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  : דוחות מחקרבשדה מחקר התקשורת

 

ניתוח ההיבטים הפומביים של הייעוץ המיני בעיתונות מדיה:  ,מדע ,מין

 עברית ייעודית הה

                              *יואב קניאס

 

לנו מייעצים שלוגים במדיה השונים, לא פעם אנו קוראים, צופים או מאזינים לדברי סקסו

הטריוויאליות שבסיטואציה ואולי ומדריכים אותנו כיצד לשפר את חיי המין שלנו. אולם, לצד 

בפומבי  מומחה' מדבר אלינו 'המציג עצמו כ ,כיצד אדם. למשל, בשלה, מתעוררות שאלות רבות

על התחום האינטימי ביותר בחיינו? מדוע הוא לא מותיר זאת למסגרת הקליניקה הפרטית שלו? 

בנוגע לחיי המין? האם  פשר לו להגיע לבמה הזו ומדוע? מהיכן הוענקה לו הסמכות לייעץימי א

הוא רופא או פסיכולוג? מה גורם לאותם מאזינים, צופים וקוראים להמשיך ולפנות לאותם 

? ומה מניע בפומבינדונו לא כלל עד למאה העשרים שמומחים בשאלות הנוגעות למין ולמיניות, 

  את המדיה להעניק לשיח זה את הבמה?  

 

ייעוץ  –תחום הידע המיני )סקסולוגיה רית של ההכרה הציבומראה כיצד  טעבודת הדוקטור

 התפתחה על בסיס קיומה הפומבי והעקבי בעיתונות המודפסת ,כפרופסיה בארץ, וטיפול מיני(

הודרו במשך ש, הנושאים האינטימיים בהם היא עוסקת ,. זאת למרות, ואולי בזכותהייעודית

הגדלת רווחיהם לה לקוראים והתגלו על ידי המדיה כמקור משיכששנים מהשיח הפומבי, עד 

ם הזמן עו נות הנשים, הנוער והפנאיהחל להתפתח במדורי הייעוץ בעיתותחום ידע זה הכלכליים. 

שפה מינית פומבית, המשלבת שפה התפשט לשאר עמודי העיתונים, תוך יצירת  סיקורו

 ,תהבחירה להתמקד בתחום זה נבעה ממשמעותו המורכבפרופסיונאלית ויומיומית כאחד. 

שתאפשר בחינה רגישה ועמוקה של השינויים החברתיים, התרבותיים והאידיאולוגיים שחלו 

בחברה הישראלית לאורך השנים. בחינה זו מתאפשרת לאור נושאי העיסוק של תחום הידע 

כגון:  ,המיני, הקשורים בגוף ובנפש כל אדם והנוגעים במרכיבים העיקריים של החיים האנושיים

משפחה, תפקידי מגדר, מערכות יחסים, מוסר, נורמות התנהגות חברתיות, ילודה, פריון, רבייה, 

 נישואין, נטיות מיניות, רפואה, הנאה ועוד. 
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אולם, מקור חשיבות מחקר זה לחקר התקשורת, מצוי באפשרות לזהות באמצעותו תהליכים 

ת ערכים, הנוגעים לאופן התפתחות דפוסי הסיקור ומקומה של התקשורת הישראלית בהחדר

, שירתו אינטרסים כלכליים של גופי התקשורת, םבתורנורמות ואידיאולוגיות מסוימות. הללו 

, למרות האופי האינטימי של הפרקטיקות המיניות בעידן על כן. קהל צרכניהםלהרחיב את  שרצו

 המודרני, הדיבור על המין מעוצב, משועתק ומופץ באופן ציבורי ופומבי על ידי המדיה. 

 

בין הגומלין שהתפתחו יחסי חושף את  ,, שבו מתמקד המחקרזהשיח פומבי ניתוח כך, אם לבהת

מטרת . בינה לבין תחומי ידע אחרים העוסקים במיןוכן את יחסי הכוח  המדיה לבין הסקסולוגיה

מקומו ובביטוייו של תחום ב, תוך התמקדות לבחון לעומק יחסים מורכבים אלה יתההמחקר הי

. 20-של המאה ה 30-החל משנות ההייעודית י שעוצב והופץ בעיתונות העברית , כפהידע המיני

מאפייניו הפרופסיונאליים של תחום ידע זה משתלבים עם  אופן הבאיזשואל המחקר:  ,בנוסף

 ובהבאתמדיה נו ובין הואיזה תפקיד ממלאים היחסים ביייצור הידע במסגרת המדיה?  דרכי

         ?הישראלית בהבניית המיניותלשיח הציבורי ו

 

( הראו שהמדיה מהווים כלי Furedi, 2004; 2008בעת שסוציולוגיים ביקורתיים )למשל: אילוז, 

נוסף, שבאמצעותו מופץ הייעוץ המיני והפסיכולוגי כחלק מהתרבות התרפויטית הנפוצה בחברה 

של תחום הידע מדעי -, שתהליך ההכרה הפרופסיונאליהמחקר מראה ,(1988)פרויד,  המערבית

 כפרופסיה. קיומו בהמיני בארץ, היה כרוך בפומביותו ועל כן היא מהווה מרכיב אינהרנטי 

 

נקטתי טכניקות הייצור וההפצה של שיח זה וזיהוי משמעויותיהן האידיאולוגיות,  לצורך בחינת

וסקת (, שעDiscourse Historical Approach The בגישה ההיסטורית ל"ניתוח שיח ביקורתי"  )

מד הדיאכרוני יבניתוח השינויים בפרקטיקות השיח של תחום ידע מסוים באמצעות בחינת המ

פוליטי שבו הם מתרחשים, תוך הסתייעות בתיאוריות חברתיות ותרבותיות -וההקשר הסוציו

(Wodak & Meyer, 2001.)  לפיכך, הקורפוס המחקרי מורכב בעיקרו מכתבות הסברה והדרכה

לגוף הפורה, פרקטיקות מיניות ועונג מיני, מערכות יחסים זוגיות, נטיות בנושאים הקשורים 

מיניות, התבגרות מינית, לצד מדורי ייעוץ הכוללים שאלות קוראים ותשובות מומחים. שיח 

בעיתוני נשים )למשל: "עולם האישה" החל  20-פומבי זה בלט החל משנות השלושים של המאה ה

לצד עיתוני נוער וחיילים זאת, שמהווים את עיקר הקורפוס.  (,1947-, "לאישה" החל מ1940-מ

 ם אלטרנטיביים שעניינםמגזיני ,(1981-, "במחנה" החל מ1957-)כגון: "מעריב לנוער" החל מ

(. 1978-החל מ -ו"מוניטין" 1937-פנאי, בידור ואקטואליה )כגון: "העולם הזה" החל מ

אשוני במסגרתה בין השיח המיני הפרופסיונאלי ההתמקדות בעיתונות זו, נבעה מזיהוי המפגש הר

גוון פרסומים החל מתקופת היישוב ועד לשנות ילזה הפופולארי, שהתקיים באופן רציף במ

מאפשר ניתוח השוואתי מקיף ביותר של השינויים שחלו בתחום זה  מפגש זההשמונים. לכן, 
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תקשורתי הישראלי ככלל ולזה לאורך השנים, בניגוד למדיה האחרים שנכנסו מאוחר יותר לשיח ה

 .  1בתחום המיני בפרט

 

רפואי, אלא כאל תוצר של -נקודת ההתייחסות של מחקר זה למיניות איננה כאל מושג מדעי ביו

גישת ההבניה לפי המערבת משמעויות מוסריות ואידיאולוגיות.  ,תרבותית-הבניה חברתית

אלא היא תלויה  ,רסאלית למיניות(, אין הגדרה אוניבSocial constructionism) החברתית

פקוד יתרבותיים בכל התנהגות או מצב. לכן, יש לבחון את הת-במרכיבים הטבעיים והחברתיים

. גישה (Weeks, 2002) המיני בהקשר חברתי, משום שהוא מובנה באמצעות שיחים ופרקטיקות

וטבוע בפרט, שנתפס  הרואה במיניות חלק טבעי Essentialism),) לגישה האסנציאליתזו מנוגדת 

 (.(Morrow, 2008כבעל אינסטינקט או דחף מיני, שמקורו ביולוגי ובלתי תלוי בחברה 

 

השיח העיתונאי הנחקר מבטא את המאבק בין שתי תפיסות אלו לאורך המחצית השנייה של 

המאה העשרים. נקודת המוצא למאבק זה היא בתפיסה האסנציאלית, לפיה המשפחה הזוגית 

נורמטיבית הפקיעה את המיניות לעצמה תחת פעולות הרבייה. לכן, לה בלבד שמורה זכות -טרוהה

חדר השינה של ההורים. כך, כל מה שהילודה אינה  - הדיבור על מין במקום היחיד שנועד לכך

(. בהתאם לכך, מיניות ילדים ונוער נותרת מחוץ 1996מסדירה מוכחש, מושתק ומדוכא )פוקו, 

המיני הלגיטימי וכך אף מושתקים חיי המין של הרווקים, ביטויים הומוסקסואליים למעגל השיח 

ופרקטיקות מיניות שאינן מובילות לרבייה נתפסות כסטיות, המתקיימות באתרי סובלנות 

 מרוחקים מהחברה. 

 

מיני הפומבי מהווה בסיס לקיום ייעוץ ההגיוון בהתמחות הפרופסיונאלית של המשתתפים בשיח ה

ות בתחום הידע המיני ועל משמעויותיו הערכיות, המוסריות והתרבותיות, כמסי כוח על המאבק

שהתעוררו בקרב גורמי כוח פרופסיונאליים ומדעיים שונים במסגרת הבמה הפומבית. במובן זה, 

הצעירות של התחום והלימינאליות הפרופסיונאלית שלו הפכו אותו לסחורה אטרקטיבית 

, אשר מיהרו לתבוע את בעלותם עליו ולכפות עליו את מושגי השיח למומחים מתחומים רבים

 (.Salazar & C´aceres, 2013 2016 ,Kos´cian´ska;) הפרופסיונאלי והמדעי שממנו הם באים
לצד  הנוטלים חלק בשיח הייעוץ המיני הפומבי יםלפיכך, ניתן לראות את גיוון הקולות המקצועי

ם הרפואה הפיסיולוגית )המשפחה, גניקולוגיה, פסיכיאטריה(, חלקם מגיעים מתחוהסקסולוגיה. 

 חלקם מתחום מדעי הנפש )פסיכולוגיה(, או מדעי החברה )עבודה סוציאלית, חינוך(.

                                                      
, וןארנו רביב)כנית הייעוץ הראשונה ברדיו )"תפוח ועץ" ברשת ב'( והחלה לפעול ת 70-למשל: רק באמצע שנות ה 1
כנית בנושא )"איזו מין תכנית" עם דר' רות וסטהיימר והיה ניסיון לת 90-ואילו בטלוויזיה רק בתחילת שנות ה( 1988

 . ( 2בערוץ 
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ביצעתי ניתוח  המיני בתוך השדה התקשורתיהייעוץ לחשוף את אסטרטגיות הפעולה של שיח כדי 

שאים הספציפיים כלל זיהוי והגדרת התכנים או הנו – הרובד התמטי. 1: בארבעה רבדים

. 2 '.תפקידי מגדר, פריון, יחסי כוח, הנאה, מין ומוסר, חינוך מיני וכו כגון: ,המרכיבים את השיח

 סגור או ייצוגים בשיח, יאסטרטגיות טיעון, מאיתור וניתוח כלל  – הרובד הלשוני סמיוטי

הרובד החוץ . 3 .האידיאולוגית ןומשמעותיגמאטיות של כותרות, כותרות משנה, בחירות פרד

הפצה בששיחקו תפקיד בהפקה, ומוסדות כלל התייחסות למשתנים חברתיים  – לשוני

ראיונות רקע עם אנשי פרופסיה בולטים בוצעו בנוסף, הידע המיני הפומבי. של תחום התקבלות בו

דר' זיווית ו כגון: דר' עמי שקד ,באמצעות המדיהציבורית גיעו להכרה שהבתחום הידע המיני, 

רובד . 4. בריר-וברוריה אבידן אורי אבנרי כגון:  ,סייעו במשימהשאנשי תקשורת  כן, ואברמסון

בין שיח הייעוץ המיני לקשר בין בחינת ההתמקד ב – וההיסטורי הרחב פוליטי-ההקשר הסוציו

לאבני דרך  ותהתייחסלצד זאת, יים, חברתיים מקומיים וגלובאליים; אירועי מפתח פוליט

 המקומי. שיח המיני דהודם ביבהתפתחות תחום הידע המיני הגלובאלי במערב ולמידת ה

 

בהתפתחות שיח בחמשת פרקי העבודה( )המפורטים ניתוח הממצאים חשף חמישה מהלכים 

ראשית תהליך והבניית המיניות הישראלית. הפרק הראשון עוסק ב הייעוץ המיני הפומבי בארץ

חדירת תחום הידע המיני לעיתונות הישראלית במהלך שנות הארבעים והחמישים של המאה 

המדורים נוהלו  בססו על מכתבים למערכת.התשבעיתוני הנשים, ייעוץ במסגרת מדורי ה העשרים

על ניסיון חייהן, ערכיהן ותפיסותיהן האידיאולוגיות,  בעיקרסמכו שנעל ידי נשות מערכת העיתון, 

יחסי הכוחות לשם שימור מעמדן בהשתמשו הן שיקפו את הלך הרוח הדומיננטי בחברה. ש

 ,תזאכל המגדריים והמיניים המסורתיים, וסייעו בכך בדיכוי האוטונומיה המינית הנשית. 

ה ובממסד הישראליים )אלמוג, ששלטה בחבר ,בשירות ההגמוניה הפטריארכלית הפוריטאנית

, שמאפייניו הצדיקו את ( 2005)רוזין,  שימור מקומן המגדרי של קהל הקוראותלשם וכן  ,(2004

                                                                       קיום העיתון ויעדיו. 

 

במחצית השנייה של שנות "מעריב לנוער", הנוער ן ייעוץ בעיתוה דורישה זו נשמרה אף במג

פסיכולוג לרשות עיתון נוער זה בניגוד ליועצות החובבניות בעיתוני הנשים, העמיד  .החמישים

הקפיד לתפקד כשומר סף של הילת הטאבו סביב המין והשתמש זה אולם, יועץ הקוראים. 

סי התנהגות פוריטאניים ונורמות מגדר מסורתיות בקרב הנוער באמצעות בסמכותו לטיפוח דפו

ומסרים המגנים ביטוי מיני ומציגים   (Kern, 1992)שימוש בטרמינולוגיה רומנטית נטולת מיניות

 אותו כבלתי רלוונטי לגיל הנעורים.

 

ווה פרסומם של מחקרי אלפרד קינסי בארה"ב ישלב מכריע בהתעצמות השיח המיני הפומבי ה

 ,Kinsey, Pomeroy , Martin, & Gebhard)בסוף שנות הארבעים ותחילת שנות החמישים

בהכרה של תחום הידע המיני כמדע וכפרופסיה בעולם מהווים אבן יסוד שמחקרים אלה, (. 1981
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בחרה להבליט שהמערבי, עוררו התנגדות וביקורת רבה במסגרת השיח הפומבי בעיתונות הנשים, 

החל מסוף את תגובות החרדה והרתיעה מממצאי הדו"ח בקרב מומחים שונים בתחום. אולם, 

באופי תחום הידע המיני הפומבי ם, ניכר גידול ושינוי שנות החמישים ותחילת שנות השישי

אופיין בדיון מגוון יותר, תוך שילוב מושגים ותפיסות חדשות, שנבעו מממצאים אלה. ש ,בישראל

, שהיוו גורמי סמכות מוכרים רופאי הנשיםהשינוי נבע משיתוף הפעולה של עיתוני הנשים עם 

 פסיכולוגים והסקסולוגיםול הלמקידום מעמדם ושהיו מעוניינים בתחום הידע המיני לקוראות ב

לאומית המטרה החברתית בעצות מומחים אלו התמקדו תהודה בציבוריות הישראלית. החסרי 

את מרכולתם לקוראים, כ"ייעוץ לפני  היועצים לכן, מיתגושל מניעת ריבוי מקרי הגירושין בארץ. 

 גי.ייעוץ זוגי בעל אופי פסיכולוהרפואי עם מיני הידע תוך שילוב ההנישואין", 

 

בריש גלי  אולם, בעת שפסיכולוגים וסקסולוגים קיבלו ביטוי צנוע בעיתוני הנשים, קולם נשמע

עיתון האקטואליה והפנאי "העולם הזה" , כך, למשל. Atton, 2002)) בעיתונות האלטרנטיבית

ככלי לקידום האג'נדה החברתית ,ציב את הנושא המיני כחלק מרכזי בסדר היום התקשורתי ה

שיח באמצעות  . העיתון עזה זאת((Meyers, 2008ן והפוליטית החתרנית של מערכת העיתו

חשבו לטאבו במסגרת השיח המיני ושאים שנשכלל נ ,מומחים מתחום הפסיכולוגיה והסקסולוגיה

גישה ליברלית זו מיניות מתבגרים. ו כגון: הומוסקסואליות, אמצעי מניעה ,הפומבי הדומיננטי

 כמואירועי מפתח )על רקע , בעיתונות הנשים החל מסוף שנות השישיםאף לסיקור התחום  הפלש

קה בעקבות הידוק ומגמת האמריקניזציה שהתחז הדיון על חוק ההפלות(, שהתרחשו בישראל

              . (1977)רייך,  היחסים בין ארה"ב לבין ישראל

 

כדי להימנע משיח ישיר בתחום, החותר תחת השיח הציבורי ההטרו נורמטיבי ההגמוני, השתמשו 

טקסטים עיתונאיים של ייבוא ותרגום , כמו עיתונים אלו באסטרטגיות עיתונאיות שונות

סיקור אתנוגראפי למשל, ות המערבית האמריקנית והבריטית. וספרותיים מהעיתונות והספר

מין קבוצתי כמו ) בתחום הידע המינית וקבמחלשנויות מתורגם איפשר מבט קרוב על תופעות 

תופעות אלה  עלפשר להם להשקיף יהותיר את השיפוט המוסרי בידי הקוראים ואופורנוגרפיה(, ש

 רי נורמה. ימפכהצד בלי לחוש מ

 

ובמחצית הראשונה של שנות  שלהי שנות השבעיםבהידע המיני מגיע לשיאו סיקור תחום 

באותו צומת דרכים בחברה  שינויים חברתיים, תרבותיים ופוליטיים שהתרחשו על רקעהשמונים 

חתימת הסכם השלום עם את  . בין האירועים הרלבנטיים המרכזיים הללו, ניתן למנותובתרבות

השלכות מלחמת לבנון, שהובילו לערעור ו, (2006פילק, ) מצריים, עליית הליכוד לשלטון

יתוף הפעולה בין המדיה לבין מומחי המין ש(. 1983)הורוביץ,  הקונצנזוס הלאומי ההגמוני

 השתלמו בארצות הבריתשאפשר נוכח הגעתם של מומחים ישראלים מתחום הסקסולוגיה, הת

עיתונאיות בעלות נות ברית בבמומחים אלו מצאו . חיפשו דרכים לקידום תחום התמחותםו
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נחשפו להשלכות המהפכה המינית החברתית והמדעית שהתרחשה בעולם שתודעה פמיניסטית, 

בהתאם לכך, שני עיתוני הנשים  . (Ehrenreich & English, 1978)המערבי עוד בשנות השישים

לסייע שנועדו טקסטים  ,בעקביות ,במהלך שנות השמונים פירסמוהמרכזיים: "את" ו"לאישה", 

לשמר את האינטרס העיתונאי וכן לשרת את בהתפשטות והתבססות תחום הידע המיני בישראל, 

ושה ז'אנרים של שללצורך כך, נוצלו שימוש בפן הרכילותי והמציצני שבמין. עניין הקוראים, תוך 

גת כל אחד מהם שירת פונקציה מסוימת, ליצירת  בסיס רחב ומוצק להצטקסטים עיתונאיים, ש

סייעו בהצגה ש – תבות מידע ודיווחכתחום הידע המיני כמרכזי בחיי היום יום של הקוראים: 

חום הידע המיני בקרב קהל וביסוס עולם המושגים הפרופסיונאליים והתיאוריות המדעיות בת

 םנועדו להציגשעם מומחים בתחום הידע המיני )סקסולוגים(,  – ראיונות אישיים ;הקוראים

רי מדוו ;(1956לפי הורטון ווהל,  –פרסונות תקשורתיות סמכותיות ונגישות )שיות וכאלקוראים 

 שזו התמחותם העיקרית. - ייעוץ של מומחים מתחום הידע המיני

 

אותם דומיננטיות הטרמינולוגיה הרציונאלית והגישה הישירה והפתוחה למיניות, שאפיינו את 

אידיאולוגיות שנחשבו למקודשים בחברה הנורמות והערכים, תגרו את היא, טקסטים עיתונאיים

י, ביז'או-)פוגל אידיאל הנישואין שהוצג עד לתקופה זו כפסגת האושר עורערהישראלית. למשל, 

, האהבה והסיפוק המיני לטובת רעיון האוטונומיה המינית והמגדרית הנשית, שנכרך (1999

בבעיות חוסר הסיפוק המיני של נשים נשואות והשעמום בחיי המין הזוגיים. הדיון בחוסר הסיפוק 

העניק לגיטימציה לערעור על נורמות המוסר המיני  ,המיני ותפיסתו כבסיס לקיום הנישואין

בגידות בנישואין וחיי המין של  כמו ,לאת  נושאים שהיו בגדר טאבו בשיח הפומביבנישואין ולהע

                                                                                                                                     הרווקות. 

 

ישראלי הפומבי במחצית השנייה של שנות אולם, כניסתו המאוחרת של עידן האיידס לשיח ה

הובילה הסקסולוגיה המודרנית שהוביל לשינוי בשיח המיני הרציונאלי,  ,( 2008)קליין, השמונים 

בעידן זה יורדת  קרנה של הסקסולוגיה במסגרת מאבק כן,  עלבשם העונג והסיפוק המיניים. 

. בין תפיסות מערכות יחסים שותהמדגיהכוחות הפרופסיונאלי, לטובת תפיסות מורכבות יותר 

הרפואה הקונבנציונאלית, המטפחת את שיח את או לחלופין  ,הפסיכולוגיהאלה ניתן לציין את 

להתאים עצמם למציאות החדשה ולמקד  המומחים ונאלצהאזהרה מפני הידבקות בנגיף. לפיכך, 

תוך ריסון הפתיחות  ביחסי המין במסגרת מערכת היחסים הזוגית,הייעוץ המיני הפומבי את שיח 

המינית והליברליות בגיוון החיים המיניים למטרת הגברת הסיפוק המיני. באופן זה, חזרה 

הסקסולוגיה לשרת ולשמר את דפוסי ההתנהגות, הנורמות והערכים המיניים ההגמוניים במבנה 

ית של עידן האיידס הוביל להסרת הטאבו והכרה בפעילותם המינלעומת זאת, הרגשות הישראלי. 

 , בעיקר לאור חיוניות חשיפתם לשימוש באמצעי מניעה.(2007קביליון,) בני נוער
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ה הפצת, הבגיבושתפקידה המרכזי של התקשורת מתבטא בהמחשת מחקר החידוש העיקרי ב

יישום השפה . בקרב הקוראים הישראלים תרציונאלישפה טיפולית מינית של גרתה והש

הטיפולית הפומבית הרציונאלית מצביע על הצלחת שיתוף הפעולה בין העיתונאים והסקסולוגים 

במשימתם להפוך את תחום הידע המיני לפרופסיה מוכרת ואת הדיבור הפומבי על המין ללגיטימי 

מות והערכים ההגמוניים השמרניים ששלטו בחברה הישראלית. כך, ואטרקטיבי, על אף הנור

מד הפומביות התקשורתית הפך להיות אינהרנטי ודומיננטי באופן הבניית המיניות ישמ

 את תפקיד המדיה בתהליך זה בעידן המודרני. בליט הוהישראלית 

 

שהגיעו בהמחשת מאבקי הכוח שהתנהלו בין המומחים,  מתבטאתשל המחקר תרומה נוספת 

גניקולוגיה, פסיכולוגיה, חינוך ורפואה( לצד  בין השאר,מקשת רחבה ומגוונת של תחומי ידע )

נוצלו על  . מאבקי כוח אלהבתחום הידע המיני הסקסולוגיה, על סמכות פעולת הייעוץ הפומבית

התאפשרו הם ידי העיתונים השונים למען קידום האינטרסים המסחריים והאידיאולוגיים שלהם. 

איפשר ליועצים שלאור היעדר מסלול הכשרה אקדמי פרופסיונאלי אחיד בתחום הידע המיני, 

המיני בהעברה ויישום הידע יטול חלק נטולי הכשרה אקדמית או מקצועית כלשהי בתחום, ל

המיני  וחה המפקח של התקשורת בתהליך ייצור הידעהמחקר מדגים את כבהתאם לכך, . במדיה

מומחיו בהתאם לאג'נדה פוליטית, חברתית או כלכלית אותה הייתה  ואת סמכותה להמליך את

 ,משהתאימה האג'נדה הסקסולוגית לזו העיתונאית הייעודית , לפיכך .מעוניינת לקדםהתקשורת 

תהליך  הכרתה הציבורית כפרופסיה ייחודית.הוגברה החשיפה שלה לקהל הרחב ובעקבותיה אף 

בלים בתחומים המדעיים והפרופסיונאליים האחרים, הכרה זה מנוגד לתהליכי ההתמחות המקו

אשר מומחיותם דורשת שליטה מוחלטת בשפה ובפרקטיקה של אותו תחום ידע, הנרכשת 

  .(Evans & Colins, 2007) במסגרת פעילות הקהילה הפרופסיונאלית המדעית בלבד

 

כבר הצביעו  מחקרים קודמיםחושף את תפקיד המדיה בהבניית המיניות הלאומית. המחקר אף 

 & Spencer 2006באליבר,  ,זהות לאומית )למשליצירת על הקשר המובנה בין מדיה ותרבות לבין 

Wollman, 2002;; Billig, 1995; Baba, 1990; Hall, 1996)( ואחרים 1985. כמו כן, מוסה )

הצביעו על התפקיד המרכזי של הלאומיות בהתפתחות ההיסטורית של עקרונות המהוגנות 

אידיאל גבריות החופשי מתשוקה מינית, המתועלת לצורך הנהגת שדגלו בנית והמוסרית, המי

למסגרת  שמוכפף אחראי להמשכיות האומה, ות לאומי, שאידיאל נשיזאת, לצד החברה והאומה. 

 המשפחה. 

 

המדיה )העיתונות הייעודית(, תוך שיתוף בו החידוש של מחקר זה הוא בדגש על האופן אולם, 

שיתוף הלאומית. מינית המהוגנות גבולות האת פריצת  ואיפשר ,מומחי הידע המיני לשפעולה 

פשר למדיה לקדם ערכים, נורמות ודפוסי התנהגות מינית וחברתית בעלי אופי יפעולה זה א

התפקיד תהליך זה מסביר את  .ליברלי יותר, שנעדרו מהתרבות הלאומית של האומה הצעירה
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אידיאולוגיות, נורמות וערכים בחברה של  עיצובםבהפומבי ני המהותי שהיה לתחום הידע המי

הגמשת תפקידי המגדר המסורתיים, הרחבת ההגדרות למיניות הישראלית: הנוגעים  ,הישראלית

 הקשר הישיר בין נישואין לבין פריון. ערעור של גבריות ונשיות, ו

 

מופץ הייעוץ המיני  ושהמדיה אינם מהווים רק כלי נוסף שבאמצעות ,לפיכך, המחקר מדגיש

תהליך ההבניה הלאומית של מיניות בחברה. אלא הם מהווים חלק בלתי נפרד מוהפסיכולוגי, 

ידע הבהתאם לכך, מחקר זה פותח פתח למחקרים נוספים שיחקרו את אופן התפתחותו של תחום 

  באומות צעירות נוספות, תוך בחינת מקום המדיה בתהליך זה. הפומבי מיני ה
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