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  ?ילדים או בוגרים

 
 

מה  . ובעצם כלום לא, נועה זאת ילדה שיכולה לעשות הכל 
אנחנו רק קונים לה רק עם גומי  , בגדים... אה? הכוונה

צריך לדעת איך , לאכול. כי היא לא מסוגלת לכפתר, ]...[ 
לשתות ממלאים לה חצי כוס או , למשל. לתת לה לאכול

אם  , אבל לנגב, למשל במקלחת היא מתקלחת לבד. מה
,  שאול)את מבינה , היא תנגב אז היא תנגב שמונים אחוז

14) 



 ?מיניות להם אין או יש

 
 ,שנים 26 שנתיים בן מבחינתך הוא ,כזה ילד מגדל אתה"

 וכשבאים ,שנתיים בן מבחינתי הוא .. הוא ..הוא ?בסדר
 אתה אז ..לא הוא מינית מבחינה תשמעי לי ואומרים אליי

 להיות יכול לא זה ..זה .חח..רגע אומר אתה ,בום מקבל
 (7 ,רחל) "... מתפתח לא הוא ופה מתפתח הוא פה ..ש

 



 ?האם הם זקוקים לקשר אינטימי

 
 "לא קולטת על מנור שהוא צריך איזו חברה או משהו"

איך שהם הוא בא לשם אז ]...[ נורא טוב לו עם המיכל הזו "   

הם מסתובבים ואת , כל היום הם ביחד.. היא רצה אליו ו

זה לא קורה לו עם  , יש חיבור, רואה שטוב להם ביחד

דווקא איתה הוא מזכיר אותה ומדבר  ]...[  , בנות אחרות

מה מעבר להחזקת ידיים  ..  אבל אה, עליה וככה וככה

לכי תדעי  , תשמעי! וישיבה וחיבוק ונשיקה אני לא יודעת

 (9-10, תמי..." )מה בראש שלהם



האם למיניותם יש ערך חיובי או שהיא 
 ?מקור לבעיות

 

 

 הראשונית התגובה שזו כמובן ,כעסתי נורא שאני כמובן"

 היא ,לעצמי אמרתי אני אז מחשבה לאחר ..אבל

  קיבלנו וככה ?לא טבעי משהו זה ,בזה רע מה ,מאושרת

 שמישהו חשש לנו היה תמיד כמובן אבל הדברים את

 איחור היה אם מתח לנו היה תמיד  [...] אותה יאנוס

 באיזשהו הטריד הזה העניין תמיד ,המחזור של בתאריך

 (3 ,רוברט")...צורה

 



 



האם למיניותם יש ערך חיובי או שהיא 
 ?מקור לבעיות

 

 

כל כך הרבה אנשים  ... תחשבי כמה אנשים נוגעים בה"

אני זוכרת  , ]...[, נוגעים בה והיא לא יכולה לעשות כלום

והוא היה צריך להרים  , שהיה לה נהג שהיה לוקח אותה

.. אה.. הוא נוגע בה.. אותה ולהעביר אותה מכיסא לכיסא

 (.8, רונה)אני לא יודעת מה זה יכול לעורר אצלו 



האם למיניותם יש ערך חיובי או שהיא 
 ?מקור לבעיות

 

 

 כי ,קלט שהוא חושבת לא אני ,זה את לו להסביר ניסיתי"

 אבל ,חזר הוא ...בדיוק לא הוא ,לך אמרתי מה כששאלתי

 לתקוף שיכולים מבין לא הוא ,לו נכנס לא שזה הבנתי

 .(9-10 ,לינדה) "מינית אותו

 



האם למיניותם יש ערך חיובי או שהיא 
 ?מקור לבעיות

 

מה היא  ]...[ ושאלתי בעצם את העובדת סוציאלית שלנו 

]...[  ? כמה זה יכול לעזור אם אנחנו מעקרים אותו, חושבת

פחדתי יותר ]...[  אני פחדתי שהוא יכניס מישהי להיריון 

,  במיוחד שאנחנו ראינו שהוא היה מאונן במיוחד ליד ילדים

חס , זה מאוד הפחיד אותנו]...[  ילדים בכלל , ילדות

-11, דניאלה)? וחלילה שהבן שלנו יתחיל להיות פדופיל כן

12.) 



 



הוא , התאהבה בילד ממרכז היום שלה, מסכנונת שלי"

היא ממש התעניינה בקשר ]...[הוא כמוה בערך ! .. חמוד

הוא  . ואז הייתה סיטואציה שהם התנשקו]...[  איתוזוגי 

הכול נהיה לה  , נישק אותה ועשה לה היקי כזה על הלחי

 !כחול

בהתחלה היא לא הבינה  ! נבהלנו, תביני שכשהיא הגיעה]...[ 

וכשהראיתי לה את זה היא אמרה  , מה רוצים ממנה

ונישק אותה  , ונישק אותה, בואי נתנשק:שאוהד אמר 

 (3-4, רונה..." )בלחי


