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דברי פתיחה
ברגע שהתחלתי את שנת ההתנדבות שלי ,לפני כשנה ,לא שיערתי עד כמה אושפע ממנה .לא
דמיינתי שאמצא את עצמי משחזרת במהל השנה את גיל ההתבגרות שלי ,וחווה אותו קצת
מחדש .כאשר אני בוחנת את השאלות המרכזיות שהעסיקו אותי במהל שנת ההתנדבות ,אני
נוכחת כי כמעט לכול מכנה משות #אחד :כיצד להתמודד ע דילמות הקשורות לשיח על מיניות
במסגרת הכיתה .כ למשל ,באחד מקטעי היומ בה ניסיתי לנתח את אחת הסדנאות הראשונות

שהעברתי ..." :ככל שהשיחה )בי התלמידי בכיתה( מתגלגלת ,מתעוררי אצלי קשיי
סמנטיי ,שקשורי בבחירת המילה המתאימה .מצד אחד חשוב לי לא לדבר בשפה אקדמית
וגבוהה ,מצד שני עדיי קשה לי במידה רבה לומר" :זי"" ,לשכב"" ,חרמ"" ,עומד לכ"
ו"שרמוטה" .זאת למרות שגיליתי כי דווקא השימוש במושגי אלו ,מאפשר לא רק קרבה אל
המתבגרי ,אלא ג פותח "חלו הזדמנויות" לפירוק מעמיק יותר של הסיטואציות .מעול לא
התקשיתי לבחור מילי ,או להתבטא בפומבי ,וההתלבטות הפנימית הזו מול התלמידי ,גרמה לי
להרהר – אולי אני שמרנית יותר משחשבתי?".
שוב ושוב נוכחתי ,בעל כורחי ,כי העיסוק בפגיעה מינית ,מלווה באורח בלתי נמנע ג בשיח על
מיניות באופ כללי .בעקבות כ התעוררו אצלי שאלות כגו :מהו מי רצוי עבורי? מה גבולות
הפתיחות והשמרנות שלי? הא אני משדרת מסרי שוני לבני ולבנות ,וא כ במה ה
נבדלי? במקביל ,גיליתי שאני לא יודעת ,מה יודעי ,חושבי ומרגישי התלמידי? עבודה זו
תנסה לענות על שתי שאלות מרכזיות שהעסיקו אותי במש השנה :ראשית ,מהו השיח הציבורי
בנושא מי ומיניות של בני נוער ,כפי שהוא משתק #בסדנאות בבתי הספר .שנית ,מהו השיח
הפנימי המתקיי בקרב המתבגרי עצמ לגבי אות השאלות ,וכיצד ה חווי את מיניות.
הניתוח יעשה ע"י שילוב של מקורות תיאורטיי ,חומרי אמפיריי והחוויה הסובייקטיבית
שלי בכתה .לצור הדיו התיאורטי ,הפרדתי את העיסוק בחוויות של מי ומיניות אצל בני נוער,
מהדיו בשיח הכיתתי .ע זאת בפועל ,כפי שנראה ,השיח והחוויה נשזרי זה בזה ,ומשפיעי זה
על זה .לראייתי ,הבנה טובה יותר של שני סוגי השיח הללו ,ושל המפגש ביניה ,תוכל לסייע לנו
לקד תפיסות והתנהגות שוויוניי יותר במסגרות חינוכיות בפרט ,ובחברה בכלל.
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מבוא תיאורטי
גיל ההתבגרות היא תקופה של גדילה ,שבה הילד הופ אט ,אט למבוגר עצמאי .התהלי כרו
בשינויי רבי המתרחשי ברבדי הביולוגיי ,האינטלקטואליי ,הנפשיי והחברתיי .אחת
ההתפתחויות הנלוות לתהלי ההבשלה הפיזיולוגי ,היא התפתחותה של המיניות הבוגרת .אחת
המטרות ההתפתחותיות בהקשר זה ,היא להפו "לשחק מיני בעל מוטיבציה עצמית" ) & Miller
 .(Simon, 1980: 383היכולת להביא לתו מערכת יחסי אינטימית ,רגשות כני של דח #מיני
והנאה מינית מהווי עדות לבריאות פסיכולוגית ) .(Miller, 1976מרבית הספרות הקלאסית
שנכתבה על מיניות של בני נוער ,ראתה בנבדקי אובייקטי למחקר ,ולא סובייקטי ,בעלי
זהות משלה .ספרות זו התמקדה בהיבטי ביולוגיי ,ובנטייה הטרוסקסואלית בלבד ,ובכ
התעלמה במידה רבה ,מתהלי ההבנייה החברתית של המיניות .ההבנייה החברתית מורכבת
מאמונות תרבותיות ,מסיפורי שמעניקי משמעות לחוויות ,ונדמי בעיננו כעובדות
אובייקטיביות או מציאות ) .( Tolman, 2002מחקרי עדכניי ,בעיקר מ הזר הפמיניסטי,
מראי כי כוחות חברתיי רבי עוצמה מעצבי את מיניות של מתבגרי ,ע"י כינו ואישרור של
ערכי ונורמות המתייחסי למיניות ,נשיות וגבריות .הציפיות לגבי התנהגות מינית "נאותה",
עשויות להשתנות כפונקציה של מגדר ,תרבות ,מעמד חברתי ועוד ).( Moore & Rosenthal, 1993
מה ההנחות הבסיסיות העומדות במרכז של גישות תיאורטיות ,העוסקות בהבנייה חברתית
של מיניות? ראשית ,עלינו להניח כי הגו #האנושי הוא ביטוי סימבולי רב עוצמה .כפי שטוענת
האנתרופולוגית מרי דגלאס ,הגו – #מה אנו אוכלי ,כיצד אנו מתלבשי ,הריטואלי
היומיומיי  ,מהווה משטח עליו חקוקי החוקי המרכזיי ,וההיררכיות החברתיות בכל
תרבות .כל אלה באי לידי ביטוי ,ומכונני את עצמ מחדש באמצעות השפה הקונקרטית של
הגו ,#באופ הזה הגו #משמש כמטאפורה לתרבות בה הוא מתקיי )בתו  .(Bordo,1997:90כפי
שמסבירה ששו,לוי )" (108 :2000הגו #הוא מכונ במפגש בי שיח ,מוסדות חברתיי ,והגשמיות
הגופנית" .היא מוסיפה שהשיח עצמו מתקיי דר הגו #ומשוכפל דרכו ,ושהמוסדות החברתיי
נוצרי ומתקיימי דר הגו #והטכניקות שלו ,כ שכשאנו מסתכלי על הגו ,#אנו מסתכלי
בעצ על החברה כולה.
שנית ,האנתרופולוג בורדייה והפילוסו #פוקו טועני שהגו #אינו רק טקסט תרבותי ,אלא הוא
מהווה ג אתר ישיר ומעשי של פיקוח חברתי .הכוח המדכא ,לטענת פוקו ,איננו נתו בידי קבוצה
אחת ומופעל כנגד קבוצה אחרת) ,במקרה שלנו הגברי אל מול הנשי( ,אלא הוא דמוי רשת
סבוכה של פרקטיקות יומיומיות המשמרות היררכיות חברתיות .הנורמות התרבותיות מפקחות
על האד באמצעות גופו ,שהופ לגו #נוח לאילו .( Bordo,1997:91) #עפ"י ששו,לוי ),(2000:108
כשהגו #מסרב לעבור את האילו #עליו מדבר פוקו ,זהו סימ למרד .כ למשל ,פמיניסטיות
מסוימות מפרשות את התנהגות המינית "הפרועה" של מתבגרות כביטוי חתרני ).( Fine, 1995
כפי שנראה בהמש מניתוח השיחות שהתפתחו במהל הסדנאות ,הכוח איננו מדכא מלמעלה,
מבחו ,-אלא נבנה כקבלה והפנמה של הנורמות והפרקטיקות המקובלות .השיח ההגמוני קיי
בכל פרט פנימה – בתודעתו ,זהו "המוב מאליו" שלנו .הפיקוח נעשה באמצעות הפעולות
השגרתיות והטריוויאליות ביותר אות אנו מבצעי יו יו ,באורח בנאלי )פוקו.(1997 ,
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שיטה
מבחינה מתודולוגית ,בחרתי לבדוק את שאלות המחקר באמצעות ניתוח של שיחות שהתפתחו
במסגרת  16סדנאות חינו .הסדנאות הועברו ע"י מדריכות המחלקה החינוכית של מרכז הסיוע
לנפגעות ונפגעי אונס ותקיפה מינית במהל תשס"ד ) ,(2003,4בתשעה בתי ספר יהודיי על
יסודיי )חטיבת ביניי ותיכו( בירושלי וסביבתה .המפגשי התקיימו ע כ 250 ,בני נוער
) 50%נערות 50% ,נערי( .הסדנאות ארכו כשעה וחצי ,התקיימו במהל שעות הלימודי,
ובמסגרת כיתת הא ,אשר לרוב חולקה לתתי קבוצות קטנות יותר )עד  20תלמידי( .כל סדנא
כללה פתיחה קצרה של המנחה ,הפעלה של כ 15,דקות )צפייה בסרט ,שימוש במשחק וכו'(  ,דיו
פתוח .חלק מהסדנאות היו חד פעמיות ,וחלק היוו חלק מרצ #של  2עד  4מפגשי בנושא .הייתה
שונות רבה בי בתי הספר במדג ,בי בתי ספר מקצועיי שעבדו ע אוכלוסייה מוחלשת ,ובי
בתי ספר עיוניי ,שבה למדו תושבי השכונות החזקות והמבוססות.
כיצד אני ממוקמת בזירת המחקר? במרבית הסדנאות הנחתי את הסדנא ,בעוד שבחלק קט
מה ,נכחתי כצופה מ הצד .במילי אחרות ,התצפית שלי תמיד היתה תצפית משתתפת .במהל
כל סדנא השתדלתי לרשו לעצמי הערות שהועלו ע"י התלמידי תו כדי ההתרחשויות ,במקביל
כתבתי יומ אישי .מכא ,שהחומר שאליו אתייחס בעבודה זו איננו "אמפירי" במוב המובהק .לא
מדובר בתיעוד שיטתי ו"נקי" של תופעה נחקרת ,אלא בחומר אתנוגרפי המתעד סובייקטיבית,
את המפגש ביני )כבאה ממרכז סיוע( ובי בני הנוער .על מנת לשמור על אנונימיות של התלמידי
שהשתתפו בסדנאות ,כל הפרטי והשמות שונו לצור הכתיבה ,כ שלא יהיו ניתני לזיהוי.
הבחירה במתודולוגיה הזו קשורה לתפיסה הפנומנולוגית שלי .לא ביקשתי לבחו בעבודה
קשרי מוחלטי בי משתני ,או לגלות אמת אובייקטיבית אחת ,אלא לנסות ולשק #את עולמ
ועולמ האינדיבידואלי של קבוצות נערות ונערי בישראל .הניתוח איפשר לי הקשבה לקולותיה
של התלמידות :באיזו שפה ה משתמשות? כיצד מתוארות החוויות שלה? מה משמעותי עבור?

4

דיו
השיח הציבורי בבתי הספר על מי ומיניות של בני נוער
"תזיזי את הישב ,תנענעי את התחת,
תראי לי מתוקה ,אי את עליי רותחת,
תזיזי את הישב ,תנענעי הכל,
אני שחק גדול ,אני אכניס ל גול"
)להקת ההיפ הופ – הישראלי(.
כפי שעולה ממילות השיר הפופולרי ,אותו שמעתי בכיתות וברדיו במקביל במהל השנה,
מיניות היו היא לכאורה נושא מדובר ,משוחרר ופתוח .אול ,לעיתי קרובות מידי כמו בשיר,
השיח סביב מי ומיניות נבנה סביב סטריאוטיפי נוקשי ובלתי שויוניי .כבר בביקור הראשו
שלי בחטיבת ביניי בירושלי ,לא יכולתי להתעל מהדומיננטיות של מסרי מיניי בחדרי
השירותי ,במסדרונות ובכיתות .את חלל האוויר מילאו ללא הר #הערות ,מבטי ,נגיעות,
הדיפות ,הצקות וקללות בעלי אופי מיני .ע זאת ,כמעט תמיד כאשר שאלתי את המתבגרי א
מישהו בבית הספר או במסגרת אחרת ,שוחח אית על מי ומיניות זכיתי לתשובות שלילות .פה
וש נזכרו תלמידי בשיעור חינו מיני או בשיעור חברה שעסק בנושא .למרות שלא הודו ישירות
באוזניי ,היה ברור לי כי בינ לבי עצמ ה מדברי על זה ועוד אי .מכא ,נית לחלק את
השיח לשתי זירות עיקריות :א .השיח הממוסד ,אשר מתקיי במידה מסוימת בתו כתלי בית
הספר ,ו,ב .השיח הבלתי פורמלי בי בני הנוער עצמ .הסדנאות של מרכז הסיוע מהוות מעי יצור
כילאיי ,אשר נכלל בפעילות הממוסדת ,א חוצה גבולות ,ומנהל דיאלוג "בגובה העיניי" ע
התלמידי .בחלק זה ברצוני לבחו את כל אחת מפרקטיקות השיח הללו ,תו ניסיו להבי כיצד
המסרי של הסדנאות משתלבי בה או סותרי אות.
השיח על המיניות הגברית בגיל ההתבגרות
א הייתי ניגשת לכל אחת מהמורות שפגשתי במהל השנה ,ושואלת אות לדעת על השיר
שציטטתי למעלה ,אי לי ספק שכול היו מביעות סלידה מהטקסט .ע זאת ,חלק מהנחות היסוד
העומדות בבסיס השיר ,דווקא עולות בקנה אחד ,ע רבי מהמסרי שמשדרת המערכת
החינוכית באופ לא מודע לבני הנוער .מילות השיר הישראלי ,עולות בקנה אחד ע ממצאיו של
 (1994) Mac an Ghillלגבי דרכי הבניית המיניות הגברית בבתי ספר באנגליה .לטענתו,
פרקטיקות השיח המושרשות בתרבות בי"ס ,מכילות בתוכ אלמנטי של הטרוסקסואליות
כפויה ,שנאת נשי והומופוביה .כ למשל ,מורי שראיי סיפרו לו ,כי הפעמי היחידות בה
הוזכרה מיניות אלטרנטיבית בבי"ס ,היו רק כאשר שוחחו ע התלמידי על סכנת הדבקות
באיידס ,וקישרו אותה לנטייה הומוסקסואלית .הרתיעה והפחד מפני מיניות "אחרת" ,באי לידי
ביטוי ג בחוסר הנכונות הכללית של המערכת להכיר בתופעה .פרקטיקות אלו אינ נפוצות ,רק
בקרב המורי ,אלא ה חלק בלתי נפרד מהשיח בי בני הנוער ובי עצמ .אחת הדוגמאות היא
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התופעה שבה קבוצת "המאצ'ואי" בבית הספר ,מציקה לנערי שמפגיני "גבריות" פחות
סטריאוטיפית ) .( Mac an Ghill, 1994אני נתקלתי בתופעה ,כשנאלצתי להתעמת ע תפיסות
מוטעות של תלמידי ,שהתעקשו לכרו יחדיו בקשר סיבתי ,נטייה הומוסקסואלית ותקיפה
מינית )של גברי( .כא ,מצאתי את עצמי פעמי רבות בדילמה .מצד אחד הייתי רוצה לאפשר
דיו פתוח על נטייה מינית ,מתו רצו לתת לגיטימציה למיניות אלטרנטיבית ,מלבד
הטרוסקסואליות .מצד שני ,אני מגיעה לכתה ע הכותרת של "תקיפה מינית" ,כ שבאופ
אוטומטי ,כל דיו על הומוסקסואליות ,עשוי דווקא לחזק ,ולא לקעקע את הסטיגמה הקושרת בי
הדברי .יכול להיות שג אני קצת מאמינה באות מיתוסי תרבותיי חזקי ,שגברי
שתוקפי גברי אחרי ה לרוב הומואי? אולי אני בוחרת במתכוו שלא להעלות את הנושא,
כדי להימנע מהדילמה ,א למעשה אני משתפת פעולה ע אות מנגנוני שנגד אני יוצאת?
הסבר אפשרי אחד לקונפליקט שלי הוא הפער שקיי בי העמדות המוצהרות של סגל ההוראה
)פתיחות ,ליברליות( ,ובי התנהגות המפלה בפועל ) .(Davies, 1975במילי אחרות ,ג א אני
מאמינה שכל סוג של מיניות היא נורמאלית ולגיטימית ,אני עשויה לבטא תפיסות שונות ,ואפילו
מנוגדות ,במהל האינטראקציה הבלתי מודעת שלי ע התלמידי.
כפי שעולה באופ חזק מהשורה האחרונה בפזמו" :אני שחק גדול ,אני אכניס ל גול" ,אחת
מאבני היסוד של השיח על מיניות ,היא האופ שבו התרבות מבנה את הדח #המיני הגברי .באחד
המפגשי ,שאלתי את הכיתה ,מה צרי לעשות בחור שמצוי בזיקפה ,שניה אחת לפני החדירה,
ברגע שחברתו מביעה חשש וחוסר הסכמה .תו שבריר שנייה ,נער בש יוני ענה לי ש"הוא היה
נכנס" ,ואחריו הנהנו לאות הסכמה נערי נוספי .לאור הבעת התמיהה שעל פניי ,הוא המשי
בטו מזלזל " :לא שמעת על הפתג ' ,כשהזי עומד ,השכל יש?' .מדבריו השתמע ,כי לנו הנשי
אי מושג ,מה זה להיות ממש מרוגשות מינית .מיד הוא המשי ,והסביר בתוק" :#אי מה
לעשות ,כשבחור חרמ ,הוא לא יכול לשלוט על זה .זה לא בידיי שלו" .מדבריו עלה כי הדח#
המיני הגברי נתפס כאינסטינקט בלתי נשלט ,טמו בגו #כה עמוק עד שהוא זוכה לחיי משלו.
כוו שלא נית לשלוט בו ,יש הכרח לספקו מידית ע"י מגע מיני ,אחרת הדח #יהפו לתוקפני וא#
אלי .החברה ,כמו יוני ,רואה בדח #זה תוצר הכרחי ,ובלתי נית לעצירה ,של "הצפת טסטוסטרו
בריאה ונורמלית" אצל נערי .ההנחה הסמויה ,שבני ה כפייתיי לגבי דחפי מיניי ,מובילה
לציפייה החברתית מנערי להפגי עניי מיני בבנות ,ולנסות להגיע למגע מיני בכל מחיר .כל
התנהגות אחרת של המתבגר תוביל לדאגה לגבי מידת גבריותו ונטייתו המינית ).(Tolman, 2002
ראינו א כ ,כי לשיח הממסדי ,כמו ג לסוגי שיח ציבוריי אחרי ,שנמצאי "על פני
השטח" ,יש השפעה על התפיסות המקובלות של המיניות הגברית בקרב בני נוער .ע זאת ,המעבר
מהילדות לגיל ההתבגרות מלווה בשינוי בחשיבות של מעגלי חברתיי :כובד המשקל מועתק
מסביבת הבית ,המשפחה וההורי אל סביבת בית הספר ,ובעיקר אל קבוצת בני הגיל .מחקרי
מראי כי לקבוצת השווי יש תפקיד משמעותי בעיצוב המיניות של נערי ונערות )רפפורט,
 .(Seltzer, 1989 ,1993מה מאפייניו של השיח על המיניות הגברית בי מתבגרי ובי עצמ?
בראש ובראשונה ,קבוצת בני הגיל מהווה מקור מידע ראשוני וחשוב לגבי מי ) Maccoby,
 .(1998מניסיוני ,כל פע שהגעתי לדבר על ה"תכל'ס" ,בעיקר ע נערי צעירי יותר )כתות ז',
ח'( ,מיד הוחלפו מבטי רבי משמעות בי הבני ,נשמעו צחקוקי ,רצו בדיחות פנימיות ,והיתה
תחושה של קליקה סגורה באויר .נערי רבי הודו באוזניי ,כי ה מדברי רבות על מי באופ
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כללי ,וכי ה נוהגי לצפות בסרטי פורנוגרפיי באופ קבוע ,כפעילות חברתית גברית .עבור
הנערי הצעירי ,הסרטי מהווי מקור ידע חסר תחלי ,#ממנו ה לומדי על מי.
בזמ סדנאות לבני ,החוויה שלי כאשה ,נעה בי שני קצוות של מטוטלת :מצד אחד חשתי
פעמי רבות התרברבות והתרסה ,מעי זילזול המעיד על ניסיו רב מצד הנערי .מצד שני ככל
שהתפתחה השיחה והעמיקה ,הורגשו חוסר ביטחו ,מבוכה ,ובורות .כ למשל ,הודה בחצי פה
הנער שישב לשמאלי באחת הסדנאות" :שא #אחד עוד לא באמת עשה כא כלו ."...חיזוק
לתחושותיי נמצא במחקרי שבחנו את דפוסי השיח על מי בקרב מתבגרי .כ נמצא כי בני נוער
נוטי לבצע הערכת יתר של הפעילות המינית שמתרחשת בי חבריה ,ומאמיני ש"כול עושי
זאת" ) .(Christophen & Cate, 1984, In Maccoby, 1998:202בני חשי יותר לח -מצד
חבריה בהשוואה לבנות ,להתנסות בהרפתקאות מיניות ) .(Mulenhard & Cook, 1988ע
זאת ,ישנ מתבגרי שיותר נתוני ללח -חברתי :נערי מתחת לגיל  ,15בעלי סטטוס ודימוי
עצמי נמוכי ,ובעלי קשר בעייתי ע ההורי ,יותר מושפעי מקבוצת הגיל ).(Wood, 1984
במה עוסק השיח בי נערי על מי? ממחקרו של  ,(1994) Mac an Ghillעולה כי הנערי
עסוקי בגודל איבר המי ובחדירה לנרתיק ,תו דגש על אקטיביות של הגבר במערכת היחסי.
כ למשל ,בשורות השיר " :תזיזי את הישב ,תנענעי את התחת ,תראי לי מתוקה ,אי את עליי
רותחת" .הדגש מוש על איברי גופה של האשה ,ועל הפנטזיה הגברית של כיבושBrittan & .
 (1984) Maynardמצאו שהשיח נושא לעיתי אופי טכסי,כפייתי ,המורכב מסיפורי "ביצוע",
שמטרת לאשש את גבריות של המשתתפי בשיחה .הנרטיבי נושאי אופי מיזוגני ,הגזמה
של כיבושי הטרוסקסואליי ,ופנטזיות הרואיות,גבריות ,בה נשי מוצגות כאובייקטי
פסיביי ,הנתונות לדחפי ,לצרכי ולרצונות של הגבר .לטענת ,הסיפורי משמשי להבניית
הגבולות בי המיני ,ולפיקוח על הגבריות של הנערי .מכא מתעוררת השאלה ,במה נבדלי
דפוסי השיח על הגבריות של המתבגר מאלו העוסקי במיניותה של המתבגרת?
השיח על המיניות הנשית בגיל ההתבגרות
זה היה יו קי -ח ,באוגוסט ,הייתי בער בת  .15,16עמדתי לצאת מהבית ,ולצעוד לתחנת
האוטובוס ,במטרה לפגוש חברות לבילוי משות #בתל אביב .לבשתי מכנסיי קצרצרי וגופיה.
ע כניסתי למטבח ,בדר החוצה ,אימי הסתכלה בי במבט זוע ,#וביקשה ממני ללבוש משהו אחר.
לדבריה ,אוטובוסי ה מקומות מסוכני לנערות צעירות שלבושות כמוני ,ועדי #להימנע
ממצבי לא נעימי .הבקשה שלה עוררה בי ,כבכל מתבגרת טיפוסית ,כעס .באיזו זכות היא
מתערבת בכלל? הלכתי לסבתא )השכנה שלנו מימי( ,להיפרד ,ואולי ג לקבל ניחומי ,וקיבלתי
שוב את אותו מבט ביקורתי .הפע היה לי טיעו מנצח ,ניגשתי לארו היש ,פתחתי את אלבו
התמונות שלה ,מימיה בהכשרה בקיבו ,-והצבעתי בתנועת ניצחו על המכנסיי הקצרי שלבשה.
זה לא עזר לי ,כמוב .סבתא פסקה בתוק #ש"אלו היו ימי אחרי" ,ובזה סיימה את הדיו .הא
הסיפור שלי משק #תפיסות שעברו מ העול ,או שמא הוא עוד אקטואלי? בהקשר זה עולה
בזכרוני ,שיחה שהתקיימה בי שתי מורות בחדר המורי באחת ההפסקות .שתי המורות דנו
בשאלה :הא יש קשר בי לבוש פרובוקטיבי ו/או הפגנת דח #מיני מצד הנערה ,ובי הסכנה של
תקיפה מינית .המורות הודו ,שה כאמהות מטילות הגבלות על לבוש של בנותיה המתבגרות,
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משו שלדעת ,לא נית להפריד בי התנהגותה המינית של מתבגרת ,ובי היותה קורב פוטנציאלי
לתקיפה .בהזדמנות אחרת ,שמעתי מורה בבי"ס חילוני ,מעודדת לבוש צנוע בקרב התלמידות ,על
מנת ,כפי שהיא הציגה זאת " ,להקטי את הסיכוני" האורבי לה .לתפיסת של המורות ,כמו
ג לתפיסת של סבתא ואמא שלי :מיניות של נערות = סכנה.
סיפורי אלו ממחישי עד כמה מיניותה של המתבגרת נתונה לפיקוח חברתי אדוק ,בי
השאר ,ע"י גורמי סוציליזציה רבי השפעה ,כמו בית הספר וחברת בני הנוער )פוקו .(1997 ,ברצוני
לטעו ,כי ה מערכת החינו ,וה תרבות המתבגרי ,מושתתות במידה רבה על מה שאדריא רי'-
) (1983מכנה המוסד של "הטרוסקסואליות כפויה" ) .(compulsory hetrosexualityלטענתה,
השליטה על המיניות הנשית היא מרכיב מפתח בתהלי דיכויי של נשי .המיניות הנשית בתרבות
המערבית ,מכוננת באמצעות תהלי חיברות בלתי רצוני ,המבנה עבור נשי ,מיניות "רצויה"
והתנהגות מגדרית "הולמת" .כולנו ,לדבריה ,נתוני ונתונות במערכת לחצי אדירה להפני
תפיסות חברתיות אלו ,ולנהוג לפיה .חלק מהמנגנוני המרכיבי את מוסד ההטרוסקסואליות
הכפויה צצו בדוגמאות שנתתי על הדח #הגברי ,כמו :הפיכת של נשי לאובייקטי מיניי,
לגיטימציה לסיפוק מיידי של הדח #המיני הגברי ,ושימוש באלימות מינית .פירוק השיח סביב
המיניות הנשית ,כפי שנווכח מיד ,כולל מנגנוני נוספי כגו :הכחשה של דח #מיני נשי,
אידאליזציה של רומנטיקה הטרוסקסואלית ,ועוד .על סמ ההתנסות שלי ,כמעט כל המנגנוני
עליה מדברת רי ,'-נוכחי ,במידה זו או אחרת ,בעולמ של בני הנוער ובבית הספר.
ראינו קוד לכ ,כי הדח #הגברי הוא מרכיב מרכזי בהוויה של נערי ,והוא א #משחק תפקיד
מפתח בדיוני על מיניות בתו בית הספר .מכא ,עולה השאלה ,כיצד מיוצג הדח #המיני הנשי
ע"י הסביבה החינוכית? והתשובה הפשוטה  ,הוא פשוט לא ש ,הוא פשוט נעדר מהשיח .אני
נזכרת אי בכתה ו' ,האחות העבירה לנו את שיעור החינו המיני הראשו .ההסבר הביולוגי,
והאנטומי על הגו #הנשי עסק במערכת הרבייה הפנימית )שחלות ,חצוצרות ,ביציות( בלבד ,ולא
נגע בחלקי החיצוניי של איבר המי הנשי .למרות שהפי הוזכר רבות ,למשל ,בהסבר על קרי
לילה ,הדגדג לא דובר ,ולא הוזכר למרות חשיבותו הבלתי מעורערת ליחסי מי מוצלחי ומהני.
ומה בנוגע לסדנאות שלנו? למרות שניסיתי בכל כוחי ,להזכר בסיטואציות בה דיברתי על
תשוקה נשית בכיתה ,לא הצלחתי .בניגוד לדחפי הגבריי ,שעמדו פעמי רבות במרכז הבמה,
על הדחפי הנשיי פשוט לא דיברנו .נדהמתי לגלות ,כי מעול לא שוחחתי באופ ישיר ע
הנערות שפגשתי על מיניות .אפילו אני ,פתוחה ,ליברלית ,פמיניסטית ,שלא מתביישת לדבר ע
נערי על הרגע שבו "עומד" לה ,לא העלתי מעול על דל שפתי ,מושגי כמו "רטיבות של
הנרתיק" ,או "התנפחות של הדגדג" ,רחמנא לצל .מעול לא שאלתי אות ,עד כמה ה מכירות
את גופ? הא ה שמחות ובטוחות בגופ ,ובעונג שהוא יכול להעניק לה? הא ה חשות חשק
מיני? או הא ה יזמו אי פע מגע מיני מסוג כלשהוא? אני מנסה לענות לעצמי  ,מדוע א #פע
לא שאלתי? אולי כי במידה מסוימת ,אני מאמינה בהנחה ":זה ברור ,הבני תמיד רוצי לעשות
את זה ,והבנות כמעט תמיד לא מעונינות" )כדברי אחד הנערי בזמ סדנא( .עדות להנחה זו עולה
ממערכי ההדרכה עצמ :המער יונק באופ ישיר מחוק העונשי בסעי #הנוגע לאונס ,ולכ הוא
בנוי סביב השאלת הטכנית :הא היתה ההסכמה ליחסי מי )מצד הנערה ,כמוב( .באופ שבו
מכוננת המיניות הנשית בי כתלי בית הספר ,הנערות מוגבלות לקבל החלטה אחת עיקרית ,כ או
לא ,כלומר לענות על שאלה שאיננה בהכרח שלה ) .(Fine, 1988לצערי ,אני נוכחת שהשיח שלנו
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כמנחות ,איננו נוגע מספיק בחופש הנית לגו ,#בלגיטימציה להנות ,ובכבוד הדדי ,שהינו מרכיב
הכרחי בכל מערכת יחסי .לתפיסת הפמינסטיות  ,(1980) Irigaryו ,(1981) Cixous ,כאשר דרכי
החשיבה והשפה הדומיננטיי ה גבריי ,ביטויי של הקול ,הגו #והמיניות הנשית ,ה בהכרח
בלתי נשמעי .העונג והדח #הנשי יכולי להביע את עצמ ,רק במונחי שכבר נטבעו ע"י גברי
קוד לכ ,ואי לה קיו מחו -למה שה מכנות ,החוק של האב .כ קורה ג בסדנאות שלנו.
על פי  ,(1988) Fineבמערכת החינוכית מתקיי דיכוי ממוסד של השיח אודות החשק המיני
הנשי .מנסיוני האישי ,יש ממש בטענה זו ,כוו שבמהל השיחות בה נכחתי ,לא נער דיו ממשי
ופתוח על נושאי כמו חשק ,עונג או הזכות להנאה מינית של נערות .יש מי שיאמרו ,כי נושאי
אלו לא עלו לדיו ,משו שהסדנאות עוסקות בתקיפה מינית ,ולא בחינו מיני .לדעתי ,אי
בעובדה זו כדי להסביר ,מדוע למרות שעסקנו ג בתקיפה מינית של בני ,עדיי מצאנו לנכו
לדבר על המיניות הגברית כמהנה עבור הנער ,ולא הזכרנו כלל את הצד הנשי של המטבע .לטענת
 ,(2002) Tolmanלמרות המהפיכה המינית של סו #שנות ה 60,בארה"ב ,המיניות של בנות עדיי
מעורר התנגדות וחוסר נוחות בקרב מגזרי רחבי בחברה .לדבריה ,אפילו בספרות הפסיכולוגית
וההתפתחותית ,נוטי להתייחס לדח #מיני של נערות כגור סיכו בלבד ,ולא כגור הכרחי
להתפתחות תקינה .לראייה אפילו בשני האחרונות ,גל המחקרי מתמקד בעיקר בצדדי
השליליי של יחסי מי עבור בנות בגיל ההתבגרות ,הכוללי סכנות פיזיות כמו :היריונות
ומחלות מי ,וסכנות חברתיות כמו נידוי )לדוגמא המחקרי בספר .(Moore & Rosenthal, 1993
במקביל להשתקת השיח על החשק הנשי ,נשמעי בקול ר סוגי שיח אחרי על המיניות
הנשית ) .(Fine, 1988לדוגמא ,בוקר אחד מצאתי את עצמי בלב ויכוח לוהט ,שבמהלכו ניסיתי
לשכנע נער צעיר ,שמוטב לו לחכות ע קיו יחסי המי ,ולא למהר .למרות שאמרתי את מה
שאמרתי ,מתו רצו לקד כבוד כלפי בת הזוג במיטה ,מדברי ,עלתה המלצה להתנזרות מסוימת.
למה אמרתי את זה? על פניו ,אני מאמינה שגילוי המיניות הוא חלק מהתפתחות טבעית ובריאה,
אול כנראה ,שג אצלי ,קיימת הסתייגות פנימית מיחסי מי מהירי ומוקדמי מדי .מסתבר
שאני לא לבד .התפיסה המעודדת הימנעות מיחסי מי בגיל ההתבגרות ,מושרשת עמוק בקרב
הורי ואנשי חינו כאחד ) .(Tolman, 2002על פי  (1988) Fineהמיניות מוצגת במסגרת השיח
הזה ,כמבח של שליטה עצמית :יכולת השליטה העצמית של האינדיבידואל ,מנצחת את הפיתוי
החברתי ,מכא ,שהמיניות מומשגת במונחי של מוסריות אינדיבידואלית .1ג כאשר ניתנת
לגיטימיות מסוימת לקיו יחסי מי ,היא אפשרית רק תחת מגבלות .כששאלתי בהזדמנויות
שונות בסדנאות מתי בדר"כ מקיימי יחסי מי מרצו ,קיבלתי לרוב את התשובה :כשהבחור
והבחורה 'יוצאי קבוע' ,או נחשבי 'חברי' לפרק זמ ממושמכא נית לטעו כי התפיסה
המקובלת ,אותה מכנה  ,(1984) Hollwayשיח הקניי ,היא שמי חופשי הוא לגיטימי לשני
הצדדי רק במסגרת מערכת יחסי זוגית מחייבת ,למשל כחלק מחברות .אול ,בחינה
מדוקדקת יותר של הנורמות המקובלות ,מראה כי תפיסה זו תקפה ,א ורק עבור נערות ,בעוד
שלנערי השיח המתירני הוא הדומיננטי .כוו שאנחנו מאמיני שהבני אינ יכולי לשלוט
 1יש לציי בהקשר זה ,שפעמי רבות ,קיי פער בולט בי המסרי המתירניי שמשדרת התקשורת לנערות )למשל
החופש המיני שנשי מפגינות בפרסומות בטלוויזיה( ,ובי המסרי המגבילי שמקבלות אות נערות בבית ,בבית
הספר ומחברת בני גיל.
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ביצר ,על הבנות בלבד ,מוטלת האחריות הבלעדית להשמר מפני מגע מיני לא רצוי .מכא אפוא
נובע ,שהאחריות להזהר איננה מוטלת שווה בשווה על שני הצדדי.
בואו נבח לרגע ,את מגוו ההקשרי השליליי ואפילו המפחידי ,בה מתעסקי במי
ובמיניות נשית בתו בית הספר :מניעת היריו לא רצוי ,מחלות מי ,איידס ,תקיפה מינית ואונס.
פתאו ,לא יכולתי להימנע מהתחושה ,שאחת הסיבות שבית הספר מזמי אותנו לדבר ,כנציגות
מרכז הסיוע ,היא כדי שנזהיר את התלמידות מהסכנות האורבות לה כיצורי מיניי .מכא,
באופ אירוני ,מנחות מרכז הסיוע ,ואני בתוכ ,מסייעות במידה מסוימת ,לכונ את מה שFine
) (1988מכנה השיח של המיניות הנשית כקורבנות ) .(victimizationנערות לומדות שה חשופות
לפגיעה מצד הטור #הגברי ,ואילו נערי ,כפי שראינו ,לומדי בעקיפי להשמר ממגע מיני
הומוסקסואלי .הא השיח הפנימי המתנהל בי הנערות לבי עצמ דומה לשיח הנשמע בבי"ס?
כאשר הקשבתי היטב לתיאורי ולסיפורי של הנערות ,נוכחתי כי הגו #המיני ,כמו ג
המיניות עצמה ,מתקשרי עבור ע קיומה של מערכת יחסי .משיחות רבות שערכתי בכיתות
עלה ,כי הנערות מדמיינות קיו יחסי מי ,א ורק במסגרת של קשר יציב ,קשר של "חברות".
הנרטיב הטיפוסי שלתוכו נארגת המיניות הנשית "הרצויה"" ,האידאלית" ,כפי שהשתקפה מדברי
הבנות ,הוא נרטיב של סיפור אהבה ,שיש בו אלמנטי כמו התאהבות ,מחויבות ,ונאמנות הדדית.
כ הסבירה לי מור )בת  (15באחת הסדנאות שהועברה לבנות ,בעקבות צפייה בסרט המתאר
חיזור " :גיא )הגיבור בסרט( ,התאהב בדנה )הגיבורה בסרט( במהל ההתכתבות שלה
באינטרנט .הוא נדלק עליה ,ורואי בדיבור שלו ,שהוא אוהב אותה ,ומוכ לעשות הכל למענה".
בדומה למור נערות רבות הזכירו ,שה מחכות לאביר על הסוס הלב שיבוא ,ויקטו #את ליב
בסיחרור .הנרטיב הרומנטי ,המורכב מסיפורי של אהבה אידאלית ,אינו כולל תיאורי של להט
ומיניות ,אלא של "רגעי קסומי ביחד" .המתבגרות שפגשתי ,בילו שעות רבות ,בניתוח של
סיפורי אהבה ,האחת של השנייה .בנקודה זו יכולתי להזדהות אית מאוד .מי כמוני זוכרת ,אי
באותו גיל ממש ,חלמתי חלומות בהקי -על הנער המושל ,שבו התאהבתי באותו חודש ,כתבתי
ביומ כל לילה ,ובעיקר דיברתי עליו שעות ע החברה הכי טובה שלי .החוויה שלי כנראה
מאפיינת נערות רבות ,כוו שעל פי  (1998) Maccobyבגיל ההתבגרות ,קבוצת החברות תומכת
באופ אקטיבי ,בחיפושיה של הנערה אחר מערכת יחסי קרובה ע גבר .ע זאת ,כפי שנראה
מיד ,ה ינדו אותה כליל ,א התנהגותה המינית תחשב מוקדמת או "פרועה".
אי נית להסביר את העמדה של "הנערה המאוהבת" שפגשנו? על פי ההסבר הפסיכולוגי,
נערות רבות בגיל ההתבגרות ,כחלק מתהלי הגדילה וההתרחקות מהמשפחות ,מעבירות את
אהבת האידאלית מאבותיה ,אל עמיתיה ,ורואות בה פעמי רבות גיבורי .בכ הנערות
מזוהות כלוקחות חלק בעול המבוגרי של הרומנטיות ההטרוסקסואלית ).(Benjamin, 1988
על פי ההסבר החברתי/תרבותי ,אהבה הרומנטית ,היא המסגרת היחידה ,שבה אשה בתרבות
המערבית ,יכולה לממש את מיניותה .כ למשל ,תרבות הנעורי ,מציבה את מודל האהבה
הרומנטית כאידאל הבלעדי לחיקוי .(Martin, 1996) 2במונחיה של רי ,(1983) '-מדובר כא,
במנגנו האידאליזציה של רומנטיקה הטרוסקסואלית ,שפועל כחלק ממוסד ההטרוסקסואליות
הכפויה .מנגנו האידאליזציה ,כובל את מיניותה של האשה במספר אופני .ראשית ,הוא מסייע
 2דוגמא טובה לכ ה סדרות הטלוויזיה המיועדת למתבגרי החל ב"בוורלי הילס  "90210ועד לסדרות הריאליטי
כיו.
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בהכחשת קיומו של הדח #המיני הנשי ,משו שהוא מבנה את הגברי כגיבורי אידאלי ,ואת
הנשי כמושא פסיבי של אהבת .או במילותיה של :Tolman
"We have effectively desexualized girl's sexuality, substituting desire for
relationship and emotional connection for sexual feelings in their bodies" (2002:5).
שנית ,האדרת הרומנטיקה ההטרוסקסואלית ,מאפשרת דיכוי ממוסד של כל מיניות נשית
אלטרנטיבית ,שלא מתאימה לקטגוריה הקלאסית ,כמו למשל ,בי,סקסואליות או לסביות .למרות
טענותיה של רי '-ומרטי ,א נשאל את הנערות עצמ ,השיח הרומנטי נחווה פעמי רבות כתומ
ומהנה ,וכ הוא ג מיוצג בזיכרונות שלי מגיל ההתבגרות .אול ,לשיח הנשי בי הנערות לבי
עצמ ,יש לא רק צדדי שנחווי כתומכי וכמפרגני ,אלא ג צדדי שנחווי מגני ומנדי.
בהקשר זה ,התופעה החזקה ביותר בה נתקלתי ,היתה עוצמתו חסרת הפשרות של הסטנדרט
הכפול .כ למשל ,כתבתי ביומ שלי לאחר סדנא ,שהעברתי לקבוצת נערות ,בחטיבת ביניי מחו-
לירושלי )נושא השיחה היה מקרה האונס הקבוצתי בקיבו -שמרת(:
" ...שררה חוסר סובלנות אדירה כלפי המסרי שהבאנו איתנו .לתדהמתי ,דווקא הנערות

הפכו לסנגור הראשי של התוקפי ,באומר שזו אשמתה של הנערה המותקפת ,ושהיה עליה
לצפות זאת .לא הועילו הטיעוני הרגשיי ,ולא העובדות היבשות ,הכעס פר -כלפינו מכל עבר.
'אי את יודעת בוודאות שהנערה מקיבו -שומרת לא רצתה לשכב ע אות נערי?' נשאלנו ע"י
אחת הבנות .בחורה אחרת הוסיפה )בעודה מחליפה מבטי רבי משמעות ע חברותיה( ,שאי לה
ספק כי 'השרמוטה' של השכבה שלה ,רוצה שיגעו בה ,וישכבו איתה ,אחרת היא לא היתה
מתלבשת ומתנהגת כ .היו רגעי בשיחה בה חשתי כי הנערות ,ולא הנערי ,הפכו לשומרות
הס #של המיניות הנשית ,לבל תסטה מהגבולות המדכאי שהוצבו בפניה ."...מהשיחה שהתנהלה
היה ברור לי ,שהדיבור על "אות" נערות מאחורי גב ,הוא דבר שבשיגרה ,והמתבגרות שפגשתי,
לוקחות בו חלק פעיל ,וא #מובילות אותו .החברה מצפה מהמתבגרת לנוע בהצלחה על הציר שבי
ה"נזירה" ובי ה"זונה" .מצד אחד היא צריכה להיות אטרקטיביות ,ולזכות לחיזורי מצד הבני,
מצד שני עליה להזהר פ יוכת שמה כתוצאה מכ ) . (Tolman, 2002במקביל לשיח הציבורי,
החשש האישי מפני הקיטלוג כ'זונה' ,מלווה רבות מהנערות שפגשתי .בשיחות אישיות ראיתי,
שהפחד מפני הנידוי מלווה כמעט כל מתבגרת .צילו המאיי של המוניטי המיני השלילי ,מלווה
את המתבגרת כשהיא מקבלת החלטות כמו ,מה ללבוש ,ע מי לצאת ,ולמי לספר איזה סיפור על
הניסיו המיני שלה .השימוש בסטיגמה של פריצות מינית ככלי לנידוי חברתי של נערות "סוטות",
נמצא בקרב בני נוער בתרבויות מערביות שונות כמו ארה"ב ,בריטניה ואוסטרליה .במחקר נמצא,
כפי שג אני נוכחתי מהשיחות ,כי בתור מנגנו פיקוח על המיניות ,הוא משפיע במידה רבה על
ההתנהגות המינית בגיל ההתבגרות ) .(Mac an Ghill, 1994 ; Tolman, 2002 ;Maccoby, 1998
עד כמה הדעה ,שאשה צריכה להיות מוסרית מבחינה מינית מושרשת בתוכנו? כנראה מאוד.
אמנ ,האמירות שלה ,הרגיז אותי מאוד .אמנ ,התווכחתי אית בלהט על זכותה של כל אשה
לחופש מיני .א כשאני מנסה לבחו את האמונות שלי לעומק ,אני מוצאת כי למרות חילוקי
הדיעות הגדולי ביני ובי הנערות הללו ,קיימת ג הסכמה מסוימת ביננו .ג ה ,וג אני,
מסכימות על דבר אחד :לשכב ע הרבה בני ,זה לא נורמלי .ג אני חושבת שא #נערה לא רוצה
באמת לעשות את זה .אז ה מאשימות אותה ,ואילו אני מרחמת עליה ,אבל כ או אחרת,
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הסדנאות לא מעניקות מרחב והכרה לקיומו של דח #נשי .בתו ההקשר החינוכי ,מתבגרת פעילה
מינית ,בוודאי סובלת מאיזו שהיא פתולוגיה.
למרות השיחה הקשה שתיארתי קוד לכ ,בהקשר של אונס שמרת ,לא כל הנערות מסכימות
ע ההגיו הפנימי של הפיקוח הנכפה עליה .כפי ששאלה אותי ליל ,בת ה ,15,באחת הסדנאות:
"למה כשב שוכב ע הרבה בנות ,הוא נחשב 'כלי' ,וכשבת שוכבת ע הרבה בני היא נחשבית
ל'מזרו של השכבה'? .מאוד התרגשתי מהיכולת של ליל לעמוד על חוסר הצדק במצב ,למרות
שהיא לא יודעת להסביר אותו .ליל ,כמו נערות אחרות בגילה ,שמודעות לחוסר השויו ,עדיי
חסרה חשיבה פוליטית ,כזו שתצביע על המנגנוני החברתיי שמבני ומשמרי כוח .מעבר לכ,
המודעות לעוול ,חשובה ככל שתהיה ,איננה משחררת אותה מהחובה היומיומית להמשי לתת די
וחשבו על התנהגותה המינית ,ולכ למרות המחאה ,קשה לה לפרו -את מעגלי הפיקוח שסביבה.
חוויות של מי ומיניות בקרב מתבגרי ומתבגרות
אחת הסיטואציות שנחרטו בזיכרוני בשנה החולפת ,התרחשה בחטיבת ביניי .נושא הסדנא
היה אונס ,אול הדיו סבב באות רגעי סביב יחסי מי בהסכמה .מיכל  ,אחת הנערות
הדומיננטיות בכיתה  ,הרימה את ידה ,וביקשה לדבר .מיכל סיפרה על כ שהחבר שלה הבטיח
לה ,כי אי אפשר להכנס להריו בפע הראשונה ,שמקיימי יחסי מי ,וביקשה לדעת הא זה
נכו .הופתעתי מאוד מהשאלה .לאחר כמה שניות של קיפאו ,התעשתתי ,ועניתי לה בהחלטיות
ובקצרה ,ומיהרתי להחזיר את הדיו לנתיבו המקורי .בתו הסדנא יצאתי בתחושות מעורבות:
מצד אחד ,שמחתי על הכנות של מיכל ,לשאול שאלה כה אינטימית ,וג שמחתי ,שהיא לא
מתביישת להודות שהיא פעילה מינית .ע זאת לא יכולתי להשתחרר מהתחושה הקשה ,שמשהו
כא לא בסדר .למעשה ,השאלה שלה גרמה לי לחשוב ,שהרבה דברי כא לא בסדר .עדותה של
מיכל ,מקפלת בתוכה רבות מהתחושות והלבטי המלווי נערי ונערות במפגש ע מיניות.
ידע על הגו ,#המי והמיניות
השאלה של מיכל העידה ,קוד כל ,על העדר ידע מצד שני בני הזוג .3לטענת ,(1996) Martin
קיימי שני סוגי עיקריי של ידע  :ידע סובייקטיבי הוא ידע מעשי ,שמקורו בחוויה ,והוא
מבוסס על רגש ,בעוד שידע אובייקטיבי הוא נלמד ,רציונאלי ,ומנותק מהחוויה .מהמחקר עולה,
כי לבני נוער משני המיני ,יש לעיתי קרובות מחסור רב בידע אובייקטיבי .הורי ,אנשי דת,
ומורי מעידי על הקושי שלה לשוחח על הנושא בחופשיות,לפיכ נאלצי בני נוער רבי ללמוד
מחבריה ,מצב שהוא בבחינת "העיוור המולי את העיוור" ) .(Rosenthal & Moore, 1993ע
זאת ,נערי מכירי את גופ ,ושמחי על ההתבגרות הפיזיולוגית המתרחשת בו .בניגוד לכ,
לנערות בגיל ההתבגרות קיי ידע סובייקטיבי מועט לגבי גופ ,ופעמי רבות ג מעט ידע עובדתי.
לאור החשיפה העצומה של בני נוער לתקשורת ,פער הידע בי שני המיני קצת הפתיע אותי .כ
למשל ,נערי צעירי עימ שוחחתי ,ידעו לספר לי ,שא בחורה רטובה ,סימ שהיא רוצה "את
זה" ,לעומת זאת בנות לא נראו מודעות לפרט זה כלל .יתכ כמוב ,שמדובר בבושה ולא בבורות,

 3זה נכו א נתעל מהאפשרות ,שקיימת לצערי ,שהבחור ידע את האמת ,אבל שיקר למיכל כמניפולציה לשכנע
אותה לשכב איתו.
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אבל לתחושתי המצב משק #העדר ידע ,ולא רק חוסר נכונות לדבר על זה בפומבי .מתבגרות רבות,
מודות כי אינ בקיאות בפרטי של "הש למטה" .כ למשל ,מספרת ג'ודי )בת :(17

" אני מעול לא )הסתכלתי על איברי המי שלי( .פע ,כשהתחלתי להשתמש בטמפוני הבנתי
ש 'אופס ,אני מניחה שזה המקו שבו הכל קורה' .אני מעול לא הסתכלתיMartin, ) ".
 .(1996:21הרתיעה מהכרות אינטימית מעמיקה ע הגו ,#מאפיינת מתבגרות רבות ,ולעיתי

הרתיעה מלווה אות ג לתו הנשיות הבוגרת ,כפי שמעידה האשה הבאה " :תמיד ראיתי
בואגינה שלי ישות נפרדת ,החגה כמו כוכב בגלקסיה של עצמה ...אני לא חשבתי על הואגינה שלי
במונחי מעשיי או ביולוגיי .לא ראיתי אותה ,לדוגמא ,כחלק מגופי ,משהו בי רגליי ,מחובר
אליי ...כל מה שידעתי בקשר לואגינה שלי היה מבוסס על שמועות או המצאות .מעול לא ראיתי
את הדבר .מעול לא עלה בדעתי להביט בזה .הואגינה שלי הייתה קיימת בשבילי רק בחשיבה
מופשטת" )אנסלר.(68:2001 ,עדותה של האישה עולה בקנה אחד ע ממצאי של מחקרי
כמותיי בנושא :נמצא כי כי בני מודעי לגופ ,ומבטאי פתיחות לחויות של התנסות מינית.
ה מקשרי את מיניות לגבריות ולבגרות .לעומת זאת ,בנות בהשוואה לבני ,מביעות ניכור של
העצמי מהגו ,#ומספרות על תחושות שליליות יותר ביחס לגו.(Martin, 1996) #
כפי שראינו בפרק הקוד ,מיניות הנערה מוגדרת לרוב במסגרת השיח המקובל ,במונחי של
מחלה ,קורבנות ומוסריות ,תו המנעות מלהכיר ברגשות של עונג ודח #מיניי .כמו כ ,גילויי
מיניות מוחצני מצד הנערה ,מסכני אותה בהדבקת התווית של "הזונה" .מכא ,אי פלא,
שנערות כה רבות ,יודעות כה מעט על גופ ,נרתעות מהפקת הנאה מינית ממנו ,וחוששות מקיו
יחסי מי לצור סיפוק האישי .ידע סובייקטיבי קשור בקשר בל ינתק לחוויה .כ נמצא למשל ,כי
ככל שהנערה ידעה יותר על הווסת ,כ היא חוותה אותה כחיובית יותר ,ומפחידה פחות )Brooks-
 .(Gunn, 1992מעבר לתחושות השליליות ,שחוות נערות רבות ביחס לגופ ,מצב של העדר ידע
סובייקטיבי על הגו #המיני ,עשוי להוביל ג לתוצאות שליליות ,כשמתחילי לקיי יחסי מי.
דח ,#תשוקה והנאה
בגיל ההתבגרות ,התשוקות המיניות תופסות מקו מרכזי בחוויות של בני נוער משני המיני.
הנערי שפגשתי ,העידו בקול ר ,כי ה עסוקי חלק ניכר מזמנ במחשבות ,דימיונות ושיחות
על סיפוק מיני .למרות החששות ,וחוסר הביטחו עליו מספרי הנערי ,לא שמעתי בדבריה יחס
אמביוולנטי בקשר לתשוקותיה .מה שה רצו ,עלה פעמי רבות בקנה אחד ע הנורמות
המקובלות ,ותא את הציפיות מה .יש לסייג ע זאת ,שלא שוחחתי באופ אישי ,ע א #מתבגר
בעל נטייה הומוסקסואלית על הנושא .למרות החרדות הראשוניות ,הנערי ציפו כי קיו יחסי
מי ,יהיה חוויה חיובית עבור ,וגילו סקרנות לקראתה .במחקר שנער בנושא ,ובו רואיינו בני
נוער משני המיני ,מרבית הבני העידו כי יחסי המי ,שחוו היו מספקי עבור .כתוצאה מקיו
יחסי מי ,הנערי חשו כי זו היתה ההוכחה של הגבריות האולטימטיבית עבור ).(Martin, 1996
באופ אישי ,אינני בטוחה שהראיונות הללו אכ משקפי את המציאות עבור מתבגרי רבי.
לדעתי ,חוויות המי הראשוניות ,אינ מספקות בהכרח את כל הנערי .ע זאת ,להתרשמותי ,ה
אכ נתפסות כחוויות מהנות יותר ממתסכלות ,מאתגרות יותר ממפחידות ,ובעיקר מאוד מבגרות.
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במפגשי שלי בבתי הספר ,לא רק ,שלא השמעתי סיפורי על דח #מיני ,אלא ג לא שמעתי
עדויות על קיומו מצד הבנות .הא משמעות הדבר שנערות אינ חושקות כלל? על פי מחקרי
עדכניי ,על א #העובדה כי נערות אינ יודעות מספיק על גופ בגיל ההתבגרות ,ואינ חשות
בטוחות בו ,לא נית לטעו כי ה נעדרות דח #מיני (2002) Tolman .ערכה ראיונות עומק ע 31
נערות בגילאי  ,16,18וכמעט כול שיתפו אותה ,בתחושות הכוח והעוצמה הנלוות לתשוקה
המינית שלה .ההכרה בכוחו של הדח #המיני ,מצאה ביטוי בדבריה של נערות אשר נבדלות זו
מזו ,באזור המגורי ,בגזע ,ברקע הסוציואקונומי ובנטייה המינית .ע זאת ,החשק המיני נחווה
כדילמה אישית בלתי פוסקת בי רגשותיה המיניי ובי בטחונ .על פי גרסת של המרואינות ,א
נערה חווה תשוקה מינית ,ורוצה לממשה ,היא עלולה לסבול מהשלכות שליליות רבות ,כתוצאה
מההגבלות החברתיות המוטלות על המיניות הנשית והגברית .הדילמה היא הא להתחבר לגו#
ולסבול סנקציות חברתיות ,או להשתלב חברתית ולסבול מניתוק עצמי .במיוחד נתונות בסיכו
מערכות היחסי של המתבגרות ע עמיתי ,שותפי רומנטיי ,הורי ומבוגרי משמעותיי
אחרי בחייה .לתפיסת ,התשוקה ,מקשה עליה לפתח זהויות כמו "טובה" ,מקובלת ,מוסרית
ונורמלית ,וה מעידות בסיפוריה ,עד כמה קשה לפתח זהות מינית ,כשבעצ את משאירה את
המיניות בחו Tolman .-מתארת שלוש דרכי עיקריות ,שבעזרת מבנות הנערות את הדילמות.
הקבוצה הראשונה ,כוללת נערות שמדווחות שה אינ חשות כל רגש מיני ,או חשות בלבול.
הקבוצה השניה ,דיווחה על קיומו של חשק מיני ,אבל פיתחה דרכי להתנגד לו כגו :השתקה,
צמצו ,ואמביוולנטיות .הקבוצה השלישית ,כוללת נערות שמתארות תחושת זכאות לתשוקת.
ה פותרות את הבעיה באמצעות יצירת חללי בטוחי לסיפוק צרכיה ,ההולמי את הנסיבות
החברתיות ,כמו למשל קיו יחסי מי ע ב זוג קבוע .מכא עולה שחוויית ההשתוקקות למי
שונה באופ מהותי בי נערי ונערות .אול מה לגבי ההנאה הממשית ממי? לגבי הסיפוק הגופני?
הדיווחי על הנאה מינית ,מצד מתבגרות נדירי הרבה יותר מדיווחי מצד מתבגרי .אני
נוטה להאמי ,שהדיווחי לא מעידי רק על בושה "לדבר על זה" מצד הבנות ,אלא ג משקפי
את המציאות .מתו מדג של כ 400,נערות ,שרואיינו על ההתנסויות המיניות הראשוניות שלה,
כרבע בלבד סיפרו "נרטיבי של הנאה" .כלומר העידו שה יזמו מגע מיני ,סיפקו את סקרנות
המינית ,עודדו משחק מקדי וכו' ) .(Thompson, 1990במחקר אחר )( Rosenthal et al., 1991
נמצא שבנות הרגישו פחות בטוחות לבקש מב זוג לגרות אות מינית ,וכ חשו חוסר ביטחו
בבטוי דחפי ,רצונות ומשאלות מיניי .זה אירוני כפי ש ( 1990) Thompson ,מציינת ש:
"While girls hold their lovers responsible for virtually all the emotional pain they
experience in relationships, they rarely blame them for sexual pain during first coitus.
Instead they blame their own bodies".
מהניסיו שלי ,סוגיית "הקושי" של נערות להנות מיחסי מי ,עלתה כמוטיב חוזר בסדנאות,
בעיקר מצד הבני ,שהרגישו יותר גלויי לדבר על זה .לצערי ,מצאתי הסכמה רחבה בקרב בני
נוער רבי ,בני ובנות כאחד ,על כ שעבור המתבגרת ,יחסי מי ה חוויה כואבת ומפחידה .זה
נתפס עבור כמעט כמוב מאליו .כ למשל ,העיר תו )ב  (17בעקבות סרט ,שבו נער שוכב ע
חברתו ללא הסכמתה" :ברור שליאת )הבחורה בסרט( לא רצתה באותו רגע לשכב ע יוני ,ברור

שהיא פחדה .ככה זה אצל כל הבנות בפע הראשונה .תמיד כואב לה ,אי מה לעשות ,לכ צרי
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להמשי" .מעול לא נשאלתי על ידי התלמידי  ,מדוע זה ככה? הא אפשר לשנות את זה? הא
בכלל צרי לנסות לשנות משהו? אולי ,כפי שהסביר תו ,הכאב הוא תוצאה של כורח טבעי,
ביולוגי?  ,(2002) Tolmanמתנגדת לתפיסות מעי אלו ,וסבורה כי נערות רבות חוות מגע מיני
כדבר שלילי ,משו שה מקיימות יחסי מי ,לעיתי קרובות ,כאשר אינ חושקות בזה מבחינה
פיזית או ריגשית ,כאשר יש לה מעט ידע חווייתי על אי יהיה המי ,ואי גופ ירגיש .נערות רבות
מתקדמות מנשיקות ליחסי מי מלאי בתקופה מאוד קצרה של זמ .העובדה שבנות מאוננות
פחות ,ובגיל מאוחר יותר מבני ,תורמת לחוסר הידע הסובייקטיבי ,כוו שידוע כי נשי
שמאוננות ,מדווחות על מי מוצלח יותר ע שותפיה ).(Thompson, 1990
מדוע זה כ? לטענת  (2002) Tolmanבגיל ההתבגרות הנערות נאלצות להשאיר בחו -את
הסובייקטיביות המינית ,שהיא החוויה של האד את עצמו כיצור מיני ,שזכאי להנאה מינית,
לבטיחות במי ,שמבצע בחירות מיניות אקטיביות ,ושהינו בעל זהות כיצור מיני .לדבריה ,בליבה
של הסובייקטיביות המינית מצוי הדח #המיני .על פי  ,(1996) Martinהשינויי הפיזיולוגיי
) ,(pubertyוההתנסויות המיניות הראשונות ,מלווה אצל מתבגרות בירידה בדימוי העצמי .בנות
מתנכרות ל self-הגופני והמיני שלה .לטענתה ,נורמות המגדר מתהדקות ומתחזקות בגיל
ההתבגרות ,וכתוצאה מכ הסובייקטיביות המינית של הנערות נפגעת .כפי שנוכחנו ,א הנערה
מחליטה להגדיר את עצמה כ agent ,מיני ,היא מסכנת את עצמה ,והופכת להיות פגיעה .הנערי
לעומת זאת ,מפתחי זהות של שחק מיני אקטיבי ,המודע לצרכיו ולהנאותיו .המתבגר מרגיש
שזה לגיטימי ,לא רק לרצות במגע מיני ,אלא ג להנות ממנו ,ומימוש של זהות זו מקנה לו כוח.
מערכות יחסי והקשרי חברתיי
כמעט בכל פע שעצרתי לדבר ע מישהו מהתלמידי ,מצאתי את עצמי שומעת באותה
נשימה ג על החברי או החברות .4קבוצת השווי היא בעלת השפעה מכרעת בעיצוב זהות,
עמדות והתנהגויות מיניות ) .(Rosenthal & Moore, 1993נית לחלק את מערכות היחסי ע
עמיתי ,לשני סוגי עיקריי :הקשר ע החברי )לרוב בני אותו מי( ,והקשר ע בני/בנות הזוג.
אחד ההיבטי המרכזיי בחויה של נערות ביחס למי ולמיניות ,הוא התנהלות של מערכות
היחסי ע בני הזוג שלה .כפי שראינו בפרק ,שעסק בשיח על המיניות הנשית ,הלגיטמציה למי
ניתנת ,א ורק לנערות המצויות בתו מסגרת יציבה של 'חברות רצינית' .אול ,מעבר לפ
הציבורי ,ג במימד האינדיבידואלי ,עבור נערות רבות ,דח #מיני פרושו ,להיות במערכת יחסי
ע מישהו ,ותו כדי כ ,לגלות ולהכיר את עצמ מינית .המיניות .כפי שמתארת זאת קרול
גיליגא בספרה..." ,לא זו בלבד שהאשה מגדירה את עצמה בהקשר של יחסי אנוש ,אלא שהיא ג
שופטת את עצמה במונחי היכולת לדאוג לזולת ולטפל בו .מקומה של האשה במעגל חייו של הגבר
היה מאז ומעול זה של מזינה ,מטפלת ,העזר שכנגד ,האורגת וטווה את קורי הרשת של מסכת
היחסי ,שהיא עצמה נסמכת עליה" ) .(1995:42חיזוק לדבריה של גיליגא מצאתי בניתוח של
החוקרת א .פרידמ ) .(1996פרידמ הנחתה סדנאות לנשי באמצע החיי ,ולטענתה המוטיב
המרכזי אצל קבוצת נשי זו ,היה הקושי לאתר את הרצו העצמי ,ולתת לו לגיטימציה .הנשי
 4פעמי רבות ,הסיפור על החבר/ה ,היה למעשה דר עקיפה לשת #במצוקה אישית )מפאת הבושה( ,א לא תמיד.
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לא היו מודעות לרצונותיה האותנטיי .ה כה מיהרו למלא אחר הציווי הפנימי לספק את צורכי
הסובבי אות ,עד כי לרוב לא יכלו להפריד בי מה שטוב לה ,לבי מה שטוב לאחרי .לדעתי,
למרות ההבדלי בי נערות לנשי בוגרות ,עדיי נית למצוא דימיו רב בחשיבות שמייחסות שתי
הקבוצות לקשר.
המתבגרות הבהירו לי כי ההיבטי המיניי של חייה ,תמיד מלווי במערכות יחסי ע

בני .כ לדוגמא ,אמרה לי סיגל )בת  (16באחת הסדנאות" :שירי )הגיבורה בסרט( לא היתה
בטוחה א היא רוצה לשכב ע נדב )החבר שלה( ,אבל היא פחדה .היא חששה ,שהוא יחשוב
שהיא לא אוהבת אותו ,ואז הוא יעזוב אותה ,ולכ הסכימה .הרבה פעמי יש לח -חברתי או
שהבחור לוח -עליי" .מדבריה של סיגל עולה ,כי מי נתפס כחלק מהמחויבות של מערכת יחסי:
ב הזוג מתעקש ,מנדנד או מעודד קיו של יחסי מי ,בבחינת "הבני לוחצי ,והבנות נכנעות".
בראיונות שנערכו ע מתבגרות רבות בארה"ב ,ה תיארו קושי גדול לסרב לקיו יחסי מי ,משו
שחששו מפרידה מב הזוג .כמו כ נערות רבות השתמשו במונח הפסיבי 'זה פשוט קרה' ,לתאר
את הפע הראשונה שבה קיימו יחסי מי .בתיאורי שלה בלטו רגשות כמו חרטה ,אשמה
והיסוס .לטענת החוקרת ,וכפי שראינו ג בקשר להנאה ממי ,דינמיקה זו נובעת מתהלי
ההבנייה השונה של הסובייקטיביות המינית אצל שני המיני .לתפיסתה ,המתבגר מכונ את
עצמו כ ,agent ,פעיל ,יוז ,מודע לגופו ולצרכיו .לעומת זאת המתבגרת ,נדרשת לממש את
מיניותה בתו סב של דרישות ורצונות סותרי ,המובילי להעדר אוטונומיה ).(Martin, 1996
מה מרגישות נערות לגבי סביבת החברות הקרובות? הא נוכחות מהווה גור סיוע ותמיכה
או שמא להיפ? מהשיחות שלי ע בנות בכיתות ,קיבלתי את הרוש ,שלמרות הכל ,עדיי אי
תחלי #ל'חברה הכי טובה' .במקרי רבי ,בייחוד כאשר מדובר בחוויות של פגיעה ,משמשות
המתבגרות כאוז קשבת ,האחת עבור השנייה .לא אחת ניגשה אליי בחורה אחרי הסדנא ,ושיתפה
אותי בסיפור אישי קשה ,כמו למשל אונס שקרה לחברה שלה .ע זאת ,נושאי אינטימיי
אחרי כמו אוננות ,נדמו יותר כטאבו בקרב מתבגרות .ע זאת ,לא ברור עד כמה השיחות
בכיתות ,אכ משקפות את ההתנהלות מחו -למסגרת בית הספר .חלק מהנערות שפגשתי ,הביעו
חשש לדבר בחופשיות ע חברות על חוויות מיניות .ה פחדו מרכילות ,משמועות ,מהפרת סודיות.
תחושות דומות עלו משיחות שניהלה  Fineע מתבגרות אמריקאיות ).(1992
כיצד מתארי בני את מערכות היחסי שלה ע בנות זוג? הא ג ה כורכי את גילויי
המיניות במערכות יחסי? לפעמי .כשחשבתי על זה נזכרתי באחד הויכוחי הגדולי שלי
בנעוריי .הייתי ע מעט מאוד ניסיו מיני אמיתי ,אבל עקרונות כבר היו לי למכביר .ישבתי שעות
ע חבר טוב ,ודיברנו על משמעות של יחסי מי עבור בנות ועבור בני .התקשתי לתפוס ,אי
יכול להיות שהוא מסוגל ,לשכב ע בחורה ,ג כשהוא לא מרגיש שו דבר כלפיה .הוא הסביר לי,
שאצל בני ,מי ואהבה יכולי להיות קשורי ,אבל ה בעצ שני דברי נפרדי .כנערה ,למרות
שמאוד ניסיתי ,לא ממש הצלחתי לדמיי ,אי זה להנות ממי ע מישהו זר לגמרי .במפגשי שלי
השנה נוכחתי ,כי בדומה לשיחה שלי מלפני  8שני ,נערי רבי יוצרי הפרדה בי מי ,שמהווה
חלק מקשר מתמש ע בחורה ,לעומת מי מזדמ ,ע מי ש"נותנת" .נערי מעידי על עצמ,
שה מחפשי במערכות יחסי תערובת של חברות ומי ,מחויבות איננה קריטריו מכריע עבור
) .(Martin, 1996נערי נוטי לקיי יחסי מי על מנת לבסס בגרות ולהשיג סטטוס חברתי ,בעוד
שמרבית הבנות רואות בזה דר לבטא אהבה ,ולהגדיל את האינטימיות בקשר .כתוצאה מכ,
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בני יטו יותר לקיי יחסי מי ע מישהי זרה יחסית ,יהיו לה יותר שותפות מיניות ,וה יטו
לנתק בי סקס לאהבה ) .(Nielsen, 1991:370ע זאת ,קשר קרוב ע בת זוג נתפס כמטרה בפני
עצמה ,אליה שואפי מתבגרי רבי ,וכא ה חושפי קשיי רבי .בסדנאות שקיימתי ע
בני בלבד ,כמו ג בראיונות שער  ,(1994) Mac an Ghillעלו תחושות של ביישנות וחוסר

ביטחו עצמי .כמעט בכל פע שדיברנו על חיזור ,אמרו לי הבני ,ש"זה לא פייר שמצפי מאיתנו
תמיד להתחיל" .הנערי הלינו על הקושי בהתמודדות ע הנורמות והציפיות מסביב :עד כמה
קשה ומאיי ,לפעמי ,להתחיל ע בחורה ,ועד כמה בעייתי לשמור על מערכת יחסי יציבה אחר
כ .התפיסה הדומיננטית בחברה ,על פיה גברי מוצלחי "משיגי בקלות" נשי ,עומדת
בסתירה לחוויה של חוסר היכולת ליצור קשר מיני ע בנות.
מה לגבי סביבת החברי הקרובה? בניגוד לשיחות שלי ע בנות ,בשיחותיי ע בני ,לא
הצלחתי להתרש ,הא קיי גילוי לב ושיתו #אמיתי בי הנערי לבי עצמ .הא ה חולקי
קשיי ולבטי זה ע זה? הא ה משתפי? יתכ מאוד שכ ,אבל ג א כ ,ה מצליחי
להסתיר זאת היטב .האווירה הקבוצתית בסדנאות ע בני היתה פעמי רבות עוקצנית
ומלגלגת .הנערי איתגרו כל הזמ ,את גבריות של חבריה ,ולא איפשרו לחולשה משו סוג
שהוא להתגלות .לעומת זאת ,בחלק מהקבוצות הנשיות ,ג א לא בכול ,התפתחה אווירה של
קבלה ,שאיפשרה לחלק מהנערות לפתוח את ליב ,ולספר חוויות אינטימיות לקבוצה .הא
האווירה בקבוצה משקפת את מה שמתרחש ג בהעדרינו? חלקיתHolland et al. (1993) .
טועני כי השיחה הקבוצתית בקרב גברי צעירי עשויה להיות מאוד לא תומכת עבור
האינדיבידואל .בקבוצות מעי אלה ,הפרט חשו #להקנטות ,וכ ללח -לבטא ולהגדיר את עצמו
בדר שתוכיח את גבריותו .על הנער להתמודד ע נורמות וציפיות של קבוצת השווי ,שמצפה
ממנו להתבדל מסממני נשיי או הומוסקסואליי .על מנת להוכיח גבריות ,על הנער לספר כי
שכב ע נשי רבות ,בדר כלל ע"י התרברבות והגזמה בפני עמיתי .חיזוק לכ עולה מהראיונות
שתיאר  .(1994) Mac an Ghillלדבריו ,הנערי סיפרו על חוויות של בדידות ובילבול שחשו בקרב
בני גיל וחבריה .המתבגרי דיברו על הקושי שלה לבטא תחושות ורגשות ,משו שה
התרגלו להסתיר אות ,במקו להחש .#התחושה הכללית היתה של בורות רגשית ,כלומר שאי
מקו בטוח לדבר על רגשות .הנערי סיפרו שבקרב חבריה יש נטייה ליצור דיכוטומיה בי מי
לרגשות ,ורצו להפריד בי השניי .על פי  Mac an Ghillהעדר השפה הרגשית ,הוא אחד
הגורמי שמובילי לקושי בהתפתחות הזהות המינית אצל חלק מהנערי.
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סיכו
בעבודה זו ניסיתי להצביע על הקשר הקיי בי השיח על המיניות והמי בגיל ההתבגרות ,ובי
החוויות של בני הנוער עצמ .במוקד הניתוח עמדה ההכרה כי ,גו #האד אינו רק יציר גשמי,
אלא הוא מגל בתוכו ערכי ,נורמות ומבני חברתיי .כ מתנסחת :(2000:19) Lynn Philips
We don't simply live inside our cultures. In many ways our cultures live inside of us
הגו #בחברה המערבית ,מהווה אתר ציבורי ,אשר מבוקר באופ מתמיד על ידי האחרי )פוקו,
 .(1997הציפיות מהגו #הגברי/הנשי מגלמות בתוכ את הדרישות ההתנהגותיות מהפרטי בחברה.
כפי שניסיתי להראות במהל העבודה ,במסגרת השיח שמתגבש בבי"ס ,כמו ג בחברה באופ
כללי ,קיימת הבנייה דיפרנציאלית של המיניות "המקובלת" ו"הרצויה" עבור כל אחד מהמיני.
להתרשמותי ,בית הספר ,כזירת חיברות מרכזית ,נושא על דגלו את עקרונות השוויו בי המיני,
א בפועל ,הוא משמש פעמי רבות כמנגנו המשעתק את יחסי הכוחות הקיימי .ההחצנה של
מיניות הנער ,נתפסת בראש ובראשונה כתופעה טבעית ,נורמלית וא #רצויה ,כל עוד היא מתבטאת
בהפגנת דח #מיני פעיל ,יוז והטרוסקסואלי .לעומת זאת ,מיניות הנערה מוגדרת במונחי של
מחלה ,קורבנות ומוסריות ,תו המנעות מלהכיר ברגשות של עונג ודח #מיניי .במקביל ,קהילת
בני הגיל ,נערי ונערות כאחד ,מקבלת על עצמה את תפקיד הפיקוח על המיניות ,שהיה נתו עד
גיל ההתבגרות בידי ההורי .בני הנוער ,בני ובנות כאחד ,חשי שבני גיל מהווי "שומרי
גבולות" .חברת המתבגרי בינה לבי עצמה ,מנהלת שיח מגביל ונוקשה ,ומפעילה סנקציות
חברתיות במטרה למנוע את פריצת הגבולות הנורמטיביי על ידי חברי וחברות מקרבה.
אחת התוצאות של המנגנוני שסקרתי ,היא שנערי ונערות אינ חופשיי לחקור את
מיניות ,ולהנות ממנה ,ה אינ יכולי להיות משוחררי מסכנות פיזיות וחברתיות.
"Girls and women are entiteld to have sexual subjectivity, rather than simply to be
sexual objects (p. 19)" ; " While too few safe spaces exist for adolescent women's
exploration of sexual subjectivities, there are all too many dangerous spots for their
exploitation " (Tolman: p. 39).
כמה מילי על מגבלות המחקר ,הבחירה במתודולוגיה זו ולא באחרות ,טומנת בחובה יתרונות
וחסרונות .אחד היתרונות המשמעותיי ,נוגע לעצ שאלת המחקר .הסתכלות על הסדנאות
הכתתיות ,איפשרה לי לבצע שני תהליכי ניתוח מקבילי .מצד אחד ,ניתחתי את השיח הפנימי בי
בני הנוער לבי עצמ ,ומצד שני ,ניסיתי לבצע ניתוח ביקורתי של ההנחייה שלי .הסתכלות
ביקורתית על ההנחיה שלי ,היא בעצ משוב פרקטי ,שמקד בפועל את העשייה החינוכית
היומיומית .החסרו המרכזי בהסתמכות הבלעדית על היומ שלי ,הוא סכנת הסלקטיביות.
תפיסותיי כחוקרת עשויות להשלי משקל יתר על היבטי מסוימי שמענייני או מטרידי
אותי בסיפור ,ואינ משקפי בדיוק את עולמ של בני הנוער .במיוחד לאור העובדה שלא ערכתי
ראיונות אישיי .מגבלה נוספת של העבודה הנוכחית נוגעת ליכולת ההכללה המצומצת שלה.
הסדנאות אות אני מנתחת נערכו ,כאמור ,בבתי ספר יהודיי ברחבי ירושלי ,חלק הגדול בקרב
אוכלוסייה נורמטיבית ,הלומדת במסלול עיוני .לפיכ ,לא מיוצגות במחקר קבוצות אתניות רבות,
כגו עולי חדשי ,נוער במצוקה ועוד.
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מה נית לעשות בנושא? לדעתי ,יש בראש ובראשונה ,להכניס את ההורי לתמונה .הורי
רבי מאמיני כי א "לא נדבר על זה ,זה לא יקרה" .קיי קושי גדול להודות בקול ר,
שהילד/ה כבר "עושי את זה" .ההכחשה ועצימת העיניי ,מקשי על בני הנוער לפנות להורי,
ולשוחח אית בחופשיות על הנושאי שמטרידי אות ,כמו למשל ,להתייע -אית על שימוש
מושכל באמצעי מניעה .הורי שהשתתפו במחקר בנושא ,הודו כי ה מאוד נבוכי ,ולכ
מתקשי לשוחח ע ילדיה על מיניות ומי .הורי רבי חשו כי אי לה מספיק מידע ,ומכא
שבמקו להסביר ,ה בעיקר מזהירי מפני הסכנות הכרוכות במי ,ועושי זאת לרוב ע
בנותיה ולא ע בניה ) .(Moore & Rosenthal, 1993מנגד ,נמצא כי מתבגרות שדיווחו על
התנסויות מיניות ראשונות מהנות ,התאפיינו בכ ,שה שוחחו ע אימ על דח #מיני נשי .אמהות
אלו חלקו את המידע שלה ע בנותיה ,תו שה נותנות תוק ,#ואפילו חוגגות ידע זה עימ
) .(Thompson, 1990ההכרה של ההורי בהתבגרותו המינית של הב או הבת ,וקבלה פתוחה
ואמיתית של המשמעויות של התבגרות זו )כמו למשל ,מת לגיטימציה לאונ( ,יכולה לחולל
פלאי .אנו ,כחברה ,צריכי לתת להורי כלי להתמודדות טובה יותר ע ההיבטי המיניי
של ילדיה בגיל ההתבגרות )כמו למשל ,ספרי ,תוכניות טלוויזיה ,וייעו -מטע בי"ס(.
שנית ,לתפיסתי ,על בית הספר לתפוס מקו אחר בחינו מיני של בני נוער .משיחות רבות שלי
ע המורות ,הרגשתי שג ה קצת אובדות עיצות .מצד אחד ה נשאלות שאלות ע"י התלמידי,
ונדרשות פעמי רבות להביע עמדה ,לתת מידע ולסייע בשעת מצוקה .מצד שני ,ה לא עברו כל
הכשרה רלוונטית בנושא .כפי שראינו במהל העבודה ,סגל ההוראה שות #פעמי רבות לתפיסות
הסטריאוטיפיות הרווחות ביחס למיניות של מתבגרי ומתבגרות ,ובעצ ,אי כא פלא .קוד כל,
משו שמורות ומורי ה חלק מהחברה ,ולכ ה משקפי את התפיסות הרווחות בה .א מעבר
לזה ,סגל ההוראה ,אמנ עובר השתלמויות וסדנאות רבות בתחו עיסוקו )לשו ,מתמטיקה
וכו'( ,א נעדר השכלה הקשורה בהתפתחות מינית .אני מאמינה כי בנייה של תוכניות ,בעלות
אוריינטציה פמיניסטית ,המיועדות למורות ולמורי ,שיתנו בידיה כלי טובי יותר להוראה
וייעו -בכיתות ,עשויה לגרו לשינוי משמעותי בשטח .במקביל ,יש מקו להכנסת תוכניות
חינוכיות המיועדות לבני הנוער עצמ .תוכניות שיקדמו "חינו מיידע" ,כלומר שידברו באופ גלוי
ואמיתי על הבחירה של מתבגרי ומתבגרות לחוות את מיניות .שיעורי חוויתיי ,שידברו על
הדבש ,ולא רק על העוק -שבמי ,יאפשרו למתבגרות ,כמו ג למתבגרי ,לפתח ולממש את
הסובייקטיביות המינית שלה .דווקא שיח פתוח על האפשרויות והסיכוני ,הנלווי למגע מיני,
יבטיח התפתחות בריאה יותר ומוצלחת יותר .זה לא מספיק להזמי אותנו ,על מנת שנדבר על
תקיפה מינית ואונס .ראוי לשלב תוכנית מקיפה יותר ,שתת מידע שוויוני וליברלי לבני הנוער .כל
התערבות צריכה לקחת בחשבו את התפקיד המכריע שממלאי בני הנוער עצמ ,בעיצוב
המיניות של חבריה וחברותיה .כמבוגרי ,חשוב שנגלה רגישות להשפעות החברתיות
העוצמתיות שפועלות במגרש החברתי של המתבגרי .הכרות וזיהוי נכוני של מה שקורה במגרש
זה ,תאפשר לנו לרתו את הכוחות החיובי לעזרתינו ,ולהלח בכוחות השליליי ביעילות.
ולבסו ,#ג אנחנו כמנחות במרכז סיוע ,נדרשות לפתח חשיבה ביקורתית כלפי התכני שלנו
עצמינו .מרבית המסרי שביטאתי השנה ,היו מסרי שקידמו את השויו בי המיני .אול ,כפי
שנוכחתי בעצמי ,בצד אות מסרי חשובי שאני נושאת עימי בכיתות ,מסתתרות לא אחת
הנחות סמויות ,בעיתיות .אני לא בטוחה שאני ,או כל אחת אחרת ,יכולה להשתחרר מתפיסות
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שמרניות לחלוטי ,אבל חשוב להיות מודעות לקיומ .יש לקיי תהלי בחינה מתמיד של התכני
שלנו ,והדרכי בה ה מועברי .תהליכי של משוב עצמי וחיצוני ,השקעה בפיתוח הדרכה,
והרחבת מגוו הסדנאות ,יכולי לספק מענה לחלק מנקודות החולשה שחשפתי .ולבסו ,#א נצא
לחקור את התופעות והמגמות הקיימות ,ולהצביע עליה ,נוכל להעצי את השיפור .לראייתי,
הבנה טובה יותר של השיח סביב מיניות של מתבגרי ,תוכל לסייע לנו לקד תפיסות והתנהגות
שוויוניי יותר במסגרות חינוכיות בפרט ,ובחברה בכלל.

כמה מילי לסיו
בבואי לבחו רטרוספקטיבית את התהלי שעברתי השנה בתהלי ההתנדבות ,התחושה העזה
ביותר המלווה אותי ,היא התחושה האיתנה שעשיתי ,ששיניתי .זה הרגע לשאול את עצמי  ,איזו
דר עברתי במהל חודשי ההתנדבות? תשובה אחת לשאלה נמצאת ברובד האינטלקטואלי,
כלומר בעמודי העבודה הזו .אני מרגישה שצורת החשיבה הפמינסטית ,והתיאוריות העוסקות באי
שוויו ,סייעו לי לתת ש ,משמעות ומסגרת לחוויות שלי ושל המתבגרות והמתבגרי שפגשתי.
תשובה אחרת לשאלה  ,איזו דר עברתי ,נמצאת ברובד האישי .דיפדפתי בדפי היומ שלי ,וגיליתי
את הקטע הבא ,שלטעמי מתמצת במידה רבה את מה שעברתי השנה:

"כאשר אני ניצבת מול הלבטי הרבי ,אני מנסה לחזור אל נקודת ההתחלה ,מה הניע אותי
לעשות את מה שאני עושה? התשובה לכ נמצאת בזיהוי המקו שממנו אני מגיעה אל הכתה,
מקו אידיאולוגי מובהק .המצברי שלי לא רק מלאי בעובדות ,סיפורי וטיעוני ,אלא
ובעיקר באמונה שיכול וצרי להיות ג אחרת .העמדה הזו נותנת הרבה כוחות ,ומהווה מקור
מוטיבציה פנימי לעשייה ,אבל היא ג מציבה אותי במקו פגיע ורגיש .כ למשל ,אני נדרשת
לבחו היבטי בזהות שלי ,שעימ לא בהכרח התעמתתי בעבר .נוס #על כ ,בכתה אני נוכחת כל
פע מחדש ,מה רחוקה תפיסת העול שלי ,מזו של המתבגרי ,שצעירי ממני רק בכמה שני.
זו חוויה מייאשת ,א ג מאתגרת במידה רבה .באופ פרדוקסאלי ,דווקא האמירות של
המתבגרי והמתבגרות ,מזכירות לי שוב ושוב למה אני פה ,ולמה זה חשוב".
עבור כל נער ונערה הסוגיות בה נגעתי ה טעונות ,ואני אסירת תודה לכל אחת ואחד שפתחו
את ליב בפניי ,ושיתפו אותי בדעת ,עמדת וחוויותיה .מי ית ונמשי יחד לשנות לטובה...
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