
:  פנים וחוץ

אתגרים ביצירת מוגנות בקרב אוכלוסייה עם  
מוגבלות ויצירת מהלכים מקדמי מוגנות  

ס ומטפלת מינית מוסמכת"עו, יהל מנדלקרן

ל  "המרכז הטיפולי טוני אלישר שק



מבּוָצר , שמּור מהתָקפה או מפגיעה-מוגן
המקום מּוָגן ֵהיטב בבריחים ובסורגים: ומחּוזק

(מילון ספיר)

to be defended, to be protected

.  נזקקות ברורה לסיוע חיצוני. התייחסות פסיבית למונח

?האומנם לשם אנחנו מכוונים

?מהי מוגנות



??התנהגות מינית= מיניות

,  נטייה מינית, זהות מגדרית: מיניות כוללת
,  קשרים חברתיים וזוגיים, דימוי גוף וערך עצמי

אמונות  , חוויות  והתנהגויות רגשיות וגופניות
וערכים  

?מהי מיניות



מיניותכלפישליליותעמדותאואידיאולוגיתעולםתפיסת•

"בתחוםמומחהלאאני"•

אוניםוחוסרה-כ-ו-ב-מ•

בלתילהיותהמיניליצרולגרום"מרבצםדוביםלהעיר"חשש•
נשלט

והרווחההחינוךמערכותתפקיד•

פוגענותכגוןבמיניותהקשיםהחלקיםעםמפגש•

?מדוע ישנו קושי לשוחח על הנושא



,פורמליבלתיאופורמלי,נסתראוגלויתהליך"
ומגבשלומדהילדשבאמצעותו,מזדמןאומתוכנן
"ומיניותולמינוהקשורותוהתנהגויותעמדות

(2007לחובר,ארגמן)

:בפועל

הזמןכלמתרחשמיניחינוך

?מה זה חינוך מיני



כוללהתחוםשלמשותפתובחינהההוריםביןמקדיםשיח•
בתחוםלהנחילרוציםאותםהערכים

משותפתשפהיצירת•

הביתבמרחבהנושאהנכחת•

עםלילדובינהם,הילדיםלכלהמועבריםהמסריםביןהלימה•
המגבלה

החינוךבמסגרותהעובריםהמסריםביןוהתאמהבדיקה•
והבית

?  כיצד ניגשים למלאכה
בסיס ליצירת שיח מתמשך



וביןיומיומייםמסריםהעברתביןמתאיםאיזוןמציאת•
"שיחה"

וסרטוניםתוכניות,ספריםכגוןבעזריםשימוש•

ההתפתחותיולשלבהכרונולוגילגילוהשפההתכניםהתאמת•

שהואלהורההמסרלצד,הצורךבמידתוהדרכההתייעצות•
לילדוהמומחה

?כיצד ניגשים למלאכה: המשך



בכלהפיזיתהתלות:הפרטיותמושגבהפנמתקושי•
(צרכיםעשיית,רחצה,לבוש)האישילטיפולהקשור
חוסרשלולתחושהבפרטיותלפגיעהלהביאעלולה

בגוףשליטה

הגוףבגילויוחסךפרטיבמרחבחוסר•

המגבלהעםהאדםשל"תינּוק"כדיעדיתרהגנת•

גורמי סיכון ייחודיים לאוכלוסייה עם  
מוגבלות



מטפליםגורמיםריבוי•

בקבלתואוטונומיהשליטה,חופשיתבחירה•
רגשיתתלותפיתוח,מוגבלים-החלטות

המשתניםהמינייםלצרכיםלגיטימציהלתתקושי•

המרכזיכמוקדהמגבלה•

המשך גורמי סיכון



הכוונה,הנכחה:הפרטיותמושגבהפנמתסיוע•
:המשפחתיתלהתנהלותגםתואמיםהרגליםוהתאמת
בגדיםהחלפת,מקלחת,שירותים

ויכולותיולצרכיובהתאםהאדםשלהפרטיותכיבוד•

מיניותהתנהגויותאודותמשותפתהחלטהקבלת•
ובושהאשמהמיצירתלהימנערצוימקרהבכל.שונות

פרטיות וטיפול אישי? מה עושים



הכרונולוגיהתייחסות מתמדת לגיל •

החלטה בכל שלב על התחומים בהם יש צורך  •
אחידות והקפדה על כך, בסיוע

צמצום הגורמים המטפלים עד כמה שניתן•

תיווך תחושת המסוגלות ותפקידים בתוך הבית•

עצמאות וגיל כרונולוגי? מה עושים



: מהם נושאי השיחה ומידת האמון עם אנשים שונים•
חברתיהבנה של מדרג 

בין , להסביר מהו המגע המקובל בין בני משפחה•
בין מכרים קרובים ורחוקים, אנשים ממין שונה וזהה

מרכז הגוף מול  )באילו אזורים המגע מקובל ובאילו לא •
אבחנה בין נעים ומתאים( גפים

סוג המגע לגעת ומהו להסביר במי מותר ואסור חשוב •
שונים וכן תיווך הנושא לקרוביםהמקובל בין אנשים 

גבולות ומרחקים חברתיים? מה עושים



צריך ליצור את התשתית לכך  , כדי שיהיה שיתוף: ראשית•
באופן יומיומי דווקא כשיש זמן ופניות

יש לחזק את הבחירה -במידה ומשתפים באירוע של פגיעה•
לבוא ולשתף

להעביר את המסר שאנחנו כאן בשבילך•

לחבק ולבקש שהות  . לא בהכרח צריך לעשות, בשלב זה•
לא לשכוח לחזור כמובן. למחשבה

הגברת השגחה ויצירת סביבה בטוחה•

מעורבות גורמי חוק -בהתאם לצורך•

סביב מצב דחק? מה עושים



!תודה ובהצלחה


