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רקע

הגדרות 
 Young( כ"טווח הגילאים 10-24 והנמצאים בגיל זה נקראים אנשים צעירים WHO -גיל ההתבגרות מוגדר ע"י ארגון ה

People(". גיל ההתבגרות מהווה תקופה קריטית בהתפתחות המיניות אל האדם.

מיניות - לפי ארגון ה- WHO "מיניות כוללת בתוכה מימדים פיזיים, פסיכולוגיים, חברתיים, רגשיים, תרבותיים ואתיים 
של מין ומגדר. היא מהווה חלק אינטגרלי באישיות של כל אדם מרגע לידתו. זהו צורך בסיסי מעצם היותנו אנושיים 

ואינו יכול להיות מופרד מאספקטים אחרים של החיים".

בריאות מינית - לפי ארגון ה- WHO "בריאות מינית היא זכות אנושית בסיסית. היא מהווה אינטגרציה של האספקטים 
המיניים, רגשיים, שכליים וחברתיים בשילוב עם אהבה, תקשורת וגורמים אישיותיים. היא כוללת את היכולת לשלוט 

בהתנהגויות מיניות בהתאם לאתיקה חברתית ואישית ויחד עם זאת ליהנות".

חינוך לבריאות מינית הוא תהליך הכולל: הדרכה בנושאי מיניות, יחסים אינטימיים, אנטומיה של אברי המין והרבייה, 
תהליכי רבייה, הסבר על נטייה מינית וזהות מינית, אמצעים למניעת היריון, מניעה וטיפול בזיהומים המועברים במגע 
דפוסי  ולסגל  מבוסס  מידע  לספק  התהליך,  מטרת   .]1-5[ המיני  ובקשר  ביחסים  הקשורים  וזכויות  חובות  וכן,  מיני, 
התנהגות, שייאפשרו למטופל לבצע בחירה מודעת ובטוחה בנושאים הקשורים לבריאות המינית. כדי שהתהליך יהיה 
יעיל, רצוי, שיתחיל לפני תחילת קיום יחסי המין ]6[, ויימשך, בתקופת ההתבגרות. ראוי, שחינוך לבריאות מינית יינתן 
ע"י הורים, צוותים במסגרות חינוכיות ואנשי מקצוע רב תחומיים שבאים במגע עם מתבגרים. מרבית התכניות לחינוך 
לבריאות מינית מתמקדות בהפחתת סיכון להידבקות בזיהומים המועברים במגע מיני והיריון לא מתוכנן, אך חשוב 

לכלול גם התייחסות לנושאי המיניות, ההסכמה ודימוי הגוף ]6[. 

החברה הישראלית לחקר ולמניעת מחלות המועברות במגע מיני מדגישה את הצורך והחשיבות של חינוך לבריאות 
מינית מגיל צעיר. 

1. גישה למידע
גיל ההתבגרות הינו תקופה קריטית בה בני הנוער בודקים את הגבולות של עצמם גם בתחום המיניות. הם נאלצים 
לאמץ  עלולים  הם  המידע,  משפע  מבולבלים  המוקדמת.  התקשורתית  ולחשיפה  חווים  שהם  לשינויים  להסתגל 
התנהגויות אשר מחקות התנהגויות מסכנות חיים. הדרכה ובמה חופשית לשאלות עם מענה מקצועי נחוצים לצורך 

קידום בריאות בני הנוער. 

ראוי, שתהיה לכל מתבגר/ת גישה למידע מהימן, מותאם לגיל ולתרבות, ובשפות שונות, בנושאי בריאות מינית ומיניות. 
בקרב  אישיות  מיומנויות  פיתוח  ההתבגרות,  גיל  של  בנושאים  מעודכן  ידע  העברת   - למיניות  חינוך  תכנית  מטרות 

מתבגרים, הכוונה לתהליך קבלת החלטות מושכל תוך כדי פיתוח אסרטיביות ולקיחת אחריות לבריאות מינית. 

נמצא, כי חינוך לבריאות מינית בבית הספר ובקהילה, מביא להגברת השימוש בקונדומים ובאמצעי מניעה אחרים, 
חינוך  תכניות  של  ויישום  פיתוח  מעודדים  אנו   .]5,7-10[ מין  ומחלות  מתוכננים  הבלתי  ההיריונות  מספר  להפחתת 
לבריאות מינית במסגרת בתי הספר. תכנית לבריאות מינית צריכה להיות מותאמת למאפיינים אישיים של המתבגר, 

מאפיינים סביבתיים, חברתיים, תרבותיים, דתיים ומשפחתיים.

נגישות של שירותים רפואיים, מגדילה את מספר הפניות בנושא ייעוץ לבריאות מינית ואת השימוש באמצעי מניעה, 
מפחיתה היריונות בלתי רצויים ומצמצמת הדבקה בזיהומים המועברים במגע מיני ]8-10[. נגישות שירותים רפואיים 
כוללת שירותי מרפאה, ניידות לטיפול בנוער רחוב, ושירותים שניתנים באפליקציות מידע ובטכנולוגיה של ביקורים 

מקוונים ]11-14[.

כדי לעודד את הפנייה של מתבגרים לייעוץ בנושא בריאות מינית, יש צורך לספק שירות אישי, מכבד, נטול שיפוטיות, 
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ומותאם לגיל ולתרבות. יש לאפשר שיחה אישית של מתבגרים עם הרופא המטפל ללא נוכחות ההורים. יש להסביר 
למתבגר/ת, את חובת הרופא לשמירה על סודיות המידע שנמסר, כדי לעודד שיח פתוח ]15-19[. 

כלים מנחים לחינוך לבריאות מינית:  
1.1  רצוי לשוחח עם המתבגר על ההיבטים הרגשיים, השכליים, הגופניים והחברתיים של הבריאות המינית ]8[.    
יש לעודד, שיחות של מתבגרים והורים בנושאי מיניות, מניעת היריון וזיהומים, ויכולת עיבוד מסרים ותכנים 

מיניים באינטרנט ובערוצי המדיה החברתית ]5[.

לטיפול  השירותים  את  להנגיש  שואפת  מיני  במגע  המועברות  מחלות  ומניעת  לחקר  הישראלית  1.2  החברה    
אנשי  עם  התייעצות  המאפשר  ערוץ  יהיה  רשויות  אגד  או  מקומית  רשות  שבכל  מומלץ,  מינית.  בבריאות 

מקצוע רלבנטיים בנושא בריאות מינית.

ניידים, תיעוד רפואי  )כגון: טלפונים  1.3  יש להכיר, את היתרונות והחסרונות של שימוש בטכנולוגיות חדשות    
אלקטרוני אישי ופורטלים למטופלים(, ולגלות נכונות לאמץ את הטכנולוגיות המתאימות.

חינוכיות,  במסגרות   10 מגיל  למתבגרים  תועבר  מינית  לבריאות  חינוך  בנושא  שהדרכה  ממליצה  1.4  החברה    
פורמליות ובלתי פורמליות, באופן שתהיה מותאמת לשלב ההתפתחות השכלית והנפשית של המתבגרים.
ראוי שחינוך לבריאות מינית יהיה חלק מתוכנית הלימודים בכל בתי הספר, בכל שנת לימודים החל מכיתה 

ח', בהיקף של שעה חודשית אחת לפחות, ויינתן ע"י אנשי מקצוע מהתחום, באופן המותאם לזרם החינוך.

2. ידע ומיומנויות של הגורמים המטפלים
בגיל ההתבגרות מתרחשים שינויים פיזיולוגיים ואנטומיים, במקביל להתפתחות קוגניטיבית, רגשית וחברתית ]20-21[. 
אנשי מקצוע העוסקים בתחום, צריכים להיות בעלי ידע ומיומנות שיאפשרו להם לתת שירותי בריאות מינית, שהוכחו 
כיעילים למטופלים בגילאים הרלבנטיים וגם להורים. יש צורך בהקמת מרכזי יעוץ שיכללו אנשי מקצוע רב תחומיים. 

הצוותים יוכשרו בתכנים הקשורים לגיל ההתבגרות עם דגש על בריאות מינית והתנהגויות סיכון בתחום זה.

המלצות:  
2.1 יש להתעדכן ולתת טיפולים שנשענים על המלצות מבוססות ראיות.   

2.2  יש ללמד חינוך לבריאות מינית בבתי הספר לרפואה, בבתי הספר לסיעוד, ובמוסדות להכשרת מורים/ות.    
מומלץ, להרחיב ידע ומיומנויות של כל אנשי הצוות שעובדים במסגרות רפואיות וחינוכיות שבהן מתבגרים 

מקבלים טיפול, או שוהים בהן, כולל מסגרות לא פורמליות כמו תנועות נוער, מתנסי"ם וכד'.

כבוד  מתן  תוך  ברגישות,  ייעשו  המין  מיחסי  וציפיות  מיניות  העדפות  המינית,  ההיסטוריה  בנושא  2.3  תשאול    
למטופל/ת ויכולת יצירת שיח מפרה. בדיקה גופנית תיעשה בהתאם לצורך הרפואי, תוך התייחסות למטרת 
הבדיקה, ולאחר מתן הסבר לנבדק/ת. רצוי, שהבדיקה תתבצע בנוכחות ההורים או מטפל אחר בחדר הבדיקה 

.]22-24[

2.4  יש לשוחח עם המטופלים על יחסי מין, לשאול אותם על התעללות מינית, יחסי מין בכפייה ואלימות של    
שותפים למין ]5,25[. קישור לריכוז השירותים במערכות הבריאות והרווחה לנפגעות ונפגעי טראומה 

מינית מופיע בנספח א'.

2.5  חשוב להקדיש תשומת לב מיוחדת לקבוצות פגיעות, כגון: לסביות, הומואים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים,    
קווירים ומתלבטים, שנמצאות בסיכון גדול יותר לסבול מאיומים ומפגיעות, שעלולים לגרום למצוקה רגשית, 
ואף להתאבדויות ולשימוש בסמים. לקבוצות אלו יש לתת הדרכה ולספק תמיכה רגשית, כדי לאפשר הפנמה 

חיובית של ההעדפה המינית ולקדם בריאות מינית מיטבית ]26[.
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3. מניעת היריון 
 תכנית העוסקת בבריאות מינית תכלול גם שיח על הגדרת המושג יחסי מין ותתייחס ליחסי מין וגינליים, אוראליים 
ואנאליים. בנוסף, התכנית צריכה להתייחס לסיבות הנכונות לקיום יחסי מין בגיל ההתבגרות עם דגש על בחירה 
חופשית ונורות אדומות. האחריות בקיום יחסי מין הינה משותפת לשני בני הזוג והיא כוללת גם אחריות לשימוש 

באמצעי מניעה.

חופשית  אפשרות  למתבגרים  שתהיה  ממליצה,  מיני  במגע  המועברות  מחלות  ומניעת  לחקר  הישראלית  החברה 
ולשירותי תכנון משפחה, שמגינים על המתבגרים  נוח או חינם  לבחור באמצעי המניעה המתאימים להם, במחיר 
מפני היריונות לא מתוכננים וזיהומים המועברים במגע מיני. למתבגרים הבשלים לקיים יחסי מין מלאים, יש להמליץ 
בזיהומים  היחיד שמונע הדבקות  הינו אמצעי המניעה  שקונדום  להדגיש,  מניעה. חשוב  על שימוש באמצעי 
המועברים במגע מיני. בנוסף לשימוש בקונדום, מומלץ, להשתמש בהתקן תוך-רחמי או גלולות. השימוש בהתקן 
מומלץ, על ידי האיגוד האמריקני למיילדות וגינקולוגיה וגם ע"י האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה לנשים בכל 

הגילאים, לרבות מתבגרות ]27-28[. 

 יש ליידע את המטופלים על האפשרויות של אמצעי מניעה בחירום )Emergency contraception(, בכדורים לבליעה 
ו/או התקן תוך רחמי המכיל נחושת, לאחר קיום יחסי מין בלתי מוגנים, ושיעילות אמצעים אלו תלוייה בזמן שחלף 
מהמגע הבלתי מוגן. יש להדגיש, שהשימוש באמצעי מניעה אלו אינו מונע הדבקה בזיהומים העוברים במגע מיני, 

ויעילותם פחותה משימוש מקדים באמצעי מניעה ]29[.

4. היריון והפלה 
 במקרה של היריון בלתי מתוכנן, יש לתמוך בנערה ובבן זוגה, להציע את מעורבות ההורים, ובכל מקרה להציג בפני 
היריון. הפסקת  והפסקת  לאימוץ  היילוד  תומו, מסירת  עד  ההיריון  לרבות השלמת  כל האפשרויות,  המטופלים את 
היריון בישראל מתבצעת בישראל על פי חוק, בהליך תרופתי או כירורגי, והיא טעונה אישור של וועדה להפסקת היריון. 
על פי החוק, קטינות )בכל גיל( יכולות לפנות לוועדה להפסקת היריון ולבצע הפסקת היריון גם בלי ליידע את ההורים 
 2018 ]30[. בשנת  או לקבל את הסכמתם לביצוע ההליך, והתהליך ממומן על ידי קופות החולים לפי סל הבריאות 

נרשמו בישראל 17,869 פניות לוועדות להפסקות היריון, מתוכן 8.4% היו של נערות מתחת לגיל 19 ]31[. 

מופיע  אליהן  הפנייה  ודרכי  היריון  להפסקת  הבריאות  משרד  ע"י  המוכרות  הוועדות  לרשימת   קישור 
בנספח ב'.

המלצות:  
4.1  על הצוותים המטפלים במתבגרים, לרבות השירות הסוציאלי בקופות החולים, להכיר את אפשרויות המעקב    

והטיפול במתבגרות המעוניינות להמשיך היריון.

4.2  על הצוותים המטפלים להכיר את אופן הפנייה לוועדות להפסקות היריון ולהדריך את המטופלות בהתאם.    

4.3  יש להדגיש בפני המתבגרת ההרה שאין צורך בהסכמה או ביידוע של ההורים לפני הפנייה לוועדה, אם היא    
אינה מעוניינת בכך.
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5. זיהומים המועברים במגע מיני
שיעור ההיארעות הגדול ביותר של זיהומים המועברים במגע מיני הוא בקרב מתבגרים ומבוגרים צעירים ]32[. בישראל, 
מרבית הדיווחים על זיהומים המועברים במגע מיני היו במטופלים בגיל 25-34, וקבוצת הגיל 15-24 שנייה לה בשכיחות 
ההדבקות ]33,34[. זיהומים המועברים במגע מיני שאינם מטופלים עלולים לגרום לעקרות, כאב אגן כרוני, והיריונות 

חוץ רחמיים. 

נגיף הפפילומה האנושי עלול לגרום ליבלות באיברי המין, מצבים טרום סרטניים וסרטניים באיברי המין, כולל צוואר 
הרחם בנשים, הפין בגבר, פי הטבעת, פה ולוע בשני המינים. חיסון כנגד הנגיף מומלץ, בשגרת החיסונים. החיסון ניתן 
בבתי הספר בכיתות ז'-ח', וניתן להשלים התחסנות בלשכות הבריאות עד גיל 18. לאחר מכן, ניתן לקבל את החיסון, 
לפני  להתחסן  רצוי  בו.  להתחסן  ממליצה  והחברה  מאד,  ויעיל  ביותר  בטוח  הוא  החיסון  החולים.  בקופות  בתשלום, 

תחילת קיום יחסים, על מנת להשיג יעילות מרבית במניעת הזיהום בנגיף, אך גם חיסון מאוחר הוא יעיל ]35[.

גורמי סיכון לזיהומים המועברים במגע מיני מפורטים בנספח ג'.

המלצות:  
לייעוץ  השירותים  מפת  ועל  במין  המועברים  זיהומים  למניעת  האמצעים  לגבי  מידע  למטופלים  לתת  5.1.  יש    

ולטיפול בזיהומים המועברים במגע מיני.

5.2  יש להסביר למטופלים, בשפה מותאמת לגיל ולתרבות, כיצד להימנע מזיהומים המועברים במגע מיני.    

.]36[ B-ו A 5.3  יש להמליץ למטופלים להתחסן כנגד נגיף הפפילומה האנושי, צהבת נגיפית מסוג   

   יש ליידע, מטופלים שהם גברים המקיימים יחסי מין עם גברים )MSM( ונשים טרנסיות )MTF( על טיפול מונע 
לאחר חשיפה )PEP( וטיפול מונע טרום חשיפה )PREP( נגד נגיף ה-HIV. יש לעודד מטופלים המעוניינים בטיפול 
טרום חשיפה )PREP( לפנות לרופא/ה המורשים לתת טיפול זה. שימוש ב-PREP אינו מונע הדבקה ממחלות מין 

אחרות, לכן, בנוסף ל-PREP, מומלץ שימוש בקונדום במגעים מיניים עם שותפים לא קבועים. 

קישור לרשימת הרופאים המורשים לתת PREP מופיע בנספח ד'.   

בצוואר  סרטניים  טרום  נגעים  לאיתור  בדיקות  לבצע  יש  הצורך.  במידת  מין  למחלות  בדיקות  להציע  5.4.  יש    
הרחם בהתאם להנחיות המעודכנות ]37[. יש להציע לגברים המקיימים יחסי מין עם גברים )MSM( בדיקות 
ובדיקת   HIV וכן, בדיקת ורקטאלי(,  )אורו-גניטלי, אוראלי  שגרתיות, לאיתור מחלות מין בשלושה אתרים 

עגבת ]38[.

זיהום, יש לתת טיפול תוך שמירה על הסודיות הרפואית, למטופל ולשותפיו למין, מתוך  5.5.  במידה ומתגלה    
הכרה במשמעות של טיפול מהיר במניעת הפצת המחלה ]38,39[.
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נספח ב': רשימת הוועדות להפסקת היריון ודרכי הפנייה אליהן
https://www.health.gov.il/Subjects/Med_Inst/abortion/Documents/abortion_committee.pdf

נספח ג': אנשים בסיכון לזיהומים המועברים במגע מיני ]40[
1. מגע מיני עם נשא או חולה בזיהום המועבר במגע מיני.

2. צעירים מתחת לגיל 25 שפעילים מינית.

3. יחסי מין עם בן זוג חדש.

4. יחסי מין עם יותר מ-2 בני זוג בשנה האחרונה.

5. יחסי מין ללא קונדום.

6. מגע מיני תחת השפעת אלכוהול או סמים.

7. אנשים שחולקים צעצועי מין.

8. נשים וגברים המקיימים מין תמורת תשלום.

9. גברים המשלמים עבור מין.

10. דרי רחוב.

11. נפגעי אלימות מינית/תקיפה מינית.

12. אנשים שבעברם זיהום המועבר במגע מיני.

PREP נספח ד': רשימת הרופאים המורשים לתת
https://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/risk/Pages/PrEP_HIV.aspx
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