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 מקצוע אנשי להכשרת שנתית דו תכנית

 טיפול מיני לאנשים עם מוגבלותויעוץ יהדרכה 

מטפל מיני ומדריך מוסמך באגודה האמריקאית של מחנכים יועצים , שטרקשל ד"ר רוני  מנהל אקדמי:

 (.ישראלית לטיפול מיני )איט"ם( ומטעם האגודה הAASECTומטפלים במיניות )

 .יו"ר המרכז לחקר השיקום ,: פרופ' אילנה דובדבנייועצת אקדמית

 לע"סספר הגב' דניאלה מזור, עו"ס שיקומית, מתמחה בטיפול מיני, דוקטורנטית בבית  רכזת אקדמית:

 ,   M.Aדניאלה מזור גב'  M.A,  עוזגב' מרים בן ,  פרופ' אילנה דובדבני   ד"ר רוני שטרשקל, :צוות היגוי

 M.A. גב' אביבית שינגרוס   M.A,גב' ליביה דוד       

 

כל יצור אנוש הינו מעצם מהותו מיני ויש לו  מיניות אינה תלויה ביכולת ללכת, לשמוע, לראות או ללמוד."
 (2002, מ. טפר). יכולת לאהוב ולהיות נאהב, גופנית ורגשית גם יחד"

 
 רקע: 

 ואף, אליו התייחסו ולא דנו לא, טאבו בגדר היה מגבלה עם אנשים של המיניות אנוש רבות שנים במשך

, חייהם תחומי בכל עצמם על לסנגר החלו מוגבלות עם אנשים. ממנו להתעלם או" להקטין" מגמה תהיהי

 עם. ובמיניות בזוגיות, בחייהם ביותר הפרטי בתחום םג שווים להרגיש ,בעלי מסוגלותשל  הצורך עלה וכך

 עם אנשים של מיניותם בנושא לדון הצורך עלה, חיים איכות המדגישים, החברתיים המודלים תפתחותה

 לאנשים, (WHO, 2008) מוגבלות עם אנשים של זכויות בשוויון העוסקת ם"האו של האמנה לפי .מגבלה

 .וגבלותמ ללא לאנשים כמו המיניות בתחום ולשירותים מינית לבריאות הזכויות אותן יש מוגבלות עם

 מתקשים הם זאת עם. ליכולתם בהתאם משפחה והקמת תכנון, נישואין, ומיניים זוגיים יחסים קיום ,דהיינו

 כלפי – וחברתיים משפחתיים, עצמיים – שליליים סטריאוטיפים בשל הללו הזכויות את לממש מאוד

 מקצוע אנשי בקרב דעמי היעדר או היענות חוסר, ושיקום בריאות שירותי של נגישות חוסר, מיניותם

 כוללות המיניות בתחום מגבלה עם אנשים זכויות .ממוגבלותם הנובעים מין יחסי בקיום מעשיים וקשיים

 את לממש מנת על, מגבלה או לקות עם המתמודד האדם של הייחודי לצורך וטיפול מידע של הנגשה

 . ומכבדת הדדית, בטוחה בצורה המיני בתחום וסיפוק להנאה הפוטנציאל

                                                                       

 מטרת התכנית:

 תוך ,המיניות בתחום בטיפול, ויישומיים תיאורטיים, המרכזיים העקרונות את מקצוע אנשי בפני להציג

 התכניתך במהל. (נפשית או חושית, קוגניטיבית, פיסית) מוגבלות עם אנשים של הצרכים על דגש שימת

. זה בתחום סוגיות עם לעבודה כלים וירכשומקצועיות מהשטח  ודילמות סוגיות עם המשתתפים יתמודדו

 תרבותית-רב בסביבה המיני התחום סביב התערבות מיומנויות ירכשו המשתתפים התוכנית במהלך, בנוסף

         .הוליסטית-מערכתית ובצורה
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 אוכלוסיית היעד:

בעלי  אנשים עם שנתיים לפחות של ניסיון, בעלי , ייעוץ וחינוךייםטיפול במקצועותומעלה  ראשון תואר בעלי

 ת בראיון אישי.ילבעלי תואר שני. הקבלה מותנתינתן ת. עדיפות יומוגבלו

 

 משך ומבנה התכנית:

 . שעות לימוד אקדמיות 463סה"כ השעות  463שנתית. -תכנית דו

התנסות בעבודה טיפולית  עם  - פרקטיקום בנוסף במהלך שנת הלימודים השנייה ,יעברו הסטודנטים 

 אוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

 

 נית הלימודים:תכ
בקמפוס הנמל  06:11 -13:11בימי חמישי בין השעות  אחת לשבועיתקיימו ו 4103באוקטובר יחלו הלימודים 

 .אוניברסיטת חיפה )מרחק הליכה מהרכבת(של 

 מחדש הערכה - Sars Sexual Attitude Reassessment Seminar סאר סדנתתתקיים  תכניתהפתיחת  לקראת

  .(לימוד אקדמיות שעות 43סה"כ  -יומיים מרוכזים ) סנסיטיזציה-ודה יהמינ בתחום עמדות של

מרים שואלת האם תוספת  .שעות יתקיים גם בין שנת הלימודים הראשונה לשנייה 8סמינר סאר של  

 הסמינר הזה מתומחרת?

 

 

 רשימת הקורסים:

אורך החיים אצל האדם עם מיניות ל *  * היכרות על עולם הלקויות והמוגבלויות מבוא למיניות האדם  *

אתיקה, חקיקה וזכויות בתחום  * * זהות ונטייה מינית   * קשיים בתפקוד המיני והטיפול בהם המוגבלות 

  המיניות  בתחום  התערבות  שיטות  *     המוגבלות  לאדם עם מערכתית הוליסטית  התייחסות  *     המיניות

 מותאמת ובפוגעים מינית    התנהגות לא  טיפול ב *   יפול זוגי ומיני ט  * * טיפול בנפגעי ונפגעות תקיפה מינית 

 טיפול וקבלת הדרכה - * פרקטיקום  CBT* שיטת טיפול 

                                   

 תעודה: 

תוענק תעודה מטעם מרכז  תלמיד אשר ישתתף באופן סדיר בלימודים וימלא אחר דרישות הקורס

 חיפה. ה ללימודי המשך, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטתלאורך הדרך והיחיד

 

התכנית הוגשה להכרה כממלאת את התנאים המוקדמים הנדרשים להסמכה על ידי האגודה *

 (.AASECTהאמריקאית של מחנכים יועצים ומטפלים במיניות )

 

 לפרטים נוספים  והרשמה:

 3484444-121נגרוס אביבית שי , 8048239-13מרכז לאורך הדרך: 
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