ידידו הטוב של הגבר
ד"ר ירון בוקר
מהרגע שהזכר מגלה את הפין שלו ,הוא מיד מפתח כלפיו חיבה עמוקה.
חיבה זו מלווה בדרך כלל בדאגה ובסוג של רגש נחיתות כפייתי:
האם הוא מספיק גדול ולמה לשכן יש יותר ארוך?
הגבר מגלה את הפין שלו בגיל צעיר מאד ומיד מוקסם ממנו .משלב זה ,איבר
המין נהפך להיות בעבורו אחד הדברים החשובים ביותר בעולם .מאותו רגע
הוא גם תמיד מביט סביבו ועושה השוואות .
השוואות? כבר בגיל צעיר?
בהחלט .תחילה הוא תוהה אם גודל הפין שלו יגיע לזה של אביו או אחיו
הגדולים .בהמשך ,ההשוואה נעשית במלתחות הגברים .
מתי מבין הגבר שהאורך לא קובע?
גם גבר שהתברך בפין גדול מהממוצע ,תמיד בטוח שלא היו מזיקים לו עוד
מספר סנטימטרים .למרות כל מה שנכתב בכל מקום ,שהגודל אינו קובע
ולמרות משאלים בקרב נשים שבדרך כלל מאשרות את ההנחה הזאת,
המחשבה על הגודל אצל הגבר הממוצע ,אינה משתנה .
איך אפשר להרגיע את הגבר?
הנשים לא מסוגלות להבין את האובססיה הזאת ולכן עדיף לאישה לא לדון
באורך הפין ולא להעיר שום הערות בנושא ,אפילו לא בצחוק .יש גברים
שיכולים לפתח בעיות זקפה לאחר הערות על גודל האיבר שלהם .בדרך כלל
מדובר בגברים בעלי איבר בגודל תקין לחלוטין .
למה הפין של השכן נראה גדול יותר?
לעתים מדובר בבעיה של פרספקטיבה :הגבר רואה את איברו מגובה ומזווית
שונה מזו שהוא רואה את איברי הגברים האחרים ואז האיבר הפרטי שלו אכן
נראה לו קצר יותר .בדרך כלל מדובר במבט קצר במלתחה מזווית קדמית יותר
ולכן הפין אצל האחרים יראה ארוך יותר .
מה באמת הגודל הממוצע?
אין לחלוק על העובדה שיש גברים עם פין יותר גדול ואחרים בעלי איבר יותר
קטן ,כמו שקיים גם לגבי האברים האחרים ,אך ברור שהתפקוד המיני אינו
תלוי באורך .אין גם קשר בין גובה הגבר לאורך איברו .
גודלו של איבר ממוצע ללא זקפה הוא בין שמונה וחצי לעשרה וחצי
סנטימטר .אולם אין ערך למדידה כזאת כיון שיש גורמים נוספים המשפיעים על
האורך כגון קור שיכולים לגרום לכיווצו .

אורך הפין בזקפה נע בין  51ל 51-ס"מ .אצל גבר עם פין קצר ,בזקפה הוא
יגדל בכ 511-אחוזים מגודלו המקורי ואילו אצל גבר עם פין ארוך ,הוא יגדל
בכ 51-אחוזים ,כך שגם גבר בעל פין קצר יותר יגיע בזקפה לאורך קרוב לזה
של הגבר שבמלתחה היה נראה מצויד טוב יותר.
האם יש קשר בין גובה לגודל איבר המין ?
חוקרי המין ויליאן מסטרס ווירג'יניה ג'ונסון מדדו את אבריהם של  300גברים.
האיבר הארוך ביותר לא בזקפה היה  51סנטימטר אצל גבר בגובה
 551סנטימטר והאיבר הקצר ביותר היה באורך ששה סנטימטר אצל גבר
בגובה  511סנטימטר.
לכמה סנטימטרים זקוקה האישה כדי להגיע לסיפוק?
הגברים שוכחים לעתים שהנרתיק מתאים את עצמו כמעט לכל גודל .אצל
אישה שלא ילדה אורך הנרתיק בזמן גרוי מיני מגיע בערך לעשרה
סנטימטרים ,כך שרק גבר שאיבר המין שלו קטן מעשרה סנטימטרים בזמן
זיקפה לא יצליח להגיע לחדירה לאורך כל הנרתיק .גמישותו של הנרתיק
מאפשרת התרחבות והתארכות בהתאם לצורך ולכן גם גבר עם איבר ארוך
יותר מעשרה סנטימטרים יכול הגיע לחדירה עם כל אורך איברו.
מה לעשות אם אני בכל זאת לא מרוצה מהפין שלי?
סינדרום הפין הקטן הוא בעצם קושי פסיכולוגי ,כי ברוב המקרים הפין אינו
קטן .לעתים נדירות אכן קיימת בעיה ואז ניתן לשקול טיפול .ניתן לפנות ליעוץ
אצל רופא משפחה ,אורולוג או סקסולוג שיבצעו בדיקה ויעריכו האם באמת
קיימת בעית גודל אמיתית.
אילו טיפולים קיימים להגדלת הפין?
ישנם גורמים רבים הטוענים שביכולתם להגדיל את הפין .מסקנות המומחים
בתחום האורולוגי הן שכל הטיפולים המוצעים ,בין אם מדובר במשחות או
כדורים ובין אם מדובר בניתוחים ,אין ביכולתם להגדיל את הפין באופן אמיתי .
חלק מהטיפולים ,בעיקר הניתוחים ,הם אפילו מסוכנים .ייתכן שלחלק ממכשירי
המתיחה יש אפקט מסוים .גם לטיפולים שכביכול מאריכים את הפין ,אין
השפעה על אורכו בזמן הזקפה .יש להיזהר מכל מיני מרפאות פרטיות,
המבטיחות טיפולים שהם כביכול בעלי אחוזי הצלחה גדולה .בדרך כלל
ההצלחה היחידה היא הרווח הכספי של המרפאה .תמיד יש לפנות לייעוץ ,
לאורולוג מוסמך במסגרת מרפאה ציבורית או בית חולים מוכר .
האם יש טיפול להקטנת הפין?
לעתים רחוקות גברים מעונינים בהקטנת הפין .עקרונית יש אפשרות לכך אך
גם כאן הטיפול כרוך בסיכונים ויש להוועץ במומחה אמין.

אז האם הגודל קובע או לא קובע?
כצפוי אין תשובה ברורה לשאלה עתיקת ימים זו .מבחינת יכולת התפקוד
המיני ,אין לגודל הפין השפעה .עם זאת ,גבר שירגיש תסכול וחוסר בטחון
מיני עקב המחשבה שאיברו קטן יכול לסבול מחרדת ביצוע ואז יפגע התפקוד
המיני שלו .כך שהכל תלוי באיבר המין העיקרי שלנו – המוח.

