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פורנוגרפיה? לא בבית ספרנו!
מכו תודעה למע נפגעי ונפגעות תעשיית המי בפניה למשרד החינו:
השתקת בעיית שימוש בני נוער בפורנוגרפיה לא תגרו! לה להיעל!!
למרות שתופעת גלישת בני נוער וילדי! באתרי פורנוגרפיה ידועה ,מעדי #משרד החינו
שלא להתמודד ע! הבעיה סרטו של בוגר "תלמה ילי" ,שח #שמואלי" :פיית השיניי!"
נאסר להקרנה במסגרת פסטיבל הסרטי! של משרד החינו שיער מחר )יו! ד'( בהרצליה.
הנגישות שמציע האינטרנט לאתרי פורנוגרפיה ,הפכה את בני הנוער לצרכני פורנו קבועי! .הורי! מעידי!
שכאשר ילד! עובד על המחשב ,אי ה! יכולי! לדעת בוודאות א! האינטרנט משמש ככלי להכנת שיעורי
בית ,או שילד! העביר את זמנו באתרי סקס .הבמאי הצעיר ,שח #שמואלי ,בסרטו "פיית השיניי!",
מתמודד ע! הסוגיה ,ומראה כיצד נער מתבגר מסתגר בחדרו ובעוד הוריו בטוחי! כי הוא מתאמ על
דרשתו לקראת טקס העלייה לתורה בחגיגת בר המצווה ,גולש הנער לאתרי סקס וא #מתקשר לאחד מה!.
מספר ימי! לפני פתיחת הפסטיבל הודיעה לשמואלי נציגת משרד החינו ומפיקת הפסטיבל ,אורנה ספיר
ק! ,כי בהתייעצות ע! הוועדה לבחינת הסרטי! ,הוחלט לפסול את הסרט בשל החשש מפגיעה ברגשות
הציבור הדתי.
לאה גרינפטר גולד ,יו"ר מכו תודעה" :זו לא פע! ראשונה שמשרד החינו וועדת החינו בכנסת שמי!
רגליי! למי שמעוניי להעלות את נושא הפורנוגרפיה שהינו טאבו לדיו ,בפני אלה שחשופי! לפגיעה ב!
עצמ! .תכניות רבות שאמורות להעלות בפני התלמידי! כיצד להיזהר מהאינטרנט ,מהצ'אטי!,
ומפדופילי! שמסתובבי! ברשת ,כמו ג! קרוב אליה! בי המחנכי! אות! והמגדלי! אות! ,מעלות אבק
במגרות משרד החינו .נושא הפורנוגרפיה והגישה של הנוער שלנו נמצא עמוק מתחת לשטיח ואי פוצה
פה .אני קוראת למשרד החינו שלא לפגוע בחופש הביטוי של קבוצת יוצרי! ואמני! צעירי! שסו #סו#
שמה על המפה את המציאות העכשווית מבלי למצמ ,,וקוראת לנו ,לחברה הישראלית ,להתמודד באומ,
בתופעות האלו ,לפתוח עיניי! ולדו במצב".
מכו תודעה למע נפגעי ונפגעות תעשיית המי ,מנסה להביא למהפ תודעתי בתפיסת הציבור את
תעשיית המי ,בה הפורנוגרפיה היא מרכיב מרכזי .הנשי! והגברי! המצולמי! ,נמצאי! לרוב במצבי ניצול
קשי! .הפורנוגרפיה מציעה למשתמש אשליה מעוותת ,המשבשת לחלוטי את התפיסה של מהי מיניות
ומהו מי .כדי להתמודד ע! המציאות העכשווית אליה חשו #הנוער ,יש צור להעלות את הנושאי! האלה
על סדר היו! בבתי הספר ולא להשאיר את החינו המיני בידי האינטרנט והמדיה בלבד.
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