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 ?מין צריך את זה בכלל                                               

 באוניברסיטת בר אילן 11.2.11בתאריך  שהתקיים 1-כנס העמותה ה         

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

 . זכות לממש מיניות על פי בחירותיהם וליצור קשרים משמעותיים ואינטימיים

אף על פי כן בפרקטיקה אנו . אמונה בזכות ובצורך של כל אדם לביטוי מיניאנו פועלים מתוך ה
 . מטרתנו לעודד ולחזק את השיח ולשנות דברים בעשייה היומיומית. חווים חסך והיעדר

מימוש , הזכות למיניות –בחרנו להקדיש את הכנס הראשון לנושאים יסודיים אלו , משום כך
 .  ם מעשיות לצמצם הפער בין הרצוי למצוי בתחום זהודרכי, הזכות למול החסמים למימושה

 :תוכן עניינים

 שרה קריאל, ר עמותת הדס"יו - דברי פתיחה
 

 מומחה בצרכים מיוחדים ומוגבלויות, מטפל באמנות, מטפל מיני מוסמך -דן פולק -, ָעְצִמיִניּות
 

 ר עמותת ענבר"יו -ָשלומי אלדר  - מנגישים זוגיות
אלא שבבואם , לאנשים עם מוגבלויות יש רצון טבעי ובריא לזוגיות, כמו לכל אדם אחר

בתוך . לממש רצון זה הם נתקלים במציאות של מחסור בהזדמנויות וכלים להגיע לכך
הזוגיות מעניקה , עולם בו אנשים עם מוגבלויות חשים פעמים רבות כי אין להם מקום

נועדה לתמוך " מנגישים זוגיות -ענבר "עמותת . קבלה ואהבה, להם עוגן של שייכות
ליצור עבורם הזדמנויות ולתת , במימוש הרצון הבריא לזוגיות של אנשים עם מוגבלויות

קבוצות , ייעוץ וליווי, סדנאות, מפגשים להיכרויות -בין פעולות העמותה. להם כלים לכך
 . לזוגות ולהורים ועוד

 
 אוניברסיטת בר אילן , התכנית לטיפול מיני-ריבנרר דוד "ד - מיניות ובריאות הנפש

 המחלות עצמן , מחד גיסא. טיפול מיני במתמודדים עם חולי נפשי דורש הבנה בשתי רמות
הביטחון העצמי והרגישות , הדימוי עצמי, משפיעות על ציפיות המתמודדים מהמיניות

בצורה משמעותית  הטיפול העיקרי התרופתי אשר משפיע, מאידך. למורכבות האינטימית
על המטפלים באוכלוסיה זאת לקבל את , על אף האתגרים הללו. על התשוקה והתפקוד

 . לסיפוק ולגישה למקורות תמיכה, זכותם של המתמודדים לקבלת הזדמנויות מיניות
 

 ; ארצית" קהילה נגישה"פעילה ב –לימור אשכנזי  -"בגלל שאת מיוחדת, בגלל שאת מוגבלת"
מתמחה במסלול לטיפול מיני לאנשים , ה למיניות בריאה מוסמכתמנח –שאנה פישל

 .עם מוגבלויות
אין לך הרבה הזדמנויות ואת לא צריכה להיות בררנית , בגלל שאת בחורה מוגבלת"

משפט מחייה של לימור השאיר את חותמו העז ומשקף מציאות של מיניות -" מידי
, ניצול, ה לעיתים רבות בפגיעהמציאות זו רצופ. שקופה לאנשים עם צרכים מיוחדים

. כלים וחוויות מותאמות ומכבדות, וכן השתקה ונגישות מעטה לידע, וזלזול במיניותן
מזהות את , מנחה ויועצת מינית, ושאנה, אישה נמוכת קומה עם גיוון תפקודי, לימור

 בהרצאה. הקונפליקט המרכזי היוצר פער נוקב בין הצרכים המיניים לבין היכולת לספקם
נשקף את המפגש בינינו המייצר גישור מוצלח של מיניות ייחודית ונשתף בתובנות 

 . מעצימות ודרכי פעולה מעשיות

; ת"מנהלת מקצועית מילב, מרפאה בעיסוק -שושנה גולדברג מאיר עוזרים לאינטימיות
  .פסיכולוגית קלינית ושיקומית, טובה ליפשיץ 
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, הוא מרכז העוסק בפיתוח ובבניית אביזרי עזר מיוחדים כולל אביזרי מין ת"מילב
בהרצאה יוצג ספקטרום רחב של מענים . בפיתוח משחקי פנאי ובמתן עזרה מקצועית

 . קלות ואף מורכבות, ת לבעלי מוגבלויות"פיזיים ורגשיים הניתנים על ידי אנשי מילב
 

  – "צרכים מיוחדים בתוך צרכים מיוחדים: מחשבות על הומוסקסואליות בצרכים מיוחדים"
 . ומוגבלויותמומחה בצרכים מיוחדים , וגי ומינימטפל משפחתי ז, פסיכותרפיסט -גבו וייס

. כיום חלים שינויים משמעותיים בהתייחסות לעולם המיניות של בעלי צרכים מיוחדים
יוחדים נמצאת ההתייחסות להומוסקסואליות בקרב נוער ובוגרים עם צרכים מ, עם זאת

למרות שיש עדויות לשכיחות רגילה של הומוסקסואליות בקרב . עדיין באזור הדמדומים
ההרצאה תעסוק . התחום מקבל מעט מקום במחקר ובפרקטיקה, אוכלוסיות מיוחדות

הן בחוויה , בסוגיות הקשורות להומוסקסואליות עמם מתמודדים הפונים לטיפול
 .המטפלת האישית והן בהתייחסות של הסביבה

 

 דברי פתיחה

 שרה קריאל יושבת ראש עמותת הדס

 ,שלום לכולם

תודה . פותחים בכבוד האכסניה אנו
אילן שמאפשרת לנו קיום -לאוניברסיטת בר

האירוע וריבוי  ייתכנותתודה על עצם . האירוע
 . המשתתפים בו

שהיה בין  ר רוני שטרקשל"תודה לד
וממשיך להכשיר , ל בתחום זה"חוקר בינ. הראשונים להביא ארצה את הטיפול המיני המקצועי

 . כבוד הוא לנו. דורות של מטפלים מיניים

תודה לקבוצה . ר דיויד ריבנר שמלווה אותנו ומראה את הדרך לגדול ולהרחיב פעילות"תודה לד
הוגת הרעיון של הקמת , ה לסיגל וינטורובמיוחד תוד, הנפלאה שקמה מהקורס ודוחפת קדימה

, ולוועד העמותה ולוועדות העמותה, תודה לכל חברי העמותה שמאמינים ברעיון. העמותה
תודה לכל המרצים היום בכנס . עושות את כל העבודה בהתנדבות, ובעיקר חברותיהן, שחבריהן

 . סיונם ומידיעותיהםישתורמים מנ

על שהביא , מרכז החוג לטיפול מיני בבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות, תודה מיוחדת לגבו וייס
נטייה , רקע, מבנה משפחתי, גיל, מגדר, ללא הבדלי תרבות, לתודעתי את הזכות למיניות ולעונג

 . שהדליקה בי את הניצוץ להצטרף ללימודים אלה, תודה לשירה דורון. לקות ומוגבלות, מינית

תפעל גם לשיתופי פעולה עם כל גוף שעוסק בקידום הנושא בקרב בעלי צרכים " הדס"ותת עמ
 .  מיוחדים ומוגבלויות

אני אמנם . לאומי-היום הוא יום האהבה הבין.לכל אחת ואחד מאתנו הזכות לזוגיות מאושרת
 . לאהבה ,והרבה יותר משניים, אבל טוב שיהיו שני ימים, ו באב"נוהגת לחגוג את יום האהבה בט

 . תודה לכם שבאתם לחגוג איתנו את פתיחת פעילות העמותה
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 מטפל מיני מוסמך ומטפל באמנות, דן פולק - עצמיניות

אני מתכבד לפתוח את הכנס הראשון 
בחרנו לקרוא לכנס ". הדס"של עמותת 

השאלה ". ?מין צריך את זה בכלל"
אך , אולי אף מיותרת, פשוטה לכאורה

ובפרט ביחס , בכלל, עדיין נשאלת
. לבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות
, השאלה נשאלת מצד החברה

ואף נשמעת מצד , המשפחה, הסביבה
הם .בעלי הצרכים המיוחדים עצמם

, בקול רם או בליבם, שואלים שאלה זו
והכנס הזה " הדס"עמותת . משפיעים על החשיבה והרגש -תרבות ומוסדות, חברה-כי כולנו 

: ומניחים שגם כל היושבים כאן מאמינים בה, התשובה שאנו מאמינים בה מטרתם לחזק את
גם ליכולת  כמו, לרשות וליכולת לאהוב ולהיות נאהבים, לזכּות, כולנו זקוקים לחסד! כולנו

 . ולזכות להעניק ולקבל עונג
יח אני מבקש לחבר לש" ניותיעצמ"את המונח . ָעְצִמיִניּות -לדברי הפתיחה שלי בחרתי לקרוא 

וכיוצא באלו , החברתי, הקוגניטיבי, הנפשי-הרגשי" עצמי"אנו מדברים כבר על ה. Self-שלנו על ה
בעמותה ובכנס אנו מבקשים לחזק את . בתחומי החיים השונים, ים רבים ומגוונים"עצמי"מיני 

 וגדל ומתפתח,נשען עליה, ששואב מן המיניות" עצמי"המיני כ" עצמי"יכולתנו להתחיל לדבר על ה
אנרגיה שאיננה רק אנרגיה מינית אלא אנרגיה של חיים , "ליבידו"ה, למעשה, זהו. בזכותה
, "צמודים גנטית למיניות, כמו סימפטיה ידידות ואמון, כל הרגשות "–דבריו של פרויד . וחיוניות

של פרויד יותר מדי הולכת  יש מי שאומר שהחשיבה. זו עצמיניות -שנים  011-מלפני למעלה מ
המיניות קשורה ומרכזית לעצמיות –אבל עם יד על הלב , אפשר להתווכח על זה. ן המיניותלכיוו
איננו יודעים מה . משיקים זה לזה ומזינים זה את זה –עצמיות ומיניות  –ושני התחומים , שלנו

" להכניס יד" -ואנו יכולים–אבל אם אנו יכולים , מה משפיע ומה מושפע, כך-בא קודם ומה אחר
ולאפשר לו לנוע באופן ( החורק)לתמוך ולהניע את הגלגל , שאיננו רק חיובי בהכרח, זהלמעגל ה

של מייקל , ציטוט נוסף, לראייה. הן  על העצמיות והן על המיניות, אנו משפיעים לטובה –חיובי 
ספר שמדבר על הקשר בין אדם , "השבר הבסיסי"בספרו , שנה לאחר פרוייד 01-כ, באלינט
מקור , חיינו המיניים הם מקור המאווים בחיינו" –שלעיתים מתרחש בילדותוהשבר , להוריו
 ".הנחת והפנייה אל האחר-אי, הֶחֶסר

משוכנעים שצנזורה של מידע על מיניות , Speak-Up Project, "הרימו קול"קט בפרוי, אנו"
סוג מהווים , והדחקה או הכחשה של ביטויי מיניות בריאה והזכות לבחירות מגוונות בסגנון חיים

ידע על מיניות בריאה עשוי להיות בעל ערך חשוב ומהותי גם משום שהוא .      מינית של פגיעה
או סכנה הכרוכה , של יחסים וקרבהבאמצעותה ניתן לבחון ולזהות טיבם , מספק פרספקטיבה

 ."בהם
עם גברים ונשים , בעבודה מקיפה ומעמיקה, יצר מתודה של חינוך מיני" הרימו קול"קט פרוי

זו לא רק זכותנו אלא אף : אחת המסקנות המובהקות שלהם. שמשתמשים בתקשורת חלופית
התפתחות טבעית חובתנו לפתוח את הצוהר ולתת לזה נראות כי אחרת אנו פוגעים בזכות ל

 . ובריאה שכל אדם זכאי לה
ידע על מיניות בריאה חשוב כי הוא מספק פרספקטיבה באמצעותה אפשר לבחון ולזהות טיבם של 

וקהילות של בעלי , מגורים, חינוך-אנו רואים בהרבה מוסדות. או סכנה שכרוכה בהם, יחסי קרבה
ממה -אבל היא ממוקדת בעיקר בשאלה , צרכים מיוחדים ומוגבלויות שיש עשייה בתחום המיניות

עלינו לתת ידע מקיף ונרחב על מיניות ! שלא די בכך, אומרים מחברי המאמר, על כך. זהרייש לה
ובתוך זה לתת גם ידע על מה שיש , וסגנונות חיים שכל אחד רשאי לבחור בהם, חיובית ובריאה

עובדים אתם להיכנס למרחב של לתת לאנשים שאנו , לא יעיל ולא כדאי, לא נכון. זהר ממנוילה
, חשוב שיחוו את הנושא דרך החלקים החיוביים. מין ומיניות  דרך תמרורי האזהרה בלבד

 .  ובתוך כלל הידע ללמדם גם על הסכנות, הבריאים והמקדמים



 זוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות, לקידום מיניות -עמותת הדס

www.amuta-love.com 

 

4 
 

 .אבקש להציג בפניכם שני אנשים שהיו זקוקים לעזרה בתחום
אביו יצר איתי קשר . רתי שלא לכנותו בשםלכן בח, את הראשון שעליו אספר לא פגשתי מעולם

אושפז במחלקה פסיכיאטרית סגורה לאחר , אוטיסט שאינו מדבר כלל, 10-וסיפר שבנו בן ה
וצוות המחלקה , גם במחלקה הסגורה נגע ופגע מינית בנשים וגברים בצוות. שביצע אונס אכזרי

סיכמתי עמו שידאג ליצירת . האב ביקש לעזור לבנו ולצוות המטפל בו. היה חסר אונים ומפוחד
שאלתיו . ואכן מנהל המחלקה פנה אליי ושוחחנו מספר פעמים, קשר ביני לבין הנהלת המחלקה

מנהל המחלקה . האם יש לו מושג אם הצעיר יודע ומסוגל לאונן ולהגיע לפורקן מיני בכוחות עצמו
מנהל המחלקה . אותו שאלתי אם ניתן ללמד. גם האב לא ידע לענות על כך. אמר שאין לו מושג

-)על תהליכי סובלמיציה , והסברתי על הקשר המולד בין מיניות לתוקפנות, ביקש להבין לשם מה
ועל כך שאם יצליח להרגיע את עצמו וליהנות , בשל הניתוק בו הוא חי, שלא היו מנת חלקו( עידון

ולם לא חשבנו על מע: מנהל המחלקה הפתיע אותי בגילוי הלב. יתכן שהתוקפנות תפחת –מגופו 
אמר . ננסה: ואף אמר. אבל זה לא מועיל ולא מרגיע אותו, והרבה, ניסינו רק תרופות –אמר–כך 

, שלושתם מוכרים למטופל, סיעודיים-מינה צוות שכלל פסיכיאטר ושני אחים רפואיים. ועשה
. ורקןאיך לגרום לעצמו הנאה ופ, הלכה למעשה, לימדו אותו, בסדרה קצרה של מפגשים, ואלו

: ואף אמר, בנו נרגע באופן משמעותי. כשהוא נרגש מאוד, לאחר כשבועיים פנה אליי שוב האב
 !"לראשונה ראיתי את בני מחייך"

כואב הלב לחשוב מה יכול היה להיחסך לו הלימוד הזה היה מתרחש מלכתחילה ולא 
יכולתנו למען כל מי ועלינו החובה לעשות ככל . אך סופו מעודד, כמובן, זהו סיפור קשה.בדיעבד

 .חיים-אלא גם ובעיקר על מנת להוסיף הנאה ואיכות, מנת למנוע פגיעות-ולא רק על, שזקוק לנו
ואני מטפל באמנות ועדיין לא מטפל , 01פגשתיו כשהיה כבן . עודדלשני שאציג בפניכם אקרא 

לא דיבר , לגליםנעזר בכסא ג, עודד נפצע קשה בתאונה והיה מוגבל עד מאוד בתנועת גפיו. מיני
רק לאחר . לא תיקשר, למעשה, אם כי, הוא תיקשר באמצעות לוח תקשורת. ואף שמיעתו נפגעה

החל מתאמץ ליצור הפסקה בין מילה , עבורו ועבורי, מתסכלים מאוד, חודשים של מפגשים 4-כ
: או אז המשיג את הפער הבלתי נסבל בתוכו חי. ואני יכולתי להתחיל להבין, לבאה אחריה

מה אתה רוצה ", ועכשיו-וכשכיוונתי לכאן, !"הכל: "השיב" ?מה אתה רוצה לעשות"ששאלתיו כ
עודד רצה לעשות הכל וחווה עצמו כמי !". כלום: "השיב, "?בפגישה שלנו, כעת, לעשות היום

ותכנים אלו החל להביע במילים , גם לחיות לא רצה. לעשות דבר, ולפיכך אינו רוצה, שאינו יכול
החל לבצבץ גם רצון מנוגד לדחף , משהחל מתאמץ לתקשר. בחר ככותרות ליצירותיוהספורות ש

טיפול מיני או טיפול  –נפרדנו בעת שהוריו העמידו בפניו אפשרות לבחור . הרצון במין –המוות 
. עודד בחר בחיים. ועודד בחר בטיפול מיני, (אז עוד לא הייתי מטפל מיני: כאמור)באמנות 

, המגע והמין בחייו, על חשיבות האינטימיות, ודד הצהרה חשובה מעין כמותהבכך הצהיר ע,עבורי
 .כבסיס לתחושת החיוניות והרצון לחיות

 .ולהרבות טוב בעולם, ללמוד וללמד: וזו מטרתנו, בוחרים בחיים –וגם אנו 

 .כך-ושנשכיל ונצליח להמשיך במשימה החשובה כל, מעניין ומאתגר, אני מאחל לכולנו כנס מוצלח
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  ר עמותת ענבר"יו –ָשלוִֹמי אלדר 

כעמותה שפועלת כבר . אנו שמחים להיות כאן
לא בתחום המיניות לבעלי , כמה שנים

, מוגבלויות בלבד אלא בזוגיות לבעלי מוגבלות
אנו שמחים לכל התפתחות בתחומים האלה 
וכל גוף נוסף שרוצה להעלות מודעות ולהוסיף 

 . זה מבורך –

אני רוצה לספר על העמותה שלנו ועל האתגר 
נראה . רקע נתונים ופעילות היום, ואחרי זה אספר על העמותה, של ההנגשה והיבט אתגרי זה

ואנו מקדמים . נסיים בהתייחסות להיבט המיני. סרטון שמתאר מעבר ממצב של בדידות לזוגיות
 . כאמור בברכה את המשאב החדש לפעילות בתחום זה

 . שהוא בעצם משאת נפש של כל אחד, הקשר זוגי–גר נתחיל באת

שנים נוצר  01לפני . בצד יושב שותפי להקמת העמותה הרב שאול ענבר? איך העמותה התחילה
הוא בחור . בינינו קשר בהרבה שיחות  אל תוך הלילה ותמיד עלה התסכול סביב הבדידות שלו

מה אני יכול . וללא תקווה באופק 41גיל היה לקראת . שפוגע בדיבור ובגפיים  CPמוכשר אבל עם 
לא . מי תרצה אותו –עס'אבל תכל, המצב קשה –להגיד שבסדר . לנסות לנחם לעודד? להגיד לו

 .היה לי ממש מה להציע

.  ויש עוד אנשים במצב שלך, אתה וודאי לא היחיד: "אמרתי לו, בלילה 10:11-ב, השיחות באחת
לאנשים : שלחנו מייל סתמי ולאקוני" ?אולי יצא מזה משהו? פנויות-אולי ננסה לארגן ערב פנויים

 8-כל אחד שלח לרשימת התפוצה שלו וכבר ב. ואנו רוצים ליזום מפגש, עם מוגבלויות יש קושי
 . קיימנו את מפגש והבנו שעשינו משהו גדול. טלפון שלי לא הפסיק לצלצלבבוקר ה

איך בכלל תיווצר סיטואציה בה . מחסור בהזדמנויות –הקושי הראשון . אך בזה לא תם הסיפור
המוגבלות נתפסת אצל רבים כמונעת או . אז ניסינו ליצור את הסיטואציה. יוכלו להגיע לזוגיות

את , לעיתים מאוד, שמצמצם, ונוסף לה גם בידוד חברתי, זוגיותאף פוסלת את הפוטנציאל ל
 . זוג-בת/יה להיות בן/ההזדמנויות לפגוש ולהכיר את מי שעשוי

העניינים  –אנו חשבנו שאם נשים אותם יחד בחדר . יש גם סגירות גם בפני בני זוג פוטנציאליים
או עם , ורה על מוגבלות אחרתלפעמים לא רוצה בח, מת אחתיאבל בחור עם מוגבלות מסו, יפרחו

כשאדם שואל איזו בת זוג אני . ויש כל מיני מחסומים(. כסא גלגלים, למשל)מוגבלות דומה לשלו 
 . התשובה לא פשוטה –מחפש 

, נכה? מי אני -יש השאלה . מי בן הזוג הפוטנציאלי –יש גם חסמים רגשיים מתחת לקושי להגדיר 
מלי ואין לי בעיה ואיני צריך לחפש מישהי פה אלא במקום או אני נור? שלא ראוי לקבל אף אחד

עד שאדם לא משלים עם עצמו קשה להתקדם . שתי הגישות לא בריאות ואף קיצוניות?אחר
ויתנו למוגבלות את המקום , וישלימו עם עצמם, חשוב שיכירו את עצמם. זוג-בת/למציאת בן
 .הנכון שלה

גם . איך מתקדמים בזוגיות, מה עושים בדייט :וחסרים כלים בסיסיים, וחסר ביטחון עצמי
אנו רוצים להנגיש ! אך אין די ברצון בלבד, יש רצון! הזוגיות מהווה לעיתים מטרה בלתי נגישה

 . ולעזור להתמודד עם כל הקשיים שאדם עם מוגבלות נתקל בהם בחיפושו אחר זוגיות, זוגיות

, אנו העמותה היחידה בתחום. פ"י פוואז התחלנו במפגש, 1112-שיחת הטלפון ההיא הייתה ב
הבנתי , דניאלה יקירה שהובילה, פ"ים וחצי של מפגשי פויאחרי שנת, 1101-ב. למיטב ידיעתי
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, הקמנו עמותה.אני עובד במשרה מלאה. כדי שיהיו אנשים שיתמסרו לזה,שצריך להקים עמותה
 . בתקציב ובפעילויות מדי שנה 01%-ומאז אנו מתרחבים בכ

. 'מנגישים זוגיות -ענבר 'אבל היום אנו נקראים  ' ענבר היכרויות'ודשיים נקראנו עד לפני ח
 . להעניק כלים ותמיכה בכל ההיבטים של זוגיות- מטרתנו

מאות . נפשית ותקשורתית, טיביתיקוגנ ,בעלי מוגבלות פיסית, איש רשומים 001יש לנו מאגר של 
אצלכם קבלנו ביטחון  -אמרו , יבלו מגוון כליםק, זוגות כבר יצרו הזדמנויות שלא היו להם קודם

 ". על האש"ויש עוד זוגות , מתחתן ביולי 01-הזוג ה.וזה עזר ליצור קשרים, וכלים

ישנו גם מסלול . נפגשים אחת לחודש וחצי. הפעילויות שלנו מיועדות לכל סוגי המוגבלויות
אות בקבוצות מצומצמות קורסים וסדנ, עם דגשים נוספים, ובו פעילות ממוקדת, לאקדמאים

 . וקבוצה לזוגות נשואים בהקשר של מיניות, יותר

כי תפקידם מאד משמעותי בחיי אנשים עם , אנו מקיימים גם סדנאות ומפגשים להורים
ואנו מנסים ליזום , שתפקידם לראיין את הבאים למפגשים, יש צוות מתאמי היכרויות. מוגבלויות

 .היכרות במהלך המפגשים עצמם היכרויות עם מי שלא הצליחו ליצור

, וגם בעזרתה אנו מלווים לא מעט זוגות, קורמן רבקה, ס של העמותה"יש גם ייעוץ על ידי עו
 .רבקה לוותה זוגות עד חתונתם, כשהתאים וכשנדרש. מההיכרות וגם תוך כדי הקשר

רת מסר דן אמר שהחברה משד. אנו מברכים שוב על כך שעוד גופים נכנסים לעשייה חשובה זו
זו נבואה שהרבה . ומשום כך אנשים מגיעים אלינו –שזוגיות לבעלי מוגבלויות זה דבר שלא יקרה 

כל הפעילויות שלנו . ולכן חשוב לעורר מודעות ולשנות את המציאות, פעמים מגשימה את עצמה
, ת/הזוג שאני מחפש-בת/אנו עוזרים להגדיר מי בן. ולהנגיש אפשרויות נועדו לפרוץ חסמים

למחפשי  "כלים-ארגז"פיתחנו . מעניקים כלים ותורמים לתחושת הביטחון העצמי והערך העצמי
וגם ייעוץ לכל אחד ואחת מה לעשות כדי ,  בארגז הכלים יש שפה להגדרת תכני הפעילות. הזוגיות

 . להתקדם להשגת זוגיות

צב של בדידות וחוסר אנו נותנים מענה למ. אנו רואים אותה כמרכיב בקשר זוגי –בנוגע למיניות 
. בקבוצת הזוגות זה נושא שמאד נפתח. בתוך הקשר הזוגי המיניות היא מרכיב משמעותי. שייכות

זוגות . פסיכולוגית שיקומית, ידי ציפי ריין-והיא מונחית על, הקבוצה נפגשת פעם בחודש
לפני , הזהאנו שמחים על היוזמה להכשרת מנטורים בתחום . שצריכים ליווי וסיוע מקבלים זאת

 .כאלו שמתייחסים להיבטים הגופניים והרגשיים במקביל, הקשר ובמהלכו

 www.inbardate.org.il: הפעילויות ופניות ניתן למצוא באתר ענבר, את כל הפרטים על העמותה
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 מיניות ובריאות הנפש

 -ר דוד ריבנר"ד

 בר אילן ' התכנית לטיפול מיני אונ

שמחה עבורי להיות , משנכנס אדר מרבים בשמחה
שנים של התכנית  01לפני שבוע וחצי חגגנו . כאן

לטיפול מיני ומענף זה צמח ופרח טיפול מיני 
 . לאוכלוסיות מיוחדות

את הקריירה שלי בטיפול מיני התחלתי בתחום 
בניו  עבדתי במרכז לבריאות הנפש. טיפול הנפש

בנוסף לסיבוכי , של החולים לא ידענו מה לעשות עם המיניות. סיוןיוהיינו צוות בלי הרבה נ, יורק
 .להתעניין בכל הנושא של טיפול מיני התחלתי, בעקבות העבודה במרכז. מחלות ותרופות

סביר שרוב המוסדות והקליניקות שמטפלים . ופחות על זוגיות,הערב אדבר על חולי נפש ומיניות
זה מעביר מסר די ברור לחולים שזה נושא לא פשוט ואי . מתייחסים לנושא המין בחולי נפש לא

מחקרים טוענים . אז הם סובלים בשקט וזה לא משרת אף אחד. גם אם רוצים, אפשר לדבר על זה
יש לו או לה פחות הזדמנויות לחיות עם סיפוק –שהאבחנה יותר קשה , חולה שככל שמישהו יותר

 . זה הנושא שלנו. אלא על מיניות עם פרטנר, אני לא מדבר על אוננות. יים מינייםכלשהו בח

 :הלקוחות / מהזווית של חולי הנפש 

? איפה נפגשים -קודם כל : רבות אבל יש ויש בעיות, אין הרבה הזדמנויות להיות בקשר מיני
מהן בנוגע לתפקוד  בעיות אמיתיות או פחד -הייה שניבע? נפשבמרכז לבריאות ? באנוש? במחלקה

כי אין לי כוחות , עדיף לוותר, אם אני פוחד מזה? האם ואיך אני יכול לתפקד כפרטנר מיני. מיני
ואיך לפתח קשר בטוח מספיק כדי ? איך בכלל פותחים נושא זה –יה נוספתבע. להתמודד עם הפחד

 ?להתחיל קשר מיני כלשהו

האם כל הרקע של האדם ? מקובל? מותרהאם זה . כבעיה מוסרית בעיקר, יש פחד מהריונות
עד כמה הם  -גם תרבויות ומוסדות למיניהם  ? כיחיד מאפשר לו לפתח חלק קריטי זה של החיים

עד כמה זה , וצניעות במוסד,פרטיות, חדר –מאפשרים לחולה הנפש לממש קשר מיני עם אחר 
 ?אפשרי במציאות

שלא מאפשרת לאדם לחלום , עצמי ירוד ישנה גם מורכבות של ערך, ויחד עם כל הבעיות האלו
 . שמישהו אחר בעולם רוצה להיות אתו בקשר מיני

. כדי שחולה במחלת נפש לא יזכה לקבל סיפוק טבעי זה, ל"מספיק קריטריון אחד מבין כל הנ
. חולי נפש לא תמיד מרגישים שהם זכאים לכך. היום בעולם מדברים על הזכות לחיים מיניים

 .ם לאברוב המקרי, בעצם

שחולי , וגם אחרות, חרדה, כאוןיכבר למדנו ואנו יודעים שתרופות נגד ד. ם בעיות של תרופותנשי
. מספקים חיים מינים, או מתקרב להיות, משפיעות על מה שיכול היה להיות, נפש מקבלים

, בנוסף. ותסכול ויוצרות אכזבה, (בזקפה, למשל)פקוד המיני ובת התרופות פוגמות בחשק המיני
 . החולה להזמנה מינית תגיב/שיגיב לאיך, יש דאגה בקשר לתגובות המיניות

ומסתכנים גם , טבעית ככל היותר מינית חוויהלפעמים מוותרים על קונדומים כדי להבטיח 
יש גם בעיה של קנייה מהשוק .במגע מיני בהריון לא רצוי וגם בהדבקות במחלות המועברות

 . אך עלולות להיות גם מסוכנות, שאמורות לחזק גירוי מיניהאפור של תרופות 



 זוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות, לקידום מיניות -עמותת הדס

www.amuta-love.com 

 

8 
 

; ו התרופות /בגלל המחלה או, כועסות על החשק המיני שירד ואף נעלם: גם נשים סובלות
חוות לעיתים גם תסכול , בנוסף.ומתקשות להגיע לאורגזמה; מתקשות לייצר רטיבות טבעית 

הביא את עצמו לרצון בקשר מיני אבל לא גם כשיכול ל. הנפש שלא יכול לתפקד מהפרטנר חולה
אלא , גם גברים וגם נשים סובלים לא רק ממחלת הנפש. פקוד מיני מספקות תמיד מסוגל לתגובה

 . בעיות קשות בתחום המיני, וגורמים, שיכולים לגרום גם מסימפטומים

 :כולל גם מטפלים רבים, מזווית הראיה של הציבור

מיניים וזה לא מעניין -שהם א, למשל. יש כל מיני מיתוסים. גם לנו יש בעיה בקשר לאוכלוסיה זו 
ולא צריך לעניין , אנו מעבירים להם מסר שלדעתנו זה נושא שלא כל כך מעניין אותם. אותם
 . בלי שאחרים ייכנסו, בו אני לא יודע אם יש מוסד בו אפשר להיכנס לחדר ולזכות לפרטיות. אותם

זה משפיע על חולי הנפש . זה רכוש של צעירים. שזה נושא שמעניין רק צעירים –עוד מיתוס 
גבר , שהיגבר וא: ת/ית נורמטיבי/היא פרטנר/סטיגמות שלנו לגבי מי הוא. שאינם כל כך צעירים

פי איך שהם מגדירים מה זה זוג מיני -המוסדות מגבילים על? מה ניתן לאפשר? שהישה ואיא, וגבר
 . מטיבינור

זה . רק אנשי מקצוע ואנשי רפואה יודעים משהו על מיניות ויכולים לטפל בנושא –מיתוס נוסף
על  סומכים על רופאים שיודעים הכל –מיתוס שהפתיע אותי בפעמים הראשונות שנתקלתי בו

רופאים שוקלים האם ( הרבה פעמים לא)ולא תמיד .  על השפעות תרופות על חולי נפש,מיניות
 .להחליף תרופות כדי לאפשר סיפוק מיני

זה . רק עם אחרים אפשר לדבר . אין צורך לדבר על מין בטוח עם חולי נפש כי זה לא מעניין אותם
 . על שימוש בקונדומים, למשל, נועבדנו הרבה עם חולי נפש ואף פעם לא דבר. עוד מיתוס

, שאם אנו מעודדים קשר רומנטי. יש גם ביטוי שאנו באים להגן על חולי הנפש מדחייה כלשהי
הם לא סובלים מזה  –חשוב להבין אז. דרדרות אם יידחותזה יכול לגרום להם ה –מיני, אינטימי

על יציבות החולה לעולם המיני תשפיע  הכניסה –עוד מיתוס שמתחבר לזה!יותר מאחרים
 . והתקדמות הטיפול

יש פחד שהקליינט יקבל את זה כחדירה  –שאם אפתח נושא זה . מעבר למיתוסים יש גם פחדים
הוא גם . עמוקה מדי לעולמו הפרטי והוא יתרגם את זה כהזמנה להיות בקשר מיני עם המטפל

שפיע לרעה על הקשר עד כמה עצם העלאת הנושא ת. עלול לשאול אותי על החיים המיניים שלי
 ?על נושאים מיניים, מתי וכמה, מה להגיד –הטיפולי 

אבל , זה יכול להיות בעייתי. כל הנושא של דייטים ומפגשים מיניים יכול להפוך מרכזי בטיפול
בגלל , חשובות מפספסים הזדמנויות –וכשלא מדברים על זה. יכול גם להיות מועיל ומקדם

ועלינו לאפשר גם לחולי , זה חלק חשוב בחיי כל אחד מאתנו. דומעניקים טיפול ירו, סטיגמות
 . נפש ליהנות מזה

יהי רצון שתשרה שכינה במעשי , קבוצה קדושה –המקדש  -אסיים עם בברכת הכוהנים בבית
 . ידיכם
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בגלל שאת , בגלל שאת מוגבלת
 מיוחדת

, ילה בקהילה הנגישהפע-לימור אשכנזי
 מדריכת מיניות -ושאנה פישל

מנחה , שאנה פישלאני , שלום וברוכים הבאים
ס "מעבירה סדנאות לתלמידי בי, ויועצת מינית

ולומדת במסלול לטיפול מיני לאנשים עם .ולבוגרים
לאורך "בשיתוף מרכז , חיפה' מוגבלויות באונ

 ". הדרך
 81גובהי . זה סוג של גמדות. והיא גנטית, לתסמונת שלי קוראים מורקיו. לימור  אשכנזיואני 

, שנה 01-אז אני אוכלת ירקות כבר יותר מ". תגדלי–אם תאכלי ירקות : "אמי תמיד אמרה. מ"ס
ועד כה לא רק שלא גדלתי אלא אף , 40אני בת . אבל מסתבר שגמדים קיימים לא רק באגדות

 .נייד בכיסא גלגליםומאז אני נאלצת להת, עברתי אירוע מוחי 00בגיל . התכווצתי
 . אני בוחרת כיום לא לשתף בה, אך מכיוון שהיא לא נראית,גם לי יש לקות:שאנה

אך זה ברור לנו , ההרצאה תהייה ברובה בלשון נקבה, בגלל המציאות הנשית שלנו: הערה קטנה
 .שהמציאות שעליה נדבר היא גם מנת חלקם של גברים ואין בכוונתנו להשאיר אף אחד בחוץ

אתחיל עם שני , ברשותכם. לכל החוגגות יום אהבה שמחאז קודם כל  -היום הוא יום האהבה 
זוג -בדרך הביתה  לחגוג ארוחה רומנטית עם בן 04.1.0221 -ביום האהבה ה. סיפורים קצרים

ניתוחים  0ירדתי מקביים לאחר , שוב ביום האהבה, שנה אחרי זה. חוויתי תאונת אופנוע קשה
, שנה משמעותית זו נתנה לי הצצה לעולם המוגבלות. והתחלתי ללכת שוב, ןקשים ברגל ימי

 . צרכים בסיסיים ולחסכים של החברה שלנו בהנגשת
, אירוע שבצורה משמעותית מתחבר לכנס הזה בכלל .יש אירוע נוסף בעל ביטוי גלובלי ביום זה

זהו מחזה ". ם מהואגינהמונולוגי"אולי חלקכן שמעתן על המחזה . והרצאה שלי ושל לימור בפרט
בניסיון למצוא סיפורים . אשר חוותה בילדותה גילוי עריות בידי אביה, פרי עטה של איב אנסלר

ורקמה  את המונולוגים , אנסלר ראיינה עשרות נשים על מיניותן ואיבר מינן, מתקנים
, פגיעהה, המחזה משקף את הכאב. גם בישראל, האינטימיים למחזה המוצג כיום ברחבי העולם

אך עם , העצמת מיניות נשית מטרת המחזה בראשיתו היתה. וגם עונג של מיניות נשית, הזלזול
ובמיוחד כנגד אלימות , השנים הפך לאגודה בינלאומית הפועלת במאבק נגד אלימות כלפי נשים

אשר  -מיליארד נשים מתעוררות  – V-DAYכיום הינו תנועה גלובלית פעילה בשם . מינית
ולייצג את , לתנועה וקוראת לביליון נשים לקום ולפעול לשינוי יום האהבה כיום שיא חוגגת את

, הגוף שלי"הסלוגן של התנועה הוא . ביליון הנשים הנפגעות מינית ופיזית ברחבי העולם
גם אנחנו מבקשות ודורשות מהפכה , מכאן. אנחנו פה היום עושות בדיוק את זה".המהפכה שלי

אני רוצה לחבר אותנו לנשים . את התודעה שבסיפור הזה אנחנו לא לבדאני רוצה לחזק .לגוף
לחופש שממש ברגעים אלו בוחרות ויכולות לציין את הזכות שלהן , בארצנו ומחוזותינו, בעולמינו

 .בחירה לגוף
, ולחבר בין העולם המקצועי שממנו אני מגיעה, אני גאה ושמחה לחלוק את הבמה עם לימור

 . של לימור לעולם הממשי ביותר
הוא , כשהייתי לבד עם המורה בחניון, באחד משעורי הנהיגה שעברתי, לפני כמה שנים:לימור

אין לך הרבה הזדמנויות ואת לא צריכה להיות בררנית , בגלל שאת בחורה מוגבלת: "אמר לי
ם באותו שיעור עברתי הטרדה מינית וחוויתי מעשי.ואמר גם שהוא רק רוצה לעשות לי טוב". מידי

 .מגונים
 .הרגשתי שמטרתו להכין את השטח ולתת לגיטימציה למעשיו. המשפט הזה מאוד הכעיס אותי

שגם היא הייתה מוגבלת , הוא סיפר לי על תלמידה אחרת שלו. גם לאישה עם מגבלה יש צרכים
הייתי צריכה להיות אסירת תודה , מבחינתו.שהוא קנה לה ויברטור ועזר לה להשתמש בו, פיזית

 . רק לי יש את הזכות להחליט מי יגע בי. הוא ניצל את המצב שהייתי נתונה בו.לו
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ושלא יהיו עוד , והחלטתי שאני אהיה האחרונה שנפגעת ממנו, הגעתי הביתה בוכה ונסערת
הגשתי , ומיד יצרתי קשר עם מרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, סיפרתי לאימא שלי. אחרות

 . תי עם זה עד הסוףהיה משפט והלכ, תלונה למשטרה
ברור .זו מציאות שכולנו מכירות. כאבתי –בפעם הראשונה שלימור סיפרה לי על האירוע :שאנה

כמו כל סיפור של . ופגיעה בגופה ונפשה, מגע ללא הסכמה, מרחב לא בטוח, שהיה פה ניצול מרות
 !אי אפשר לעבור על זה בשתיקה, פגיעה מינית

לבעלי , במציאות בה אנו חיים. אמת מאחורי דבריו הפרדוקס הכואב הוא שיש, עם זאת
כולנו . ומיניות שקופה, ויש הרבה יותר מדי ניצול, מוגבלויות  חסרות הזדמנויות לקשור קשרים

 .יודעים את הסטטיסטיקות העצובות בנוגע לכך

 גבלה השימוש במ, כמו בסיפור של לימור. וזלזול במיניות של אנשים עם מוגבלות, ניצול, יש פגיעה
 . ממשי וכואב,כלגיטימציה לפגיעה הוא שכיח

 יש , לכן. בנוגע לזכות לעונג מיני –השתקה בהקשר לפגיעות מיניות ויותר מכך  בשיח המערכתי יש
, תפקיד מאוד חשוב לאנשי מקצוע לדבר על המצב ולהוציא את המציאות הזאת מהחושך לאור

 . לקחת פגיעה ולהפוך אותה להעצמה

 ובתוך המציאות הזאת , מכבדות ומענגות, ות חווים מעט מדי חוויות מותאמותאנשים עם מוגבל
 . נוצר עיוות מחשבתי לגבי מיניותם

 . אנחנו פה כדי לתקן את זה
, בחרתי לצאת עם זה החוצה. ולא להרגיש אשמה, לא להסתיר, אני בחרתי לא להתבייש:לימור

לא הכין , באף מסגרת, אף אחד. נוספות הוא לא יפגע בבחורות, זהו –אמרתי לעצמי . לבקש עזרה
כי , טרף קל שאני עלולה להיות, לא סיפרו לי שאנשים יכולים לנצל אדם עם מגבלה, אותי לזה

הוא קבע עובדה –כמו שהמורה לנהיגה אמר . ולא יכולתי להגן על עצמי, הייתי חסרת אונים
 .כות לעשות בי מה שהוא רוצהאלא שזה לא נותן לו ז, יש לי צורך במימוש מיני ועונג –פשוטה
ואני ממליצה  – 1114-ל לזכויות מיניות מ"מה שקרה ללימור הינו בניגוד לאמנה הבינ:שאנה

, זהות מגדרית, יחסי אישותהאמנה קובעת שמיניות היא מרכזית וכוללת . לחפש אותה באינטרנט
, מחשבותטוי דרך מיניות באה לידי בי. ופריון, אינטימיות, הנאה, ארוטיקה, נטייה מינית

 .זהויות ויחסים, פרקטיקה, התנהגויות, עמדות, גישות, אמונות, רצונות, פנטזיות
דתי , היסטורי, חוקי, כלכלי, חברתי, ביולוגי, פסיכולוגי:מיניות מושפעת מכל ממדי החיים 

 . ורוחני
ביניהן , למיניותזכויות  00וכוללת , האמנה מזהה את רווחת הבריאות הקשורה למיניות בריאה

 :יש שרלוונטיים באופן מובהק לנושא שלנו היום

 ומוגנות מינית, חירות, הזכות לחיים. 

 הזכות לעצמאות וטוהר הגוף. 

 מרצות , ולהזדמנות לחוויות מיניות מענגות, הזכות לרמה גבוהה של בריאות מינית
 .ובטוחות

 הזכות למידע מיני. 
גם לאדם עם , כך לכל אדם, כמו שלכולנו כאן בחדר יש זהות מינית ייחודית שמותאמת לנו

שבכדי לממש ולשמר האמנה מציינת . המגבלה יש את הזכות לבריאות מינית ונגישות לידע
מימוש הזכויות המיניות הוא באחריות  .ולהגשים אותןבעבור כל אדם, להגן, זכויות אלו יש לכבד

וראוי שייעשה תוך חשיבה מחודשת על מיניות , כלל המערכות בכל הרבדים ,הציבור, החברה
 .  ומוגבלות

היו לי קשרים . אבל בנתייםזה לא קרה לי. אני רוצה גם זוגיות אהבה וקשר מחייב ורציני:לימור
 . בעיקר בגלל המגבלה שלי, אבל הם לא הובילו לזוגיות ומעבר לזה, עם גברים

אם , או שאני יושבת ומחכה שאולי תהיה זוגיות"אמרתי לעצמי . ורהייתה ויש לי אפשרות לבח
גם עם קשרים שאינם קשרים , הנאה וזכות, או שאני מממשת מיניות וחווה עונג,  בכלל

, שמאפשרים לי לגלות את עצמי מבחינה מינית, הבנתי שיש משהו טוב גם בקשרים כאלה.זוגיים
זה תורם לי הרבה מבחינת חווייה . מושכת ויפה, שאני סקסית, את הגוף שלי, את האישה שבי

 . ומימוש
רק לי יש הזכות לבחור עם מי . לא היה מבחירה שלי ולא היה הדדי -מה שקרה עם המורה לנהיגה 

 . איך וכמה, מי יגע בי, אני רוצה להיות
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 ואת הלגיטימציה"המיני-האני"העצימו אצלי את  -הבחירות שלי , החוויה והמימוש, ההתנסות
 . עם מי שאני רוצה, אני נותנת לעצמי לחוות עונג מיניש

של מיניות  יש סטיגמטיזציה. מאוד קשה לנו להפריד בין זוגיות למיניות, בחברה שלנו:שאנה
 וילודה משפחה, לזוגיות ישירות קשור מין. ביטוי מיני אחר זוכה להרמת גבה. רק בהקשר הזוגי

ואינה מושא , חושבת שאינה זקוקה למיניותהחברה ,ילדים להביא יכולה שלא אישה ולכן
 .לתשוקה

אני . כשינוי חברתי פמיניסטי ברוחו אפשר להבין העצמה מינית לאנשים עם מוגבלויות
מדברת פמיניזם שהוא בעצם הגנה על מרחב בו  אני. פמיניסטית וגילתי ללימור שגם היא כזאת

 . פש שלנו בתוך המרחב והחברהנ-פמיניזם שמחזק את אופני ההתמודדות עם הגוף, אנו חיות
מרכיב מרכזי בתפיסת עולם פמיניסטית הוא אמירה שזהות אישית נבנית על ידי תפיסה חברתית 

פמיניזם . נפש שלנו בתוך החברה-מעצבות ומתמודדות עם הגוף, איך שאנו מבינות. לגבי גופינו
העצמה מדברת . ציאלמנסה למחוק את הדיכוי החברתי בכדי לתת הזדמנות לכל אחת לממש פוטנ

 . וזה מרכיב מרכזי בחשיבה על אנשים עם מוגבלויות, על אנושיות
מה שרובנו עושות כאן היום זה  .זה בגלל שאנו מזהות חוסר צדק–כשאנו רוצות להביא צדק 

לתת מקום ומרחב למגבלה ולייחודיות של כל ,מביאות צדק שחסר לנשים או לבעלי מוגבלויות
 .באשר הוא אדם, אדם

יש להבין . אנשים עם לקות הופכים לאנשים עם מגבלה בגין תפיסות חברתיות מקבעות ומדכאות
אלא כגוף עם נשמה שחושקת בעונג ומגע , לא רק כגוף שצריך משהו, את הגוף עם הגיוון התפקודי

וכשאנו מסתכלות על זה מנקודת , אנו נותנות אישור לקיום הגוף, כשאנו חוקרות מגבלות.נעים
אנו מבטאות חופש בחירה וביטוי , מיניסטיתמבט פ
 . עצמית

כדי לשנות את המציאות חשוב לשנות את המחשבה 
פה אני מדברת לא רק על משיכה . על המושג מיניות

ומי . אלא גם משיכה מתוך תשוקה, כביטוי לאהבה
יש שינוי בהמשגה ?קובע מהו מושא התשוקה הרצוי

ערב ה. של מיניות שאנו חייבות לקחת בו חלק
עלינו לפתוח את . מרגיש לי כמו מסע מחשבתי

מחשבתנו למושגים חדשים על מיניות שלרוב 
 . נחשבים לטאבו

כי עדיין יש , לא בנוח לדבר עליהם מול קהל זה הערב אנו לא מדברות על דברים שאנו מרגישות
עליה זה המורה לנהיגה כפה עצמו  –אם נחזור לסיפור של לימור . טאבו מסביב לנושאים רבים

האם היינו ? אבל מה היינו חושבים ואומרים אם בחור אחר היה מציע לה הצעה כזו. ברור
? האם הוא באמת פגע בה? האם נוצלה -מה עם הבחורה שקיבלה ויברטור ? מזהירים את לימור

 ?ואולי היא ניצלה את ההזדמנות היחידה שניתנה לה
ניות ולא יכול לקיים אינטימיות עם כל אישה תארו לעצמכם בחור שיוצא רק עם דוגמניות בלונדי

חברים ודאי היו מכנים ? היינו שולחות אותו לטיפול? האם היינו מגדירים זאת כבעיה. אחרת
מאוד יתכן ? לגבר שרוצה לצאת רק עם קטנטונת, ומה אם נשנה את הסיפור". גבר-גבר"אותו 

בשני . משך לדימויי היופי השכיחיםמשום שאינו נ, שהיינו חושבים שהוא סובל מפתולוגיה כלשהי
יש , אם מתהווה משהו אחרי זה, אחרי זה. המקרים המשיכה היא בעיקר לגוף וקודם כל לגוף

 . אנו הבעיה –אם איננו רואים כל גוף כסקסי ומושך .  הכרות ומשיכה לנפש
נמוכה כי מקשרים את זה לכך שאני , קוראים לו פדופיל –מי שרוצה להיות איתי בקשר :לימור

, הראייה שלי את עצמי כאדם מיני מושך וסקסי. המגבלה היא חלק ממי שאני ומה שאני. כך-כל
באמצעותה אני מקבלת את עצמי ואת גופי ממקום של  –שיש לו הזכות לממש את המיניות שלו 

 . אהבה
 ,לא דיברו על זה, לא היה לי את הביטחון במשפחה, בעיקרון.אצלי בבית לא דברו על מיניות

בשנים "   ?מי ירצה להיות איתך: "אבי אמר תמיד, בגלל המגבלה.גיליתי את המיניות לבד
ואני רוצה שתחווי את , זה חשוב. מין זה חלק מהחיים:"האחרונות הוא שינה את התפיסה ואומר

 . רק הזהיר אותי מכניסה להריון ."המיניות
הבנתי שיש לי יתי עם הבחור כשהי. באיזה שלב זה פשוט קרה, הבחור הראשון שהייתי איתו

את היופי והסקסיות . את האישה שבי, שבי" המיני-האני"צרכים ורצונות וגיליתי את , חשקים
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, בחשיפה מכבדת ואינטימית, בהסכמה, דרך מגע נעים. ואת המגבלה כיתרון במיניות, שבי
הייתה  .ם חשקאלא גוף ע, לא רק גוף עם מגבלה. הייתה לי אפשרות להיות מודעת למיניות שבי

זו הייתה חוויה של . בחיים בהם הגוף הוא לרוב רק גוף של צרכים, לי פגישה של הגוף המיני
על אף המגבלה , להרגיש טוב בגוף, חושנית, יפה, להרגיש שלמה, הסתכלות פנימה אל העצמי

, לשתף, לדבר מיניות, ליפות את כל החושים שלי, לטפח את עצמי, לפנק את עצמי, הפיזית
 . שוחחל

, לחזק את הקול הפנימי .זה הצעד הכי חשוב בכדי לטפח מיניות בריאה -מפגש אוהב עם עצמי 
ואז אף אחד לא יכול לעצור , לתת לעצמי להרגיש שלמה. למרות שהמשפחה והסביבה מחלישה

. זה יכול להשליך גם על אנשים בלי מגבלה. ולא תלוי בגורם חיצוני, כי זה משהו שקיים בי, אותי
קל וחומר כיש מגבלה . לא כולם רואים את עצמם כסקסיים. א כולם מקבלים את הגוף שלהםל

ולראות את המגבלה כיתרון למימוש מיניות בצורה , מעשיר, לראות את הגוף כדבר שתורם. קשה
 . אחרת

הצעד הראשון היה להיפגש עם רופאת נשים ולבדוק את היכולות המיניות ,כשהבנתי שיש לי צורך
כי לשנינו , היה חשוב לי  לבדוק ולומר לפרטנר שלי, לאור מידותיי הקטנות. בחינה פיזיתמ, שלי

 . לקבל כלים איך לממש את המיניות שלי יחד אתו היה לי חשוב. היו חששות
כל אדם  .לראות את עצמו כאדם מיני, כל אדם עם מגבלה צריך לקחת אחריות ולפעול, לדעתי

כמובן שיש המון חששות פרקטיים . גם המיניות יכולה להתבטא, לצד המגבלה, צריך לראות איך
אפשר לבחור . לאדם עם מגבלה יש בחירה. קידע מדוי ומצריכים, שקשורים למגבלה הפיזית

, או לחילופין לבחור לתת לעצמי לגיטימציה. ואז בעצם לא לממש מיניות, להתבייש ולא לדבר
, לדבר על הקשיים, להגיד, לספר, צאת החוצהל, לחפש דרכים, לבקש מידע, להיות ייצור מיני

גם אם יש . של זכות ורצון בסיסי שיש לכל אדם, לבוא ממקום של ביטחון, לקבל עזרה מקצועית
כשיש . אי אפשר שזה ימנע מימוש זכויות, מצבים שהמשפחה והחברה לא מקבלת ולא רואה

ם צריך לראות מה הוא יכול כל אד. כדאי לדבר עליהם, כיש חשקים. צריך לדבר עליהם, חששות
עם הומור , איך אני יכול להיות יצירתי -ההיפך . לעשות כדי שהמגבלה לא תהייה מכשול

 . כך אדם יכול לתת לעצמו את ההזדמנות למימוש. כדי להיות פעיל בחיי המיניים, ותקשורת
ות בריאה כשפגשתי והכרתי את לימור קלטתי שהיא אישה ייחודית שפועלת ובוחרת במיני:שאנה

, להנגיש ידע ולתמוך-תפקיד גדול למשפחה ואנשי צוות ולכן יש . אבל לא כולן כאלה. בשבילה
 .בהבנה ובאמפטיה

במקום שלימור הייתה . זה שלימור הלכה לרופאת נשים וביקשה ידע ועזרה פרקטית, למשל
יתה צריכה הרפואה הי, צריכה לחפש ולמצוא מידע לגבי הפרקטיקה של מגע מיני והתפקוד שלה

הנגשת המידע חייבת להיות . כמו כל מידע אחר הנובע משינוי תפקודי, להנגיש ולהציע מידע
לא נכון לצפות שהאדם עם המגבלה יפנה . בכל מסגרת, בין מטופלת למטפלת, תואמת והדדית

ואנו , נגישות לפרקטיקה, כלים, יש ידע, אנשי המקצוע, לנו. כי רבים אינם פונים, לבקש עזרה
, בגובה העיניים, מכבדת, בו יש תקשורת משותפת, בים ליצור מרחבים בטוחים ופתוחיםיחומ

. עלינו להתגבר על בושה ומבוכה על מנת ליצור שיח ודיאלוג. ומתוך עיקרון האחריות להנגשה
חובתנו  . מאחורי דלתות סגורות ובתוך ספרים מקצועיים, אסור לנו לשמור את המיניות כסוד

: עלינו לשאול. ובצורה מכבדת ומכילה, ולא רק אם וכאשר אנו נשאלים, שמרא, לדבר על זה
האם אתה מצליח לממש "; " ?האם יש לך שאלות"; " ?האם את רוצה לדעת על המיניות שלך"

 " ?מה חסר לך בחיים האינטימיים"; " ?יחסי אישות כרצונך
להיות : יש לנו בחירה. זו האחריות שלנו לממש את הזכות לחינוך ומידע על מיניות בריאה

 . להיות סוכנות של שינוי -או , כבולים בנורמות מחלישות
הבחירה של לימור לצאת . אני ולימור נפגשנו בסדנא שהנחיתי ולימור הגיעה אליה כמשתתפת

אבל לא לכולן במצבה של לימור המציאות היא . מהבית ולחוות ערב מענג מהרגיל הייתה לזכותה
יש חוסר , כאמור. שאני העברתי לא הייתה מיועדת לאנשים עם מוגבלויות הסדנא, מה גם. כזאת

יש משמעות וחשיבות רבה בייצור והפצה של סדנאות ומפגשים , לכן. גדול של הזדמנויות כאלה
 . יש לחלוק דרכי פעולה מעשיות וידע חיוני בהתאם למגבלה. על מיניות ומוגבלות

  נות ולהעלות את המודעות שאדם עם מגבלה יכול למוגחשוב מאוד לקיים סדנאות של חינוך
, כמו שיש חינוך למיניות בריאה וחינוך למוגנות בתוך בתי ספר רגילים. לחוות פגיעה מינית
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ככל . חייבים להגביר את כמות ואיכות הסדנאות ונגישות למידע לנוער וילדים עם מוגבלות
 .דדותשנקדים את המידע כך נוכל לצייד אותם יותר בכלים להתמו

 ככה אנשים שווים , מעגל הקשבה היינו מעגל בין קבוצת שוות. חשוב לייצר מעגלי הקשבה
אין דבר מחבר יותר ומרגיע את . יכולים לדבר על הקשיים והתמודדויות ולא להרגיש לבד

שיכיל את , שאני אחווה מרחב בטוח ומחבק. הנפש כמו היכולת שבאמת יראו אותי כמו שאני
מעגלי הקשבה . אינטימי ובכל מימד אחר, מיני, לגיטימציה למימוש פוטנציאלוייתן , כל כולי

מנחה טובה מכילה . חיי אישות ועונג, קשר זוגי, כמו דימוי עצמי, יכולים לדון במושגים שונים
ההדגש . ומאתגרת חשיבה יצירתית, מעודדת שיח פתוח וכן, את כל הרצונות והצרכים

ברגע שהאדם , המיני יכול להיווצר בתוך מעגל כזה-עצמישלימור דברה עליו על התחברות ל
 . מקבל לגיטימציה מקבוצות שווים שהגוף שלו באמת הינו מיני

 לכן צריך לבוא ולהנגיש מידע פרקטי בהתאם  .לא לכולן מתאים להיות בתוך סדנא או מעגל
לכל  יש אחריות. אבל זה לא מספיק, כמובן שיש גם מידע באינטרנט. למגבלה הספציפית

מנת שבעלי מוגבלויות לא -על, להנגיש את המידע, ולא רק למטפלים מיניים, אנשי המקצוע
לשנות גישה כדי ליצור .יש לשנות גישה על מתי ואיך ליזום שיח מיני. ייאלצו לחפש אחריו

 .הנגשה

 לצערי.במודעות והסכמה, ביטחוןשהדגש בהן הוא על מרחב של  סדנאות חושניותיש צורך ב ,
בסדנא מדברות .וחשוב שתהיינה יותר, סדנאות כאלה בארץ לאנשים עם מוגבלויות רבהאין ה

וחוות חוויה , מיניות שהיא אתגר והנאה לכל החושי, על מיניות ולא רק על יחסי אישות
 .ממשית של ארוטיקה מחוץ לגבולות הנורמה

 
 .ביל זהלא צריך לקום בש. לרקוד, את כולכם, ות אתכםאנו מזמינ –לסיום ההרצאה 

- מוזיקה לריקודים-
וחלקי  ראש אלא רק, ודמיינו שאינכם יכולים להזיז את הגוף, אז שבו על הידיים שלכם:לימור
, נעשה פרצופים, השיניים, החיוך, הפה, נזיז את האף, נתחיל עם העיניים. בואו נרקוד. הפנים

 .עם כל הלב והנשמהאבל , רק עם הראש, נרקוד, נביט זה לזו בעיניים, מצחיקים, משונים
כל עוד זה .למרות מגבלות גופניות, כל אדם יכול להרגיש מיני ולממש מיניות, כמו הריקוד הזה 

, את התפישה שלנו לגבי מיניות, להרחיב, יש צורך לשנות –ובהסכמה , בכבוד, נעשה בהדדיות
 .לכולן ולכולם. ועונג. ולאפשר מציאות חדשה

 
 להמשך קריאה
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 esign “Women”Carol Rossetti D: איורים מרהיבים על גיוון בחירות מיניות

 

עוזרים לאינטימיות  –מילבת
שושנה גולדברג מאיר וטובה 

  ליפשיץ

אני מודה בעיקר . שמחה להיות כאן
פסיכולוגית קלינית , לטובה ליפשיץ

, "הדס"חברת וועד עמותת , ושיקומית
, ושידלה שהזמינה, שיושבת בקהל

שעזרה לי , שעזרה לי בהכנת ההרצאה
שמחה גם לתת קרדיט לאסנת . להגיע

מחנכת למיניות  –להט יחזקאל
שעזרה להכין , ומתנדבת במילבת

 .המצגת

היא  מילבת. נושא המיניות מדובר במינון נמוך מדי. נגישות ושירות ומורשית אני מרפאה בעיסוק
עוסקים בטכנולוגיה מסייעת לאיכות חיים ולתפקוד שחבריה ,01-בת קצת יותר מ,ציבורית עמותה

עם מתנדבים רבים וצוות קטן של מטפלים מכל , אנו פועלים בכל הארץ. בסיסי-בסיסי ועל
 .שלא קיימים, טכנולוגיים ואחרים, אנו מפתחים פתרונות. רפואיים-התחומי הפרה

קבלת מידע על טכנולוגיה  באמצעות, וכולם מוזמנים לבקר בו ולהיעזר "עזרים"יש לנו אתר בשם 
ונותן מידע גם על יצרנים ומשווקים של העזרים , האתר מתורגם גם לערבית ורוסית. מסייעת

 . הנדרשים שכבר קיימים בשוק

באמצעות תיאורי מקרה קצרים אדגים מי הפונים אלינו  –בקשר לאנשים עם מוגבלות ויחסי מין 
 . ואיך אנו עוזרים

יש שיכולים להיות .נוגעות ברצון ובצורך להרחבת העצמאות גם בתחום המינישאלות ופניות רבות 
עם מטפלים , ואחרים שחיים במקום מוגן לגמרי, או עם מעט מאד עזרה, ולתפקד ללא עזרה

יה מינית ואלו וגם אלו מעוניינים בחוו, Living in""מה שנקרא –שעות ביממה  14צמודים 
 .מכבדת

מאוד קשה בעלת  סובל מפגיעה נוירולוגית, פלים סביב השעוןמט 0י "אדם מטופל ע, למשל
הוא אינו מסוגל לדבר כלל והביע את רצונו . ורוצה להתבטא מינית, אספקטים פיסיים ואחרים

ונראה שחווה המון , הוא כותב עם תמיכה או מסמן. באמצעות אמצעי עזר לתקשורת מסייעת
כדי , צור עבורו מתג שיוכל להפעיל בכוחות עצמוהאתגר היה לי. כי אינו נשוי, בושה וקונפליקט

 צריך היה לגלות. ולהזעיק את המטפל שלו במקרה הצורך, שיוכל גם להפסיק הפעולה לבדו, לאונן
 .באיזה חלק של הגוף יוכל ללחוץ כדי להפעיל ולנתק את המתג

שלא , טכנייםשעושים כל מיני דברים , מי שבונה את העזרים וההתאמות הללו הם מתנדבים שלנו 
לא , המתנדב שיצר את המתג. כמו למשל בעבורו.תמיד יודעים את מטרת הפיתרון שהם ממציאים

מטפלת  –הצוות המקצועי . קיבל פירוט של הפעולה שתתאפשר באמצעות הפיתרון שהוא בונה
 .יודע במה מדובר אבל המתנדב לא, מינית ותומך נשימה

שניהם סובלים משיתוק מוחין מאוד , ובחדר משותף זוג נשוי שחי במסגרת מוגנת: סיפור אחר
האתגר היה . אלא אם מארגנים אותם, לבדם מהמיטה כנס או לצאתיאינם יכולים לה. קשה

שהמטפלים  –אתגר נוסף. למקם אותם כך שיגיעו אחד לשני ויישארו בתנוחה שמאפשרת מגע מיני
יה נוחה של ולאפשר להם חוו מנת למנוע בושה-על, בהם לא ידעו מתי בדיוק הם במגע מיני

חשבנו שכל מיני . שהיא תופרת, ומתנדבת שלנו. ס שהיה מעורב בזה"היה עו. פרטיות ואינטימיות
, לפיכך. אך זה לא עבד, יעזרו, מהסוג המשמש לקיבוע ברנטגן ובפיזיותרפיה, כריות משולשות

http://carolrossettidesign.tumblr.com/
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ריפדנו בשכבות , רכותשיש בב, הזה" ספגטי"כמו ה,יתה מורכבת ממין צינוריתיבנינו כרית שה
ובתנוחה הזו הלכו לישון והצליחו להגיע ולגעת זה , כדי שיהיה בעובי ובגמישות המתאימים, רבות

 .בזמן שהתאים להם, בזו

ספר  –מישהו שהגיע אלינו עם שאלות על כסא גלגלים ואז בקש לדבר בדלת סגורה : עוד מקרה
סיפר . ה אינו יכול לקיים יחסים עם אשתושיש לו קטיעה מעל הברך בגלל סכרת ממושכת ובגלל ז

ובמקביל , שלחתי אותו לייעוץ זוגי. שקשה לו להיות בתנוחה הרגילה כי אין לו ברך להישען עליה
נקודת השענות  יש לנו אביזרים רבים שמאפשרים עוד. לתמיכה שהיה זקוק לה הצענו פתרונות

" קצה הקרחון"שזה לעיתים רק , דרך השיחה על העזרים הטכניים הדרושים. כדי לא להכביד
 .איננה רק טכנית, וזו הניתנת, ובמקרים רבים העזרה הנדרשת, מתחיל ייעוץ, נפתחות שיחות

אמר לי , וכשיצאה מן החדר, היא פנתה בשמו.בחברה החרדית 11אמא לבחור בן : סיפור נוסף
. א יודע מה יש לי להציעל, בתחום המיני, אבל אני לא יודע מה אני יכול ומה לא, אני בשידוכים"

מי ירצה . והופך להיות ספסטי, אני נוגע בעצמי. זה נורא –מה שאני יודע . איתי על זה לא מדברים
אמו מחוץ , גבר חרדי צעיר -בקונטקסט מוזר, זו הייתה חשיפה מדהימה"  ?להיות עם כזה בן אדם

עם מטפל , ו לסוג של ליוויהפניתי אות. והיה מוכרח לדבר, אבל לא היה לו עם מי לדבר, לחדר
 . שיוכל לקדם אותו בעניין הכרת יכולותיו ומגבלותיו בתחום המיני, חרדי

חלק גדול מההורים וממחנכים לבעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות מעבירים מסרים על כך 
אולי . לא בטוח שתזכו לכך. י בחשבון/קח. "ותיואינטימ זוגיות, שהמגבלות עלולות למנוע מיניות

אך זה מסר , אולי זה נועד להגן מפני אכזבה". אפילו עדיף לך לצאת מנקודת הנחה שלא יהיה לך
 .קשה מאוד

עם , והייתי מאוהבת בו, מדריך, היה לי חבר, בגיל ההתבגרות. לגבי עצמי, אני זוכרת את זה
נלך . הואז בואו נתפשר על מש: "אז אמרתי!" זה לא יהיה. רגעיית: "ההורים אמרו. פרפרים בבטן

 ."אבל שיהיה, על משהו שהוא פחות

אלך : אמרה. והיא לא יחידה. חברתי ואישה יקרה כתבה רומן על קשר שלה עם אסיר, רונית דרור
גם אם , אבל כזה שאיתו תתאפשר לי אינטימיות, מישהו שהוא בשולי החברה, על אהבה אפשרית

 . יפה והיה לה האומץ לבטא את זה רונית כתבה.ואינה קלה וזמינה" מותרת חברתית "כזו שאינה

, הניקיון, כל ההכנה: המין-המון מחשבה ותיכנון יש להשקיע גם בעניינים שהם סביב יחסי
זו סוגיה . נגמר החשק -" המסביב"ועד שגומרים לטפל בכל , ב"שתן וכיו, לסגור, לפתוח, גלולות

לטיילים או  ציוד יש לנו בקבוקי שתן שבנויים על. שיש לה פתרונות, מאד משמעותית
וכל מה , כל מה שחוסך ירידה מהמיטה(. למי שיכול) המשתיי מנעילאסטרונאוטים או הנחיות לה

 . לדבר על זה –הכי חשוב . שעוזר לרדת יותר בקלות

או במינימום , בלי שמטפל יהיה מעורב, ואם אפשר, יש צורך לא פעם בעזרה בלהתפשט ולהתלבש
וללמוד איך להשתמש , אל ומחוץ למיטה ובתוכה, ור בתנועהיש צורך לשקול ולעז. התערבות

יש אביזרי מין מיוחדים . ולעיתים כתחליף, בנוסף למגע של גוף לגוף, באביזרי מין להגברת ההנאה
 .אך גם רבים מאביזרי המין הרגילים יכולים לשמש בהנאה בעלי צרכים מיוחדים ומוגבלויות

למי , שנמצאת בסל של משרד הבריאות, ננתאחד הדברים המופלאים הוא  מיטה מתכוו
שמאפשרים הרמת ראש ורגליים או , אנו מדברים על מנגנונים חשמליים. שמשתחרר מבית חולים

זה יכול לאפשר . שען על אחת או להוריד כאב כששוכבים שטוחיהבדלי גובה בין מיטות כדי לה
אפשר . א מודעים לזה לאפשרותאך רבים ל, זה ציוד סטנדרטי. אוננות וחדירה במנח נעים יותר

 . לקנות אחד כזה ולחבר למיטה רגילה

לוקחים מן הקיים ויוצרים . מפיזיותרפיה ואחרות, מהרנטגן, מעולם ההידרותרפיה, כריות תמיכה
 . כדי  להגיע לתנוחה טובה ונוחה, אינסוף קומבינציות
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במיטה בכל מיני  כך שאפשר לשבת, וכאלו שמחברים למיטה, יש כסאות מיוחדים כשלעצמם
אך זקוקים , עם רגלים למטה, שרוצים לשבת במיטה, גם לחולים קשים זה מיועד. מקומות

פיתחנו את זה למגבלות  במילבת. כסא מלך,במחלקות אונקולוגיות, פעם קראו לזה. למשענת לגב
לפעמים לשבת על המיטה עם רגליים למטה או למעלה זו הדרך היחידה .מכל מיני סוגים

 . תמיכה אי אפשר לעשות כלום כי ללא, להתחבק

, לברכיים ויש גם תמיכות, יש כריות רבות, כאמור. לא תמיד צריך מיטה גדולה מתכווננת
גם מנופים הם . יש לנו מנופים מסוגים שונים.ויש גם תמיכות לצוואר, שמורידות ספסטיות וכאב

 . ועוזרים גם במיניות,מקום למקוםוהם עוזרים לעבור מ, בסל משרד הבריאות ומשרד הביטחון

מבחר עזרים שמייצרים  –שולחנות אהבה, שרפרפים, מיטות תמיכה, מתקני כסא מתנדנד יש
 .אפשרויות רבות ומגוונות להנאה מינית

ואף אינם יודעים , ואנשים עם מוגבלויות לא פעם מתביישים ללכת לקנות, הנושא מאוד מורכב
. או מפתחים וריאציה על פי הצרכים, קיימים שמוכרים לנואנחנו מציעים אביזרים .מה לבקש

 .למרות המוגבלויות השונות, במקרים רבים, אפשר לעזור ואפשר ליהנות –האפשרויות הן רבות 

כדי שנתמודד עם האתגרים , אילו רק יפנו אותם אלינו -הרבה יותר אנשים יכולים להיעזר בנו 
להכיר את אביזרי העזר שכבר  -"עזרים"–לאתר כמו כן כדאי מאוד להיכנס . ונתן תשובות

 .קיימים

 . הם הגבול, כמעט, השמיים –כי . חשוב שכולנו נשמור על ראש פתוח

 

הומוסקסואליות ומוגבלויות 
 על מחשבות:התפתחותיות

 משפחות ומסגרות דיור, חופש

 ,פסיכותרפיסט –וייס  גבו
ומשפחתי ומטפל  זוגי מטפל

 מיני

 . לכולם טוב ערב

 לסגור ומההזדמנות מהאירוע נרגש מאד אני

 . הערב את

 דיור ארגוני, למשל. האחרון בעשור משהו קורה – מיוחדים וצרכים מוגבלויות, מיניות של נושאב

 הזוגות, הזוגות ואחוזי בכמות ניכרת עליה מראים, שנה 51 -כ לפני אתם לעבוד שהתחלנו קהילתי

 . הסטרייטים כמובן – הנשואים והזוגות משלהם בדירות החיים

 רוח, מאחור נשאר זה תחום. המוגבלויות בעולם לסביות – הומו של לתחום לב לשים יש, זאת עם

 ולחבר ,ומפחיד מורכב – הומוסקסואליות, מורכב – נכות, מורכב – מיניות. אליו הגיע לא עדיין השינוי

 . מאד מורכב – ביניהם

 . החוסים שני של המיטות בין בסוד מקרבת המטפלת: 7' מס כביש – הסרט מתוך קטע
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 :גבו

 מכירה שהמערכת, ליאפורמ משהו איננה ההומוסקסואליות. תספר לא שהיא סוד פה יש – אז

 באזור עדיין נמצאת מיוחדים צרכים עם ובוגרים נוער בקרב להומוסקסואליות חסותייתה". ומקבלת

  המיוחדים הצרכים בעולם מופחת ייצוג אין וללסביות שלהומוסקסואליות למרות. (ציטוט) "הדמדומים

 . הזה המשולש על כתוב מאד מעט – מקצועיים באתרים. ובפרקטיקה במחקר מקום מעט מקבל זה –

  -כ 777 ,דיור של השיקום מסגרות 8 -ל פניתי. מחקר לא – קטן עצמי בסקר אתכם לשתף רוצה

 : מהממצאים. כ"בסה דיירים

 

ולמרות שיש זוגות סטרייטים , לסביים-למרות שיש דיירים ודיירות הומו .בשקף – הסקר צאיממ

 רבדיולסביים -מספר הזוגות ההומוו, 7 – בדירה יחד החיים ההומולסביים הזוגות' מס, החיים יחד

 לא הוא כי מייצג זה לדעתי אבל ,ללא תוקף מדעי מדגם כאמור זה.  7 – (גם מבלי לחיות יחד) בכלל

 . שאקבל שחשבתי ממה שונה מאד

 עלינו? כחברהומה נתונים אלו אומרים עליינו  ?זהו המצב למה – לואלש מאתנו דורש שזה בשוח אני

  ?שלנו התפקידעל , כאנשי חינוך ושיקום

 ?עצמי דיווח לגבי מה -  מדווחים שלא אלה לגבי מה – ש

 לש לחדרו זה להתגנב יכולים. הצוות. פורמלי באופן יודעים מה שאלנו .שאלונים העברנו לא – גבו

 יחד חיים לא ,אך עדיין .שיש הומוסקסואליות, אך זה רק אומר מה שראינו, או למיטתו של אחר, זה

 . אין לכך מקום ולגיטימציה בארגון, ליתאפורמ

 לערב נכון זה מתי שאלה יש. התבגרותגיל  יאחר תקצ, צעירים או מתבגרים עם הרבה נפגש אני

: אומר והבן. "מבין באמת לא הוא אבל לראש לעצמו מכניס אהו" :אומרת פעמים רבות האם. שפחהמ

 שומע אניש אומר אניכאשר ו ."ככה חושב אתה יםיבינת אוקי" :האם. "רציני מאד ואני שאני מה זה"

 הוותישק היהקואליצש זה מכיוון ,אז פעמים רבות אפגוש בלבול. ת/ירצינ מאד( הבת/הבן) שהוא

 . מתפרקת תייא שתתרקם
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בין  או המתבגר או הצעיר מול אלבין המטפל וההורים , או הקואליציות למען האמת ,תהבריתו נושא

 ערים להיות יש – הוא מאד רגיש וחשוב להיות ערים להתרחשותו הדייר מול אלהמטפל ואנשי הצוות 

 .  אלה לקואליציות

עם , התפתחותי קושי עם מודדיםתהמ הורים. יקוש בתוך קושי או חריגות בתוך חריגות על נדבר

 עם להתמודד מתקשיםלעיתים הם . גידולו של ילד עם צרכים מיוחדים עוברים מסע מאד לא פשוט

 מקבל ואינו מוקטן או מבוטל הנושא, כגחמהנתפס  זה. הנושא של הנטייה המינית. קושי עוד

 . רצינית חסותיהתי

גם מעריץ של זמר , גם יתום, גם נכה, אתה גם הומו"פסיכולוג המעון אומר לרבא : מהסרט קטע עוד

 . "לא קל להסתדר עם כל זה... לא מוערך

, נכויות-זו אכן דוגמא קיצונית לרב.  "זה על נדבר ,אלי תבוא" :שיחהאת ה מסכם הפסיכולוג בסרט 

 והבת הבן עם ולדבר לשמוע ריםלהו רלעזו זה במפגשים לעשות שחשוב מה, אך בנימה צינית יותר

 .בשקופית אופייני לשיחה דוגמה.  שלהם

אני רוצה שתקבלו אותי כמו , הומוסקסואלים לילדים הורים של לקבוצות שתלכו רוצה אני" האומר הבן

. לסבית-ההומו המיניות של להרחקה מביאה ההשתקה.  בעיני חן מצא דווקא זה –" שאני

 והיא הרבעיק תשמרני היא (מוסד הדיור הקהילתי או המעון, מוסד המשפחה) המוסדית יחסותיההת

 לאבאופן . לפתח ניםימעוני ילדים/  שהדיירים תוהומוסקסואליסביב נושא ה רתוהתקשאת  חוסמת

 אני. נספגים והמסרים פורמלי לא באופן עובר זהמסר  אבל !אסור זה אצלנו – אומרים לא ,פורמלי

 מתוך. שלהם הם כאילוהמוסדיים  המסרים את מדקלמים – המיוחד בחינוך שגדלים אנשים שומע

 . מיניות ומימוש קשרים יצירת על מאד מקשה וזה, מלאה הפנמה

 -גם אם מדובר בהתנסות וחקירה טבעיים , הומוסקסואלי במפגש עלולים לראות יםנכוהמח המטפלים

 . זה סביב ובהלה מתח הרבה יש – יחד בנות שתי או בנים שני. כפגיעה

 מבנים שומע אני. מין אותו בת/לבן משיכה ה/החש ת/מתבגר של האישית לחוויה חסילהתי צריך

, ה/טוב ה/ילד להיות רוצה. שלי להורים עשיתי צרות מספיק" :עם מוגבלויות התפתחותיות ומבנות

 מדחיקים הםשבשל חוסר הלגיטימציה  עד ,לעתים חזקה כך כל מוטיבציה זו. "האפשר ככל לפחות

המשמעותיים או המטפלים  אחריםהש מהומדקלמים את  אומרים. לממש והרצון היהנטי את לגמרי

הדחקה מוחלטת של , כאמור, או" תקינות סטרייטית"ו שמחה של שקרית חוויה יוצרים. לשמוע רוצים

 . המיניות

הם . ופגום כמותקף נחווה SELF -ה. ומבלבלת מפחידה ויהלחו הופכת קתתמוש הומוסקסואליות

 בהתפתחות הפוגעים מדאיגים סימפטומים מפתחים. לאינטימיות רצון כל ומכחישים "יםמשתבלל"

 מגיעים עד, פגיעהכדי  עדלעיתים אובססיביות , או התנהגויות, לפורנו בריאה לא הליכה יש .שלהם

 יש זעם  .לגיטימציה שום לה שאין ,הומוסקסואליות של מוחבאסמוי ו למקורלהבנה של כיומו של 



 זוגיות וחיי משפחה בקרב אנשים עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות, לקידום מיניות -עמותת הדס

www.amuta-love.com 

 

19 
 

, יש אקטינג אאוט, אך מכיוון שלא ניתן לדבר. על הסביבה החוסמת ולא מקבלת, על עצמו, כעסו

 . הליבידו של וגם סהכע של פריקה

 מתאימה הוהכוונ עיבוד ללא קורהזה  ,כאשר כן יש מימוש של מיניות הומוסקסואלית, לפעמים

.  וחרדה מתח כעס עם יכולה לבוא יחד לא – מיניות. ומתח כעס חרדהילווה בו סביבהל או, לעצמי

 ביטויהנה  מיניותש מכיוון . זה לא אותו הדבר. גם במצבי כעס וחרדה, כן יכולים מיני ופורקן מין יחסי

פעמים  הוא מיני טיפול. חרדה מתוך לבוא יכול לאומשחק בריא  ומהנה  – ושמחה משחקיות של

 . דבר של בסופו נעים לא למשהו והופך שנספג פחד מאד הרבה יש. בחרדהבמתח ו טיפולרבות 

 . הומוסקסואליותו מיניות, למשולש מוגבלויות התפתחותיות בקשר לעמדותינוגם  ערים להיות עלינו

 את וגם המוגבלותאת  גם להחזיק במיינד יכולתמיד  לא הוא .המטפל לעמדת ערים להיות צריכים

עד כמה אנו יכולים , ואם כך. הפשוטאינה  יחד זה את להכיל היכולת. לפיצול ערים להיות יש. המיניות

 ? ומוגבלויות-הומוסקסואליות-להחזיק בתוכנו ולתת מקום למיניות

הנמצאים בעמדות כל כך משמעותיות ובעלות כוח בהתפתחותם , אנשי החינוך והשיקום, אנו כמהעד 

ולקבל את , טימציהלאפשר את הלגי יכולים ,של ילדים ונוער וגם של בוגרים עם מוגבלויות

 ,משמעותי במקום נמצא למיניות המחנך או המטפל ?ההומוסקסואליות כביטוי בריא וטבעי של מיניות

 של הלגיטימציה על ישפיעוועמדותיו הן ש ,וההורים הצוות אנשי עם במפגש שיהיו הן עמדותיו בו

על איכות חייהם והנגישות . לסביים-מתבגרים ובוגרים הומו של החיים במרחב ההומוסקסואליות

 . עונג וקשרים אינטימיים מספקים ובריאים, שלהם למיניות

נראה זוגיות הומוסקסואלית ולסבית כחלק טבעי מהנוף של חיי , אני מקווה שבעוד מספר שנים

 . האהבה במסגרות השיקום והדיור המוגן השונות
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