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דול,

$TS1$,הגדול$TS1$

$DN2$,הגדול$DN2$יצאה13ה־בהועדי

ההברות.עםלשופ־נג

מכ־לקנותהולכת״אני

נסיים״,

$TS1$,מכנסיים״$TS1$

$DN2$,מכנסיים״$DN2$בחדווהבישרה

ועדיבקניון,הסתובבוהבנותשלה.לאמא

׳׳לאתחתונים.זוגותשנישלל:עסחזרה

אותהשאלהמכנסיים?"קונהשאתאמרנו

מכנסיים!׳/"הנה.בתמיהה.שלהאמא

במ־תחתוניםאלהממי,"לאעדי.ענתה

ח־ר

$TS1$במחר$TS1$

$DN2$במחר$DN2$,עלשלהאמאאותההעמידהמופקע״

לאמאמכנסיים,נראהזהלעד־טעותה.

חיפשהחם״,מזה״חוץתחתונים.שלה

עתיקה״.״ואתוהוסיפה:נוסף,צידוקעדי

מעט.לאדוברהמיניתהמתירנותעל

וחסרפרוץשאחריובדוררואהדורכל

החופששלתחילתועםאבלעכבות.

השיחאתשמסעירותהפרשותהגדול,

הגדולהחופשבפתח.אורבותהציבור־

ללארבזמןבעייתימשאבאיתומביא

בניהשנהבמהלךאםפיקוח.אוהשגחה

PWהיילינגר,אורנה

לאינטרנט"המרכזמנהלת

נמצאשאתה״ככלבטוח״:

אתהיותר,הדיגיטליבמרחב

עםשלם,עולםזהיותר.נחשף

עצמו״משלומדינותערים

במס־היוםשעותמרביתנמצאיםגוער

גרות,

$TS1$,במסגרות$TS1$

$DN2$,במסגרות$DN2$למכבירמתבזמןמדוברעכשיו

הקטנות.הלילהשעותעדבילו־שכולל

הז־האלכוהולואתהשעמוםאתתוסיפו

מין,

$TS1$,הזמין$TS1$

$DN2$,הזמין$DN2$להולידשעלולמסוכןמתכוןוהנה

מיןיחסיקיוםלפורנו,מוגברתחשיפה

אלכוהולהשפעתתחתאודעתבקלות

ובווטסאפ.ברשתסקססרטונ־והפצת

אתגר,טליהד״רפיעללסייג:צריך

בעמותתמיניותפגיעותתחוםמנהלת

יודעיםלאאומנםהעמותהאנשיעלם,

אין״אבלמדויקים,במספריםלנקוב

אלאפגיעות,פחותשישמכךלהסיק

סגורים,ספרובתיגניםדיווח.פחות

ש־שכךבחופש,הרווחהמלשכותחלק

לדיווח".מקורותפחות

חריגהלהתנהגותהסימניםמהםאז

אפר־יניבד״רמיוחד?טיפולשדורשת

תי,

$TS1$,אפרתי$TS1$

$DN2$,אפרתי$DN2$בקרבולהתמכרויותלמיניותמומחה

אנוהאחרונותבשניםכיטועןנוער,בנ־

יל־שלמוקדמתלסקסואליזציהעדים

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$ילדיםשלשהערכיםכךנוער,ובני

״מיני״,להיותמהרצוןמגיעיםנוערובג־

מח־החיצונית.בהופעתםמתבטאוהדבר

קרים

$TS1$מחקרים$TS1$

$DN2$מחקרים$DN2$סקסואליזציהשלשהפנמתמעלים

מתבגרותבנותשלהמיניתבהתפתחות

ושב־־שלהןעצמיהערךעלמשפיעה

עות

$TS1$ושבעות$TS1$

$DN2$ושבעות$DN2$מחקריםשלילי.באופןמגופןרצון

עקבהזוהעלייהאתמסביריםנוספים

הרוחובהלךבמדיהלכךהרבההחשיפה

בסד־פרקכלכמעטהכללי.התרבותי.

רה

$TS1$בסדרה$TS1$

$DN2$בסדרה$DN2$המשפחה״לכל"קומדיההמוגדרת

מגזי־וגםמיןרוויההרשתמין.משפריץ

נים

$TS1$מגזינים$TS1$

$DN2$מגזינים$DN2$סובליםלאונוערלילדיםהמיועדים

עלילדימעםלדברבדאיגילמאיזה

מין?

הזוהשאלהעללענותשכדיחושב׳׳אני

אפ־ד״ראומרבזמן",אחורהללכתצריך

רתי.

$TS1$.אפרתי$TS1$

$DN2$.אפרתי$DN2$מדוברתמיניותכיצדהיא״השאלה

מגיללמעשה,ההורים.בביתנתפסתאו

כשאינםגםמין,על׳מדברים׳הוריםאפס

אנוכיצרלבשמיםילדיםלכך.לבשמים

בתאובןאתמכבדיםמתלבשים,כהורים

שלנוהמראהאתאוהביםאנוואםהזוג

שאנו״.כפיעצמנואתומקבלים

יל־ביןפתוהשיחלכלולאמורמה

דים

$TS1$ילדים$TS1$

$DN2$ילדים$DN2$?לבןשהסבריםמניחהאנילהורים

15או12לבןכהסבריםאינםתשע

הרא־מדדים:שניכוללפתוח׳׳שיח

שון

$TS1$הראשון$TS1$

$DN2$הראשון$DN2$א־ךכלומרעצמית,הגדרההוא

מבחינתמיניותואתתופסהמתבגר

אניהאםמחזור...קבלתגוף,דימוי

עצמי?אתומקבלהמראהמולעומד

המ־איךבינא־שי־ם:יחסיםהואהשני

תבגר

$TS1$המתבגר$TS1$

$DN2$המתבגר$DN2$אוכסובייקטהאחר,אתתופס

לידיבאהחריגההתנהגותכאובייקט.

ועלולהה־פר־מ־ניתבהתנהגותביטוי

הפרעה".לכדילהתפתח

הרגשותויסות

הגד־רבנושא,מחקריובמסגרת
-״י

לזיהויאפשרייםמדדיםארבעהאפרתי

נוער:בניבקרבחריגהמיניתהתנהגות

מתפקדאולומדשאינונערהראשון

יכולזההמינית.מהתנהגותוכתוצאה

מולשעותיושבשהואבכךלהתבטא

הלילהבמהלךבאינטרנטפורנוגרפיה

הרפתקאותאחרבלילותבשוטטותאו

חסרתמיניתהתנהגותהשנימיניות.

יכולשאינומספרהנערובהשליטה

והתנהגותו.המינייםדחפיועללשלוט

למעשה,רגש.בניהולקושיהשלישי

כאסטר־מיניתלהתנהגותבורחהנער

טגיה

$TS1$כאסטרטגיה$TS1$

$DN2$כאסטרטגיה$DN2$כאבעםהתמודדותשלנכונהלא

חווההנערהרביעיבחיים.קשייםאו

אשמהאובושהכמושליליותתחושות

המינית.התנהגותוסביב

עםמתבגרלזהותקשהכךכללמה

היפר־מיגית?התנהגות

הוא'טוב,אומריםאנושלרוב"כיוון

עשיתיאניגםלו.יעבורזהמתבגר,

מסוכןמשפטזההזה'.בגילשטויות

עובדאניאיתםהמכוריםרובמאוד.

ההתמכרותיתהתנהגותםכיסיפרו

ההתבגרותג־לכשלה־בכרהתחילה

המוקדמת".

לפורענות?מועדיםמי

לאישיותוהשייכיםהיבטים״־שנם

הואחברהאומשפחהבאיזוהנער,של

התע־אוטראומהעברהואהאםגדל,

ללות

$TS1$התעללות$TS1$

$DN2$התעללות$DN2$,הקו־האסטרטגיותמהןבילדותו

גניטיביות

$TS1$הקוגניטיביות$TS1$

$DN2$הקוגניטיביות$DN2$תחושותמולמפעילשהוא

עבר.שהואחייםואירועישליליות

מועדתהתנהגותכיעולהממחקריי

דבוקים

למסך

£*
האינ־איגודידיעלשבוצעסקר

\\

$TS1$\\האינ$TS1$

$DN2$\\האינ$DN2$orrjחברתבאמצעותהישראלי

נוערבנ־300בקרבטולס״״זטה

שא־מחקרעלהמבוסס1318בגילאי

לון

$TS1$שאלון$TS1$

$DN2$שאלון$DN2$,הנוגעבכלכימעלהאינטרנטי

הב־בקרבהמשתמשיםאחוזלפי־סבוק,

נים

$TS1$הבנים$TS1$

$DN2$הבנים$DN2$97fc%58מהבנותגבוהיותר.)

המ־באחוזעלייהישהגיל,שעולהככל

שתמשים

$TS1$המשתמשים$TS1$

$DN2$המשתמשים$DN2$משתמשים%76המינים.בשני

%26לעומתבנות%27באינסטגרם

בסנאפצ׳אט,משתמשים%23בנים(.

לעו־%73עםמובילותבנותכאןוגם

מת

$TS1$לעומת$TS1$

$DN2$לעומת$DN2$%62,עםבאחוזירידהוישנהבנים

(.%52ל־%83)מ־בגילעלייה

בפנימטרידפרקהואהשימושהיקף

החבר־ברשתותישתמשו%48עצמו:

תיות

$TS1$החברתיות$TS1$

$DN2$החברתיות$DN2$,מצהיריםרבעכאשרובאינטרנט

רבעעוד%02עדיגדלשהשימוש

כמ־כלומר%03עדשיגדלאומרים

חצית

$TS1$כמחצית$TS1$

$DN2$כמחצית$DN2$שהשימושאומריםהנוערמבני

%02ביןיגדלהחופשבזמןבאינטרנט

מהבנות%25הנוערמבני%03%94ל־

למעלהמקבליםמהבנים(%74לעומת

מת־%57ביום.ווטסאפהודעות100מ־

עדכנים

$TS1$מתעדכנים$TS1$

$DN2$מתעדכנים$DN2$שהםמהזמןשעהעדבנעשה

השעהברבע48»^מתוכםמתעוררים,

היום.שלהראשונה

תמונותקיבלוהנוערמבנירבע

מכיריםשהםמישהושלחושפניות

בגילאיבמסרון(.אובווטמאפ,)במייל,

ובעיקרלשליש,עולההנתון1618

%3(.%71בנותלעומת%23בנים

חושפניות,תמונותשהפיצומודים

לעומת%4מוביליםהבניםכאשר

בבנות.%\

עמוד 1



קוויםבקלות

שיורדיםדברים

לרדארמתחת

ההורים.של

בחופשילדים

אימנ'איננאיור:

ישומוחצנת,הרפתקניתאישיותכוללת

מרבהוהוארגשותיובניהולקשייםלו

מיניתהתנהגותשבפועלכךלהתפרץ,

ומרגיענעיםכמקוםמשמשתתקינהלא

המורכבת״.מהמציאות׳בטוח׳ולכאורה

המ־המיניהיצראפרתי,ד״רלדברי

פותח

$TS1$המפותח$TS1$

$DN2$המפותח$DN2$היכולתעםאחדבקנהעולהאינו

לעשות,מההשכל,והרגש.המוחשל

הפערהנראהוכפיבנישלשכלנותר

״באופןהאכזריות.אתשיוצרהואהזה

רבותמשקיעההחינוךמערכתמפתיע,

ופ־והשלכותיההפורנוגרפיהבנגעי

חות

$TS1$ופחות$TS1$

$DN2$ופחות$DN2$מרגישנעראוילדמדועבשאלה

להתנהגותאופורנוגרפיהלראותצורך

החינוךלמערכתהצעתימיניות.בהיפר

בניהוליותרמאסיביבאופןלעסוקהיא

אתלווסתוביכולותיוהילדשלרגשותיו

הםכיצדללמודהמוריםעלרגשותיו.

כמהמשמעותיותדמויותלהיותיכולים

הכלהדיאלוג,לייצרהילדעבורשיותר

משמעותלייצרהילד,עבורבטוחומקום

בעולם״.חשיבותשלותחושה

אפ־זהגבולות?להציבניתןכיצד

שרי

$TS1$אפשרי$TS1$

$DN2$אפשרי$DN2$?בכלל

ביןויעילנכוןמדיאלוגמנוס״אין

מצדכוללזהדיאלוגלהורה.מתבגר

אוטונומיהלאפשרהיכולתאתאחד

זהותועםלהתמודדיוכלשהמתבגרכדי

לפתחשניומצדהעצמיות,והגדרותיו

כךלאחר.גםאךלעצמולהקשיביכולת

מצדמיניות.בנושאגבולותביצירתגם

ולשדרמגיביםלהיותההוריםעלאחד

מהמ־לדרושבבדבדאךותמיכה,חום

תבגר

$TS1$מהמתבגר$TS1$

$DN2$מהמתבגר$DN2$כדיברוריםגבולותעללשמור

בכךסביבו.ובאחריםבעצמולפגועלא

המאפ־אגוכוחותהנעראצלבוניםאנו

שרים

$TS1$המאפשרים$TS1$

$DN2$המאפשרים$DN2$ויסותויכולתעצמיתשליטהלו

העצמי״.

הדיאלוגמפתח

בתקו־להןחשוףשהנוערהסכנותסל

פת

$TS1$בתקופת$TS1$

$DN2$בתקופת$DN2$סק־טוב״:"כלמלאהגדולהחופש

םטינג

$TS1$סקםטינג$TS1$

$DN2$סקםטינג$DN2$וידיאואוטקסטהודעות)שליחת

סנאפצ׳אטיםמיני(,תוכןבעלותקצרות

מקץההודעהאתשמעלימה)אפליקציה

שנועדמוגזםעצמימיתוגשניות(,10

מזהיםפרטיםומסירתלייקיםלסחוט

סיפורהנהנצלניים.לגורמיםבצ׳אטים

בחזההצטלמהמתבגרתנערהאמיתי:

הת־אתושלחה15בתכשהייתהחשוף

מונה

$TS1$התמונה$TS1$

$DN2$התמונה$DN2$עת.באותהזוגהלבןבפייסבוק

לפתעהתמונהצצהמכןלאחרשנתיים

ולמת־בווטמאפ,מופצתלהיותוהחלה

בגרת

$TS1$ולמתבגרת$TS1$

$DN2$ולמתבגרת$DN2$להתמודדאיךהיהלאהמסכנה

זה.עם

בפניות%02%03שלקפיצה״יש

ילדיםשלגםבקיץאלינושמגיעות

ה״לי־אורנהאומרתהורים״,שלוגם

נגר,

$TS1$,ה״לינגר$TS1$

$DN2$,ה״לינגר$DN2$בטוח״לאינטרנט״המרכזמנהלת

״צריךהישראלי,האינטרנטבאיגוד

הדי־במרחבהחייםעלהדעתאתלתת

גיטלי

$TS1$הדיגיטלי$TS1$

$DN2$הדיגיטלי$DN2$,לי־כשיששכןכללאביומיום

לדים

$TS1$לילדים$TS1$

$DN2$לילדים$DN2$שאתהככלפנויות.שעותהרבה

אתהיותר,הדיגיטליבמרחבנמצא

ומ־עריםעםשלם,עולםזהיותר.נחשף

דינות

$TS1$ומדינות$TS1$

$DN2$ומדינות$DN2$עצמו״.משל

ההרגליםאתכיסבורההיילינגר

אתלוקחשהילדמהרגעלהקנותצריך

אתועושהההורהשלהסלולריהטלפון

להיקסםאוהביםשרובנוהאצבעתנועת

הבסיס.אתלהקנותצריך״כאןממנה.

מבוג־יותרגיללקבוצתעובריםכךאחר

רת

$TS1$מבוגרת$TS1$

$DN2$מבוגרת$DN2$אתשמגליםג׳,ב׳א',בכיתהילדים

כשהםהרשתשלנגמרהבלתיהמרחב

ליהנותיכוליםהםהתמימות.בשיא

ערוץאיתםלפתוחחייביםאבלממנו,

נעי־לאדבריםלקרותשיכוליםולהגיד

מים

$TS1$נעימים$TS1$

$DN2$נעימים$DN2$שיורדיםדבריםקוריםבקלותכי

ההורים".שללרדארמתחת

בשאנחנולעשותאמוריםאנחנומה

מיניים?לתכניםנחששהילדחושדים

ברגעכילהתרגז,ולא10עד״לספור

הבאה.לפעםאותונועלזהשמתרגזים,

שעלו־מאנשיםלהזהירהזדמנותזו

לים

$TS1$שעלולים$TS1$

$DN2$שעלולים$DN2$אניהצעיריםלגיליםבו.לפגוע

אפשרסינון.תוכנותעלבחוםממליצה

האינ־מספקתשלוםללאאותןלקבל

טרנט.

$TS1$.האינטרנט$TS1$

$DN2$.האינטרנט$DN2$אפשראיובוגריםנעריםאצל

לה־יידעוהםכיסינוןתוכנתלשים

דוף

$TS1$להדוף$TS1$

$DN2$להדוף$DN2$,אחד:דברנשארשאיתםכךאותה

לשי־מקוםשישחושבתאניהדיאלוג.

חה

$TS1$לשיחה$TS1$

$DN2$לשיחה$DN2$.מפדופיליםפוחדת׳אנילומר:כנה

לוקחלאשאתהלהאמיןורוצהברשת

ליחשובשלך.בחבריםבפגיעהחלק

פוגעומישהוקורהמשהושאםשתדע

סומךשאתהמיכלאלאואליתפנהבך,

בסדר?׳׳הכללשאול:לעת,מעתעליו׳.

בצורהדווקאלאוהדיאלוגאתולגרות

לה־אולוותראסורמקרה,בכלישירה.

שאיר

$TS1$להשאיר$TS1$

$DN2$להשאיר$DN2$פתוחים״.הדבריםאת

)בתמונה(:אפרתייניבד״ר^^^

מצדמיניות,בנושאגבולות״ביצירת

חוםולשדרלהגיבההוריםעלאחד

מהמתבגרלדרושבבדבדאךותמיכה,

לאכדיברוריםגבולותעללשמור

סביבו״ובאחריםבעצמולפגוע
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