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בואני

לסרטיומכור

פורנו
חשיפהאחרימסיוטיםסובלב'בכיתהילדלהיגמל,מתקשהג'מכיתההדה

מיניותסצנותלחקותבניסיוןבחבריופגעה׳כיתהותלמידקשיםלתכנים

אינטרנטישרחובפינתובכלביד,סמארטפוןישהשמונהבניכשלרובאלימות.

ביתיתרשתאףלפורנו.נחשפים13לגילמתחתמהילדיםמחצייותרחופשי,

מכםחוץשלכם,הילדיםתשמורלאמוגנת

Ammw
שאטרסטוקאילוסטרציה:

בןאני

סו־טיומכור

פורנו

חברתהעםישבההשמונהבתהדר

למסךמרותקותהיושתיהןבחדר.

שלחשדהאתלעוררבליהמחשב,

טליקיבלהלמחרתאבלטלי.האם

שלאמההייתההקועלטלפון.

שהילדותלהשהודיעההחברה

פורנוגר־בסרטיםצופותשלהן

פיים.

$TS1$.פורנוגרפיים$TS1$

$DN2$.פורנוגרפיים$DN2$סיפרההחברהשל״האמא

המחשבלידבתהאתשראתהלי

טלי.אומרתצופה״,היאבמהלראותוהתעקשה

פורנו.סרטונירואהשלהשהבתגילתה״היא

האלהלסרטוניםהגיעהאיךאותהשאלהכשהיא

ביחדבביתאצליאותםראתהשהיאסיפרההבת

שלי״.הבתעם

עמותתשלהחםלקוהתקשרההמודאגתטלי

המודעותבהגברתשמטפלתרשת״״נתיבי

להתייעץ.כריברשתובטוחהנבונהלגלישה

לישהיהלמרותלהתעצבןלישאסור״הבנתי

במחשבשהסתכלתילילדהאמרתיקשה.מאור

נעימים.לאסרטוניםמוזר.משהוליושקפץ

ליסיפרהשהדרערשעותארבעעברוגסים.

שהגיעהחברהשנה,שלפניהאמתכלאת

ומאזהסרטונים,אתלההראתההביתהאלינו

כשהסתכלתיפורנוגרפיים.באתריםגולשתהיא

פתאוםבומבה.חטפתיבמחשבההיסטוריהכלעל

סרטוניםהרבהכךלכלנחשפהשהיאקלטתי

אלימות.שמשלביםסרטוניםכוללמטורפים,

עליי״.נופליםשהשמייםהרגשתי

אנחנו״עכשיובתה.אתלדובבהמשיכהטלי

להמסבירה״אניאומרת.היאהמון״,מדברות

חשוףערוץפתחנומציאותי.ולאנכוןלאזהכמה

אתלראותלהמשיךיכולהלאשהיאיודעתוהיא

בטל־פרסומתיחדראינואחריוםהסרטונים.



לפני"להתעורר

מאוחר".שיהיה

פרסבורגריונה

בגוףמשתמשיםאיך׳תראילה,אמרתיוויזיה.

׳נכוןלי,אמרהוהיאשלילית׳,בצורההאישה

לםרטוניםמתגעגעתאנייודעת,אתאבלאמא,

אניהיסטרית.אמאלאאנילי׳.חסרזההאלה.

עשתההמדיההיום.שלנוהעולםשזהמבינה

מאוראניאבלנוראים,דבריםוגםטוביםדברים

ומיניות״.זוגיותמבחינתשלהלעתידדואגת

מוזר"רעששנזעתי"פתאום

אחוז83ל־הילד,לשלוםהמועצהנתונילפי

מסקריםסמאטרפון.ישגילמעלמהילדים

אחוז80מ־יותרהאחרונות,בשניםשפורסמו

מהילדיםאחוז60מ־ויותר18עד14מבני

פורנוג־באתריםגולשים13לגילמתחת

רפיים

$TS1$פורנוגרפיים$TS1$

$DN2$פורנוגרפיים$DN2$הסלולרי.באמצעותהגדולחלקם

שה־ילדיםעלרביםסיפוריםמכירים״אנחנו

ראו

$TS1$שהראו$TS1$

$DN2$שהראו$DN2$הניידהטלפוןדרךבכיתהלשניאחד

מנהלתקרני,מירהאומרתמיניים״,סרטונים

ילדהמקרים״באחדבמועצה.הקבילותנציב

מוכרתמישהישלעירוםתמונותהעביראפילו

תשלום״.תמורת

האח־בשניםמגיעותהמקצועייםלגורמים

רונות

$TS1$האחרונות$TS1$

$DN2$האחרונות$DN2$מודאגיםהוריםשלפניותויותריותר

לנוכחעכשיו,מיניים.לתכניםשנחשפולילדים

״נתי־עמותתמקדמתהמדאיגים,הממצאים

בי

$TS1$״נתיבי$TS1$

$DN2$״נתיבי$DN2$ודורשתהתופעה,נגרחריףמאבקרשת״

הת־ולםינוןלפיקוחלדאוגומהמרינהמההורים

כנים

$TS1$התכנים$TS1$

$DN2$התכנים$DN2$הילדים.עללהגןכרי

לילדיםהוריםויותריותראלינו״פונים

מתכניםשנפגעיםחובה,בגןואפילוששבגיל

״נתיבימייסרפרםבורגר,יונהאומרבאינטרנט״,

שלפניכמואימה,סרטלהיותיכול״זהרשת״.

ההרצאהבסוףליאמרא׳בכיתהילדימיםכמה

בלילות,ישןלא׳אנישלובכיתהשהעברתי

אנשים׳.שלידייםחותכיםאיךבסרטראיתי

קשה.מאורלפורנוגרפיהשנחשפיםילדיםאו

עלאלאארוטיקה,אועירוםעלמדברלאאני

מי־להיותיכולזהמיניות.סטיותשלקטגוריות

ניות

$TS1$מיניות$TS1$

$DN2$מיניות$DN2$,פורנוגרפיתוהיאבקותםארו־מאזואלימה

אפילויורעלאנורמטיבישארםנשיםשל

קיימים״.האלהשהתכנים

בביתה'בכיתהילדעלמספרפרסבורגר

פורנוגרפייםלתכניםחשוףשהיהדתיספר

״אחרלצפות.הביתהאליולבואילדיםוהזמין

מיניים״,משחקיםלשחקמהםביקשהואכך

כי־מבני15ב־פגעהוא״כךפרסבורגר,מספר

תתו.

$TS1$.כיתתו$TS1$

$DN2$.כיתתו$DN2$לבששמהאחריאליישפנתהאמאהייתה

ובאחדלפורנוגרפיה,נחשף14ה־בןשלהשהבן

לב־כשירדהוהתעוררה.רעששמעההלילות

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$שלמהחדריוצאהבןאתראתהקרה,מה

שאחיהלהסיפרההילדההשמונה.בתאחותו

המש־אתליוויתיאינטימיים.במקומותבהנגע

פחה,

$TS1$,המשפחה$TS1$

$DN2$,המשפחה$DN2$היהשלאהבנוכשבהמשך

בנגיעות״.רקמדובר

אתשזיעזעוהמקריםאחר

ספרבביתהתרחשפרםבורגר

״הגעתיהארץ.בררוםיסודי

מא־אחדב׳.בכיתהלהרצות

נשי

$TS1$מאנשי$TS1$

$DN2$מאנשי$DN2$שבאותוליסיפרהצוות

לכי־הילדיםאחרהגיעבוקר

תה

$TS1$לכיתה$TS1$

$DN2$לכיתה$DN2$שולחנות.להפוךוהתחיל

חלומותשחלםסיפרליועצת

סרטוןשראהאחריבלילהרעים

rrrn<stfרעיםדבריםשעושותחיותשל

לבדוקכשניסתהארם.לבני

פורנוגרפיסרטוןעלשנפלהבינהלעומק,יותר

ולאמזועזעממשהיההילדחיות.עםיחסיםשל

תירגםלכןשראה,המראותאתלשאתהיהיכול

להשתוללות״.זהאת

נערהעמותהשלהחםלקוטילפןאחרבמקרה

לפורנוגרפיה.רבותשניםמכורשהיה17בן

הסטיותתחוםאתחיפשהואהזמןשחלף״ככל

״בשלבפרםבורגר.מספרקשות״,ויותרהיותר

אצלובפניםשמשהוחי,לאשהואהרגישמסוים

בצורהלנשיםמשיכהלהרגיששלוהיכולתמת.

פנטזיותשללעולםנמשךהואמתה.רגילה

הרגישהואלמציאות.קשרלהןשאיןקיצוניות

למות.הולךהואכאילולאיבוד,הולךשהוא

אתלתרגםחייבשהואהרגישהואמסויםבשלב

לזנות״.להתמכרוהתחילאמיתילארםהמיניות

נשק״כלישלילבן״נתתי

לפור־שניםמששיותרכברמכור18אלעד,

נוגרפיה

$TS1$לפורנוגרפיה$TS1$

$DN2$לפורנוגרפיה$DN2$.אירעההראשוניתהחשיפהבאינטרנט

הנורמטיביים.האתריםבאחרכשגלשבמקרה,

11בן״הייתי
״,

פשוטזהאחר״יוםמספר.הוא

אבלנבהלתי,בהתחלהגלישה.כריתוךהגיע

המשכתיהמחשב.אתסגרתילאמהמשום

המצווה,ברלקראת13לגילכשהגעתילראות.

מההרבהליהיהלאאבלסטייה,שזוהבנתי

והתביישתיבפניםעמוקהייתיזה.עםלעשות

דרכווגםחכםטלפוןקיבלתיט׳בכיתהלספר.

״.FiWiבעזרתלגלושהתחלתי

שלנסבלתהבלתיהקלותעלמספראלעד

נכנםפשוט״אניברשת.לפורנוגרפיההחשיפה

עליו,חםהדמיוןשכרגעמשהומחפשלאתר,

יותרבושהשקעתימשהולאזהונופל.מוצא

זמין״.כךכלזהחיפוש.מרי

יכולשאינוהרגיש17בןהיהכשאלעד

הםאבלקל,לאהיהזהלהורים.״סיפרתייותר.

למחרתבי.תומכיםוהםבהבנהזהאתקיבלו

)פרסבורגריונהשלהמספראתהשיגהאמא

אתלעקורהציעיונהקשר.איתוויצרתינ״ב(

גלישהאפשרותליתהיהשלאהאינטרנט

וחצישבועייםליהיועכשיושלי.מהמחשב

נפלתיהביתהכשחזרתיאבללזה,נפלתישלא

שוב״.

סו־עובדתארצי,אינההפסיכותרפיסטית

ציאלית

$TS1$סוציאלית$TS1$

$DN2$סוציאלית$DN2$,תחוםאתשמנהלתוקרימינולוגית

היאגםמטפלתטל,ד״רבמרכזהתמכרויות

לפורנוגרפיהמהתמכרויותשסובליםבילדים

ולמרותלסרטים,נחשפים״הילדיםברשת.

כימושךמאודמשהובזהישמפחיד,שזה

קטניםילדים״אצלאומרת.היאאסור״,זה

זואבלהתמכרות,לזהלקרואקשהשמונהבני

המחשב,אתפותחיםהםאובססיבית.התנהגות

רתי׳קלאכשהםגםפורנולאתרינכנסים

למרותבזהצופיםוהםלהיכנס,

שעולות״.השליליותהתחושות

ביותרהמוקדמיםהגילים

ארצישללקליניקהשהגיעו

וב־״בניםושמונה.שבעבניהם

נות

$TS1$ובנות$TS1$

$DN2$ובנות$DN2$היאמידה״,באותהנחשפים

להוריםארצי,לדבריאומרת.

״פעמיםבבעיה.מרכזיתפקיד

לכשלקשורההחשיפהרבות

תיווך.להיעדרההורי,בפיקוח

לילדיםמסביריםלאההורים

ccsrraorrבמחשב,אסורומהמותרמה

ונ־פיקוחללאמשוטטיםוהם

אור

$TS1$ונאור$TS1$

$DN2$ונאור$DN2$דביר:שלאבא

תכניםבאיזה״כשראיתי

צופה,11ה־בןשליהילד

עולמי.עלייחשך

אתריםמאותראיתי

גורםעצמוהשםשרק

רגעבאותוחלחלה.לך

באבל״כמוהרגשתי

"התחלתי18בןאלעד,

לפורנוגרפיהלהתמכר

מששיותרלפניבאינטרנט

משוםאבלנבהלתי,שנים.

המחשב.אתסגרתילאמה

הבנתי13לגילכשהגעתי

סטייה"שזו

"ילדים,פרסבורגר:יונה

נחשפיםחובה,בגןגם

זהקשה.מאודלפורנוגרפיה

אלימה,מיניותלהיותיכול

והיאבקותסאדו־מאזו

נשיםשלפורנוגרפית

לאנורמטיבישאדםתכנים

קיימים"שהםיודע

גבול,לשיםחייביםההוריםלסרטונים.כנסים

ילדיםהזהבגילכיהילדיםעלולשמורלפקח

אותםלהשאירעצמם.עללשמוריודעיםלא

חשמללידילדלהשאירכמוזהמחשבלידלבד

חשוף״.

לפור־נחשף11ה־בןשבנםגילוורוויתאורי

נוגרפיה

$TS1$לפורנוגרפיה$TS1$

$DN2$לפורנוגרפיה$DN2$סינוןמערכתבביתםשהתקינולמרות

נתנואזמהביתרחוקלומר״דבירמתקדמת.

בקשר.להיותשנוכלכריםלולריטלפוןלו

באינטרנטלגלושאפשרותלותהיהשלאדאגנו

מספרפורנוגרפיים״,תכניםשםשישידענוכי

אורי.

אשתיהטלפון.אתהחזירהילדשנה״אחרי

מילותוגילתהההיסטוריהאתלנקותהתחילה

היהשהואזכרתיבדיעבד׳מקם׳.כמוחיפוש

לשםהלכתיבשכונה.מסוימתבנקודהיושב

ולפ־לגלושיכולאניFiWiשדרךוהבנתי

תוח

$TS1$ולפתוח$TS1$

$DN2$ולפתוח$DN2$אליהם,נחשףשהואכפיבדיוקהתכניםאת

פו־אתריםמאותראיתיעולמי.עלייחשךואז

רנוגרפיים.

$TS1$.פורנוגרפיים$TS1$

$DN2$.פורנוגרפיים$DN2$שאפילוכאלהמהשני.קשהאחרכל

חלחלה.לךגורםעצמוהשםרקבוגרארםבתור

שלי,שחוריםהכיבחלומותבאבל.כמוהרגשתי

שלישלבןפיללתילאחמורים,הכיבסיוטים

האלו״.לדבריםגישהתהיה

הבי־״חזרתיהחל.רקורוויתאורישלהסיוט

תה,

$TS1$,הביתה$TS1$

$DN2$,הביתה$DN2$שבעאחריהממצאים.אתלאשתיהראיתי

שהבןמכךוחררהחלחלההתמלאההיאשניות

הזוהמהלכללהיחשףצריךהיהשלנוהקטן

רביעי.בחורשבהיריון,אזהייתההיאהזאת.

ואחריטוב,לאלהרגישהתחילההיאערבבאותו

נפל״.העובריומיים

בנםהיוםלפרםבורגר.פנוורוויתאוריגם

וכואבים.נסעריםנותרוההוריםאבלבטיפול,

לבןשנתתימקוםבאיזשהולייושבהיום״ער

לרעתמספיקערהייתיולאבירנשקכלישלי

לאשלנוהילדיםאליו.יגיעוהאלהשהדברים

לצפותהאפשרותאתלהםנותןמישהואשמים.

זאתובכלבביתהמחשביםאתחממנואנחנובזה.

נחשף״.שלנוהילד

אחריות"תיקח"שהמדינה

אופירמיכלהקליניתהפסיכולוגיתלדברי

מאור.זמיןהפך״האינטרנטטל,ר״רממרכזויזל,

והםםלולרייםטלפוניםישב׳בכיתהלילדים

לפורנולהגיעכריבהם.להשתמשאיךיודעים

המיניהתוכןמפורשות.מיליםלרשוםצריךלא

תמימות.חיפושמילותשלבמסווהגםמגיע

השלכותבעלמשהויקרהלאבוררתמחשיפה

עםהפתוחההתקשורתחשובהלכןהארוך,לטווח

הדרךעלהשפעהישארוכהלחשיפהההורים.

נשים,כלפייחםזוגיות,מיניות,תופסיםהםשבה

נשים״.כלפיואלימות

פרםבורגרהקיםרשת״״נתיביעמותתאת

הרצאותלהעבירהחלגםאזשנים.11לפני

לזכויותהוועדהלדיונימוזמןהואהספר.בבתי

לבחינתמערךבונההעמותהעםויחדהילד

״אניהספר.בתישלבמחשביםהסינוןמערכות

אתייקחוהספרובתיהחינוךשמשרדמצפה

עכשיו,במיוחדברצינות,והמוגנותהסינוןנושא

לכלהטאבלטיםפרויקטאתדוחףכשהמשרר

גיללאינטרנט,זמינותיותרשישמכיווןילד.

להגבירשדורשמהיורד,באינטרנטהשימוש

שהתפקידההוריםשלההבנהואתהמוגנותאת

שיותרכמהלתתזההמרינהושלשלהםהמרכזי

הילדים״.עללהגןכריומינוניםהגנה

התמכרותשלצורה"כלאומרים:היוהםמה

מורפיוםאלכוהול,היאהנרקההאםביןה;ר/היא

יונהקרלאידיאליזם"או


