גודל הפין ואורך האורגזמה
ד"ר ירון בוקר

האם הגודל קובע?
גודל הפין הוא נושא המדאיג גברים רבים בכל הגילאים ולאורך כל שנות
ההיסטוריה .מקובל לאמר שאצל רוב הנשים אין משמעות לגודל האיבר הגברי.
העובדות אכן מראות שגבר בעל איבר בגודל סביר יכול בהחלט לספק את בת
זוגו.

מה ידוע לנו על האורגזמה הנשית?
האורגזמה הנשית היתה תמיד נושא דיסקרטי .נשים רבות בעולם אינן מגיעות
לאורגזמה ורק בשנים האחרונות ישנה לגיטימציה רבה יותר לדבר על
הנושא .רק לאחרונה פונות יותר נשים לטיפול מיני בעקבות בעיה זו ומנסות
ללמוד להגיע לאורגזמה.
היכולת להגיע לאורגזמה קיימת באופן עצמי (באוננות או לעיתים אף בחלום)
או ביחד עם בן או בת זוג כחלק מהמשחק המקדים או באקט החדירה.
יש לציין שהיכולת הפיזית להגיע לאורגזמה ,קיימת אצל כל הנשים .חוסר
הגעה לאורגזמה הוא בדרך כלל חסך רגשי היכול להיות קשור לגורמים שונים
כגון הצורך בשליטה וחוסר יכולת לוותר על השליטה המוחלטת אפילו למספר
שניות וכן לרקע של התעללות או טראומה מינית בעבר .חשוב להדגיש שיש גם
נשים רבות ללא בעיית רקע משמעותית ,אולי עקב חינוך שמרני ,שמעולם לא
התענינו בנושא.

האם קיימים סוגי אורגזמות שונות?
ניתן להבדיל בין שני סוגי אורגזמות עיקריות –
אורגזמת דגדגן – הנובעת מגרוי בדגדגן .כ 08% -מהנשים בעולם מגיעות
לסיפוק באופן כזה ,בדרך כלל במהלך המשחק המקדים.
אורגזמת נרתיק – הנובעת מגרוי בנרתיק על ידי הפין במהלך החדירה .ידועה
נקודת ה( G-שיש חילוקי דעות האם היא אכן קיימת) הנמצאת בחלקו הקדמי
של הנרתיק ,וכנראה שהחיכוך באותו אזור גורם לאורגזמה בחלק מהנשים.

האם יש קשר בין גודל הפין ליכולת להגיע לאורגזמת נרתיק?
נתונים מהעבר הראו שקיים קשר בין אורגזמת נרתיק לבין הנתונים הגופניים
של הגבר .כנראה שלגודל הפין יש משמעות ,לפחות אצל חלק מהנשים,
בעיקר לאורך האיבר ולדעת אותן נשים יש קשר בין אורגזמה בזמן החדירה
לנתוני הגבר.
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זאת .מטרת המחקר היתה להוכיח האם יש קשר בין אורך הפין לשכיחות יתר
של אורגזמה במהלך חדירה.
יש להדגיש שהמחקר הזה מתייחס רק לגבי האורגזמה בחדירה ולא לגבי
אורגזמת הדגדגן ,וכל הדיון במאמר הוא רק לגבי סוג זה של אורגזמה.
במחקר נשאלו  323נשים על ההתנהלות המינית שלהן בחודשים האחרונים.
השאלות כללו התייחסות לפרמטרים שונים הקשורים ליחסי המין .כמו כן
נשאלו על הקשר בין האורגזמה בחדירה לאורך הפין אצל בני הזוג שלהן ,ועל
החשיבות של חדירה בכלל וחדירה עמוקה בפרט עבורן.

ומה היו מסקנות המחקר?
המסקנות העקריות של החוקרים היו שלנשים המעדיפות חדירה עמוקה יש
יותר סכוי להגיע לאורגזמה בחדירה ושבנשים אלה הסיכוי להגיע לאורגזמה
בחדירה היה גדול יותר עם גבר בעל פין באורך מעל הממוצע.
לא היה קשר בין גודל הפין להנאות מיניות אחרות שאינן קשורות לחדירה.
יש להדגיש שלמחקר היו מספר מגבלות סטטיסטיות והעיקרית שבהן
שהנתונים לגבי אורך הפין נקבעו על פי הערכה כללית של הנשים.
לא בוצעה מדידה מדויקת של אורך הפין .גם לא בוצעה מדידה של הלחץ
שלו על עצמות האגן הקטן של האשה היכול להיות קשור לגרוי ואורגזמת-
דגדגן ולאו דווקא לאורגזמת-נרתיק.
כדי לקבל תוצאות ברורות יותר יש לבצע מחקרים נוספים שיכללו מדידה
הגבריים.
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למרות מגבלות המחקר ,המסקנה לכשעצמה מעניינת ,כי היא סותרת את
האמירה המקובלת שאצל נשים לא חשוב גודל האיבר הגברי ואולי עכשיו
יתחילו חלק מהגברים לדאוג עוד יותר.

