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 "זוג או פרט"                                     

 באוניברסיטת בר אילן 22.61.62בתאריך  שהתקיים 2-כנס העמותה ההרצאות 

, רקע, מבנה משפחתי, גיל, מגדר, לכל אדם הזכות למיניות לאהבה ולעונג ללא הבדל תרבות
יש זכות לאהוב ולהיות  לאנשים בעלי צרכים מיוחדים. לקות ומוגבלות, אמונה, נטייה מינית

 . זכות לממש מיניות על פי בחירותיהם וליצור קשרים משמעותיים ואינטימיים, נאהבים

, הזכות היסודית, הזוגיות והמיניות –לנושאים יסודיים אלו  השניבחרנו להקדיש את הכנס 
 . המעצורים והאתגרים בדרך למימוש איכותי ומיטבי, המימוש שלה

 :תוכן עניינים

 .דברי פתיחה וברכות -ר עליזה לביא "הכנסת ד חברת

 .דברי פתיחה וברכות -שרה קריאל " הדס"ר "יו

 .סוגיות מרכזיות בטיפול מיני בקרב אנשים עם מוגבלויות –רונית ארגמן 

מומחית בתחום מיניות ונכות , מטפלת מינית מוסמכת, חברתי-מנחה לחינוך מיני, MSW, רונית
חן ותציג סוגיות מרכזיות הקשורות ליחסים זוגיים ומגע מיני המועלות על תב ,"מכון ארגמן"ומנהלת 

 .תוך התייחסות למקור הקשיים ודרכי התערבות, ידי אנשים עם מוגבלויות

 .אמא: המקצוע –יעל פז 

עם וותק רב בעבודה עם מתבגרים בעלי עיכוב התפתחותי קוגניטיבי ואמא , מטפלת באמנות, יעל
כאשת  -שחובשת בהקשר זה " שני הכובעים"תתאר את, עם עיכוב שכזה לאשה צעירה המתמודדת

לעומת , תוך התייחסות למתח שבין הרצון לקדם את בתה להנאה מזוגיות וממיניות, מקצוע וכאם
 .הפחדים המעכבים

 ?גבי, מה הסיפור שלך -סיגל וינטור 

תציג את , לויותמדריכה ומטפלת בתחום המיניות באנשים עם צרכים מיוחדים ומוגב, סיגל
האפליקציה נוצרה מתוך אמונה כי לכל אדם באשר ". הסיפור של גבי"-האפליקציה שפיתחה

. ביטוי והנאה מינית, הדרכה וייעוץ בנושא מיניות תוך קידום היכולת למימוש, לקבל ידע הזכות הוא
וחדים בכלל עם צעירים עם צרכים מי העובדים מורים ומטפלים, מיועדת לשימוש הורים האפליקציה

 .ועל הספקטרום האוטיסטי בפרט

 .רחוקי שלי  –ושושנה בן חמו אסף נאמן, דניאלה יקירה

, תשוחח עם זוג מיוחד, "לאורך הדרך"מטפלת בתחום המיניות באנשים עם מוגבלות במרכז , דניאלה
המקיימים מזה כחמש שנים זוגיות יציבה ומצליחים לממש את אהבתם למרות המרחק וקשיים 

, ויתארו את החיים המשותפים שבנו, אסף ושושנה יספרו לדניאלה איך הכירו והפכו לזוג. פיםנוס
 .התמיכה שלה היו זקוקים והעתיד שהם מקווים לו

 .דיאלוג על זוגיות ומיניות -בגוף ראשון  -יה פיטוסי ודן פולק -אודל

מטפל מיני ומטפל , דןו( אמנות ושיח מחוללי צמיחה)ץ .מ.ו.מטפלת באמנות ומנהלת א, יה-אודל
דרכים להשיגה ומכשולים בדרך , החיפוש אחריה, ידברו זו עם זה על הצורך והרצון בזוגיות, באמנות

 .המרחק הקיים בין קבוצות שונות והקרבה הנדרשת, על המנעד האנושי, הזו
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  –חיה גרשוני וברכה טייטלבוים , נאהד אשקר שרארי, נעמה לרנר -"בזכות"

 .בדגש על קהילות בעלות תרבות מסורתית בישראל, ות של אנשים עם מוגבלותנישואין והור

בתה של , וברכה; ד"עו, חיה; ס"עו, נאהד; "בזכות"מנהלת המחלקה הקהילתית של אירגון , נעמה
להינשא וללדת , לחיות בזוגיות, ככל אדם אחר, תדברנה על אנשים עם מוגבלות המבקשים; חיה

על השפעת החיים בקרב קהילות מסורתיות שונות וכיצד ניתן , שונות בדרךעל ההתמודדויות ה, ילדים
בהתחשב בקהילה בה , לקדם מתן התאמות לאנשים עם מוגבלות המעוניינים בקשר זוגי ובהורות

  .חיים

 (.נכה)תהיה גבר  -רפי אלמודאי וסיון דרשן 

, גרוש ואב לשתי בנות, רקבלן לשעב, פגשה את רפי, שיקומית-מינית ומטפלת ס קלינית"עו, סיון
רפי  .לגבר שיושב על כסא גלגלים ותלוי בעזרת אחרים לאחר שעבר אירוע מוחי והפך מגבר עצמאי

באמצעותו חזר רפי , רפי וסיון ישוחחו על הטיפול. רצה למות ולא האמין שאישה תרצה להיות איתו
 .הוהצליח ליצור מערכת יחסים זוגית חדש, להרגיש ולהיות גבר של נשים

 .חלום שמתגשם -ן של זוגיות ונישואים "חזו –הרב מני פולק 

יתאר את , ן ירושלים ומוסמך מרכז יהל כמדריך לחיי אישות"מרכז את תכנית חזו, ס קליני"עו, מני
-מטרת המרכז . קרן רודרמן ומשרד הרווחה, מיזם משותף למכון פוירשטיין, ן"הנעשה במרכז חזו

מני יציג את עקרונות . זוגיות ונישואין, וגבלויות לצורך מימוש חברותלהכשיר ולייעץ לאנשים עם מ 
 .את הרציונל המקצועי ואת המודל המדורג של סדנאות בשלבים שונים של קשר, התכנית

המאפשר הצצה לעולם המתמודדים , חווייתי ומוזיקלי, מופע ייחודי - "די עם הסטיגמה" -ניר שבי 
 .עם שֹונּות

 

 דברי פתיחה –לביא ר עליזה "כ ד"חה
בכל מה שקשור אבל . בפרטובכלל  ,רוצים לנסות לתקן עולם, מאוד קשובים ורגישים כולנו

יותר מדי שנים , כחברהאני חושבת ש, לאנשים עם צרכים מיוחדים, לאנשים עם מוגבלויות
הדברים יכולים כי , חשבנו שיותר נכון להתעלםאולי  .דעתנו עליהם את לא נתנוו התעלמנו

 . ואסור שזה ימשיך כך ,זה לא כך, זה לא נכון. הסתדר מעצמםל

החלטתי שאני לא מוותרת , למחרת כבר הייתי בכנסת. לפני שנה וחצי שברתי את רגלי
, לא מאפשרת, גיליתי עד כמה ישראל לא מונגשת. שבועות מורכבים 6אבל אלו היו  ,לעצמי

אבל אני חייבת לשתף  ,שכן אמנם נגישהמ .כ"גם כח. לא ידידותית למי שאין לו שתי רגליים
 ,במשחק כדורגל ,גם שבר את רגלו ,נתניהו ,מ שלנו"אמרו לי ששנה קודם רה -אתכם 

. מ אין אף תמונה עם רגל מגובסת"כי לרה ,ששאלו אותי איך אני לא מתביישתכוהופתעתי 
? להתביישלמה אני צריכה  :ואני אמרתי .מאוד הקפיד שלא יצלמו אותו עם רגל שבורההוא 

 ,שנולדים איתולפעמים משהו  ,זה משהו שקורה. אני גאה שלא הפסדתי יום עבודה אחד
. רק משהו שאפשר לתקן ולא . משהו נשבר, כל מיני סיבותמ, באמצע החייםלפעמים 

 .שמאבד את השמיעה לאט לאט ,אני רואה עם אבא שלי...  צריך לחיותו, לפעמים אי אפשר
כדי לסייע לו למצוא את  ,ולפנות זמן ,אבל צריך מודעות וסבלנות ,ויש מבחר ,יש פתרונות

, אבל צריך מודעות ,הפתרונות קיימים. שחייו יהיו באיכות גבוהה יותר מנת-על, הדרך הנכונה
 .חקיקהוצריך גם 
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בעיקר , מקסימה של אנשים וצהאני חייבת לשתף אתכם שבזכות שירלי התוודעתי לקב
פגשתי את האנשים היקרים  .לא שומעים כללאף חלקם ו, יעהשיש להם לקות שמ ,צעירים
וכשנחשפתי  ,שניהם בעלי לקות שמיעה .גם פגשתי זוג שהתחתן לא מזמןשם ו ,בחיפה

. קשה ומורכבולהם , מה שלי היה נראה טבעינחשפתי גם ל, לדרך ולתהליך, לסיפור חייהם
הם שיתפו . את זה נכוןואיך אפשר לעשות  ,מסייעתמספיק עד כמה הקהילה לא הבנתי 
המפה לא הייתה , הם היו זקוקים לעזרה .לונדוןב, ירח הדבש שלהםסיפורים מאותנו ב
לתדהמתם השוטר הראשון שפנו אליו זיהה . מישהו שיסייע, והם חיפשו יד מכוונת ,ברורה

 . והוא דיבר איתם בשפת סימנים, שאינם שומעים, שיש להם מוגבלות בדיבור

 !צריכה לעבור תהליך ,כמו גופים רבים אחרים ,משטרת ישראלגם 

התחלנו את הטיפול בנושא של . דברים טוביםגם אני יכולה להגיד , לשמחתי. זו מודעות
צחקו , ועשו מזה בדיקה ,פעמים הראשונות שנשים רצו לתחנת משטרהב. אלימות במשפחה

 .דברים השתנוה – לאחר עבודה מאומצת והדרכות ,היום .ה'וזה הפך לבדיחה בין החבר
עד כמה חשוב השוטר שפוגש ו, הנושא של הטרדות מיניות ,משלב המיונים של השוטרים

צריך . דברים שחלמנו עליהם, יש מקלט לנשים מוכות. ה לעזרה/בתחנה את מי שזקוק
 .אחריות של הקהילה, פעולה-יפותיש, מודעות

 ודהעל ההזמנה כי בנק מודה לכםאני . ולפועלה" הדס"ת אני מאוד שמחה להתוודע לעמות
אם בעקבות  ,שזיהו וגילו, עמותות ואנשים טוביםחשוב ומועיל לפגוש  ,כפי שציינתם ,הזו

. את החשיבות של העשייה הזו ,אחרות התנסויותואם בעקבות , חתיאירוע אישי ומשפ
, כולנו בני אדם, רוצים אותו הדבר נוכולשהרי . חשובים ומקדמים, כאמור ,פעולה-יפותיש
 ,בהתוודעות הזו אנו שגרירים נאמנים. לאפשרלסייע ו, לתמוך, להיות יחד, וצים לאהובור

ראו  – צעות חוק או תקנותשאתם מקדמים לה וככל שתחשבו על תרגום של חלק מהדברים
 .שותפים נאמניםבנו 

ובעיקר על  ,מתמשכתנפתחת והדרך ש, העבודה הנהדרת, אני רוצה לברך אתכם על היוזמה
 .זקוקים להכה שכולנו  ,של האהבה המקום הזה

 

   "זוג או פרט" 2כנס עמותה דברי פתיחה ל – ר עמותת הדס"יו, שרה קריאל
 

חברי עמותת ; ברוכים הבאים כל משתתפי הכנס 
חברי עמותות ; מטפלים ומדריכים , מתמחים, "הדס"

  .הורים ומשפחות ,מקצוע-אחרות ואנשי
על הברכות  ,ר עליזה לביא"ד, הכנסת-תודה לחברת

 . ודברי הפתיחה
אפתח בכבוד אכסנייה ואודה לאוניברסיטת , ראשית

מתוך אמונה , אילן שמנדבת לנו את האולם והציוד-בר
 ".הדס"בצורך העמוק שבבסיס העשייה של עמותת 

לטובת , במטרה לקדם חשיבה ועשייה בישראל, נוסדה לפני מעט יותר משנה" הדס"עמותת 
, מזוגיות ומחיי משפחה, כים מיוחדים ומוגבלויות ליהנות ממיניותיכולתם של אנשים עם צר

 "הדס"בעמותת . ולמרות מגבלות ומכשלות הנובעים ממצבם, פי רצונם ויכולותיהם-על
מטפלים ומדריכים בתחומי הזוגיות והמיניות של אנשים עם צרכים , יועצים, חברים מחנכים

כל מי שעוסק ומתעניין , יפית בתחומים אלוצפוגם ללא הכשרה ס, בנוסף. מיוחדים ומוגבלויות
מוזמנים להירשם , וכמובן בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות ובני משפחותיהם, בתחומים הללו

 . וליטול חלק בפעולות העמותה, ולהפוך לחברי עמותה
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גם  ,העמותה מחזקת את הציבור לממש זכות בסיסית לזוגיות ואף לנישואים, בין היתר

בעונות חברתיים לצורך מימוש הזכות ייש לעשות זאת תוך כדי מאבק בהרגלים וק לעיתיםכש
לצמצם  -כאנשי מקצוע וכאנשים פרטיים, כחברה, כמדינה-, אנו מאמינים כי תפקידנו .הזו

ולשפר את הפרישה והעומק של המענים , למינימום האפשרי את החסמים העומדים בדרכם
  .תנים למי שזקוקים להםיוהתמיכה הנ

ומספר , הכנס הראשון בישראל בתחום מיניות ומוגבלותבפברואר שנה זו קיימנו את 
אנו , ואולם. לא רב הקהל הנוכח באולם היום, לצערנו. המשתתפים בו הפתיע אותנו לטובה

לפני . תולים עובדה זו בהתעוררות משמחת לעשייה של גופים נוספים למען מטרה זו
שעוסקת כבר שנים בתמיכה , "ענבר"מוצלח של עמותת ם כנס בירושליכשבועיים התקיים 

לא זאת אף ; לקראת זוגיות ובליווי זוגות של גברים ונשים המתמודדים עם נכויות שונות 
כנס לנושא מיניות , לראשונה, האיגוד הישראלי לטיפול מיני, ם"לפני כחודש הקדיש איט, זאת

להגביר " הדס"ה של עמותת אנו רואים בשמחה את ההצלח. של בעלי צרכים מיוחדים
ומחזקים את ידי כל העוסקים בכך , מודעות של אנשי מקצוע וקהל לצרכים ולאתגרים

 .ביוזמות ובעיקר בעשייה רציפה ומתמשכת, בכנסים, להמשיך ולקדם את הנושא
עמותת : בו שותפים גופים שונים ורבים, הוא הקמת הפורום" הדס"אחד המיזמים של עמותת 

המרכז לחיים ; שכולו טוב , מבלים פלוס; שידוכים  –לעוף יחד ; חיבורים ; יוצרים חברה אנשים ; אפי 
; ן "אגודת ניצ, הזדמנות לאהבה;  Loveable-ו, לאב דווקא: אתרי הכרויות; וינט 'בחסות הג, עצמאיים
 .דלת פתוחה, רעות; לאורך הדרך ; ם "אקי; ן של מכון פויירשטיין "מרכז חזו; " ענבר"עמותת 

של , ובפרישה רחבה יותר, רסום והפצה טובים יותרבאמצעות הפורום אנו מגיעים לפי
-אנו מברכים על שיתוף. ושל הזדמנויות להיכרות ולתמיכה, העשייה המתרחשת בתחום

 . פעולהנצליח לקדם את ה שיתוףומשוכנעים כי ככל שיגדל ה, הפעולה הזה
אט 'הוא צ" רכז לחיים עצמאיים ברשתהמ"בחסות , מיזם חדש שמתחיל לפעול בימים אלו

, בנושא מיניות וזוגיות בשיתוף של אנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות שיאפשר שיח
מטעם עמותת , אט'תנחינה את הצ. לקבלת ייעוץ ומענה מקצועי, בוצתיתמיכה ושיתוף ק

להפנות אתם מוזמנים כמובן להעביר הלאה את הבשורה ו. סיגל וינטור ולנה קורץ, "הדס"
 . מופיעה הדרך לרישום( במצגת)וכאן + 81אט מיועד לגילאי 'הצ. ולפנות אליו

דוגלת בכך שאנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות יודעים יותר מכל אדם " הדס"עמותת 
וקול ( מונגשת)מסיבה זו ניסינו לתת במה . של עצמם, כמו גם היכולות, אחר על הצרכים

אנשי "גם חלק מ, בנוסף. עם אנשי מקצוע לצידם, וירצו לנו היוםלמרצים או מספרים שיספרו 
כאנשים עם , בין היתר, שירצו או ישוחחו איתנו בכנס היום יהיו מי שמגדירים עצמם" המקצוע

 .צרכים מיוחדים ומוגבלויות
 .מעמיק ומועיל, מרגש, לכולנו כנס מעניין תאני מאחל

 
 

 ני בקרב אנשים עם מוגבלויותסוגיות מרכזיות בטיפול מי –רונית ארגמן 

צהריים טובים לכולם ואני מאוד שמחה להיות פה ומודה לדן ולכל חברי העמותה שהזמינו 
 .אותי

עוסקת , מטפלת מינית מוסמכת', מנחה לחינוך מיני חב, סית בהכשרתי"אני עו, שמי רונית
 .נהש 03-שנה ובתחום המיניות למעלה מ 03בתחום של נכויות התפתחויות למעלה 

אנו כבר הרבה מאוד שנים מקדמים את הנושא , צרכים מיוחדים, זוגיות, הנושא של מיניות
הזדמנויות עבור אנשים כדי למצות את התחום , הכשרות, הרווחה ופתחו גם תוכניות' במש

 .המיני והזוגי במסגרת השונות
דם אני שמחה לעוד פלטפורמה שנפתחת ואנו פה בזכות עבודה של רבים שנעשתה קו

 .בנושא
קים בתחום מיני חברתי בדגש על עוס, יום אני מנהלת את מכון ארגמןה, העבודה שלי

ששם מקנים את היסודות  חברתיאנו מתחילים בחינוך מיני . לא רק, מיוחדות אוכלוסיות
 דרך מיומנויות רלוונטיות לנושא , תפישה חיובית ביחס למיניות וזוגיות, הבריאים החיוביים
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פה היום התבקשתי לדבר על נושא של טיפול מיני ואדבר על  .דות עם מצבי סיכוןועד התמוד

 .כך
, לקויות שכליות אפשר לדבר על, רחבה' כשמדברים על מוגבלויות מדברים על קב

. ברור שכל קהילה שונה. 'אנסה לתת דוג. נשיות וחולי כרוני, מוטוריות, חושיות, תקשורתיות
אם ניקח את תחום , על טווח רחב של שוני והבדלים גם בתוך קהילות הלקות מדברים
  אוכלוסיהעד , כמעט גבולי, נעים מתפקוד קל, פיגור, המוגבלות השכלית התפתחותית

נדבר על אנשים ללא מוגבלות שכלית , אם מדברים על נכות פיזית .בתפקוד קשה ועמוק
זה חשוב כי כשנדבר  .שמתפקדים מבחינה קוגניטיבית תקינה לחלוטין ועד שילוב של השניים

אני חוטאת לרבים ואנסה לתת רעיונות כלליים אבל לא ניתן לכסות את , פה נדבר בהכללה
 .יהיהאוכלוסכל 

גם לגבי מיניות תמיד חשוב לי להדגיש ולהגדיר כשמדברים על מיניות יש בלבול גדול בין 
אחד וזה לא קשור משהו שקיים אצל כל , מדברים על מרכיב זהות. מיניות להתנהגות מינית

, עצם היותי בן אנוש אני יצור מיני לכל דבר, נשוי, מקיים יחסי מין, אם אני עושה פעולה מינית
 .'רמת תפקוד וכו/לקות/ללא קשר לקיום נכות

כשאנחנו באים לדבר על טיפול בתחום המיני ואמרתי שיש רצף של התנהגות מינית ורצף 
, אני רוצה גם פה להציג מורכבות חברתיחום מיני כשאני באה להגדיר טיפול בת. התערבויות

יש לנו את הטיפול הזוגי שעוסק יותר , ותכף ניכנס אליו, יש לנו טיפול מיני .יש בלבול גדול
, נטייה, יש לנו סוגיות שקשורות לזהות מינית ומגדרית, הזוגית המערכתבקשיים בתוך 
תעסקים איתו מ, גדול, ום מורכבזה תח, הפרעות בזהות, טראנס סקסואליות, העדפה מינית

פגיעה וניצול , מין, התמכרות לפורנו, ומפולסיביתהתנהגות מינית ק, הרבה בשנים האחרונות
פגיעה קשים וטיפול בהתנהגות לא , שם בקשר לתחום המיני מדברים על מצבי סיכון, מיני

 .מותאמת עד למצבים של עבריינות מינית
שכל אחד מהם הוא בעצם תחום שמצריך  חברתיאת כולם אני מכניסה לטיפול מיני 

כמובן שיש גם קשר בין הדברים אם אקח למשל מצב של . למידה ומומחיות, התייחסות שלו
הפגיעה יכולה להביא להפרעות , ההתבגרות בתקופת, פגיעה מינית בגיל צעיר למשל

הנטייה , לייכול להשפיע על הגדרת הזהות המינית ש, התכווצות לא רצונית, בתפקוד מיני
המינית שלי והכל קשור לקשיים ובעיות שקשורים למצב קודם אבל הפרעות בתפקוד מיני 

 .יכולות להיות גם משהו שעומד בפני עצמו ללא קשר לתחומי הבעיה האחרים
 ?יש את הנושא של בנות שעברו ניצול מיני ולא הולכים לרופא שיניים בגלל זה: שאלה-
י מין אוראלי וכל מה שקשור לחלל הפה "ה פגיעה באזור הפה עבעיקר אם היית, יכול להיות-

האזור הזה מאוד מדמה את ... לשון, אצבעות, היה פתח שדרכו נעשתה פעולה של פגיעה
 . זה מורכב, השרירים הטבעתיים, המבנה, האזור של איבר המין הנשי

פקוד מיני וזה משהו מדברים על טיפול בבעיות ת ם"הגדרה של איטלפי , אז טיפול מיני, אוקיי
שמבחינתי מאוד חלקי בתוך כל הבעיות שאנו מתייחסים אליהן וכשמסתכלים על הטיפול 

 ולמערכתהעצבים שלנו ולשרירים  למערכת, המיני נראה שיש קשר גם לחלק הגופני
, יש לנו תהליכים פסיכולוגיים שעוברים מבחינת זהות עצמית, האנדיקרינולוגית ההורמונאלית

 ?או לא? מקדם? מועיל? זה משהו חיובי, יך אני תופש את נושא המיניותא, תפישה
הזדמנויות שהסביבה , מסרים שקולטים מהסביבה, חינוך, תרבות, יש לנו חלקים סביבתיים

, תייצר ויש כל מה שקשור לשינויים התפתחותיים לאורך החיים שישפיעו בגיל מבוגר
הגיל ' משל הפרעות זקפה שכיחות בקבל, הפרעות בתפקוד מיני עקב גיל ובלאי הגוף

 .השלישי
 . גם הם יכולים להשפיע בדרגות שונות, זה חלק מיום העיון פה, חולי ונכות כמובן

משתמשים בו למרות הביקורות והוא הבסיס , מה שאתם רואים פה זה מעגל המיניות

 .DSMלהגדרת דיספונקציות מיניות כפי שמופיע ב

עם  אוכלוסיותושא של טיפול בכלל במיוחד כשמדברים על משהו לגבי הנלומר אני רוצה 
כשהתחלנו לעשות טיפול והגדרנו טיפול אז , לקות תקשורתית או שכלית או מצב נפשי מורכב

איך אנשים עם פגיעה קוגניטיבית יכולים , פתחו ככה זוגות עיניים ונשאלו שאלות
 אני חושבת שהיום אין , ות חינוךהאם הוא יעיל או שעושים רק פעול, להרוויח מטיפול/ליהנות
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הטיפול , תרפויטייםבעיה להגיד שתהליכים חינוכיים כולל טיפול מיני שיש בו מרכיבים 

הם . הארגון והניהול, הלמידה, מגוונת שיש פגיעה ביכולת החשיבה לאוכלוסייהמתאים גם 
החיים יכולים להפיק הרבה מאוד וליהנות מהטיפול כדי לקדם את המטרות שלהם ואת 

שאיננה  אוכלוסייהמגוונת בתחום הנכויות כולל  לאוכלוסייהטיפול מיני הוא אופציה  .שלהם
 גם אנשים . אינם מדברים לא יכולים ליהנותאלה שאני רוצה לציין כי יש תפישה ש. ורבאלית

לא ורבאליים בתפקודים נמוכים אנו מצליחים לפתח אסטרטגיות ושיטות כדי שיוכלו להפיק 
 .ולא להיות במקום של אימון וחינוך מהטיפול

ללא מוגבלות  אוכלוסייהאחד השינויים או ההבדלים הגדולים שיש לנו בטיפול המיני בין 
הסביבה יש לה השלכה מאוד גדולה גם על  .עם מוגבלות יושב על נושא הסביבה לאוכלוסייה

ות את התחום גם על הזדמנויות שיהיו לאנשים למצ, תהליך ההתפתחות הפסיכו סקסואלית
ללא מוגבלות אנו צריכים לקחת פה את הסביבה ' וגם מבחינת מסרים ולכן בשונה מאוכל

אחים ואחיות , משפחהבחשבון כמרכיב מאוד מרכזי וסביבה אני מדברת על הורים ובני 
ס "השומר בכניסה לבי, מדריכים, טיפול, אנשי חינוך, מסגרות .ה בוגרים'במיוחד אצל חבר
התלונות ששומעים מאנשים ביחס להשפעה על המיניות שלהם ועל  .וכל דמות אחרת

 .התפקוד המיני שקשורות לסביבה
ות לקבל וחרדה רתפישות שמתקש, הנושא של היעדר לגיטימציה והרשאה למיניות, אחד

 .ורצון למנוע שלא ייפגעו ושלא יהיה ניצול
מתניידת לכל , וק החופשיעצמאית בש, שאני מלווה צעירהאישה , אתן דוגמא, היעדר פרטיות

כשהיא מגיעה הביתה אימא רוחצת אותה והאימא מתחקרת , גרה בדיור מחוץ לבית, מקום
 .האימא מבקשת לדעת כל פרט הקשור ליחסי מין, יש לאותה אישה בן זוג, אותה
יש עניין אבל יש איסור להיות יחד בחדר , לזוג אחר שרוצים לקיים פעילות מינית דוגמאאתן 

 .8133ולא  0386ת והם מגיעים למגע מיני בכניסה לבניין למטה ואני מדברת על בפרטיו
איך אפשר לעשות , קושי בניידות אם אני רוצה להיפגש עם מישהו ולא מתנייד באופן עצמאי

אם אין ? מה יעזור, לקיים יחסי מין, לבלות, לצאת, איך ניפגש אם רוצים להכיר? את זה
', אתן שוב דוג. יש קושי בשמירה על בריאות מינית. עיםסביבה אוהדת שתעזור אנו תקו

מקיימת קשר זוגי עם גבר ללא מוגבלות וכשהתחלנו לבדוק את , לקויות למידה, אישה צעירה
. אפשרות לבלאגן, 03-בחורה צעירה בשנות ה, הנושא הבנו שהם מקיימים יחסים לא מוגנים

עי מניעה והיא פתחה זוג עיניים למה את לא משתמשת באמצ, בעצם באתי ואמרתי לה רגע
, היא לא ידעה מה לעשות, היא שמעה על זה אבל אף פעם לא הייתה אצל רופא נשים. גדול

בשמירה על הבריאות  אלמנטארייםדברים מאוד , מה צריך להגיד לרופא, איך לעשות
. ת סקסשלא נדבר על היכולת לעמוד מול אותו גבר ולהגיד בלי קונדום אני לא מקיימ, המינית

 . היא עדיין מתקשה לעשות את זה
דחיפה של הסביבה ולעשות דברים בנושא , עוד דבר שקשור לסביבה ויוצר לא מעט בעיות

 ולמיומנויותבהתאמה לא רק לגיל אלא גם ליכולת הרגשית , לפעמים העידוד מצוין .המיני
דחיפה לקידום  ,ה ידעו מה לעשות'שיש לי אבל מוצאים גם דחיפה מתוך רצון לקדם שהחבר

כדי , זנות, ה שנלקחים לשירותי מין קנוי'אנו מוצאים חבר, התנהגויות מיניות לפני בשלות
וקושי , בלבול, אצל חלק רואים טראומה. שילמדו איך מקיימים יחסי מין ולפעמים בגיל צעיר

את הדחיפות אנו . יחסים זוגית תקינה כשזאת הלמידה שאני מתייחס אליה מערכתלנהל 
בחורה עם מוגבלות שכלית התפתחותית עם , ים גם לפעמים בשידוכים לא תמיד בהלימהרוא

הלום קרב ועוברת מצבים של ניצול ופגיעה בבית כי רצו לחתן אותה והחתונה הייתה חשובה 
 .הדחיפה יכולה להיות טובה ויכולה להיות בעייתית .יותר מכל דבר אחר

 . שאנו שומעים מאנשים עם מוגבלות תלונות, מבחינת הנושא של הקשרים הזוגיים
שלנו בעצם מגיל צעיר כבר  החברתיתאם נסתכל על תהליך ההתפתחות . חוסר ניסיון, אחד

ס יסודי "יש לנו כבר חיזורים ובעצם מסוף בי, חברתייםבגן אנו מתנסים ביצירת קשרים 
 . זוגית מערכתם צוברים ניסיון כדי שכשנגיע לבגרותנו נוכל לקיי, מתנסים בכל מיני חוויות

אם לא התנסיתי ביצירת קשר . אנו מוצאים חוסרים בהתנסויות לאורך שנים ומגיעים עם ריק
מה זה המושג ? איך אני יכול ללמוד מה עושים, עם המין השני בפרט' קשר חב, בכלל' חב

אתן , הרבה פעמים רואים שהקשר הזוגי פונקציונאלי .החיה המוזרה הזאת? הזה אינטימיות
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יש ביניהם חיבה אבל הוא בחדר אחד , של זוג שנישא ושניהם רצו את הקשר מאדוג
הם לא פעילים מינית בגלל טראומה שלו דווקא ואין ביניהם אינטראקציה זוגית , והיא באחר
 .הקשר פונקציונאלי בעליל, מעבר לכך שגרים באותו בית חברתיתאינטימית 

לא , תלונה ששומעים הרבה פעמים .ת האחרמחפיצים אותי ואני א, התנהגות מינית מחפיצה
 שיחה שהייתה לי עם אישה  .הרבה פעמים ממקום שאיני יודע לעשות אחרת, מכוונה רעה

היא מקיימת יחסי מין מזדמנים עם גברים , אקדמאית, אישה מדהימה, עם מוגבלות מוטורית
האחרונה  כי זו הדרך היחידה שהם מוכנים להסתכל עליה לפחות בחוויה שלה ובשיחה

שהייתה לנו היא תיארה את זה שהיא אומרת לי זה בהסכמה והיא בתוך מלכוד שהיא לא 
יודעת לצאת ממנו כי לא התנסתה בקשר זוגי אחר משמעותי והיא לא יודעת איך זה יכול 

 .להיות אחרת
לא , אם אנו חברים אנו צריכים לעשות הכל ביחד, בתוך הזוגות רואים קשיים ביצירת נפרדות

 . מה שיכול להביא למצב של התפרצויות קנאה עד מצב של אלימות, תרחקים אחד מהשנימ
, התפרצויות, עכשיו שבוע זה סצנות, הוא דיבר עם מישהי במועדון וזהו, מזוג' אתן דוג

אמר לה שלום ומה ? התקפי בכי כי הוא דיבר עם החברה שלה במועדון ומה הוא דיבר איתה
 . שלומך

 ...מיכל, ני רואה אותך מחייכתא... הקושי הנורא
הם לא מבלים . נשואים, הם חיים יחד, שניהם ברצף האוטיזם, של זוג בני ארבעים' אתן דוג

לא  מנקים את , זה הכל מילים שלו, דיברנו על פונקציונאליות, לא עושים דבר ביחד, יחד
אין יחסי . ה כלפיונודניקיות של, התקשורת הזוגית מוגבלת במילותיו, עכשיו כבר יותר, הבית
הוא , היא יודעת על זה. מדי פעם זונות, בפורנו, הוא מקיים פעילות מינית באופן עצמאי, מין

היא קצת יותר אמביוולנטית אבל הוא לא יודע איך . מבטא רצון עז להיות באינטימיות איתה
א ואנו עובדים לאט כדי לבנות שם את היכולת שלו לשכב איתה במיטה וללטף אותה ול

אנו עובדים על זה כמה חודשים עד , זה סינית. פשוט להיות במקום שמלטף אותה, מעבר
עוד שנה יגיעו . שום דבר נוסף, שעובדים על המקום הזה שיוכלו להיות במיטה ולהתלטף

 .ליחסי מין
רגילה ולא מיוחדת ' נתנו הנחיות שמותאמות לאוכל, היו אצל המון מטפלים, הם ניסו בעבר

 . בקטע של ההתנהגות המינית ולכן נתקעו
 ?אילו קשיים רואים בתפקוד מיני

אותה תחושה , יש את החלק של התשוקה, ונסון'נלך טיפה למאסטר וג, נתחיל מחוסר עניין
אנחנו מוצאים שיש לנו . עם אחר, שמפעילה וגורמת לנו לרצות לעשות משהו עם עצמי

ות מינית שהרבה פעמים זה יכול אנשים שמבטאים חוסר עניין מיני ובהתאם חוסר התנהג
, שזה לא בשבילי, הפנמה של משהו שקיבלתי מהסביבה שאסור, לשבת על כל מיני מקומות

ה 'חלק גדול מהחבר .זה יכול להיות על רקע טראומה של ניצול ואז יש דחייה. לא מתאים
 .יניתלאורך שנים ובוודאי שמדובר על אינטראקציה מ' מתארים חוויות קשות של דחייה חב
מזכיר את חרדת הביצוע ובעצם כל מה שאני מדברת , חשש מחוסר יכולת לתפקד מינית

 .ללא מוגבלות ובכל זאת יש הבדל דרמטי' מופיע גם באוכל
כשמדברים על חרדת ביצוע מדברים על משהו ראשוני שיכול לשבת על תפקוד גופני אם יש 

וק שאני לא מאמין שאוכל לעשות את מוגבלות פיזית אבל יכול לשבת על חוסר ביטחון כה עמ
אם היו לי התנסויות . החשש מפני כאב פיזי ואי נוחות .זה וזה גדול יותר מחרדת ביצוע

 .אם זה לווה בכאב כי לא היה משחק מקדים, ראשונות לא מוצלחות
הוא תיאר לי מין אוראלי שהיא עושה בו ואז , שוחחתי אתמול עם זוג לגבי משחק מקדים

 ? י ומה אתה עושה לה למשחק המקדיםשאלתי אוקי
אני רק חושבת על זה שבעצם כל האקט המיני הוא ללא שום הכנה . אז הוא לא ענה

היא לא תרצה לעשות איתך סקס כי זה , היא תתכווץ, כן, זה יכאב לה, כן, משמעותית שלה
 .ביצוע מין אוראלי אינו שווה למשחק מקדים. לא משחק מקדים

יש לה הפרעות בתחושה ואלה תחושות שנראות לנו נעימות וטובות ש אוכלוסייהיש לנו 
חוויות שיכולות להיות כואבות ולא , למשל באוטיזם, ויכולות להפוך ללא נעימות ולא טובות

 .נוחות
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ני חוסר ניסיון מי, דימוי עצמי שמשפיע על מצבי סיכון והחפצה וחוסר אמונה להיות במקום

שני מושגים שאני רואה אותם  .דיכאון מיני וחרדה מינית: םואכניס עוד שני מושגים חשובי
הדיכאון שהוא יכול להיות מאוד עמוק והוא מתקשר . מאוד חזק בקרב האוכלוסייה שלנו

חרדה יכולה להיות  .לחוסר היכולת בעצם לאורך השנים לחוות משהו בריא ביחס למיניות
 .יכולת לממש כי הכל מאוד מפחידעמוקה ולהפעיל אותי ולהביא למקום של רצון אבל חוסר 

, בעיות בזקפה, ללא מוגבלות בתפקוד המיני עצמו נמצא קשיים רבים באוכלוסיהכמו 
ההפרעות , קושי בהגעה לאורגזמה, איטית/שפיכה מהירה, התכווצות לא רצינית אצל נשים

 .על אילו קשיים נוספים רואים' אותן הפרעות אבל אשים כמה נק
ה שלנו יש קושי וכשאין ריכוז אני לא יכול לעבור 'אצל הרבה מאוד מהחבר, קושי בריכוז, אחד

יש לנו , בנושא של ריכוז. אני לא יכול להחזיק רמת גירוי מספקת, אני נופל, עוררות, לתשוקה
 .חסר, דברים שמשתמשים בהם במגע מיני, היכולת לדמיין פנטזיה, קהילות לקות

אם אני צריך , עשיית צרכים, ה משפיע בכל מיני זירותוז, תלוי אדם, יש לנו בעיות מוטוריות
יש פה עוד כל מיני מורכבויות שמסבכות את , לעשות חוקן או קטטר או יש לי שקית שתלויה

 .הכל ויוצרות קושי נוסף
 .כאבים ויהיו לנו התנסויות מוקדמות בעייתיות, הפרעות בתחושה

של אנשים עם מוגבלויות ' כך שאוכל מחקרים שונים בעולם מדברים על. נוסיף את התרופות
שליטה , וויסות, אחוז שמקבלים טיפולים תרופתיים להרגעה 03מדברים על , התפתחויות

נוספות מקבלות את הטיפולים התרופתיים עם צרכים נוספים ואנו רואים מערך דו ' ואוכל
ול עליי ואני הכל גד, קשה לי עם החיים, אני נמצא במצב דיכאון .צדדי בכל הקשור לתרופות

 יכול להיות גם  .הן באות לשפר מצבי אבל יכולות להשפיע על תפקודי המיני, לוקח תרופות
קושי להגיע , שפיכה, זקפה, את הפגיעות בתפקוד המיני נראה בעיקר בנושא של חשק. הפוך

 . לאורגזמה
פקוד מאובחן עם אוטיזם ת, 03-גבר בסוף שנות ה, גם ממש לאחרונה' אני רוצה לתת דוג

אין לו ניסיון זוגי קודם והוא עם , בעקבות התפרצויות זעם החל לקבל טיפול תרופתי, גבוה
אותו גבר לוחץ . הוא פוגש מישהו שמבוגר ממנו בעשור ומתחיל קשר, נטייה הומוסקסואלית
, ים ביניהם ואז החבר אומר לומדבר. מינית ביניהם ולא עומד מערכתעליו מהר מאוד לקיים 

... תפסיק לקחת אותן כי, הן משפיעות, יודע, אני מכיר, אתה לוקח תרופות, שיבתק, יאוקי
והוא מפסיק לקחת את התרופות כדי שיוכל לקיים סקס ואנו חוזרים למצב של התפרצויות 

בשיחה העליתי אפשרויות . לא שיתף אף אחד, הוא הפסיק על דעת עצמו. זעם קשות
ניתן משהו , אולי נחליף, ב מתי תיקח תרופהלחשו, יכולים לדבר על פסיכיאטר, אחרות
עם פגיעה ' גם באוכל, הרבה פעמים פסיכיאטרים .יש מה לעשות אבל צריך לדבר, לחיזוק 
 .לא מדברים על השלכות של טיפול תרופתי על התפקוד המיני, נפשית

על מבחינת התערבויות ההתערבות שלנו בטיפול המיני מורכבת כי זה מורכב ועוד לא דיברנו 
 .מצבי טראומה וכל הדברים האלה

אנו רוצים . היסטוריה, אחד. מבחינת ההתערבות לקחתי כמה נושאים שאני רוצה להציג
, איך אני מווסת את עצמי, רוצים לדעת אם יש טראומות', לדעת את ההיסטוריה המינית חב

איך  ,הזדמנויות שיש או אין, מה הסביבה שאדם חי בתוכה, התנהגות לא מותאמת בעבר
הלקות משפיעה באופן כללי מתוך הידע שיש לנו ובאופן ספציפי מבחינת אפיוני הפרט על 

 .'התחום המיני חב
כ צבוע "זה כ, לפתח גישה חיובית, ההתמחויות שלנו בראש ובראשונה בחלק הרגשי תפישתי

התלבטויות שיש לאנשים , מאווים, לתת הרשאה לרצונות, אנו רוצים שיהיה כן, בהרבה לא
האם זה , מה אני רוצה, אנו רוצים לעשות התאמה והיא מקום קשה. ויש שם עולם גדול

אם אומר לי גבר בחור בספקטרום תפקוד בינוני והוא אומר לי אני הולך , אפשרי, מתאים לי
 .שאלה? האם זה אפשרי... טוב, דקה, אוקיי, לחיות עם שתי בלונדיניות עם ציצים גדולים

אם נצליח חלק מהידע להקנות בתחום מיני חינוכי זה יהיה נפלא , ותידע שאנו רוצים להקנ-
מה , אבל הרבה אנשים מגיעים לטיפול עם חוסר בידע והוא כולל נושא של התפתחות בקשר

רוצה להיות חברה שלי ואנו , שואל מישהי איך קוראים לך, האם אני הולך למועדון, השלבים
 אבל ... לא יודע? אני שואלת איך קוראים לה. ה'אנו שומעים את זה מהרבה חבר? חברים
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המגע המיני בקשר כיוון שהוא קונקרטי קל לנו לפתח את הקשר כי זה . היא חברה שלי

 .קשר, התפתחות, יש שלבים, אנו רוצים לעשות סדר, קונקרטי
מה צריך ? איך אדע אם משהו בסדר או לא? מתפקדות? איפה נמצאות, המין שלנו מערכות

 אותה אישה צעירה  .שימוש באמצעי מניעה בהתאמה? לשמור על בריאות מינית לעשות כדי
ניסינו להעביר אותה למדבקות כי זה לא הולך והיא לא , שסיפרתי היא שוכחת לקחת גלולות

 . מוגנת
איזו תנוחה , תנוחות, אילו שלבים עוברים, מה קורה בתפקוד מיני, מעגל התגובה המינית

חלק , בספקטרום אוכלוסייהלגבי  דוגמאאתן . ד מוגבלות מוטוריתמתאימה אם יש לי במיוח
 .מפחידות, מהתנוחות לא נוחות

זמן קצר לאחר כניסת הויאגרה לארץ  .ויאגרה ומוצרי מין, שימוש באביזרים, השפעת תרופות
זה היה כה משמח שאפשר היה לעשות , הצלחנו באחד ממעונות הפיגור להשיג לגבר ויאגרה

 .סגרת של המדינהאת זה בתוך מ
 .סמים ואלכוהול, השפעת חומרים פסיכו אקטיביים

? בחצר? בבית, מקום, מי הפרטנר שמתאים לי, מבחינת התערבות רוצים לדבר על התאמה
 ? האם אני מאונן על הרצפה בשירותים

 ?מה הזמן המתאים, יש עייפות גדולה, אם אני לוקח תרופות, הזמן
 ...התארגנות, ניקיון, תנוחות

זה דברים , שוב? מה אני צריך בסביבה כדי שזה יהיה אפשרי, הכנת הגורמים בסביבה
יכול להיות שיש בני זוג  .ללא מוגבלות אני לא צריכה להתעסק אבל פה כן שבכאוכלוסייה

 .צריכים לדבר על זה ולהגדיר, שאי אפשר בכל מקום
האם . וגיה חשובההאתיול, מבחינת קשיים והפרעות רוצים לעשות הבחנה בסוג הבעיה

ההבחנה ? חשיפה לא מותאמת לפורנוגרפיה, טראומה, תפישה, הפרעה על רקע הבנה
התוכנית צריכה  ?איך, האם משפיעה באיזה אופן ואם כן, האם יש קשר ללקות .חשובה

הם היו אצל אנשי , ציינתי את אותו זוג בספקטרום .סגנון למידה, להיות מותאמת לפרט וזוג
 .בל מי שלא מכיר את המטריה לא יכול להדריך אותםמקצוע מעולים א

תרגילים ומשימות קטנים כדי לאפשר התערבות ? איך אני מכינה תוכנית טיפול לאוטיסטים
התמונות שאתם רואים עכשיו זה מתוך ערכה . שימוש בכלים ותמונות וסרטים. הדרגתית

 .התנהגויות בנינו את זה כדי שאפשר יהיה להראות בצורה ברורה, שתצא בקרוב
איך ? בת זוג/איך אני מדבר עם בן. פיתוח מיומנויות, ההתערבות והוא קריטי, הדבר האחרון
? איך שמים גבולות. אסרטיביות וגבולות אקוטי, קבלת החלטות, רגשות, יוצר אינטימיות

 .אחוז 03שלנו פגיעה למצבים של ניצול מיני ומדברים על בערך ' מתוך הבנה שהאוכל
 חכמה קשה למצוא את פת, לראות איפה נמצא הפתח, לגעת, להסתכל, הגוף היכרות עם

אני עובדת עם בחורה עם לקויות למידה  .יש בנות שמסתבכות עם זה .לא פשוט, הנרתיק
 ...אנחנו מתרגלים וניסיונות. ושלושה חודשים היא לא מוצאת את הפתח

שנוגעים רוצה לגרות אותה לופת ה שכ'יש חבר. כשאני נוגע למשל, מיומנויות פונקציונאליות
אנו רוצים ללמד את זה ואני אוסיף עוד . הוא לא יודע לווסת, לה את החזה וזה כואב לה

 .איפה ומתי המיומנות הכרחית, מה עושים, הנושא של כללים חברתיים, משהו
 .תודה שנתתם לי להיות חלק, אני רוצה להודות ושיהיה המשך יום מוצלח
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 .אמא: המקצוע  - יעל פז 

 .אני היום כאן כמטפלת באמנות ואמא של בחורה צעירה בעלת צרכים מיוחדים. שלום לכולם
 .אשת מקצועלהבדיל מהיותי , גש על היותי אמאבד, ומנסיוניבקצרה ארצה להציג לכם 

 
 :           אתחיל בשיר
 לא כולם

 לא כולם יודעים מי אני

                                                               לא כולם מקבלים אותי

                                                                         מה הסיבה
                                                                      ה אני אשמהמ

                                             ?                           האם אני לא בסדר
 ?האם אני לא נחמדה

 

                                                                       אני רוצה לתת לעולם אהבה

                                                                         שהעולם יחזיר אהבה
                                                                            יחיד ומיוחד ואכל אחד ה

                                                                                       לא משנה הבעיה
 לא משנה הבעיה

                                                             אבל בתוך תוכי אני יודעת מי אני

                                                                   אבל בתוך תוכי אני יודעת מי אני

                                                                       לא כולם יודעים מי אני

                                                                        לא כולם מקבלים אותי
                                                                  איך שזה נכנס לתוך ליבי, וזה פוגע

                                                                            , זה בגלל השונות שבי
 .בגלל השונות שבי

 
ועובדת  ,גרה בדיור בקהילה, 08כיום בת , בתי שירלי, שרהו הלחינה, את השיר כתבה

 .במפעל לייצור וופלים
כי זה בעצם  ,בחרתי להציג קטע זה ,כפי שראיתם. שרה, במההלראות אותה על אני נרגשת 

לצד הרבה , שניםשבולט לאורך כל ה ,להביט בנערה שהתברכה בכישרון בתחום המוזיקה
 .מוגבלויות ולקויות

אוכלוסיית . ת"פ" שלום"ד "ממ, מיוחד-עובדת בבית ספר לחינוך, פסלת, מטפלת באמנותאני 
 . 08עד  80בני , בעייתי-רב, הספר היא של תלמידים המתפקדים ברמת פיגור קל-בית

באופן  ,מיני-הייתי מעורבת בנושא חינוך, שנה בהם אני פועלת כמטפלת באמנות 00במשך 
 .לאורך כל שנות ההתבגרות של בתי ,ובאופן ישיר ,ס"הבמסגרת בי ,עקיף

הצלחתי לעשות , צוות במהלך העבודהמהפגישות שלי עם הורים ו 99%-אני רוצה לציין שב
כדוגמה לדבר הנכון , את מה שעשינו כהורים לא להביא -וזה אומר . מניסיוני כאימאהפרדה 

אמפטיים , צריך לבוא כמה שיותר נקיים. כמטפלים, קצועיזה גם המקום המ. שצריך לעשותו
, לכן. בבית אני אימא . אשת מקצועלא להיות השתדלתי שבבית , מאידך.  ולא שיפוטיים

 .לבתנו שירלי יייעוץ מקצוענעזרנו בלאורך כל הדרך 
 . הוכרה כמועמדת לשיקום 03בגיל ולאחר מכן  ,פיגור קל חנה בצעירותה כבעלתאוב בתי
כשעוברים רק הן חשובות  . הגדרות האלה אינן חשובות בשבילנוה ,רך כל הדרךלאו

וצריכים את  ,היא מגדרת ומגבילה, "גדר"יש את המילה  "הגדרה"במילה . ממסגרת למסגרת
 .ב"וכיו, לאיזו מסגרת מגורים, ס"איזה ביל, כתכדי להחליט לאן שיי רקזה 
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, תמיד השתדלנו שתהיה עם אוכלוסיית השווים .ס לחינוך מיוחד"למדה בבישירלי ' מכיתה ד

 .היא פרחה מבחינה חברתית -ובזכות זה 
 ,כמו כולנו ,שירלי. לעומת האושר שלה ,ידענו לעשות את ההפרדה בין מה שאנו מרגישים

 . הסביבה שנוחה ומתאימה לבלהיות יתה צריכה יה
פעמים  0כה שמגיעה ומדרי ,עם עוד שתי בנות ,גרה בדיור בקהילה שנים שירלי 9כבר 

, היא קמה יומיום ונוסעת לעבודה. מנהלות דירה באופן עצמאי הבנות, למעשה. בשבוע
ואנו פוגשים אותה רק  ,ובהרכב מוזיקליוצה חברתית בקב, צ משתתפת בפיתוח קול"ואחה
 .ש"בסופ

 .לנו כהורים היה חשוב לאפשר לה חיים עצמאיים מתוך מסגרת מגוננת ותומכת
 .זה זוגיות הכי חשוב מבחינתהדבר השלה הבנו שבהתבגרות בשלב מסוים 

זה . איתו לבלותרצון לאו דווקא ו, יש לי חבר :להגיד, הבנו שזה גם קצת סטטוס חברתי

 .ס או במועדון החברתי"בביה, וצת השוויםבחור בקבההתבטא בחיפוש אחר 

כל זה כאשר ו , מוגנותומעל הכל , איך לאפשר מימוש זוגיות ומיניות -אותנו העסיקה השאלה 
 !? היא לא גרה בבית

אני מרגישה כבוד גדול לדבר ) בסופו של דבר הגענו לייעוץ אצל רונית ארגמן, גילוי נאות
 (.  הרצאה כזו מקצועית ולא קל לי לאחר ,אחריה

נערה -מיד עולה לנגד עיניי ילדה, כאשר אני חושבת איך לגעת בנושא המיניות והזוגיות
ורוצה אפילו , גיות של גדוליםובמקביל לשאוף לזו ,יר ילדותיילראות סרט מצולשבת ו השיכול

זה ו, זה מאוד חשוב .החלק הקשה הוא להבין ולקבל את הפער בין הנפשי והפיזי .להתחתן
בחורה  :ואולי זה שורש העניין ,מבלבל זה. הפער בין הפיזי לרגשילקבל את , החלק הקשה

 . בגרות ולעיתים ילדותיותלעיתים משדרת , גת נורמטיבימתנה, אית יותר צעירהנר ,08בת 
נושא הזוגיות מו, התסכולים שלנו מולה נבעו מהקושי לקבל את הפערים ,במבט לאחור

 .קשור לתמונה המלאה של היותנו הורים לילדה עם צרכים מיוחדיםש, והמיניות
שת את הצורך שמפר ,לבול של הסביבהיהב .מיניותליש בלבול בין הצורך באהבה ומגע 

 .זווסייה זה מסביר אולי את שיעורי הפגיעה הגבוהים באוכל, במיניות
 . יש את הצורך בחיבוק שנובע מחסך גדול

 .נושא הקבלה מתחבר לקושי לחבק
 .טיפולים ואין זמן סתם להיות, חוגים, הורים עסוקים בריצות לאנשי מקצוע

 .מבלי לקבל יעוץ והדרכה, מוךלס, לשחרר, בנושא זוגיות ומיניות קשה להתקדם נכון
 .לא לשחרר הוא האינסטינקט של ההורים

תוצאה חוסר יכולת לצפות , זה הסיכון - חוסר היכולת להבין איך אחר יפרש התנהגות
מה  - אבל לא חושבים קדימה ,הם יעשו את הדבר .תשתבוא בעקבות התנהגות מסויימ

  .ואיך יפרשו את מה שאני עושה ,תהיה התוצאה
תנהגות תמימה ולא ה, או אפילו חיבוק שהיא יוזמת, למשל, גויות כמו היענות לחיבוקהתנה

 .לפגיעה לסיכוןמובילה התנהגות שעלולה להפוך ל, מניפולטיבית
 :שבעצם אנו חווינו כהוריםלמה  מאותאביא כמה דוג

הוא . הוא פירש אותה אחרת, עודדה אותו לצאת ביחד, מקרה שהלכה עם בחור לבית קפה
בסופו של דבר . אבל היה סוג של עידוד מצידה ,והיא לא רצתה ,רש את זה שהיא רוצה מיןפי

היא . בכך שהבחור מנסה ללכת למקומות ששירלי כלל לא התכוונה להגיע אליהםזה נגמר 
והוא לא ממש היה פנוי להקשיב !! הוא רצה להיות קרוב מאוד. רצתה מישהו שיהיה קרוב

 ,לא נעימהמאוד חוויה היתה  זו. במיוחד לא למה שאינה רוצהולשים לב למה שהיא רוצה ו
כדי להקל על , שמתכנסים במקום אחד, במפגש עם אנשי מקצוע רביםשהסתיימה 
כי יש , זה אירוע מתמשך. לא פשוטה, כאמור, זאת החוויה-ובכל, ולחסוך תיזוזים, מתלוננות
  .שתבין מה חלקה בסיפור הזה ,חשוב שנעשה איתהש, כך-רוטיפול אח ,ועליה ,עליובירורים 

 בחור, התחברות לבחור נורמטיבי באוטובוס :מחוסר הבנהנולדו ועוד כל מיני קשרים ש
, שמבחינתה זה סוג של קשר לקבל אהבה ,אסים לבחורים.אמ.או אס ; שרואה בה טרף קל

 . אליה מתכוונתהזמנה שלא , להיות רצויה
 ?איך מביאים אותה לתפקוד נורמליאז 



 ם צרכים מיוחדים ומוגבלויותזוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים ע, לקידום מיניות -עמותת הדס

www.amuta-love.com 

 

12 
 

 
את מעל הכל מציבים , ע שמבינים שהצורך במיניות הוא ברמה אובססיבית אפילוברג

 . עם מישהו פחות או יותר ברמתה ,זוגיות כך-ראחרק ראשית מוגנות ו. המוגנות
יכול להוביל אותנו לרצון לסגור אותה  ,קושי רב לסמוך על שיקול דעתה, חשש גדול לשלומה

ולא  ,רצינו לתת לה חיים שלמים ככל האפשר אבל ,לשלול ממנה עצמאות אפשרית, בבית
ולקבל  ,ביקור אצל רופאת נשים, צעד ראשון זה הנושא של אמצעי מניעה. להחזיקה בבית

 . הדרכה עבורה ועבורנו
אני מזכירה את מקום עבודתי  .מכון ארגמן, רונית ארגמן, הגענו למקום שמבחינתנו הכי טוב

אני מאוד מכבדת את הידע . בד איתישע ,צל דןאגם לקבל הדרכה וייעוץ כי שם יכולתי 
את  -ודווקא משום כך , אנחנו עובדים ביחד, אני מכיר אותך .לא"הוא אמר אך , שלו המקצועי

קשור לא רק מה שההדרכה צריכה לכלול . וכך הגענו לרונית". צריכה ללכת למישהו אחר
עם מי יש לי יחסים , הצ  ר  מ  היה פחות א - אם אני בטוחה בעצמי. אלא דימוי עצמי, למיניות

, הדרכה על איך אני נראית. שלא מתוך רצון לרצות, מין, אמיתיים שיביאו לי אהבה
 . להבין את המשמעות של אמצעי מניעה ויחסי מין, סומכת על עצמי ,מתלבשת

 ,כביכול ,ואפשר לומר שהצד הטכני ,בחוויה שלנו שירלי לא שיתפה אותנו בצד הרגשי והפיזי
ההדרכה אמורה לרדת לרמה . האחריות עלינו .לאמצעי מניעה ,כמו שאמרתי ,אוגהוא לד
 .וכיבדנו את זה ,יםיוגם כי שירלי לא נתנה לנו לחצות גבול מסו ,גם כי אנו לא יודעים ,פרטנית

 .על מרחב פרטיותה  זה יפה שידעה לשמור
 .מרחב אליו לא חדרנו, י גורם חיצוני"לדעתי חיוני שזה יהיה ע

איפה עושים  .כמו שרונית דיברה ,ו התעקשנו על שילוב של הדרכה תכליתית והתנסותאנחנ
 . היא מרגישה טובה ומוגנתבו מקום שב, אצלנו בבית? "זה"את 

 .תמיד יש את האחיות להשוואהאמרתי ששירלי שלישית מתוך ארבע בנות ו
יש לי גם  .ממנה אני לא יותר טובה :אמרה 0ובתי מספר  ,ישבתי והתלבטתי מה אגיד היום

? מה ההבדל, אמרתי, ורגע רגע ,פשוט נפלנו מהדבר הזה .שיפוט לקוי, חוסר ביטחון :בעיות
ויכולת לדאוג שלא  ,בלקיחת אחריות של אדם בוגר, בהבנת הטעויותהוא זאת ההבדל -בכלו

  לשכוחאסור : משמע. אני כן חוזרת על טעויותיי :אמרה (0. מס) ואז הבת .לחזור על טעויות
 .בסיפור הזה שיש המון דברים נורמטיביים

אנו לא רואים אותם  .אצלנו או אצל הוריו ,שים"נפגשת בסופהיא שאיתו  ,חבר יש שירליל
 .זה לא רק מיניות זוגיות. יותעצמאות מינית זה חלק ממכלול של זוג .מקיימים עצמאות כזוג

אבל , מאפשרת" אונים"דבר שהמסגרת של , בדירה לבדאפשר היה לחשוב שירצו להיות 
... לא, אז הם נבהלו ,ש"לעצמכם לבד לסופ יש לכם את הדירה, אוקיי :ברגע שאמרנו להם

כי הם מבינים שהם לא  ,הם נרתעים מזה. יש את החלום ויש את המציאות... רגע ,רגע
 . בשלים לחיים עצמאיים

אן ומתקשר שמתקשר למה שדיברתי כשיר , אשמיע לכם עוד שיר ששירלי כתבה, לסיום
     .למצבה היום

    
 יש לי אהבה

 

 יש לי אהבה מרגשת
 יש בן זוג שאני פוגשת

 רק איתו אמצא דרך 
 יש לי אהבה מחבקת 

 לחבק חזק 
 אתה האור שבליבי

 וגם ברגעים קשים 
 וגם ברגעים טובים ומרגשים

 אנחנו פוגשים אחד בשני
 . ואוהבים כמו זוג יונים
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 יש לי אהבה מיוחדת 

 אהבה מיוחדת  יש לי
 כשאתה איתי אני רק מחבקת 

 חושבת על אהבה ונרגעת 
 

 ברגעים טובים ומרגשים
 וגם ברגעים קשים 

 אנחנו תומכים אחד בשנייה
 . ואוהבים כמו זוג יונים

 
 ז בוא תיתן חיבוק ונשיקהא

 .כי אני פשוט אוהבת אותך
 רוצה לחיות איתך לעד

 ...וללכת איתך

 
 ?גבי, ר שלךמה הסיפו -סיגל וינטור  

ניות שנקראת יאני כאן כדי לספר לכם על אפליקציה בנושא מ, שמי סיגל, שלום לכולם
חינוך המיוחד ומטפלת במיניות במשרד החינוך באני מדריכת מיניות ". הסיפור של גבי"

 .לאנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלות
ים אחרים שנהנים יש צעיר, האפליקציה נבנתה בשביל צעירים על הספקטרום האוטיסטי

במקרים שהתפקוד הוא כזה שהמטופל צריך תיווך . ..הילדים שלי וילדים אחרים, ממנה גם
מטפלים בתיווך נושא המיניות ובשיח על המיניות /חלקי או מלא האפליקציה עוזרת להורים

 .כשרמות התקשורת המילולית נמוכות
שנים ישנם אוטיסטים ברמות  מניסיון ועבודה של הרבה, קצת על הרציונל של האפליקציה

לאפשר ואנו צריכים להיות ערים לזה לרצון הזה , שונות שרוצים להיות בקשר ברמות שונות
, מגע, אני מאמינה שאוטיסטים מעוניים בהנאה, להם לממש את הפוטנציאל שמתאים להם

לעונג  אפשר לכוון אותם, עצמם בלבד את חברתגם אלה שמעדיפים , בהתאם ליכולותיהם
, בת זוג, חבר, הסביבהעם , ול אדם להיות בקשר משמעותי עם עצמשיוככדי  .והנאה עצמית

 .עם בת זוג, עם חבר, עם עצמו, בקשר מסוג כזה ולהתנסות לחוותהוא צריך 
, דרך למידה חושית, שת דרך התנסותכמו שלומדים להתלבש כך מיומנות קשר נרכ

, נעיםב, ההתנסות נוגעת במותר .רך הראשגם דרך הגוף וגם ד, גבולותדרך , קוגניטיבית
 .נוגעת גם בגבולות בקשר שלי עם עצמי והסביבה, אפשרב

 . עונג וזוגיות, אני ואתה, על הרצף של אני שנענצפה בסרטון ערוך מתוך האפליקציה כעת 
 ?לאילו גילאים: שאלה-
 .ס"בעצם הסביבה היא סביבת בי. 08עד ... 0גיל , מהגן-
 ?גישולמי זה נ: שאלה-
, את יכולה לרשום חינוך מיני, הסיפור של גבי: פשוט מורידים את זה, סטור-זה נמצא באפ-

פד מאחר -רק באיי. פד-האפליקציה הזו אפשר להוריד ולהשתמש בה באיי... אין משהו אחר
 . פד-ורוב הצעירים על הספקטרום יש להם איי

 ?יש תוכנית לאנדרויד-
 .בתכנון, עוד לא-

אם –יכול לאפשר , קט ערוך שמדבר על הרצף הזה שמאפשר בסופו של דברל בעצם זה היה
 . בזוגיותאו /להגיע להנאה ולעונג וגם להיות בסוג של קשר כזה או אחר ו -בוחרים בכך

 . פועלתפד למחשב ותראו איך האפליקציה -אם יישאר זמן אחבר את האיי
בעצם ? קח תלמד חינוך מיני ,ללמד אותו ,פד-אפשר לתת לו את האיי, שואלים אותי אז מה

, צריך לראות מה מתאים, כמו כל דבר, צוות, מטפלים, הלקוחות של האפליקציה זה ההורים
 ...לראות אם מסכימים עם ה

 ?זה מתאים לילדים קטנים: שאלה-
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 . את הנושאים האחרים מיידאראה לכם , ילדים בגן משתמשים בזה, כן-
צריך לראות , ווך שמאפשר לנו לקיים שיח על מיניותכמו כל חומר מת, בעצם כמו כל דבר-

יש אפשרות גם ליצור , אם חושבים אחרת, אם זה נראה לנו, מסכימים על התכניםאנחנו אם 
 .מייד אראה לכם, סיפור משלך

, ההתנסות הזו שדיברתי עליה מקודם בעצם כמו שאמרנו מערבת את הסביבה של המטופל
, מוד ולהתנסות בקשר צריך לספק הזדמנויות של חוויותאת ההורים והצוות כדי שיוכל לל

פונה להורים ולצוות כדי והיא יש הנחיות באפליקציה . הגוף אני קוראת לזהלמידה דרך 
אני יכול לצאת עם  ראיתם בסרטון למשל .שייקחו חלק פעיל בהתנסות ולמידה של מטופל

 .לנסוע לקניון חברה אבל צריכים עדיין את עזרת אחד ההורים כדי להגיע או
, פרטי, אז אמרנו למידה דרך הראש וגם דרך הגוף ובגלל זה בנוסף להסברים על מיניות

 .בת זוג כמה שאפשר/צריך לעזור לקדם זמן פרטי בבית עם עצמך ומפגשים עם בן, ציבורי
לפעמים יש  .לקבל החלטה-ובחירה לפרט עצמו את המאפשרת  אלהחשיפה להזדמנויות 

 .א יודעים מה מפסידים כי לא מאפשרים להםחסך של, וואקום
 ובכל זאתאם נחזור ללמידה דרך הראש אז באמת כל אדם הוא כמובן ייחודי ועולם ומלואו 

יש מאפיינים , את הספקטרום, יש דברים שמצאתי שיעזרו לי בהבנה שלי את האוטיזם
אנשים על האפליקציה נוגעת במאפיינים אלו והרבה  .מטופלים אצלשחוזרים על עצמם 

יש , ממטופלים' אתן דוג. חזרתיות, חיקוי קוגניטיבי, הספקטרום מצליחים ללמוד דרך מנטרות
הם חוזרים על מה , באפליקציה את הקול של גבי שמתווך ומסביר אז החזרה על המנטרות

 :סרטוןמחקה את ה הוא בהתחלה .וזה הופך להיות הקול של המטופל עצמוששומעים 
למשל קוראים לי אהוד ... הוא משחק תפקיד ולאחר מכן יוצר סיפור שלו, "...קוראים לי גבי"

 .הוא בונה סיפור משל עצמו... סיפור שליוזה ה
הוא יד באותו סרטון ויקשיבו לדברים שנאמרים ידעו על מה לגם ההורים והמטפלים שצופים 

וזר כל פעם מטופל שח, לאיזשהו קטע מסוים בסרטחזרה או ... חזרה על סרט מסוים, מדבר
צה לדעת איך והוא ר, עניין אותומזה מה ש, לקטע בסרט על גיל ההתבגרות שצומח השיער

זוהי גם  -גם כשהרמה הורבאלית לא גבוהה יכולה לרמוז לי כמטפלת הריטואל הזה. וכמה
האפליקציה מאפשרת לתת שפה למטפל ולמטופל כשהמילים אותן  .תקשורת שעובדתדרך ל
 .ותיווך גבוהים גם לכאלה שצריכים עזרה, מיניות, גבשיח על עונ. מסרים

 ...כעת אראה לכם את האפליקציה
נניח שאני בן . יש תכנים שמתאימים לבן ותכנים לבת כמובן, ככה נכנסים. זאת האפליקציה
אפילו לפני . 6יש נושאים שמתחילים מגיל , אתם רואים .זו רשימת הנושאים, על הספקטרום

פרטי , שירותים, מרחב אישי. מה לא, מה נעים לי, הגוף שלי, יםמשתמשים בזה בגנ, זה
כל הנושאים שיודעים שנכנסים לחינוך מיני או בכלל למיניות ובסופו של דבר על . וציבורי
זה אפילו שמדובר באמת  עליהםגיל ההתבגרות וגם חיזור וזוגיות שלא וויתרתי , אוננות

 . בתפקוד נמוך
סלייד שואו , כל נושא מכיל או סרטון כמו שראינו או סיפור, ילחצתי למשל על פרטי וציבור

להורים או לצוות , איך שתקראו לזה, למעלה יש הנחיות או טיפים, שמדפדפים בו, כזה
פשוט צריך במקרה הזה צריך ללחוץ אם המקום פרטי , ואיזשהו תרגול כזה שמסכם כל נושא

שלפעמים אוהבים את הצליל אנו יודעים גם אם אנסה ללחוץ פרטי לא אצליח כי , או ציבורי
כ יש אפשרות "אח . אז אפשר רק ללחוץ על תשובה נכונה וזהו ...של תשובה שגויה

לצלם תמונות בהתאם ולהכניס שם  -אפשר לחבר סיפור לפי ההנחיות שיש  "בסיפורים שלי"
 . ריםאת ההו, אפשר לשתף את הצוות, וזהו .מסרים שאני בוחר ומתאימים לי, את הטקסט

 . לא הייתי מגבילה ?08עד גיל רק : שאלה-
  .08מגיל זה הסביבה פחות של בית ספר אלא הוסטל ואז על ההמשך ושם  אני עובדתי אנ-

 .תודה על ההקשבה
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 רחוקי שלי -דניאלה יקירה ואסף נאמן  

 וניפבסניף הצ "לאורך הדרך"אני עובדת במרכז , שמי דניאלה יקירה. צ טובים"אחה :דניאלה
, חינוך מיני לאנשים עם מוגבלויות שונות, אנו נותנים מענה בתחום מיניות .אתא-ריתבק

זוגיים , טיפולים אישיים גם נותנתו, וצותמנחת קב, ואני חלק מהצוות ',הדרכות וכו, טיפול מיני
 .'וכו

 אלצהאך היא נ, שושנהגם הייתה צריכה להיות איתנו ו, יציג עצמו מידש ,נמצא איתי אסף
 .ותכירו אותה דרכנו עליה לכםר פנס .לנסוע
עם  ,אני גר בחיפה ואני עובד בכל מיני עבודות, אני אסף נאמן, צהריים טובים לכם :אסף
שוטף , אני הולך לקניות לבד .גר לבד בבית ועושה את כל העבודות, אני עצמאי. וגןהשכר 

 . וזהו ,הולך לחברים, את הבית לבד
   .זוגיות מיוחדת ומעניינת היאש, על הזוגיות של אסף ושושנה רצינו לספר לכם :דניאלה

 . על שושנה ובעצם איך הכרתם ,כמה מיליםב, אסף, לנו ספר
היו לי  .ולא היה לי הרבה זמן חברה ,ואני יודע לעבוד על מחשב ,כמעט 08אני היום בן  :אסף

. התכתבתי עם בנותו ,"דווקא Love"נכנסתי לאתר שנקרא  .ה לי זוגיותתאבל לא הי ,חברות

 .היה בסדר, בחורה בשם שושנה והתכתבנו אחר כך ראיתי, בהתחלה זה לא הלך
 ?חן בעיניך כבר בהתחלה היא מצאה :דניאלה

ואחרי  ,סקייפ זו תוכנה שרואים אחד את השני. כ ראיתי אותה בסקייפ"אח. מאוד, כן :אסף
 .חודשיים נפגשנו

 ?דיברתם קצת בטלפון :דניאלה
אחרי חודשיים , התכתבנו הרבה במחשב, ראיתי אותה במחשב, דיברנו בטלפון ,כן :אסף

 .החלטתי לראות אותה
 .רחוק מאוד, ש"היא גרה בב

 ?ואתה בחיפה :דניאלה
 . כן :אסף

 ?מה תעשו? וחשבתם על זה שאתם רחוקים :דניאלה
 . ש"לקחתי את הרכבת ונפגשנו בקניון בב. לי זה לא הפריע :אסף

 ?ך זיהית אותהאבל אי :דניאלה
, הלכנו למזנון, היא אמרה לי מה היא לובשת ולפי הבגדים זיהיתי אותה ונפגשנו בקניון :אסף

בלילה לקחתי   00:33-אני סיפרתי על עצמי וב, היא סיפרה לי את תולדות חייה, אכלנו משהו
 . את הרכבת וחזרתי לחיפה

 ?מה חשבת אחרי הפגישה הראשונה :דניאלה
 . מוצלחת פגישה מאוד :אסף

 ?שאתה רוצה להמשיך איתה את הקשר :דניאלה
 . ואחרי יום המשכנו לדבר בטלפונים, מוצלחת וזהו, פגישה טובה :אסף

 ?שלכם על הקשר הזה חותסיפרתם למשפ :דניאלה
שלה  חהוההורים שלי קיבלו אותה והמשפ ,היא סיפרה לשלה, יסיפרתי להורים של, כן :אסף

 .קיבלה אותי
 ?זה רחוק? לא כדאי? מרו לכם להיזהרלא א :דניאלה

 .תמכו בנו תמיכה מלאה. לא אמרו שום דבר :אסף
 ?על זוגיות...לשאול ? הרגשתם שאתם צריכים להתייעץ עם מישהו :דניאלה

 .ו בעיניים עצומותנסמכ :אסף
 ?כן, אז נהייתם זוג :דניאלה

 .כן :אסף
 ?מבליםאתם איך ? מה אתם אוהבים לעשות יחד :דניאלה

היא , אז ללכת לבריכה ...ש אין ים"בב, ללכת לבריכה, לטייל, אוהבים ללכת לסרטים :אסף
הולכים לחברות , היא אוהבת מאוד את הים ואנחנו אוהבים הרבה לטייל, באה אליי לחיפה

 .שלה
 ?איפה הייתם, ספר מה עשיתם לאחרונה :דניאלה
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זה היה , עד יום שישי ראשוןמיום , שבוע שלם, שטנו לכרתים ולרודוס, היינו בשיט :אסף

 . והתייחסו אלינו מאוד יפה ,קיבלנו חדר יפה בקומה נוחה, ובאמת היה לנו כיף. מאוד נחמד
 ?שבע-באראתה בחיפה והיא ב, הרבה דברים ביחד אבל איך כך-לאתם עושים כ :דניאלה

 ?איך אתם מקיימים את הזוגיות הזו
 .יא באה אליי פעם בחודשה. ש"חמישי עד מוציום אליה כל אני בא  :אסף

 ?גם היא גרה באופן עצמאי ?במשך השבוע כל אחד בשלו :דניאלה
וגם  ,היא לבד שמהמשך השבוע ב. וגם היא מקיימת את חייה ,דירה-רגם היא בשכ, כן :אסף

 . ש"עד מוצ ,נוסע אליה ,אחרי העבודה ,וביום חמישי ,אני אותו דבר
 ?זה נמשך כמה זמן כבר :דניאלה

 . שנים באוקטובר 6ה לנו הי :אסף
אתה . אתה אהוב רחוק שלה, "רחוקי שלי"לא סתם קראנו לה הזו זוגיות אז בעצם ל :דניאלה

 ?חושב שזה יכול להצליח
 .כן :אסף

 ?צריך להיות משהו שם? יש תנאי :דניאלה
 . באופן ספונטני :אסף

עם מוגבלויות  אמרתי לך שהיום בקהל נמצאים פה אנשים שמנסים לעזור לאנשים :דניאלה
 ?איזו עצה תוכל לתת, שונות לקיים זוגיות ויחסים טובים

אין  !אז הכל יצליח -אם יש אהבה ואם תומכים אחד בשני . מרחק לא קובע שום דברה :אסף
 העיקר שהבחורה אוהבת את הבחור . באמת אין בעיה, שבע-ארלי בעיה לבוא כל שבוע לב
אם אין שום דבר . יש כימיה ואהבה אז הכל הולך אם. זה העיקר. והבחור אוהב את הבחורה

 . אז ברור שלא הולך שום דבר
 . באוטובוס, ש ולא ברכבת"הנה מחר אני נוסע לב, אני נוסע כל יום חמישי

 ?אין שבוע שאתה אומר אין לי כוח :דניאלה
 .אין לי שבוע כזה :אסף

 ?זה סוד ההצלחה שלכם :דניאלה
דרך כביש  003לוקח את אוטובוס , א אני יורד"בת, א"לת משם, אני נוסע לחוף הכרמל :אסף

אני נוסע . ומשם אוטובוס שכונתי עד אליה הביתה ,שבע-ארעד לתחנה מרכזית של ב 6
 . 86:80ומגיע ב 80:33בשעה 
 .איזו השקעה :דניאלה

 .היא ראויה לזה, טוב  .השקעה השקעה, כן :אסף
בכל זאת חמישה ? מתחזקים את הזוגיות ובמשך השבוע איך ....אנחנו נמסור לה :דניאלה

 ..ימים
 . פעמים ביום 4-0אולי . הרבה בטלפון מדברים, בטלפוןמדברים  :אסף

 ?מה אתה מאחל לזוגיות שלך עם שושנה, מה אתם מאחלים לעצמכם, אסף :דניאלה
 . שנצליח בדרכנו ושיהיה לנו טוב ונהיה מאושרים ביחד :אסף

 ?אולי לשאול? יד משהו לאסףמישהו רוצה להג, יופי :דניאלה
 

 :שאלות מהקהל
 ?אתם נשואים# 

 . אנחנו בחברות. לא :אסף
 ?חברות שוויונית# 

 .כן, חברות :אסף
 ?משתמשים גם בסקייפ# 
 . הם הכירו בסקייפ: דניאלה-

 .סקייפ אתה רואה אותה והיא אותך :אסף
 ?עכשיו גם או רק כשהכרתם# 

 .גם עכשיו :אסף
 .עוזרת לוגיההטכנו? וואטסאפ גם: דניאלה-
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איך אתה , שש שנים זה המון זמן. שבית אותי, קודם כל אתה אדם מקסים מאין כמוך# 

 .ידידי ,תלמד אותי ?מתחזק חברות של שש שנים
 .אם אוהבים זו לא בעיה. אמרתי לך, זו לא בעיה :אסף

 .חבר שלי, שר כוחיי-
 .להתגעגע ולחזור, אולי זה הסוד: דניאלה-

 . דבר העומד בפני הרצוןאין   :אסף
 ?מה החברים אומרים על הזוגיות הזו# 

 .יש הרבה תמיכה :אסף
 ?ה'הכרת אותה לחבר# 

 .כן :אסף
 .ת שושנהלא הכרנו אחבל ש# 

 . היא ביישנית אבל היא כמובן אוהבת את אסף, שושנה הייתה פה ונאלצה ללכת :דניאלה
 .תודה רבה לכם: אסף ודניאלה

 
 

 דיאלוג על זוגיות ומיניות –בגוף ראשון : ן פולקה פיטוסי וד-אודלי
 .ה-טיפול פיזיותרפי של אחמד באודלי –" למתוח את החוט"יה -קטע מהסרט של אודל# 
 

, משהו שהוא בשגרה עבורך כאישה עם נכות, בקטע הזה כי הוא מציג מגע פיזי התחלנו :דן
נציג  כל קודם, אבל. נספיק אם, בהמשךונרחיב בו משהו שקשור גם לדימוי גוף שאולי ניגע 

 .את עצמנו
-שזה , ץ"אני בעלת עסק שקוראים לו אומ ; אני תרפיסטית באומנות ; ה-אני אודלי  :ה-אודלי

אני עובדת כתרפיסטית ; אני מעבירה סדנאות והרצאות  ; מיחהצחוללי משיח ומנות א
עקב בעיות סוציו  ,ש"מביתם תחת צו בימצאו הוילדים שעם ,  "תלפיות"באמנות בפנימיית 

וועד מנהל  רתאני חב ; שירים שלידיסק עם אני עובדת על  ; לצייראוהבת אני  ; אקונומיות

 בשורה התחתונה זה ניוון שריריםש, SMA2יש לי נכות  ; 09בת , אני רווקה ;" בזכות"בארגון 

ה אני לא טוב ; בלהעביר את הזמן כשאין לי מה לעשותו, אני טובה בלמצוא פתרונות ;
הכרתי . וגם לא טובה בתשבצי היגיון ,אני לא טובה בלסיים עבודות בזמן, לנשוםב, בללכת

הכרנו  .מרפאת ריאות, כולוגית במרפאה שטופלתי בהדרך שולי שהייתה פסי ,דן ,ותךא
 ,במרפאה עברנו לחדר ,מה לדברהרבה כשגילינו שיש לנו  ,כ"אח. ת מסדרוןושיחהרבה ב

 כ עזרת לי וייעצת"אח. זוג של שולי-לה כבןיתחאותך הכרתי כך ש .כםכ עברנו לבית של"ואח
היה לי קצת מורכב עם  .ל באמנותופיטלמוד כשרציתי ל, לי מה לעשות ואיך להציג את עצמי

 . כמה מקומות שלא קיבלו אותיהיו , זה
למרות . ולא היה מקום נגיש ,הייתי צריכה לעשות עבודה מעשית .כ היית מורה שלי"אח

לא  לא -תסכים  שאם לאכשהבנת  , להיות המורה המנחה שלי מתהסכהמוקדמת ת ההיכרו
  .שווה להתגמש בכלליםהחלטת שאז  .עבודה מעשית יהיה לי היכן לעשות

הרבה פעמים  .הוא מתאר את חיי היומיום שלי .הסרט שראינו פה התפרסם לפני חמש שנים
בטיול גם מלווה אותי  ,"החוט למתוח את", סרטה. עם הסרט מעבירה סדנאותו אני מרצה

יש בו הרבה מאוד עניין של כי  ,כמו שדן אומר, לפתוח בקטע הזה מהסרטבחרנו . להודו
וגם  ,גם בחיבוק של אבא ואמא :יש לי אותו מתמיד, זר בחיימשהו לא זה  מגע. ומגע ותפיזי

 .שזה טיפול נשימתי ,וגם בפיזיותרפיה ,ו"יף עד ת"מאל ,מגע פיזי שמטפלים בי
כככל אבל  ,רגילים לגמרי חיי כי בעיניי ,אף פעם לא חשבתי שצריך לעשות סרט על חיי

תפישותיי , המבט שלי ודתנק ים הבנתי שיש פה הזדמנות להבהיר אתשיותר נכנסתי לעניינ
 .ואמונותיי

ואנו הורים  ,זוג של שולי כבר הרבה שנים-בן ;אני כותב לא רע ;  אני אוהב לרקוד ; אני דן: דן
זוג -כ בן"בד ; חושב שאני אבא טוב ; אני מטפל מיני ומטפל באמנות ; לשלושה ילדים בוגרים

אני לא סבלני לחוסר סדר  ; מרצהככמטפל ו ,אני חושב שאני טוב בעבודתי ; משביע רצון
 בכלל , שחשוב, רטספואני לא מספיק מתמיד ב ; ראייתי מידרדרת וזה די קשה לי ; וארגון
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אני ממש  אז - שאני בטוח בה "אמת"בעיקר כשיש לי ו, קורתי מדי לא פעםאני בי ; ובפרט

 .צריך להתאמץ כדי להשתכנע באפשרות של אמיתות אחרות
 ,וצהובגלל זה היה לי קשה לקבל אותך כסטודנטית בקב ,דרך שולי ,ה-יאודל ,ךתוהכרתי א

קשה גם בגלל היה לי  .אבל לא רק בגלל זה. כשאני מכיר אותך היכרות אישית וביתית
 .זאת-שהחלטנו שבכל אמרתי לך לפניגם זאת . נלאית שלך-האופטימיות הבלתי

 .זה ממש נורא ... אופטימיות –אבל  ,נכותמילא , כן: ה-אודלי
המר שהחלטנו שנארק . כאן נדבר על זהעוד : דן ְרצ   ,כבר שנפגשנוודאי  .שוחחנאלא , לא נ 

כ "ואח ,שולי רשמה, דיברנו, הזאת ו לשיחההתכוננ. עכשיווכאן שלפני השיחה  ,פעמיים
נשתדל להשאיר את  ,ועדיין .את מה שהיה חשוב בעינינו שייאמרהוצאנו , מתוך מה ששוחחנו

 . שיחהכזה 
ה מה עם -אודלי: שואל, הבמאי, אבי, לקראת סוף הסרט: ה-קטע שני מהסרט של אודלי# 

-לאט: ה-אודלי? ומה עם ילדים: אבי ...אתה מציע לי משהו , אבי: ה משיבה-אודלי? ; זוגיות
 ? כמה אתה רוצה... ? לא מזמינים לדייט קודם. אבי, לאט

כשניסינו למצוא תאריך  ,באחד המיילים .האופטימיות וההומור עלאז אשאל אותך באמת  :דן
  !"נוסע: "תשובתך הייתהו" ?הולך, זה וזה שעה זו וזו ,תאריך"כתבתי לך  ,להיפגש

 ,לקראת הכנס הזה, ממשלדבר  ,Small-Talk-והתיישבנו אחרי ה ,סוףאו כשנפגשנו סוף 

אני " :התשובה המיידית שלך הייתהו .."אשאל אותך ישיר ובוטה ?טוב ,אני אתחיל: "אמרתי
 ?ךס  מ  לא נועד גם להאם הוא , מה התפקיד של ההומור הזה ,אז באמת ". יושבת
 -ומשהו שמצחיק אותי  .יק אותידבר ראשון אני משתמשת בהומור כי זה מצח :ה-אודלי

אמיתות , חיך דבריםאבל הרבה פעמים דרך הומור אתה מג ,משרת מטרה מספיק טובה
ואני מציעה את עצמי בתור ...  כמו שאבי הבמאי שואל אותי על זוגיות ...מסויימות למשל 

 ליבהרצאות ש תלמידים . פותח את הראש לכיוונים חדשים גם זהאבל , זה מצחיק. זוג-בת
זה נועד  .וכולם צוחקים ,"בדוגמנות"ואני אומרת  ,במה אני עובדת ,כי פספסו ,שואלים אותי

למה שלא  ?זוג שלו-למה שאבי לא יחשוב על האפשרות שאהיה בת ,אבל בעצם ,להצחיק
 ... אני נחמדה, אני נראית מעולה? אעבוד בדוגמנות

 ...והגובה  :דן
לעשות אווירה , דרך הומור אני יכולה להגיע לאנשים והרבה פעמים... והגובה קובע: ה-אודלי

 .זה לפחות בחוויה שלי. לשאול שאלות עמוקות יותר ,יותר נוחה ונחמדה
שנועד להבהיר את החוויה , סוג של דגל ומסרההומור הוא גם שמרת לי אני זוכר שא: דן

 .לחיות את החיים האלהב שלך
 ,החיים שלי טובים מאוד, אני אדם שמח .ברוך השם ,החיים שלי טובים. נכון: ה-אודלי

יש קטע  ...חושבים אחרתכי הרבה פעמים  ,זאת דעויוחשוב לי מאוד שגם אנשים בחוץ י
בישראל זה . שעובר איזה מישהו עם מכונית בהודו ושואל אותי אם אני אשת עסקים ,בסרט

אבל בהודו  ,אף פעם לא קרה לי שמישהו עבר ועצר לידי ושאל אותי אם אני אשת עסקים
 ,לי מאוד חשוב להגיד שטוב לי .כיסא מדהים וטובכי יש לי  ,בתור אישה עשירה הסתכלו עליי

החיים שלי באמת באמת טובים , לא כי זה סתם אלא כי זה באמת ,ולהראות שטוב לי
 .ודרך הומור אתה יכול לעשות את זה ,וראויים

 בקורס שלמדת ,כשהתלבטנוש מזכיר לי, אם את אשת עסקיםהודו והסיפור הזה על : דן
לפני שהגיעו המטופלים  ,שלוש-פעמיים הקולגות שלךהסטודנטיות פגשתי אותך ואת  ,אצלי

אמרתי שמבחינתי זה עושה . צוות מטופל למטפלתהייתי רגיל ל את הדרך בהוחלקתי אתכן 
זו , כן" :אמרת .ת"בכיתה חי, בנים, תלמידיםמטפלות לאחת משש כ ,תא   - שאלה-סימן

איזה מן ", בך היית בטוחה שכולם ירצו תא. חשבנו בכיוונים שונים לגמריאבל שנינו  " .אלהש
בסוף הם עברו . אני חשבתי שלא ירצו" .כולם יתלהבו מזה, עולה יורד, נוסע, טרקטורון יש לי

עברו עם ו, והמטפלת ציירה ציירו משהו, עם ציור ,במהלך מפגש אחד ,ממטפלת למטפלת
כל אחד ילך לשולחן : "להם במרכז ואמרתיאספתי אותם כ "אח .ת הבאהלמטפלשלהם הדף 

 .שניים או שלושה פנו אלייך ,ואכן ." רוצה שתלווה אותו לאורך השנההוא של המטפלת ש

 .מנצח Lookיש לי : ה-אודלי
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היא גם  ,הזו שלך נלאית-למה הרגשתי שהאופטימיות הבלתי, ברשותך ,סביראז א. נכון: דן

, שלך לקבל השראה מהכוחותומצד אחד הוא יכול , יושב מולך מטופל ,ישה שליבתפ. מכשלה
הם חייך שאת מרגישה ש, ההתמודדות שלךומ, ההומורמ, מהשמחה, מהאופן שבו את חיה

 גם יכולהוא , לפחות זו ההרגשה או החשש שלי, מצד שניאבל . וכך את חיה אותם ,נפלאים
 .ה כל יום ושעה מתמודדת-יואודל ,ק עם שום דבראני מתעס. הצרות שלי הן כלום"שלהרגיש 

אופטימיות , happy-happyהרגשתי שכשאת משדרת  ,במובן הזה ."באמת מתמודדת

מה יחסך לביקורת שלי על  -אני שואל אותך ,בעצם. זה יכול לחסום מטופל, ושמחה כל הזמן
 ?ומה היום ,מה היה היחס אז? האופטימיות שלך

, כי הרגשתי שאתה לא מקבל משהו משמעותי מחיי, אני זוכרת שזה עצבן אותי: ה-אודלי
וזה , או מגדירים עצמם ריאליסטיים, אנשים אחרים פסימיים. חלק ממה שאני, שמתחזק אותי
 הרגשתי שאני צריכה לשמור את .אז אופטימיות זה חלק ממה שאני, חלק ממה שהם

 !האופטימיות שלי מפניך
אני נאלצתי לקבל אותך כי לא היה מקום . תקועים זה עם זו וזו עם זה, בוייםשנינו היינו ש: דן

זה הכריח אותנו ללמוד ולהסתדר ... גם את נאלצת לקבל אותי כמורה שלך : יפךהלו ,אחר
 .ואולי לשנות את עמדותינו

אני אומרת  .אני חושבת שהיום אני יודעת שאני כן יכולה להנגיש את המקום האחר: ה-אודלי
 יש"אבל אין לי בעיה להגיד למטופליי  ,"ויש דברים שאני מצליחה ,זו הנכות שלי" -טופל למ

אז אני  ,אני מהמטפלים היותר משתפים, אני משתפת." דברים שאני לא יכולה לעשות
יש לי עובדת שמלווה אותי כל , אני אדם נעזר. משתפת שיש דברים שהם פחות מוצלחים

והם יודעים מה זה  ,שיש לי עובדת שמסייעת לאורך כל היוםוהמטופלים שלי יודעים  ,היום
כדי שאוכל לממש  ,זה חלק מחיי .לדעת לבקש עזרה - זה שיעור מאוד חשוב .לבקש עזרה

זה לא . ימוםכדי שאוכל לבטא עצמי במקס ,אז אני צריכה אנשים שישלימו אותי ,את עצמי
זרועות ארוכות לממש את כל זה אומר שיש לי , הופך אותי לפחותלא , מכבודי תמפחי

 .הדברים שאני רוצה
שאת , ומיניים יחסים זוגייםאם היו לך  - ואשאל אותך ,ז נלך לכיוון הזוגיות והמיניותא: דן

 ?זה יכול להתאים בכלל? עם בני זוג לא נכים, לשתף בהםורוצה יכולה 
 ?אתה חושב שזה לא יכול להתאים: ה-אודלי

שזה הנושא לנו הסתבר . לה המרכזית שבגללה אנו כאןאולי השא, זו שאלה ענקית: דן
 .המרכזי של שיחתנו

. היו לי כאלה וכאלה .אנשים שאין להם מגבלה מוצהרתזוגיות של נכים עם , כן: ה-אודלי
ואיך  ,איך אני מביאה את עצמי ,העניין הוא איפה אתה מביא את עצמך. בעיניי זה לא העניין

 ?אתה היית יוצא עם מישהי עם מגבלה. ה מה שחשובז, בן הזוג שלי מביא עצמו לקשר
יש לי , זה לא רלוונטי :אני אנסה לענות לך כפי שעניתי לך בפעם הראשונה ששאלת אותי: דן
 .זוג-בת

 .התחמקותזו , זה תירוץ: ה-אודלי
זה מרגיש :אז התשובה שלי הייתה ש ,שאילצת אותי שלא להתחמקכאז  ... את צודקת: דן
 .האישיות והלבזה  העיקר, למה לא, בטח, יתי רוצה להגיד כןכאילו הי... לי

 .נאור: ה-אודלי
זה מה שהייתי רוצה להגיד בפה מלא אבל אני יודע שזה  .מתקדם, אני נאור, בטח, כן: דן

 ...צולע
 ?למה :ה-אודלי

 ,בחיי היומיום ,היא שגם בזוגיותשהתגבשה אז התשובה " למה"כשנאלצתי לחשוב על ה :דן
שתהיה  ההרגשה שלי שאני רוצה ,אבל אולי יותר מהכל בחיים המיניים ,הפרקטיים ,ס'התכל

, דומיננטי יותר ופחות, אפשרות לנוע על הציר שבין אקטיבי לפאסיביהזכות וה, לי היכולת
עם  ,בתפישה שליו. לפעמים אחרשמותר לי ושאני יכול לבחור לפעמים להיות כזה ולדעת 

 .אני לא יכול לנוע על הציר הזהאין לי ברירה ו, כמוך - נאמר ,תבת זוג שמוגבלת מבחינה פיזי
בטח כשאתה  ,בעולם שלי יש המון המון בחירה !לא ניסית. זה מה שאתה חושב: ה-אודלי

 ואתה יכול  ,של בחירה וםוגם ליחסים אישיים מיניים אתה תמיד נמצא במק ,מגיע לזוגיות
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זה דבר ראשון עניין  .מכיל או מוכל, ת פאסיבילהיו, בצורה כזו או אחרת ,לבחור לתת עצמך

 . המקום שאיתו אתה מגיע אל הקשר, State of Mindשל 

לומר ו. להאמין בזה, ז מצד אחד אני שומע ומחזיק את זה ואני רוצה להרגיש את זהא: דן

, ועדיין אני חושב שהמכשלה שלי בתפישה, זו בחירה, State of Mindזה , בטח, לעצמי כן

 ,פיזיולוגי של מין ומיניות-הפיזי, שלי לדמיין זו אולי ההיאחזות בחלק הפרקטי ביכולת
 ? ומי רוצה, ת לך/שעוזר ,או מישהי ,ובתחושה שאם לא יהיה שם עוד מישהו

 .יש הרבה שרוצים: ה-אודלי
יב יאני רואה עצמי מחו ,אז בדמיון שלי. השאלה אם זה מתוך בחירה או צורך, נכון: דן

 .כל הזמן , להיות מטפל, מחויב לתפקיד דומיננטי, לתפקיד אחראי
 .אולי זה השיעור: ה-אודלי

 .תפרטי? מה: דן
לא  ,זוגיות אחרות שהיו לךרכות מעב. לשחרר את המקום האחראי -זה השיעור : ה-אודלי

או אמרת זו  ,לא קרה שוויתרת על דברים ,באמת ?קרה שהיו דברים שוויתרת עליהם
  ? ועדיין אני בוחר להישאר בקשר ,יש יתרונות וחסרונות, יתהתמונה הכלל, המציאות

 ..אני מניחה שיש אחת, במקרה שלי זה אולי תכונות אופי מעצבנות
 .תכונה אחת: דן

 ,זוגית רכתאבל עדיין אני מניחה שכל אחד ואחת פוגשים את זה בכל מע. ברור: ה-אודלי
, לא שווה / שווה, לא מתאים / האם מתאים, כל פעם מחדש ,בחירות, שעושים התאמות
 .לא רואים אותי / האם רואים אותי

-אחד זה שהדיאלוג הזה בין היתרונות והחסרונות שלי לעומת בת: בי שני דברים עולים: דן
כמו שאת או , במירכאות ,ששנינו בהגדרה לא נכיםכהזוג שלי מרגיש לי יותר פשוט או קרוב 

 .בעומק כולנו הרי נכיםשי מסכים לזה אנ. גלויהו נכות לא מוצהרת בעלי ,אומרת
 .כולנו לאשאו : ה-אודלי

זה  ,שעולה בדעתיהשני דבר ה. הדרך השונה שלנו להתייחס למציאות ,שוב ,וז, נכון: דן
 ,רתיוהיא נחשבת מתמודדת במובן החב ,זוג שיש לה נכות מוצהרת וגלויה-שאולי עם בת

 .זובאז לא הייתי יכול לע - תקיןוואני לכאורה בריא 
אנשים שלא מקבלים אנשים עם מוגבלות לעבודה כי , אתה מזכיר לי מקום אחר: ה-אודלי

 .יותר פשוט, אז לא אקבל אותו... ? איך אפטר אותו .םלפטר אותיוכלו לא שאומרים 
 . זו אחריות שלך להיות אמיתי בתוך הקשר - כשאתה נכנס לקשר ! זה אותו דבר

 . צודקתאת . או על אחרת ,אז אתה שם את זה על אחרים: דן
 .זוגיות שהייתה לךנוגע לספרי קצת על מה שאת כן רוצה ויכולה לשתף ב     

 . הזוגיות המשמעותיות שהיו לי הייתה לפני בערך שש שנים רכותמעאחת מ: ה-אודלי

היה אדם עם הוא . כנראה שזה אתר מאוד מוצלח". דווקא  LOVE" אתרההכרתי אותו דרך 

והיה  ,הוא לא הסתיר את הלקות. כ בסדר"סהבשחייו אמר שהציג את עצמו וכ, לקות נפשית
הוא . נדמה לי שהוא גם מנהל את ההתמודדות היומיומית בצורה שהיא נוחה לו ומאפשרת לו

גם  ,דרך הקשר הזה גם אני התפתחתי כאדם. זה היה קשר מאוד מאוד משמעותי...  עבד
קשר ב והי. את עצמיעוד גם צם למדתי להכיר ובע , מבחינה של קשר ארוך טווח ומשמעותי

לפחות  ,נכות לפעמים היא רק תירוץ, אבל אתה יודע ,זה הרבה מאוד רגעי אושר ושמחהה
 . רק תירוץ .בחיים שלי

 .אני עוד צריך ללמוד את זה: דן
אפרופו  ,ובאמת בקשר הזה לאט לאט הרגשתי   .אתה חייב לעבוד על הנכות שלך: ה-אודלי

ואני הייתי  ,לדברים שקשים לו, שיותר ויותר מקום הוא תפס לדברים שלו ,שראחריות בק
ם הבנתי שאני בעצמי נעלמת יבשלב מסוי. שמכילה בלי סוף, אמורה להיות סוג של מטפלת

בכלל אני . להיות במקום שוויוני רציתי, לא באתי להיות בזוגיות במקום שהוא מטפל .בקשר
 . שוויוני וםיחסים להיות במקרכת מעדיפה במע
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 (:שלא התכוננו עליהן)ושתי שאלות מפתיעות 

 ? למה בעצם בחרת להיות מטפל מיני: ה-אודלי
הבחירה היא קודם כל בשביל לטפל  כלל-בדרך, אני חושב שמי שבוחר להיות מטפל: דן

הפצעים , בוחרים בזה בגלל ההיסטוריה שלהם - אנשים שבוחרים להיות מטפלים. בעצמי
ספגתי לא מעט , בישיבה "חינוך מיני"ואין ספק שבתור בוגר של , נכון לגבייזה . שלהם

בשביל  ,הגעתי להיות מטפל. בנוגע למין ולמיניות מסרים שבשבילי היו קשים עד קשים מאוד
המטופלים שלי הובילו אותי  - וכמו הרבה דברים אחרים ,דרך האמנות ,לטפל בפצעים שלי

, ליבידו -מרכזי זה תחום מאוד. תחום של מיניותגם לדת לכך שצריך יותר התייחסות ממוק
מתמקד ולכן היא ראויה לטיפול ש ,אלא אנרגיה של חיים ,זה לא אנרגיה מינית בלבד ,בעיניי

 .האנרגיה של החיים שלי, בה
כמו שאני  ,אנחנו מתחבקים ומתנשקים ,שלוש האחרונות-בשנתיים ,כשאנחנו נפגשים: דן

 מעולם? בכלל ,אם זה מתאים לך -ויש רגעים שאני שואל את עצמי  ,עושה עם רבים מחבריי
 ... אישה דתייההרי את ו, לא שאלתי אותך

  .אני אדם מאמין, אז כן. התפתחות בעלילה... ממממ: ה-אודלי
 ?אלא מאמינה ,לא דתייה: דן

ו את עצמי כמ בילאני לא אוהבת להג. זה רצף, אוטיזםזה כמו , דתייה זה מסגרת: ה-אודלי
יש צווים . חלק משמעותי מחייהוא והשם  ,('ה) אני מאוד אוהבת את השם, ששמת לב

כשאני הולכת עם האמת  -ובאמונה האמיתית והעמוקה שלי  .ויש אנשים ומציאות ,וחוקים
 . זה ברור לי לגמרי .ה רצה"אז ברור לי שאני מכוונת למה שהקב ,קתיהמאוד מדוי ,שלי

. זה לא מפריע לי...  זה בא עם הקוסקוס .קים ומנשקים בבסיסאצלנו מחב, רחיאנחנו בית מז
עברתי למסגרת ' בכיתה ו רק. בשעתו ,לפחות אז ,שהיה חילוני ,מיוחד-בחינוךהרבה  למדתי
כיום . ודברים שמגדירים אותי כאדם דתי, לשים חצאית, והייתי צריכה להיראות דתייה ,דתית

להשחיל דבר ...האמונה שלי לחדר בלי שתאייםאני יכולה להביא את , נוח לי שלא יודעים
 ..תורה

 .לא קיבלתי תשובה .עכשיו אני מרגיש שאת קצת מתחמקת: דן
זו אחריות שלי  -וגם . זה יחס של קרבה ,מבחינתי, זה לא מפריע לי ...נכון , אוקיי: ה-אודלי
 .לא מתאיםכשלהגיד 

אישה שחיה עם כגם ווע ומטפלת שהוא גם ניסיון כאשת מקצ ,לאור הניסיון שלך, לסיום: דן
 ?צריכים לעשות כדי שתהיה לך זוגיות ,מדינהה, הקהילה, רההחב ,מה אני או אנחנו - נכות

 ו צריכים לעשות כדי שלך תהיה זוגיותחנאנ - רוניטמאוד פבאופן אתה מציג את זה : ה-אודלי
בעיניי זו  ! ? מה אתה צריך לעשות כדי לא להפסיד אותי :אתה צריך לחשוב לעצמך. ..

ופתוח  ,בודק בדיוק מה רצונותיו, מקום שהוא הרבה יותר מסתכל על האדםמ, ההסתכלות
לא משנה אם יש לו מגבלה כזו או  ,שחיים של אדם ומאמינהאני באמת חושבת  .גם להאמין

איזה , זה שאנשים עושים את הבחירות שלהם .כולנו אנשים ראויים.  הם חיים ראויים, אחרת
אבל צריכים לדעת שהמציאות של אדם עם מגבלה  ,זה בסדר גמור, ם להביא לעולםילד רוצי

 .השקיעו בי, בעיניי .ה"זה לא פספוס של הקב .קלהלא תבתוך הקוסמוס הזה זו 
במקום לשאול . נכונה-כמו ששאלתי אותה היא השאלה הלאהשאלה שבעצם את אומרת : דן
לא מה עליי לעשות כדי "לשאול את עצמי עליי " ?מה עליי לעשות כדי שתהיה לך זוגיות"

 "?פוטנציאל לזוגיותאותך כלהפסיד 
 .לגמרי. נכון: ה-אודלי

 
 :שאלות ותגובות מהקהל

 ?איך קוראים לסרט# 
כי אנו  ,אבל ביקשנו שלא יעלה ,הוא היה פעמיים בטלוויזיה ".למתוח את החוט" :ה-אודלי

 . מעבירים עם זה סדנאות
 ?רטאיך אפשר לראות את הס# 

-הוא לא מופיע ב. אפשר להזמין אותי או את אבי מול קבוצות קטנות וגדולות: ה-אודלי

YouTube בשמחה, ואנחנו נבוא, יש טריילר בפייסבוק. ובדברים כאלה. 
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 ?זה לומדים את? האופטימיות ,האם זה נרכש# 

ת צריכה א .אני גדלה לתוכו .אני חושבת שאופטימיות זה משהו שאתה גדל לתוכו: ה-אודלי
ואבא  ,אימא שלי הייתה מאוד אופטימית :חצי-בבית חצי גדלתי. שליחה להכיר את המשפ

 !לפני הכל ,זה משהו שבוחרים בו -גם ו .למרות שבעיניי הוא לא כזה ,שלי אומר שהוא פסימי
  !תהיי פשוט - אם את בוחרת להיות אופטימית

 
 

בדגש על קהילות , גבלותנישואין והורות של אנשים עם מו –" בזכות"אירגון 
 בעלות תרבות מסורתי בישראל

 
 נעמה לרנר

יה ודן אבל ננסה לעמוד איכשהו ברף -לא יודעת איך אפשר לדבר אחרי אודל, אז שלום, טוב
גם אם לא נצליח ממש וגם אני מניחה שהשיחה הזאת לפחות בחלקה תהיה טיפ טיפה פחות 

 . ככה יש לי תחושת בטן שכזו, אופטימית
 .ירי לנו את הבחירהתשא-
שהיא אימא של , יושבות כאן ברכה. אז אני רוצה קודם כל להציג את עצמנו. חלקים ממנה-

המרכז לזכויות אדם של , אסתר כפי שאתם רואים ובחודשים האחרונים נעזרת בארגון בזכות
אנשים עם מוגבלות מול כל הרשויות כולן והיא תספר על זה בעצמה וזה כנראה החלק 

 .אופטימי הפחות
ד והיא עורכת כעת מחקר בהקשר של זוגיות של אנשים עם "עו, שהיא אימא של ברכה, חיה

 . היא בטח תספר על זה יותר לעומק, מוגבלות 
עד לאחרונה ניהלה הוסטל לאנשים עם מוגבלות נפשית בקאבול וכפי , סית"עו, נאהד אשקר
של אנשים עם ' הורות גם בחבמסורתית וזוגיות ומיניות ו' נדבר על חב, שאתם רואים

 . מוגבלות במסורות שונות
 . אני רוצה לומר כמה מילים ככה כלליות לפני בהקשר באמת של זוגיות והורות

 ?מי את-
 . השנים האחרונות וזהו 80-86-אני עובדת בארגון בזכות ב, אני נעמה לרנר, אני עצמי-

ך עשרות השנים האחרונות כשאנחנו מסתכלים על ההתפתחות של מה שקורה בעצם לאור
בהקשר של אנשים עם מוגבלות אנו רואים המון התפתחות והתקדמות בהקשרים רבים 

זה לא שהמצב מצוין אבל וודאי בהקשרים של , בתחומים של נגישות יש מה לשפר, מאוד
אחד הנושאים שעליהם מאוד קשה עדיין לאנשים . בהקשרים של דיור, תעסוקה, נגישות

הקושי המרכזי , לפחות בדיבור, הנושא של זוגיות שיש לי יותר פתיחות אליו לדבר הוא פחות
יש את הגבולות שבהם , עד כאן, בסדר, תמיד כשמדברים על הורות אומרים טובים, בהורות

רוצים לדבר על הזכות הזו של ' אנחנו גם כארגון בזכות וגם כחב. נעצור ושמה זה לא יקרה
אין אפשרות היום למנוע מאנשים עם מוגבלות להיות , אנשים עם מוגבלות להיות הורים

הורים אבל הלגיטמציה של ההורות לא פשוטה והיא לא מקבלת מקום מספיק טוב וגם לא 
אנשים עם מוגבלות שהם הורים לא מקבלים התאמות שצריכים כמו שיקבלו , מקבלת בוודאי

 .'בכל הקשר אחר של דיור ותעסוקה בתחומים שונים של נגישות וכו
רוצה לתאר לכם מה קורה לאנשים עם מוגבלות שצריכים סיוע בזוגיות היום במדינת ישראל 

בדיור , אנשים עם מוגבלות שכלית שצריכים עזרה במגורים. וזה לא פשוט לשמוע את זה
מוגן ורוצים לקיים זוגיות לפעמים צריכים לגור שלושה זוגות בדירה אחת כי הדיור בישראל 

האם היינו נותנים . זה אומר ששלושה זוגות יגורו יחד באותה דירה. מוגןדיור , הוא לשישה
' אפשרות של שלושה זוגות שחיים יחד בחב, אינטימיות וחיים זוגיים, לגיטימציה לכזה דבר

כשמדובר על . ואם יש דברים כאלה זה משהו חריג, זה לא היה עולה על דעתנו? הרגילה
איש וזוג צריך  04-זוגות בהוסטלים ל. יה לגיטימיאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית זה נה

 .מדובר באנשים אחרים, את הפינה וזה מה זה בסדר לנו, לקבל את החדר, לחיות
, כשהזוגיות היא קצת אחרת אנו מרשים לעצמנו להתערב בצורה בוטה ולהגיד אנו כמטפלים

 ון וזה מאפשר לנו אנו יודעים מה נכון לכם ואז אנו אומרים את המילה סיכ, אנשי מקצוע
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כשיש את המילה סיכון ברקע לא תמיד היא נבדקת אבל מיד אנו קופצים . לעשות כל דבר

 .ואומרים לגיטימי לעשות הכל
בחור על , לפני כמה חודשים הגיע אלינו טלפון מאדם שהתקשר בשם מישהו אחר

עם גבר אחר  קשר מיני, שיש לו מסתבר קשר זוגי עם גבר אחר 03הספקטרום האוטיסטי בן 
הדבר נודע לרשויות הרווחה והרווחה הגיעה עם זה , שמבוגר ממנו בכמה שנים טובות

לקחו ממנו שם ', ש השופטת העבירה את הבחורה למסגרת מוסד בצפ"בביהמ. ש"לביהמ
 , כדי שלא יוכל ליצור קשר אינטרנטי עם האדם הזה והוא היה אמור לגור ככה' את הטל

הוא מנוצל , רמת תפקוד נמוכה שלו והאינטרס היה לא לסכן אותולהתגורר שם עם אנשים ב
, לא שמעה הרבה על הזוגיות הזו, השופטת לא ראתה את הגבר השני, על ידי הגבר השני

, היא עשתה אחד ועוד אחד, גבר מבוגר, הומוסקסואליות, אבל ברגע שמדובר על מוגבלות
במרכז ולנתק את ' מגוריו ומשפ יצא סיכון והתוצר היה להעביר את האדם רחוק ממקום

זה איכשהו יביא , הקשר לא רק עם הגבר אלא עם העולם כולו ולהגיד זה הדבר הנכון לעשות
 .לו אושר אלטרנטיבי כנראה
נתן לו , י זה ששכנע מישהו מהמדריכים במקום שהבין שזה לא"הבחור הצליח ליצור קשר ע

. ואנחנו התחלנו לטפל בעניין, ע אלינוהגי, החבר גלש באינטרנט, הבחור צלצל לחבר', טל
אני ? איך עשינו את הדבר הזה, נגד הבחור אלא של ניקוי' התחושה הייתה שלא שהמע
השופטת וכל מי שבחש , ד"עוה, מרשויות הרווחה, מי שחווה, מקווה לפחות שהמקרה הזה
אולי זה  ,כשיבוא המקרה הבא אנשים יסתכלו עליו ויגידו היי, בזה למד משהו מהדבר הזה

אני לא רוצה להיות במקום הזה שאפשר להגיד לי את המילה סיכון ודרך , דומה למקרה
מבני אדם ', המילה הזו אפשר לעשות הכל ולתקוע אדם במסגרת מוסדית מרוחק מהחב

היא , יה-רק מכיוון שמשהו שם לא ענה על הערכים הבסיסיים שלי ואיפה אודל, אחרים
י דתיים חרדיים ויש לי מה להגיד על הסיטואציה כולה אבל הערכים הבסיסיים של, יודעת

וידינו קלה כי אנו חושבים שבשם ההגנה ומניעת הסיכון , הפתרון שלה בכל מקרה לא כזה
יותר ויותר מקרים , אותו דבר בהקשר של הורות. אנו מרגישים שיכולים לעשות את הכל

שרה זוגות של אנשים עם מוגבלות הגיעו אליו בערך ע, בשנה האחרונה, בחודשים האחרונים
מוגבלויות מגוונות שמגדלים ילדים וכל אחד מהם חווה באיזושהי דרך את ההורות הזו דרך , 

בזכות ובהסתכלות -זה משהו חדש ב, רוצים לראות את זההרשויות ולא בצורה שבה היינו 
לא יכולים /ליםלא במקום הביקורתי שאומר אתם יכו, שלנו אבל ברור איפה אנו רוצים להיות

. 'לא נכון שנהיה שם כחב, לא תצליחו לגדל אותם/תצליחו, לא מסוכן/זה מסוכן, להוליד ילדים
יכולים לעשות הכל כדי ' המקום שאליו אנו רוצים להסיט את הדיון צריך להיות איך אנו כחב

הם מביאים ילדים וזה רובץ , הם פה. שאנשים עם מוגבלות יוכלו להיות הורים טובים
זה אחד מהאמצעים הכי ? האם הדרך היא להוציא את הילדים מהבית. זה נמצא, פתחנוב

האם זה מה שיש לנו , ש בהקשר הזה"אני ושוב ושוב הולכת לבימ. ש"זמינים שיש לבימ
להציע כאנשים לזוגות שרוצים בסוף לא רק להיות בזוגיות ולקיים יחסי מין והכל אלא רוצים 

הבית נראה ? ש"האם הדרך והשיטה היא ללכת לבימ? לעולם לממש עד הסוף ולהביא ילדים
האם זה הכיוון שרוצים או שרוצים לתת התאמות כדי ? נקי, מלוכלך, לא נראה לי, לי

התשובה שלנו היא אנו רוצים את . שהאנשים יוכלו לממש הורות טובה לילדים שלהם
 .ההתאמות האלה

לה בשם זה שאנשים צריכים את העזרה אנו כאנשי מקצוע מרשים לעצמנו להיכנס לבתים הא
הייתי בבית בחיפה שהייתה אמורה . את ההכוונה המקצועית שלנו, את ההכוונה שלנו, שלנו

להורים  83-ו 1להגיע אליו עובדת רווחה כדי לראות את הבית ולהחליט לגבי שני הילדים בני 
לא ידעה , הביתהעובדת הרווחה נכנסה , ישבתי במטבח. ששניהם על הספקטרום האוטיסטי

, באתי לראות, ישבתי במטבח והיא אמרה טוב. האימא של הילדים בבית, שיש אדם נוסף
בואי קחי אותה לסיור בדירה והתחילו לעבור בבית ואני רואה אותה מרחוק פותחת ארונות 

או למה אין מצעים על ? ככה את מגדלת ילדים, ואומרת ארון הבגדים הזה לא מסודר
את לא , המקום הכי אינטימי של זוג שחי כאן, נכנסת לבית של מישהו אחר את, רגע? המיטה

, שנייה, פותחת ארון ומסתכלת פנימה וזה שאנשים עם מוגבלות לא מתיר לך לעשות את זה
 את חושבת שתפתחי את הארון ותביני משהו לגבי הזוגיות או . תשאלי, יש כאן זוג, תעצרי
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? איך זה נראה? מה יש שם, חת הדלת של הארוןההורות שלהם מתבטאת בפתי? ההורות

 .כשמדובר במוגבלות קל לנו לעשות את זה? בזה מתמצה ההורות
מארגון , אני נעמה? מי את, היא עמדה לפתוח את המקרר במטבח וישבתי שם ואז טראח

פתאום המילה זכויות אדם . כל הצורה השתנתה ברגע, בזכות למען אנשים עם מוגבלות
. הוא מוגבל, ארגון, כ הכוח של אדם"ת שחששה ממני או משהו כזה כי סהלא חושב. צפה

אתה לא נכנס , אנשים', משפ, יש כאן בית, רגע, אבל פתאום היה המשפט עם זכויות אדם
 לא , הפינה שהיא רק שלהם, יש להם זכויות בסיסיות על האינטימיות, ועושה במקום כבשלך

אז מה . יה המקום שהוא רק שלהם לגמרי שלהםיכול להיות שלאנשים עם מוגבלות לא יה
 ?מציעים במקום

חלק מהם כמו שתשמעו מברכה לא . צריך לתת לאנשים האלה התאמות .מציעים התאמות
 .רוצה להיות עצמאי ולנהל את הזוגיות והורות בכוחות עצמו, מעוניין בהתאמות

שפשו לו בחייו הפרטיים יפ, חלק אחר מעוניין בעזרה אבל לא רוצה שייכנסו אליו בפטרונות
אלא התאמות וזה אומר אתה , תסדרי, לא יגידו לו תאכילי, ויגידו לו כך וכך אתה צריך לעושת

סופר , מאמין בו,מכניס איש אמון שלך שאולי המדינה נותנת מימון עבורו אבל אתה סומך עליו
לא , יתךהאדם הזה עובד א, אתה מכניס מישהו כזה במימון של המדינה. איש אמון שלך
הוא עובד ביחד איתך על הדברים שאתה , הוא לא בא ונותן לך ביקורת, מולך ולא נגדך
רק באופן זה באמת נצליח להביא לזה שאנשים יוכלו לקיים זוגיות והורות . מעוניין לקדם

אם נבוא ונוציא ילדים מהבית ונגיד . ולממש את הזכויות האלה לזוגיות והורות כמו שצריך
שגם כאלה דברים , התנאי שלך לנישואין הוא ללכת לטיפול, צריך ללכתלזוגות אתה 

אם אנחנו רוצים את האמון של ', חוסר אמון במע, נשיג התנגדות. לא נשיג שום דבר, שומעים
אנשים עם מוגבלות ואם אנו רוצים לאפשר להם זה גם בדברים האלה ולאפשר גם במקומות 

בגלל שאנו עושים , ולי הדבר האחרון והחשוב מכולםא, שזה נראה לנו לא וההגדרה של סיכון
 .צריך להגדיר אחת ולתמיד מהו סיכון, שימוש נרחב בנושא של סיכון

זה . מה שלא ייחשב סיכון לאנשים ללא מוגבלות לא צריך להיחשב באנשים עם מוגבלות
? ח סיכוןהאם יחסי מין בין גבר מבוגר לאישה יותר צעירה בהכר. צריך להיות אותו קריטריון

זו זוגיות שרק . שנים 89הפער היה , ההורים שלי ההבדל ביניהם היה. אגלה לכם סוד. לא
כיום כאישה נשואה כאימא וסבתא אני מבינה מה היה בזוגיות בתור ההורים שלי אבל אף 

ברגע שמדובר על אנשים עם מוגבלות כל . אחד לא היה מדבר כאן לרגע אחד על ניצול
זוגות שמקיימים קשר אינטימי בדירה מוגנת יחד כי  0, משתנים בדיור. םהקריטריונים משתני

נותנים דיור לשישה אנשים וזה בסדר לנו ומצד שני נמנע זוגיות מאנשים אם נראה לנו 
 .שהמילה סיכון קשורה

הגדרה של סיכון תהיה אותה הגדרה ', אם נחליט שסיכון הוא סיכון ככל שקשור בכל האוכל
ונצליח , ביקורתי, לא ממקום פטרוני, נבוא ממקום שוויוני, עם מוגבלותולאנשים ' לאוכל

 .כל מה שאנו מאחלים לעצמנו נאפשר גם להם, הורות, להביא להם את החיים של זוגיות
 .זה החלק הכללי של הדברים

 
 

 נאהד אשקר שרארי 
של בעלי הראשונה לדבר על ההקשר של זוגיות והורות שמחה על ההזדמנות להיות 

 .באיסלאםוגבלויות מ
 דווקאו ,חיפה ברסיטתשיקום ובריאות באונלימודי סיימתי . בדת סוציאליתני עושמי נאהד וא

ולא יכולה  ,כי אני אדם עם מוגבלות ,לחזור הביתה ולשבת בבית רההלחץ של המדינה והחב
 . תועכשיו אני מצטיינ ,שלישישני ולהמשיך לתואר , דחף אותי למחקר ,שעות ביום 1לעבוד 
 !תודה .אותי לכך ההובילרתית ההדרה החבדווקא 

זה משהו שהרגשתי גם  .וגם נגישות נמוכה מאוד, למידעבמחקר שלי גיליתי שיש מעט מאוד 
מעט , גם באנגלית, הערבית רהאין הרבה מידע על אנשים מוגבלים בחב.מצגתהכנת הב

 .מאוד חומר
 



 ם צרכים מיוחדים ומוגבלויותזוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים ע, לקידום מיניות -עמותת הדס

www.amuta-love.com 

 

25 
 

 
אני באתי לתת את חלקי בשני . ח להמשיךלנו כושמוסיפה , אני מודה על התכנסות נכבדת זו

כ הניסיון שלי כאישה שחוותה מוגבלות מגיל קטן ועד "ואח ,קודם כל מקצועי יבש - כובעים
שמשפיעה על  ,המוגבלות שלי לא נראית לעין אבל היא מוגבלות קשה. 00אני בת כש, היום

 .הבעל, ל עם הילדיםלצאת לטיו, לצאת, לישון, חיי היומיומיים שלי וההחלטות הכי קטנות
 . לא ממש מקובלים מסורתיתאיסלמית הנישואין של אנשים עם מוגבלות בחברה ה

 ,  הערבית בישראל' אנשים עם מוגבלות בחב 433,333-למעלה מישנם 
וויתרתי על טיפולים ותוכניות שיקום  .עד היוםוחווה משהו שחוויתי מילדות המוגבלות היא 

 כל מרכזי מצויים שםרק א ש"רחוקה מחיפה ות, רחוק בארץבגלל שאני גרה בכפר  ,לעצמי
 . הטיפול

תפקידים שאולי ב, עיריותב, יברסיטאותאני מסתכלת על יהודים שעובדים בספריות של אונ
 .  עבודות כאלולא ניתן לנו להשתלב ב - הערבים ואצלנו ,מתאימים לאנשים עם מוגבלות

 .שלא רוצים להיות בהם ,לשוליים דחיקה, שקורה MisCare-אני חושבת שכאן זה ה

מאוד  ,גברית ,פטריארכלית רהבחבחיה אני  .שוליים שלנשים ערביות נמצאות בהצטלבות 
גם אנחנו נוכל קיוויתי ש, כששמעתי שדנים בכנס על זוגיות וחיי מין. לא דנים על זוגיות, קשה
ם נשים עם מוגבלות לא נפגשתי ע, אשה עם מוגבלות. אצלנו אין דיבור על זה .בר על זהלד

זה   - מי שמצליחה לצאת קצת ללימודיםו, כלואות בבתיםרובן . לא מדברים על זה .שנשואות
 . נישואין לאשה ולבת שהיא עם מוגבלות ,זו פגיעה קשה, טאבו

 . זה מחליש אותנו עוד יותר ,ההגמוניה היהודית, המעמד האתני שאנו מיעוט ערבי בישראל
זה אחת שמדברת על נישואי גברים עם יבקושי מצאתי עבודת ת :תנישואין של נשים ערביו
 . תקינה אינטליגנציהמוגבלות לנשים בעלות 

אני בעצמי חוויתי  .זה טאבו שאסור לגעת בו בכלל! נשים עם מוגבלות לא יכולות לקבל גבר
 .וכלואות בבית' נשים יותר תלותיות במשפ. את זה

מאז שהייתי ילדה לא קיבלתי . ת של מוגבלותיש לי שאלות לגבי ההגדרות הפורמאליו
 ,זה באיזשהו שלב שם אותי במצבים קשים, לא היה לי נוח לקבל את המחלה שלי, הגדרה זו

ני יוא ,00אני בת  ,גם היום. (שהיא כן יכולה, יה סיפרה-כמו שאודל)שלא יכולתי לבקש עזרה 
אני לא יכולה להגיד את  ?מה קורה לך -כששואלים אותי . קשה לי, יכולה לבקש עזרה

לא יודעת אם אגיע , למרות זאת אני אופטימיות מאוד. קשה לי, אני מסתירה את זה, האמת
כל הקורסים שלימדו אותי  .אסרטיביתו, אבל אני מאוד אופטימית ,יה-אודל ,לרמתך

דחפתי את . כולם אמרו לי את זהו, הייתה לי מטפלת באמנות .תרמו לזה והמטפלים שלי
 . שלי חהואפילו דחפתי את המשפ ,עצמי

שאני אשמה  .אבל אני לא משתחררת מתחושת האשמה ,ילדים0אני היום נשואה ויש לי 
לפעמים אני חושבת עד כדי כך ש, מאוד יליעשפיע מזה  !לא מקבלים .שיש לי ילדים, נשואה

 . ואלו לא ילדיי ,לא מגיע ליש, שזה לא בעלי
קיבלתי את המוגבלות  ,ואני מתמודדת איתו יפה ,וםעם כל הקושי שאני נלחמת איתו יומי

היא  .קרובישוב ימ ,עשרים שנה ,אמנותטיפול ב, היהייתה לי מטפלת יהודי .כהזדמנות
אלה ערכים  .לעבוד, ללמוד, מימוש עצמי -חה הביאה לי ערכים שלא הקנו לי במשפ

אחוז  90אני מסתירה  - הדוקטורט שאני לומדת את. מחזקתלא  רה בה גדלתישהחב
 . מהפעמים

אני  .הבאתי הרבה חוזקה לאחים שלי .זהשבאני רואה את עצמי כסוכנת שינוי עם כל הקושי 
אבל הבאתי את הערכים של המטפלת היהודיה  ,וכלכלית רתיחב ,מוחלשת חהמגיעה ממשפ

 . כולנו אקדמאיים ועובדים חההיום במשפ. ללמוד ולעבוד ,והצלחנו לצאת ,שהייתה לי
 

 וניחיה גרש
מפתה אותי ואני פעם ראשונה על במה עם בת ונכדה ושתי חברות נהדרות , דבר ראשון

לקחת את המצגת ולשים בצד ולספר על החוויות שלי בתור אימא שחיתנה וקיבלה את כל 
 . השאלות על ימין ועל שמאל ונכדה שנולדה אבל בגלל שהגבילו אותי בזמן אדבר על מחקר

החרדית ' זכות לנישואין והורות של אנשים עם מוגבלות בחבהתחום שאני עוסקת בו זו ה
 לא , ה'חבר. 'ולמעשה אני רוצה קצת להתייחס באמת בקיצור למאפיינים רלוונטיים לחב
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אנחנו , אמרתי לה כך זה מחקר. אמרו לי אי אפשר ללמוד ממקרה אחד, לתפוס אותי במילה

אנו כל יום , זה בסדר גמור, יכול לכתוב גם מחקר, מי שלומד אחרת, לומדים ממקרה
 .תודה, כמובן שיש עוד דעות ודברים. מתמודדים עם הדבר הזה

אבל אני רוצה להתמקד , החרדית באופן כללי אנו יודעים את הדברים' קצת על נישואין בחב
 .במוגבלות

 .פחות או יותר באותו שלב, מאוד הומוגני, הכללית' נישואין בגיל צעיר בהשוואה לחב
החרדית ' בחב, אחרות בעולם המערבי' הישראלית בכלל יותר חזק מחב' בחב' ומשפ נישואין

 . פחות גרושים, יש פחות רווקים, חזק יותר
 .מחתנים אותם נורא מהר-
וכמובן הסיפור של הפרדה מגדרית שיש נישואי שידוך שהם מאוד מאתגרים רק . נכון מאוד-

ת ואינטימיות היא כמובן רלוונטית רק נדבר מבחינת המוגבלויות והאפשרות לממש זוגיו
 .ש זה פחות מתאפשר"באמצעות נישואין כך שהבחור שדיבר פה קודם שהוא מחיפה וב

החרדית באופן כללי יש פחות ' אנחנו רואים שהחב, החרדית אני ממש אקצר' מוגבלויות בחב
 . תכללי' יש מוגבלויות שמופיעות יותר אבל זה פחות או יותר כמו באוכל, הקלות

 . אחר גם התפישה שונה' החרדית תכנון המשפ' בגלל שבחב
זה מאוד מחזק את מודל הצדקה שמאפשר ריבוד חברתי ולא ממש שוויוני אבל זה תומך 

 . ועוזר
לפעמים יש , מהצד השני יש את סיפור השידוכים שלא רק בהקשר של אדם עם מוגבלות

יושבת פה חברתי . דוך של אחד מאחיוכי אז זה ישפיע על שי' מצב שיסתירו מוגבלות במשפ
שעשתה מחקר בנושא שזה מעניין איך המוגבלות של אחד מהילדים משפיעה על נישואי 

 . האחים
חרדית ורואים יותר את ' בחב, מסורתית' תפישת השונה היא קצת יותר מורכבת בחב, בכלל

 . הרתיעה ופחות את הנושא של השוויון
כ יוצא די "בעוד שצעיר ישראלי בד, דבר ראשון. מוגבלותבהקשר לאנשים עם ? מה נגזר מזה

 .חוזר לבית הוריו פחות או יותר, מתחתן, דירה, ל"חו, הולך לצבא, בהדרגה מהבית
זוגיות , נישואין, זמן אחת שהיא עצמאות' על נק, נשים, אצלנו מדברים בפרט אצל בנות

 . כ גם הורות"ובד
יש ? בה יותר מחייבת כי מה יעשה בגיל עשריםבעצם מייצר לנו חבילה אחת שמצד אחד הר

בת מתחתנים אז כאילו זה מאוד ממזער את הבעיה ואם לא /משהו בנישואין גם שאם הבן
זה מדהים כמה . היא אפילו לא התחתנו/הוא, מתחתנים אז הבעיה הופכת לגדולה כי הנה

י לא מזמן תמיכה של אימהות שפגשת' הייתה לי ידידה שהייתי איתה בקב. שיש הסתרה
 !עבר לו, הבן שלי היה על הרצף, והיא אומרת לי את יודעת

ואז הבנתי גם ? בשידוכים להגיד שפעם היה לו? מה את אומרת, אז תגידי לי... אמרתי וואו
כ אנו יכולים לראות כמה שהנושא הזה פתאום הופך להיות מורכב בגיל "בסה... למה עבר לו

 .הנישואים
אני רואה פה גם במסמכים שקיבלנו בחוץ וגם מה שדיברו קודמיי . םשידוך הוא לשני הכיווני

שדווקא מוסד השידוכים יכול להיות מתאים לאנשים עם מוגבלות כי לא צריכים להיפגש 
מצד שני זה למעשה . רואים הוא מסוגל לזה ולזה ונוצרת היכרות מתוכננת, באופן מקרי

ת יינשא לאדם ללא מוגבלות כי יש את חוסם כמעט באופן מוחלט אפשרות שאדם עם מוגבלו
 . האיזונים האלה

זוג החליטו . החרדית וזה מאוד בולט' הסיפור של מעורבות הורים הוא סיפור בכל החב
מדברת ... להינשא אחרי שנפגשו ואז ההורים יושבים ביניהם והדלת סגורה ומדברים ביניהם

ההחלטה בשביל , משכנתא אלף 133מספרים לזוג אתם לוקחים על עצמכם . על רגילים
אני אולי קצת מקצינה אבל זו מציאות שחיים שכך בעצם מקובל , הילדים זה דבר שמצוי

כשאנשים עם מוגבלות מתחתנים יכולים לראות עד כמה הורים מעורבים יותר . להשיא ילדים
אז מה . זו מציאות שאין ברירה ולפעמים מעורבות יתר שאפשר להשתגע. חזק לאורך שנים

  הבת שלילא יודעת איזו אימא . יש חדירה ברמה לפעמים ממש קיצונית? הוא מוגבל אם
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, יש לה הרבה טענות על חלקי בחייה, תגיד שאני כי היא גם חושבת שאני מתערבת יותר מדי

 .אני מקווה שהיא תפתח בעדינות
 .לכל האנשים יש טענות על ההורים שהם מתערבים... ? אני יכולה לענות לך: ברכה

זה אומר שעם כל . יש מוסדות קהילתיים ויש במה להיתמך, דבר שמאוד משמעותי-
תמיכה ' החרדית יש יתרונות רבים של לא מעט מע' בחב' המשפ' המורכבות שמעוררת המע

, בלי להביא מסמכים מרופא וזה, כלכליות שלוקחות אחריות בהרבה מקרים לעזור בצורה
 .יםהדברים יותר וולונטאריים ואוטומטי

יש מקרים מיוחדים שזה לא מתאפשר ולרוב אם אומרים לא , ההלכה מעודדת נישואין
 .ה לרוב זו לא בעיה של ההלכה/התחתן

. זה מאוד מעניין אגב יש מצב ששוטה לא יכול להינשא ובשאלה הזו יש הבדל בין גבר לאישה
באופן כללי . אני לא מתיימרת לפרוס את ההיבטים ההלכתיים המורכבים שאיני שולטת בהם

בהתחלה . הלאגוז כי קונים אות אבןאישה צריכה להבחין בין , מ"גבר צריך להבין במויותר 
בפועל בגלל שאישה צריכה לקיים את הלכות טהרת המשפחה אז ... חשבתי שאלה הפערים

את ההרחקה בזמן מחזור , היא צריכה להבין את ההלכות, דורשים סטנדרטים יותר גבוהים
כ "וזו רמה הרבה יותר גבוהה ממה שנדרש בד, עכשיו לא, להגיד עכשיו כן, הולהיות נאמנ

המסגרת , שבמסגרות של הדיור המוגן, אני רוצה לדבר על זה, מהגבר ואז זה גם מייצר מצב
על כל נושא האינטימיות כדי מסוימת פריצת טאבו  נדרשתהחרדיות שמאפשרות נישואין 

כ אוהבת "ים את הלכות הטהרה ונעמה פה יושבת ולא כלקי, לבני זוג, לאפשר ולעזור לאישה
את זה שבעצם אנו מייצרים פיקוח יתר על זוגיות ומצד שני על החלק הכי פרט שמקובל ומצד 
שני זה מייצר לגיטימציה כי יכול להיות שלא היינו מאפשרים מבחינה הלכתית אם לא הייתה 

שמצניעה את הנושאים ' ובל בחבאופציה של מעקב מתמיד שבפירוש הפוך לגמרי ממה שמק
 .הללו

תמיכה אינטנסיבית תורנית אבל ' בדיור המוגן יש מע, דיון מוגן ודיור עצמאי' בהשוואה למע
מצד שני מגורים עצמאיים היום בחוק הקיים בפרט שוב . יש פגיעה באינטימיות ובפרטיות

חוסר יציבות , יםעדיין לאט לאט בוחרים יותר אנש, החרדית יש פחות אנשי מקצוע' בחב
אני לא יודעת . לא כל התוכניות מתאימות ועדיין תוכניות לא חסרות, תעסוקתית וכלכלית

בהשוואה למגזר ערבי אבל זה גם נושא שהוא לא מובן מאליו ואנו רואים עבודה נורא קשה 
אבל בראיונות פגשתי ' עוזרת וחם וכו' שהמשפ' והקהילה וזה נראה משפ' של בני המשפ

בו ויש דעות לכאן  מעורבת' התפרקו לגמרי על בסיס זוג עם מוגבלות שכל המשפש' משפ
 .ולכאן וכולי

במחשבות לעתיד מה שהייתי רוצה שיהיה שתהיה הגברה של , שוב, מה שאני חושבת
מודעות ועל זה אני מדברת אפילו בנושא של חינוך שיש פער מאוד גדול בין חינוך בתיכון 

אני מדברת אגב , הרבה מאוד בבית היהודי ומה עתידך כאישהובסמינר החרדי שמתעסקים 
עם מוגבלות מדברים על  בנותבעוד שבכיתות של ... בעיקר על נשים כי זה המחקר שלי

שזו איזושהי , לא מדברים בכלל על זה שמישהי מכן הולכת להקים בית, הכנה לתעסוקה
 .מראש הסללה

יאפשר מערך דיור שמתאים לקהילה ברגע שתהיה לדעתי חקיקה של דיור בקהילה זה 
זה יכול , החרדית' החרדית שאפילו במערכי הדיור הקיימים יש מעט מאוד שמותאמים לחב

 . להתאים
, יותר לגיטימציה, ואני חושבת שבאופן כללי אנו יכולים להגיע למצב שפחות סטיגמה

סיפור של זוג עם נתקלתי ב. הנישואין הם דבר שמייצר לגיטימציה לעוד אנשים עם מוגבלות 
תסמונת דאון שהיו שייכים למערך דיור באותו בניין ואחרי כמה חודשים האימא המאמצת 

היו כאלה שאמרו שזה מדבק והיו צריכים להיזהר והיא , לכאורה ילדה ילד עם תסמונת דאון
אמרה הדבר שנתן לי את הכוח זה שידעתי על הזוג הזה למה שאפשר להגיע והחזקתי את 

לא משנה שבני הזוג הדאון החמודים אמרו . הילד נתפש אחרת, ידעתי שיש לו עתידהתינוק ו
 ...שהוא דומה להם אז הוא שלהם

 !תודה
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 (נכה)תהיה גבר  –רפי אלמודאי וסיון דרשן 
השירותים של הקהילה צריכים לעבור , במקום עבודתי. סית קלינית"אני עו, אני סיוון :סיוון

אלא אם כן , של אנשים עם מוגבלות חהריכה להיות של המשפאבל הפנייה צ ,דרך הרווחה
 .אלמודאי חתנסער ממשפ פוןלפני שלוש שנים קיבלתי טל. דורש התערבותיש משהו חריג ש

 . ואת רפיחה משפההלכתי והכרתי את . נכהסיפרה שבנה הפך אמא של רפי 
 .0והייתי נשוי פלוס  ,הייתי קבלן שיפוצים 0383עד  :רפי

 ?0383-מה קרה ב ואז :סיוון
ובירושלים נהייתי  ,חזרתי מברצלונה .שהיא היום גרושתי ,נסעתי לברצלונה עם אשתי :רפי
 . נכה

 .וביום שחזר הייתה לו מפרצת בראש ,רפי טס לברצלונה :סיוון
 . בגזע המוח, נכון :רפי

 .תאר את ההליך. נלחמה כדי להחיות אותו חההמשפ .כמעט מתרפי שלוש פעמים  :סיוון
ואחרי זה העבירו אותי לבית לוינשטיין  ,איזה חצי שנה, כמה זמן "קומה"הייתי ב :רפי

 .בשיקום פיזי ,והייתי שם במשך שנה ,ברעננה
 ?איך התייחסו אליך שם :סיוון
 . היו זורקים אותי למיטה . כאל חפץ :רפי

 ?לא עשו לך טיפולים :סיוון
 .כלום לא הצליח, עשו לי פיזיותרפיה :רפי

אפילו אני רואה את השמנמנות . ארוך של שיקום פיזיתהליך  רפי עבר .מדוייקזה לא  :סיוון
זה לא נכון שלא . והרבה צינורות, הנשמההיית מחובר ל.  והוא היה מאוד רזה ,שלו פה

, התחושה של רפי הייתה שהתייחסו אליו כמו חפץ, אבל באמת, עברת, עברת תהליך שיקום
 ?נכון
 .אנוש איבדתי צלם. כן: רפי

 ?עליך או אליך, ת במיטההזו ששכבופה בתקתאר איך דיברו  :סיוון
 ...כל הסובבים: רפי

ומינו , חהבין המשפו, גרושתו היום, זה הגיע לרמה כזו שהיה וויכוח בין אשתו דאז :סיוון
 .לא יכול היה להחליט החלטות בכלל .שללו לו את העצמאות לגמרי .לרפי אפוטרופוס

 . נכון :רפי
 ?איך הרגשת אז :וןסיו
 .והסובבים אותיפוס בגלל חילוקי דעות עם גרושתי מינו לי אפוטרו.  כמו אפס :רפי

 . רציתי למות        
אחד הדברים . נורא עצוב לשמוע את הסיפור לי היה .0380-ב אני הכרתי את רפי :סיוון

מרוויח , מפרנס, מגבר עצמאי שנותן לכולם :המון אובדנים, שאני ראיתי זה את האובדנים
 ,נכנסתי לבית של משפחה... חזר לבית של ההורים  – ילדים, אישה, עם דירה ,הרבה כסף

אף , דיברו בשבילו - אפילו בפגישה הראשונה. התגייסה לטפל בו וכל המשפחה, וההורים
רצית . מקום שיהיה רק בשבילו, אז הזמנתי אותו לטיפול פעם בשבוע. אחד לא נתן לו לדבר

 ?לבוא
 . לא :פיר

עד  ,והכריחו אותו לבוא, הוא יבוא, אמו אמרה כן. שלי זו גם הייתה התחושה :סיוון
 .שבאיזשהו שלב התחיל ליהנות מהטיפול

 .לצאת מהבית, רציתי לנשום אוויר :רפי
 .אובדנים, הוא בא אליי ורציתי לדבר איתו על נכות. ואז הוא בא אלי ורצה לנשום אוויר :סיוון

עד שהגיע , מה לא היה בסדר, ולא הבנתי מה אני עושה לא נכון ,מן הדף אותיכל הזאבל רפי 
 ?מה זה להיות גבר, רפי. "מה זה להיות גבר"בו התחלנו לדבר על ש, המפגש החמישי

 . נותן לאישה אורגזמה, גבר שמפנק :רפי
, בהרצית שאני אבהל מהתגו, רפי .שומעת תגובה כזאת ,בתחנת שיקום ,סית"ואני עו :סיוון
 ?נכון
 . נכון :רפי
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 ?מה הוא נותן לה? איך גבר מפנק אישה? מה עוד, תמשיך, ואני מעודדת אותו כן :סיוון
 .אורגזמה :רפי

 .ואז גיליתי שאפילו אחרי המפרצת היו לך חיי מין :סיוון
 ,ואז גילו שאני יכול .הבאתי ביד .בהתחלה אחותי הביאה לי סרטים כחולים ואוננתי .כן :רפי
 . והיה לי טוב ,וליטפה אותי ,היא הביאה לי ביד. נקרא לזה ,או לי מעסהוהבי
 ?הגעת איתה למצב של יחסי מין מלאים :סיוון
 .כן :רפי

 ?היו לך קשיים מיניים :סיוון
 .ברוך השם, לא :רפי

 ?מישהו דיבר איתך על הצורך בסקס :סיוון
 . אף אחד לא דיבר איתי, חוץ ממך, לא :רפי

אבל באמת  ,בת להגיד לך שייאמר לזכותם שהייתה הבנה גדולה של הצרכיםאני חיי :סיוון
יש לו שכבר כ ,רפי סיפר לי שעד היום, כשהתכוננו להרצות כאן. יש מחסום לדבר על זה

 ?נכון .אבל אף אחד לא מדבר איתו על זה ,דואגים לו לקונדומים ,יחסים חדשה רכתמע
 .כן :רפי

, לאט לאט נפתחים עוד ועוד נושאים, מדברים על הכלפעם בשבוע ו ,נוואז נפגש :סיוון
 .בגידות, אוננות, דיברנו על מין אוראלי

 .נכון :רפי
הרבה חוששים מטפלים . זה נושאים שהרבה פעמים קשה למטפלים לדבר עליהם :סיוון

איך זה , אם ישאלו שאלה, צטרך לשתףנמה , ולעצמם, זה יעשה למטופלשה מפעמים מ
 ?מה זה עשה לך .לא יציף אותואו , זה יציףש, גישיגרום למטופל להר

 .התגעגעתי לחיים שהיו לי קודם, געגוע :רפי
 ?זה גרם לך להיות יותר עצוב :סיוון
 .לא :רפי

 ?יותר חרמן :סיוון
 . לא :רפי

זה הגיע לרמה שרפי סיפר . ממש דיברנו על זה, את הגעגוע הזה פרטנו לפרוטות :סיוון
הייתה בקשר מאוד מורכב עם  חההמשפ. ואני הייתי בדילמה ,שהוא מתגעגע לגרושתו

זה  ,ובאיזשהו שלב ,סביב הסדרי הראייה, סביב כסף ,מתחים, הרבה מאוד ריבים, הגרושה
אלמודאי או את הצד  חתלבחור את הצד של משפ. אבל ביקשו ממני לבחור צד ,לא נאמר

 .החלטתי לבחור ברפי. השני
 .תודה רבה לך :רפי

איך זה . ודיברנו איתה ,חהבניגוד לעמדת המשפ ,יצרנו קשר עם הגרושהואני  רפי :סיוון
 ?היה
 . התרגשתי מאוד :רפי

והיא  ,דיברנו עם הגרושה שעה וחצי. אבל זה נשמע פשוט ,רפי אומר אני התרגשתי :סיוון
והתחילה לדבר ולספר לרפי כמה  ,היא הייתה מאוד מוחצנת, הכל היה שם, הציפה הכל
 .וכמה אוהבת אותו ,ליוהתגעגעה א

 ...היא הייתה מדברת הרבה :רפי
 ?רפי, בשיחהעלו איזה רגשות . ורפי יצא מאוד מוצף ,גם אני התרגשתי באותה שיחה :סיוון
  !?לא בבית שליאני כל הזמן חשבתי למה . אפילו שנאה .אהבה :רפי

הגיע למצב זה  .למה רפי לא בבית, זו הייתה שאלה שהיא חלק ניכר מהטיפול :סיוון
שרפי יראה את הבית הישן  ,ותכננו בסתר ללכת לביקור בית, שגרושתו הזמינה אותנו לבית

זו הייתה חוויה . טילו וטוהו ,גילתה חההמשפ, התוכנית סוכלה על ידי כל מיני גורמים. שלו
 ?נכון, מאוד קשה

 .כן :רפי
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ביקשה ממני  היא. לוש שהיא אפוטרופוס ,ואחותמו חהעד אז רפי הסתיר מהמשפ :סיוון

לאורך כל הדרך ?   למה שהם ביקשואיך אני עושה דבר כזה בניגוד . לעשות שיחת בירור
 ?שיתפת אותם. ותמיד החזרתי את הכדור לרפי ,ביקשו ממני שאספר להם מה קורה עם רפי

 .לא :רפי
 ?למה :סיוון
 .כי זה היה ביני לבינך :רפי

  ?ואיך זה היה גורם להם להרגיש :סיוון
 . ופהבאותה תק, כי הייתה לי תקווה שאני אחזור אליה באותו שלב, אפילו שנאה :רפי

, ראיתי את הפנטזיה על העולם הקודם .וגם אני הרגשתי ,רפי הרגיש שהוא בין עולמות :סיוון
ולעומת החיים  ,ובבית עם גרושתו ,העולם שרפי עומד על הרגליים ומנהל זוגיות, הבריא
 ?איך התייחסו אליך בבית של ההורים. ועם הורי, חהת של המשפהחיים בבי, שעכשיו

 . כמו ילד :רפי
 ? מה זה אומר כמו ילד :סיוון
 .לא הרגשתי שהייתה לי עצמאות :רפי

 .שיהיו בריאים, כל הכבוד להורים שלי שלקחו אותי וטיפלו בי ונתנו לי הכל       
 . אמן :סיוון
 . אמן :רפי

בבית  ,ח"היו כל הזמן בבי, אני חייבת להגיד לזכותם ,ישל רפ חהבאמת המשפ :סיוון
 ...התגייסו ,כולם ,האחיות .בניגוד להיתרים לפעמים אפילו, בנו רמפות בבית, לוינשטיין

 . שיהיו בריאות, כל הכבוד לאחיות שלי, כן :רפי
הכוחות והעוצמות קשה לתאר במילים את ש חהובאמת זו משפ ,עם כל ההערכה :סיוון
להחזיר לו קצת את , לבינם לגרום להפרדה בין רפי, י הייתי חייבת לעשות הפרדהאנ, שבה
אחד מהדברים הכי קשים שהיו . כי כולם דיברו עבורו, כן, שהוא ידבר בשביל עצמו, שלו הקול

, אחיות ואימא שלו מחתלות גבר בן ארבעים, לשמוע שעדיין מחתלים אותו היה, לי כמטפלת
 ...זה צמרר אותי

 . ה הפריע גם ליז :רפי
 ?נכון, ואז ניסינו ביחד לראות איך אפשר לבנות לו עצמאות :סיוון
 . נכון :רפי

 .נתתי לך שיעורי בית :סיוון
 .כן :רפי

 ?מה זה עשה? איך זה עזר :סיוון
קראתי לכל האחיות שלי ועשיתי . חהנתת לי שיעורי בית ועשיתי אותם עם המשפ :רפי

 . חזרתי להיות אח גדול. חהונתן לי להיות יותר מעורב במשפ זה נתן לי יותר ביטחון. אותם
האחיות אמרו לי שבאמת הוא היה כש, אחד הדברים היותר מרגשים שהיו בתהליך :סיוון

איך להתנהג ומה  ,ולקח אותה לחדר ונתן לה עצות ,תפס את אחת מהאחיות במצב רוח רע
 ".ר אלייאני ממש מרגישה שהאח הגדול שלי חז"היא אמרה . לעשות

 . כן :רפי
 ? מה נשמע, רפי, אבל אז הוא היה מגיע לחדר טיפול ושותק :סיוון
 . בסדר :רפי

 ?איך היה השבוע :סיוון
 . אלה התשובות שהיו   . בסדר :רפי

מה עשית . כל הזמן, לדובב אותו, ואני הייתי כל הזמן צריכה לאלתר, שותק, לא מדבר :סיוון
יצאת עם ? לא דיברת עם הבנות? דיברת עם הבנות? אתלאן יצ? מה אכלת? רפי, השבוע
לא כי רפי  ,עד שבאיזשהו שלב הבנתי שאני חייבת לעבוד מערכתית? לא יצאת? מישהי

  .אוהב לדבר
 . אני לא דברן, לא :רפי

במקרה שלו היו . לדבר עם כל מיני גורמים, כדי ליצור קשר אני חייבת לעבוד מערכתית :סיוון
 , הילדות, הגרושה, דאגנו לשינוי, מינינו אפוטרופוס .פקידת הסעד, וריםהה, האפוטרופסיות
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-תליוויתי אותו לבי. יש לו שתי בנות ורצינו לחזק את הקשר עם בנותיו. בתי המשפט, ד"עוה

 ?נכון, המשפט
 . היית עשר. כן :רפי

עשיתי  מה. רפי לא רצה ללכת. מצווה-ולבת של רפי הייתה בת ,ואז הגיע חודש מאי :סיוון
 ?לך אז

 . לא השארתי עין יבשה באולם. הכנת לי נאום שריגש את כל האולם :רפי
 .הייתה שאלה בכלל אם יזמינו את רפי או לא. באמת זה היה תהליך נורא יפה :סיוון
 .נכון :רפי

והזמינו אותנו ורפי  .חההמשפ, המון מתח סביב זה ועבודה שלי כמגשרת מול הגרושה :סיוון
 .ביקש שאבוא

 .ובאת :רפי
היא  .פגשת את גרושתךשם . באמת מאוד מאוד מרגשת, חוויה מצמררת. ובאתי :סיוון

 ?איך הרגשת .מתוקתקת, חתיכה
 .לא אהבתי אותה כבר  .לא הזיז לי :רפי

הייתה נפילת . פתאום רפי מבין שהוא לא אוהב אותה יותר ,אחרי שנה של עבודה :סיוון
 . מתח אדירה

 . לב לבחורות אחרותואז נפתח לי ה :רפי
באתרי היכרויות לאנשים עם צרכים , ניסיתי לדחוף אותו להשתמש בשירותי האינטרנט :סיוון

 ?איך היה שם .  מיוחדים
 .לא הלך לי :רפי

 ?ומה קרה שם, ואז יצאת למרכז המסחרי :סיוון
 ... ואז הכרתי את הלן :רפי

התחילו איתו שלוש . שלהםם במרכז המסחרי יש הרבה אנשים שבאים עם המטפלי :סיוון
 .והייתה שם תחרות על ליבו של רפי ,חברותשלוש , נשים
 . כ טוב לה"לא יודע אם כ, היא זכתה בי :רפי
 . הלן לוחשת שטוב לה# 

איך , רפי. זה ממש כיף לראות אותם ביחד. מלטפת אותו, היא כל היום מחבקת אותו :סיוון
 ?אתה מסביר את זה

 . לא יודע :רפי
 ?נכון, עבדנו על הלא יודע הזה :סיוון
, נזכרתי שאני גבר של נשים, התחושה שאני גבר, בטיפול התחזק לי הביטחון העצמי :רפי

האמונה שאני יכול לצאת עם נשים . שעשיתי סקס, שאהבו אותי, שהייתי פעם מאוהב
 ...לפנק אישה, לפנק אותן, אחרות

 ?זה התחזק לך בטיפול :סיוון
 . כן :רפי

 ?ואיזה מן גבר אתה היום בזוגיות :סיוון
 . וגם כמובן שיש סקס ,אוהב ונאהב, מפנק... ?מה :רפי

 ?מה היית רוצה להגיד למטפלים שנפגשים עם אנשים במצבך, רפי :סיוון
 . שידברו איתם בגובה העיניים ולא יורידו להם את הביטחון :רפי

 . י להוריד לו את הביטחוןבל ,להגיד לו שהוא יכול לדבר על זה ולעשות את זה       
אני חושבת שאחד מהדברים הראשונים שאני ורפי היינו צריכים להתמודד איתם  :סיוון

הדבר ששבר את הקרח זה באמת . בטיפול זה שינוי תפישה ועמדות שקשורות לנכות
אלא התחלנו לראות את , האובדנים, את הנכות, שהפסקנו לראות את כיסא הגלגלים

 .אדם-כבןקודם גם רפי לא ראה עצמו  .שנינו התחלנו לראות. תהעוצמו, החוזקות
 . אדם-אני רואה את עצמי כבן ,אבל בזכותך. לא ראיתי עצמי כבן אדם, נכון :רפי

 . ברוך השם :סיוון
 . תודה רבה :רפי
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עלו נושאים  ,במיוחד בטיפול שלנו ,אני חושבת שבטיפול. אני אגיד משהו אחרון :סיוון

קשה למטפל ? אוקיי, עליהם נורא חשוב לדבר, עם כל הקושיו .טאבוים שהם נושא, מורכבים
היה ואפילו להתאבד לא  ,רפי היה במצב שרצה למות. לשמוע שהמטופל שלו רוצה למות

, וזה לא פשוט "אני רוצה לעשות סקס" אמר מצד שני. חייב לקבל עזרה בשביל זה היה, יכול
 .ולראות את האדם שעומד מולנו ,מדותשינוי ע, צריך הדרכה המטפל. מורכבזה 

 .ואומץ :מהקהל
המטופל לא , וחשוב לדעת שאם שמים את הדברים על השולחן העולם לא נגמר. כן :סיוון

תראו את . ויהיה חזק יותר ,הוא יחזור -ות גם אם יתפרק לכמה דקו. יתפרק לנו מול העיניים
 .כמה עוצמה יש לו, רפי
 . סיוון, זה הכל בזכותך :רפי

 . רפי, תודה רבה :סיוון
 . תודה רבה לך :רפי

 
 

 חלום שמתגשם –ן של זוגיות ונישואים "חזו  -מני פולק   
תוכנית של הכנה וליווי לזוגיות  –ן "את מרכז חזוס ומרכז "אני עו, מני פולק שמי, שלום

 .במכון פוירשטיין בירושלים רתייםוכישורים חב

היא דיברה על זה . חיה גרשוני הזכירה בדבריהלמשפט ש דבר ראשון אני רוצה להתייחס
, פוירשטיין' פרופ .שהרבה פעמים הורים לילדים עם מוגבלויות לא מאמינים באופציה לזוגיות

, תיואנשים עם מוגבלו וקידוםפיתח שיטה של פיתוח תהליכי חשיבה , שהוא מייסד המכון
 'זוג הורים לפרופשהגיע בכל פעם . תמיד האמין ביכולת של כל אדם להשתנות ולהתקדםו
תמיד סיים את השיחה , והתייעצו איתואחר שישבו איתו ל ,עם תינוק בן כמה ימים אפילו, ל"ז

נטע , מעבר לכל דבר אחר, המשפט הזה ".ואל תשכחו להזמין אותי לחתונה"במשפט 
 .ה להגיע לזוגיות"עשות הכל וגם בעבאנשים את האמונה והתקווה שאפשר ל

על הספקטרום האוטיסטי לאנשים לאנשים עם מוגבלות בתחום הקוגניטיבי ור עוזן "מרכז חזו
אנו לא עוסקים . לזוגיות גם להתקדםו ,אותםלפתח , רתייםללמוד ליצור קשרים חב

 .אנחנו כן מלמדים איך ליצור קשרים – למרות שהרבה פונים אלינו בהקשר זה, בהיכרויות
נישואין או , אפשר למי שרוצה להגיע לזוגיותהיא כמובן לן "המרכזית של מרכז חזוהמטרה 

לעזור לאנשים  שחלק מהמטרה היא גם ן מאמינים "אנחנו בחזו עם זאת. למיסוד הקשר
, כדי להגיע לרמה יותר גבוהה של חברות ,שלהם רתייםלהתקדם ולפתח את הכישורים החב

 .ללא קשר לזוגיות ונישואין גם

 מיזם, רודרמן חתהרווחה וקרן משפ רדמש, ירשטייןהוא מיזם משותף של מכון פון "מרכז חזו
אנו . ר סבאא וכפ"ת, ירושלים :ום בשלושה מוקדים בארץפועל כישלוש שנים וכשהוקם לפני 

  .רלאנשים ברמות שונות של קשמעבירים סדנאות וקבוצות 

אנחנו . מא של אחד הזוגות פה בקהלואני שמח לראות א ,זוגות נשואים 4 כבר יש לנו
 חדש של תוכניות מחזור כי סיום של הסדנאות במרכזים השונים ואנו מקווים לפתוחבתהלי

כרגע זה המוגבלות הקונגיטיבית  ושאנו עובדים איתהמוגבלויות  תחום. בתקופה הקרובה
 .מעבר לזהגם והרצף האוטיסטי ומקווים להתרחב 

. יש כאן גם מסר נוסףאך   ,"זוגיות ונישואין, חברות"ן הוא ראשי תיבות של "שם המרכז חזו
תהליך שאנחנו משמעותי מה חלק. לזוגיות" חזון"וה" חלום"דובר רבות בכנס היום על ה

 הוא כיצד ,בייעוצים הפרטניים והזוגיים הן בסדנאות והן, עם הלקוחות שלנועליו עובדים 
 אנחנו"אנשים מדברים הרבה על . קודם עם רפי כמו שסיוון הציגה, להפוך את החלום לחזון

החברים , שההורים, שיסדרו לי"יש כאלה שאומרים , "רוצים וחולמים, מיניות, רוצים זוגיות
אחריות על המעשים  לקחתעושים כדי  (המשתתפים בתכנית)חנו אבל מה אנ, "בשבילי יעשו
  כדי שהחלום ?בעצמו יכול ללמוד ולהתפתח כדי שיוכל לעשות את זה איך האדם? ונשל
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 ה"החזון בע יהפוךכך בעזרת השקעה מאומצת ו ,א יישאר חלוםלו ,יהפוך להיות חזון
שלב אחרי , אותיכמשהו מצי זוןבניית החידי -ן על"את זה אנחנו עושים במרכז חזו. למציאות

 .בשיטה מדורגת, שלב

ן מתבססים על הרעיונות המרכזיים של חברות "עליהם אנו עובדים במרכז חזומושגים ה
עקרונות  –בנינו מודל של עשר אבני בניין . שים ללא מוגבלותוזוגיות הקיימים גם בקרב אנ

הייחודיות שלנו היא שאנו מקנים את הכישורים הללו . להשגת כישורים חברתיים וזוגיים
אשר , "למידה מתווכת"פרופסור פוירשטיין פיתח שיטה מיוחדת הנקראת . בשיטת פוירשטיין

 . ותם גם לאנשים עם מוגבלות קוגניטיביתולתווך א, באמצעותה ניתן לקחת מושגים מורכבים

, רדאגה לאח, מושגים מורכבים ומופשטים כמו אמפתיה ן לוקחים"כך אנחנו במרכז חזו
גם אנשים עם שומנסים לתרגם את המושגים כך  ,הקשבה לצרכים של אחר, התחשבות

 .ולהגיע לזוגיות, גבלות יוכלו ליהנות ולהתפתח בתחוםמו

ומקיימים גם מפגשי המשך לבוגרי  ,בירים גם סדנאות מידי שבועאנו מע, בנוסף לקבוצות
הסדנאות  משתתפיש ,פנויות-ערבי פנוייםאנו מקיימים גם . חודש-אחת לשבועיים, הקבוצות

תמיד אנחנו  .בירושלים כרגע בעיקר זה מתנהלפרוייקט  .מארגנים ומובילים בעצמם
במהלך הערבים האלה נוצרים  .לאירועים אלומתרגשים לראות אנשים חדשים שמגיעים 

 .קשרים חדשים

 :שאלות מהקהל
 ?יש איזון בין בנים בנות# 

 .אבל לא בת אחת על עשרים בנים, לא איזון מלא
 ?איפה מפרסמים# 

זו הזדמנות טובה להגיד ". הדס"וגם באתר של עמותת , ן"יש לנו את הפייסבוק של מרכז חזו
 ". הדס"תודה לעמותת 

 ?חרדית? ה  ייעודיותיש מענה לאוכלוסי# 
נשמח לפתוח קבוצה שתתאים למגזר  -אם תהיה קבוצה מספיק גדולה שתהיה מעוניינת 

 . מסוים
 

ייעוצים פרטיים וזוגיים אנחנו מעבירים קבוצות וכן . הוא מדורגן "של תוכניות חזוהמודל 
ד על תקשורת ועבבאים לש ,אנשים ללא קשר בכלל .א: לאנשים ברמות שונות של קשר

זוגות במצבים מתקדמים  .ג. שעדיין איננו יציב, אנשים בתחילת קשר זוגי .ב. וקשר חברי
  .זוגות אחרי נישואין .ד. הקשר מיסודשעומדים לקראת , בקשריותר 

 .ה"בע הלוואי ונגיע לזה .ר קהילת זוגותוליצ - חלום גם יש לנו

 ר דוד ריבנר"ד, גבו וייס, שראסא כ 'פרופ. איש 03-מועצה ציבורית של למעלה מאנו מלווים ב
לקדם את התחום הן אנו מקווים שיעזרו לנו  .ועוד רבים אחרים שתומכים בנו מקצועית

פר בו שותפים חברי המועצה עובדים על סאנו בימים אלה . רתיאת השינוי החבהן ו ,המקצועי
 ,ולםאני חושב שזה ספר ראשון מסוגו בארץ ואולי בע. הציבורית מדיסציפלינות שונות
במיוחד בתחום של מוגבלות שכלית ומוגבלויות  לאנשים עםשמנסה לגעת בנושא זוגיות 

 . יתיפלינרצדיס-רב בהסתכלות
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 !די עם הסטיגמה  -ניר שבי  

קודם כל נורא . הייתה פה אווירה מכוננת בכנס המבריק הזה, שנייה לפני שאציג את עצמי
 .שיר ביחד ונמשיך, י שאציג עצמיאז שנייה לפנ, תקווה, נותנת השראה, חשובה

 
 אביתר בנאי –" יש לי סיכוי להינצל"
 

, ראייה, נפשית, בעיה פיזית, כל העולם מתמודד עם משהו, אני מתמודד עם מחלה נפשית
תראו איך אני מקשר את זה יפה לאהבה . התמודדות? נכון, כל אחד מתמודד עם משהו

לפני , שנות התמודדות 80כ אני מדבר על "בד... ולעובדה שלאשתי בעשר שנים האחרונות
יק 'אשפוזונצ, ח פסיכיאטרי"שנה וארבעה חודשים בבי, ח"שנה הייתי פעם ראשונה בבי 80

מן הסתם ', ואחרי שבע שנים קשות ורעות פגשתי אישה מדהימה שעזרה לי להקים משפ
 בר שהתחלתי כל ד, עזרה לי להאמין בעצמי והכל, ס"עזרה לי להוציא תואר בעו, קשה לבד

 
התמיכה הזאת של . זה כל מה שהיא אמרה, לך על זה, לה'מאמי, לחלום עליו ולפנטז עליו

 .ידידיי, בחרו מילה. פשוט אמרה לי לך על זה, אישה
 .סמים-
 ?יש למישהו, שנייה אחת-
בגדולה , אני משתמש בקטנה בסמים, אשתי לפני עשר שנים פגשה אותי ואמרתי לה כן-

אין לי בעיה אבל בגדול אני לא יודעת מה זה , היא אמרה בכיף. קרתי אותהאבל שי, ביותר
 ?בלי קשר יש למישהו  משהו, בחרתי נכון, אז תצטרך לבחור

 ?ידידיי, עוד מילה. שתומכת בי עשר שנים, באשתי האהובה, בחרתי נכון
 ?חופש או אובדן

 .חופש-
, כמה אני מוטרף, אני חושביש לי את החופש לחלום עם אשתי ברמה שלא משנה על מה -

אשתי . איווה? מכירים. בואו נשיר שיר שנקרא אור גדול. היא נותנת לי חופש, הווו-כמה אני יו
היא אומרת לי לך על זה וזו ההרגשה שאני , אני רוצה זה וזה, לה'כשאני אומר לה מאמי

 .להתאהב, לשאוף, לרצות, לחלום, פתח לעשות מה שבא לי, אור גדול, מרגיש
, שעות 04כשאני מתאהב כל בוקר מחדש באשתי אחרי ששיגעתי אותה וחפרתי לה במוח 

 . אני מרגיש אור גדול. היא מתעוררת ואומרת דקה שתוק
אז כמו שהבנתם כשמדברים על אור גדול ותקווה והדבר הזה שמקשר בין זוגיות ומיניות הוא 

 ?מה אמרנו שהוא, דבר אחד
 .אהבה

 .בחרו נא יקיריי
 .חשיפה-
 ...מה, מיניות-
ביום שפגשתי את אשתי . חשיפה, הווו, דיברו פה היום בלי עין רעה. חשיפה, לפני מיניות-

, יצאנו לדייט ובאתי כאילו אמרתי לה תשמעי, שנה כי שנה יצאנו ואז התחתנו 88לפני 
היא . הייתי בוטה לחלוטין ואמרתי לה בואי נצא, פגשתי אותה בחנות צעצועים שעבדתי

אמרה לה . אז היא יצאה איתי. בואי נצא... מי, מה. בואי נצא, מה אתה, לי מי אתהאמרה 
חשבה שאני אייבש . קח אתה את שלי', היא אמרה אין עליי טל, שלך' תתני לי בבקשה טל
? אתה בסדר', דק 03, מה באמת, התקשרתי, אליה' טל' דק 03אחרי . אותה חמישה ימים

, ניכנס לבית קפה, תרדי', אמרתי לה אני גר בשכ. ו הווווי, ועוד מעט את תדעי על זה, לא
בוא נלך , בלאגנים וזה, עזוב בית קפה עכשיו, אמרה לי תשמע, ירדה, בסדר, רבע שעה

, יקירותיי, ידידיי, נמשכו ונמשכו ונמשכו' דק 03, גג בנתה על זה' דק 83-03, לשבת בגינה
ות ובסופן הרגשתי שמשהו אחד חסר היינו ביחד ארבע שע... אה אה אה אה, ארבע שעות

אפילו נשיקת , אני טיפ טיפה מכיר אותה בקטנה, היא כבר טיפ טיפה מכירה אותי בקטנה. לי
שעות פגישה עם אדם  4אחרי , מה אתם אומרים, לחי ואני לא יכול לספר לה שאני מתמודד

 זה והיא אני אשמח לחשוב על , אתה צריך להיות באמת חולה נפש והיא אמרה לי תשמע



 ם צרכים מיוחדים ומוגבלויותזוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים ע, לקידום מיניות -עמותת הדס

www.amuta-love.com 

 

35 
 

 
? מי זה, הלו, אמרתי לה אה. הלכה לחשוב על זה ובשבע בבוקר התקשרה ואמרה אני בעניין

 .זכיתי. שני ילדים מוטרפים יפהפיים מתוקים, עשר שנים. זכיתי, אוקיי
 .עוד מילה. זה היה חשיפה, ידידיי, עוד מילה

 .קבלה-
הרי . י לה לקבל את עצמנואשתי עוזרת לי ואנ... לא הדלקתי עדיין? יש למישהו נרות-

כמה , כל מה שאתה רואה לפי דעתי את עצמך, בת זוג שלך בעיניים/כשאתה מתבונן בבן
ובעיניים של אשתי אני רואה שאני , מתוק, כמה אתה מבהיל, כמה אתה לא יפה, אתה יפה

 עוד מילה יקיריי? אה, אתה לא מאמין לי. היא עוזרת לי לקבל את עצמי, מקסים ויפה וטוב
 .ואחרי זה שיר נחמד

 .ריפוי-
אני , ריפוי. לך על זה, ס היא אמרה לי אה"אשתי שסיפרתי לה שאני רוצה ללמוד עו... וה-או-

 אני קל לי לקפוץ בין שני הכובעים כי , נורא נהנה להיות מטפל בעצמי ואני גם מטפל ומטופל
ה פסיכיאטרי ולמה נורא כיף לי לעבוד בשיקום פסיכיאטרי ברגע שאני מקר, יש לי קרחת

 . זו פריווילגיה. כיף לי להיות מטופל ומטפל בעצמי... זה
 .בלבלת אותי לגמרי-
. נותן טיפול לאנשים וגם אני נפגע נפש בעצמי, ס"אני עו. אם לא הבנת אני אעשה לך סדר-

 .נעבור לשיר יפה, עשינו סדר
לשתף את הקהל זה מה שנקרא , איזה מקסים אני. בחרתי, את זה? את זה או את זה

 .באמת
מדברים פה היום על מיניות והשיר הזה המון המון מרמז נורא יפה על חיבור ? למה את זה

 . תעברו על המילים היפהפיות, תקראו את המילים רגע אחד. של ביחד
אביתר ומאיר בנאי כתבו אותו ואני חושב שפשוט , זה אחד השירים שאני הכי אוהב בעולם

... משהו ש, יש חיבור, פגשתי מישהי ונפתח לי הלב אליה, בן אדם, שמעישבו ביניהם וסיפרו 
 .אני לא מכיר אותם, היה לי לילה מדהים איתה אתמול וזו התחושה שלי, אתה יודע

 
 אביתר ומאיר בנאי –" אצלך בעולם"
 

נישאר פה באהבה עוד רגע . עוד מילה ונעבור למילה הכי מטריפה בעולם לפי דעתי, יקיריי
 .אחד

 .חלומות-
תחשבו על כל דבר , אין דבר. הכל הכל הכל מתחיל בחלום ופנטזיה. איזה חלומות, איי-

כ קשה "כ. בא לי, וכמה קשה להגיד וואי, בא לי, אין דבר שלא התחיל בוואי, שעשיתם בחיים
, אהבה, פרטנר, בשביל זה אתה צריך פרטנר בחיים. כ קשה להגיד"כ, אני רוצה, להגיד
זה דבר מדהים חלומות אבל אתה צריך , ו שיחזק אותך ויגיד לך לך על זהמישה, זוגיות

לאט , מישהו שיילך איתך בדרך במסע של החלום כי חלום לא מממשים ביום אלא בהמון זמן
, במסע הזה אתה צריך מישהי שתלך איתך יד ביד. בטוח, טוב, במסע איטי, בדרך, לאט

זה הדבר המדהים . קומי, יפול הכל בסדרכשהיא ת. קום, כשתיפול תגיד לך הכל בסדר
 .בחלומות

. אם דיברנו על  חלומות ואהבה זה שולח אותי למילה הכי מדהימה שיש בעולם, יקיריי
 ?מה המצב אחותי, תקווה

שעות שאני מתמודד נפש הבנתי שאני פותח פתח  4כשפגשתי את אשתי וסיפרתי לה אחרי 
 .בחרו מילה שמתקשרת לתקווה. סיפרתי לה הכל, מתח בינינו, לתקווה כי יהיה אמון בינינו

 .אמונה-
במה שאתה , בעצמך, אני אדבר על אמונה בחיים שלך, אני פחות מדבר על אמונה במקום-

! ?אה! אני עשר שנים נשוי. שיכול להמשיך לעוד שנה ועוד שנה, באהבה שלך, עושה
זה משהו מטורף ואני , הואתה יכול להאמין במיש. אמונה שמישהו מאמין בך. שיחקתי אותה

 .יקיריי, עוד מילה. יודע על דברים מטורפים
 .היא לא מופיעה, משבר-
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לפני שאתה לוקח אחריות שאתה מבין . סבבה. משבר, אני חושב שהיא מופיעה בזה הקודם-

עם אשתי היקרה היו לי שני משברים ועכשיו אספר לכם . בוא נדבר על הנפלת הזה, שנפלת
. מפלח את הגוף שאני מספר את זה אבל אני מספר כי זה חשוב, לא צובטמשהו שלי תמיד 

, אני פה בכיס עם אגרוף קפוץ כי קשה לי לספר אבל אספר, ס פה בבר אילן"כשלמדתי עו
עליתי על , נשברתי, לא הלך לי, התאכזבתי מעצמי, בשנה השנייה התחלתי והיה לי קשה

אונו ממש . עצרתי פה בק, ולא הגעתי הביתה האופנוע באמצע יום לימודים אחרי שיעור אחד
חניתי אותו והתחלתי לעלות , ועצרתי את האופנוע, ראיתי בניין נורא נורא גבוה, דקה נסיעה
לקפוץ , עליתי לקומה שמינית בכוונה אחת מאוד ברורה, עוד קומה ועוד קומה, במדרגות

', אבל עמדתי ורעדתי ופתאום טלאני לא יודע איך זה קרה . זאת הייתה כוונתי. ולגמור על חיי
ירדתי . מלמעלה, אמרת אמונה? מאיפה זה קרה? מתי אתה מסיים ללמוד היום, לה'מאמי

 אמרתי לאשתי . בערב 81:33עד  88:33חזרתי הביתה בוכה מרורים מ, מקומה שמינית
, לא. אני רואה שאתה בוכה אבל אני פה בשבילך? למה מאמי, אני הולך לשלוותה, לה'מאמי

 אשתי ברור , אני מסכן את עצמי והלכתי לשלוותה והייתי שם שלושה חודשים ואחד הביקורים
אני , באה כל יום והיא שמעה את הסיפור המזוויע והיא נשארה אחרי הסיפור המטורף הזה

שדון , היום שניים, מעריץ אותה על זה ויום אחד היא באה עם ביתי שהייתה בזמנו בת יחידה
באה לבקר איתה והביאה כדור לשלוותה כי יש שם מדשאות יפות ושיחקתי והיא , קטן נולד

נורא התגעגעה וגם לא , מבחינתה אבא בפארק, שלוש-הייתה בת שנתיים וחצי, איתה בכדור
... אמרה עיצוב יפה.. הבינה למה יש את החליפה היפה שכתוב עליה כללית כללית כללית

הם באים לצאת משער שלוותה ואני , בתיכשהם באו ללכת הביתה אז אשתי מחזיקה את 
זה . וביום הזה הבנתי שזה לא משחק!! צריך להישאר והיא ללכת והבת שלי צורחת אבאאא

יש לי , אני לא יכול, אני לא יכול להרשות לעצמי לטפס לקומה שמינית, לא משחק החיים
לא משנה כמה , להיות טוב לעצמי, להיות בן זוג טוב, אחריות גדולה מאוד להיות אבא טוב

' למשפ, יש לי אחריות לחיים שלי. זה לא משנה, לא משנה שיש לי מחלה נפשית, אני מוטרף
 . ביום הזה הבנתי את זה. שלי ולעצמי

אבל כל אחד , ברור שלא, אני לא אומר שלכל אחד יכול לקרות שירצה לקחת את חייו בידיו
, יש ימים כאלה שאנחנו קצת למעלהאם תחשבו על זה לכולנו . לשברון, יכול ליפול למשבר

 .בואו נשיר על זה. כולנו מתמודדים בצורה כזאת או אחרת. קצת למטה
 
 רון שובל –" לפעמים"
 
 .יצירה-
 .היה לי חלום לעשות מופע-
 .לך על זה-
אמרתי לה אני חולם שיהיה לי מופע שאספר את הסיפור , אשתי היקרה אמרה לי לך על זה-

ילת המתמודדים ואעניק לעצמי מקום פורקן ויהיה לו מצגת ושירים שלי ואעשה שירות לקה
אשתי אמרה לי לך לעבודה אבל . לך, ס"עו, לך לעבודה, וגיטרה וכולם אמרו לי בסדר

אחרי זה , הכנתי את המצגת. כשאתה חוזר אתה יושב עד שתיים בלילה ומכין את המצגת
אתם . עזרה לי ליצור את המופע היא? למה אתה מתחבר, אמרה לי אילו שירים אתה אוהב

 ...שזוג יכול לשנות את החיים אחד לשני, מאמינים שאדם
 ?שאלות-
מן הסתם בגילאים הרגילים של בתור ... יש לי שאלה על התהליך שעברת מהרגע שחלית-

תמיד ידעת שהמסלול יהיה כמו של כולם או שלא . נער ואם היו שלבים שלא חשבת שתינשא
 ?מה עזר לך? האמנת שזה יהיה

עקב שימוש רב רב רב מימדים בסמים אבל זה לא הסמים , לא בגיל צעיר. חליתי 00בגיל -
בקיצור קיבלתי את כל , זרז טוב, הסמים הם קטליזטור, יש מחלה. שגורמים למחלת נפש

, טובים מאוד, קלים, עשיתי סמים קשים, למדתי, הייתי בטכניון, הכנתי את עצמי למחלה, חיי
, לא היה לי מושג מה זה זוגיות. שבתי ולא רציתי להתחתן עד שפגשתי את אשתיזה מה שח

 ... מה זה זוגיות. שם, כאילו חברה פה, כלום
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כשהבנתי שאני מתמודד כשהתאשפזתי פעם ראשונה לא האמנתי שיש סיכוי שאהיה 

את  אבל כשפגשתי, בכלום, לא האמנתי בעצמי... כאילו הייתה לי פה ושם בחורה. בזוגיות
התחלתי להאמין ודבר התגלגל ... בהיא, באני, אשתי היקרה הבנתי שיש משהו בביחד שלנו

 ..סתם ככה ל? יש למישהו משהו, אגב... לדבר והפסקתי עם כל השטויות
לא האמנתי שאני יכול , ס"שאצליח ללמוד עו', שאצליח להקים משפ, לא האמנתי שאנשא

שנים הראשונות של  0-ה, האמנתי בכלום לא, ס כיום"לתמוך בחבר מתמודד בתור עו
 .בכלום, ההתמודדות גרמו לי לא להאמין בעצמי בשיט

הרגשתי שאתה רוצה לבכות ואתה לא נותן לעצמך ומניסיון זה כיף לבכות מול אנשים אז -
 ?רציתי לשאול למה לא אפשרת לעצמך לבכות

 ...יכול להיות בגלל שאני לא בוכה-
לפעמים זה עומד על הסף ופתאום , במה וזה משחרר ולפעמים לאאבל לפעמים אני בוכה על 

 .אפרוץ בבכי, בום
 .תודה על תשומת הלב
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