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תקציר
בעידן הדיגיטלי ילדים ומתבגרים משתמשים במרשתת ובמדיה החברתית באופן
יום-יומי כחלק מתהליך החיברות שלהם ומיצירת מערכות יחסים בין-אישיות ,אך
גם כביטוי ליצירתיות ולביטוי ה״אני״ והזהות האישית שלהם .הם צורכים מידע
ותכנים באופן פסיבי ומפיצים ויוצרים תכנים באופן אקטיבי .מרחבי המרשתת
משמשים גם זירה נוחה לחקר סוגיות בנושאי מין ,מיניות ומגדר בתקופת גיל
ההתבגרות.
בסקירה זו נציג את התכנים העיקריים הקשורים למגדר ,למין ולמיניות
המוצגים במדיה הדיגיטלית ואת השפעותיהם על ילדים ,מתבגרים וצעירים ,וכן
נבחן את המוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים הפועלים במרחב זה לחינוך
מיטיב לצעירים ולצעירות ,לאפשרויות למידה ולסיכויים לפיתוח אישי .בסקירה
יוצגו תכנים שונים :תוכני השראה בנושא הופעה חיצונית וניטור הגוף ,שיפור
הכושר הגופני ( )fitspirationהרזיה ( ,body positivity ,)thinspirationמידע
נגיש על מין ,מיניות ומגדר ,תכנים מיניים ומסרוני מין כמו סקסטינג ותכנים
פורנוגרפיים .כמו כן ,הסקירה תמוקד בהשפעות של תכנים אלו ובהשפעותיהם
על ילדים ובני נוער במגוון הקשרים :רגשיים ,פסיכולוגיים ,בריאותיים ,חברתיים,
התנהגותיים ואישיותיים .בהקשר זה ספרות המחקר מצביעה על השפעות
חיוביות כמו פיתוח זהויות אישית ,מינית ומגדרית ,העצמה נשית ,אקטיביזם
חברתי ,מסוגלות אישית ואוטונומיה ,מחד גיסא ,אך מתוארות בה גם השפעות
כמו אלימות מינית בעקבות צפייה מתמשכת במסרים מיניים אלימים ברשת,
הטרדה וניצול ,התנהגויות מיניות מסכנות ,התפתחות הפרעות אכילה ופתולוגיה
של אכילה ,ירידה בערך העצמי והחפצה עצמית ,מאידך גיסא .החשיפה לתכנים
מיניים משפיעה באופנים שונים על משתמשים שונים ותלויה בגורמים נוספים
כמו רקע משפחתי ,מעורבות הורים ,שייכות לקבוצת השווים ,מנגנוני הגנה
ומאפייני סיכון.
סקירת המוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים ומדיניותם בנושאי מין ,מגדר,
מיניות וגלישה בטוחה במרשתת מדגישה את תפקידם של הסוכנים האלה:
מורים וגננות בבתי ספר ובגנים ,מדריכים ומנחים במערכות חינוך בלתי פורמלי
ובמוסדות להכשרת מורים ואנשי מקצוע במוסדות ממשלתיים ובארגונים
בין-לאומיים העוסקים בהטמעת תוכניות מניעה והתערבות בנושא חינוך מיני
וחינוך למיניות בריאה ,צמצום אלימות מינית ומיגור הבריונות המינית במרשתת,
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הכלה ושוויון ,למידה חברתית-רגשית וקבלת האחר .לסוכנים בלתי פורמליים
נוספים השפעה רבה גם כן ,הכוונה בעיקר למעורבות הורים ולתנועות ויראליות
המאפשרות לפתח מודעות חברתית ,אקטיביזם לשוויון חברתי ושינוי.
מילות מפתח :מין ,מיניות ,מגדר ,חינוך מיני ,חינוך למיניות ,רשתות חברתיות,
מתבגרים ,צעיריםgender, sexuality, sex, sex education, social media, ,
.social networks, digital communication, adolescents, digital era
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Abstract
In the digital era, children and adolescents use the Internet and social
media daily as part of their socialization process and while learning
to form interpersonal relationships, and to express their creativity
and personal identity. Children and adolescents consume online
information and contents passively, and create and send digital
contents also actively. In this context, the Internet is a rich field for
studying sexual, sex-related and gender-related questions during
adolescence in the digital era.
In this literature review we present the main digital contents related
to gender, sex and sexuality available online, and their impacts on
children, adolescents and young adults. We also examine the formal
and non-formal institutions, which operate in this field in order to
offer optimal sexual education opportunities for youth, as well as
learning opportunities and venues for personal growth. The review
discusses various digital contents: thinspiration and fitspiration
contents, information on sex, gender and sexuality, sexting and
pornography. The review focuses on the positive and negative
implications of consuming these contents for children and youth
in various contexts: the emotional, psychological, social, personal
and health-related influences. Additionally, the review studies the
different formal and non-formal agents involved in promoting
optimal sex education and sexuality education.
Keywords: gender, sex, sexuality, sex education, social media, social
networks, digital communication, adolescents, digital era.
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 .1מבוא
 1.1כללי
בעידן הדיגיטלי השימוש במרשתת ובמכשירים חכמים נפוץ בכל תחומי החיים.
אינטראקציות חברתיות מתרחשות בבלוגים ,ברשתות חברתיות וביישומונים
שייעודם לקשר בין משתמשים שונים .לצעירים ולצעירות 1ברחבי העולם יש גישה
בכל עת ובכל מקום למידע מקוון ,לתקשורת ולבידור .כיום שליש מהמשתמשים
במרשתת ובמכשירים דיגיטליים חכמים ברחבי העולם הוא מתחת לגיל ,18
כולל בארצות מתפתחות ,היכן שילדים מובילים בשימוש במרשתת בעיקר
באמצעות טלפונים סלולריים (International Telecommunication Union,
 .)2020; Sesar et al., 2019בספרות המקצועית מצביעים על כך שגיל החשיפה
למרשתת בירידה מתמשכת ,וכבר בגיל הרך פעוטות מתחת לגיל שנתיים מבלים
בממוצע שעה ביום בצפייה בתכנים או בשימוש במכשירים דיגיטליים ,וגיל
החשיפה הראשונית למסכים הוא בין  3ל 5-חודשים .אומנם מרבית המחקרים על
החשיפה למדיה בגיל זה מתמקדים בתוכני טלוויזיה ,אך פעוטות רבים מוצאים
עניין בטלפונים סלולריים חכמים ובטאבלטים .מכשירים אלה נמצאים בשימוש
2
גובר גם בקרב בני הגיל הרך (.)Valkenburg & Piotrowski, 2017
אמצעי התקשורת הדיגיטליים והרשתות החברתיות 3מאפשרים ,בין השאר,
לצעירים לבטא את זהותם ואת ייצוגם העצמי בחיי היום-יום .ביטויים חזותיים
וטקסטואליים של זהות זו כוללים תמונות ,גרפיקה וטקסטים ,המבנים את
ה״אני״ ומייצגים אותו ומחזקים נרטיבים מסוימים בנוגע לחיים האישיים ולזהות

 1בסקירה זו השימוש בלשון זכר רבים מתייחס לכל המגדרים גם יחד ללא משוא פנים.
בכל מקום שבו נתייחס בלשון זכר רבים לקבוצות גיל שונות השימוש יהיה מתוך לשון
שוויונית מגדרית.
 2בסקירה זו נתייחס לקבוצות הגיל השונות באופן כללי לפי פילוח השנים הזה :פעוטות
( ,)2–0ילדים בגיל הרך ( ,)5–2ילדים בגיל בית הספר היסודי ( ,)12–5מתבגרים/בני
נוער ( ,)18–12צעירים ( .)21–18לרוב פילוח זה מקובל בספרות המחקר ,ראו למשל
 .Valkenburg & Piotrowski, 2017למידע נוסף על דור המשתמשים הצעירים,
המכונה גם דור ה ,Z-ראו רן ,ע' ,אלמגור ,ר' ויוספסברג-בן יהושע ,ל' ( .)2019הלומדים
החדשים :מאפייני דור ה Z-בכיתה ומעבר לכותלי בית הספר .הוצאת מכון מופ"ת ,מרכז
המידע הבין מכללתי.
 3רשת חברתית היא אתר או יישומון התומך ומעודד אינטראקציות בין-אישיות במרשתת.
הרשת החברתית נגישה למשתמשים באמצעות מכשירים חכמים כמו טלפונים סלולריים,
מחשבים ומכשירים אלקטרוניים אחרים.
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האישית ,כפי שהם מוצגים בפרופילים המקוונים עבור קהלים מסוימים ,לרוב
קבוצת בני הגיל של המשתמשים .יותר ממחצית מהילדים לפני גיל ההתבגרות
משתמשים ברשתות החברתיות למרות היותם מתחת לגיל המינימום הנדרש כדי
לפתוח חשבון ( 13שנים) (Fardouly et al., 2018; Machimbarrena et al.,
.)2019; Shield Dobson, 2015
מספר החברים של מתבגרים צעירים ברשתות החברתיות הוא סמן
לסטטוס חברתי ,והרשתות החברתיות מאפשרות להם גם לחקור את משמעות
האינטימיות ותהליכי החיברות בעולם הדיגיטלי ומחוץ לו .כך צעירים בני 24–15
הם הקבוצה המחוברת ביותר 71% :מהצעירים בעולם משתמשים במרשתת
וברשתות החברתיות בהשוואה ל 48%-מכלל האוכלוסייה (.)UNICEF, 2017
במחקר שנערך בספרד בקרב  25,000צעירים בגילים  18–11נמצא ש 95.7%-היו
בעלי טלפון חכם ו 86.6%-מהם השתמשו בו יום-יום 20.6% .מהנשאלים דיווחו
על  5שעות ויותר ביום של שימוש במכשירים במהלך השבוע ועד  33.2%שימוש
בסופי שבוע ( .)Machimbarrena et al., 2019ברמה מקומית ,בישראל ,שיעורי
המשתמשים מתחת לגיל  18ברשתות חברתיות הוא מהגבוהים בעולם .ישראל
מדורגת במקום הרביעי מתוך  41מדינות מבחינת השימוש היומי במרשתת
( 4שעות ויותר) בקרב מתבגרים .ל 83%-מהילדים הישראלים יש טלפון
סלולרי ,ומרביתם מקבלים אותו כבר בגיל שמונה .צעירים רבים משתמשים
בוואטסאפ ,הרשת החברתית הפופולרית ביותר בישראל ( ,)91%המובילה על
שיעורי המשתמשים באינסטגרם ( ,)81%בפייסבוק ( )50%ובטיקטוק ()60%
(דוח האינטרנט של בזק ;2019 ,להלן תרשים  .)1ככלל ,ילדים וצעירים גולשים
באמצעות מחשבים ,מחשבים ניידים ,טאבלטים וטלפונים חכמים (אייזנקוט
ואחרות ;2019 ,דולב-כהן ולפידות-לפלר.)2016 ,
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תרשים  :1שימוש ברשתות חברתיות בישראל על ידי צעירים
(דוח האינטרנט של בזק )2019

בשנים האחרונות ,בעקבות שינוי בצרכים של מתבגרים צעירים ומספרן הגדל
של פלטפורמות חברתיות ,חלו שינויים בשימוש ברשתות החברתיות השונות,
לדוגמה השימוש בפייסבוק דעך ורק מחצית מבני  17–13משתמשים בפלטפורמה
זו .מרבית הגולשים בקרב בני הנוער סבורים שבשל המספר הגדול של מבוגרים
המשתמשים בפייסבוק ,כולל הוריהם ,הרשת החברתית הזו אינה מספקת עוד
תחושה של פרטיות מפני מבוגרים .לעומת זאת ,שיעור המתבגרים המשתמשים
בטוויטר נשאר יציב ( ,)32%והשימוש באינסטגרם ובסנאפצ׳ט עלה ל 72%-ול-
 ,69%בהתאמה ,בקרב בני  .17–13נטיית המתבגרים לכיוון טוויטר ,אינסטגרם,
סנאפצ׳ט ,טיקטוק וטמבלר נובעת מכך שפלטפורמות אלו מעניקות מענה טוב
יותר לצורכי הביטוי העצמי שלהם ,לתמיכה חברתית ולפרטיות ממבוגרים.
מרבית המתבגרים משתמשים יום-יום בשלוש רשתות חברתית שונות לפחות
(.)Vannucci & McCauley Ohannessian, 2019
למדיה תפקיד מרכזי בתהליכי החיברות של מתבגרים :היא מספקת שליטה
ואוטונומיה לצעירים ,מאפשרת להם להחליט אילו תכנים לצרוך ,עם מי
להתרועע במרחב הווירטואלי ,מתי ליצור קשרים וכיצד ליצור אותם .כך אמצעי
התקשורת הדיגיטליים מסייעים בפיתוח תפיסה עצמית ,הערכה עצמית ומודעות
עצמית ומעניקים הזדמנויות חשובות להתנסות עם המיניות ועם האופן שבו
צעירים מציגים את עצמם מבחינה מינית .בה בעת ,בעקבות השימוש במדיה
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ניכרות גם השפעות שליליות על ההתפתחות החברתית-רגשית ,בגלל התכנים
השונים שלהם נחשפים ובגלל האופן שבו משתמשים בפלטפורמות הללו .תכנים
מסוימים עלולים להשפיע באופן שונה על ילדים ,מתבגרים וצעירים בהתאם
לאופני השימוש שלהם :שימוש חיובי עשוי לסייע בבניית ההערכה העצמית,
בהעצמת מערכות יחסים עם בני גילם ובעיצוב זהותם ,ואילו שימוש שלילי עלול
להוביל להתנהגות תוקפנית ,לאלימות מינית ,להפרעות נפשיות ולהתנהגויות
מיניות ְמסכנות (.)Valkenburg & Piotrowski, 2017
הרשתות החברתיות מאפשרות למשתמשים מתבגרים לשמור על קשרים עם
חבריהם ,בתקופה רגישה במיוחד הכוללת שינויים גופניים ,קוגניטיביים ,רגשיים
וחברתיים .כפי שנמחיש בסקירה זו ,השימוש ברשתות החברתיות עשוי להיות
שימוש פסיבי ,דהיינו גלישה בתכנים של משתמשים אחרים וצריכת מידע ,או
שימוש אקטיבי ,דהיינו יצירת תכנים ופרסומם וקיום אינטראקציות חברתיות
( .)Fardouly et al., 2018השימושים השונים ,הן הפסיביים והן האקטיבים,
משפיעים על ילדים ,מתבגרים וצעירים .לדוגמה ,נמצא קשר בין שימוש פסיבי
במדיה לבין בדידות ונטייה לדיכאון ,ואילו שימוש אקטיבי נמצא כתורם לרווחה
אישית (.)Fardouly et al., 2018; Smahel et al., 2020; Yavich et al., 2019
אנו נעסוק בהרחבה בהשפעות אלה בפרקי הסקירה.
גם פערים כלכליים ,חברתיים ומעמדיים משפיעים על השימוש במרשתת על
ידי ילדים ,בני נוער וצעירים .בדוח עדכני שנערך ב 19-מדינות באירופה בקרב
ילדים ומתבגרים בני  )Smahel et al., 2020( 16–9דווח כי מרביתם גולשים כיום
באמצעות טלפונים חכמים .במדינות מסוימות בנות גולשות יותר מבנים באמצעות
טלפונים חכמים ,ובמדינות אחדות כמו נורבגיה ,מלטה ,פולין וצרפת בנות גולשות
מספר פעמים רב יותר ביום מטלפונים סלולריים בהשוואה לבנים .יצוין שהבדלי
המגדר שדווחו מעטים ,ובמרבית המדינות שנסקרו בנים ובנות גולשים באותה
מידה במכשירים הסלולריים .לעומת זאת ,באפריקה  60%מהצעירים ביבשת אינם
גולשים בקביעות בשל היעדר תשתיות מרשתת .נוסף על כך ,נמצא שהנגישות
למכשירים דיגיטליים מעצימה פערים מגדריים במדינות מתפתחות .בשנת 2017
שיעור המשתמשים (בנים) היה גבוה ב 12%-משיעור המשתמשות במרשתת.
בהודו פחות משליש ממשתמשי המרשתת הן נשים .במדינות רבות יש פיקוח
ובקרה על גלישה של נשים במרשתת ,וכפי שנדגיש בעמודים הבאים ,הנשים גם
מדווחות יותר על חוויות שליליות ברשת (.)UNICEF, 2017
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 1.2מין ,מגדר ומיניות
סקירה זו עוסקת במין ,במגדר ובמיניות בעולם הדיגיטלי .מונחים אלו דורשים
הבהרה לאור השימוש הנעשה בהם לחלופין .למילה מין בעברית כמה מובנים
שונים )1( :מין ( ,)sexהגדרה ביולוגית ,זיהוי זכר או נקבה; ( )2יחסי אישות
( )sex) (3הגדרת בעל החיים ( .)speciesלרוב קביעת המין מתרחשת סמוך ללידה
( ,)sex assigned at birthכשרופא/ה קובע/ת את מין היילוד/ה באמצעות בחינת
איברי המין החיצוניים ,המטען הגנטי ו/או הפרופיל ההורמונלי .לעיתים קביעת
המין מתרחשת באבחון לפני הלידה באמצעות הדמיית קול (.)ultrasound
רוב היילודים מאופיינים בלידתם בדיכוטומיה מינית של זכר–נקבה ,אולם
מכלול גורמים גנטיים ,הורמונליים וסביבתיים עלולים לגרום ללידה של יילוד
עם איברי מין שאינם מוגדרים היטב ( ,)ambiguous sex genitaliaמה
שמכנים ברפואה Carpenter,( Disorder of Sex Development – DSD
 ,)2016ורבים מהם מוגדרים כאינטרסקס ( .)intersexבעבר הייתה ההמלצה
הרפואית לתת להורי היילוד לבחור את המין/המגדר שהיו רוצים עבור ילדם.
אולם כיום ישנה מגמה הולכת וגדלה של מתן אפשרות בחירה לילדים עצמם,
דבר המחייב התייחסות לא מובחנת למגדר בגיל הילדות ובגיל ההתבגרות עד
לקבלת ההחלטה על ידי המתבגר/ת .בישראל נוטים להגדיר מצבי אינטרסקס
כפתולוגיים ולפעול באמצעים כירורגיים והורמונליים כדי ל״תקן״ את המגדר.
אולם בשנים האחרונות קמה תנועה הקוראת לדחות את “החלטת התיקון״
ולאפשר לילדים אלו לגדול ולבחור את מיניותם בעצמם (.)Danon, 2018
מגדר הוא מונח המתייחס לעמדות ,לרגשות ולהתנהגויות בתרבות מסוימת
הקשורים למין הביולוגי של האדם (;American Psychological Association
 .)APA, 2020חשוב לציין כי נושא הזהות המגדרית הוא תלוי תרבות ומקום,
ובהקשרים שונים ישנן הגדרות שונות לזהויות השונות .במדעי החברה המונח
מגדר ( )genderמתייחס להבדלים בין נשים וגברים שהם תלויי תרבות וחברה.
לפי תאוריות פמיניסטיות שונות ,המין ( sexזכר מול נקבה) הוא קטגוריה
ביולוגית ,אנטומית ודיכוטומית שלילית ,מכיוון שמגדר אינו תוצאה של מין
ביולוגי ,אלא הוא משקף משמעות תרבותית המוענקת לגוף מיני (זכר או נקבה).
זהות מגדרית עשויה להיות זהה לזהות המינית או שונה ממנה כמו במקרים
של טרנסקסואלים וטרנסג׳נדרים .מגדר הוא מושג תאורטי המעניק משמעות
ליחסים בין גברים ונשים ,לזהויות שלהם בתרבויות שונות ולהיבטים היסטוריים
ותרבותיים בנוגע לגבריות ולנשיות כחלק מסדר חברתי ,כלכלי ,פוליטי ותרבותי
(קוליק.)Butler, 1999 ;2018 ,
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גם מיניות ( )sexualityהיא מושג תלוי תרבות ותלוי הקשר ומרחב .מיניות היא
תהליך למידה חיוני ומהותי בהתפתחות תקינה של מתבגרים ,המושפע ממנהגים,
מנורמות ,מהתנהגויות ומחוקים המקובלים בחברה .מיניות בריאה מובילה לרווחה
נפשית ,גופנית ,רגשית וחברתית ,והיא נשענת על גישה חיובית ומכבדת כלפי בני
אדם ומין ,ללא כפייה ,אפליה או אלימות (הוכהויזר ואחרות.)2019 ,
לשם הבהרה נציין כאן הגדרות ומונחים נוספים שנשתמש בהם בסקירה
זו (סנוף-פילפול וזאבי .)Turban & Ehrensaft, 2018 ;2017 ,זהות מגדרית
( )gender identityהיא ההגדרה העצמית של האדם בהתאם לתחושתו
הפסיכולוגית“ .לעשות מגדר״ ( )doing genderהוא מונח שהוטבע לראשונה
על ידי ווסט וצימרמן ( ,)West & Zimmerman, 1987מי שהגדירו את המגדר
כמכלול של התנהגויות יום-יומיות המגדירות את האדם ולא תכונה מולדת.
התנהגויות אלו כוללות את מידת הביצועיות של האדם כלפי זהותו המגדרית
וכן את האחריותיות שלו בנוגע למגדרו .מונח זה מדגיש את מערכות היחסים
בחברה ,מערכות המסווגות אנשים בהתאם להתנהגויות מגדריות אופייניות .עם
התרחבות הזהויות המגדריות ,הורחב “לעשות מגדר״ וכלל פעלנות ואחריותיות
של אנשים שאינם בינריים באמצעות בחירת כינוי הגוף בעת לשון הפנייה
(הוא ,היא ,הם)“ ,יציאה מהארון״ המגדרי ומופעים חיצוניים מגוונים המתועדים
בצילומים עצמיים ( .)Darwin, 2017לעיתים השימוש בו-זמנית במונחים מין/
מגדר מומלץ כדי להימנע מבלבול.
הגדרות הזהות המגדרית התפתחו והשתנו עם הזמן ,כתוצאה משינויים
בתפיסות ובעמדות חברתיות ,תרבותיות ומדעיות ( .)APA, 2020התפיסה
המסורתית של מערכת מגדר דיכוטומית נעה בין שני קטבים :זהות מגדר גברית
( )masculineוזהות מגדר נשית ( .)feminineתפיסה זו תומכת בהגדרה בינרית
של שני קטבים המנוגדים זה לזה .ההגדרה הדיכוטומית נפרצה עם הגדרת “אחר״
שאפשרה זהות מגדרית שונה והעלתה את מגוון הזהויות לשלושה :גבר ,אישה
ואחר .אולם המונח “אחר״ ,המשויך לפעולת  ,otheringלעיתים נתפס כמפלה
ושיפוטי המעמיד את המשתתפים בעמדת נחיתות ושונות אל מול הנורמה
(.)Lindqvist et al., 2020
דרך אחרת לתאר את הזהות המגדרית מתייחסת למידת הנשיות או הגבריות
של האדם .מודל חמשת החלקים מתאר סולם זהות הכולל :זהות גברית
( ,)masculineגבריות מרכזית ( ,)masculine of centerאנדרוגיניות ,נשיות
מרכזית ( ,)feminine of centerנשיות ( .)feminineמודל זה עדיין מייצג זהויות
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מגדריות מקובעות שאינן תואמות את הזהויות המגדריות הדינמיות הקיימות
בחברה וכוללות ,בין היתר ,גם זהות א-מגדרית ,זהות מגדרית משתנה או זהות
מגדרית מורכבת של כל המגדרים בו-זמנית .לריבוי הזהויות המגדריות שמות
נרדפים כמו שונות מגדרית ( )gender variance or gender diversityאו
רוחב מגדרי ( .)gender expansivenessשמות אלה מקובלים בשדות השונים
של המחקר ומדגישים את ההגדרה העצמית של המשתתפים במחקרים ואת
ההימנעות מאפליה או מפגיעה אחרת .בתנועה שבין התאמה מגדרית ומינית ובין
אי-התאמה ניתן לאפיין מגדר ציס ( ,)cis genderקרי א.נשים שהמגדר שמשויך
להם בלידתם תואם את זהותם המגדרית.
מגוון מגדרי הוא מונח שהחליף את המונח אי-התאמה מגדרית ,והוא מתייחס
לא.נשים שאינם עוקבים אחר הגדרות מגדריות אופייניות .אולם א.נשים אלו
עלולים לסבול מתעוקה מגדרית ( .)Gender dysphoriaכיום ההגדרות
הרפואיות ,המבוססות על  ,DSM-5כוללת את האבחון של א.נשים המביעים
חוסר שקט קליני כתגובה לאי-ההתאמה של זהותם המגדרית למגדר המשויך
להם מלידה .בעבר המונחים הרווחים היו gender identity disorder/
 ,transsexualismאולם כיום לא מקובל להשתמש בהם.
טרנסג׳נדר ( )transgenderהוא/היא איש/אישה אשר המגדר ששויך להם
בלידה מנוגד לזהות המגדרית שלהם .כיום מקובל להתייחס למונח זה כ״מונח
מטרייה״ הכולל מגוון זהויות מגדריות הנחוות באופן שונה מהמגדר המשויך בלידה
(ללא מעורבות של ניתוחים) ( .)Darwin, 2020הזהות הטרנסג׳נדרית קוראת
תיגר על הבינריות המגדרית ויוצרת קטגוריה חדשה אנטי-מגדרית שבה גבולות
המגדר מטושטשים ואינם תלויי איברי מין ,מטען תורשתי או תפיסות חברתיות.
מגוון הזהויות הטרנסג׳נדריות כולל בקצה האחד אנשים טרנסקסואלים שאינם
חשים התאמה בין המגדר המשויך להם מלידה לבין המגדר שעימו הם חשים
הזדהות רבה .אנשים טרנסקסואלים פועלים לתיקון המגדר שלהם והתאמתו
למגדר שאליו הם רוצים להשתייך באמצעות סממנים חיצוניים כגון לבוש ,איפור
וכן שינוי סממני מין אנטומיים באמצעות טיפולים הורמונליים וניתוחים .שינוי
זה מלווה בשינויים חברתיים ושפתיים הכוללים שינוי שם ,פנייה בלשון המגדר
החדש או אף פנייה בלשון רבים .בקצה השני של הזהויות הטרנסג׳נדריות קיימת
זהות ג׳נדרקווירית ( )gender queer; GQשאינה מזדהה באופן מובהק ומוחלט
עם זהות מגדרית אחת .הדינמיות בהזדהות המינית יכולה להוביל להימנעות
משינוי סממני איברי המין ,שינוי שהוא רדיקלי ובלתי הפיך .הזהות המגדרית
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הג׳נדרקווירית מתבטאת בעיקר בסממנים חברתיים ולשוניים :שינוי שם או
בקשה לפנייה בלשון מגדרית שאינה תואמת את המגדר החיצוני (ברשטלינג,
 .)2012בהקשר זה נציין שהשפה היא כלי במאבק על הזהות המגדרית ,והיא
מרכיב אקטיביסטי חברתי חשוב .השפה העברית מושתתת על הפרדה מגדרית
מובחנת ,ועל כן היא כופה מציאות בינרית נוקשה שלעיתים עשויה לשמש
ככוח מניע לתיקוף המעבר מהזהות המשויכת בלידה לזהות המגדרית הנוכחית
(היציאה מן הארון המגדרי) .הארגון הפסיכולוגי האמריקאי ( )APA, 2020הציג
הגדרות לתשע זהויות שונות שעשויות לאפיין משתתפים במחקר:
תרשים  :2מגוון זהויות מגדריות ()APA, 2020, pp. 138-141
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לפי ארגון הבריאות העולמי ,מיניות ( )sexualityהיא מרכיב עיקרי באורך
חייו של האדם הכוללת זהויות מינית ומגדרית ,תפקידים מיניים ,נטייה
מינית ,ארוטיקה ,עונג ,אינטימיות ופריון .מיניות באה לידי ביטוי באמצעות
מחשבות ,דמיונות ,תשוקות ,אמונות ,גישות ,ערכים ,התנהגויות ,פרקטיקות,
תפקידים ומערכות יחסים .בעוד מיניות יכולה לכלול את כל הללו ,אין הדבר
אומר כי מרכיבים אלו נחווים ומבוטאים במיניות של האדם .המיניות מושפעת
ממערכת גומלין של מרכיבים ביולוגיים ,פסיכולוגיים ,חברתיים ,כלכליים
פוליטיים ,תרבותיים ,חוקיים ,היסטוריים ,דתיים ורוחניים (World Health
 .)Organization, 2006המיניות מתוארת גם בסולם הנע ממיניות מלאה ועד
לא-מיניות ,כשא-מיניות מוגדרת כהיעדר משיכה מינית או עניין נמוך מאוד
בהתנהגות מינית (.)APA, 2020
נטייה מינית ( )sexual orientationמוגדרת כחלק מהזהות האישית של
האדם הכוללת את המשיכה המינית והרגשית לאדם אחר ואת ההתנהגות
ואת השייכות החברתית הקיימת בשל משיכה זו ( .)APA, 2020לפי הארגון
הפסיכולוגי האמריקאי ,כל האנשים בוחרים את בני זוגם למרות הנטייה המינית
שלהם ,אולם הנטייה עצמה אינה נתונה לבחירת האדם ( .)APA, 2020לנטייה
מינית ישנה כיווניות ,הנטייה יכלה להיות מכוונת כלפי אנשים בעלי מגדר/מין
זהה ,מגדר שונה וכן הלאה .אדם יכול להימשך לגבר ,לאישה ,לשני המגדרים,
להיות ללא משיכה לאף מגדר ,להימשך לגבריות או לנשיות ולזהויות מגדריות
רחבות ושונות .תפיסות חברתיות המחברות בין זהויות מיניות מגדריות ונטיות
מיניות מחברות את כל קבוצות השייכות הללו תחת מונח המטרייה להט״ב/
להט״בק (להט״בקים – לסביות ,הומוסקסואלים ,טרנסגנדרים ,ביסקסואלים
וקווירים [)]Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender and Queer; LGBTQ
מונח זה כולל גם זהויות שאינן מיוצגות בראשי התיבות כמו זהויות א-מיניות
ואינטרסקסואליות.
מכון ווליאמס פרסם נתונים עדכניים המצביעים על שיעור האוכלוסייה
המשתייכת לקהילת הלהט״ב בארצות הברית (LGBT Demographic Data
 .)Interactive. 2019לפי הסקר המעודכן לשנת  ,2018שיעור האוכלוסייה
המזדהה כלהט״בית הוא  .4.5%שיעור זה מתחלק באופן שונה בין המדינות,
לדוגמה בקליפורניה השיעור הוא  5.3%ובאורגון השיעור הוא  .5.6%אולם ישנן
מדינות שבהן שיעור הלהט״ב נמוך מ ,3.7%-למשל בצפון דקוטה שם שיעור
הלהט״ב הוא  .2.7%במחקר שבוצע בשנת  2012במדגם מייצג של האוכלוסייה
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היהודית בישראל בגילים  44–18בחנו את הנטיות המיניות של המשתתפים
בהתאם להגדרה העצמית של הזהות המינית שלהם ,המגדר של בן/בת זוג/ם
ומשיכתם המינית ( .)Mor & Davidovich, 2016לסקר ענו  995גברים ו1005-
נשים 86.7% .מכלל המשיבים נמשכו לבני המין השני ,ו 13.3%-העידו כי הם
נמשכים במידה מסוימת לבני אותו המין .התפלגות הזהות המינית ,ההתנהגות
4
המינית והמשיכה המינית מתוארים להלן בתרשים .3
תרשים  :3יחסי מין עם בני/בנות המין הזהה ,משיכה לבני/בנות או מין בקרב
צעירים בישראל ()Mor & Davidovich, 2016

ממצאים אלו תואמים לממצאים שהתקבלו במחקר שנעשה בארצות הברית
בשנת  2012בקרב מדגם מייצג של בני  .44–18במחקר זה נמצא שכ5%-
מהמשיבים הגדירו את עצמם כהומוסקסואלים ,או כלסביות ,או כביסקסואלים,
 12%דיווחו על פעילות מינית עם בני אותו המין ו 13%-דיווחו על משיכה מינית
לבני אותו המין ( .)Copen et al., 2016התפלגות ההגדרה המינית הייתה שונה
בקרב הגילים השונים.

 4החוקרים ציינו כי במחקר זה הוחרגו האוכלוסיות הערבית והחרדית משום ששיעורם
באוכלוסייה דרש מדרגת מייצג גדול הרבה יותר.
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תרשים  :4הגדרת זהות מינית בגילים שונים ()Mor & Davidovich, 2016

סקר נוסף שבוצע בשנת  2015בקרב בני  19–18בישראל העלה כי מרבית
המשיבים ( )80%הגדירו עצמם כהטרוסקסואלים ,ו 20%-הגדירו את עצמם על
הרצף הלהט״בקי (הברון והברון ,ללא ציון תאריך) .לעומת הגדרת הזהות המינית,
חשפה המשיכה המינית בפועל מגוון רחב של נטיות מיניות 72% :מהנערים
ומהנערות הגדירו את עצמם כהטרוסקואלים ודיווחו על משיכה רק למין השני;
 27%ציינו כי הם נמשכים בעיקר למין השני או גם וגם;  96%מהנערים ומהנערות
שהגדירו עצמם כהומוסקסואלים/לסביות ציינו משיכה רק למין שלהם ו4%-
ציינו שהם נמשכים בעיקר או רק למין השני .המשיכה המינית של המגדירים
עצמם ביסקסואלים דווחה ב 68%-מהמקרים ,גם לבני המין שלהם וגם לגבי בני/
בנות המין השני.
להט״בופוביה – בישראל קיים דיווח שנתי מטעם האגודה למען הלהט״ב
בישראל המונה את אירועי השנאה והאפליה כלפי הקהילה הגאה .התבטאויות
שליליות ,אלימות והסתה מתרחשות בזירות שונות בישראל במקומות העבודה,
ברשתות החברתיות ,במוסדות הרשמיים של המדינה ,במרחב הציבורי ובשיח על
אודות סוגיות הנוגעות למעגלי החיים השונים .בדוח האחרון שפורסם לשנת 2019
דווח על ממוצע של אירוע להט״בופובי בכל  4שעות ,ובסך הכול דווחו 2,125
מקרים .מרבית הפגיעות התרחשו במוסדות המדינה ,בתוך המשפחה ,במרחב
הציבורי ובמוסדות החינוך .התפלגות הגילים המדווחים על אירועי שנאה מציגה
פגיעה רבה בקרב א.נשים בני ( 30–19האגודה למען הלהט״ב בישראל.)2019 ,
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תרשים  :5אירועי להט״בופוביה ,לפי גיל (האגודה למען הלהט״ב בישראל)2019 ,

הרשתות החברתיות הן זירה המושפעת מאוד מאירועים המתרחשים בתקשורת
ומדבריהם של אנשי ציבור .אומנם ההתבטאויות הלהט״בופיות של אנשי ציבור
ושל כלי תקשורת הם רק כ 3%-מהמקרים ,אך אין הדבר מפחית מעוצמת הפגיעה
שמתרחשת בעקבות דברים פוגעניים אלה ,לדוגמה התבטאותו של שר החינוך
לשעבר הרב רפי פרץ בדבר טיפולי ההמרה או המצע האנטי-להטב״י אשר
הופיע בבחירות  2019של מפלגת נועם .השיח הציבורי על אודות ההתבטאויות
הללו התקיים בעיקרו ברשתות החברתיות ,ונמצא שיותר ממחצית ממקרי
הלהט״בופוביה שדווחו בשנת  2019היו בזירה זו ,ביניהם טוקבקים לכתבות,
ציוצים בטוויטר ,פוסטים בפייסבוק ,באינסטגרם וביוטיוב .כדי להתמודד עם
תופעה זו הופעלה תוכנית מניעה של איתור יזום של ביטויים להט״בופוביים
ותגובה פומבית אליהם.
 1.3זהות מגדרית של ילדים
נושא הזהות המגדרית של ילדים נמצא על סדר היום הציבורי כבר כמה שנים.
אבל תכנים של סרטים שונים שעסקו בנושא זה ,תביעות משפטיות שהתפרסמו
ודמויות ציבוריות עם נגיעה לעניין הובילו למודעות הולכת וגוברת של הציבור
בדבר קיומן של ריבוי זהויות מגדריות גם בקרב ילדים ,ובד בבד נפתחו גם
מרפאות המטפלות בזהות מגדרית של ילדים ובני נוער בארצות הברית (Hsieh
.)& Leininger, 2014
השאלה העולה בהקשר של מעבר זהות בין מגדרים ( )cross genderהיא
באיזו מידה ההחלטה לשנות מגדר נותרת בעינה מילדות ועד בגרות .מחקרים
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שניסו לבחון שאלה זו בקרב ילדים טרום גיל ההתבגרות לקו בחסר והצביעו
על שיעור יציבות ההחלטה בטווח של  .39%–12%לעומתם ,נמצאו מחקרים
עקביים ומבוססים שצביעו על  100%יציבות בהחלטה במעבר מגיל ההתבגרות
למבוגרים צעירים .העקביות בהחלטה הייתה קשורה לארבעת המאפיינים האלה
(:)Turban & Ehrensaft, 2018
 .1ביקור במרפאת מגדר בגיל מבוגר יותר;
 .2מצב חברתי-כלכלי נמוך יותר;
 .3שיוך מגדרי נקבי בעת הלידה;
 .4מעבר מגדרי חברתי בגיל צעיר.
במרפאות מגדר מוצעים מגוון טיפולים רפואיים לתמיכה בילדים ובבני נוער
טרנסג׳נדרים (:)Turban & Ehrensaft, 2018
 .1בגיל הילדות תמיכה פסיכולוגית עשויה לסייע לבחינת הזהות המגדרית.
 .2בגיל התבגרות מוקדם ניתן לשלב טיפול הורמנלי לעיכוב ההתבגרות
המינית והתפתחות סימני המין המשניים (שיעור ,התפתחות שדיים ומחזור
חודשי) ,כדי לאפשר זמן נוסף להגדרת הזהות המגדרית ,באופן הפיך ,כך
שעם הפסקת מתן התרופות חוזר מצב לקדמותו.
 .3בגיל ההתבגרות המאוחר (מגיל  14ואילך) אפשר לתת הורמוני מין לפיתוח
סימני מין משניים.
 .4בגיל בגרות (גיל  18ואילך) אפשר לעשות ניתוחים מאשרי זהות להתאמת
איברי המין לזהות המגדרית.
למשפחה ,סוכנת החיברות הראשונה בחיי הילד/ה ,תפקיד מכריע להתפתחות
ההשלכות הרפואיות של ילדים טרנסגנ׳דרים או מגווני מגדר (& Turban
 .)Ehrensaft, 2018תמיכת המשפחה מובילה לבריאות פיזית ונפשית (כולל
ירידה בדיכאון ובנטייה לאובדנות) ,ביטחון עצמי ,רצון להיות הורה ולפיתוח
כישורי חיים שונים .החוקרים הדגישו כי התמיכה הנדרשת מאפשרת קבלה של
הילד/ה ותיווך הזהות המגדרית שלו/ה לחברה באופן שנתפס אותנטי .התמיכה
המשפחתית המצוינת לעיל היא תמיכה חיובית ומנוגדת לטיפולים המנסים
למנוע את התפתחות הזהות המגדרית או אף להמירה.
 1.4מגדר ,מין ומיניות בעולם הדיגיטלי
המרשתת היא אחד ממקורות המידע הנפוצים ביותר עבור מתבגרים
המשתמשים בכלי זה כדי לקבל עצות בנושא מין או לדון בנושאים מוסריים,
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רגשיים וחברתיים הקשורים למין ,למיניות ולזהויות מיניות ומגדריות .גיל
הבשלות המינית ( )pubertyהוא השלב בהתפתחות ילדים מבחינה הורמונלית
ופיזיולוגית ,במהלכו הם מפתחים את יכולת הפריון .גיל זה השתנה לאורך
ההיסטוריה האנושית ,לדוגמה אצל בנות הוקדם מועד הווסת הראשון ,וכיום
הוא מתרחש בממוצע בגיל ( 12גוז׳נסקי .)Gozansky, 2018; 2019 ,תקופת
ההתבגרות ( )adolescenceהיא פרק הזמן בין גיל הבשלות המינית ועד לבגרות
( .)adulthoodתקופה זו מאופיינת בשינויים ביולוגיים ,נפשיים ,חברתיים
ותרבותיים .במהלך תקופה זו צעירים חוקרים את מיניותם בתהליכי החיברוּת
( )socializationשלהם ,ביחס למערכות יחסים מיניות ורומנטיות ובניית הזהות
האישית שלהם .בגיל זה המתבגרים מקבלים מידע על מין ומיניות ממקורות
פורמליים (כמו שיעורי חינוך מיני בבית ספר) וממקורות בלתי פורמליים כמו
מידע וידע מההורים ,מחברים ומהמדיה .מקורות אלו הם גם המקורות המהימנים
ביותר למידע על מין ונושאים הקשורים למין כמו מערכות יחסים ואמצעי מניעה.
יש לציין כי קיימים הבדלים בין קבוצות אתניות שונות בכל הקשור להשגת מידע
בנושא מין ומיניות ,לדוגמה במחקר נעשה בארצות הברית נמצא שמתבגרים
מרקע אתני לבן ( )caucasianנטו יותר ממתבגרים ממוצא אתני שחור ()black
להישען על מקורות הידע מהורים לעומת שאיבת מידע מהמדיה (Bleakley et
 .)al., 2018בהמשך הסקירה נרחיב את הדיון על סוגיה זו.
לצד פיתוח הזהויות המינית (שיש הגורסים שהיא תכונה מולדת ולא נלמדת),
המגדרית והאישית מתפתחת גם הפעלנוּת ( )agencyהמינית .הפעלות המינית
מתייחסת לאופן שבו אנשים צעירים מפתחים זהות מינית ,רצונות ,פרקטיקות
ואסטרטגיות משא ומתן לחיזוק מערכות היחסים הבין-אישיים ולניווט בציפיות
החברתיות הרחבות .הפעלנות המינית מתבטאת בסביבה התרבותית והחברתית
של מתבגרים ,בקשרים שלהם עם בני משפחה וחברים ובהשפעת קשרים אלו על
מיצובם העצמי ביחס למושגים כמו זהות מינית ,תשוקה והתנסות ,והיא כוללת
גם היבט נרטיבי ,היכולת לספר את הסיפור האישי בעל משמעות ל״אני״ ,והיבט
מוסרי למיצוב עצמי בתוך מסגרת מוסרית רחבה יותר .פיתוח ה״אני״ המיני בתוך
כל הממדים הללו ובהקשרים חברתיים ,תרבותיים ונרטיביים מגוונים הוא מאתגר
ביותר ,בעיקר עבור צעירים השונים מחברת הרוב כמו נוער להטב״קי או אלו שאינם
מצייתים למוסכמות מגדריות כמו “ילדה טובה״ או “גבר אמיתי״ (.)Cense, 2019
אמצעי התקשורת הדיגיטליים מסייעים לצעירים גם בהגדרת המיניות והזהות
המינית שלהם .בהשוואה לאמצעי תקשורת מסורתיים (טלוויזיה ,עיתונות ,רדיו),
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המרשתת היא סביבה המאופיינת בשפע של חומרים מיניים מסוגים שונים.
מרחבי המרשתת מציעים לילדים ,למתבגרים ולצעירים הזדמנויות ייחודיות
לעצב באופן פעיל את סביבת התקשורת המינית והאישית שלהם .בסביבה
זו אפשר לגלוש ולעיין בתכנים וידע בנושא מין ומיניות ,ליצור תכנים מיניים,
להפיץ משובים על תכנים מיניים ,להחליף תכנים ולהיות מעורבים בזמן אמת
באינטראקציות מיניות ויראליות עם אנשים אחרים .צירוף מאפיינים אלו הופך
את המרשתת למדיום מושך במיוחד המאפשר לחקור ,להתנסות ולבטא תחומי
עניין שונים הקשורים למין ולמיניות (.)Valkenburg & Piotrowski, 2017
		
 1.5מקורות מידע פורמליים ובלתי פורמליים על מין ומיניות בעידן הדיגיטלי
המרשתת היא מקור מידע בלתי פורמלי המספק סביבה בטוחה ,לכאורה ,כדי
לדבר על סוגיות מיניות ומגדריות ,לחקור אותן ולשאוב מידע ותכנים בנושא
מין .נתונים ממדינות מפותחות רבות מצביעים על כך שיותר ממחצית מהבנים
בני ה 13-ו 20%-מהבנות מאותה שכבת גיל דיווחו על חיפוש מכוון אחר מין
ותכנים מיניים מפורשים ברשת .חקר מיני באמצעות המרשתת הוא חשוב,
בעיקר עבור קבוצות מיעוט מסוימות כמו נוער גאה .התקשורת המקוונת עשויה
להיות דרך בטוחה יחסית להתנסות בנושאים רגישים כמו הומוסקסואליות,
ביסקסואליות או טרנסקסואליות .המרשתת מספקת לצעירים אלו הזדמנות
להתנסות ולהתכונן לתהליך היציאה מהארון באופן פומבי (Bleakley et al.,
 ,2018; Valkenburg & Piotrowski, 2017ראו להלן פרק  5על המוסדות
השונים המסייעים לאוכלוסיות אלו במרחב הדיגיטלי) .מקור מידע בלתי פורמלי
חשוב נוסף הוא ההורים .מעורבות הורים ותקשורת פתוחה בין הורים וילדים
תורמת לתיווך הולם לקבוצת הגיל הרלוונטית בכל הקשור לשימוש בתכנים
מיניים במדיה ולשיח בנושא מין ומיניות (ליתרונות ולאתגרים הקיימים בשימוש
ברשת והחשיפה לתכנים על מין ומיניות ,ראו הרחבה בתת-פרק .)5.2.1
מתבגרים נחשפים גם למקורות מידע פורמליים על מין ,מיניות ומגדר המועברים
להם במערכת החינוך ,למשל באמצעות שיעורי חינוך מיני (ראו להלן תת-פרק
 .)5.1.2מטרת השיעורים האלה להקנות לילדים ולבני הנוער ידע ,כישורים,
גישות וערכים מעצימים שבאמצעותם הם יוכלו לממש את בריאותם ,את
רווחתם ואת כבודם העצמי ,וכן הם יסייעו להם לפתח מערכות יחסים מיניות
וחברתיות מכבדות ,יקדמו חשיבה כיצד בחירותיהם עשויות להשפיע על
רווחתם האישית ועל זולתם ויבססו את הבנתם בנוגע לצורך להגן על זכויותיהם
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במהלך חייהם ( .)Cense, 2019חינוך מיני מיטבי עשוי לתרום לצעירים עם מידע
חיוני על גופם ועל המיניות שלהם לצמצם פערי מידע ,בושה ומצוקה ולשפר את
יכולתם לקבל החלטות מושכלות ובטוחות בנוגע לבריאותם המינית .חינוך מיני
מעניק הזדמנויות לפיתוח ערכים חיוביים בקרב מתבגרים ,כולל כבוד לזכויות
אדם ,שוויון מגדרי וגישות וכישורים התורמים לפיתוח מערכות יחסים חיוביות,
בריאות ובטוחות.
חשוב להדגיש כי לרוב התרבות המינית הדומיננטית במדינות רבות מציגה
מיניות הטרוסקסואלית כנורמה ,ואילו סוגיות של שוני מגדרי וגיוון מיני נתפסות
כקשורות לקבלה חברתית ולסובלנות ,מה שמוביל ליצירת תחושת אחרוּת
( )otheringשל צעירים שאינם הטרוסקסואלים .הביקורת על תפיסה זו של
סטראוטיפיות המחזקות תפיסות
חינוך מיני היא שחינוך זה נשען על הנחות
ֵ
סקסיסטיות ומעמדיות בנוגע למיניות .לדוגמה ,לרוב יתוארו צעירות לא-לבנות
במדיה כהיפרסקסואליות ,וגישות מיניות והתנהגויות מיניות של קבוצות מיעוט
אתניות יתפסו כבעיתיות בהשוואה לחברת הרוב (.)Cense, 2019
		
 1.6סיכום פרק המבוא
מתבגרים בעידן הדיגיטלי משתמשים במרשתת וברשתות חברתיות באופן יום-יומי
כחלק מתהליך החיברות שלהם ויצירת מערכות יחסים בין-אישיים ,אך גם כביטוי
ליצירתיות ולביטוי ה״אני״ והזהות האישית שלהם .הם צורכים מידע ותכנים באופן
פסיבי ומפיצים ויוצרים תכנים גם באופן אקטיבי .המרשתת משמשת גם זירה נוחה
לחקר המיניות ולבחינת סוגיות מגדריות ומיניות בתקופת ההתבגרות.
פרק  3עוסק בתכנים השונים שמתבגרים וצעירים צורכים במרשתת ובסוגי
המידע הקשורים למגדר ולמיניות במדיה הדיגיטלית ,כפי שהם עולים מהספרות
המקצועית בנושא זה; פרק  4מתמקד בהשפעות החשיפה לתכנים אלו ובהשלכות
של החשיפה לתכנים על התנהגויות ,על אמונות ,על עמדות ועל עולמם הרגשי
של מתבגרים וצעירים ,ובעיקר על עיצוב זהויותיהם המיניות והמגדריות; פרק 5
סוקר את המוסדות המרכזיים ,הפורמליים והבלתי פורמליים ,העוסקים בקידום
סוגיות של מין ,מיניות ומגדר ובמדיניות שהם נוקטים לגבי סוגיות אלו ,וכן
בהזדמנויות הקיימות לחינוך מיני ומגדרי בעולם הדיגיטלי; לבסוף ,בפרק ,6
מסוכמות התובנות העולות מהספרות הנסקרת לאור השאלות האלה:
 .1מה השתנה היום בעולם הדיגיטלי מבחינת חשיפה של צעירים לסוגיות מין,
מיניות ומגדר?
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 .2כיצד משפיעה צריכת תכנים מיניים והחשיפה אליהם על התנהגות מינית,
על עמדות ועל התפתחות מינית?
 .3כיצד משפיעה החשיפה לתקשורת ולמדיה החברתית על דימוי גוף ודימוי
עצמי של ילדים וצעירים ,על שוויון זכויות מגדרי ועל התנהגות מינית?
 .4מהם האתגרים וההזדמנויות הניצבים בפני מתבגרים וצעירים בהקשר של
מיניות ומגדר בעידן הדיגיטלי?
 .5מה תפקידם של הורים ואנשי חינוך בקידום חינוך מיני ומגדרי במרחב
הדיגיטלי? אילו סוכני חיברות נוספים משפיעים על כך?
 .6אילו תשתיות קיימות לקידום חינוך מיני דיגיטלי וקווי המדיניות ברמה
לאומית וברמה בין-לאומית?
 .7אילו הזדמנויות קיימות לקידום מיניות בריאה במרחב הדיגיטלי?
כמו כן ,ננסח את התובנות העיקריות העולות מהדיון שבסקירה ,בדגש על קידום
מדיניות בנושא ,ערוצי פעולה לקידום מיניות בריאה וחינוך מגדרי ופערי ידע
שיש לבחון במחקרים עתידיים.
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 .2מתודולוגיה
חיפוש המידע עבור סקירה זו התבסס על חיפוש מאמרים ,מחקרים ודוחות
מחקר שונים מהשנים האחרונות ( )2021–2015וכן על חיפוש במאגרי מידע
אקדמיים ,באינדקסים שונים ובאתרים רשמיים של גופים הרלוונטיים לנושא
המחקר.
מילות המפתח שבהן השתמשנו עבור סקירה זו הן :מין ,מיניות ,מגדר,
חינוך מיני ,חינוך למיניות,gender, sexuality, sex, sexuality education ,
זאת בהצלבה עם מילות החיפוש :אמצעי מדיה דיגיטליים ,רשתות חברתיות,
תקשורת מקוונת ,מתבגרים ,צעירים .כמו כן ,נעשו חיפושים אחר מידע וסוגיות
נבחרות שבהן מתמקדת הסקירה כמו פורנוגרפיה ,החפצה עצמית ,סכנות ברשת,
בריונות ברשת ,גלישה בטוחה ,דימוי גוף ,העצמה וכיוצא באלה.
מאגרי המידע שבהם חיפשנו ספרות מקצועית לצורך סקירה זו הם:
 EBSCO, ERIC, ProQuestוכן מאגרי המידע של מכון מופ״ת Google,
 ,scholarדוחות ארגונים וגופים שונים כמו הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח
כלכלי (Organization for Economic Co-operation and Development
 ,)– OECDיוניצ״ף (קרן החירום הבין-לאומית של האומות המאוחדות לילדים
 ,);UNICEFהאיחוד האירופי ,מסמכי מדיניות של משרדי החינוך ,סקירות
מידע מטעם מרכז המידע והמחקר של הכנסת ,גופים במגזר השלישי וארגונים
האמונים על סוגיית הבטיחות ברשת וחינוך לאוריינות דיגיטלית .המחקרים,
המאמרים וניירות העמדה העדכניים שאותרו עבור סקירה זו ונותחו עוסקים
בסוגיות התכנים ,השפעתם והקהלים המעורבים בחינוך למיניות ולמגדר בעידן
הדיגיטלי ממגוון נקודות השקפה ותחומי דעת דיסציפלינריים (תקשורת ,חינוך,
מגדר ,פסיכולוגיה ,רפואה ,מדעי ההתנהגות וכיוצא באלה).
בשל מגבלות סקירה זו נתמקד בסוגיית המיניות והמגדר באמצעי התקשורת
הדיגיטליים בלבד ובהשלכותיה על חינוך למיניות בריאה ולשוויון מגדרי .אם
נתייחס לתכנים העולים גם מערוצי המדיה המסורתיים (טלוויזיה ,עיתונות,
קולנוע) ,התייחסות זו תיעשה בעקבות ההבחנה שצעירים צורכים תכנים אלו
באמצעות מכשירים חכמים (טלפונים חכמים ,טאבלטים ,מחשבים ניידים)
ונהנים משירותי גלישה ושידורים חיים הקיימים במרשתת (סטרימינג).
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 .3תכנים דיגיטליים בנושא מין ,מיניות ומגדר וערוצי תקשורת להעברתם
 3.1כללי
בעוד שבאמצעי התקשורת המסורתיים קיימות מערכות דירוג לתכנים ,אין זו
המציאות במרחב הדיגיטלי .מערכות הדירוג באמצעי התקשורת המסורתיים
מדרגות סרטים ,תוכניות טלוויזיה ,משחקי וידאו וסרטוני מוזיקה במטרה
לספק מידע לצרכנים כדי להגן על ילדים מפני תכנים בלתי הולמים כמו תכנים
מיניים ,אלימים ומסוכנים ומפני השפעתם הבלתי רצויה על ילדים .לדוגמה,
מערכת הדירוג בטלוויזיה בארצות הברית נוסדה באמצעות חוק התקשורת
 Telecommunications Actבשנת  .1996לפי החוק הזה ,בכל מכשיר טלוויזיה
יותקן שבב אלקטרוני לאפשר חסימת תכנים המדורגים כבלתי הולמים לילדים.
אולם השבב לא הוכיח את עצמו כאמצעי יעיל בעידן הדיגיטלי בשל ריבוי
המכשירים החכמים שדרכם ניתן לצרוך תוכני טלוויזיה .יתרה מזאת ,בשל ריבוי
ערוצי הצפייה והתוכן ,כולל ערוצי טלוויזיה במדיה הדיגיטלית ,צרכנים נאלצים
להתמודד עם החלטות מורכבות ומרובות יותר ( .)Vaala et al., 2017בהתחשב
בכך שזמן הצפייה הממוצע בטלוויזיה של ילדים בארצות הברית הוא כ 3-שעות
בממוצע ביום ,ובהתחשב שיש להם גישה לתכנים השונים המשודרים במגוון
הערוצים ,הבקרה על תכנים אלו נעשית משימה מורכבת.
תכנים של תוכניות טלוויזיה הנגישים במרשתת באמצעות שירות סטרימינג
(צפייה בשידור באמצעות המרשתת) כמו נטפליקס מדורגים אף הם .במחקרים
שבחנו את התוקף של מדדי הדירוג הללו ואת מהימנותם נמצא שתוכניות רבות
הכוללות אלימות ומין לא כללו מדדי דירוג הולמים ( .)Vaala et al., 2017לפיכך
עולה השאלה הנוגעת לדירוג תכנים הקיימים במרשתת ובאמצעי התקשורת
הדיגיטליים .כפי שנסקור בעמודים הבאים ,נכון למועד סיום כתיבת סקירה זו
קיימות המלצות למדיניות ברמה ארצית וברמה בין-לאומית ,אך אין מערכת
לדירוג תכנים בלתי הולמים לפי גיל או מדיניות מוסדרת בנושא.
אמצעי התקשורת הם מקור חשוב לפיתוח זהות של מתבגרים ולסיפוק
צרכים חברתיים .מתבגרים נוטים לחפש תכנים עם דמויות זהות לקבוצות
השייכות שלהם ,אולי משום שהן משמשות ככלי לפיתוח זהות אישית וחברתית.
הבחירה בתכנים נובעת ממגוון צרכים :חיפוש מידע ,שעשוע ,אינטראקציה
חברתית וסיפוק צרכים בתהליך פיתוח הזהות החברתית (social identity
 .)gratificationצריכת תוכני מדיה דורשת מעורבות פעילה של הגולשים
בבניית הזהות שלהם באמצעות בחירה מוכוונת של המסרים והתכנים ,זאת
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בשונה מתכנים המועברים על ידי סוכני חיברות אחרים כמו הורים או בית הספר.
תוכני המדיה הם מקור מושך למתבגרים ,משום שהם מציעים מגוון מודלים
אפשריים לבחירה בתוך קבוצת השייכות .אמצעי התקשורת הדיגיטליים מציעים
גם מידע החסר בחייהם החברתיים של המתבגרים והצעירים ,כך שהם יכולים
לבחור תכנים החושפים דרכים אחרות ומגוונות כדי להגדיר את עצמם כחברים
בקבוצת השייכות הרלוונטית שלהם (.)Ellithorpe & Bleakley, 2016
לצד המגוון של ערוצי המדיה ועושר התכנים שהם מציעים ,החשיפה למדיה
ולתכנים הדיגיטליים טומנת בחובה סיכונים רבים כמו חשיפה לאלימות מינית,
לגזענות ולתכנים מיניים בלתי הולמים .אלימות ככלל היא תופעה חברתית
עתיקת יומין ,והמרשתת אינה הזירה היחידה או הבלעדית שבה היא מופעלת.
לתכנים מיניים אלימים במרשתת ביטויים רבים :הטרדות ,שיח אלים ופוגעני,
פורנוגרפיה ,בריונות מינית ברשת ועוד ,כפי שנפרט בהמשך .מאחר שהמרשתת
נגישה וזמינה במידה רבה מאוד ,גם תפוצת התכנים האלימים והבלתי הולמים
רחבה ,שעה שמנגנוני הפיקוח מצומצמים (גולדשמידט.)2014 ,
מגוון התפיסות והמחשבות בנוגע להתנהגויות מיניות ברשת מרמז שהשימוש
במרשתת למתן מענה וידע בנושאי מין ,מגדר ומיניות בקרב ילדים ומתבגרים
הוא תופעה מורכבת ,רב-ממדית ועמומה .המרשתת היא מקור נגיש ושימושי,
המספק גירויים ,השראה ותקשורת בנושאים אלה ,אך לשימוש בה יש מגוון
השלכות וסיכונים הקשורים להתנהגויות מיניות ברשת ומחוץ לה .צעירים בעידן
הדיגיטלי מתמודדים עם מורכבותן של הנורמות ,המסרים ,הדעות ,הרגשות
והציפיות ביחס למיניות ולשימוש במרשתת לצרכים מיניים .מורכבות זו
דורשת מהם להיות אחראים וביקורתיים בצריכת התכנים הללו .מתבגרים רבים
גם סבורים שהם מסוגלים להבחין בין ייצוגים מופרכים ומוקצנים של מיניות
ובין אינטראקציות מיניות מציאותיות ומערכות יחסים .אולם הם גם מכירים
בסיכונים הטמונים בתכנים אלו ,בעיקר לילדים צעירים (Doornwaard et al.,
 .)2017כדי להבין את מורכבות תהליכים אלו ,בפרק זה נתמקד תחילה בסוגי
התכנים העיקריים שצעירים צורכים במרשתת וברשתות החברתיות בהקשרים
של מין ,מיניות ומגדר .בהמשך נדון בהשפעות של התכנים האלו בכלל ובשפעות
של השימוש במדיה החברתית על הרווחה הנפשית ועל הרווחה הגופנית של
צעירים וצעירות בפרט.
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 3.2ייצוגי מין ומיניות בתוכני המדיה
אמצעי התקשורת הם סוכני החיברות העיקריים בכל הקשור לחינוך מיני ולמקורות
מידע על מין ,מיניות ומגדר .בהיעדר חינוך מיני הולם לצורכי ילדים ומתבגרים
בגיל ההתבגרות מצד מחנכים פורמליים ובלתי פורמליים (הורים למשל) ,אמצעי
התקשורת הדיגיטליים ממלאים חלל זה .מתבגרים רבים מעדיפים את המדיה
כמשאב למקורות מידע והנחייה בנוגע למין ,לדוגמה ייצוגים טלוויזיוניים של
מין ומיניות משמשים כבסיס לשיח על רלוונטיות הנושא בחייהם .השקפותיהם
של מתבגרים מושפעות במידה רבה מהרקע התרבותי ומהמגדר שלהם ,והתכנים
המיניים במדיה מסייעים להם כדי להתנגד לשמרנות מינית או כדי לקרוא תיגר
על מסרים שמרניים בשיעורי חינוך מיני פורמליים .במחקרה התמקדה למיש
( )Lemish, 2011בייצוגי מין ומיניות בתוכניות טלוויזיה לילדים ולנוער ומצאה
גישות שונות בהקשרים תרבותיים שונים ,למשל דיון בסוגיות הקשורות למין
כמו הומוסקסואליות בתוכניות לילדים ולנוער בארצות הברית היה מהוסס יותר
לעומת הדיון בנושא זה בתוכניות טלוויזיה לילדים ולנוער במדינות סקנדינביות
ובהולנד .במדינות אלה לא הוצג הנושא כטאבו .הממצאים מארצות הברית
מפתיעים במיוחד ,מכיוון שייצוגים של הומוסקסואלים בתוכניות טלוויזיה
בשעות שיא נפוצים מאוד .נראה שתוכניות טלוויזיה לנוער במדינות סקנדינביות
נוקטות אסטרטגיות ישירות להצגת סוגיות הקשורות למין ולמיניות ,ואילו
מדינות מערביות אחרות נוקטות גישה מתחמקת ,הרואה במין ובמיניות נושאים
שאינם הולמים תוכניות טלוויזיה לילדים ולבני נוער .תקופת הילדוּת נתפסת
כשלב נאיבי וקדם-מיני שיש לשמור עליו באמצעות גבולות ברורים בנוגע
למה שניתן לומר ומה שאי-אפשר לומר .יוצאות דופן בהקשר זה היו תוכניות
שהתמקדו בסוגיית מחלת האיידס ונגיף ה HIV-שמטרתן היה מניעת סיכונים
והתנהגויות מיניות מסכנות.
חוקרים רבים סבורים שלמדיה יש תפקיד מרכזי בהזחת המין מהמרחב הפרטי
למרחב הציבורי ( .)Valkenburg & Piotrokowski, 2017מניתוח תכנים
שעסקו בייצוגי מין ומיניות במדיה המיועדים לקהל הרחב בכלל ולמתבגרים
בפרט עולה ,כי בשנת  2005בארצות הברית כללו  75%מתוכניות הטלוויזיה
תכנים מיניים .סקירה של סרטי קולנוע שהופצו בין השנים  2006–1950הצביעה
על כך ש 80%-מהסרטים הכילו תוכן מיני אחד לפחות .ממצאים אלו נכונים
גם בהקשרים תרבותיים אחרים .בבריטניה נמצא ש 79-מתוך  100פרקים של
אופרות סבון פופולריות בקרב צעירים בריטים הכילו תכנים מיניים ,והשיח
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המיני בהם היה נפוץ יותר מהתנהגות מינית .בתוכניות הנוער התכנים המיניים
בלטו גם כן במידה רבה .מרבית סרטי הנוער שהופצו בשנים  2007–1980הכילו
תכנים מיניים כמו נשיקות מלאות תשוקה ודיאלוגים מיניים .נגיעות אינטימיות
ויחסי מין מרומזים היו נפוצים פחות .מעניין לציין ששיעור התכנים המיניים
בתוכניות טלוויזיה שבמרכזן היו דמויות של צעירים היה גבוה יותר משיעורם
של תכנים אלו בתוכניות שבמרכזן היו דמויות של מבוגרים (& Valkenburg
.)Piotrokowski, 2017
תכנים מיניים נפוצים גם בפרסומות ,בעיקר בפרסום הפונה לקהלים צעירים.
השימוש במין לצרכים פרסומיים אינו תופעה חדשה ,וכבר בפרסומת משנת 1871
נעשה שימוש בדוגמנית עירומה כדי למכור טבק של חברת פרל .כיום אומנם
מסרים מיניים מובהקים אינם נפוצים בפרסומות למתבגרים ולצעירים ,אך הם
כן נתקלים במסרים מיניים מרומזים ,המציגים לרוב ייצוגי נשיות ,המוערכת על
סמך מראה חיצוני ומשיכה מינית .פרסומות למוצרים כגון איפור ואופנה פונות
לצעירות ,כדי לשכנע אותן לרכוש את המוצרים וכך לשפר את המשיכה המינית
שלהן או את חיצוניתן .פרסומות אלה מחפיצות את הגוף הנשי (& Valkenburg
 ,)Piotrokowski, 2017ואנו נעסוק בסוגיה זו בהמשך הסקירה.
גם חשיפה לתכנים מיניים בסרטוני מוזיקה באמצעות הרשתות החברתיות
קשורה לדימויים בנוגע למין ולמיניות בקרב מתבגרים וילדים ,לציפיות של
מתבגרים בנוגע לפעילות מינית ,לעידוד גישות מתירניות לגבי התנהגות מינית
ולמעורבות בהתנהגויות מיניות כמו קיום יחסי מין בגיל מוקדם (& Wright
 .)Rubin, 2017ההערכה היא שכ 75%–40%-מסרטוני המוזיקה הפונים לקהל
הצעיר מכילים דימויים מיניים .שירים רבים מסוגות הפופ R&B ,ושירי ראפ
כוללים גם מסרים משפילים כלפי נשים .כשליש מהשירים הפופולריים מכילים
תכנים מיניים בעליל במילות השיר והתייחסויות מחפיצות כלפי נשים (על
השפעה זו של התכנים ראו בהרחבה בתת-פרק .)4.2
 3.3תכנים בנושא הופעה חיצונית ומשיכה מינית
תכנים רבים מתמקדים במסרים הקשורים למראה ולהופעה חיצונית בהקשרים
מיניים ומגדריים ,המשפיעים על דימוי הגוף של מתבגרים ומתבגרות .דימוי גוף
הוא תפיסה כוללת שבה הפרט מעריך את גופו ,בעיקר בנוגע להופעתו חיצונית
( .)Harrison & Hefner, 2009מניתוח של תוכני מדיה פופולריים בארצות
הברית עולה נטייה להאדיר את אידיאל הרזון .רזון מוצג כתכונה נשית חיובית
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בסרטוני וידאו רבים (ואילו שריריות מוצגת כתכונה גברית חיובית) .זאת ועוד,
ניתוח של ייצוג הרזון כתכונה נשית נחשקת מצביע על כך ש 30%-מהייצוגים
הטלוויזיוניים של דמויות נשיות בתוכניות המשודרות בשעות שיא בארצות
הברית היו של נשים בתת-משקל (לעומת  12%מהדמויות הגבריות) ,שהוצגו
באופן חיובי ( .)Harrison, 2013בשל מגבלות סקירה זו לא נבחן לעומק את
ייצוגי אידיאל היופי הנשי הרזה באמצעי התקשורת המודפסת והאלקטרונית ,אך
נציין כי לאורך השנים חלה הקצנה בייצוגים המקשרים בין רזון ליופי ולהצלחה,
כולל בתכנים הפונים לקהל של ילדים ובני נוער (.)Harrison & Hefner, 2009
ייצוגים עצמיים ברשתות חברתיות מבטאים זהויות גמישות ,הנתונות לשינויים
ולהתאמות כחלק מתהליך של אינדיבידואליזציה ,הכולל גם התייחסות לחברה,
לתרבות ,למעמד החברתי ,למגדר ,לגזע ,לקבוצה האתנית ולמיקום הגיאוגרפי.
אלה אינם מגדירים עוד את זהותו החיצונית של הפרט ,אלא הם חלק ממגוון
אפשרויות פתוחות המרכיבות את הביוגרפיה האישית ואת הזהות הפנימית.
מסרים רבים ברשתות החברתיות מאת נשים צעירות משקפים “אותנטיות״ זו
ותחושת ייחוד אינדיבידואלית ,והם מסייעים לבנות את המרחב של הייצוג העצמי.
מכאן שהנרטיב הטקסטואלי ובניית הייצוג הנשי הפרפורמטיבי ברשת עשוי
להיות גם ייצוג אותנטי עצמי .צעירות רבות משתמשות ברשתות החברתיות כדי
לזכות בתשומת לב ,בתיקוף חברתי ובאישור של העצמי שלהן ,וכן לקבל תמיכה
מאחרים באמצעות ייצוגים ציבוריים של עצמן ( .)Shield Dobson, 2015אולם
עולה השאלה כיצד ייצוגים אלו מושפעים ממגמות שונות ברשתות החברתיות
כמו מגמות ההשראה לשיפור הכושר הגופני או תהליכי הרזיה.
אתרי הרשתות החברתיות כמו טיקטוק ,פייסבוק ,אינסטגרם ,טוויטר ,טומבלר
( )Tumblrומייספייס מציעים תכנים רבים המתמקדים בהיבטים חיצוניים
כמו שיפור הכושר הגופני והרזיה ,ואלה משפיעים בתורם על דימוי הגוף ועל
ההערכה העצמית של צרכנים .תוכני ההשראה לשיפור הכושר הגופני (מגמה
המכונה בספרות המקצועית  )fitspirationכוללים מסרים ותמונות במטרה
לעודד משתמשים (בעיקר משתמשות) לחיות אורח חיים בריא ולנהל סגנון חיים
הכולל תרגילי מוטיבציה ודיאטה .תוכני ההשראה להרזיה ()thinspiration
כוללים מסרים המדגישים מראה חיצוני ומשיכה מינית כמו תמונות של נשים
רזות ,לעתים אף רזון קיצוני או תת-משקל ,המוצגות כאובייקטים מיניים ,פעמים
רבות בתנוחות מיניות מרומזות המתמקדות באזור המפשעה והבטן ובעצמות
הבולטות באזורים אלו .יותר מ 45%-מהתמונות מציגות נשים רזות או קטנות יותר
מהמציאות (באמצעות הצבת המצלמה בזווית המופנית מלמעלה או בהפניית
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האגן כדי לצמצם את היקף הגוף) .הדימויים העולים מתכנים אלה מרמזים
שהגוף הנשי האידיאלי מייצג כעת רזון קיצוני וכושר ,והפופולריות הגואה של
התכנים מהסוג הזה ושל הסיסמאות כמו “חזק זה הרזה החדש״ (strong is the
 )new skinnyהביאו לכך שחל שינוי באידיאל הרזון עבור נשים ,וכפי שקיים
באידיאל הכושר של הגברים ,כעת הוא כולל שריריות נוסף על המשיכה המינית
(.)Alberga et al., 2018
במחקרם בחנו אלברגה ואחרים ( )Alberga et al., 2018את התגובות
שפרסמו גולשים בנושא הרזיה וכושר ( )n=360ברשתות אינסטגרם ,טומבלר
וטוויטר בהקשר לתוכני השראה אלה .ממצאי המחקר הצביעו על כך שתמונות
שעסקו בהשראה להרזיה הציגו חלקי גוף באופן תדיר יותר מתוכני השראה
בנושא שיפור הכושר הגופני .כמו כן ,התגובות בנושא ההשראה להרזיה הדגישו
מבנה גוף שדוף וכללו התייחסות למחלות נפשיות הקשורות להפרעות אכילה
ולדימוי גוף לקוי .התייחסויות אלה לא הופיעו בתוכני השראה לשיפור הכושר
הגופני .ברם ,שני סוגי התכנים התמקדו במראה החיצוני ובהגבלת האכילה וכללו
תמונות מיניות מרומזות .רק ברשת טומבלר נמצאו תגובות בדבר דימוי גוף
חיובי .מסקנת החוקרים הייתה שתכנים העוסקים בהשראה להרזיה קיצוניים
יותר מהתכנים המעודדים שיפור כושר גופני .אולם מאפיינים דומים באופן ברור
הופיעו בשני תחומי התוכן .יצוין שתוכני ההשראה לשיפור הכושר הגופני כללו
מספר רב יותר של תמונות גברים בהשוואה לתוכני ההשראה להרזיה .ממצא זה
אינו מפתיע בהתחשב בכך שאידיאל הגוף הגברי מדגיש גוף שרירי ,ואילו אידיאל
הגוף הנשי מדגיש במידה רבה יותר את הרזון .הספרות המקצועית ממעטת
לעסוק בדימוי הגוף הגברי ובהשפעת המדיה על כך ויש צורך במחקרים נוספים
בתחום זה (.)Alberga et al., 2018
מחקר אחר בתחום תוכני ההשראה הללו התמקד בפלטפורמת פינטרסט
( ,)Pinterestאתר מבוסס תמונות המאפשר עריכת תוכן מאתרים ומבלוגים
וארגונם על גבי לוחות שעם וירטואליים לצורכי השראה .קהל היעד העיקרי של
אתר זה הוא נשים ,ואף על פי שהוא מקור להנאה ולהעצמה הוא עשוי להנציח
סטראוטיפים בנוגע לסטנדרטים של יופי אידיאל הגוף ומבנהו (& Lewallen
ֵ
 .)Behn-Morawitz, 2016ממצאי המחקר הזה הראו שמאפיינים מסוימים
בסביבה דיגיטלית זו עשויים להשפיע על נשים לעסוק יותר בהשוואה חברתית
או לנסות טקטיקות של העצמה עצמית כמו דיאטה קיצונית או כושר גופני.
ייתכן שמתוך הרצון לשנות את סגנון חייהן ,נשים נוטות לעקוב אחר הלוחות
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הללו ,אך מקצתן עשויות להתנסות בטקטיקות קיצוניות כמו ירידה במשקל
בשאיפה להשתוות ל״תמונות האידיאליות״.
מקרה קיצון של החיבור בין הפרעות אכילה והמרחב הדיגיטלי הוא תנועת
פרו-אנה ( )Pro-Anaהמתמקדת בהפרעת האכילה אנורקסיה .תנועה זו החלה
בתחילת שנות האלפיים עם הקמה של קהילות מחתרתיות שבהן מרבית
המשתתפים היו נשים צעירות (בנות  .)27–13חברות הקהילה שיתפו זו את
זו במסען אל הרזון ,שיתפו תמונות של רזון קיצוני והשיאו עצות זו לזו כיצד
לרדת במשקל וכיצד להסתיר את התנהגותן מפני בני משפחה וחברים (Silva
 .)Ramierz, 2019האתרים הללו קיבלו את השם אנה במטרה להאניש את
האנורקסיה ולהתייחס אליה כאל חברה .לפי כריסטודלו (Christodoulou,
 ,)2012כשליש מהסובלות מהפרעות אכילה מבקרות באתרים אלו .הניסיונות
לעצור את פעילות אתרי אנה הביאו להקמת אתרים רבים אחרים ולהתפשטות
התנועה לערוצי מדיה נוספים כמו אינסטגרם שבהם הורחבה התפיסה הסוגדת
לאסתטיקת הרזון ואומנות הרזון .אתרים אלו משווקים את האנורקסיה כאורח
חיים המאדיר את ההרעבה העצמית ומניע לירידה דרמטית במשקל ,ללא עדכון
בדבר הסיכונים של הרעבה זו .חברות קהילות אנה מוצאות את האתרים הללו
כמרחב מוגן שבו האנונימיות מספקת רשת ביטחון להסתרת הפרעת האכילה
וכמקום שבו ניתן לחמוק מהעין הביקורתית של החברה .חלק מהרשתות
החברתיות כגון אינסטגרם ,טאמבלר ופינטרסט ממשיכות להיאבק בתופעה זו
באמצעות איסור הצגת תמונות המדגימות הפרעות אכילה thinspiraion ,או
גרימת נזק עצמי ,אולם קהילות אלו ממשיכות לשגשג .תגובה נוספת לקהילות
אלו הייתה הקמתן של קהילות אנטי-אנה וקהילות החלמה מהפרעות האכילה.
אנשי רפואה או מחלימים מובילים את הקהילות האלה ,מעלים סיפורי הצלחה
של החלמה ומשיאים עצות לדרכי טיפול והחלמה .קהילות אלו נמנעות משימוש
במונחים המעוררים את נושא המשקל ,והן כתובת חיובית לנשים הסובלות
מהפרעות האכילה (.)Branley & Covey, 2017
לבסוף נציין כי משנת  2012ואילך התפתחה תנועת הגוף החיובית (positive
 )body movementהמאתגרת את אידיאל היופי הדבק בנורמות המקובלות של
גוף והופעה חיצונית מושכת ( .)Cwynar-Horta, 2016תמונות שעולות ברשתות
החברתיות ,בעיקר באינסטגרם ,כוללות נשים מלאות או רזות ,המציגות תמונות
שיעור וכן תמונות של
ללא טשטוש של שומן ,כתמי עור ,גומות שומן ,אקנהֹׂ ,
נכויות שונות .התנועה מעודדת דימוי גוף חיובי ,אהבה עצמית וביטחון עצמי.
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לדוגמה ,נשים מלאות מציגות את המסע האישי שלהם לעולם הפעילות הגופנית
והיוגה .מבקרי התנועה מצביעים על מניעיה הקפיטליסטיים של התנועה ,כיוון
שהיא מקור פרנסה לנשים המחזקות את ההחפצה העצמית של גופן.
 3.4תכנים פורנוגרפיים
התחום הנחקר ביותר בהקשר של תכנים על מין ומיניות ברשת הוא פורנוגרפיה,
אולם החוקרים אינם תמימי דעים לגבי הגדרת התופעה ,מאפייניה וצורותיה
השונות .פורנוגרפיה היא תיעוד מצולם או גרפי של פעולות מיניות מובהקות
במטרה לגרום לעוררות מינית .פורנוגרפיה כוללת תמונות או סרטונים המופקים
במקצועיות או על ידי משתמשים .תכנים אלה מציגים אקטים מיניים המדגישים
היבטים גופניים וטכניים של האקט המיני ,והם נטולים היבטים רגשיים ואנושיים
(רבינוביץEngle, 2009; Hornor, 2019 ;2017 ,׳.)Brown & L
הספרות המקצועית מבחינה בין פורנוגרפיה מקצועית ופונוגרפיה חובבנית.
פורנוגרפיה מקצועית מתבססת על משחק של שחקנים בתשלום ,העונים על
אידיאל מסוים של מבנה גוף ומשחקים לפי תסריט ,ואילו בפורנוגרפיה חובבנית
המבצעים אינם בהכרח בעלי גוף אידיאלי או שחקנים מקצועיים ,והם משחקים
בעיקר עבור הנאתם האישית ,לעיתים בחדר השינה הפרטי .הבחנה אחרת היא
בין פורנוגרפיה מקוונת ,הנגישה לכול במרשתת ,מאפשרת אנונימיות לצופים
ועלותה משתלמת בשל מחירם הנמוך (או היעדר עלות) של תכנים אלו 5ובין
פורנוגרפיה “מסורתית״ שלרוב מצולמת בסטודיו מקצועי ומופצת בערוצי מדיה
כמו טלוויזיה ,קולנוע ו 6,DVD-והיא כוללת עלות גבוהה יותר עבור הרוכשים
סטראוטיפים ורגרסיביים יותר
אותה .פורנוגרפיה חובבנית ותכניה נוטים להיות ֵ
מאשר פורנוגרפיה מקצועית ,וברוב סוגי הפורנוגרפיה (מלבד בפורנוגרפיה
לסבית ,לדוגמה) נשים מוצגות ככלי בשימוש גברים ,לדוגמה סרטים רבים
כוללים יותר תקריבים של איברי גוף נשיים ( )30%לעומת איברי גוף זכריים
( ,)7%וסצנות רבות יותר מציגות כיצד איברי גוף נשיים משמשים לסיפוק מיני
מאשר אברי גוף זכריים (.)Valkenburg & Piotrowski, 2017
המרשתת שינתה במידה רבה את תעשיית הפורנוגרפיה .בגלל הנגישות
הרבה לתכנים במרשתת באופן אנונימי ,גם תכנים פונוגרפיים נעשו נגישים יותר,
 5שלושה מאפיינים אלו של פורנוגרפיה מקוונת מכונים גם  :Triple Aאנונימיות
( ,)anonymityנגישות ( )accessibilityועלות משתלמת (.)affordability
 6בקטגוריה זו אפשר לכלול גם תכנים גרפים פונוגרפיים המופצים במגזינים מודפסים.
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ולפיכך מתבגרים וקטינים מסוגלים לצרוך אותם מכל מקום בפרטיות ,ללא
ידיעת ההורים וללא חשש מהשגחת ההורים .זאת ועוד ,המרשתת שינתה את
דפוסי הצריכה של הפרט ובין היתר גם את דפוסי הצריכה של תכנים פונוגרפיים,
מכיוון שהיא מאפשרת הפצה עולמית של תכנים אלה וגישה פתוחה למאגר אין-
סופי של חומרים מגוונים ללא עלות (.)Hornor, 2019
הבדל חשוב נוסף בין פונוגרפיה מקוונת לפונוגרפיה מסורתית הוא שתוכני
הפורנוגרפיה המסורתית נתונים לפיקוח מסוים (למשל באמצעות מערכת הדירוג
בטלוויזיה שהוזכרה בפרק המבוא) ,ואילו תוכני הפורנוגרפיה במרשתת פרוצים
ועלולים להציג פורנוגרפיה קשה הכוללת ביטויים קיצוניים של מין ומיניות
ותכנים מיניים אלימים יותר מפורנוגרפיה מסורתית “מיינסטרימית״ .תוכני
סטראוטיפית ואגרסיבית :לרוב
הפורנוגרפיה המקוונת מציגים התנהגות מגדרית ֵ
הגברים מוצגים כציידים ,ואילו דמויות נשיות הן קורבנות .יתרה מכך ,פורנוגרפיה
מקוונת מציגה שלל התנהגויות מיניות אגרסיביות ואלימות :פעולות חנק,
הלקאה ,בעיטות ,שימוש בכלי נשק ובשוט ,נשיכות ,קללות וכינויים משפילים,
חיקוי מעשי אונס ושילוב של בעלי חיים .זאת ועוד ,בחדרי שיח (צ׳ט) ובלוגים יש
תמיכה וחיזוק לתמונות ולמסרים הפורנוגרפיים הללו (.)Hornor, 2019
חשיפה של ילדים ומתבגרים לפורנוגרפיה מקוונת עשויה להיות מקרית או
מכוונת .חשיפה מקרית עלולה להתרחש בעת פתיחה של הודעות בלתי מזוהות
או עם קבלת דואר זבל ,הקלדה שגויה של כתובות אתרי מרשתת ,חיפוש מושגים
ללא משמעות מינית או הכוללים משמעות זו ,או בעת צפייה מקרית בתמונות
קופצות ובפרסומות .חשיפה באופן מכוון לפורנוגרפיה מקוונת כוללת חיפוש
פעיל של חומרים אלו .בספרות המקצועית צוין כי קשה לאמוד את שיעור הילדים
והמתבגרים שנחשפו לפורנוגרפיה ברשת באופן מכוון או באופן מקרי .שיעורי
החשיפה המקרית לפונוגרפיה מוערכים בין  19%ל .32%-שיעורי החשיפה המכוונים
והמקריים לפורנוגרפיה מקוונת בקרב ילדים ובני נוער משתנים בין מדינות שונות
וכן בקרב אוכלוסיות שונות בכל מדינה ומדינה (רבינוביץ.)Hornor, 2019; 2018 ,
במחקר שנערך בארצות הברית בקרב בני  17–10נמצא ש 34%-מהילדים ומבני
הנוער צפו במכוון בפורנוגרפיה ברשת .בקרב ילדים צעירים יותר ,בני ,11–10
שיעורי הצפייה המכוונת היו נמוכים יותר ,כש 5%–2%-מהבנים דיווחו על צפייה
מכוונת בפורנוגרפיה ברשת .חשוב להדגיש שסוגיית הצפייה בפורנוגרפיה בקרב
ילדים צעירים (מגיל  )10טרם נחקרה לעומק בספרות המחקר ,בין השאר בשל
מגבלות אתיות של עריכת מחקר שכזה בקרב ילדים צעירים .הונור (Hornor,
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 )2019ציין כי מבחינת המגדר הצפייה בתכנים פורנוגרפיים מקוונים נפוצה יותר
בקרב בנים מאשר בקרב בנות .בין הגורמים המובילים ילדים ובני נוער לצפות
בתכנים אלו:
חשיפה לטראומה פסיכו-חברתית;
חוויה קודמת של ניצול מיני או גופני;
חוויות חיים שליליות טריות כמו גירושי הורים או מוות במשפחה;
חוויות שליליות קודמות כמו קורבנות של בריונות בכלל ובריונות ברשת
בפרט.
במחקר אחר הוצגו הסיבות והנסיבות לצפייה בפורנוגרפיה בקרב מתבגרים
(:)Flood, 2009
ריגוש מיני ואוננות;
צפייה לבד;
צפייה בקבוצה מאותו מגדר;
צפייה בסוגים שונים של פורנוגרפיה.
כמו כן ,נמצא כי הזדמנויות לצפייה אקראית בפורנוגרפיה ברשת מנבאות צפייה
בפועל ,ונגישות תכנים אלו באמצעות המכשירים החכמים מעלה את הנטייה
לצפייה מכוונת בפורנוגרפיה במרחב האישי (.)Hornor, 2019
מסקר שערך בישראל איגוד האינטרנט הישראלי בשנת  2017עולה כי
 34%מהילדים בני  18–7דיווחו על חשיפה מקרית לתכנים פורנוגרפיים ברשת.
במחקר זה לא נמצאו הבדלים מובהקים בין בנים ובנות .כ 42%-מהנחשפים
לתכנים בעלי אופן מיני מובהק דיווחו שנתקלו בו לראשונה בגיל  12או פחות,
ואילו  10%דיווחו שנחשפו לתכנים אלו לפני גיל  .9עוד נמצא שבנים נחשפים
במכוון יותר מבנות לחומרים פורנוגרפיים ברשת ,ושיעור החשיפה המכוונת
לתכנים פורנוגרפיים ברשת בקרב נערים חילונים היה  86%לעומת  62%בקרב
נערים דתיים .בקרב בנות הפערים היו קטנים יותר :בקרב בנות חילוניות שיעור
החשיפה המכוונת לתכנים פורנוגרפיים היה  22%לעומת  18%בקרב בנות דתיות
(רבינוביץ .)2018 ,במחקר אחר שנעשה בקרב צעירים בני  19–18נמצא כי הם
דיווחו על חשיפה ראשונה לפורנוגרפיה כבר מכיתה א׳ (הברון והברון.)2017 ,
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תרשים  :6גיל החשיפה הראשונה לפונוגרפיה לפי כיתה (הברון והברון)2017 ,

סקר אחר שנערך בבריטניה ,ביוזמת נציבת הילדים הבריטית ,בקרב ילדים
ומתבגרים בני  16–11הצביע על ממצאים דומים .שיעורי ההיחשפות לתכנים
פורנוגרפיים השתנו עם הגיל והמין .ילדים בני  11דיווחו על חשיפה מועטה
לפורנוגרפיה ,כ 30%-מבני ה 13–11-דיווחו על חשיפה לתכנים פורנוגרפיים,
ושיעורים אלה גדלו ל 50%-בגיל  14–13ולכ 70%-בגיל ( 15להלן תרשים .)7
רוב הגולשים הצעירים נחשפו לתכנים פורנוגרפיים במקרה ,לעומת מתבגרים
מבוגרים יותר שנחשפו לתכנים גם באופן מכוון .פערי מגדר נמצאו ביחס לצריכת
פורנוגרפיה בקרב בני נוער בבריטניה .כ 25%-מהבנות דיווחו על חשיפה מכוונת
לתכנים פורנוגרפיים ,לעומת  59%מהבנים שדיווחו על כך (רבינוביץ.)2018 ,
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תרשים  :7שיעור החשיפה לפונוגרפיה בקרב מתבגרים בבריטניה
(רבינוביץ)2018 ,

מחקר שבחן את המניעים ,את התפיסות ואת המחשבות של מתבגרים בנוגע
לצריכה של תכנים מיניים ופורנוגרפיים בהולנד הצביע על כך שהשימוש
במרשתת לעוררות מינית ולצרכים מיניים נוספים נעשה תופעה שגורה בקרב
מתבגרים ( .)Doornwaard et al., 2017מעניין לציין כי גם בחברות מערביות
ליברליות יחסית כמו החברה ההולנדית ,ציינו מרבית הנערות שפורנוגרפיה
היא עניין למשתמשים ממין זכר .החוקרים הסבירו כי פערי מגדר אלו משקפים
העדפה שונה של המגדרים לתכנים פורנוגרפיים שלרוב נוצרים על ידי גברים
ולמען קהל גברי .ייתכן גם כי השקפתן של המתבגרות כלפי הפורנוגרפיה נבעה
מסטנדרט תרבותי כפול בנוגע להנאה נשית ממין בכלל ומפורנוגרפיה בפרט,
נושא שהוא טאבו חברתי.
גם במחקר שנערך בקרב מתבגרים בטאיוואן שבמזרח אסיה צוין טאבו זה
בנוגע לצריכת תכנים פורנוגרפיים על ידי מתבגרות ( .)Tsai et al., 2018ממצאי
המחקר בטאיוואן הצביעו על קשר בין הצפייה בתכנים פורנוגרפיים מקוונים
ובין התבגרות מינית מוקדמת בקרב בנים .החוקרים ציינו כי ייתכן שתופעה
זו נפוצה פחות בקרב בנות בשל הערכים התרבותיים והחברתיים המשפיעים
על מספר הצעירות שמדווחות על צריכת תכנים אלו .טאבו זה בנוגע לבנות
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משקף גם תפיסה השוללת פריחה מינית מוקדמת ומערכות יחסים רומנטיות
מוקדמות .לפי פיטר ( ,)Peter, 2015צעירות עשויות לחוש עוררות מינית למראה
פורנוגרפיה ,אך בד בבד הן מתביישות מתחושות אלו וחשות דחייה מהיעדר
האינטימיות ומהמיקוד בנקודת המבט הגברית במין ובפורנוגרפיה.
מהספרות המקצועית העוסקת בנושא צריכת תכנים פורנוגרפיים על ידי
מתבגרים עולה כי מרבית המחקרים התמקדו במאפיינים האישיים של הצרכנים
ופחות בהקשרים רחבים יותר כמו גישות למין ,מאפיינים התפתחותיים ,מאפייני
קורבנוּת ( ,)victimizationמאפייני בריאות הנפש ,נטייה לחפש ריגושים ,מידת
האמונה הדתית והכישורים החברתיים שלהם (.)Alexandraki et al., 2018
בפרקים הבאים נבחן את ההשפעות צריכת תכנים אלו ואת המדיניות והפעולות
הננקטות על ידי מוסדות פורמליים ובלתי פורמליים למיגור התופעה.
 3.5סקסטינג
סקסטינג ( )sextingאו מסרוני מין הוא פעולה של החלפת תמונות בעלות גוון
מיני מובהק באמצעות המדיה וערוץ חדש יחסית של תקשורת .החוקרים אינם
תמימי דעים בנוגע להגדרת תופעה זו הנחשבת בה בעת כמקדמת התנהגות
בסיכון וכערוץ תקשורת לגיטימי המאפיין את העידן הדיגיטלי .לראשונה הוגדר
הסקסטינג בשנת  2009כהחלפת מסרים מיניים בעליל או פרובוקטיביים כמו
הודעות טקסט ,תמונות או סרטוני וידאו באמצעות טלפונים חכמים ,אתרי
מרשתת ורשתות החברתיות .הסקסטינג מדגיש את חילופי התכנים הללו
והעברתם הלאה ,והוא כולל שליחה ,פרסום ,שיתוף או העברה של מסרים מיניים
ו/או תמונות באמצעות המדיה ,בעיקר תמונות החושפות איברים אינטימיים
ואיברי גוף אחרים בעירום חלקי או בעירום מלא וכן פעולות מיניות .השימוש
בתמונות עירום נפוץ בעיקר ביישומון סנאפצ׳ט המאפשר להעלות תמונות
לצפייה מוגבלת (במשך  10–1שניות) בטרם הן נמחקות (Jorgensen et al.,
.)2019; Liong & Cheng, 2019; Sesar et al., 2019
הספרות המקצועית מבחינה בין סקסטינג ראשוני וסקסטינג משני :סקסטינג
ראשוני כולל שליחת תמונות אישיות בעלות תוכן מיני של השולחים לאנשים
אחרים בהסכמת השולחים המככבים בתמונות (לדוגמה ,נערה ששולחת תמונת
7

 7במדינות דוברות אנגלית המילה סקסטינג אינה שגורה בפי משתמשים צעירים.
משתמשים אלה נוטים להשתמש במונחים כמו תמונות עירום ( )nudesאו פורנו ()porn
המתייחסים לתמונות דיגיטליות מיניות שצילמו בעצמם.
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עירום של עצמה לנער שהוא מושא אהבתה) .סקסטינג משני הוא העברת
תמונות בעלות אופי מיני לאחרים ,אך השולח אינו מופיע בתמונות הנשלחות.
סקסטינג מסוג זה עשוי לכלול תמונות הנשלחות לגורם שלישי מבלי לקבל את
הסכמת האדם המככב בתמונות (לדוגמה ,הנער שולח את התמונה לחבר׳ה כדי
להתגאות בהישגיו המיניים) .כמו כן ,קיים סוג שלישי של סקסטינג למטרות
נקמה וביוּש ,דהיינו שיתוף ציבורי של תכנים מיניים בעליל החושפים בני/בנות
זוג לשעבר ללא הסכמתם/ן .סוג זה עשוי לכלול גם מידע על זהות האדם הנחשף
בתמונות .לבסוף נציין כי קיים גם סקסטינג בלתי רצוי אך בהסכמה (unwanted
 )but consensual sextingשבו מופעל לחץ של בני/בנות זוג או חברים/חברות
כדי לשלוח מסרים מיניים (Jorgensen et al., 2019; Sesar et al., 2019; Shield
.)Dobson, 2015
שליחת מסרים מיניים וסקסטינג בקרב מתבגרים נפוצה ככל שעולה הגיל.
מסקירת מטה-אנליזה של מחקרים ברחבי העולם שעסקו בתופעה בשנים –2009
 )Cooper et al., 2016( 2014עולה כי  27%–7%מהמתבגרים דנו בשליחת מסרים
מיניים; שיעור המעורבים בסקסטינג אקטיבי נע בין  2.5%ל ,27.6%-ושיעורי
הסקסטינג הפסיבי בקרב מתבגרים גבוה יותר והוא נע בין  7.1%ל .60%-בקרב
צעירים בני  ,25–18סקסטינג נפוץ ,וכ 48.5%-שלחו או פרסמו תמונות עירום או
עירום חלקי וסרטוני וידאו של עצמם .במחקר עדכני שנעשה בקרואטיה נמצא
ש 64.4%–33.7%-מהצעירים היו פעילים בסקסטינג ,ובקרב בני  17–15כ39.9%-
שלחו או פרסמו מסרים מיניים פעם אחת לפחות ( .)Sesar et al., 2019ראוי
להדגיש כי קיים הבדל מגדרי מובהק בתחום הסקסטינג ,כך שיותר צעירים
מצעירות מעורבים בסקסטינג .ייתכן שחשש מחשיפה ,מבידוד חברתי ומאופני
ענישה אחרים בתגובה לביטוי מיניות נשית מונעים מצעירות להפיץ תכנים מסוג
זה .בד בבד הצורך לחוות מיניות ,להביע עצמאות חברתית ולשפר את המעמד
החברתי והשליטה החברתית בקרב קבוצת הגיל מעצימים את הנטייה של
מתבגרים ומתבגרות כאחד להשתתף בחילופי מסרים מיניים (.)Sesar et al., 2019
נתונים ממדינות שונות מצביעים על היקף תופעת הסקסטינג בקרב צעירים.
כ 20%-מהמתבגרים בני  17–15בארצות הברית דיווחו על שליחת תמונות של
איברים אינטימיים ויותר מ 40%-קיבלו תמונות כאלה 25% ,העבירו לגורם
שלישי מסרים מיניים שקיבלו .סקר באוסטרליה ,שנערך בבתי ספר וכלל יותר
מ 2,000-מתבגרים ,מצא ש 26%-מהמתבגרים בני  18–15שלחו תמונות עצמיות
בעלות תוכן מיני ,ושיעורים גבוהים יותר של סקסטינג נמצאו בקרב מתבגרים
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פעילים מינית ( .)50%בקרב צעירים במערכת ההשכלה הגבוהה בארצות הברית
ובספרד שליחת סרטוני סקסטינג הייתה גבוהה יותר בשיעור של ,67%–30%
ושיעורי הנמענים של מסרים אלו היה גבוה אף יותר .נתונים מארצות הברית,
מאירופה ומאמריקה הלטינית מצביעים על מעורבות של מתבגרים בסקסטינג
בשיעורים דומים (.)Jorgensen et al., 2019; Shield Dobson, 2015
בספרות המקצועית מצוין כי לרוב מעורבות בסקסטינג אינה מעוררת
בעיות בקרב מתבגרים וצעירים .הם עשויים להצטלם בעירום מלא או בעירום
חלקי ,לשלוח ולקבל תמונות מסוג זה ולשתף את בני גילם במגוון הקשרים,
שמיעוטם אינם בעלי גוון מיני ומרביתם אינם פוגעניים או פוגמים בחייהם .אולם
כשסקסטינג כולל לחץ ,הפצת תמונות ללא הסכמה ,בריונות ואלימות מינית,
לרוב הדבר מתרחש בגבולות מגדריים ברורים .במרבית המחקרים צוין כי שיעורי
ההשתתפות בסקסטינג בקרב בנים ובנות דומה ,אך בנות דיווחו בשיעורים
גבוהים יותר במידה רבה על פניות שקיבלו לשליחת מסרוני מין ,ואילו הבנים
דיווחו על כך שביקשו מבנות מסרים אלו .בנות דיווחו יותר על כך שהוטרדו
בקבלת מסרים מיניים ברשת או שהתבקשו לשלוח מסרוני מין .נמצא שהבנות
חשופות יותר מבנים להפצת מסרוני המין שלהן בפומבי לקהל שאינו יעדם
המקורי .בד בבד שיעור הבנים שדיווחו על שליחת תמונות בעלות תוכן מיני
של אדם אחר ,לעתים ללא ידיעתו ,גבוה משיעור הבנות .בנים רבים יותר דיווחו
שהראו להם תמונות בעלות תוכן מיני שלא יועדו עבורם.
לפרקטיקות הסקסטינג השלכות מוטות מבחינה מגדרית .צעירים וצעירות
כאחד חשו שבנים נוטים להיות יותר נמענים משולחים של תמונות עירום עצמי,
כפי שצוין קודם לכן ,ושבנים נוטים יותר לכפות ,לשכנע או ללחוץ על בנות לשלוח
להם תמונות עירום .בנים ששלחו תמונות עירום עצמי עשו זאת כדי להשתעשע
( )be sillyאו כדי להיחשב מקובלים ( .)act coolהסטנדרט הכפול הקשור
להשלכות של תמונות עירום שהודלפו משפיע על הפרקטיקות של הסקסטינג,
ובנות שתמונותיהן פורסמו היו מושא לגינוי רב יותר ולשיפוטיות בהשוואה לבנים.
עוד עולה כי יש הבדל בין צעירים מקובלים וצעירים דחויים מבחינה חברתית בכל
הקשור לסקסטינג .צעירים וצעירות מקובלים ,בעיקר בסביבת בית הספר ,התמודדו
עם השלכות חברתיות מתונות יותר כשתמונות עירום שלהם דלפו ,בעיקר אם
העירום היה מחמיא ומושך .מכאן שלפרקטיקות הסקסטינג ולהשלכותיהן הקשר
רחב יותר הנוגע למערכות יחסים וליחסי כוחות הן בסביבת בית הספר והן מחוץ
לסביבה זו (.)Jorgensen et al., 2019; Shield Dobson, 2015
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כדי לצמצם את ההשפעות השליליות של התופעה ,ניסחו מדינות שונות
חוקים שמטרתם להגן על קטינים במקרים שבהם מופצים תכנים מיניים
שלהם ללא הסכמתם .לדוגמה ,באוסטרליה נאסר השימוש בטלפונים חכמים
ובמרשתת כדי לצלם ,לשמור ,להתבונן ,לשלוח ולבקש תמונות בעלות גוון מיני
או סרטונים מיניים מכל אדם מתחת לגיל  ,18גם כשמדובר בסרטונים ובתמונות
של האדם עצמו או כשהפרטים המצולמים העניקו את הסכמתם לדבר .חוק זה
8
חוקק במסגרת מספר חוקים העוסקים ביצירה של פורנוגרפיית ילדים והפצתה.
לצד צעדים חוקיים אלו ,המדיניות הפרואקטיבית באוסטרליה ,שתכליתה
לצמצם את ההשלכות הפסיכולוגיות ,החברתיות והחוקיות של סקסטינג בקרב
בני נוער ,כוללת פיתוח סרטי הסברה חינוכיים ,מסעות שיווק והפצת דפי מידע,
כדי להתריע בפני צעירים על הסיכונים החברתיים והחוקיים הכרוכים בסקסטינג.
הגישה העיקרית במסע החינוכי והממשלתי הזה היא מניעה באמצעות התרעה
על הסיכונים והסכנות .בהקשר זה נציין כי צעירות רבות אינן רואות בסקסטינג
תופעה שלילית בפני עצמה ,אלא תופעה שיש בה סיכון והשלכות כבדות מבחינה
חוקית ,פסיכולוגית וחברתית ( .)Shield Dobson, 2015בישראל החוק למניעת
הטרדה מינית מציין בסעיף (3א)(5א) כי “פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של
אדם ,המתמקד במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או
לבזותו ,ולא ניתנה הסכמתו לפרסום ,מהווה הטרדה מינית שדינו מאסר שנתיים
ופיצוי של עד  120,000ש״ח״.
גם ממחקר שנערך בקרב מתבגרים בני  15–13באנגליה בקשר להשקפותיהם
על סקסטינג עולה הצורך במדיניות פרואקטיבית ,בדגש על מערכת החינוך,
והעברת מידע על סקסטינג בהקשר של פיתוח מערכות יחסים בכלל ,סוגיית
המגדר ,יחסי כוחות ואמון בין חברים ,שיפור התקשורת בין תלמידים ומורים
ובין תלמידים ומבוגרים אחראים אחרים פרט .מחקר זה הדגיש את היעדר קולם
של צעירים ביצירת תוכניות התערבות בנושא סקסטינג עבורם ,עמדותיהם על
הנושא ועל תגובות המבוגרים לסקסטינג של צעירים .משתתפי המחקר ציינו
שמפגשים מעורבים לכל אוכלוסיית בית הספר אינם יעילים להפצת מידע בנושא
סקסטינג ,שכן איש אינו מקשיב .תלמידים חשו אי-נוחות לשאול שאלות בפני
חבריהם והמידע שהוצג נשכח במהרה .לעומת זאת ,הם ציינו לחיוב שיעורים
ושיחות שאפשרו להם לשוחח על נושאים חשובים להם .המשתתפים גם ציינו
https://www.getthefacts.health.wa.gov.au/keeping-safe/sexting 8
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את העדפתם ששיעורי חינוך מיני בנושא סקסטינג יועברו בנפרד לבנים ולבנות,
כדי ליצור סביבה בטוחה ומוגנת לשיח (.)Jorgensen et al., 2019
ממחקרם של יורגנסן ואחרים ( )Jorgensen et al., 2019עולה כי צעירים
היו מעוניינים שמורים ,הורים ומבוגרים אחראים אחרים ישוחחו עימם על
פרקטיקות הסקסטינג במקום להרצות להם ,לצעוק או להעניש .התוכניות הבית
ספריות כללו הרצאות על סקסטינג שהועברו על ידי נציגי משטרה באמצעות
סרט בנושא בטיחות ברשת .החוקרים ציינו שיוזמות אלו הופכות את בתי הספר
למרחב לאכיפת נורמות בנושא מגדר ומין .נורמות אלה מבוססות על תגובות
בעייתיות והופכות את הסקסטינג לפלילי או שהן מדגישות גישה של הימנעות.
כדי לחזק את אמון הצעירים אפשר לפתח מנגנון שבאמצעותו צעירים יוכלו
לשוחח עם מישהו באופן בטוח ,למשל עם אחיות בית הספר או עם פעילי נוער.
הבושה והחשש של צעירים בנוגע לאנונימיות שלהם מצביעים על כך שאולי גם
עדיף שמומחים חיצוניים או מורים מקצועיים יעבירו את שיעורי החינוך המיני
במקום הצוות הרגיל .הממצאים הדגישו את חשיבות התקשורת ,האמון ,החינוך
ההולם והתמיכה לצעירים .אי-התאמה בין השקפות של צעירים בנוגע לסקסטינג
ותגובות המבוגרים מסביבם הצביעו על כך שלא רק צעירים ,אלא גם הורים
ומורים זקוקים לחינוך כיצד להתייחס לסקסטינג של מתבגרים .הצבת הנושא
בהקשר רחב יותר של מערכות יחסים ,אמון ופערי דורות עשויה לתרום לשיח
פתוח יותר בהקשר זה .נוסף על כך ,מחקר בקרב נערים ונערות בארצות הברית
העלה כי מדיניות הפחדה ,המדגישה את הסיכונים החמורים ,הייתה יעילה בעיקר
בקרב בנות ,אם כי  40%מהן הודו שלמרות הפחד הם ביצעו פעולת סקסטינג
( .)Englander, 2019מדיניות החינוך שהמליצה אנגלנדר היא להתמקד בגישת
הנורמות החברתיות שלפיה לא כל בני הנוער מבצעים סקסטינג וכי החופש נתון
בידי כל אחד להחליט אם לשתף פעולה בערוץ זה או להתנגד לו.
מתבגרים רבים מודעים לסיכונים הכרוכים בזליגת תמונות עירום שלהם
לרשת ובהפצתן באופן נרחב מעבר לקהל הנמענים המקורי וללא הסכמתם.
השלכות שליליות נוספות שציינו צעירים הן (:)Jorgensen et al., 2019
בושה;
בריונות;
הטרדה;
משבר במערכות יחסים רומנטיות וחברויות;
דיכאון;
התאבדות.
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מלבד להכרה הכללית של ההשפעה השלילית הצפויה מסקסטינג ,זיהו
המשתתפים גם כמה תרחישים שבהם שיתוף תמונות עירום נתפס כתורם,
למשל שיתוף תמונת עירום עצמי עם קבוצת חברים כדי לקבל אשרור וחיזוק
להופעתם החיצונית או יצירת תמונת עירום כביטוי של ביטחון גופני ,החלפת
מסרוני מין כתחליף למערכות יחסים מיניות או תמונות עירום כאמצעי ליצירת
אינטימיות וביסוס אמון עם מישהו במערכת יחסים רומנטית .בהקשרים אלה
נמצא סקסטינג כמסייע בבניית מערכות יחסים וחיזוק דימוי גוף חיובי.
גם בחברות לא מערביות ,כמו במזרח אסיה ,תופעת הסקסטינג בקרב צעירים
נפוצה .במחקר שנעשה בהונג קונג בקרב  361סטודנטים בני  ,24–17מתוכם
 63.2%נשים ,נמצא כי סקסטינג הוא תופעה מורכבת המובילה הן להחפצה
עצמית והן למיניות משחררת .מחד גיסא ,שולחי המסרים חשים בושה ואי-
נוחות מגופם וממראם החיצוני בתהליך של השוואה ובקרה מתמדת לעומת
הסטנדרטים התרבותיים ,ומאידך גיסא ,מעורבים בסקסטינג פעיל חשו נוחות
רבה יותר עם עירום מאשר אלו שלא שלחו מסרים .מכאן שלסקסיטנג עשויות
להיות השלכות חיוביות ושליליות :השולחים חשו מושכים ,נרגשים ומוכנים יותר
לקיים יחסי מין ,אך גם חשו בושה ,אשמה ומבוכה .כששולחי התמונות השוו את
המראה החיצוני עם תמונות מיניות במדיה ,הם החלו לפתח מודעות להחפצה
של עצמם .אך הסקסיטנג אינו רק ייצוג ,אלא חוויה תפיסתית וביטוי של ה״אני״
ושל גופו ,הגורמים להנאה אקסביסיוניסטית והשתעשעות ,וכן התנסות עם
תהליך המיניות האישית (.)Liong & Cheng, 2019
בישראל ,ככל הידוע לנו ,לא נעשה מחקר מקיף על תופעת הסקסטינג.
במחקרן של הברון והברון ( )2017מחצית מהנערים והנערות דיווחו על צריכה
פסיבית של סקסטינג ,דהיינו קבלה של תמונת עירום פעם אחת לפחות ,אך 80%
ציינו כי לא העבירו תמונת עירום לאנשים אחרים .הנתונים לגבי צריכה אקטיבית
של תצלום עירום עצמי הצביעו על כך שמחצית המשתתפים דיווחו על צילום
עירום עצמי ,אולם מתוכם רק  40%הפיצו תמונות אלו לאנשים אחרים.
לסיכום תת-פרק זה נדגיש כי מרבית המחקרים מתמקדים בהשלכות
השליליות של התופעה ,ויש נטייה להפחית מחשיבות הסקסטינג כדרך להעצמה
מינית ועצמית של צעירים .סקסטינג עשוי לאפשר לצעירים שאינם מרוצים
מגופם לחוות תחושת פעלנות בשעה שהם בוחנים את גופם ואת מיניותם .חינוך
מיני עשוי לסייע בפיתוח מודעות ,כדי לחקור את ייחודו של הגוף המיני ואת
המיניות באופן אוטונומי יותר.
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 .4השפעות החשיפה לתכנים מיניים ברשת על ההתנהגויות ,העמדות והעולם
הרגשי של צעירים ועל זהויות מיניות ומגדריות
 4.1כללי
לשימוש במרשתת וברשתות חברתיות השלכות שונות על משתמשים מתבגרים
וצעירים .מחקרים שונים מראים שככל שגיל המשתמשים צעיר יותר כך עולה
הסיכון למעורבותם בהתנהגויות ְמסכנות ובהפגנת סממנים של מצוקה ,של
הפרעות נפשיות ושל הערכה עצמית נמוכה .הסיבות לסיכונים אלה הן צניחת
גיל המשתמשים שיש להם מכשירים ניידים משלהם ,שימוש רב יותר במכשירים
אלו ,מידה מעטה של מעורבות ההורים בחיי הילדים ובקרה שאינה מספקת על
דפוסי הגלישה של הילדים ועל התכנים הנצרכים על ידם .בהקשר זה יש לציין
שמשך זמן הגלישה הולך וגדל ככל שמדובר בקבוצת גיל בוגרת יותר (לם ומש,
 .)Machimbarrena et al., 2019 ;2017החשיפה לתכנים ולרשתות החברתיות
משליכה על חיי היום-יום ועל התפקוד (הרגלי אכילה ,שינה ,התנהגויות) .עם
זאת ,גורמים שונים ממתנים או מעצימים השלכות אלו כפי שנסקור להלן .כרקע
להבנת ההשלכות של השימוש באמצעי התקשורת על ילדים ובני נוער יש
לשקול שלושה מרכיבים המכונים גם שלושת הs-׳:)Lemish, 2015( C
 .1הילד/ה ( – )The Childמאפייני האישיות ,מאפיינים דמוגרפיים ,גיל ,מגדר
וכדומה.
 .2התוכן ( )The Contentוהפעילויות שאליהם הילד/ה נחשף/פת.
 .3ההקשר ( )The Contextשבו הם מצויים ,החל בתא המשפחתי ,הסביבה
והחברים וכלה בחברה ובמדינה.
יש לזכור כי ילדים שונים הנחשפים לאותם תכנים לא בהכרח יגיבו להם או
יושפעו מהם באותו אופן ,כפי שיוסבר בהמשך.
 4.2דימוי גוף ,הערכה עצמית והחפצה עצמית
משך זמן הגלישה של ילדים ובני נוער במדיה עשוי להשפיע על דימוי גוף ,על
הערכה עצמית ,על החפצה עצמית ( )self-objectificationועל פיתוח של
סממני דיכאון ומחלותה נוספות כמו הפרעות אכילה .אולם הספרות המקצועית
מצביעה על ממצאים מעורבים בקשר להשפעות אלה .לדוגמה ,במחקר שנערך
בקרב ילדות באוסטרליה נמצא שככל שהן בילו זמן רב יותר ברשתות חברתיות
כמו פייסבוק ,כך גברו חששותיהן בנוגע לדימוי גוף ירוד וכן זוהו סממני דיכאון
( ,)Tiggemann & Slater, 2014, 2015ואילו במחקר שנעשה בקרב ילדים
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וילדות בסינגפור לא נמצא קשר בין משך זמן הגלישה ברשתות החברתיות
ובין שביעות הרצון מהמראה החיצוני בשתי קבוצות המגדר (Lwin & Malik,
 .)2012לפי פרדולי ואחרים ( ,)Fardouly et al., 2018ייתכן שממצאים מעורבים
אלו מעידים על החוויות השונות של משתמשים במדיה וברשתות חברתיות וכן
על הקשרים תרבותיים שונים כמו היחס השונה בתרבויות אלה לדימוי הגוף.
נוסף על כך ,בפלטפורמות הללו המשתמשים בוחרים אחרי מי לעקוב ,ולכן
הם שולטים במידת מה על התכנים שהם רואים .כמו כן ,למקצתם דימוי עצמי
מגובש ולפיכך בחירת התכנים מחזקת נטיות קודמות .עם זאת ,משך זמן הגלישה
במדיה עלול להיות קשור לחששות בנוגע לבריאות הנפשית ,מה שעשוי להוביל
משתמשים להיות מעורבים בהתנהגויות בסיכון ברשת.
הסטראוטיפי של הגוף והמיניות של צעירים וצעירות
אופני הייצוג התקשורתי
ֵ
והצגתם באופן מוגזם כאובייקטים מיניים יכולים להוביל לתהליכי החפצה עצמית
( .)self-objectificationבתהליך זה מובלטת התנהגות מינית מוחצנת המכונה
“היפר-מיניות״ .כך נוצר תהליך הפנמה של תפיסה המאופיינת בדימוי עצמי נמוך
ובהנחה כי הגוף ולא האישיות ,הפעילות וההישגים האישיים מהווה זירה מרכזית
להגדרה עצמית ,בעיקר בקרב בנות ונשים (גוז׳נסקי ;2019 ,למיש.)2011 ,
לפי תאוריית ההחפצה ( ,)objectification theoryצעירות ונשים חוות
תהליכי חיברות כדי להפנים את נקודת המבט של הצופה ביחס ל״אני״ החיצוני
שלהן .באופן זה ,בגלל התרבות שמאדירה את ההופעה החיצונית של הנשים
כמרכיב המשמעותי ביותר של זהותן ושמחפיצה מינית את הגוף הנשי ,הן
לומדות להעריך את עצמן על בסיס המראה החיצוני והופעתן (Brajdic
 .)Vukovic et al., 2018תרומה רבה לקידום התופעה יש לרצון של רבות להפוך
למשפיעניות ולידועניות שזוכות להערצה בזכות הופעתן החיצונית ,למשל
באמצעות יוטיוב שהפך למקור של הפצת סרטי וידאו פרטיים .פלטפורמה זו
מאפשרת למשתמשות להציג גרסאות עצמאיות של חיקויי ידועניות ואת אידיאל
היופי שלהן .כך מתחילה שרשרת תגובתית הכוללת חשיפה מתמשכת למסרים
מסוימים המאפשרים תהליך של החפצה עצמית.
תהליך ההחפצה העצמית מוביל לניטור הגוף ( )body surveillanceולבקרה
מתמשכת של איברי גוף שונים .זוהי אחת התוצאות ההתנהגותיות הבולטות
ביותר של תהליך ההחפצה .בהמשך תהליכים אלו עשויים להוביל לתחושת בושה
ומצוקה כלפי הגוף ,מה שמגביר את סף הפגיעות להפרעות נפשיות כמו הפרעות
אכילה .החפצה עצמית ובקרת הגוף קשורות באופן שלילי עם ערך העצמי ,עם
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התנהגויות מקדמות בריאות ועם תחושת רווחה כללית .החפצה עצמית גם נמצאה
קשורה למצבי רוח דיכאוניים ,והיא משפיעה באופן שלילי על איכות החיים של
נערות ונשים בגלל הנסיגה ממעורבות בפעילויות שונות בשל תפיסה עצמית
שלילית .נמצא שהחפצה עצמית משפיעה באופן שלילי גם על נערים וצעירים,
אולם מרבית המחקרים מתמקדים בנשים בשל העובדה שהתופעה נפוצה יותר
בקרבן והן חוות השלכות שליליות נפשיות רבות יותר הקשורות לאי-שביעות
רצון מעצמן לעומת גברים (.)Brajdic Vukovic et al., 2018
סטראוטיפים של
אידיאלים
ניתוח של פרסומות במרשתת מצביע על הנצחת
ֵ
יופי נשי ,אידיאל העשוי להשפיע על האופן שבו נערות תופסות את גופן .ראוי
סטראוטיפי במידה רבה ,בעיקר בכל
לציין כי גם ייצוג גברי במדיה נוטה להיות ֵ
הקשור למראה החיצוני הגברי האידיאלי :כתפיים רחבות ומותניים צרים (צורת
 ,)Vקוביות בבטן וביצועים מיניים ,אך ספרות המחקר העוסקת בייצוגים גבריים
אלה דלה ( .)Valkenburg & Piotrowski 2017תמונות ומסרים פופולריים
המופיעים במודעות פרסום ,בסרטוני מוזיקה ובפעילות של ידוענים ממצבים
את המיניות כמקור עוצמה חשוב של נשים וצעירות הטרוסקסואליות .ההחפצה
המינית של גוף האישה נתפסת כנורמטיבית בהקשר של החברה המערבית שבה
כבר זכו נשים להישגים רבים כבירים (.)Shield Dobson, 2015
בקרב מתבגרות הרשתות החברתיות משפיעות במידה רבה יותר מאמצעי
תקשורת מסורתיים בשל הממד האינטראקטיבי .המתבגרות יוצרות תוכן מקוון
והופכות ממשתמשות פסיביות למעבירות ידע ומפתחות ידע .תהליכים אלה
מגבירים את האוטונומיה שלהן ,את מסוגלותן העצמית ואת פעלנותן (personal
 )agencyואף תורמות לתחושה שהרשתות מייצגות קהילות דומות להן .אולם
בה בעת תהליכים אלו גם משליכים על דימוי הגוף ועל תהליכי ההחפצה
העצמית ( .)Brajdic Vukovic et al., 2018אין זה מפתיע אפוא שקיים קשר
בין תפיסת המשיכה המינית של נשים צעירות המוצגות ברשתות החברתיות
ובין רמת המקובלות והפופולריות בקרב בני הגיל שלהן .מחקר אורך בקרב
בני נוער בני  18–11שנערך בהולנד מצא שהשימוש ברשתות חברתיות הגביר
את השפעת החברים לכיתה על דימוי גוף ועל אי-שביעות הרצון ממנו .נמצא
קשר מובהק בין הפנמת אידיאלים של הופעה חיצונית ובין מעקב ברשת אחרי
חברים שנחשבו מושכים מבחינה מינית .גם המעקב וגם השימוש בתכנים מיניים
השפיעו על תהליך ההחפצה העצמית של המתבגרים ועל בקרת הגוף שלהם.
אחד הממצאים המעניינים של מחקר זה היה שמתבגרות שהיו פעילות במספר
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מועט יותר של רשתות חברתיות (ומכאן ,שלהן מספר נמוך יותר של אנשי אמון)
נטו להיות פגיעות יותר להחפצה הקשורה למדיה לעומת חברותיהן הפעילות
יותר .הסבר אפשרי לממצא זה הוא שצעירות שאינן זוכות להכרה חברתית
מחוץ לרשת (נתון מדיד לפי מספר החברים) עלולות להתמקד בקידום עצמי
ובתשומת לב וירטואלית במקום זאת .השקעה רגשית זו עלולה לחשוף אותן
יותר להשפעת המסרים בנוגע להופעה חיצונית ולאידיאלים של גוף העוברים
ברשתות החברתיות (.)Brajdic Vukovic et al., 2018
בשנים האחרונות אחד השינויים המתרחשים בכל הנוגע להשפעת המדיה
הוא המעבר מהחפצה מינית לסובייקטיביזציה נשית ,קרי צורות חדשות של
ייצוגי נשיות צעירה במדיה ויצירת תרבות שמכוונת לנשים צעירות ולילדות לצד
העצמה נשית מינית .תהליך הפיכתה של התרבות למינית (,)sexualization
בעיקר בתרבות המערבית (הלבנה) ,מובילה לפריחה של מגוון ייצוגים מיניים של
נשים אסרטיביות ופעילות ,בעלות ביטחון עצמי רב (,)Shield Dobson, 2015
שמשתמשות במיניותן במגוון הקשרים ולמטרות שונות כמו ביטוי עצמי מיני
והנאה מינית .בהקשר זה ,נציין לדוגמה את ייצוגן של דמויות זוהר כמו פאריס
הילטון המייצגת נשיות מוגזמת ( .)hyperfemininityהילטון היא דמות לחיקוי
בקרב המשתמשות העוקבות אחריה ברשתות החברתיות ,ידוענית מפורסמת
בשל עושרה ,היותה יורשת לבנה צעירה ,שהתפרסמה לאחר הפצת קלטת מין
שצילמה .הילטון ,כייצוג וירטואלי של נשיות מוגזמת וכאישה צעירה בעלת
עוצמה (כקודמות לה כמו מדונה או גיבורות הסדרה “סקס והעיר הגדולה״,
לדוגמה) ,היא דמות לחיקוי למתבגרות רבות השואפות להציג את עצמן כהטרו-
סקסיות לא רק באמצעות סמלים חזותיים מיניים מוחצנים ,אלא גם כמודעות
להצגתן המורכבת הן כאובייקט מיני המציית למבט הגברי והן כסובייקט בעל
תשוקה מינית שקורא תיגר .כך במסגרת ייצוגית של “הנאה״ ו״קלות דעת״,
המאפיינת תפיסות פוסט-פמיניסטיות ,הנשים אינן מוצגות כרציניות מדי או
ככנות ביחס לייצוגים עצמיים ,מיניים ומגדריים .אחד ממוקדי הביקורת על
דימויים אלה הוא שההעצמה הנשית ,המאפיינת את סיסמת ה״כוח נשי״ (Girl
 )Powerשל להקת הבנות הפופולרית הספייסגירלס שפעלה בשנות ה 90-של
המאה ה ,20-מתמקדת בעיקר בהעצמה של ביטויי מיניות וצרכנות ,אך לא
העצמה בתחומים אחרים של החיים החברתיים ,הפוליטיים והתרבותיים .בד בבד
דימויים אלו גם תורמים לתהליך סקסואליזציה עצמית גופנית ונפשית ולתהליך
ההחפצה עצמית (.)Shield Dobson, 2015
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ממצאים ממחקר שנערך על החשיפה לתכנים מיניים בתוכניות טלוויזיה
לנוער ( )Trekels & Eggermont, 2017, 2018חיזקו מסקנות אלו בדבר החפצה
עצמית ותפיסת הגוף כאובייקט .נמצא שמחצית מהנערות שהשתתפו במחקר
ציינו שניטרו את ההופעה החיצונית שלהן בעקבות החשיפה .נערות בנות 14–13
נטו להשקיע בהופעה החיצונית שלהן יותר מילדות צעירות יותר 30% .מהנערות
שלא הקפידו על הופעתן בתחילת המחקר החלו לעשות זאת לאחר  6חודשים.
צופות קבועות בתכנים אלו נטו לאמץ גינונים נשיים כמו עיצוב שיער ,נעילת
נעלי עקב ושימוש באיפור.
הסלפי (דיוקנים עצמיים מקוונים בהפקה עצמית) מייצג אף הוא תהליך
של ניטור הגוף ובקרת ההופעה החיצונית .גם לסלפי יש השלכות בריאותיות
נפשיות כמו בושה ומצוקה הנובעות מהמראה החיצוני ומתחושת הדיכאון.
במילים אחרות ,הפנמה של סטנדרטים תרבותיים של יופי נשי ושל השוואות
הנוגעות למראה החיצוני מובילות להידוק תהליכי הבקרה העצמית ,מכיוון
שצילום תמונות סלפי מביא נערות ונשים להיות מעורבות בתהליך הבחינה
של גופן מבעד למבטו של הצופה .נציין כי במחקר שנעשה בקרב סטודנטיות
באוניברסיטה בדרום-מזרח ארצות הברית נמצא יחס דו-כיווני בנוגע לשימוש
במדיה החברתית והחפצה עצמית של נשים :מצד אחד ,החפצה עצמית עשויה
להוביל נשים להיות מעורבות בהתנהגויות שונות במדיה החברתית ,מצד אחר,
התנהגויות אלו עשויות להעצים רגשות של החפצה עצמית .עריכת תמונות
וסלפי עשויה להדגים החפצה עצמית ,ופעולות אלו מעודדות בד בבד את תפיסת
הגוף כאובייקט (.)Kelly et al., 2018; Lamp et al., 2019
מחקר מעניין נוסף על תרבות הסלפי והשפעתה על תהליכי החפצה עצמית
נערך בסין בקרב מתבגרות בנות  16–12המשתמשות ברשת  ,Qzoneאחת
מהרשתות החברתיות הפופולריות ביותר במדינה ( .)Zheng et al., 2019ממצאי
המחקר חשפו שצילומי סלפי ברשתות קשורים ישירות להחפצה עצמית ,וקשר
זה מושפע מרעיון הקהל המדומיין .השפעת ההחפצה העצמית על צילומי סלפי
הייתה חזקה יותר בקרב מתבגרות עם תפיסת קהל מדומיין חזקה יותר .הסלפי
הוא תופעה חדשה של החפצה עצמית שיש לה השלכות תאורטיות ופרקטיות.
דמיון קהל צופים מאפשר למתבגרות להניח שדאגתן בנוגע למראה החיצוני
ולהתנהגותן משותפת לכול ,ולפיכך להנחה שאחרים מעריכים אותן על בסיס
ההופעה החיצונית .דמיון קהל צופים מגביר את מיקוד המתבגרות בהופעה
החיצונית שלהן ומאפשר להן לנסות לשפר את מראן עבור קהל מדומיין זה .כך
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הצעירות מבקרות את המראה החיצוני שלהן מנקודת המבט של הצופה .מכאן
שנמצא קשר חיובי בין דמיון קהל צופים והחפצה עצמית.
במחקר אחר נבחנה השפעת תוכני המדיה על תהליך הסקסואליזציה העצמית
של מתבגרים וצעירים בני  25–12באוסטריה ,בבלגיה ,בספרד ובדרום קוריאה.
למרות השוני התרבותי ,ניכרה מגמה כללית של סקסואליזציה עצמית גוברת עם
השימוש באמצעי המדיה החברתיים בכל המדינות :באוסטריה מתבגרות צייתו
לאידיאל המראה החיצוני המקובע בתרבות ובמדיה החברתית; בדרום קוריאה
הגבירה החשיפה לסרטים רומנטיים התנהגויות מוחצנות מינית; בבלגיה הייתה
זו השפעת החשיפה לסרטוני מוזיקה שהשפיעה על תפיסת המראה החיצוני.
ההבדלים בין המדינות נעוצים ככל הנראה במידת הפופולריות של סוגי המדיה
השונים בקרב מתבגרים במדינות השונות .הדמיון בין הממצאים במדינות
אלה מצביע על כך שמתבגרים חשופים היום לתכנים זהים בתרבויות שונות,
ומכאן שהם מפנימים מערכת ערכים דומה בשל השפעת המרשתת והטלוויזיה
הגלובלית .מערכת ערכים זו קשורה ישירות לתהליכי סקסואליזציה עצמית
בקרב בנים ובנות במדינות הנחקרות (.)Trekels et al., 2017
 4.2.1פגיעה בדימוי גוף והפרעות אכילה
חוקרים רבים עסקו בקשר שבין השפעות המדיה על דימוי עצמי ודימוי גוף,
הערכה עצמית ורווחה עצמית וכן רמת שביעות הרצון מהחיים .מחקרים עדכניים
יותר התמקדו בהשפעות הרשתות החברתיות אינסטגרם וטיקטוק (יישומון
שנוצר בשנת  2016ויש לו  150מיליון משתמשים פעילים ביום) על היבטים אלה
( .)Jablonska & Zajdel, 2020; Sabir et al., 2020נמצא שאחת ההשפעות
החמורות של המדיה היא התגברות הפרעות אכילה ופתולוגיה הקשורה לאכילה.
בעשורים האחרונים חלה עלייה ניכרת בשכיחות הפרעות אכילה בעולם המערבי,
עד לממדים אפידמיים ,בעיקר בקרב נשים וצעירות .אמצעי התקשורת הם אחת
הדרכים השכיחות והעוצמתיות להעברת מסרים בנוגע לאידיאל הרזון כמודל
יופי והצלחה .מסרים אלו משפיעים בעיקר על ילדים ובני נוער ועלולים לעוות
את תפיסת המציאות לגבי מה ניתן להשגה ,חיפוש דרכים לוויסות משקל ,פגיעה
בדימוי עצמי וערך עצמי ועיסוק יתר באכילה ,בצורת הגוף ובמשקל (לצר.)2016 ,
הפרעות אכילה ( )eating disordersופתולוגיה הקשורה לאכילה
( )disordered eatingנובעות ממגוון מחשבות והתנהגויות הקשורות לבעיות
בדימוי גוף והן תלויות תרבות .למדיה בכלל ולאמצעי התקשורת הדיגיטליים
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בפרט יש תפקיד נכבד כגורם סיכון בהתפתחות הפרעות אכילה .מחקר עדכני
מישראל מצא קשר חיובי מובהק בין חשיפה למדיה ולמרשתת ובין רמות
גבוהות יותר של בעיות בדימוי גוף ובעיות אכילה (לצר .)2016 ,טכנולוגיות כמו
פוטושופ מאפשרות לטשטש ולשנות את מבנה הגוף ולהציג מסרים מוטעים
ובלתי מציאותיים ,המעצימים את תחושת חוסר השליטה ואת אי-שביעות
הרצון מהגוף .תהליך זה מושפע מההשוואה המתמדת ביחס לאחרים הדומים
למשתמשים או המושכים בעיניהם .השוואה זו מובילה לסתירות ולפערים בין מה
שנתפס כדימוי גוף אידיאלי לבין הדימוי האינדיבידואלי .בקרב מתבגרות חשיפה
שכזו מגבירה את תחושות הדיכאון ואת העיסוק בגוף ובהופעה החיצונית .כמו
כן מתרחשת הפנמה לא-מודעת של מסרים המוצגים כמציאותיים ובני השגה .כך
מטשטשת האבחנה בין דמיון למציאות במסרים המוצגים .זאת ועוד ,הדגש על
רזון כאידיאל יופי מוביל נערות ונשים לבסס את תחושת הערך העצמי שלהן על
מראה חיצוני בלבד ,כחלק מתהליך ההחפצה.
צעדי מניעה כמו למידה ביקורתית של מסרי מדיה מגמתיים ,שימוש במדיה
להפצת מסרים מקדמי בריאות וכן פלטפורמה של מחאה ציבורית בנוגע
לפרסומות מחפיצות נשים עשויים לתרום לצמצום התופעה .לדוגמה ,הקמפיין
להעלאת המודעות בנוגע למצוקת הטיפול בהפרעות אכילה בישראל ,הוביל
למחאה ציבורית ולחקיקת חוק הדוגמניות על ידי חברת הכנסת ד״ר רחל אדטו
בשנת  .2012החוק אוסר להעסיק דוגמניות בתת-משקל או להשתמש בעריכה
גרפית בפרסום באמצעות תוכנת מחשב לשם הצרת היקפי הגוף (לצר.)2016 ,
 4.2.2פורניפיקציה וסקסואליזציה
פורניפיקציה ( )pornificationהיא קבלה של נושאים מיניים בוטים ותמונות
כחלק מתהליך נורמטיבי בתרבות הפופולרית ומחברת הרוב .סקסואליזציה
( )Sexualizationהוא מונח המופיע בסמיכות עם המונח פורניפיקציה המתאר
את ההשלכות הנובעות מהחשיפה לתכנים מיניים ולפורנוגרפיה ברשת:
ערך האישה וכל אדם נובע רק מהמשיכה המינית שלה/ו מתוך התעלמות
מלאה ממאפיינים אחרים;
איש ואישה נאמדים לפי סטנדרט המשווה בין משיכה מינית וסקסיות;
החפצה מינית של איש ואישה ,הפיכתם לחפץ עבור שימוש מיני של אחרים,
במקום נוכחות כאדם עם יכולות לפעולה עצמאית וקבלת החלטות;
תפיסת מיניות בלתי הולמת ,למשל בכל הנוגע לייצוגי ילדים.
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חוקרים רבים סבורים שלתקשורת תפקיד מרכזי בהזחת המין מהמרחב הפרטי
לציבורי ,ולפיכך התקשורת היא גם סוכן החיברות שמספק כיום את המסרים
הבוטים ביותר בהקשרי סקסואליזציה ופורניפיקציה לצעירים (& Valkenburg
.)Piotrowski, 2017
 4.3אלימות מינית
אלימות מינית מוגדרת ככל מעשה מיני ,ניסיון לבצע מעשה מיני ,הערות מיניות
בלתי רצויות או מעשים מיניים בלתי רצויים ,או מסחר במין ,או לפעול כנגד
מיניות של אדם באמצעות שידול על ידי כל אדם ללא קשר למערכת היחסים שלו
עם הקורבן ,בכל הנסיבות ,כולל אך לא רק בבית ובעבודה (.)Rostad et al., 2019
אחת ההשפעות שנחקרו לעומק בספרות המחקר היא השפעת האלימות
ברשת ,כולל אלימות מינית ,על פיתוח אגרסיביות .קשר זה נבחן בהרחבה בקרב
ילדים ובני נוער במחקרי אורך שונים בתרבויות שונות (Brown & L׳Engle,
 .)2009; Khurana et al., 2018תיאורי האלימות בתכנים המקוונים לרוב אינם
מציאותיים ,ואינם מובילים להפקת לקחים בקרב הצופים .מה שמוביל מתבגרים
לפתח התנהגות דומה בחיים המציאותיים .נציין כי השפעת האלימות המקוונת
והתיווך ההורי מושפעים מגיל המתבגרים ,מהמגדר ומהקבוצה האתנית שאליה
משתייכים .לדוגמה ,תיווך הורי מגביל יותר יהיה מוצלח פחות בקרב מתבגרים
בשלהי גיל ההתבגרות ,שכן קבוצת גיל זו עצמאית ואוטונומית יותר בתהליכי
קבלת ההחלטות .כמו כן ,השפעת החשיפה לאלימות ברשת עשויה להשתנות
בקרב מתבגרים מקבוצות אתניות שונות (.)Khurana et al., 2018
בהקשר של תרבות ,המספקת מידע מועט על מיניות בערוצי חיברות
מסורתיים כמו הורים ,בתי ספר ומוסדות דת ,תכנים מיניים אלימים כמו תכנים
פורנוגרפיים ,שנגישותם גוברת כל העת ,תורמים לפיתוח מאפיינים לא רצויים
של התנהגות מינית בקרב מתבגרים הנחשפים לתכנים אלו ,למשל פיתוח
אגרסיביות מינית .במחקרים על הטרדות מיניות ואלימות מינית במערכות יחסים
בקרב מתבגרים ,כמו גם צורות אחרות של תוקפנות מינית ,נמצא כי התנהגות
תוקפנית כמו נגיעות ,משיכות ,צביטות באופן מיני והפשטת בגדים בכוח הפכו
להתנהגות נורמטיבית בחלק מבתי הספר העל-יסודיים ,למשל בארצות הברית
ובבריטניה .מסקנת החוקרים הייתה כי החשיפה לתכנים אלימים ולתכנים מיניים
פורנוגרפיים מובילה לתפיסה הרואה בשליטה הגברית ובצייתנות נשית חלק
מהתנהגות מינית מקובלת (Engle, 2009׳.)Brown & L
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בספרות המקצועית הצביעו חוקרים גם על הקשר בין החשיפה לתכנים
פורנוגרפיים ואלימות במערכות יחסים ראשוניות (דייטינג) ואגרסיביות מינית
בקרב מתבגרים ( .)Peter & Valkenburg, 2016; Rostad et al., 2019במחקר
בקרב מתבגרים בכיתה י׳ בארצות הברית נמצא כי מתבגרים נטו לדווח פי 3–2
יותר מבנות על נטייה לאלימות מינית ביציאה עם בנות זוג בעקבות צפייה
בתכנים פורנוגרפיים אלימים .אלימות מינית במערכות יחסים ראשוניות בקרב
בני נוער ( )Teen Dating Violence; TDVמוגדרת כבעיית בריאות ציבורית
בקרב מתבגרים בארצות הברית .בשנת  9.6% ,2015מהמתבגרים דיווחו שחוו
אלימות ביציאה רומנטית (הכו ,הטיחו או פצעו אותם עם חפץ) ,ו 10.6%-חוו
אלימות מינית (נישקו בכוח ,נגעו ,או הכריחו אותם לקיים יחסי מין בכפייה).
מתבגרים נטו יותר לאלימות מינית ביציאה רומנטית ,ואילו מתבגרות נטו יותר
לאלימות פיזית ופסיכולוגית ביציאה רומנטית ,אם כי בנים ובנות כאחד נטו להיות
מעורבים באלימות בהקשר זה הן כקורבנות והן כתוקפים לאורך זמן (Rostad et
 .)al., 2019מסקנות החוקרים היו כי חשיפה לתכנים פורנוגרפיים אלימים היא
גורם סיכון להתנהגות אלימה בהקשרים של יציאה רומנטית בקרב בני נוער וצריך
לקדם מאמצים לחיזוק נורמות חברתיות חיוביות וחינוך למיניות בריאה.
 4.4בריונות ברשת סביב סוגיות של זהות מינית ומגדרית
רשתות חברתיות הן זירה מרכזית שבה ילדים וצעירים מנהלים את חייהם
החברתיים ,ובעיקר מדובר ברשת הפופולרית ואטסאפ .פעמים רבות הרשתות
החברתיות מספקות סביבה נטולת פיקוח הורים ,מה שהופך אותן לפרוצות
לסכנות כמו בריונות ברשת ( .)cyberbullyingבריונות ברשת היא התנהגות
תוקפנית מכוונת וחזרתית ,הנגרמת באמצעות כלים דיגיטליים ובאמצעות
פרסום ,הפצה ושיתוף של תכנים ,במטרה להטריד ,להפיץ שמועות ,להשפיל,
ללעוג ,להשמיץ ,להתחזות ,להוליך שולל ,להפיץ מידע אישי ,להחרים ,למנוע,
להפחיד ,לאיים ולסחוט את הקורבנות .אומנם בריונות ברשת מתרחשת מחוץ
לכותלי בית הספר ולאחר שעות הלימודים ,אך היא יכולה להתרחש בכל זמן
ומקום .לרוב מעורבים בה ילדים המכירים זה את זה מבית הספר ,והיא גולשת
גם לבריונות במרחב הלא-מקוון .לכן סוגיית הבריונות ברשת נתפסת כסוגיה בית
ספרית ,והטיפול בה דורש תוכניות התערבות בית ספריות (אייזנקוט ואחרות,
 ;2019גולדשמידט.)Machimbarrena et al., 2019; OECD, 2018 ;2014 ,
היום הבריונות בבתי ספר והבריונות ברשת הם חלק מבעיית האלימות בבתי
הספר בארץ ובעולם ,ואנו לא נעסוק בה בהרחבה ,אך נציין אותה בהקשר של
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בריונות סביב סוגיות מיניות ומגדריות .לרוב בסביבה הבית ספרית התנהגות
תוקפנית ואנטי-חברתית מכוונת כלפי קורבנות חלשים מבחינות גופנית ,רגשית
וחברתית מהתוקפים או כלפי אלה השייכים לקבוצות מיעוט כמו נוער גאה.
בבריונות מסוג זה מעורבים הקורבנות ,התוקפים והצופים מהצד .מבחינת
מגדר התופעה נפוצה יותר בקרב בנים מאשר בקרב בנות .בקרב בנים מדובר
בעיקר בתוקפנות פיזית ומילולית ,ואילו בקרב בנות התוקפנות היא לרוב הצקה
מילולית (דולב-כהן ולפידות-לפלר .)2016 ,כשהבריונות בבתי ספר גולשת
למרחב המקוון היא מכונה “בריונות ברשת״.
בספרות המקצועית נמצא קשר בין בריונות ברשת ובין אקלים כיתתי ובית ספרי
שלילי .קשר הדוק נמצא גם בין בריונות ברשת ורווחה נפשית של תלמידים .ילדים
וצעירים שהם קורבנות מחוץ לרשת נוטים להיות גם קורבנות ברשת .לדוגמה ,ילדים
עם מוגבלויות חווים התעללויות מסוגים שונים ובעיקר נוטים לחוות קורבנות מינית,
מה שמעמיד אותם בקבוצה סיכון גבוה (International Telecommunication
 .)Union, 2020בהקשר המקומי ,נדגיש כי שיעור הבריונות ברשת בישראל הוא
מהגבוהים בעולם ,בשל שיעור המשתמשים הגבוה ברשתות החברתיות (אייזנקוט
ואחרות .)2019 ,עם זאת ,ממצאי מחקרים מעידים שתוכניות התערבות בנושא
בריונות ברשת הובילו לירידה במידת החשיפה לבריונות בקבוצות ואטסאפ ,ירידה
בחשיפה לאלימות מילולית ובסלקטיביות קבוצתית ושיפור בנורמות השימוש
ברשתות החברתיות (אייזנקוט ואחרות.)2019 ,
פייסבוק היא פלטפורמה אידיאלית להפיכת חבר לקורבן ממגוון סיבות
(:)Frison et al., 2016
 .1תכונות הרשת – פייסבוק מאפשרת למשתמשים לשלוח מסרים פרטיים,
לשתף תמונות ,להעיר על תגובות של אחרים ,לארגן אירועים קבוצתיים
ועוד .כלים אלו מאפשרים אינטראקציות חברתיות בין משתמשים שונים,
אך כך גם גדל הסיכון לקורבנוּת ,כאשר משתמשים שולחים בקלות מסרים
פוגעניים או מפרסמים תמונה מביכה או הערה פוגעת.
 .2היקף המידע – משתמשי פייסבוק הם בעלי גישה לכמויות רבות של מידע
חברתי .צעירים משתפים יותר מידע על עצמם מאשר בעבר ,מה שהופך
אותם לפגיעים ומאפשר לעשות שימוש לרעה במידע פרטי זה.
 .3עמימות – ההגדרה העמומה והגמישה של חברים בפייסבוק עשויה להוביל
לבעיות בין-אישיות ,למשל כשדוחים בקשת חברות או מדירים חבר .מאפיינים
אלו של הפלטפורמה עשויים לעודד חוויות שליליות .בשל הנגישות לרשת
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באמצעות טלפונים חכמים ,אינטראקציות שליליות מתעצמות בגלל הקשר
המתמיד בין משתמשים שונים.
בספרות המקצועית הודגש הקשר בין קורבנות ברשת ובין סממנים של דיכאון ואי-
שביעות רצון מהחיים ( .)OECD, 2018פריסון ואחרים ( )Frison et al., 2016חקרו
את השפעת הקורבנות בפייסבוק על רווחת צעירים בני  19–12בבלגיה ומצאו קשר
הדדי בין שביעות רצון מהחיים ורווחה אישית .באופן זה קורבנוּת ברשת הוכחה
כגורם חשוב לניבוי אי-שביעות רצון מהחיים ,ולהפך 84% .ממשתפי המחקר
שדיווחו על חשבון פייסבוק ,דיווחו גם שחוו אינטראקציה שלילית אחת לפחות
עם חבר בפייסבוק בחודשים האחרונים ללא הבדלים בין המגדרים .מתבגרים בני
 14נטו לחוות יותר אינטראקציות שליליות בפייסבוק לעומת צעירים יותר .בנות
חוו יותר סימני דיכאון וחשו אי-שביעות רצון בחייהן בהשוואה לבנים.
ממצאים מספרד הצביעו על שיעור קורבנות בעקבות בריונות ברשת של
 25%בקירוב .שיעור הקורבנות בקרב בנות היה גבוה יותר .נמצא שתופעת
הבריונות ברשת מתגברת עם הגעת גיל ההתבגרות ומגיעה לשיא לקראת גיל .15
סוג מסוים של בריונות קשור להיכרויות במרחב המקוון ,והוא טרם זכה לתשומת
לב מצד החוקרים ( .)Machimbarrena et al., 2019סוג זה של בריונות ברשת
כולל מגוון התנהגויות כמו ניסיון לשלוט בהתנהגות של בני/בנות הזוג במדיה
הדיגיטלית ,שליחת איומים או עלבונות .שיעור הקורבנות של בנות ובנים
בהקשר זה הוא  75%ו ,14%-בהתאמה.
מסקר שנערך ב 42-מדינות בנוגע לחוויות בריונות ברשת נמצא ש11%-
בממוצע בקבוצות הגילים  13 ,11ו 15-דיווחו על כך שחוו בריונות ברשת פעם
אחת לפחות באמצעות מסרון 3% .דיווחו שחוו בריונות באמצעות הודעות
שקיבלו  3–2פעמים בחודש .בכל המדינות ,שיעורי הבריונות בבתי ספר היו
גבוהים במידה רבה יותר משיעורי הבריונות ברשת ( .)OECD, 2018לפי דוח
מטעם יוניצ״ף ( ,)2017תוכניות התערבות נמצאו כיעילות כדי להתמודד עם
תופעת הבריונות ברשת ,כולל תוכניות בית ספריות למיגור התופעה וכן תוכניות
קהילתיות המערבות מפגשי הורים ,חינוך משפחתי ,חינוך לאמפתיה וכישורי
התמודדות ,אם כי האפקטיביות לאורך זמן של תוכניות אלו לא הוכחה בבירור.
חשוב להדגיש כי אוכלוסיות המעורבות במספר התנהגויות בסיכון הן בסיכון
הגבוה ביותר לפתח מחלות כרוניות ,בעיות פסיכיאטריות ,התנהגויות אובדניות
ומוות מוקדם בהשוואה לאוכלוסייה שאינה בסיכון או בסיכון בודד .ילדים החווים
מאפיין סיכון אחד עשויים לסבול (או לא לסבול) מנזק ,ואילו ילדים שחווים כמה
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מאפיינים נוטים יותר לחוות הפרעות פסיכולוגיות ( .)UNICEF, 2017זאת ועוד,
לפי דוח עדכני של יוניצ״ף ( ,)UNICEF, 2020ילדים שהיו קורבנות לבריונות
ברשת הצליחו לפתח עמידות דיגיטלית ( .)digital resilienceהם פיתחו
מודעות כיצד לזהות בריונות ברשת ולדווח על כך ,וכיצד למנוע חוויות שליליות
ברשת באמצעות ניסוח גבולות במרחבים דיגיטליים ודיווח על חוויות מטרידות
למי שיכול לסייע להם.
 4.5הטרדה מינית ברשת
הטרדה מינית ( )sexual harassmentהיא (יכימוביץ-כהןKhurana et ;2018 ,
:)al., 2015
סחיטה באיומים באמצעות כפיית מעשים בעלי גוון מיני או מעשים מגונים;
הצעות חוזרות בעלות אופי מיני המופנות לאישה (וגם לאיש) שהראתה
למטריד כי אינה מעוניינת בהצעות האמורות;
התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאיש (וגם לאישה) ביחס למינו או
למיניותו ,לרבות נטייתו המינית;
שליחת דוא״ל או מסרונים בעלי גוון מיני המכוונים להביך או להטריד איש
או אישה.

שיעורי ההטרדות המיניות ברשת נמצאים בעלייה מתמדת עם התרחבות
השימוש במרשתת .מחקרים שונים הדגישו כי תופעה זו קשורה לצריכת
תכנים מיניים אלימים ופורנוגרפיים מקוונים .מתבגרים שצורכים במכוון תכנים
פורנוגרפיים נוטים להטריד מינית יותר ממתבגרים שאינם צורכים תכנים אלו
במכוון (ראוי לציין כי לא נמצא קשר בין צריכת תכנים מיניים בלתי אלימים
והטרדה מינית בקרב מתבגרים) .צעירות בנות  24–18הן הקבוצה הדמוגרפית
שחוותה את ההטרדות המיניות החמורות ביותר ברשת .רבע מהגולשות בגיל זה
דיווחו על מעקבים ברשת ועל הטרדות .זאת ועוד ,לפי דוח  PAWארבע נשים
מתוך  10נשים ( )41%וגבר אחד מכל  4חווים הטרדה מינית במרשתת .נשים
עם מוגבלויות ,לסביות או ביסקסואליות מועדות לחוות הטרדה מינית יותר
מנשים אחרות .גברים מקבוצות מודרות חברתית מועדים לחוות הטרדה מינית
יותר מגברים אחרים .נתונים נוספים מעידים כי  57%מהנשים ו 42%-מהגברים
שדיווחו על הטרדה מינית או על תקיפה מינית ,ציינו כי היא התרחשה עד גיל 17
(Khurana et al., 2015; Shield Dobson, 2015; Stop Street Harassment
.)et al., 2018

| 59

אומנם יש הקבלה בין הטרדה מסורתית ,פנים אל פנים ,ובין הטרדה מקוונת,
אך ההשלכות השליליות הקשורות להטרדה מקוונת חמורות יותר בהתחשב
באנונימיות היחסית ובאי-הנראות שמציעה המרשתת לתוקפים ,בעובדה
שההטרדה חודרת גם לפרטיות הביתית ,כך שאין מנוס מפניה בשום מקום ,וכן
בפוטנציאל ההפצה המהירה של מידע לקבוצה גדולה יותר של אנשים .מתבגרים
שחוו הטרדה ברשת דיווחו על מצוקה נפשית רבה יותר ,סימני דיכאון ,מחשבות
אובדניות והיעדר מעורבות אקדמית בהשוואה למי שחוו הטרדה מסורתית.
היעדר השגחת הורים הוא אחד ממאפייני הסיכון הבולטים לקורבנות הטרדה
ברשת .להשגחת ההורים יש השפעה מגנה במידה רבה מאוד מפני הטרדה
ברשת ,בשל צמצום זמן השימוש ברשתות חברתיות והצבת מגבלות גלישה על
ילדים ובני נוער .נוסף על כך ,שיחות יזומות של הורים עם ילדים ובני נוער על
דרכי תגובה ופעולה ,עידוד הביטחון העצמי שלהם ושמירה על ערוצי תקשורת
פתוחים עשויים לתרום אף הם לצמצום תופעה זו (.)Khurana et al., 2015
במדינות רבות נוסחו חוקים למניעת הטרדה מינית ,לרבות הטרדה מקוונת.
לדוגמה ,בשנת  ,2014במסגרת החוק למניעת הטרדה מינית בישראל ,הורחבה
ההגדרה כדי לכלול גם פרסום תצלום ,סרט או הקלטה של אדם ,המתמקדים
במיניותו ,בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל או לבזות ולא ניתנה הסכמה
לפרסום .במהלך השנים  2017–2014נפתחו  643תיקים במשטרת ישראל
העוסקים בהטרדה מינית 83% .מהקורבנות היו נשים וצעירות ,ו 44%-מהן היו
מתחת לגיל  .18נציין כי החוק למניעת הטרדה מינית בישראל אינו כולל את
חוות הדיווח של מוסדות החינוך למשטרה .חוזר מנכ״ל מטעם משרד החינוך
דורש ממנהלי בתי ספר לדווח לרשויות הרווחה או למשטרה במקרה של הטרדה
באמצעות הפצת סרטונים הכוללים עירום או יחסי מין .משרד החינוך אינו אוסף
נתונים לגבי היקף התופעה או הטיפול במקרים אלו (יכימוביץ-כהן.)2018 ,
מבחינת אוכלוסיות הנפגעים נציין כי מניתוח נתוני הקבוצות הפגיעות ביותר
עולה שהילדים הפגיעים ביותר מחוץ לרשת הם גם הפגיעים ביותר ברשת ,והם
גם דיווחו על נזק רב יותר כתוצאה מהפגיעה בם .הקבוצות הפגיעות ביותר
לפגיעה ברשת הן (:)UNICEF, 2017
ילדות באופן כללי;
ילדים וילדות מרקע של עוני;
ילדים וילדות המשתייכים לקהילות עם הבנה מוגבלת בנוגע לאופני הניצול
המיני וניצול ילדים;
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ילדים וילדות הנעדרים ממערכת החינוך;
ילדים וילדות עם מוגבלויות;
ילדים וילדות הסובלים מדיכאון או מבעיה נפשית;
ילדים וילדות מקבוצות מיעוט.
במחקר שנערך בארצות הברית בקרב בני  18–13נמצא שצעירים שהזדהו בתור
להטב״קים היו בסיכון גבוה להטרדה מינית .גם במחקר שנעשה בשוודיה נמצא
קשר בין נטייה מינית להטב״קית וסיכון להטרדה ברשת .כמו כן ,ילדים עם
צרכים מיוחדים חווים יותר סיכון ברשת ,אך הפער המגדרי בולט :בנות הלומדות
בחינוך מיוחד היו פי  3בסיכון יותר מבנים לדווח על הטרדות מיניות ברשת
( .)UNICEF, 2017קבוצה בסיכון נוספת היא ילדי מהגרים או פליטים .במחקר
שנערך באיטליה נמצא שילדי מהגרים או פליטים ,המשתמשים בטכנולוגיות
דיגיטליות ככלי תקשורת ,בידור ומידע ,משתייכים לקבוצת סיכון ,בעיקר לניצול
ולאלימות .המרחב המקוון עשוי להיות מפלט לילדים שמחפשים מידע או חברה
בשל היותם “שונים״ ,אולם הוא גם יכול להיות מקום להטרדה וניצול שמעצים
את הטראומה והפגיעה (.)UNICEF, 2017
סוג נוסף של הטרדה מינית נפוץ בתעשיית משחקי הווידאו .הסוגיה זכתה
להכרה רחבה בעקבות מסע הטרדה מקוון תחת ההאשטאג .GamerGate#
מסע זה נפתח בשנת  2014בארצות הברית וכוון נגד מספר נשים בתעשיית
משחקי הווידאו ,כמו מפתחות המשחקים זואי קוין ובריאנה וו וכן נגד חוקרות
פמיניסטיות שמחו נגד התופעה .בהתחשב בכך שיותר ממיליארד אנשים
ברחבי העולם משחקים במשחקי וידאו בפלטפורמות שונות (מחשבים,Xbox ,
פלייסטיישן) ומכשירים חכמים שונים ,ללא הבדלי מגדר ותרבות ,תופעה זו
ראויה לציון ( .)Todd, 2015מסע ההטרדה  GamerGate#התפתח לאחר פרסום
האשמות והכפשה בבלוג שכתב בן זוגה לשעבר של מפתחת המשחקים זואי קוין.
בבלוג הואשמה קוין בבגידה ופרטיה האישיים נחשפו במסע נקמה של בן זוגה.
סיפורו הפך במהרה למסע הטרדה ברשת ,וכלל איומי רצח ואונס ,שהופנו כלפי
קווין ונשים נוספות בתעשיית משחקי הווידאו .מעורבותו של שחקן הקולנוע
אדם בולדווין בהפצת ההאשטאג של מסע ההטרדה הובילה להתרחבות התופעה
ברשת ,באמצעות אתרים שונים ,ביישומון  ,reddit, 4chanו.8chan-
כפי שמציינות החוקרות צ׳ס ושאו ( ,)Chess & Shaw, 2015רבות דובר על
הדומיננטית הגברית במשחקי הווידאו ,על הסקסיזם ועל ההטיות המגדריות
בתעשייה זו .למרות מספרם הגדל של שחקניות בשיעור דומה לשיעור השחקנים
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במשחקי הווידאו ,מספרן של מפתחות משחקים אלו נותר נמוך והוא כ.22%-
ההטרדה המינית וההטרה המגדרית בתעשיית משחקי הווידאו אינה סוגיה חדשה
המשחוק המאופיינת בעבודת צוות במרחב המקוון ,לרוב לצד
והיא קשורה לסביבת ִ
שחקנים זרים ואנונימיים המחוברים זה לזה באמצעות יצגנים (אווטארים) וקולות
בלבד מבלי לראות את השחקנים עצמם .אנונימיות זו היא מחסה מושלם למטרידנים,
המפנים את האלימות וההערות הפוגעניות בעיקר לנשים ולשחקנים מקרב הקהילה
הלהטב״קית .שחקניות רבות מדווחות על אפליה וניצול מצד שחקנים גברים ,על
איומי אונס ועל התנהגויות אנטי-חברתיות גבריות (.)Holden et al., 2020
 4.6התנהגות מינית בסיכון
חשיפה לתכנים מיניים ברשת היא אחד הגורמים המקדמים התנהגות מינית
בסיכון ,הקשורה לפעילות מינית מוקדמת ומתמשכת .לפי תאוריית השימושים
והסיפוקים ( ,)uses and gratifications theoryהחשיפה למדיה היא
סלקטיבית ומחושבת ומתבצעת מתוך מערכת של שיקולים ,רצונות וצרכים.
המשתמשים פעילים ובוחרים תכנים מסוימים לסיפוק צרכים אלו ,בהתאם
למניעיהם ולהעדפותיהם (.)Bleakley et al., 2011
באופן פרדוקסלי המודעות לסיכונים הגלומים בגלישה ברשת ובשימוש
ברשתות חברתיות אינה מבטיחה הימנעות ממעורבות בהתנהגויות סיכון.
משתמשים רבים נחשפים ואינם שומרים על פרטיותם בתמורה לתועלת של
חוויית הנוחות והנגישות כל הזמן.
להלן חמישה מאפיינים שונים המשפיעים על המעורבות בהתנהגויות בסיכון
(לם ומש:)2017 ,
מאפיינים חברתיים דמוגרפיים – גיל המתבגרות ,שנוטות לבלות זמן רב יותר
בפעילת מקוונת ולהיות מעורבות בהתנהגויות בסיכון ,מגדיל את סיכוייהן
להיות קורבנות פשיעה מקוונת;
מוצא אתני – שייכות לקבוצות שונות וההבדלים התרבותיים ביניהם;
רמת השכלה – פערים בין משתמשים בגיל בית הספר היסודי ,מתבגרים
במערכת החינוך העל-יסודית וצעירים במערכת ההשכלה הגבוהה;
מאפייני גלישה – מספר שעות החשיפה לרשתות חברתיות ,סוגי הרשתות
והאתרים שבהם גולשים וכיוצא באלה;
מגדר – מידת המעורבות של משתמשים בהתנהגויות בסיכון במרחב המקוון
מושפעת מגדרית ,עם נטייה למעורבות גברית גדולה יותר.
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חוקרים שונים בקרב משתמשים צעירים הצביעו על קשר מובהק סטטיסטית
בין מין המשתמשים ורמת המודעות לפשעים מקוונים ולמעורבות בהתנהגויות
בסיכון .משתמשות מודעות יותר ממשתמשים לפשעים מקוונים ונוטות לדווח
על תפיסת איום גבוהה יותר ,בעיקר ביחס לסכנות על ביטחונן הפיזי כמו אלימות
מינית וגופנית .תחושת הפגיעות של משתמשות במרחב החוץ-רשתי מובילה
לתחושת פגיעות גם במרחב המקוון ולכן מודעותן גבוהה יותר .משתמשות
גם מעורבות פחות ממשתמשים בהתנהגויות בסיכון ברשת (לם ומש;2017 ,
.)Hennessy et al., 2011; Lin et al., 2020
הקשר בין התנהגות מינית של מתבגרים וחשיפה לתכנים מיניים במדיה
נבחן במחקר אורך שנערך בקרב קבוצת צעירים בני  16–14ממוצא אתני מגוון
בארצות הברית .ממצאי המחקר היו מעורבים והצביעו על מורכבות הקשר בין
התנהגות מינית וחשיפה לתכנים מיניים ברשת .משתתפים ממוצא היספני ואפרו-
אמריקני נחשפו פחות לתכנים מיניים עם חלוף זמן המחקר ,אך הם היו חשופים
יותר בממוצע לתכנים אלו בהשוואה למתבגרים לבנים .כמו כן נמצאו הבדלים
מגדריים :מתבגרות בנות  14היו חשופות יותר לתכנים מיניים בהשוואה לבני גילן.
החוקרים במחקר זה קבעו כי משתנים משניים כמו השייכות האתנית משפיעים
על מידת החשיפה לסיכון ( .)Hennessy et al., 2011במחקר אורך אחר שנעשה
בקרב ילדי כיתה ז׳ (בני  13.3בממוצע) באסיה נמצא כי  50%מהמשתתפים נחשפו
לתכנים מיניים בוטים עד כיתה ח׳ .מסקנות החוקרים היו כי חשיפה לתכנים
מיניים בגיל צעיר קשורה במידה רבה לשלוש התנהגויות בסיכון:
קיום יחסי מין מוקדמים;
קיום יחסי מין ללא אמצעי מניעה;
ריבוי בני זוג בגיל ההתבגרות המאוחר.
חשיפה לתכנים מיניים בשלבים המוקדמים של גיל ההתבגרות עמדה ביחס ישר
להתנהגות מינית בסיכון בתחילת גיל זה ,וככל שהחשיפה הייתה רבה יותר ,כך גם
גדל הסיכוי להיות מעורבים בהתנהגויות אלו .יתרה מזאת ,חשיפה קבועה לתכנים
מיניים נמצאה קשורה לקיום יחסי מין מוקדמים בקרב צרכנים קבועים של תכנים
אלה .יצוין שלמרות הבדלי התרבות ,ממצאים אלו דומים לממצאים שנמצאו
בחברה המערבית (.)Lin et al., 2020; Vandenbosch & Eggermont, 2012
במחקר אחר שנעשה בקרב בני נוער בבלגיה ,בני  ,18–15בחנו החוקרים
את השפעתם של תכנים מיניים מקוונים על פיתוח השקפת עולם סקסיסטיות,
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סטראוטיפיות בנוגע לנשים ותהליכי החפצה .ממצאי המחקר הצביעו
אמונות
ֵ
על כך שחשיפה לתכנים מיניים ברשת קשורה להתנגדות רבה יותר לתנועות
העצמה נשית כמו תנועת ( MeToo#ראו להלן תת-פרק  )5.2.2ולהפנמת מיתוסים
של אונס וגישות האשמה כלפי הקורבנות באמצעות תפיסות הרואות בנשים
אובייקט מיני .סוגיה זו טרם נחקרה לעומק בקרב אוכלוסיות מתבגרים בשל כללי
אתיקה מחקרית ,למשל בארצות הברית אסור לעסוק בסוגיות אלו עם קטינים.
לפיכך במרבית המחקרים התמקדו החוקרים בסטודנטים באוניברסיטאות ,בני
 18ומעלה ( .)Maes et al., 2019פרקטיקות סקסיסטיות מתרחשות כשהפרט
נתפס כאובייקט מיני ומוערך לאור המראה החיצוני והמשיכה המינית .צריכת
מידע סקסיסטי ברשת מוביל לשני תהליכי החפצה :תפיסת נשים כאובייקט מיני
והחפצה עצמית .תפקיד המדיה כסוכן חיברוּת הוא משמעותי גם בהקשר פיתוח
גישות סקסיסטיות ואימוץ מיתוסים של אונס .לכך יש השלכות עתידיות על
מיניות המתבגרים ,שכן אימוץ מיתוסים אלו קשור לתוקפנות מינית ולאלימות
מינית כבוגרים (.)Peter, 2015
תרשים  :8השפעת תכנים מיניים על פיתוח גישות סקסיסטיות בקרב מתבגרים
ואימוץ מיתוסים של אונס ()Maes et al., 2019, p. 62
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 4.7ניצול מיני
אחת ההשלכות המסוכנות של העידן הדיגיטלי היא הקלות שבה עברייני מין
ברשת יוצרים קשר עם קורבנות פוטנציאליים ברחבי העולם ,משתפים תמונות
של הניצול שלהם ומעודדים אחרים לבצע פשעים נוספים .הפצה זו של הפשע
הופכת את הקורבן לקורבן פעמים נוספות בלחיצת כפתור .המרחב המקוון
מאפשר לעברייני מין לשמור על אנונימיות ,לכסות את עקבותיהם הדיגיטליים,
ליצור זהויות בדויות ,לרדוף אחר מספר קורבנות בו-זמנית ולעקוב אחר
מעשיהם .השימוש הגובר במכשירים ניידים ונגישות למרשתת חושפים במידה
רבה יותר את הילדים ואת בני נוער לניצול מיני באמצעות הפרופילים שלהם
במדיה החברתית ,במהלך משחקים מקוונים ובצ׳טים בפורומים שונים .עברייני
מין מחזרים אחר הקורבנות שלהם בפלטפורמות הללו ,הם זוכים בתשומת לב
הילדים או באמונם ,לפני שהם עוברים ליצירת קשר בווידאו או בפלטפורמות
לשיתוף תמונות .צעד זה עשוי להוביל לניצול ומטרתו ליצור קשר עם הקורבן
מחוץ למרחב המקוון או להוביל לניצול ולסחיטה באמצעות שימוש בתכנים
ובתמונות של הקורבנות.
מחקר מטעם ארגון יוניצ״ף הצביע על תרומת הטכנולוגיה הדיגיטלית
להגברת הנגישות של עברייני מין לקורבנות ולחומרי ניצול מיני של ילדים
( .)UNICEF, 2017המחקר מצא את המאפיינים האלה של עבריינות מין ברשת:
@ רווחים גדלים של יוזמות פליליות לניצול מיני באמצעות המרשתת;
@ צמצום החשש לחשיפת עבריינים ולתביעה פלילית בשל האנונימיות
שמציעה המרשתת;
@ אשרור חברתי לעברייני מין;
@ רמות גבוהות יותר של פגיעה בקורבנות.
כמו כן ,בדוח המחקר הצביעו הכותבים גם על אופני ניצול מיני חדשים של ילדים:
@ שיתוף תוכני ניצול מיני של ילדים לפי הזמנה;
@ תכנים בייצור עצמי ושידור של ניצול מיני חי במרשתת ,כולל תכנים שהופצו
ללא ידיעת המצולמים או שהופתו בעקבות סחיטת המצולמים;
@ ניצול לצורכי סחר בילדים למטרות מין;
@ מידע ותכנים בנוגע לסחר במין ותיירות מין.

הטכנולוגיה צמצמה את העלויות הכרוכות בעבריינות מין ,וסוחרי מין יכולים
לגייס ,לפרסם ,לארגן וליצור קשר ראשוני או בלעדי באמצעות מכשירים ניידים
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כמו טלפונים וטאבלטים ,להפיץ את הפעולות שלהם במרחב הדיגיטלי ולהרחיב
באופן זה את מלכודותיהם .כך נוצר שוק חדש דיגיטלי לעבדות מין מודרנית.
המרשתת מאפשרת גם לעברייני מין שליטה רבה יותר על הקורבנות ומעקב
אחריהם .לפי ארגון  9Internet Watch Foundationאותרו  57,335אתרים
המכילים חומרים של ניצול מיני של ילדים בשנת  60% .2016מתוכם נוצרו
באירופה ו 37%-בצפון אמריקה .זאת ועוד 92% ,מהאתרים שזוהו שויכו לחמש
המדינות האלה :הולנד ,ארצות הברית ,קנדה ,צרפת ורוסיה 53% .מהקורבנות
שהופיעו בתכנים אלו היו בני  10ומטה .זהו אומנם שיפור משנה קודמת לכן
(צמצום מ 69%-בשנת  ,)2015אולם מספר התמונות המיניות של בני  15–10עלה
מ 30%-בשנת  2015ל 45%-בשנת  .2016ייתכן שבשל העלייה בכמות התכנים
בייצור עצמי (.)UNICEF, 2017
בדוח משנת  2018של ארגון  Internet Watch Foundationהודגשו הנתונים
האלה בקשר לניצול מיני של ילדים ברשת (Internet Watch Foundation,
:)2018
@ בשנת  2018אותרו  2,082תמונות וסרטוני וידאו של ניצול מיני של ילדים
ששודרו חי;
@  69%הכילו תכנים עם ילדים בני  1,449( 13–11ילדים);
@  28%הכילו תכנים עם ילדים צעירים בני  585( 10–7ילדים);
@  40%מתכנים אלו הכילו פעילות מינית אלימה הכוללת חדירה ,סאדיזם ומין
עם חיות במעורבות ילדים;
@  96%מהתכנים כללו בנות 3% ,מהתכנים כללו בנים 1% ,מהתכנים כללו 2
ילדים או יותר משני המינים.

https://www.iwf.org.uk/resources/research 9
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תרשים  :9תכנים של ניצול מיני של ילדים לפי גיל2018 ,
()Internet Watch Foundation, 2018, p. 10

מעניין לציין שמרבית התמונות והסרטונים ( )2,003כללו ילדים ששהו לבד בחדר
השינה או בשירותים כשהתכנים נוצרו ,ככל הנראה בסביבה הביתית .היבט זה
ממחיש את חשיבותה של מעורבות ההורים בפיקוח ,בבקרה ובחינוך לגבי הרגלי
הגלישה והשימוש של ילדים ובני נוער במרשתת בכלל וברשתות החברתיות
בפרט ולגבי החשש מזליגת תכנים אישיים לגורם שלישי העלול לנצל אותם.
מנתוני משטרה במדינות השונות עולה שילדים נוטים יותר להיות קורבנות
אם הם חיים במדינה מתקדמת טכנולוגית שבה יש תשתיות מרשתת מהירה,
או לחלופין אם הם חיים במדינות שבהן קיימת מערכת פלילית לקויה או ללא
חוקים האוסרים על פגיעה מינית בילדים .מרבית התמונות וסרטוני הניצול המיני
ברשת הופצו מחדש באמצעות אתרים של גורם שלישי כחלק מקציר של מידע
במרשתת .כמו כן 85.9% ,מהתכנים המיניים כוללים ילדים בני  15ומטה שצולמו
באמצעות מצלמת מחשב .מסקנות הדוח הן שיש צורך במחקרים עתידיים בנוגע
למניעים של ילדים ליצור ולהפיץ תכנים כאלה ,בנוגע ללמידה של הטכנולוגיות
המאפשרות קציר של תמונות מהמרשתת והסבתן לפעילויות מיניות באופן
טכני ,ללא ידיעת המצולמים ,ובנוגע למידת המודעות של קבוצת הגיל הצעירה
(מתחת לגיל  )13והוריהם על הסיכונים הקיימים ברשת (.)UNICEF, 2017
לסיום תת-פרק זה חשוב להדגיש כי ניצול מערכת יחסים ( )groomingבין
מבוגר לקטין במטרה להשיג טובות מין או חומרים מיניים כמו תמונות וסרטים היא
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בעיה חברתית ונחשבת גם לעבירה פלילית במדינות רבות (Machimbarrena
 .)et al., 2019בפרק הדיון והמסקנות נתמקד בדרכי פעולה אפשריות ובתובנות
העולות מהספרות המקצועית לצמצום תופעה זו.
על מחקרים עתידיים לבחון את השאלות האלה:
 .1באיזו מידה שינויים טכנולוגיים בנגישות המרשתת לילדים משפיעים על
יצירה של תוכני ניצול מיני של ילדים בשידור חי ועל הפצתם?
 .2באיזו מידה תכנים אלו מופצים הלאה על ידי גורם שלישי?
 .3האם אפשר למפות את דרכי ההפצה של תכנים אלו כדי למנוע ולעצור ניצול
מיני של ילדים ברשת?
 .4מהם הצעדים שנקטו מדינות שונות כמדיניות למניעת הפקה והפצה של
תוכני ניצול מיני של ילדים המופצים ברשת?
מחקרים אלו עשויים לתרום לבניית אסטרטגיות מניעה של ניצול מיני של ילדים
ברשת ותוכניות התערבות לטיפול בכך.
 4.8צריכת אלכוהול ומין
ניתוח תוכני סרטים וטלוויזיה מצביע על הקשר בין צריכת אלכוהול ומין ,כפי שהיא
משתקפת במדיה ,אך גם בהשלכותיה על התנהגות מתבגרים (Bleakley et al.,
 .)2017החשיפה לתכנים מסוימים במדיה נמצאה קשורה להתנהגות בסיכון של
מתבגרים כמו צריכת סיגריות ,מין ואלימות .בלקלי ואחרים ()Bleakley et al., 2017
מצאו קשר חיובי בין גישות מתבגרים ואמונות נורמטיביות ובין החשיפה למדיה.
באופן זה הצפייה בתכנים אלימים הובילה להערכה חיובית של התנהגויות אלימות
ותרמה להגברת התחושה שאנשים הדומים להם משלבים גם הם צריכת אלכוהול
ומין ,וכתוצאה מכך שהתנהגות כזו תזכה לחיזוק חיובי כשיהיו מעורבים בה.
 4.9סיכום פרק  :4השפעות מגפת הקורונה
עם פרוץ משבר מגפת הקורונה המרשתת ואמצעי התקשורת הדיגיטליים נעשו
חיוניים למטרות רבות ומגוונות ,ביניהם לשמירה על קשר עם הסביבה ,לספק
מידע ,לרגולציה של רגשות ,לפורקן מתח וללמידה פורמלית .בד בבד חלה גם
עלייה בצריכה של תקשורת דיגיטלית בקרב צעירים .אחת ההשלכות האפשריות
של הדבר היא מה שמכונה “התמכרות דיגיטלית״ ,תופעה המושווה להתמכרות
להתנהגויות ולחומרים שונים ומגוונים .בסקירה זו לא נעסוק בהרחבה בתופעת
ההתמכרות הדיגיטלית ,אך נציין כאן את השלכותיה בהקשרים של התנהגות
מינית בסיכון וחשיפה לסכנות ולאלימות מינית ברשת.
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התמכרות דיגיטלית היא מעורבות יתר במשחקים מקוונים ,ברשתות חברתיות
ובצפייה בתכנים אלימים ופורנוגרפיים .היא כוללת התמכרות לסקס מקוון ,למשחק,
למערכות יחסים מקוונות כולל מיניות ( ,)cybersexלצריכת מידע וכיוצא באלה.
ביטויים להתמכרות היא חוסר היכולת לשלוט על הזמן המוקדש לצריכת המדיה,
חוסר רצון לעסוק בפעילויות אחרות ופגיעה בתפקוד בסיסי תקין (כמו אכילה,
שינה ,שמירה על היגיינה ,תקשורת בין-אישית ויחסים תקינים עם בני הבית).
צעדים מניעתיים בתקופת המגפה כמו בידוד חברתי ,סגרים ,סגירת בתי ספר
ובידוד מעוררים את החשש לשימוש בעייתי במרשתת ולהתמכרות לטכנולוגיה
בקרב ילדים ומתבגרים .המעבר ללמידה מרחוק גם עורר מחדש את הדילמה
האם להגביל את זמן המסך והגלישה עבור ילדים או לוותר על הניסיון להגבילם.
ממצאים ראשונים בחקר נושא זה הראו כי צריכת החומרים הפורנוגרפיים גברה
במהלך המגפה ()Ferreira Deslandes & Coutinho, 2020; Gupta et al., 2020
כמו גם שימושים אחרים רבים ומגוונים הקיימים במרשתת וברשתות החברתיות.
השפעות נוספות של ההתמכרות הדיגיטלית ניכרות בבילוי זמן רב יותר ברשתות
החברתיות (טיקטוק ,פייסבוק ,ואטסאפ ,סנאפצ׳ט ,אינסטגרם) ,כדי לשמור על
מערכות יחסים בין-אישיות ועל הנראות בעולם המקוון .פלטפורמות אלה מסייעות
למתבגרים להישאר מחוברים לבני גילם ,ומעורבותם בערוצי המדיה החברתיים
מסייעת להם לחזק את ההערכה העצמית שלהם באמצעות הערות חיוביות או
סימני לייק של חבריהם .אולם הזמן הרב שהמתבגרים מבלים במדיה החברתית
מעלה גם את החשש מפני השפעת תכנים כוזבים ומפני הערות על הפרופיל החברתי
שלהם ,שעשויים להעצים את הסיכוי לנטילת סיכונים ,לבריונות ברשת ולפיתוח
רגשות שליליים .לשימוש החורג במרחבי הדיגיטל עשויות להיות השלכות נפשיות
וגופניות ,לדוגמה פגיעה בגדילה של ילדים ,שכן צריכה דיגיטלית מוגזמת פוגמת
באיכות השינה ובדפוסי האכילה .נוסף על כך ,מעורבות מצומצמת בהתמודדות
עם מצבים אמיתיים עשויה להוביל לחסכים בפיתוח כישורים חברתיים בסיסיים.
מעורבות גוברת של תכנים מיניים בעליל חושפת את המשתמשים הצעירים לניצול
(מיני ,רגשי ,פסיכולוגי) ,ובטווח הבינוני ובטווח הארוך הדבר עשוי להשפיע באופן
קבוע ומתמשך על רווחתם הרגשית וההתפתחותית ( .)Gupta et al., 2020נתונים
עדכניים מישראל מעלים כי הייתה עליה חדה של פי  2.25בממוצע במספר הפניות
למטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת ( )105בחודשים מרץ–אפריל 2020–2019
(אביטן ואחרים .)2020 ,רוב הדיווחים ( )68%היו של נפגעות ,ילדות בנות  ,13בקרב
 32%הנפגעים הנותרים היו ילדים בני  30% .15–12מהדיווחים נגעו לעבירות מין
ברשת .נתונים אלו מדגישים את הצורך להגברת המודעות והמוגנות במרשתת של
ילדים ובני נוער בעיתות משבר.
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 .5מוסדות פורמליים ובלתי-פורמליים ומדיניותם בנוגע לסוגיות מין ,מגדר
וחינוך מיני ומגדרי
בפרק זה נסקור את המוסדות הפורמליים והבלתי-פורמליים ואת מדיניותם
בנוגע לסוגיות מין ומגדר בקרב אוכלוסיית הצעירים ,תפקידם בקידום העצמה
(באמצעות תוכניות התערבות ,אקטיביזם ,קבוצות תמיכה ופורומים) ובקידום
חינוך מיני ומגדרי במרחב הדיגיטלי בקרב הדור הצעיר.
 5.1מוסדות פורמליים
 5.1.1הכשרת מורים ופיתוח מקצועי בנושא חינוך מיני
בפרקים הקודמים סקרנו את הקשר שבין החשיפה לתכנים מיניים ולרשתות
החברתיות והשפעת הקשר הזה ,לחיוב ולשלילה ,על ילדים ומתבגרים,
החל במסירת מידע חיוני על מין ומיניות ויכולת לאתר קבוצות תמיכה וכלה
בהתנהגויות בסיכון ובפגיעה בבריאות .המרשתת והרשתות החברתיות פועלות
בהקשר זה כסוכני חיברות בלתי פורמליים ,והן מספקות מידע ,ערוצי תקשורת
ואינטראקציות ,ובד בבד פועלים גם סוכני החיברות המסורתיים ,לדוגמה הורים
וחברים .אולם גם לסוכני חיברות פורמליים כמו שיעורי חינוך מיני בבתי ספר יש
תפקיד בקידום חינוך למיניות בריאה ,מתן ידע ואיתור צרכים .תוכניות לחינוך
מיני בבתי ספר עשויות להיות אפקטיביות בצמצום התנהגויות בסיכון ,אך
האפקטיביות של התוכניות הללו תלויה בפיתוח המקצועי של הסגל האחראי על
מקצוע זה .מורים רבים ציינו שמספר השעות שיוחדו להכשרה ולפיתוח מקצועי
בנושא הוראת חינוך מיני מועט ביותר ויש צורך גם בפיתוח מקצועי כיצד ללמד
נושאים אלו ביעילות וברגישות (.)Arrington et al., 2018
פעמים רבות תוכניות הכשרה למורים אינן כוללות תכנים בחינוך מיני או
כלים להתמודדות עם אתגרים פדגוגיים שתוכניות לחינוך מיני מציבות בפני
מורים .הצורך בהטמעת שיטות הוראה אפקטיביות וכישורים בתחום זה מוכר.
לפי ארגון The National Teacher Preparation Standards for Sexuality
 ,10)NTPSSE( Educationרק  61%מתוכניות במכללות ובאוניברסיטאות
לקבלת תעודה בחינוך לבריאות דורשות השלמת קורסים בחינוך מיני ,וכשליש
מהמורים בארצות הברית המלמדים חינוך מיני בבתי הספר דיווחו כי לא קיבלו
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הכשרה או פיתוח מקצועי בתחום 11.כמו כן ,הארגון מדגיש את חשיבות ניסוח
סטנדרטים בנוגע לידע התוכן ולמיומנויות המיוחדות הנדרשות להוראה של
חינוך מיני ,בנושא של שונות ושוויון ,אתיקה מקצועית וחוקית ותכנון ,יישום
והערכה של חינוך למיניות .מורים ללא הכשרה מוקדמת בנושא נוטים ללמד
פחות נושאים שנויים במחלוקת ונושאים מרכזיים הקשורים למיניות ממורים
בעלי הכשרה מקצועית הולמת (.)Arrington et al., 2018
חשיבות ההוראה בנושא מיניות בבתי ספר מבחינה אתית עולה גם מספרו
של גולדסטיין ( .)Goldstein, 2019גולדסטיין הדגיש את הקשר בין חינוך מיני
המתמקד בנושאי מגדר ומיניות לנושאים נוספים כמו צדק חברתי וזכויות אדם,
ובייחוד זכויות של תלמידים להטב״קים ומשפחותיהם בבתי הספר ,סוגיות
מגדריות בסביבה הבית ספרית ,יצירת אקלים חיובי הקורא תיגר על דעות
הומופוביות ומפלות וקידום תרבות בית ספרית מכילה ושוויונית בהקשר של
מיניות ומגדר .בהקשר זה נציין כי במחקר שנערך בישראל במכללה לחינוך גורדון
נבחנו ההבדלים בין קבוצת מתכשרים להוראה שלמדה בקורס “מיניות האדם״
ובין קבוצת מתכשרים שלא למדה קורס זה .החוקרות בחנו את השפעת הקורס
על פיתוח הידע בהיבטים שונים של מיניות האדם ,עמדות כלפי היבטים שונים
של מיניות האדם ומסוגלות עצמית לעסוק בחינוך מיני .ממצאי המחקר הראו
עלייה מובהקת בידע ובמסוגלות העצמית של המתכשרים שהשתתפו בקורס.
המשתתפים פיתחו עמדות ליברליות יותר ,ללא קשר למוצא האתני והרקע
התרבותי שלהם .בקבוצת המתכשרים שלא למדה קורס זה ,עמדות המתכשרים
נותרו כשהיו (פירסטר ולפידות-ברמן.)2018 ,
 5.1.2מערכת החינוך :תוכניות התערבות וחינוך מיני בבתי ספר
חינוך מיני הוא הפצת מידע מגורמים פורמליים (משרד החינוך) כמו ידע ביולוגי,
רפואי ומדעי על התפתחות האדם ,גיל ההתבגרות והסכנות הקיימות בו .מושג
נוסף בהקשר זה הוא חינוך למיניות .מדובר בתהליך למידה המבוסס תוכנית
לימודים הכוללת היבטים קוגניטיביים ,רגשיים ,גופניים וחברתיים של מיניות.
מטרת החינוך למיניות להכשיר ילדים ובני נוער כך שהם יהיו עם ידע ,כישורים,
גישות וערכים שיעצימו את בריאותם ,את רווחתם ואת כבודם העצמי וכן יסייעו
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להם לפתח מערכות יחסים מיניות וחברתיות מכבדות ,לקדם חשיבה כיצד
הבחירות שלהם ישפיעו על רווחתם האישית ועל רווחת זולתם ולהרחיב את
ההבנה שלהם בנושא הגנה על זכויותיהם במהלך חייהם .אפשר להבחין בשני
מודלים עיקריים של חינוך מיני ממלכתי ברחבי העולם :חינוך מיני לפי גישה
שמרנית וחינוך מיני בגישה כוללנית .ההבדל ביניהם נעוץ בהתייחסות למיניות
הילדים .הגישה השמרנית מונעת מתפיסות מסורתיות ודתיות ומדגישה את
ההימנעות מיחסי מין מחוץ לנישואים ,ואילו הגישה הכוללנית רואה במיניות
ילדים חלק מהתנהגות אנושית נורמטיבית ,והיא שואפת לצייד תלמידים בידע
ובכישורי חיים (גוז׳נסקי.)Cense, 2019; UNESCO, 2018; 2019 ,
חינוך מיני בבתי ספר הממלכתיים מתמקד לרוב בשיח פרואקטיבי על
הסיכונים הכרוכים בקיום יחסי מין ולא כחלק מתפיסה הוליסטית ,הרואה
במיניות ובמגדר חלק בלתי נפרד ממארג החיים .לפי הוכהויזר ואחרות (,)2019
תוכניות לחינוך מיני בבתי ספר אינן משיגות את יעדן משום שהן בנויות על בסיס
תאורטי ושיקולי קבלת החלטות רציונלית .אולם מתבגרים מושפעים מגורמים
רגשיים ,הורמונליים וגופניים ,המשפיעים על תהליכי קבלת החלטות שלהם ועל
נטילת סיכונים .במדינות רבות במערב כמו בהולנד ,בצרפת ובגרמניה שיעורי
חינוך מיני הם חלק מתוכנית הלימודים לקידום מיניות בריאה בבתי ספר יסודיים
ועל-יסודיים .לדוגמה ,בבתי ספר בהולנד שיעורי חינוך מיני הם נושא חובה
כבר משנת  ,1993והם משלבים משחקים בחינוך מיני ומקורות מידע מקוונים
המציעים הזדמנויות חדשות .בגרמניה שיתופי פעולה בין מוסדות לימוד ,ארגוני
בריאות מקדמים מיניות בריאה כבר מגיל הגן ,והם עוסקים בסוגיות כמו תפקידי
מגדר ,יחסים בין-אישיים ,זהויות וסובלנות.
בישראל פועלת תוכנית כישורי חיים משנת  ,2010והיא מועברת בבתי ספר
יסודיים (הוכהויזר ואחרות .)Cense, 2019 ;2019 ,משרד החינוך הוא הגורם
העיקרי המופקד על חינוך מיני בבתי ספר ,באמצעות היחידה לחינוך למיניות,
זוגיות וחיי משפחה בשירות הפסיכולוגי ייעוצי .ביחידה זו מועסקות מדריכות
שמכשירות יועצות חינוכיות ופסיכולוגים חינוכיים לעיסוק בחינוך מיני .על
החינוך המיני מופקדות הן המחנכות והן היועצות החינוכיות אשר אף מסייעות
למורות לבנות שיעורים בנושא .נוסף על כך פועלים בבתי הספר ארגונים פרטיים
ועמותות העוסקים בנושא זה .מחקר עדכני על אודות יועצות חינוכיות העובדות
עם נוער להט״בקי העלה כי בצד הרצון העז לסייע למתבגרים ,דיווחו היועצות על
חוסר ידע בנושא המוביל לתסכול ולחוסר אונים (לבקוביץ ולקח .)2019 ,למרות
העבודה הצמודה עם צוות המורים וההנהלה הן חשו בודדות וציינו את המורכבות
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של העבודה עם ההורים המתקשים בקבלת הזהות המינית של ילדיהם .שיעורי
חינוך מיני מועברים לאורך כל השנה כחלק מתוכנית הלימודים ,במסגרת כ70-
שעות בתוכנית “כישורי חיים״ בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים .בחינוך
העל-יסודי אין תוכנית חובה לחינוך מיני .נציין כי בדוחות קודמים הודגש כי
יישום התוכנית “כישורי חיים״ בבתי ספר הוא חלקי ,וגם בבתי ספר שבהם היא
פועלת לא תמיד נכללים בה שיעורי חינוך מיני .ליחידה לחינוך למיניות אין
סמכויות פיקוח ,והיא איננה מנהלת מעקב אחר מידת ההטמעה והיישום של
התוכניות שנכתבות בה .אחת הטענות העולות על תוכנית הלימודים בנושא חינוך
מיני היא שאין אפשרות לקיים דיון משמעותי בנושאים המטרידים את בני הנוער
(גולדשמידט ;2014 ,וייסבלאי .)2010 ,התייחסות ייחודית לנושא הלהטב״ק
כלולה רק בתוכניות כישורי חיים לכיתה ט׳ .בתוכניות אלה מתקיימים מפגשים
העוסקים ברצף של מיניות וזהות מינית הומו-לסבית (בקר .)2015 ,תוכנית נוספת
הנוגעת לזהות להטב״ק היא “האחר הוא אני״ .נוסף על כך מתקיימים מפגשים של
 400קבוצות תלמידים במסגרת לימודי מגדר בחינוך הממלכתי ובחינוך הממלכתי
דתי .בתי הספר יכולים אף לקיים פעילויות במסגרת היום הבין-לאומי למאבק
בהומופוביה .שרת החינוך לשעבר פרופ׳ יולי תמיר קבעה את היום הזה בשנת
 ,2006ושר החינוך לשעבר גדעון סער פרסם בשנת  2011חוזר מנכ״ל בעניין
(ידיד ,רימון וצימרמן .)2011 ,פעילות של גופים כמו חש״ן ,איגי והבית הפתוח
מלווים את צוות המורים ומקיימים מפגשים גם עם תלמידים.
בחינוך הממלכתי דתי מופעלת תוכנית מותאמת של כישורי חיים בבתי הספר
היסודיים ,ובבתי הספר העל-יסודיים פותחה תוכנית בשם “המשפחה הדתית –
בהתמודדות בעולם משתנה״ הכוללת סוגיות של התבגרות מינית פיזית ונפשית,
שליטה על היצר ,סיכונים של מחלות מין והפרעות אכילה וזוגיות בראי המקורות
היהודיים .בחינוך החרדי קיימת תוכנית הכנה לחיי הנישואים (וייסבלאי.)2010 ,
התייחסות ייחודית ללהטב״ק במגזר הדתי מתקיימת בעיקר באמצעות מפגשים
של הצוות החינוכי עם עמותות התומכות בלהטב״ק דתיים כגון ארגון שב״ל
(שהכול ברא לכבודו) ,ארגון הו״ד (הומואים דתיים) ובת קול (לסביות דתיות).
מפגשים מתקיימים גם עם צוותי ההנהלה במסגרת של כנסים שנתיים המיועדים
להגברת המודעות.
בחברה הערבית מופעלת תוכנית מותאמת של כישורי חיים (וייסבלאי)2010 ,
המועברת על ידי היועצות החינוכיות .מחקר שבחן את תפיסותיהן של יועצות
אלו העלה כי היועצות החינוכיות הערביות רואות עצמן כסוכנות שינוי ומובילות
הטמעה של החינוך המיני בבית הספר (סיני ושחאדה .)2017 ,עם זאת ,הן ציינו
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כי התוכנית אינה מותאמת להקשר התרבותי והדתי של האוכלוסייה הערבית.
חינוך מיני מיטיב עשוי לתרום לצעירים באופנים האלה:
מתן מידע חיוני על גופם ועל המיניות שלהם;
צמצום מידע שגוי ,בושה ומצוקה;
שיפור היכולות האישיות והכישורים החברתיים והרגשיים של תלמידים;
קבלת החלטות מושכלת ובטוחה בנוגע לבריאותם המינית;
מתן הזדמנויות לפיתוח ערכים חיוביים בקרב מתבגרים ,כולל כבוד לזכויות
אדם ,שוויון מגדרי וגישות וכישורים התורמים לפיתוח מערכות יחסים
חיוביות ,בריאות ובטוחות.
נקודה חשובה בחינוך למיניות או לבריאות מינית היא המניעה של אלימות
מינית .תוכניות התערבות בנושא זה נמצאו יעילות יותר כשבבסיסן היה מודל
חברתי-אקולוגי המייצר השפעה הן על הפרט ,הן על קבוצת השווים והן על
המשפחה והקהילה (לסקירה מקיפה ראו צדוק .)2019 ,לדוגמה ,בעיר בוסטון
שבארצות הברית פותחה תוכנית לימודים לחינוך מיני בבתי ספר תיכוניים
כתוכנית התערבות ומניעה בנושא ההשלכות של צפייה והפצה של תכנים
פורנוגרפיים בקרב מתבגרים .התוכנית כוללת  9מפגשים בנושאי מניעת אלימות
מינית ,הרחבת הידע בנושא ייצוגי מיניות במרחב הדיגיטלי ובפרסום והגברת
המודעות לחובת קיום יחסי מין בהסכמה .התוכנית ,שהועברה בהצלחה בכ-
 300כיתות ברחבי העיר עד שנת  ,2019טרם נחקרה לעומק ,אך היא מתמקדת
בהנחה שבאמצעות שיתוף מידע ,עידוד לחשיבה ביקורתית ,בחינה מחדש של
נורמות חברתיות והבניית תפיסות חדשות יתחולל שינוי תפיסתי וחינוכי בקרב
מתבגרים ( .)Rothman et al., 2020ממחקרה של סנסה ( )Cense, 2019בקרב
מתבגרים בהולנד ,שהוזכר בפרקים הקודמים בסקירה זו ,עלה שחינוך מיני
וסטראוטיפים המחזקים תפיסות סקסיסטיות ומעמדיות
נשען לרוב על הנחות
ֵ
בנוגע למיניות .רעיונות רבים המובאים בחינוך מיני כמו האוטונומיה האישית
וחופש מיני מושתתים על היגיון חילוני שמתעלם מאנשים ומפרקטיקות שעוצבו
במסגרות דתיות .כמו כן הוא מתעלם לרוב מתפיסות מיניות של קבוצות אתניות
לא-לבנות שונות הנתפסות כחריגות .החוקרת ציינה את האפשרויות הגלומות
כיום בחינוך כוללני כמו שילוב משחקים בחינוך מיני בבתי ספר יסודיים ומקורות
מידע מקוונים המציעים הזדמנויות חדשות למתבגרים.
לבסוף נציין כי לבתי ספר יש גם תפקיד חשוב מאוד בקידום דימוי גוף חיובי
באמצעות שיעורים בנושא זה ומרחב לדיון כדי לטפל בהתנהגויות ובגישות
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שיובילו לאי-שביעות רצון מהופעה חיצונית .נראה כי גישה כלל בית ספרית,
הכוללת תוכנית לימודים ,בהתאם לחזון בית הספר ותמיכה של שירותי ייעוץ
ואחיות עשויה לקדם מדיניות כוללנית זו (.)British Youth Council, 2017
 5.1.3מוסדות ממשלתיים ובין-לאומיים ומדיניותם בנוגע לבטיחות ברשת
מוסדות ממשלתיים במדינות רבות נמנעים מחקיקה מפורשת בנוגע לסינון
תכנים ברשת כאמצעי מניעה להיפגעות של ילדים ובני נוער במרחב המקוון.
לרוב סינון שכזה נעשה על בסיס התנדבותי .בארצות הברית ובאירופה המסגרת
החקיקתית קובעת כי אין להטיל על ספקיות התוכן אחריות בגין תכנים שהועלו
על ידי צד שלישי .עד כה הדגישו המוסדות הממשלתיים האמריקניים את
חשיבות השמירה על מרשתת פתוחה ונגישה לכול ,בפרט רשתות חברתיות,
לשם החלפת ידע ,ככלי למימוש הדמוקרטיה ולהגנה על חופש הביטוי וזכויות
הפרט .עם זאת ,החוק הפדרלי מחייב ספריות ציבוריות ובתי ספר המקבלים
תמיכה ממשלתית להתקין תוכנה לסינון תכנים פוגעניים לקטינים .החוק משנת
 2000עוסק בהגבלת הגישה של ילדים לתכנים פוגעניים וקובע הסדרים בנוגע
לאספקת גישה למרשתת במוסדות חינוך מסובסדים בתקציבים פדרליים.
באירופה מופעלת גישה אחרת של אסדרה עצמית ,המבוססת על ערכים
וחקיקה בין-לאומית ,כולל מסמכי או״ם ,השואפים להבטיח חירויות פרט כמו
הזכות למידע ,לביטוי ולהתאגדות ,לצד מנגנוני סינון פרטיים המופעלים באופן
וולונטרי וחוסמים גישה לתכנים מסוימים באמצעות תוכנה כמו מנגנון לבקרת
הורים .מנגנוני סינון אלו מופעלים לבקשת הלקוח או ביוזמת ספקית התוכן ,אך
המחוקק אינו מחייב זאת (אלון ;2018 ,גולדשמידט .)2014 ,בישראל תיקון מספר
 49התשע״א 2011-לחוק התקשורת קובע כי על כל ספקיות המרשתת והחברות
הסלולריות לספק לכל מנוי שירות של סינון תכנים פוגעניים ללא תשלום.
למרות האמור לעיל ,בגרמניה ,למשל ,חוקק בשנת “ 2017חוק הפייסבוק״
שלפיו מחויבות רשתות חברתיות להקים מערך לניהול תלונות בטיפול והסרה
של תכנים בלתי חוקיים ,דברי שנאה וחדשות כוזבות ,אך לא תכנים פוגעניים כמו
פורנוגרפיית ילדים .גם בבריטניה מחייב חוק חדש לאמת את גיל המשתמשים
החדשים כדי לאפשר גישה לאתרים פורנוגרפיים .החוק גם מאפשר למחוקק
לסנן אתרים שיש בהם תוכן פורנוגרפי קיצוני ,כולל סינון למבוגרים .המחוקק
בקנדה מחייב ספקיות מרשתת לדווח על תכנים של פורנוגרפיית ילדים ,אך
אינו מחייב ניטור של תכנים אלו (אלון .)2018 ,גם המחוקקים באוסטרליה
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מגבילים את ספקיות המרשתת במסגרת רשות התקשורת האוסטרלית ,שהיא
הגוף המוסמך להסדרת תכנים מקוונים ,להוצאת צווים להורדת אתרים מהרשת
ולחקירה בחשד לפרסום תוכן אסור כמו פורנוגרפיית ילדים .ברמה הבין-לאומית
הכריזה ועדת האו״ם בשנת  2017שיש להטיל אחריות על ספקיות המרשתת ,כדי
להבטיח את הסרתם של תכנים פוגעניים כולל פורנוגרפיית ילדים ודברי שנאה
(אלון ;2018 ,גולדשמידט.)2014 ,
מדינות רבות גם פועלות באמצעי חקיקה לעצירת תופעת הבריונות ברשת
ומניעתה .לדוגמה ,ב 46-מדינות בארצות הברית נחקקו חוקים בנושא בריונות
וב 36-מהן החוק אוסר על בריונות ברשת .במדינת ישראל אחראי המשרד
לביטחון פנים על הטיפול בבריונות ואלימות מקוונת באמצעות אגף מציל״ה
והתוכנית “עיר ללא אלימות״ .המשרד גם אחראי על ארגון יום המרשתת הבטוח,
הכולל הדרכות ,סדנאות והקרנות סרטים בנושא .חוזר מנכ״ל משרד החינוך
משנת  2014/5עוסק אף הוא בקידום אקלים חינוכי מיטבי והתמודדות עם
אירועי אלימות וסיכון ,כולל אלימות ברשת (גולדשמידט .)2016 ,2014 ,נציין כי
בישראל פועלים גם ארגונים מהמגזר השלישי בנושא הבטיחות ברשת בשיתוף
פעולה עם הרשויות ,לדוגמה:
איגוד האינטרנט הישראלי עוסק בפעילות למניעת אלימות ברשת ומעניק
סיוע במקרים של אלימות ברשת.
המועצה לשלום הילד פועלת בנושא האלימות ברשת באמצעות קידום
יוזמות חקיקה ,הדרכה והסברה בבתי ספר יסודיים וכן טיפול פרטני במקרים
של פניות של ילדים והורים.
עמותת אשנ״ב (אנשים למען שימוש נבון באינטרנט) מסייעת בהדרכת
תלמידים והורים בכל הקשור לבטיחות ברשת ,כולל מניעה של תופעות כמו
בריונות ברשת ואלימות.
המטה הלאומי להגנה על ילדים ברשת  105גוף המאגד  5משרדי ממשלה
(משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים ,משרד החינוך ,משרד
הבריאות ,משרד המשפטים והמשרד לביטחון פנים) .המוקד מקבל פניות
טלפוניות ומפנה אותם לטיפול במערכת הבריאות ,או לטיפול של צוות
חינוכי ואו לטיפול במסגרות הקיימות בקהילה.
ברמה הבין-לאומית נציין כי הפרלמנט האירופי הקים ועדה בנושא מסרים
שליליים כמו השימוש בפרופילים של משתמשים ,בתכנים בלתי הולמים או
במסרים מיניים והשפעתם על ילדים ומתבגרים .יוזמה בין-לאומית נוספת היא

 | 76מגדר ,מין ומיניות בעולם דיגיטלי :חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים

יוזמת  12Child Online Protectionשנוסדה בשנת  2018על ידי בעלי עניין רבים
כדי ליצור חוויית גלישה בטוחה ומעצימה עבור ילדים וצעירים ברחבי העולם.
היוזמה הזו מנסחת קווים מנחים למקבלי החלטות בנוגע לגלישה בטוחה .קווים
אלו משמשים כבסיס לקביעת מדיניות וחוקים ברמה מקומית וארצית .רשת
תמיכה נוספת שפותחה על ידי ארגון הבריאות העולמי בשיתוף עם יוניצ"ף
ונציגי מזכ"ל האו"ם היא The Global Partnership to End Violence Against
 13Children and Othersלטיפול באלימות כלפי ילדים ,ניצולם והתעללות
בהם .הרשת מתמקדת בצעדים האלה (International Telecommunication
:)Union, 2020
יישום של חוקים המגנים על ילדים מפני ניצול מיני והתעללות ואכיפתם;
ניסוח נורמות וערכים בנוגע למגדר ,כולל תוכניות קהילתיות והתערבות;
צמצום אלימות באמצעות בניית סביבות בטוחות לילדים;
תמיכה בהורים באמצעות תוכניות שונות;
העצמה כלכלית לצד אימון בנושא שוויון מגדרי;
שירותי תגובה ותמיכה;
כישורי חיים וחינוך משלב החינוך של הגיל הרך.
יוזמה נוספת למניעה של ניצול מיני ברשת ומחוץ לה מייצגת שיתוף פעולה
של חברות טכנולוגיה ,ארגונים בין-לאומיים כמו יוניצ״ף ו 77-מדינות שהתחייבו
לסיים את תופעת הניצול המיני של ילדים .יוזמה זו מכונה wePROTECT Global
 14,Alliance to End Child Sexual Exploitation Onlineוהיא שואפת ליישם
תוכנית גלובלית לחיזוק מדיניות ממשלתית בנושא בשיתוף החברה האזרחית
והמגזר הפרטי (.)UNICEF, 2017
 5.2מוסדות בלתי פורמליים
 5.2.1מעורבות הורים
אחד מסוכני החיברות הבלתי פורמליים החשובים להתפתחות של ילדים ובני
נוער הוא ההורים .בדומה למוסדות הפורמליים כמו בתי ספר ומערכת החינוך,
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx%22https:/“ 12
www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx״ https://www.i
tu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx 13
https://www.end-violence.org
https://www.weprotect.org 14
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להורים תפקיד חשוב באבטחת גלישה בטוחה ברשת של ילדים באמצעות
(:)International Telecommunication Union, 2020
אבטחת הטכנולוגיה שבה משתמשים;
הטמעת תוכנות הגנה וסינון;
פיקוח על תוכנות ותכנים ובקרה עליהם;
תיאום ציפיות בנוגע לשימוש במרשתת;
חסימת תכנים בלתי הולמים;
הגדרת כללי הפרטיות בגלישה;
מודעות והיכרות עם המכשירים בשימוש הילדים ואילו שימושים נעשים בהם.
מידת המעורבות של ההורים תלויה בגורמים רבים כמו גיל המתבגרים ,המגדר
שלהם ,הקשרים חברתיים-תרבותיים ושיוך האתני .לדוגמה ,תיווך הורים מגביל
יהיה אפקטיבי יותר בקרב ילדים צעירים לעומת מתבגרים ,שכן אלה האחרונים
עצמאים יותר ואוטונומים בתהליכי קבלת ההחלטות שלהם ,זאת ועוד ,תיווך
הורים עשוי להשתנות בהתאם למגדר הילדים ,לסגנון ההורות (שמרני לעומת
ליברלי) ולטיב התקשורת הקיימת בתוך המשפחה (.)Khurana et al., 2015
מהספרות המקצועית עולה שמעורבות הורים רבה בנוגע לזמן שהילדים
מבלים במרחב הדיגיטלי קשורה לצמצום/הגבלת משך זמן השהייה של ילדיהם
ברשתות החברתיות .מעורבות הורים ובקרה רבה יותר על הזמן שהילדים מבלים
ברשתות חברתיות קשורה גם לצמצום ההשוואות בנוגע להופעה חיצונית במדיה,
מאפיין הקשור לבריאות נפשית טובה יותר בקרב הילדים .כמו כן מעורבות
הורים ותקשורת פתוחה בין הורים וילדים נמצאה כתורמת גם לשימוש בתכנים
מיניים במדיה ולשיח בנושא מין ומיניות .תקשורת עם ההורים על הסיכונים במין
קשורה לסבירות גבוהה יותר לשימוש באמצעי מניעה כמו קונדום .מתבגרים
היו מודעים יותר לסיכונים מיניים ,נטלו פחות סיכונים בעצמם וקיימו יחסי מין
בטוחים כשמערכות היחסים שלהם עם הוריהם היו איכותיות (Fardouly et al.,
.)2018; Nikken & de Graff, 2013
מעורבות של הורים במאפייני הגלישה והשימוש במרשתת של ילדיהם
קשורה גם לתיווך הורי ( .)parental mediationתיווך הורי נחוץ כדי למקסם
את היתרונות הטמונים בשימוש במרשתת ולמזער את הסיכונים בקרב ילדים
ובני נוער ,בייחוד צריכת תכנים מיניים ברשת .תיווך הורי מתייחס לאופן שבו
הורים מנהלים את מערכות היחסים של ילדיהם עם המדיה .מנקודת ראות של
מעורבות חינוכית וחברתית ,תיווך הורי אפקטיבי כולל כמה פעולות לקידום
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שימוש בטוח ואחראי של ילדים במרשתת (Bartau-Rojas et al., 2018; Talves
.)& Kalmus, 2015
החוקרים אינם תמימי דעים בנוגע לשיטות תיווך הורי אפקטיביות .מקצתם
סבורים שהאסטרטגיות היעילות ביותר הן הגבלת השימוש של ילדים (באמצעות
ניסוח חוקי בית לשימוש וגלישה ,הגדרת מסגרת זמן ומקום ,פיקוח על הגלישה),
ומקצתם סבורים שיעילות אסטרטגיות התיווך תלויות בערכים שאותם הורים
מקדמים עם ילדיהם בהקשר חברתי-תרבותי מסוים (באמצעות תקשורת ושיח,
הוראה ,מודלינג ועידוד) .ממחקר שנערך באסטוניה עולה כי השימוש באסטרטגיות
שונות של תיווך הורי לא נמצא קשור למגדר הילדים ,אלא לקשרים מורכבים בין
המגדר של הילדים והמאפיינים החברתיים-הדמוגרפיים של ההורים והילדים
והאינטראקציות בין הורה וילד/ה .נמצא שההורים נטו לשמר פרקטיקות הוריות
מסורתיות כמו שמירה על האוטוריטה ההורית והשתמשו פחות בדרכים חלופיות
המאפיינות פרדיגמות של הורות חדשה הנוטה לליברליות רבה יותר וגישה חופשית
לשימוש ברשת (להוציא סוגיות בטיחות) (.)Talves & Kalmus, 2015
לווינגסטון והלספר ( )Livingstone & Helsper, 2008הדגישו שסוגיית
התיווך ההורי מורכבת .לדידן ,הורים נוטים להשתמש באסטרטגיות תיווך
חברתיות (למשל ,איך להשתמש רשת) על פני שימוש בשיטות כמו שימוש
משותף (הורים וילדים) פעיל או הטלת מגבלות על הגלישה ועל האינטראקציות
של ילדיהם ברשת .לפי החוקרות ,ראוי לפתח קווים מנחים להורים ולילדים
בנוגע לשימוש מושכל במרשתת ,שכן להורים יש תפקיד חשוב בעיצוב
ההתפתחות המינית של ילדיהם (בכל גיל) ובצמצום ההשפעות השליליות של
המדיה (.)Nikken & de Graff, 2013
תקשורת הורים בנוגע למין ותמיכה הורית ,בקרה והשגחה על מעשי הילדים
קשורים להתפתחות מינית תקינה ,בעיקר בקרב בנות .סגנון תקשורת פתוח
וחם במשפחה מעודד מתבגרים לפעול באופן אוטונומי ורגיש בכל הקשור
להתנהגותם המינית .השימוש באסטרטגיות תיווך אקטיביות (דיון סביב תוכני
מדיה כדי להבין טוב יותר נושאים מסוימים והפנמת ערכים) וסגנון הורות התומך
באוטונומיה של הילדים והמתבגרים עשויים לעודד הפנמה רבה יותר של חוקים
ונורמות ולצמצם את נטיית המתבגרים להיות במצבים ְמסכנים .לדוגמה ,חוקרים
שונים הראו שתקשורת עם הורים על מין הגבירה את מודעות הצעירים לקיום
יחסי מין בטוחים באמצעות שימוש בקונדום (Deptula et al., 2010; Nikken
.)& de Graff, 2013
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 5.2.2תנועת  :MeToo#העצמה נשית ומגדרית
פלטפורמות שונות במרשתת הן סוכני חיברות ושינוי בלתי פורמליים המקבלים
תאוצה בשנים האחרונות ככלי לשינוי חברתי ,פוליטי ותודעתי .תנועת MeToo#
היא דוגמה מובהקת עכשווית (קדמו לה דוגמאות רבות אחרות ,גם אם לא בהקף
שכזה) לתהליך זה וחשיבותה להעצמת נשים צעירות ומתבגרות מקבלת משנה
תוקף במחקרים עדכניים מהשנים האחרונות (Clarke-Vivier & Stearns,
.)2019; Hosterman et al., 2018; Sesar et al., 2019
תנועה  MeToo#התפתחה כתנועה ויראלית להעצמה נשית ואקטיביזם נשי
בעקבות ציוץ ברשת טוויטר בשנת  2017מאת השחקנית האמריקנית אליסה
מילאנו שהופץ במהירות עצומה בקרב כל עוקביה ברשת 15.השחקנית השתמשה
בחשבונה בטוויטר ,כדי לקדם מסר משנת  2006מפי האקטיביסטית האפרו-
אמריקנית טרנה בורק ( )Tarana Burkeלציון נוכחות האלימות המינית בכל
מקום ביחס לקורבנות ,בעיקר נשים צעירות לא-לבנות מרקע חברתי-כלכלי נמוך.
הציוץ של מילאנו הופיע כשבוע לאחר ששורת ידועניות האשימו בפומבי את מפיק
הסרטים הארווי ויינסטיין בהטרדה מינית ,אונס ותקיפה ,מה שיצר רעש מקוון
סביב סוגיית האלימות המינית ,בייחוד בסביבת העבודה .הקורבנות השמיעו קול
רם וברור שזכה לתהודה גדולה בדיוק משום שהיו מוכרות בציבור .אליסה מילאנו
פרסמה בחשבונה ברשת את הצעתה של חברתה“ :אם כל הנשים שהוטרדו מינית
או הותקפו מינית יכתבו ‘גם אני׳ ( )Me tooבסטטוס שלהן ,נוכל להמחיש לאנשים
את היקפה של הבעיה״ .יממה לאחר ההודעה של השחקנית ,התקבלו 55,000
תגובות בטוויטר .בחודש ינואר  2018כבר תועדו  6.5מיליון ציוצים שחזרו על
האשטאג הזה .התנועה הפכה במהירות לוויראלית ולתופעה גלובלית עם מספר
חיפושים בגוגל אחר המונח ב 196-מדינות ברחבי העולם (& Clarke-Vivier
.)Stearns, 2019; Hosterman et al., 2018; Sesar et al., 2019
תנועת  MeToo#נשענת על האידאולוגיה הגורסת שהאישי הוא הפוליטי,
תפיסה שהנחתה את הגל השני של הפמיניזם בשנות ה 60-של המאה הקודמת,

 15תנועת  MeToo#לא הייתה התנועה הוויראלית הראשונה לקדם סולידריות סביב
סוגיות של אלימות נגד נשים ומטרות פוליטיות דומות .לדוגמה ,בשנת 2014
תנועת YesAllWomen#התפתחה בעקבות הטבח שביצע אליוט רודג׳ר בעיר איסלה
ויסטה בקליפורניה שבו נרצחו  6בני אדם בהתקף זעם שכוון כלפי נשים ,מכיוון שהן דחו
אותו מינית .בהקשר זה טוויטר שימשה נשים ככלי לאקטיביזם נגד תופעת האלימות נגד
נשים.
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מה שהוביל לדיאלוג מכיל יותר ,חוצה-מגזרים ולאומים (אם כי עדיין מונחה
על ידי רגישויות מערביות פריבילגיות ,לטענת חוקרים שונים) .התנועה אפשרה
להאיר את האלימות המינית כתופעה קבועה ,חוצת מגזרים ,והיא הזינה שיח
ציבורי בנוגע לאונס ולהטרדה מינית של נשים וגברים מסוימים כתופעה נפוצה
בכל מקום וזמן ברחבי העולם ובנוגע להשלכותיהם על חוסר שוויון מגדרי.
הצעד המהפכני של התנועה לא נבע מהקריאה למחות ,אלא מחשיפת היקפה
של הבעיה ( .)Clarke-Vivier & Stearns, 2019נזכיר שטוויטר עוצבה במיוחד
בשביל שיח מסוג זה באמצעות מסרים קצרים וקולעים ,מאפיין שהפך אותה
לכלי רב עוצמה לאקטיביזם.
בעוד שאקט האלימות המינית משתיק נשים ברגע התקיפה ,המרחב המקוון
יוצר תנאים השוברים את השתיקה ואת מחסום הבושה ,משום שמרחב זה נתפס
כמקום בטוח .המדיה החברתית מאפשרת לקרוא לגיבוי מצד נשים נוספות
שחוו חוויה דומה .כך הסביבה הדיגיטלית היא אנונימית דיה כדי לדמות תחושת
ביטחון ,אך היא גם מציעה במה כדי ליצור קהילה משפיעה עבור רבים .טוויטר
אפשרה לפתח שיח מסוג אחר באמצעות פוסטים ,הערות ומתן אפשרות להתפצל
לדיוני משנה בנושאים קשורים .זאת ועוד ,עלויות האקטיביזם המקוון נמוכות
יותר מבחינת זמן וכסף לעומת אקטיביזם מטעם ארגונים המקיימים מפגשים
פנים אל פנים (.)Clarke-Vivier & Stearns, 2019
תנועת  MeToo#אפשרה לחבר בין הממד האישי והמדד הפוליטי
והקולקטיבי .המחאה הציבורית נשענה על שיתוף חוויות אישיות ושיח על
אלימות מינית במציאות היום-יומית במרחב הציבורי ,וכך הפך המרחב הדיגיטלי
לסביבה ציבורית שמטרתה לחנך צעירות הנתקלות במציאות תרבות האונס
ולתמוך בהן .יתרה מזאת ,מרחב זה אתגר את בסיסי הכוח המגדירים מהן הטרדה,
אפליה ותקיפה .צעדים אלו התאפשרו באמצעות קידום סולידריות רגשית
בין הקורבנות ויצירת אווירה ציבורית המאפשרת לחשוף את האמת המנוגדת
לתחושת הזרות ,לריחוק ולמערכות היחסים הלא-שוויוניות המאפיינות תקיפה
מינית ומחזקות אותה .כמו כן התנועה מסייעת לקורבן להשתחרר מתחושת
האשם ,כאילו היא הביאה זאת על עצמה .כך נוצרה קטגוריה חדשה של
תמיכה חברתית – תמיכה מנחה ( – )directive supportהמתייחסת למסרים
הקוראים לפעולה קולקטיבית בנוגע לסוגיות חברתיות רחבות יותר הקשורות
לאלימות מינית ולהטרדות ,וכן מוענקים לקורבנות תמיכה רגשית וידע רלוונטי
(.)Hosterman et al., 2018
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לאחר הפיכתה של התנועה לתופעה ציבורית גלובלית ,היא גם פנתה למרחב
החינוכי הפורמלי עם השקת פרויקט  MeToo12#ברשתות פייסבוק ,טוויטר
ואתר  .Stop Sexual Assault in Schoolsבפלטפורמות אלה אפשר לפרסם
מאמרים ועדויות על הטרדות מיניות ועל אלימות מינית בבתי ספר ,כולל
מאמרים על חוויות של אנשי צוות בית ספרי ותלמידים .בין התכנים שעולים
לאתר ולרשתות יש פריטי מידע על הטרדה מינית בבתי ספר וקישורים לתוכניות
לימודים לקידום למידה חברתית-רגשית כמו תוכנית  ,Second Stepאו קישור
למורים לשיתוף מערכי שיעור בנושא חינוך מיני ,מערכות יחסים בריאות ,שוויון
מגדרי וניפוץ תרבות השתיקה סביב אלימות מינית .נציין שהמילים “אונס״
ו״אלימות״ נעדרות מדפי מידע מקוונים אלו ואין מערכי שיעור המיועדים
לתלמידי בית הספר היסודי (.)Clarke-Vivier & Stearns, 2019
מדוע פרחה תנועת  MeToo#ושגשגה בטוויטר? ראשית ,השימוש של
אליסה מילאנו בהאשטאג  MeToo#הוביל למבול ציוצים ,תגובות קצרות
באורך  140סימנים (כיום מאפשרת הרשת פרסום הודעות ארוכות יותר עד 280
סימנים) .מגבלת הכתיבה אפשרה למשתמשים לזקק את המסרים הרלוונטיים
בדיוק רב יותר במקום לכלול טקסטים ארוכים ועמוקים ,כפי שמתפרסמים
בפייסבוק או באינסטגרם .התמיכה החברתית באמצעות חדרי צ׳טים מקוונים
והמדיה החברתית יצרו דרכים חדשות לחבר בין אנשים ונשים ,בעיקר באמצעות
מסרים רגשיים ואינפורמטיביים ( .)Hosterman et al., 2018עם התפשטות
התנועה זכתה סוגיית ההטרדות המיניות במקומות העבודה לחשיפה ציבורית
רחבה והובילה להאשמות נוספות נגד מנהלים בכירים בעולם העסקים ,התרבות
והחברה ,נוסף על האשמתו של ויינסנטיין .התנועה גם הובילה לשינוי חברתי
ותפיסתי בעולם העסקי והכלכלי ,כשמשקיעים רבים וחברות ראו בהצבת אישה
בתפקיד ניהול בכיר דבר חיובי והדגישו את חשיבותה של תרבות עסקית לא-
סקסיסטית (.)Lins et al., 2020
ארגונים ומוסדות פורמליים נוטים לספק תמיכה חברתית-אינפורמטיבית
לקורבנות של אלימות מינית ,למשל באמצעות הפניות לאפשרויות טיפול
או כלים להתמודדות .לעומתם ,מוסדות בלתי-פורמליים כמו הפלטפורמה
שהנגישה תנועת  MeToo#מציעים בעיקר תמיכה חברתית-רגשית באמצעות
מסרים אישיים .כך קורבנות של אלימות מינית והטרדות מיניות שיתפו חוויות
שעברו והשיבו זה לזה בפורומים מקוונים שונים כולל בבלוגים ,בסרטוני יוטיוב
וביישומונים שונים ( .)Hosterman et al., 2018תנועת  MeToo#אפשרה
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גם לחשוף פעילות אישית וציבורית במרחב המקוון שהתקיימה בקהילות
מקוונות נוספות כמו  ,Redditשם ניתן לשתף סיפורים אישיים באופן עומק
יותר .התגובות בקהילה זו כללו תיאורים מפורטים של חוויות ניצול מיני מצד
הקורבנות ואת החוויות האישיות שלהם .מרבית החושפים בקהילה זו חיפשו
תמיכה אינפורמטיבית כמו עצה או עובדות כדי לסייע בתהליך ההתאוששות
מהטראומה .ניתוח מסרים מקוונים אלה הצביע על כך שנשים בטוויטר מצייצות
מסרי תמיכה פי שניים יותר מגברים .מאחר שנשים נוטות להיות יותר קורבנות
של אלימות מינית והטרדה מגברים ,הן נוטות להיות מעורבות יותר בקידום
פעולה לשינוי חברתי קולקטיבי .כמו כן ,נשים וצעירות צייצו פי שניים יותר
ברשת מאשר ציוצים שהכילו מסרי תמיכה ישירה מטעם ארגונים פורמליים
(.)Hosterman et al., 2018; Manikinda et al., 2018
מחקר שנערך על השפעות התנועה מצא כי  40%מהנשאלים בגילים 25–18
השיבו שהתנועה שינתה את האופן שבו התנהלו במערכות יחסים רומנטיות.
 25%מהנשאלות השיבו שהתנהגות הגברים מאז התנועה השתנתה לטובה
כלפיהן ,אך דרושים מחקרים נוספים כדי לבחון השפעות אלו לאורך זמן
(.)Bhattacharyya, 2018
תנועת  MeToo#מייצגת דוגמה אחת לחדירת אמצעי התקשורת הדיגיטליים
לחיי הפרט באמצעות הצפה של ייצוגים עצמיים ,ניסוח זהויות מיניות ומגדריות
וכחלק מקבוצה גדלה של תנועות חברתיות ופמיניסטיות המסתייעות ברשת
להפצת מסריהן כמו ( SlutWalkמצעד “השרמוטות״ בישראל) ,תנועת Black
 Lives Matterאו  .Everyday Sexismאחת הטענות העיקריות כלפי תנועת
 MeToo#היא שהשיח המרכזי בה ייצג בעיקר נשים לבנות ,חילוניות ממעמד
הביניים בחברות מערביות ,ואילו נשים ממגזרים אחרים נותרו מחוץ לו ,לדוגמה
נשים המועסקות בסיעוד ,בבריאות ,במכירות ובעבודות מזכירות ,בשירותים
ובאירוח (תחומים שבהן עובדות מרבית הנשים) .ביקורת נוספת על התנועה
ציינה כי לא הייתה התייחסות כמעט לסוגיית האלימות במשפחה .זאת ועוד,
השיח על ניצול מיני ואלים של שחקניות על ידי בכירים בתעשייה לא היה קשור
לדיון העיקרי על תפקיד הקולנוע כמוצר צריכה המוני בתהליכי הנורמליזציה של
האלימות נגד נשים והפיכת האלימות לתופעה מקובלת (.)Gill & Orgad, 2018
למרות הביקרות על התנועה ,אין להתעלם מכך שהשיח שהתפתח בעקבותיה
הוביל לדיון חיוני בנושא אלימות מינית וסקסיסטית המושתקת במוסדות דת.
נוסף על כך ,תרומת נשים מובילות דעת קהל כמו אופרה וינפרי (בנאומה בטקס
פרסי גלובוס הזהב  ,)2018השחקנית המקסיקנית סלמה הייק והאקטיביסטית
האפרו-אמריקנית שניסחה לראשונה את המשפט “גם אני״ ,טרנה בורק ,הובילו
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להרחבת התנועה ולנראות שלה כפלטפורמה לבניית סולידריות פמיניסטית
מעבר למגבלות המעמד החברתי ,הגזע והמיניות .התנועה הציבה אתגר לשיח
האינדיבידואליסט העכשווי והציעה הצעות לטיפול באי-שוויון מגדרי ובסקסיזם
באמצעות התמקדות במספרן העצום של הנשים שנחשפו וחשפו את הטראומה
שלהן ובכך אילצו את החברה להתמודד כקולקטיב עם סוגיות כמו הטרדה
מינית ,סקסיזם ותרבות האונס (.)Gill & Orgad, 2018
 5.2.3פורומים וארגונים המספקים סיוע ,תמיכה ומידע לנוער גאה
המרחב הדיגיטלי מעניק למשתמשים תחושת שייכות ותמיכה חברתית בדרכים
שונות ,בייחוד לקבוצות מיעוט מגדריות ומיניות ,למשל באמצעות קבוצות
תמיכה ,קבוצות דיון ,פורומים וקהילות מקוונות אשר לרוב מתמקדים בנושא
מסוים ומכונים גם “קבוצות חדשות״ (.)newgroups; Marciano, 2011, 2014
מסגרות אלה נוחות לשימוש בכל זמן ומקום ,והן מעצימות את חבריהן ,מאפשרות
למשתתפיהן לדון בנושאים רגישים ומביכים ,להתייעץ ולחוש תחושת שייכות
עם קבוצת השווים (.)Marciano, 2014
עבור נוער להטב״קי לקבוצות החדשות יש תפקיד חשוב בתהליכי בניית
הזהויות המינית והמגדרית בתקופת גיל ההתבגרות ובעת תהליך היציאה
מהארון והחשיפה .תהליך היציאה מהארון כולל שלושה שלבים שבמהלכם
הפרט מכיר באוריינטציה המינית שלו ,מאמץ זהות תואמת וחושף אותה בפני
אחרים .זה תהליך ליניארי של גילוי עצמי שבו הזהות ההטרוסקסואלית (הכפויה
ומלאכותית) מוחלפת בהדרגה בזהות גאה כנה .יציאה מהארון בתקופת גיל
ההתבגרות מורכבת יותר ,בין היתר כי המתבגרים מתמודדים עם אתגרים רבים
בתקופה רגישה ומעצבת זו .לרוב לנוער גאה אין גישה לסוכני חיברות הדומים
להם ,ולכן הם גדלים עם תפיסה הרואה בזהות הטרוסקסואלית ברירת מחדל.
במהלך היציאה מהארון זהות זו מוחלפת בזהות חדשה בתהליך של חיברות
מחדש .בספרות המקצועית מתואר תהליך זה כאובדן הממקם את הפרט במצב
של פגיעות פסיכולוגית הדורשת תמיכה והקלה .סוכני חיברות פורמליים כמו בתי
ספר אינם מתפקדים כראוי בהקשר זה בגלל אווירה הומופובית ומדכאת ,גישות
מפלות מצד מורים וכישלון במתן מידע מדויק ורלוונטי על הומוסקסואליות.
זאת ועוד ,נוער גאה חווה במידה רבה יותר ניצול ומעשי בריונות ,עלבונות
מילוליים ,איומים ואלימות פיזית בשל נטייתו המינית.
במסגרת פעילותן מציעות קבוצות חדשות מקוונות אינטראקציות היברידיות
ובין-אישיות שאינן תלויות בזמן מסוים (א-סינכרוניות) או במקום ,אלא מאופיינות
לפי טיב מסריהן .קהילות אלו יכולות להציע תמיכה למי שסובל מנחיתות
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חברתית ולהיות קבוצות חברתיות בעלות מכנה משותף .המטרות של הקהילות
בקבוצות החדשות הן לעניק תמיכה לחבריהן ,לשפר את המצב החברתי-רגשי
שלהם וליצור מערכות יחסים חברתיות בתוך קבוצת השווים .כך הקהילות הללו
מעניקות תחושת שייכות לחבריהן ,והן פופולריות מאוד בקרב הנוער הגאה
( .)Marciano, 2011לדוגמה ,בישראל מציע ארגון הנוער הגאה 16פורומים ,מידע,
מועדונים ,הכשרות וסדנאות עבור ילדים ,נוער והורים לנוער גאה ברחבי ישראל
במטרה למגר תופעות של אפליה ,הומופוביה וגזענות בחברה הישראלית .פעילות
הארגון היברידית ומשלבת בין פעילות ממשית במועדונים הפרוסים ברחבי הארץ
ובין פעילויות מקוונות שונות (לדוגמה ,קבוצות איגי  LIVEהווירטואליות) .מאגר
המחקר והמידע המונגש באתר הארגון מאפשר לקרוא מחקרים על מצב תלמידים
גאים במערכת החינוך וצעירים גאים ישראלים בשירותם הצבאי.
מילר ( )Miller, 2016הדגיש כי למרות הידוע בספרות המקצועית על השימוש
במרשתת על ידי נוער גאה במהלך תהליך היציאה מהארון ואחריו ,מעט ידוע על
השיח המתנהל במרחבים המקוונים ,ואין נתונים על הדרכים המסוימות שבהן
משתמשים בפורומים אלו כדי לצאת מהארון .סטודנטים גאים ,למשל ,השתמשו
במרשתת כדי לחפש מידע על זהות גאה באמצעות חדרי צ׳ט ,רשימות תפוצה,
קבוצות תמיכה מקוונות ועמודי מידע אישיים ברשת .הרצון העז למצוא שייכות
קהילתית וזהות מדרבנת צעירים גאים להצטרף לפורומים מקוונים ומרחבים
חברתיים נוספים המיועדים לקהילה הלהטב״קית .המרחב המקוון מאפשר לצעירים
ומתבגרים גאים לספר את סיפורם האישי ,לחפש מידע בנוגע לזהותם ,לחזק את
ההערכה העצמית שלהם ,לחפש קהילות שייכות ,למסד קהילות ולקבל עצה.
תרשים  :10מוסדות פורמליים ובלתי פורמליים ומדיניותם בנושא השימוש
בתכנים של מין ,מגדר ומיניות בקרב צעירים
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 .6סיכום ומסקנות
תהליכי הדיגיטליזציה שינו את העולם .החדירה המהירה של מידע וטכנולוגיות
התקשורת היא כוח שלא ניתן לעצירה ,המשפיע על כל תחומי החיים ,החברה,
הכלכלה והתרבות .צעירים וצעירות בעידן הדיגיטלי משתמשים במרשתת
וברשתות החברתיות כסוכני חיברות רבי עוצמה ,כדי להגדיר את זהויותיהם
האישיות ,המיניות והמגדריות ,כדי לשאוב מידע ,ליצור אינטראקציות בין-
אישיות ,להתחבר לקהילת הדומים להם ולבסס מערכות יחסים.
במסגרת זו התמקדנו בסקירת התכנים העיקריים בנושאי מין ,מגדר ומיניות
שצעירים וצעירות צורכים במדיה החברתית .התכנים הללו כוללים תוכני
השראה בנושא הופעה חיצונית וניטור הגוף כמו תוכני ההשראה לשיפור הכושר
הגופני ( )fitspirationולהרזיה ( ,)thinspirationתכנים מיניים ומסרוני מין
כמו סקסטינג ותכנים פורנוגרפיים .פרק  4התמקד בהשפעות ,לשלילה ולחיוב,
של התכנים האלו על ילדים ובני נוער במגוון הקשרים :רגשיים ,פסיכולוגיים,
בריאותיים ,חברתיים ואישיותיים .השפעות אלו כללו היבטים שליליים כמו
פיתוח אגרסיביות בעקבות צפייה מתמשכת במסרים אלימים ברשת ,בריונות
ברשת ,הטרדה וניצול ,התנהגויות מיניות ְמסכנות ,התפתחות הפרעות אכילה
ופתולוגיה של אכילה ,ירידה בערך העצמי ,החפצה עצמית וסובייקטיביזציה
מינית .אולם בספרות המחקר נמצאו גם השפעות חיוביות לתכנים מקוונים אלה
כמו פיתוח זהויות אישיות ,מיניות ומגדריות ,העצמה נשית ,אקטיביזם חברתי,
מסוגלות אישית ואוטונומיה .החשיפה לתכנים מיניים משפיעה באופנים שונים
על משתמשים שונים ותלויה בגורמים נוספים כמו רקע משפחתי ,מעורבות
הורים ,מנגנוני הגנה ומאפייני סיכון.
סקירת המוסדות הפורמליים והבלתי פורמליים ומדיניותם בנושאי מין ,מגדר
ומיניות וגלישה בטוחה ברשת הדגישה את תפקידם של סוכני החיברות האלה:
מורים ובתי ספר ,מערכות חינוך והכשרת מורים וכן מוסדות ממשלתיים ובין-
לאומיים העוסקים בהטמעת תוכניות מניעה והתערבות בנושא חינוך מיני וחינוך
למיניות בריאה ,צמצום אלימות ומיגור הבריונות ברשת ,הכלה ושוויון ,למידה
חברתית-רגשית וקבלת האחר .לסוכני חיברות בלתי פורמליים השפעה רבה
גם כן ,בייחוד למעורבות הורים ולתנועות ויראליות המאפשרות לפתח מודעות
חברתית ,אקטיביזם נשי ושינוי חברתי.
בסקירה זו התבקשנו לבחון את השאלות האלה:
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מה השתנה היום בעולם הדיגיטלי מבחינת חשיפה של צעירים לסוגיות מין,
מיניות ומגדר?
בעידן הדיגיטלי ,מתבגרים וצעירים משתמשים במרשתת ובמכשירים חכמים
בכל תחומי החיים ,בכל עת ובכל מקום .אינטראקציות חברתיות מתרחשות
בבלוגים ,ברשתות חברתיות וביישומונים שייעודם לקשר בין משתמשים שונים.
שליש מהמשתמשים כיום במרשתת ובמכשירים דיגיטליים חכמים ברחבי
העולם הוא מתחת לגיל  ,18כולל בארצות מתפתחות ,היכן שילדים מובילים
בשימוש במרשתת בעיקר באמצעות טלפונים סלולריים ,וגיל החשיפה למרשתת
בנסיגה מתמשכת .כבר בגיל הרך ילדים מתחת לגיל שנתיים מבלים בממוצע
שעה ביום בצפייה בתכנים או בשימוש במכשירים דיגיטליים .שימוש זה הולך
וגובר ככל שהם מתבגרים וברשותם מכשיר חכם (טלפון סלולרי חכם ,טאבלטים,
מחשבים ניידים) המאפשר להם לגלוש בפרטיות ובכל מקום ,ללא חשש מפגיעה
בפרטיותם וללא השגחת הוריהם.
המדיה הדיגיטלית מסייעת לצעירים להגדיר את הזהות המינית ואת הזהות
המגדרית שלהם ,לחפש מידע בנושאי מין ,מיניות ומגדר ,לחבור לקהילות גולשים
הדומים להם ,להתייעץ בפורומים שונים ,לעקוב אחר ידוענים ומשפיענים
ולחקות אותם ולהיות באינטראקציות אישיות ,רומנטיות ומיניות ברשת.
בהשוואה לאמצעי תקשורת מסורתיים (טלוויזיה ,עיתונות ,רדיו) ,המרשתת היא
סביבה המאופיינת בשפע של חומרים מיניים מסוגים שונים .סביבה זו מציעה
למתבגרים ולצעירים הזדמנויות ייחודיות כדי לעצב באופן פעיל את סביבות
התקשורת המינית והאישית שלהם .בסביבה הדיגיטלית אפשר לגלוש ולעיין
בתכנים וידע בנושא מין ומיניות ,ליצור תכנים מיניים ,להפיץ ולהחליף משובים
על תכנים מיניים ולהיות מעורבים בזמן אמת באינטראקציות מיניות ויראליות
עם אנשים אחרים .באופן זה המרשתת מאפשרת למתבגרים ולצעירים בעידן
הדיגיטלי לחקור ,להתנסות ולבטא תחומי עניין שונים הקשורים למין ולמיניות
של מתבגרים וילדים .זאת ועוד ,המרשתת והרשתות החברתיות משמשים
כסוכני חיברות בלתי-פורמליים המסייעים בבניית הזהויות האישיות ,המיניות
והמגדריות ,בבניית מערכות יחסים בין-אישיים ובביטוי היצירתיות וה״אני״ .נוסף
על כך מתבגרים וצעירים אינם עוד רק צרכנים פסיביים ,אלא פעילים בהפצה
של תכנים וביצירתם באמצעות מסרים ,תמונות ,סרטוני וידאו ,יצירת קהילות,
לוחות שעם וירטואליים ,פרופילים של משתמשים ,נרטיבים וכיוצא באלה.
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כיצד משפיעה צריכת תכנים מיניים והחשיפה אליהם על התנהגות מינית,
על עמדות ועל התפתחות מינית?
לשימוש במרשתת וברשתות חברתיות השלכות שונות על משתמשים צעירים.
סוגיה זו קשורה לגיל המשתמשים ,לבעלות על המכשיר החכם ולשימוש רב
יותר במכשירים אלו ,למידת המעורבות של ההורים ולבקרתם על הגלישה ועל
התכנים הנצרכים ולמשך זמן הגלישה שהולך וגדל ככל שמדובר בקבוצת גיל
בוגרת יותר .השפעת תכנים אלימים מיניים ברשת על פיתוח אגרסיביות נחקרה
לעומק בקרב ילדים ובני נוער בתרבויות שונות .חשיפה של מתבגרים לתוכני
אלימות מינית ,אשר לרוב אינם מציאותיים ,עלולה להוביל מתבגרים לפתח
התנהגות דומה בחיים המציאותיים.
הרשתות החברתיות הן הזירה המרכזית שבה ילדים וצעירים מנהלים את
חייהם החברתיים .הן מספקות סביבה נטולת פיקוח של ההורים ,מה שהופך
אותן לפרוצות לסכנות כמו בריונות ברשת שיכולה להתרחש בכל זמן ובכל
מקום ,כולל בריונות מקוונת הנוגעת למיניות ולמגדריות ,ושיעורי ההטרדות
המיניות ברשת נמצאים בעלייה .מחקרים שונים הדגישו כי תופעה זו קשורה
לצריכת תכנים מיניים אלימים ופורנוגרפיים מקוונים .מתבגרים שצורכים במכוון
תכנים פורנוגרפיים נוטים להטריד מינית יותר מאשר מתבגרים שאינם צורכים
תכנים אלו במכוון .חשיפה לתכנים מיניים אלימים ברשת היא גם אחד הגורמים
המקדמים התנהגות מינית בסיכון ,הקשורה לפעילות מינית מוקדמת ומתמשכת.
זאת ועוד ,החשיפה לתכנים מסוימים במדיה נמצאה קשורה להתנהגות בסיכון
של מתבגרים כמו צריכת סיגריות ,מין ואלימות .הצפייה בתכנים אלימים הובילה
להערכה חיובית של התנהגויות אלימות ותרמה להגברת התחושה שאנשים
הדומים להם משלבים גם הם צריכת אלכוהול ומין ,וכתוצאה מכך התנהגות זו
עשויה לזכותם בחיזוק חיובי כשיהיו מעורבים בה.
לבסוף ,עם פרוץ משבר מגפת הקורונה חלה גם עלייה בחשיפה למרחב
הדיגיטלי בקרב ילדים ,בני נוער וצעירים ,ובין היתר גם השימוש בפורנוגרפיה
עלה .השפעות נוספות כוללות בילוי זמן רב יותר ברשתות החברתיות ,שינוי
המעלה את החשש מפני עוצמתם הגוברת של תכנים כוזבים ,נטילת סיכונים,
פיתוח רגשות שליליים והשלכות נפשיות וגופניות נוספות כמו פגיעה בשיעור
הגדילה בקרב ילדים (עקב פגיעה באיכות השינה ובדפוסי האכילה) .עם זאת ישנן
גם השפעות חיוביות אפשריות ,אך הספרות המקצועית טרם עסקה בהן בהרחבה.
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כיצד משפיעה החשיפה לתקשורת על דימוי גוף ועל דימוי עצמי של ילדים
וצעירים ,על שוויון זכויות מגדרי ועל התנהגות מינית?
בעקבות העלייה בצריכת תכנים מיניים אלימים ופורנוגרפיים עלו שיעורי
ההטרדות המיניות והנטייה להתנהגויות ְמסכנות .מבחינה מגדרית נציין את
ההבדלים האלה :מתבגרים שצורכים במכוון תכנים פורנוגרפיים נוטים להטריד
מינית יותר ממתבגרים שאינם צורכים תכנים אלו במכוון; מתבגרות וצעירות
מדווחות על שיעורים גדלים של הטרדות מיניות ברשת; נשים עם מוגבלויות,
לסביות או ביסקסואליות מועדות לחוות הטרדה מינית יותר מנשים אחרות;
גברים מקבוצות מודרות חברתית מועדים לחוות הטרדה מינית יותר מגברים
אחרים .מבחינת השפעות החשיפה לתכנים מיניים ואלימים ,נציין כי מתבגרים
שחוו הטרדה ברשת מדווחים על מצוקה נפשית רבה יותר ,סימני דיכאון ,מחשבות
אובדניות ,והיעדר מעורבות אקדמית .נוסף על כך ,צעירים שהזדהו כלהטב״קים
היו בסיכון גבוה יותר לחוות הטרדה מינית .ילדים עם צרכים מיוחדים הם קבוצת
סיכון נוספת ,והפער המגדרי בולט גם כאן :בנות הלומדות בחינוך מיוחד היו פי
 3בסיכון יותר מבנים לדווח על הטרדות מיניות ברשת .ילדי מהגרים או פליטים,
המשתמשים בטכנולוגיות דיגיטליות ,משתייכים אף הם לקבוצת סיכון ,והם
חשופים בעיקר לניצול ולאלימות.
השפעות נוספות של החשיפה לערוצי המדיה השונים קשורות לאופני הייצוג
הסטראוטיפי של הגוף והמיניות של צעירים וצעירות והצגתם באופן
התקשורתי
ֵ
מוגזם כאובייקטים מיניים .תהליכים אלו מובילים להחפצה עצמית המבליטה
התנהגות מינית מוחצנת .כך גם מופנמת תפיסת הדימוי העצמי הנמוך ,בעיקר
בקרב בנות ונשים .תהליך ההחפצה העצמית מוביל גם לניטור הגוף ,לתחושת
בושה ולמצוקה ביחס לגוף ולהפרעות נפשיות כמו הפרעות אכילה .החפצה
עצמית ובקרת הגוף קשורות באופן שלילי עם ערך עצמי והתנהגויות מקדמות
בריאות ועם תחושת רווחה כללית .החפצה עצמית גם נמצאה קשורה למצבי
רוח דיכאוניים ,והיא משפיעה באופן שלילי על איכות החיים של נערות ונשים,
על מעורבותן בפעילויות שונות ועל תפיסה עצמית שלילית .החפצה עצמית
משפיעה באופן שלילי גם על נערים וצעירים ,אך הספרות המקצועית ממעטת
לעסוק בסוגיה זו .החפצה מינית מובילה בעידן הדיגיטלי גם לסובייקטיביזציה
נשית ,קרי אופנים חדשים של ייצוגי נשיות צעירה במדיה ויצירת תרבות שמכוונת
לנשים .תופעת הסלפי מייצגת תהליך בינרי זה הכולל גם ניטור של הגוף וההופעה
החיצונית .הפנמה של סטנדרטים תרבותיים של יופי נשי ושל השוואות מראה
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חיצוני ,מובילה להידוק תהליכי הבקרה העצמית מבעד למבטו של הצופה.
חשיפה לתכנים מיניים בשלבים המוקדמים של גיל ההתבגרות עומדת ביחס
ישר להתנהגות מינית בסיכון בתחילת הבגרות .בקרב בנים היא תורמת לפיתוח
סטראוטיפיות בנוגע לנשים ותהליכי החפצה.
השקפת עולם סקסיסטיות ,אמונות ֵ
אחת ההשלכות החמורות של התהליכים שצוינו לעיל היא הופעת הפרעות
אכילה ופתולוגיה הקשורה לאכילה .בעשורים האחרונים חלה עלייה ניכרת
בשכיחות הפרעות אכילה בעולם המערבי ,עד לממדים אפידמיים ,בעיקר בקרב
נשים וצעירות .המדיה היא אחת הדרכים השכיחות והעוצמתיות להעברת מסרים
בנוגע לאידיאל הרזון כמודל יופי והצלחה .מסרים אלו עשויים להוביל לעיוות
תפיסת המציאות לגבי מה שניתן להשגה ,חיפוש דרכים לוויסות משקל ,פגיעה
בדימוי עצמי וערך עצמי ועיסוק יתר באכילה ,בצורת הגוף ובמשקל.
לבסוף ,נדגיש השלכה נוספת של הפצת תכנים מיניים על ידי משתמשים
צעירים או ללא ידיעתם ,קרי ניצול מיני ברשת והפצת תכנים פורנוגרפיים.
הקלות שבה עברייני מין ברשת יוצרים קשר עם קורבנות פוטנציאליים ברחבי
העולם ,משתפים תמונות של הניצול שלהם ומעודדים אחרים לבצע פשעים
נוספים היא סוגיה שנדונה בהרחבה במסמכי מדיניות של מוסדות ממשלתיים,
ארגונים בין-לאומיים וגופים מהמגזר השלישי האמונים על בטיחות ילדים,
גלישה בטוחה ואכיפת החוק .נדגיש שוב כי בשנים האחרונות נתונים עדכניים
שסקרנו במסגרת זו הצביעו על כך שמרבית התמונות והסרטונים המיניים ברשת
כללו ילדים ששהו לבד בחדר השינה או בשירותים כשהתכנים נוצרו ,ככל הנראה
בסביבה הביתית .היבט זה ממחיש את חשיבותה של מעורבות ההורים בפיקוח,
בבקרה ובחינוך לגבי הרגלי הגלישה והשימוש של ילדים ובני נוער במרשתת
בכלל וברשתות החברתיות בפרט ולגבי החשש מזליגת תכנים אישיים לגורם
שלישי העלול לנצל אותם.
מה האתגרים וההזדמנויות הניצבים בפני מתבגרים וצעירים בהקשר של
מיניות ומגדר בעידן הדיגיטלי?
המרשתת היא אחד ממקורות המידע הנפוצים ביותר עבור מתבגרים כדי לקבל
עצה בנושא מין או לדון בנושאים מוסריים ,רגשיים וחברתיים הקשורים למין,
למיניות ולזהויות מיניות ומגדריות .המרשתת כסביבה המאופיינת בשפע של
חומרים מיניים מציעה למתבגרים ולצעירים הזדמנויות לעצב באופן פעיל
את סביבות התקשורת המינית והאישית שלהם ,כולל בנושאים רגישים כמו
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הומוסקסואליות ,ביסקסואליות או טרנסקסואליות .הרשת מאפשרת לצעירים
ולצעירות להציג שלל ייצוגים של זהויות גמישות וזורמות ,הנתונות לשינויים
ולהתאמות כחלק מתהליך של אינדיבידואליזציה ,הכולל גם התייחסות לחברה,
לתרבות ,למעמד החברתי ,למגדר ,לגזע ,לקבוצה האתנית ולמיקום הגיאוגרפי.
מסרים רבים ברשתות החברתיות משקפים “אותנטיות״ זו ומסייעים לבנות את
המרחב של הייצוג העצמי.
עם זאת ,אתגרים רבים טמונים בתהליך זה .צעירות וצעירים רבים משתמשים
ברשתות החברתיות כדי לזכות בתשומת לב ,בתיקוף חברתי ובאישור של
העצמי שלהם ,וכן לקבל תמיכה מאחרים באמצעות ייצוגים ציבוריים של עצמם.
ייצוגים אלו מושפעים ממגמות שונות ברשתות החברתיות כמו מגמות ההשראה
לשיפור כושר גופני או להרזיה ומשפיעים על המצב הנפשי ,הרגשי והגופני של
המשתמשים .גם המעורבות בהפצת תכנים מיניים כמו סקסטינג אינה מעוררת
בעיות בקרב מתבגרים וצעירים ,אך היא מציבה אתגרים רבים .רבים מהם עשויים
להצטלם בעירום מלא או בעירום חלקי ,לשלוח ולקבל תמונות מסוג זה ולשתף
את בני גילם במגוון הקשרים ,שמקצתם אינם בעלי גוון מיני או בעלי אופי פוגעני.
כשסקסטינג כולל לחץ ,הפצת תמונות ללא הסכמה ,בריונות ואלימות ,הוא
מתרחש בגבולות מגדריים ברורים .בנות מדווחות במידה רבה יותר על פניות
שקיבלו לשליחת מסרוני מין ,ואילו בנים מדווחים על כך שביקשו מבנות מסרים
אלו .בנות מדווחות גם יותר על כך שהוטרדו בקבלת מסרים מיניים ברשת או
שהתבקשו לשלוח מסרוני מין ,והן חשופות יותר מבנים להפצת מסרוני המין
שלהן בפומבי לקהל שאינו יעדם המקורי .שיעור הבנים המדווחים על שליחת
תמונות בעלות תוכן מיני של אדם אחר ,לעתים ללא ידיעתו ,הוא גבוה משיעור
הבנות .בנים רבים יותר גם מדווחים שהראו להם תמונות בעלות תוכן מיני שלא
יועדו עבורם .לסיכום ,לפרקטיקות הסקסטינג השלכות מוטות-מגדר ותלויות-
הקשר רחב יותר של מערכות יחסים ויחסי כוחות בסביבה הבית ספרית ומחוץ
לה .למרות המיקוד בהשלכות השליליות של התופעה ,זוהי גם דרך להעצמה
מינית ועצמית של צעירים ,לפיתוח פעלנות מינית וכלי לבחינת המיניות.
מה תפקידם של הורים ואנשי חינוך בקידום חינוך מיני ומגדרי במרחב
הדיגיטלי? אילו סוכני חיברות נוספים משפיעים על כך?
למורים ,לבתי ספר ולמערכת החינוך ,סוכני החיברות הפורמליים ,יש תפקיד
חשוב בקידום חינוך למיניות בריאה ,מתן ידע ואיתור צרכים .תוכניות לחינוך
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מיני מיטביות בבתי ספר תורמות לצמצום התנהגויות בסיכון ,לשיפור אקלים
כיתתי ובית ספרי ולקידום ערכים כמו הכלה ושוויון .אולם האפקטיביות של
התוכניות הללו תלויה בפיתוח המקצועי של הסגל האחראי על מקצוע זה.
נמצא שבתי ספר רבים מקדמים שיח על דימוי גוף חיובי ,על מיניות ועל רווחה
חברתית-רגשית באמצעות תוכניות מניעה והתערבות שונות .נדגיש כי גישה
כלל בית ספרית ,הכוללת תוכנית לימודים ,בהתאם לחזון בית הספר ,ותמיכה של
שירותי ייעוץ ואחיות ,עשויה לקדם מדיניות כוללנית שבה עוסקים בסוגיות של
מין ומגדר כחלק בלתי נפרד מהמהות האנושית.
סוכני חיברות פורמליים נוספים המשפיעים על קידום חינוך מיני ומגדרי הם
מוסדות ממשלתיים ובין-לאומיים .ברמה לאומית וברמה בין-לאומית מוסדות
ממשלתיים כמו משרדי חינוך וארגונים כמו יוניצ״ף פועלים לחקיקה ואכיפה
בנושאים של סינון תכנים פוגעניים ברשת ,מניעת הפצה של תכנים פורנוגרפיים
ופדופיליים ,קידום מדיניות בנושא מיניות בריאה במגוון אמצעים כמו יום
אינטרנט בטוח ,ימי הדרכה להורים ולקהילה ,הפצת מידע ושיתופי פעולה בין
בעלי עניין רבים ,כולל גופים ומוסדות במגזר הפרטי ובמגזר השלישי.
בד בבד פועלים סוכני חיברות בלתי פורמליים חשובים להתפתחותם של
ילדים ובני נוער .אחד מסוכני החיברות האלה הם ההורים .מעורבות גבוהה של
הורים בנוגע לזמן הגלישה במדיה החברתית קשור לצמצום משך זמן השהייה
ברשתות החברתיות ,צמצום השוואות בנוגע להופעה חיצונית במדיה ובריאות
נפשית טובה יותר בקרב הילדים .מעורבות הורים ותקשורת פתוחה בין הורים
וילדים תורמת גם לשימוש בתכנים מיניים במדיה ולשיח בנושא מין ומיניות.
אולם קיימים פערים בתיווך ההורים ובבקרה של ההורים בין קבוצות גיל שונות
וכן בקבוצות אתניות ותרבותיות שונות .כמו כן השגחת ההורים מתרופפת ככל
שגיל המתבגרים עולה .מערכות יחסים איכותיות בין מתבגרים להורים מובילות
למודעות רבה יותר לסיכונים מיניים ,לצמצום לקיחת סיכונים ולקיום יחסי
מין בטוחים ומכאן לרווחה נפשית וגופנית רבה יותר .סוכנים בלתי פורמליים
נוספים כוללים פלטפורמות ותנועות ויראליות כמו תנועת  MeToo#הפועלת
לאקטיביזם נשי ולשינוי חברתי נגד אלימות כלפי נשים .לבסוף ,נציין את
הקהילות המקוונות ( )newsgroupsהמסייעות בהגשת מידע ועצה ויוצרות
קהילות תמיכה וליווי לקבוצות מיעוט שונות כמו נוער גאה ולהטב״קי.
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אילו תשתיות קיימות לקידום חינוך מיני דיגיטלי וקווי המדיניות ברמה
לאומית וברמה בין-לאומית?
בסקירה זו בחנו גם את המדיניות של מוסדות פורמליים ובלתי פורמליים ,לרבות
התשתיות הקיימות וההמלצות מטעם ארגונים בין-לאומיים וגופים נוספים ,כדי
להבטיח אסטרטגיות ותוכניות התערבות בנושא סיכונים ברשת ,מסגרות לטיפול
באלימות ובהפצת תכנים פוגעניים ושיתופי פעולה שמטרתם לקדם מדיניות לקידום
חינוך מיני דיגיטלי מיטבי .להלן נדגיש את התובנות העולות מהספרות העשויות
לקדם מדיניות ארצית ובין-לאומית בנושא (יכימוביץ-כהן ;2018 ,רבינוביץ2018 ,
:)European Framework, 2007; UNICEF, 2017, 2020; UNESCO, 2018
מתן כלים והדרכה לשיפור הכשרה הורית דיגיטלית והורות בעידן הדיגיטלי
וכן כישורי אוריינות דיגיטלית בקרב הורים ,תוכניות להורות מיטבית
הכוללת פיתוח כישורים כמו מסוגלות עצמית ,אמפתיה ,קבלת החלטות
ופתרון קונפליקטים במרחב הדיגיטלי .על הדרכות אלו להיות נגישות גם
לאנשי חינוך ומטפלים שעובדים עם ילדים ובני משפחותיהם.
מתן כלים נוספים והדרכה לילדים ובני נוער בנושא התנהגות ברשת ומחוץ
לה ובעיקר פיתוח כישורי תקשורת בין-אישית ,פתרון קונפליקטים ומסוגלות
עצמית ,למשל באמצעות ימי עיון על גלישה בטוחה ,מיניות ומגדר בעידן
הדיגיטלי ,אתיקה ומוגנות ברשת וכיוצא באלה.
עידוד מעורבות חברות טכנולוגיה לקידום בטיחות ברשת ,למשל באמצעות
הפיכת פרופיל משתמש לפרטי כברירת מחדל או הגדרת ברירת מחדל של
קבלת חברים חדשים ברשת החברתית רק לאנשים מוכרים ,חסימת תמונות
לא מזוהות על ידי משתמשים מחוץ לרשימת הקשרים.
פיתוח מערכות מידע לפיקוח על קידום מדיניות בנושא בטיחות ברשת
ופיקוח על ההתקדמות ביישום צעדים להגנה על ילדים ברשת.
העלאת המודעות בציבור בנוגע להנגשת שירותי סינון של תכנים פוגעניים
ברשת באמצעות מסעות פרסום ממשלתיים.
קידום חקיקה בנושא הסדרה וסינון של תכנים מיניים ואלימים ברשת ,למשל
באמצעות מנגנון אימות גיל משתמשי הקצה לאישור גישה לתכנים פורנוגרפיים
כמו בבריטניה ,או חקיקה שמחייבת סינון תכנים פוגעניים לקטינים בספריות
ציבוריות ובבתי ספר שמקבלים תמיכה פדרלית בארצות הברית.
פתיחת מוקדי סיוע ,טיפול והכוונה במקרים של פגיעה בילדים ובבני
נוער ברשת באמצעות איוש צוותים מתחומי החינוך ,הרווחה ,המשפטים
והאכיפה אשר ינגישו שירותים אלה בשפות שונות הנדרשות במדינת היעד.
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אילו הזדמנויות קיימות לקידום מיניות בריאה במרחב הדיגיטלי?

לבסוף ,נציין את ההזדמנויות לקידום מיניות בריאה במרחב הדיגיטלי ,כפי
שעולה מהמלצות ארגונים בין-לאומיים העוסקים בסוגיה זו (UNICEF, 2017,
:)2020; UNESCO, 2018
מתן גישה נוחה ומשתלמת לכל הצעירים ברחבי העולם למקורות מקוונים
איכותיים בנושאי מין ,מיניות בריאה ומגדר.
קידום שיתופי פעולה ברמה לאומית וברמה בין-לאומית בין כוחות החוק
ותעשיית הטכנולוגיה ,כדי להתמודד עם הטכנולוגיה הדיגיטלית המאפשרת
להסתיר ניצול מיני של ילדים ,הפצת תכנים פוגעניים ומסחר בלתי חוקי.
אבטחת פרטיות גולשים צעירים ברשת ,כולל מחויבות רבה יותר מטעם
המגזר הפרטי והממשל ,כדי להגן על ילדים ,לאכוף יישום תקנים בין-
לאומיים של איסוף מידע מקוון על ילדים ושימוש בו והכשרת גולשים
צעירים כיצד להגן על עצמם מאיומים על הפרטיות שלהם.
חינוך בנושא אוריינות דיגיטלית לכל הגורמים המעורבים ,בעיקר גולשים
צעירים ,הורים ואנשי חינוך.
קידום סטנדרטים אתיים ופרקטיקות למיניות בריאה בעידן הדיגיטלי
ולקידום רווחת ילדים ברשת.
לסיכום ,העיסוק במגדר ובמיניות בעידן הדיגיטלי חורג מסוגיות הנוגעות
לבטיחות גלישה ,אבטחת מידע או הרגלי צריכת מידע וחיברות של צעירים
וצעירות במרשתת וברשתות החברתיות .תפיסה כוללנית הרואה בשיתופי
פעולה בין כל בעלי העניין (גולשים צעירים ,הורים ,אנשי חינוך ,נציגי ממשל,
אנשי חוק ,חוקרים ונציגי ארגונים בין-לאומיים ,פרטיים ומגזר שלישי) תנאי
חשוב לקידום מדיניות בנושא עשויה לקדם את התובנות שצוינו לעיל .סוגיות
מיניות ומגדריות המעסיקות את הדור הצעיר של גולשים אינן מתמקדות רק
בתהליכי חיברות ובניית זהויות אישית וקבוצתית ,אלא קשורות לנושאים רחבים
יותר כמו תפקיד הרגולציה בעידן של מידע אין-סופי הנגיש בכל עת ובכל מקום,
מקומו של החינוך בקידום אוריינות דיגיטלית ,מיניות בריאה וצמצום אלימות
בקרב צעירים וכן בחינת מערכות יחסים מיטביות בין צעירים ומבוגרים אחראים
כמו הורים ואנשי חינוך ובין צעירים ובני גילם.

 | 94מגדר ,מין ומיניות בעולם דיגיטלי :חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים

רשימת מקורות
אביטן ,א' ,מנגדי ,ש' ולבנה-יעקובסון ,י' ( .)2020מוקד  105וילדים ברשת בזמן קורונה.
נקודת מפגש.76–72 ,20 ,
אייזנקוט ,ד' ,מנחם ,ג' וקאשי-רוזנבאום ,ג' ( .)2019בריונות רשת בקבוצות ווטסאפ של
תלמידים חברים לכיתה :הערכת יעילותה של תוכנית התערבות למניעת בריונות
רשת ולשיפור אקלים הכיתה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים .הייעוץ החינוכי,
.33–13 ,21
אלון ,נ' ( .)2018סינון תכנים פוגעניים מהמרשתת :מחקר השוואתי .איגוד המרשתת
הישראלי.
https://www.isoc.org.il/wp-content/uploads/2018/11/comparativestudy-content-blocking.pdf
בזק ( ,2020ינואר  .)21דוח האינטרנט של בזק.
/https://www.bezeq.co.il/gallerypress/21_01_2020
בקר ,א' ( .)2015תוכניות להכרה וללימוד של זהות מגדרית שונה במערכת החינוך .מרכז
המידע והמחקר של הכנסת.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f1f133d5-3177-e511-80cf00155d6ffed6/2_f1f133d5-3177-e511-80cf-00155d6ffed6_11_10175.
pdfhttps://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f1f133d53177-e511-80cf-00155d6ffed6/2_f1f133d5-3177-e511-80cf00155d6ffed6_11_10175.pdf
ברשטלינג ,א' (" .)2012בכול יש מגדר" על תפקיד העברית בכינון הגוף והזהות
הטרנסג'נדרית .סוציולוגיה ישראלית ,יד(.155–153 ,)1
גוז'נסקי ,י' (" .)2019המתבגרים" בערוץ הילדים :התמודדות עם טאבו על דיון במיניות
בטלוויזיה לילדים בישראל .מסגרות מדיה.70–51 ,18 ,
גולדשמידט ,ר' ( ,2014מאי  .)11אלימות מקוונת בקרב בני נוער .מרכז המידע והמחקר
של הכנסת.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/f8c38d55-f7f7-e411-80c800155d010977/2_f8c38d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_10274.pdf
גולדשמידט ,ר' ( ,2014ספטמבר  .)28מידע לקראת דיון בנושא "בריונות ברשת והשימוש
באפליקציית 'סיקרט'" .מרכז המידע והמחקר של הכנסת.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/02c48d55-f7f7-e411-80c800155d010977/2_02c48d55-f7f7-e411-80c8-00155d010977_11_6680.pdf
גולדשמידט ,ר׳ ( ,2016פברואר  .)16מידע ראשוני בנושא תוכניות חינוך בנושא
אלימות מקוונת ומניעתה בכמה מדינות .מרכז המידע והמחקר של הכנסת.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2c7e64b6-939d-e511-80d000155d0acb9e/2_2c7e64b6-939d-e511-80d0-00155d0acb9e_11_7306.pdf

| 95

דולב-כהן ,מ׳ ולפידות-לפלר ,נ׳ ( .)2016בריאות וחולי במרחבי הסייברספייס :בין הצקה
מקוונת להצקה מסורתית בקרב בני נוער בישראל .דברים.114–95 ,9 ,
האגודה למען הלהט״ב בישראל .)2019( .דוח מצב הלהט״בופוביה בישראל .7 #
https://user-1723486.cld.bz/aguda-lgbtophobia-7
הברון ,א׳ והברון ,ש׳ ( ,2017יולי  .)30מה מתי ומי בחינוך מיני :עקרונות מנחים לבניית
תכניות חינוך מיני של בני נוער בישראל .פסיכולוגיה עברית.
https://www.hebpsy.net/articles.asp?t=0&id=3570
הברון ,א׳ והברון ,ש׳ (ללא ציון תאריך) .ממצאי סקר מיניות מתבגרים ומתבגרות ישראל
 .2015מידע אמין על מין.
https://www.minamin.org/mechkar2015https://www.minamin.org/
mechkar2015
הוכהויזר ,מ׳ ,זייצב ,י׳ ,פלדמן ,א׳ וקלונטרוב ,ס׳ ( .)2019תוכניות התערבות למיניות
בריאה במערכת החינוך בישראל לעומת ארצות מפותחות בעולם :מאמר סקירה.
הייעוץ החינוכי.80–57 ,21 ,
וייסבלאי ,א׳ ( .)2010חינוך מיני במערכת החינוך .מרכז המידע והמחקר של הכנסת.
http://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/ad546b58-e9f7-e411-80c800155d010977/2_ad546b58-e9f7-e411-80c8-00155d010977_11_9155.pdf
ידיד ,נ׳ ,רימון ,י׳ וצימרמן ש׳ ( .)2011מדיניות משרד החינוך בנושא הלהט"בי :בין "קלפים
פתוחים" לבין חוזר מנכ"ל כנגד ההומופוביה .מפגש.221–211 ,33 ,
יכימוביץ-כהן ,נ׳ ( .)2018טיפול הרשויות בעבירות של פרסום תצלומים ,הקלטות
או סרטים בעלי אופי מיני ללא הסכמת המצולם (“חוק הסרטונים״) .מרכז המידע
והמחקר של הכנסת.
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/dc943437-690f-e811-80de00155d0a0235/2_dc943437-690f-e811-80de-00155d0a0235_11_10755.
pdf
לבקוביץ ,ע׳ ולקח ,א׳ ( .)2019לייעץ בגאווה :עבודתן של יועצות חינוכיות עם נוער
להט״ב .הייעוץ החינוכי ,כא.258–231 ,
לם ,ע׳ ומש ,ג׳ ( .)2017הבדלי מגדר בקשר בין מודעות לפשעי סייבר לבין מעורבות
בהתנהגויות סיכון במרחב הסייבר .מגמות.108–77 ,)2(52 ,
למיש ,ד׳ (“ .)2011הבנים על הבנות״ :מיפוי מגדר ומשפחה של תכניות טלוויזיה לילדים
בישראל .מסגרות מדיה.88–61 ,6 ,
לצר ,י׳ ( .)2016ראי ראי ,היש יפה ממני? תפקיד המדיה בהתפתחות הפרעות אכילה.
דברים.132–115 ,9 ,
סיני ,מ׳ ושחאדה ,פ׳ ( .)2017תפיסת היועצת את תפקידה בקידום נושא החינוך המיני
בחברה העברית .הייעוץ החינוכי ,כ.186–164 ,

 חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים: מין ומיניות בעולם דיגיטלי, | מגדר96

 אוניברסיטת,) ס׳ שיפמן (עורכת. לקסיקון מגדר.)2017(  מ׳,  א׳ וזאבי,פילפול-סנוף
.אביב-תל
https://humanities.tau.ac.il/sites/humanities.tau.ac.il/files/media_
server/Gender%20Studies/%D7%9C%D7%A7%D7%A1%D7%99%D7%A7
%D7%95%D7%9F%20%D7%9E%D7%92%D7%93%D7%A8.pdf
 חינוך מיני – לשם מה? תרומתו של קורס במיניות.)2018(  י׳,ברמן- א׳ ולפידות,פירסטר
.83–81 ,)3(16 , מחקר ושיח:גוונים- רב.האדם לפרחי הוראה
ות/ קידום בריאות מינית ומניעת פגיעות מיניות בקרב מתבגרים.)2019(  א׳ ק׳,צדוק
. משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.ות/וצעירים
https://www.gov.il/BlobFolder/dynamiccollectorresultitem/
molsa-research-and-evaluation-sep-2019-3/he/Researches_
research-sep-2019-3.pdfhttps://www.gov.il/BlobFolder/
dynamiccollectorresultitem/molsa-research-and-evaluationsep-2019-3/he/Researches_research-sep-2019-3.pdf
 ניתוח משווה לפי מין ולפי: עמדות כלפי שוויוניות בתפקידי מגדר.)2018(  ל׳,קוליק
.82–45 ,)2(53 , כתב עת למדעי ההתנהגות: מגמות.נטייה מינית
 היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים במרשתת וסוגיית.)2017(  מ׳,רבינוביץ
. מרכז המידע והמחקר של הכנסת.סינון אתרים פוגעניים
https://fs.knesset.gov.il/globaldocs/MMM/2b7e79b6-b1cb-e811-80e100155d0a98a9/2_2b7e79b6-b1cb-e811-80e1-00155d0a98a9_11_12390.
pdf
 היחשפות ילדים ובני נוער לתכנים פורנוגרפיים במרשתת.)2018(  מ׳,רבינוביץ
. מרכז המידע והמחקר של הכנסת.וסוגיית סינון אתרים פוגעניים – עדכון
https://main.knesset.gov.il/Activity/Info/MMM/Pages/document.
aspx?docId=2b7e79b6-b1cb-e811-80e1-00155d0a98a9&businessType=1
Z- מאפייני דור ה: הלומדים החדשים.)2019(  ל׳,בן יהושע- ר׳ ויוספסברג, אלמגור, ע׳,רן
. מרכז המידע הבין מכללתי, הוצאת מכון מופ״ת.בכיתה ומעבר לכותלי בית הספר
Alberga, A. S., Withnell, S. J., & von Ranson, K. M. (2018). Fitspiration
andthinkspiration: A comparison across three social networking sites.
Journal of Eating Disorders, 6(39). https://doi.org/10.1186/s40337018-0227-x
Alexandraki, K., Stavropoulos, V., Anderson, E., Qasim Latifi, M., &
Gomez, R. (2018). Adolescent pornography use: a systematic literature
review of research trends 2000-2017. Current Psychiatry Reviews, 14,
1-12.
American Psychological Association. (2020). Publication manual
of the American Psychological Association (7th ed.). https://doi.
org/10.1037/0000165-000.

97 |

Arrington, A. B., Ismail, O. H., Werle, N., Esters. J., Frederick, S., Ellis,
K., & Kolbo, J., R. (2018). Sex-related education: Teacher-preparation
and implementation. National Teacher education Journal, 11(1), 5-14.
Bartau-Rojas, I., Aierbe-Barandiaran, A., & Oregui-González, E. (2018).
Parental mediation of the Internet use of primary students: Beliefs,
strategies and difficulties. Media Education Research Journal, 26(54),
71-79.
Bhattacharyya, R. (2018). #Metoo Movement: An awareness campaign.
International Journal of Innovation, Creativity and Change, 3(4), 1-12.
Bleakley, A., Ellithorpe, M., Hennessy, M., Khurana, A., Jamieson, P., &
Weitz, I. (2017). Alcohol, sex, and screens: Modeling media influence on
adolescent alcohol and sex co-occurrence. The Journal of Sex Research,
54(8), 1026-1037.
Bleakley, A., Hennessy, M., & Fishbein, M. (2011). A model of adolescents׳
seeking of sexual content in their media choices. Journal of Sex Research,
48(4), 309-315.
Bleakley, A., Khurana, A., Hennessy, M., & Elithorpe, M. (2018). How
patterns of learning about sexual information among adolescents are
related to sexual behaviors. Perspectives on Sexual and Reproductive
Health, 50(1), 15-23.
Brajdic Vukovic, M., Lucic, M., & Stulhofer, A. (2018). Internet use
associated body-surveillance among female adolescents: assessing the
role of peer networks. Sexuality and Culture, 22, 521-540.
Branley, D. B., & Covey, J. (2017). Pro-Ana versus pro-recovery: A content
analytic comparison of social media users ׳communication about eating
disorders on Twitter and Tumblr. Frontiers in psychology, 8, 1356.
British Youth Council, Youth Select Committee. (2017). A body confident
future.
http://www.byc.org.uk/wp-content/uploads/2017/11/Youth-Select-CommitteeA-Body-Confident-Future.pdf
Brown, J. D., & L׳Engle, K. (2009). X-rated: Sexual attitudes and behaviors
associated with U.S. early adolescents ׳exposure to sexual explicit
media. Communication Research, 36(1), 129-151.
Butler, J. (1999). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity.
Routledge.

 חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים: מין ומיניות בעולם דיגיטלי, | מגדר98

Carpenter, M. (2016). The human rights of intersex people: addressing
harmful practices and rhetoric of change. Reproductive Health Matters,
24(47), 74-84. DOI: 10.1016/ j.rhm.2016.06.003
Cense, M. (2019). Navigating a bumpy road. Developing sexuality educatin
that supports young people׳s sexual agency. Sex Education, 19(3),
263-276.
Chess, S., & Shaw, A. (2015). A conspiracy of fishes, or, how we learned to
stop worrying about #GamerGate and embrace hegemonic masculinity.
Journal of Broadcasting & Electronic Media, 59(1), 208-220.
Christodoulou, M. (2012). Pro-Anorexia websites pose public health
challenge. The Lancet, 379(9811), 110.
Clarke-Vivier, S., & Stearns, C. (2019). MeToo and problematic valor of
truth: Sexual violence, consent, and ambivalent in public pedagogy.
Journal of Curricolum Theorizing, 34(3), 55-75.
Cooper, K., Quayle, E., Jonsson, L., & Svedin, C. G. (2016). Adolescents
and self-taken sexual images: A review of the literature. Computers in
Human Behavior, 55, 706-716.
https://doi.org/10.1016/j.chb.2015.10.003
Copen, C. E., Chandra, A., & Febo-Vazquez, I. (2016). Sexual behavior,
sexual attraction, and sexual orientation among adults aged 18-44in
the United States: Data from the 2003-2011 National Survey of Family
Growth. Natl Health Stat Report, 7(88),1-14.
Cwynar-Horta, J. (2016). The commodification of the body positive
movement on Instagram. Stream: Culture/Politics/Technology, 8(2),
36-56.
Danon, L. M. (2018). Intersex activists in Israel: Their achievements and
the obstacles they face. Journal of bioethical inquiry, 15(4), 569-578.
Darwin, H. (2017). Doing gender beyond the binary: A virtual
ethnography. Symbolic Interaction, 40(3), 317-334.
Darwin, H. (2020). Challenging the cisgender/transgender binary:
Nonbinary people and the transgender label. Gender & Society, 34(3),
357-380.
Deptula, D., Henry, D., & Schoeny, M. (2010). How parents can make a
difference? Longitudinal associations with adolescents ׳sexual behavior.
Journal of Family Psychology, 24, 731-739.

99 |

Doornwaard, S. M., den Boer, F., Vanwesenbeeck, I., van Nijnatten, C.
H., ter Bogt. T. F., & van den Eijnden, R. J. (2017). Dutch adolescents׳
motives, perceptions, and reflections toward sex-related internet use:
Results of a web-based focus-group study. Journal of Sex Research,
54(8), 1038-1050.
Englander, E. (2019). What do we know about sexting, and when did we
know it?. Journal of Adolescent Health, 65(5), 577-578.
Ellithorpe, M. E., & Bleakley, A. (2016). Wanting to see people like me?
Racial and gender diversity in popular adolescent television. Journal of
Youth and Adolescence, 45, 1426-1437.
European framework for safer mobile use by younger teenagers and
children. (2007).
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-frameworksafer-mobile-use-younger-teenagers-and-children
Fardouly, J., Magson, N. R, Johnco, C. J., Oar, E. L., & Rapee, R. M. (2018).
Parental control of the time preadolescents spend on social media: Links
with preadolescents ׳social media appearance comparisons and mental
health. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1456-1468.
Ferreira Deslandes, S., & Coutinho, T. (2020). The intensive use of the
internet by children and adolescents in the context of COVID-19 and
the risks of self-inflicted violence. Ciência & Saúde Coletiva, 25(1).
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232020006702479&lng=en&nrm=iso&tlng=en
Flood, M. (2009). The harms of pornography exposure among children and
young people. Child Abuse Review, 18(6), 384-400.
Frison, E., Subrahmanyam, K., & Eggermont, S. (2016). The shortterm longitudinal and reciprocal relations between peer victimization
on Facebook and adolescents ׳well-being. Journal of Youth and
Adolescence, 45, 1755-1771.
Gill, R., & Orgad, S. (2018). The shifting terrain of sex and power: From
the ‘sexualization of culture ׳to #MeToo. Sexualities, 21(8), 1312-1324.
Goldstein, T. (2019). Teaching gender and sexuality at school: Letters to
teachers. Routledge.
Gozansky, Y. (2018). Showing puberty: Overcoming the taboo in children׳s
television, Sex Education, 18(5), 555-570.
Gupta, T., Kumar Swami, M., Nebhinani, N. (2020). Risk of digital
addiction among children and adolescents during COVID-19 pandemic:

 חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים: מין ומיניות בעולם דיגיטלי, | מגדר100

Concerns, caution, and way out. Journal of Indian Association of Child
and Adolescent Mental Health,16(3),199-208.
Harrison, K. (2013). Media, body image, and eating disorders. In D. Lemish
(Ed.), The Routledge international handbook of children, adolescents
and media (pp. 224-231). Routledge.
Harrison, K., & Hefner, V. (2009). Media, body image, and eating disorders.
In S. L. Calvert & B. J. Wilson (Eds.), The handbook of children, media
and development (pp. 381-406). Blackwell Publishing.
Hennessy, M., Bleakley, A., Fishbein, M., & Jordan, A. (2011). Estimating
the longitudinal association between adolescent sexual behavior and
exposure to sexual media content. Journal of Sex Research, 46(6), 586596.
Holden, J. T., Baker, T. A., & Edelman, M. (2020). The #E-Too Movement:
Fighting back against sexual harassment in electronic sports. Arizona
State Law Journal, 52(1), 1-47.
https://arizonastatelawjournal.org/wp-content/uploads/2020/05/01Holden-Final.pdf.
Hornor, G. (2019). Child and adolescent pornography exposure. Continuing
Education, 34(2), 191-199.
Hosterman, A. R., Johnson, N. R., Stouffer, R., & Herring, S. (2018).
Twitter, social support messages and the #MeToo movement. The
Journal of Social Media in Society, 7(2), 69-91.
Hsieh, S., & Leininger, J. (2014). Resource list: Clinical care programs for
gender-nonconforming children and adolescents. Pediatric Annals, 43(6),
238-244.
International Telecommunication Union. (2020). Guidelines for parents
and educators on child online protection.
https://www.itu-cop-guidelines.com/parentsandeducators
Internet Watch Foundation (2018). Trends in online child sexual
exploitation: Examining the distribution of captures of live-streamed
child sexual abuse.
https://www.iwf.org.uk/resources/research
Jablonska, M. R., & Zajdel, R. (2020). Artificial neural networks for
predicting social comparison effects among female instegram users.
PLoS ONE, 15(2).
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229354

101 |

Jorgensen, C. R., Weckesser, A., Turner, J., & Wade, A. (2019). Young
people׳s views on sexting education and support needs: Findings and
recommendations from a UK-based study. Journal of Sex Education,
19(1), 25-40.
Kelly, Y., Zilanawala, A., Booker, C., & Sacker, A. (2018). Social media
use and Adolescents ׳mental health: Findings from the UK millennium
cohort study. EClinicalMedicine, 6, 59-68.
https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S2589-5370%2818%2930060-9
Khurana, A., Bleakley, A., Ellithorpe, M. E., Hennessy, M., Jamieson,
P. E., & Weitz, I. (2018). Media violence exposure and aggression in
adolescents: A risk and resilience perspective. Aggressive Behavior, 45,
70-81.
Khurana, A., Bleakley, A., Jordan, A. B., & Romer, D. (2015). The protective
effects of parental monitoring and internet restrictions on adolescents׳
risk of online harassment. Journal of Youth and Adolescence, 44,
1039-1047.
Lamp, S. J., Cugle, A., Silverman, A. L., Thomas, M. T., Liss, M., &
Erchull, M. J. (2019). Picture perfect: The relationship between selfie
behaviors, self-objectification, and depressive symptoms. Journal of
Sex Roles, 81, 704-712.
Lemish, D. (2011). Can׳t talk about sex: Producers of children׳s television
around the world speak out. Sex Education, 11(3), 267-277.
Lemish, D. (2015). Children and media: A global perspective. WileyBlackwell.
Lewallen, J., & Behn-Morawitz, E. (2016). Pinterest or Thinterest? Social
comparison and body image on social media. Social Media + Society, 1-6.
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/2056305116640559
Lin, W. H., Liu, C. H., & Yi, C. C. (2020). Exposure to sexually explicit
media in early adolescence is related to risky sexual behavior in emerging
adulthood. PLoS ONE, 15(4).
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0230242
Lindqvist, A., Sendén, M. G., & Renström, E. A. (2020). What is gender,
anyway: A review of the options for operationalising gender. Psychology
& Sexuality. https://doi.org/10.1080/19419899.2020.1729844.

 חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים: מין ומיניות בעולם דיגיטלי, | מגדר102

Lins, K. V., Roth, L., Servaes, H., & Tamayo, A. (2020). Gender, culture,
and firm value: Evidence from the Harvey Weinstein scandal and the
#MeToo Movement. Financial Working Paper 679. European Corporate
Governance Institute.
https://ecgi.global/sites/default/files/working_papers/documents/
linsrothservaestamayofinal_0.pdf
Liong, M., & Cheng, G. H. (2019). Objectifying or liberating? Investigation
of the effects of sexting on body image. The Journal of Sex Research,
56(3), 337-344.
Livingstone, S., & Helsper, E. J. (2008). Parental mediation of children׳s
Internet use. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 52(4),
581-599.
Lwin, M. O., & Malik, S. (2012). The role of media exposure, peers, and
family on body dissatisfaction amongst boys and girls in Singapore.
Journal of Children and Media, 6(1), 69-82.
Machimbarrena, J. M., Calvete, E., Fernández-González, L., ÁlvarezBardón, A., Álvarez-Fernández, L., & González-Cabrera, L. (2019).
Internet risks: An overview of victimization in cyberbullying, cyber
dating abuse, sexting, online grooming and problematic Internet use.
International Journal of Environmental Research and Public Health,
15, 1-15.
Maes, C., Schreurs, L., van Oosten, J. M., & Vandenbosch, L. (2019).
#MeToo much? The role of sexualizing online media in adolescents׳
resistance towards the metoo-movement and acceptance of rape myths.
Journal of Adolescence, 77, 59-69.
Manikinda, L., Beigi, G., Liu, H., & Kambhampati, S. (2018, March 21).
Twitter for sparking a movement, Reddit for sharing the moment: #MeToo
through the lens of social media. https://arxiv.org/pdf/1803.08022.pdf
Marciano, A. (2011). The role of Internet newsgroups in the coming-out
process of gay male youth: An Israeli case study. In E. Dunkels, G. M.
Franberg & C. Hallgren (Eds.), Youth culture and net culture: Online
social practices (pp. 222-241). IGI Global.
Marciano, A. (2014). Living the virtuReal: Negotiating transgender identity
in cyberspace. Journal of Computer-mediated Communication, 19,
824-838.

103 |

Miller, B. (2016). A computer-mediated escape from the closet: Exploring
identity, community, and disinhibited discussion on an Internet coming
of advice forum. Sexuality & Culture, 20(3), 602-625.
Mor, Z., & Davidovich, U. (2016). Sexual orientation and behavior of adult
Jews in Israel and the association with risk behavior. Archives of Sexual
Behavior, 45(6), 1563-1571.
Nikken, P., & de Graaf, H. (2013). Reciprocal attitudes between friends and
parental mediation of adolescents ׳media use and their sexual attitudes
and behavior. Journal of Youth and Adolescence, 42, 1696-1707.
Organization of Economic Cooperation and Development (OECD)/EU.
(2018). Health at a Glance: Europe 2018. Paris.
https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en
Peter, J. (2015). Media and sexual development. In D. Lemish
(Ed.), Routledge international handbooks. The Routledge international
handbook of children, adolescents and media (pp. 217-223). Routledge/
Taylor & Francis Group.
Peter, J., & Valkenburg, P. M. (2016). Adolescents and pornography: A
review of 20 years of research. The Journal of Sex Research, 53(4-5),
509-531.
Rostad, W. L., Gittins-Stone, D., Huntington, C., Rizzo, C. J., Pearlman,
D., & Orchowski, L. (2019). The association between exposure to
violent pornography and teen dating violence in grade 10 high school
students. Archives of sexual behavior, 48(7), 2137-2147.
Rothman, E., Daley, N., & Adler, J. (2020). A pornography literacy program
for adolescents. American Journal of Public Health, 110(2), 152-158.
Sabir, I., Nasim, I., Bilal Majid, M., Sadad bin Mahmud, M., & Sabir, N.
(2020). TikTok addictions and its disorders among youth of Pakistan.
Scholledge International Journal of Multidiscplinary and Allied Studies,
7(6), 140-146.
Sesar, K., Dodaj, A., & Simic, N. (2019). Motivational determinants of
sexting: Towards a model integrating the research. Psihologijske Teme,
28, 461-482.
Shields Dobson, A. (2015). Postfeminist digital cultures: Femininity, social
media, and self-representation. Palgrave Macmillan.

 חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים: מין ומיניות בעולם דיגיטלי, | מגדר104

Silva Ramirez, J. C. (2019). Pro-Anorexia website harm, Wisdom in
Education, 9(1).
https://scholarworks.lib.csusb.edu/cgi/viewcontentcgi?article=1075&c
ontext=wie
Smahel, D., Machackova, H., Mascheroni, G., Dedkova, L., Staksrud,
E., Ólafsson, K., Livingstone, S., and Hasebrink, U. (2020). EU Kids
Online 2020: Survey results from 19 countries. EU Kids Online. https://
doi.org/10.21953/lse.47fdeqj01ofo.
Stop Street Harassment, Raliance, & UC San Diego Center on Gender
Equity and Health. (2018). The facts behind the #MeToo Movement: A
national study on sexual harassment and assault: Executive summary.
http://www.stopstreetharassment.org/wp-content/uploads/2018/01/FullReport-2018-National-Study-on-Sexual-Harassment-and-Assault.pdf
Talves, K., & Kalmus, V. (2015). Gendered mediation of children׳s
internet use: A keyhole for looking into changing socialization practices.
Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace,
9(1), article 4. doi: 10.5817/CP2015-1-4
Tiggemann, M., & Slater, A. (2014). NetTweens: The internet and body
image concerns in preteenage girls. Journal of Early Adolescence, 34,
606-620.
Tiggemann, M., & Slater, A. (2015). The role of self-objectification in the
mental health of early adolescent girls: Predictors and consequences.
Journal of Pediatric Psychology, 40(7), 704-711.
Todd, C. (2015). Commentary: GamerGate and resistance to the
diversification of gaming culture. Women׳s Studies Journal, 29(1),
64-67.
Trekels, J., & Eggermont, S. (2017). Aspiring to have the looks of
a celebrity: Young girls ׳engagement in appearance management
behaviors. European Journal of Pediatric, 176, 857-863.
Trekels, J., & Eggermont, S. (2018). “I can/should look like a media
figure״: The association between direct and indirect media exposure and
teens ׳sexualizing appearance behaviors. The Journal of Sex Research,
55(3), 320-333.
Trekels, J., Karsay, K., Eggermont, S., & Vandenbosch, L. (2017). How
social and mass media relate to youth׳s self-sexualization: Taking a
cross-national perspective on rewarded appearance ideals. Journal of
Youth and Adolescence, 47, 1440-1455.

105 |

Tsai, M. C., Strong, C., Chen, W. T., Lee, C. T., & Lin C. Y. (2018).
Longitudinal impacts of pubertal timing and weight status on adolescent
Internet use: Analysis from a cohort study of Taiwanese youths. PLoS
ONE, 13(5), e0197860. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0197860.
Turban, J. L., & Ehrensaft, D. (2018). Research review: gender identity
in youth: Treatment paradigms and controversies. Journal of Child
Psychology and Psychiatry, 59(12), 1228-1243.
UNESCO. (2018). International technical guidance on sexuality education:
An evidence-informed approach. Paris.
https://www.who.int/publications/m/item/9789231002595
UNICEF. (2017). Children in a digital world.
https://www.unicef.org/media/48601/file.
UNICEF East Asia and Pacific (2020, February). Our lives online: Use of
social media by children and adolescents in East Asia. Opportunities,
risks and harms.
https://www.unicef.org/eap/reports/our-lives-online.
Vaala, S. E., Bleakley, A., Castonguay, J., & Jordan, A. B. (2017). Parents׳
use of the V-Chip and perceptions of television ratings: The role of
family characteristics and the home media environment. Journal of
Broadcasting & Electronic Media, 61(3), 518-537.
Valkenburg, P. M., & Piotrowski, J. T. (2017). Plugged in: How media
attract and affect youth. Yale University Press.
https://yalebooks.yale.edu/sites/default/files/files/Media/9780300228090_
UPDF.pdf
Vandenbosch, L., & Eggermont, S. (2012). Sexually explicit websites and
sexual initiation: reciprocal relationships and the moderating role of
pubertal status. Journal of Research of Adolescence, 23(4), 621-634.
Vannucci, A., & McCauley Ohannessian, C. (2019). Social media use
subgroups differentially predict psychosocial well-being during early
adolescence. Journal of Youth an dAdolescence, 48, 1469-1493.
West, C., & Zimmerman, D. H. (1987). Doing gender. Gender &
society, 1(2), 125-151.
World Health Organization. (2006). Defining sexual health: Report of a
technical consultation on sexual health 28–31 January 2002. Geneva
https://www.who.int/reproductivehealth/publications/sexual_health/
defining_sexual_health.pdf

 חינוך מיטיב לצעירים וצעירות אפשרויות וסיכויים: מין ומיניות בעולם דיגיטלי, | מגדר106

Wright, C. L., & Rubin, M. (2017). "Get lucky!" Sexual content in music
lyrics, videos and social media and sexual cognitions and risk among
emerging adults in the USA and Australia. Sex education, 17(1), 41-56.
Yavich, R., Davidovich, N., & Frenkel, Z. (2019). Social media and
loneliness forever connected? Journal of Higher Education Studies,
9(2), 10-21.
Zheng, D., Ni, X. L., & Luo, Y. J. (2019). Selfie posting on social networking
sites and female adolescents ׳self-objectification: The moderating role
of imaginary audience ideation. Sex Roles, 80(5-6), 325-331.

רשימת אתרים

https://www.end-violence.org
https://www.getthefacts.health.wa.gov.au/keeping-safe/sexting
https://igy.org.il
https://www.itu.int/en/ITU-D/Cybersecurity/Pages/COP.aspx
https://siecus.org/resources/national-teacher-preparation-standardsfor-sexuality-education/
https://www.weprotect.org/

