
 ל"שקעמותת , מרכזת מקצועית מרכז טיפולי דרום -רותם סער קלס

 : מסילות למיניות בריאה
 אנשים עם  זוגיות ומיניות אצל על 

 מיוחדיםצרכים 



 מיניות

 מיניות משמעות רחבה הרבה יותר מאשר למושג  למושג
,  העמדות, האמונות, מיניות האדם כוללת את הידע. מין

הממדים  . הערכים וההתנהגויות המיניות של הפרט
פיזיולוגיה  , אנטומיה: השונים של מיניות האדם כוללים

,  נטייה, זהות, וביוכימיה של מערכת התגובה המינית
ביטוי המיניות . רגשות ויחסים, מחשבות, תפקיד ואישיות

רוחניים  , מוסריים, מושפע מגורמים ערכיים
 (.(Siecuss Report, 1996ותרבותיים

 

 

 



 ?מי האוכלוסייה

 שוניםגברים ונשים בגילאים 

 

 רצף האוטיזם, התפתחותיתמוגבלות שכלית  ,
 (מנהל מוגבלויות)אינטליגנציה גבולית 

 

יחידים וזוגות 



 ?האם יש רצון ויכולת לקיום זוגיות

זהים לאלו   -חברתיים ומיניים, צרכים רגשיים
 .האוכלוסייההקיימים בקרב כלל 

 

אך לבסוף רובם  , לרוב תהליך ההתפתחות איטי יותר
 .ולקירבהכמהים לקשר  -מגיעים לאותה נקודה 

 

 ם בדבר זכויות אנשים עם "שנוסחה באוהאמנה
של אנשים עם גם לזכות מתייחסת ( 2006)מוגבלות 

 .יחסיםמוגבלות לנישואין ולמערכות 



 ?אז למה זה מסובך
 חסמים בפני פיתוח זוגיות מיטיבה ומספקת

 חסמים הנובעים מהשפעה ישירה של
 המוגבלות

 

  חסמים הנובעים מהשפעת הסביבה
 והתייחסותה אל המוגבלות הקיימת

 



 חסמים בפני פיתוח זוגיות מיטיבה ומספקת: המשך

קשרים פיתוח על המקשה חברתיים בכישורים חסר 

מספקות ומיניות אינטימיות חוויות מיעוט 

קונקרטיים ולמידה בתיווך צורך :וההפנמה הלמידה בתהליכי קשיים 

נמוכים גוף ודימוי עצמי ערך פיתוח 

בוגרת ומינית עצמית זהות בגיבוש קושי 

 
 

 

 

 

 



 חסמים בפני פיתוח זוגיות מיטיבה ומספקת: המשך

  תפיסות תרבותיות וחברתיות שליליות לגבי מיניות של
 ומופנמות מחלחלות  -מוגבלותאנשים עם 

 הן ברמה הפיזית והן ברמה הרגשית  , מתמשכתתלות 

 השוויםטיפוליים רבים על חשבון קשרים בקבוצת קשרים 

הגנת יתר 

 

 
 



 חסמים בפני פיתוח זוגיות מיטיבה ומספקת: המשך

 
 
  התייחסות הצוות לתחום החברתי מיני והיעדר מדיניות

 ברורה

 

מיני מועט או מצומצם -מתן חינוך חברתי 

 

 הזדמנויות מועטות למפגש עם   -ארוכות טווחמסגרות
 פוטנציאלייםבת זוג /בן

 

 
 

 

 

 

 



 חסמים בפני פיתוח זוגיות מיטיבה ומספקת: המשך

חוסר קבלה של המוגבלות 

 

 גבוהה של הסביבה המטפלתמעורבות 

 

 אתגר בקיום קשרים  מהווה  -בעברפגיעה מינית אירועי
 .משמעותיים

 

 

 

 

 



 לטיפולדוגמאות אופייניות לסיבות להפניה 

 "שלירוצה למצוא את החצי השני אני "

 "חיימחפשת את אהבת אני "

 "לבדמישהו כדי שאף פעם לא אהיה למצוא "

 "אמאכמו , שתטפל בי ותדאג לימישהי "

 "רגילהרוצה מישהי אני "

 



 התערבות מקדמת קשר

את ההסתברות לנפגעות  שמקטין  -חינוך מיני
 . חוזרת

 

 זוגי והרחבת ההתבוננות  מקשרים הגדרת ציפיות
 על סוגי קשר שונים  

 

 עיבוד הפגיעה 
 



 התערבות מקדמת קשר: המשך

  קבלה והבנה של המגבלה ויחד עם זאת האדם במרכז
 המגבלהולא 

 

 התכווננות לגיל הכרונולוגי והרחבת השתייכות לקבוצות
 שווים

 

 האחרפיתוח היכולת לראות את 

 

יכולת קבלת החלטות והפרדה בין  , אוטונומיה -נפרדות
 הרצונות השונים של הפרט וסביבתו

 



 !תודה


