
 זוגיות וחיי משפחה, העמותה לקידום מיניות          

  אתיהקוד ה -בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים                 

שמים " זוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים, העמותה לקידום מיניות"חברי 
 .המיוחדים בקרב אוכלוסיית בעלי הצרכים, ומימוש מיניותזכויות , לעצמם למטרה לקדם ידע

מנת -חובה על כולנו לעשות ככל הניתן על, והפרטיות המתבקשת, רגישותו הרבה, לאור חשיבות הנושא
 .מנע מפגיעה בעקבות מענים לא מקצועייםיולה הפונים ונותני המענהלשמור על שלום 

ם במסגרת הכללי, גבוהה מקצועית ואתית, לשם כך חברי העמותה מתחייבים לשמור על רמה מוסרית

 :כדלקמן

 (דומהוכ ,רופא ,פסיכולוג ,וציאליסובד ע) המוצא מקצוע של האתיקה לתקנות כתוספת הן אלו תקנות

 .וההיפך לנקבה גם מתייחס זכר בצורת השימוש כי מובהר אולם זכר בלשון כתוב נכתב התקנון

 או אלימות, מין עבירות אשם נמצא או פלילי בהליך נמצא אשר אדם .יש להיות שומרי חוק מדינת ישראל
 . ת עמותה/חבר להיות יכול לא רכוש

 .ולפעול על מנת להגשימן האגודה מטרות את לקבל על עצמו העמותה חבר על

 .בעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים, יש לתת מענה מקצועי ללא הבדל דת גזע ומין

 . במידה ויחולו, יש לעיין בקוד האתי מעת לעת ולהתעדכן בשינויים

 . ולתת מענים התואמים לצרכיהם וליכולותיהם, על מאפייניה הייחודים, יש להכיר את אוכלוסיית היעד

ועלולים להיות בהם מי שהאינטרס , ידי בני משפחה או אנשי צוות-יש לזכור כי הפונים מיוצגים לעיתים על

לעיתים בן )הוא הפונה יש להגדיר במקצועיות מי , לפיכך. לזה של הפונה, או בקונפליקט, שלהם מנוגד

ובמידה ומתגלה קונפליקט יש ; (בעצמם" פונים"ולכן יוגדרו כ, המשפחה או איש הצוות הם הזקוקים למענה

אין לפעול באופן הפוגע באוטונומיה של האדם עם , בכל מקרה. לשקול במקצועיות את האינטרסים השונים

 . ינטרסים המנוגדים לרצונוא או לסייע בקידום, המוגבלות לקבל החלטות בנוגע לחייו

, לסייע תומך של תפקידו. האפוטרופוס להוראות לציית חייב חסוי, האדם להוראות להישמע צריך תומך
 .1האדם על החלטות לכפות לא לעולם אך, לייצג, ללוות

 "נותן המענה"כמי שזקוק למענה ו" פונה"ייעוץ וטיפול נעשה שימוש בתואר , מאחר והקוד עוסק בחינוך

 . או מטפל/יועץ ו, כמחנך

  אחריות כלפי הפונה

ולתת  הפוניםלהתחייב לקבל אחריות בוגרת ומקצועית על שלומם ורווחתם של  נותן המענהעל  .1

 .את כל הכלים האפשריים להגשים ולממש את יכולותיו לפונה

להיזהר לא לנצל את  נותן המענהעל  הפונהומשמעותי עבור  הטיפולי מאוד עדיןמאחר והקשר  .2

 :באי אילו מהדרכים הבאות מעמד

 , ילמד את הילדים שלו, יעבוד בשבילו שהפונה) הפונהאין ליצור כל קשר כפול עם . א

 ( קשר עסקי או כל קשר חוץ מקשר טיפולי, חברות

 .הפונהאין ליצור כל קשר זוגי עם  .ב

בכל פעילות מינית גם  הפונהלהסכים ולהשתתף עם , ל מוסמך ליזוםמטפ, יועץ, אסור למחנך .ג

מגע כל , נשיקות: הכוללותתנהגויות מיניות בלתי הולמות ש המסכים או אף מבק הפונהאם 

                                                           
1
 עם לאנשים המשפטית והכשרות האוטונומיה להשבת המאבק? שלי החיים מי של. קנטר. ס וארלן טולוב יותם: מתוך 

 .2112' כרך ו, משפט מעשי: מתוך. מוגבלויות



קיום יחסי מין חלקיים , או כל מגע אחר בגופו שמפריע לו, המוצנעים, שהוא באברים הפרטיים

נוסף או חבר או בן משפחה או כל אחר משמעותי  פונה אסור גם אם יש נוכחות של. או מלאים/ו

מגע לא , התנהגות מילולית או בלתי מילולית, התנהגות בלתי הולמת כוללת גם חיזור. בחייו

 . או הטרדה כלשהי( מגע שעלול להתפרש כמגע לחיבה וכדומה)מותאם 

ת טיפול פיזי שהגדרת מקצועם כולל, פיזיותרפיסטים ובעלי מקצוע אחרים, אחיות, רופאים

מגע מקצועי , כמובן, יתאפשר להם, ובמסגרת גבולות תפקידם, רפואי יהיו יוצאים מן הכלל הזה

 . ומקובל

לגבי " מערכתי" טיפולאו , ת אלא אם כן זה טיפול משפחתי/ת יופנה למענה של אחר/פונה מוכר .3

 . מגורים או תעסוקה

ייעשה כל מאמץ להפנות  -כך צורך גם שיש ב, במקרה שהתנאים אינם מאפשרים המשך המענה .2

יש לסיים קשר טיפולי במועד ובצורה הולמת ואם יש צורך להעביר . לגורם אחר שיוכל להמשיך בכך

 .לקבלת מענה אחר

יש לקבוע בחוזה תיאום , ובהסכמתו הפונהקביעת החוזה הטיפולי תעשה מול : החוזה הטיפולי .5

, מידע על תשלום הטיפול, משך הטיפול, הטיפולגבולות ותוצאות אפשריות של , ציפיות מהטיפול

 . חחיסיון וחובת הדיוו

ע על קיומו י ידאו משפחת/קצועי ולדעת ולהסכים לכך שעוד גורם מ על נותן המענה, במקרה הצורך

 . ס"עו, אפוטרופוס, המשפח: כגון, של הטיפול מתחילתו

ההתערבות גם לפונה עצמו  ייעשה כל מאמץ להסביר תכנית, גם בעת שמונה אפוטרופוס לפונה

 (.ה/ולא רק לאפוטרופוס וממנו)ה /ולקבל הסכמתו

 

 ת/מטפל, ת/יועצ, ת/מחנכ: נותן המענהאתיקה מקצועית של 

קבלת הדרכה בהתאם  בין היתר על ידי ,תיש להתחייב לשמור על רמת מקצועיות גבוהה ואיכותי .6

 להכשרה קיימת או חסרה

 . ולא לאלו של נותני המענה, ותואמונותיו ותרבל, יש להתאים את המענה הניתן לפונה .7

 האמיתיותרק על רק על יכולותיו המקצועיות והלימודיות , על נותן המענה להצהיר באופן כן וגלוי .8

הפונה או נותן המענה כי אין יעילות : ראוי  להפסיק טיפול באם ברור לאחד מהצדדים. והמוכחות

 . בהתערבות

 .י חוק"כל הזכויות המגיעות לו עפ על נותן המענה להציג בפני הפונה את  .9

פוטרופוס אאו /ועל נותן המענה לשמור שמירה מוחלטת על סודיות אלא אם יש חתימה של הפונה  .11

 .גורם מוסמך מהמשפחה/ ה על טופס ויתור סודיות לאנשי מקצוע/שלו

. חעדכון של הפונה בכל הפרה של הסודיות למעט במקרים של חובת דיוו מחייב 11הדיווח מסעיף  .11

 .במקרה הצורך הדיווח יעשה בפני גורמים נוספים תוך שמירה על כללי הסודיות

 .ללא הסכמתו גם למטרות מחקר או לימוד הפונהאין לפרסם את זהות  .12

 .לתעד ולסכם את הטיפולים, ותיש לשמור על מקצועי .13

, רופא: כגוןיש לשמור על גבולות יכולת נותן המענה ובמידת הצורך להיעזר בייעוץ מקצועי נוסף  .12

 . פסיכולוג לצורך הערכה מקצועית נוספת או/ו ,טפיזיותרפיס ,גניקולוג, נוירולוג, פסיכיאטר

 .ם על טיפול קבוצתי ופרטני גם יחדכל הכללים הללו חלי

 . הפרת כללי אתיקה ופגיעה בכבוד האדם תגרור נקיטת סנקציות נגד הפרתם

או בא כוחו ותוכר  הפונהאו תוגש תלונה מצד /ו, האתיקהבאם תהיה הפרה כלשהי של אחד מכללי : סנקציות

 : ניתנת סמכות לעמותה (בלי ספק)כתלונה מבוססת ואמינה 

 להסיר הסמכתו -1

 או/ו 

 . או בפרסומי העמותה/לפרסם את האדם והאירוע באתר ו-2

 (ופרסומים יידון בהתאם ובזמן הצורך, סטודנטים, סעיף מחקר) 


