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הנדון :ניצול מיני בבסיסי חיל האוויר – הצעה לפעילות מניעתית חינוכית
שאלת מליון הדולר המסתתרת מאחורי הפרשה היא :איך עשרות החיילים
שקיימו יחסים עם הנערה ,לעיתים באפן קבוצתי  -וכל האחרים שידעו ושתקו -
לא היו ערים לכך שהם משפילים אותה והורסים את חייה( .מתוך במוסף "6
ימים" של ידיעות אחרונות  05מאי " :02צעקו לעברה 'מזרון'" ,הזונה של
הבסיס" וגם "לא מפתיע אותי שצילמו את יחסי המין .למה לא? זו חוויה שהוא
עבר בבסיס והוא רוצה מזכרת") .התשובה על שאלה זו מורכבת .אתמקד
במרכיב העיקרי שלה :החינוך לגבריות אלימה ואכזרית המבוססת על הצגת
האישה כחפץ מיני ,צעצוע סקס של גברים .לתעשיית הפורנו תפקיד מרכזי
בחינוך הזה .סרטי הפורנו מלמדים בנים כי יחסי מין אינם אלא יחסים בין אברי
מין ולא בין האנשים המחוברים אליהם ,שחיי מין "טובים" מבוססים על החלפה
סיטונית של בנות/בני זוג ,שהכרות מוקדמת בטרם יחסי מין אינה נחוצה כלל,
שהתענוג המיני קשור לחוויות של כאב ,כפייה ,השפלה ,ניכור .גם נשים רבות
גדלו על שטיפת המוח הזו ולמדו להימשך ליחסי מין המבוססים על השפלתן
וניצולן.
"הצלחה" שיווקית זו של הפורנו הביאה גם את אלו המשתייכים למחנה
הליברלי להגן על תעשיית הפורנו מפני הגבלות ,בהאמינם כי הפורנוגרפיה היא
טבעית לגברים ,שגברים צריכים אותה ,ושזו דרך גבר באישה .הצלחתה של
תעשיית הפורנו היא לא רק למכור לנו פורנו אלא גם לשכנע אותנו שהתנגדות
לפורנו הוא אקט שמרני ,צר אופק ,שייך לדתיים "חשוכים" ועוד.
הצעתי היא:
כמפקד בסיס טירונים וכקצין בריאות נפש בכיר לשעבר ,אני יודע כי הצפייה
בפורנו בחדריהם הפרטיים של החיילים היא דבר שבשגרה .לא ,אינני ממליץ
לשלוח את הרס"ר לבלוש אחרי סרטי פורנו בחדריהם של החיילים ,וזאת לא
רק מפני שפלישה כזו לחדריהם של החיילים עלולה לעודד את הצפייה ולא
לצמצם אותה ,אלא בעיקר מפני שהמאמץ העיקרי צריך להתבסס על הסברה
ומידע אודות נזקי הפורנוגרפיה לנפשם של אנשים ונשים כאחד וליחסים

ביניהם .אסור שהצבא ימנע מנקיטת עמדה בעניין זה ,במיוחד לאור המחקרים
הרבים המעידים על קשר סיבתי בין צפייה בפורנוגרפיה לבין אונס ופגיעה
מינית בנשים ובילדים .חשוב שחיילים יקבלו מידע על כך שצפייה בפורנו
מעודדת ניצול והשפלה מינית של נשים ,הטרדות מיניות ותקיפות מיניות .חשוב
להביא לידיעתם כי מעדויותיהם של קציני מבחן ועובדים סוציאליים במשפטי
אונס קבוצתי ,חוזר ועולה דפוס דומה :הנערים והגברים צפו בפורנו זמן קצר
לפני האונס וביצעו אותו כשיחזור מדויק למה שראו בסרטי הפורנו .כמו כן עולה
מעדויות אלה כי נערים שהשתתפו באונס קבוצתי התייחסו למעשיהם כאל סוג
של בידור ובילוי ,הם לא ראו פגם מוסרי במה שעשו .הסביבה גם היא מגיבה
בשתיקה שבהסכמה .כאשר הצבא אינו נוקט עמדה ואינו חושף את החיילים
למידע הזה ,הצבא הופך לשותף לאונס ,להטרדות מיניות .ברור שהצבא אינו
אשם בכך שחיילים צופים בפורנו (בנים מתחילים לצפות בסרט פורנו בגיל ,)00
אבל הצבא יותר מכל ארגון אחר ,יכול לפעול למען חינוך למיניות אחראית
ובוגרת (למרות המורכבות של הגדרה כזו) .הצבא משקיע כסף רב בחינוך
למניעת סמים( .פוסטרים ,סרטי הדרכה ,הרצאות) .מדוע הצבא נמנע מלפעול
בתחום החינוך למיניות בוגרת?
מפקד חיל האוויר :אנא אל תחפש את המטבע מתחת לפנס .קל לתפוס את
האשמים ולהענישם .קשה הרבה יותר להתמודד עם תרבות הפורנו שחדרה
לכל בסיסי צה"ל ומגבירה את האלימות המינית .אל תהסס לנקוט עמדה
אמיצה ולפעול כמחנך .רק ייבוש הביצה הפורנוגראפית בצבא יכול למנוע
מהיתושים לעקוץ.
ד"ר חן נרדי – פסיכותרפיסט (סא"ל בדימוס)
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