כוח בין גברים ונשים שבהם נשים מוצגות כזונות מעצם טבען-עקבית ומשפילה של יחסיתמונה •
…בכל מצב ובכל תנאי ונהנות מהשפלה זו

..  למרבית הפתחים בגוףחדירה פעולות מיניות בצורה אקראית דחוסה וכאוטית המתעדים תיעוד •
(דבורקין"  )…או מילים/גרפית ומפורשת מינית של נשים באמצעות תמונות והכפפה "•

..."  הפורנוגרפיה מתירה לגברים לקבל את כל מה שירצו מבחינה מינית...אמצעי להבניה החברתית של מיניות"•
מקינון
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דופמין הוא מוליך עצבי  ההיבט הכימי
שאחראי על הגברת  
.תחושת ההנאה בגוף
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צפיה  
בפורנו

עודף של  
דופין

המוח לא  
מרגיש  

את  
"ההיי"

המוח  
עוד" מבקש"

צריכה מוגברת של  
דופמין



המרחב הפורנוגרפי
https://xnet.ynet.co.il
/architecture/articles

/0,14710,L-
3106751,00.html

https://xnet.ynet.co.il/architecture/articles/0,14710,L-3106751,00.html


"הסמויים"המסרים 
https://www.pornhub.com/

https://theporndude.com/he

https://www.harmanit.co.il/pvrnv,mchvir, 8456.html

https://www.ixxx.com/
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https://www.pornhub.com/
https://theporndude.com/he
https://www.ixxx.com/
https://www.ixxx.com/


מקרביםגבולות 
עולם המבוגרים

"על השולחן"שיח 
באינטרנט/הדרכה לשימוש בטלפון

מתן מידע אמין
מודעות  
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בבית( גם)חינוך מיני 
מתוכנן

התפתחות מינית
גבולות

אינטימיות
שיח רגשי

בחירה ללמד משהו/רצון
ללמוד/לדעת/תחושה שהגיע הזמן לדבר

ספונטני
סרטים/בעקבות משהו שראינו בטלוויזיה

בעקבות אירוע
בגלל שאלה שנשאלה

חשיפה לתוכן מסוים
שיר שהיה ברדיו

ידיעה בחדשות
פרסומת

סהר גל–בחינוך המיני בבית ה.שותףלהיות 
סהר גל–בחינוך המיני בבית ה.שותףלהיות 



כלי הניווט ההוריים שברשותנו

אמת

עונים על מה שנשאלנו

מותאם פשוט

מחזירים בשאלה
השתהות

תשובות

עזרה

גבולות

סהר גל–-קורס חינוך מיני –-שלישי מפגש 



נוער
אליס אוזמן–בן פוגש בן : עוצר נשימה
לי ראובני בר דוד–מיטה וחצי 

רוטמןואיזבלה קורינהר'הת–! ?מה באמת
ליאניר אפרת "ד–מובילות , משפיעות, נוכחות

דנאהםקלי –הבנים הגדול /ספר הבנות
ר דליה  "רונית ארגמן וד–מילדה לנערה / מילד לנער

ניסים
דפנה שריר–איילת מקבלת 

ודי בלום'ג–זאת אני מרגרט , אלוהים אתה שם
Vaginas and Periods 101: a Pop-Up Book -  כריסטיאן

לילהוקריסטןהוגר 

3-10גיל 
טל ברייר מוחה–לביאת 

דבי לוי–ואני אומרת לא 

אורן לביא–חשובות הממשספר השתיקות 

מאירה ברנע גולדברג–הילדה שרצתה 

וסי'מגברברה –? אבא אתה אוהב אותי

יעל פדר–הגוף שלי הוא רק שלי 

יעל פדר–יש לי סוד 

שהם סמית–ככה באתי לעולם 

לי ראובני בר דוד–אמא בטן אמא לב 

שני פרידמן–הממלכה של אלה 

דורפלדקורי –הארנב הקשיב 

קטוסקספיונה–הסיפור האמיתי והמופלא על איך תינוקות באים לעולם 

בתיה האס פורטר–שיחות על הגוף 

Bodies Are Cool-טיילור פדר

הורים

בשרטישלומית הברון וסנדי –מידע אמין על מין 

ורנקיואל –לדבר על מין עם ילדנו 

?  נדה החינוכית שלי'מה האג-לשאול את עצמי . 1
התרבות ואת עולם , האם הספר תואם את החינוך

?הערכים שלי
?  איך הספר כתוב? איך התמונות-לעיין בספר . 2

?איך זה מרגיש לך לקרוא אותו
-שלי ה.הילדבמחשבה על . 3

?  לאופי? יתאימו לגיל-התמונות /הנושאים/המלל
?ה.עבורוזה התזמון הנכון 

?איך לבחור ספר

סהר גל–בחינוך המיני בבית ה.שותףלהיות 



גורמי תמיכה וסיוע

סהר גל–בחינוך המיני בבית ה.שותףלהיות 



–רבהתודה
על השיח, על ההקשבה, על הנוכחות

0503012060גלסהר


