
 

 נייר עמדה: חינוך לבריאות מינית

 22-11-2020טיוטה 

 החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני

 

 רקע

מיניות, יחסים אינטימיים, אנטומיה של אברי בנושאי חינוך לבריאות מינית הוא תהליך הכולל הדרכה 

, מניעה זהות מינית, אמצעים למניעת הריוןוהמין והרבייה, תהליכי רבייה, הסבר על נטייה מינית 

[. 1-5מיני ]ובקשר הזיהומים המועברים במגע מיני, וכן חובות וזכויות הקשורים ביחסים וטיפול ב

למטופל לבצע בחירה מודעת  ו, שיאפשרהתנהגותולסגל דפוסי  מטרת התהליך לתת מידע מבוסס

לפני תחילת  חילובטוחה בנושאים הקשורים לבריאות המינית. כדי שהתהליך יהיה יעיל, רצוי שית

חינוך לבריאות מינית ניתן ע"י ההורים, בתי הספר,  , וימשך בתקופת ההתבגרות.[6מין ]היחסי קיום 

חינוך לבריאות מינית מתמקדות בהפחתת לתכניות המוסדות קהילתיים ואנשי צוות רפואי. מרבית 

התייחסות  לכלול גםחשוב  , אךסיכון להדבקות בזיהומים המועברים במגע מיני והריון לא מתוכנן

 [. 6גוף ]ההסכמה ודימוי המיניות, הלנושאי 

במגע מיני מדגישה את הצורך והחשיבות של  מחלות המועברותמניעת להחברה הישראלית לחקר ו

  .החל מגיל ההתבגרות ך לבריאות מיניתחינו

 

 גישה למידע: .1

בנושאי ובשפות שונות, תרבות, ל, מותאם לגיל והימןגישה למידע מ ת/ראוי שתהיה לכל מתבגר

 בריאות מינית ומיניות.  

מביא לצמצום מספר השותפים המיניים, להגברת  חינוך מיני בבית הספר ובקהילהנמצא כי מתן 

מתוכננים ומחלות מין  הבלתיהריונות ה מספרהשימוש בקונדומים ובאמצעי מניעה אחרים, להפחתת 

    [. אנו מעודדים פיתוח ויישום של תכניות של חינוך לבריאות מינית במסגרת בתי הספר.7-10, 5]

השימוש  ואת הפניות בנושא יעוץ לבריאות מינית מגדילה את מספר נגישות של שירותים רפואיים

-8הדבקה בזיהומים המועברים במגע מיני ]מצמצמת באמצעי מניעה, מפחיתה הריונות בלתי רצויים ו

[.  נגישות שירותים רפואיים כוללת שרותי מרפאה, ניידות לטיפול בנוער רחוב, ושירותים שניתנים 10

 [.11-14רים מקוונים ]באפליקציות מידע ובטכנולוגיה של ביקו

ספק שירות אישי, מכבד, את הפניה של מתבגרים ליעוץ בנושא בריאות מינית יש צורך ל עודדכדי ל

יש לאפשר שיחה אישית של מתבגרים עם הרופא המטפל  נטול שיפוטיות, ומותאם לגיל ולתרבות.

ת המידע שנמסר, כדי .  יש להסביר למתבגר/ת את חובת הרופא לשמור על סודיוללא נוכחות ההורים

 [. 19-15]לעודד שיח פתוח 

 



 

 :כלים מנחים לחינוך לבריאות מינית

רצוי לשוחח עם המתבגר על ההיבטים הרגשיים, השכליים, הגופניים והחברתיים של הבריאות  1.1

עיבוד יכולת בנושאי מיניות, מניעת הריון וזיהומים, ווהורים [. יש לעודד שיחות של מתבגרים 8המינית ]

 [.5חברתית ]המדיה ערוצי התכנים מיניים באינטרנט ובמסרים ו

שירותים החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני שואפת להנגיש את ה 1.2

מומלץ שבכל רשות מקומית או אגד רשויות יהיה ערוץ המאפשר התייעצות  . לטיפול בבריאות מינית

  .א בריאות מיניתעם אנשי מקצוע רלבנטיים בנוש

כגון: טלפונים ניידים, תיעוד (יש להכיר את היתרונות והחסרונות של שימוש בטכנולוגיות חדשות  1.3

 רפואי אלקטרוני אישי ופורטלים למטופלים(, ולגלות נכונות לאמץ את הטכנולוגיות המתאימות.

הלימודים בכל בתי הספר,  שחינוך לבריאות מינית יהיה חלק מתוכנית עמדת החברה היא כי ראוי 1.4

בכל שנת לימודים החל מכיתה ח', בהיקף של שעה חודשית אחת לפחות, ויינתן ע"י אנשי מקצוע 

 .מהתחום, באופן המותאם לזרם החינוך

 

 ידע ומיומנויות של הגורמים המטפלים.. 2

קוגניטיבית, רגשית בגיל התבגרות מתרחשים שינויים פיזיולוגיים ואנטומיים, במקביל להתפתחות 

[. אנשי מקצוע בתחום הרפואה צריכים להיות בעלי ידע ומיומנות שיאפשרו להם 20-21וחברתית ]

 .למטופלים בגילאים הרלבנטיים לתת שירותי בריאות מינית שהוכחו כיעילים

 המלצות:

 יש להתעדכן ולתת טיפולים שנשענים על המלצות מבוססות ראיות.  2.1

ך לבריאות מינית בבתי הספר לרפואה, בבתי הספר לסיעוד, ובמוסדות להכשרת יש ללמד חינו  2.2

במסגרת רפואית שבה  יםצוות שעובדכל אנשי המומלץ להרחיב ידע ומיומנויות של מורים/ות.  

 מתבגרים מקבלים טיפול.

מתן  העדפות מיניות וציפיות מיחסי המין יעשו ברגישות, תוךתשאול בנושא ההיסטוריה המינית,  2.3

תוך  ,תעשה בהתאם לצורך הרפואי בדיקה גופניתכבוד למטופל/ת ויכולת יצירת שיח מפרה. 

התייחסות למטרת הבדיקה ולאחר מתן הסבר לנבדק/ת. רצוי שהבדיקה תתבצע בנוכחות ההורים או 

 [.22-24]מטפל אחר בחדר הבדיקה.

ת מינית, יחסי מין בכפייה לשאול אותם על התעללו ,על יחסי מין המטופליםיש לשוחח עם   2.4

 [.5,25ואלימות של שותפים למין ]

חשוב להקדיש תשומת לב מיוחדת לקבוצות פגיעות, כגון לסביות, הומואים, ביסקסואלים,  2.5

שעלולים , איומים ומפגיעותטרנסג'נדרים, קווירים ומתלבטים, שנמצאות בסיכון גדול יותר לסבול מ

תמיכה לספק יש לתת הדרכה וקבוצות אלו סמים. ללשימוש בהתאבדויות ולגרום למצוקה רגשית ואף ל

 [.26מיטבית ]מינית ולקדם בריאות פנמה חיובית של ההעדפה המינית , כדי לאפשר הרגשית



 

 

   . מניעת היריון3

החברה הישראלית לחקר ומניעת מחלות המועברות במגע מיני ממליצה שתהיה למתבגרים אפשרות 

ולשירותי תכנון משפחה,  המתאימים להם, במחיר נוח או חינםמניעה המצעי אבחור בלחופשית 

למתבגרים שמגנים על המתבגרים מפני הריונות לא מתוכננים וזיהומים המועברים במגע מיני. 

שקונדום הינו הבשלים לקיים יחסי מין מלאים, יש להמליץ על שימוש באמצעי מניעה.   חשוב להדגיש 

בנוסף לשימוש בקונדום,   שמונע הדבקות בזיהומים המועברים במגע מיני.אמצעי המניעה היחיד 

ידי האיגוד האמריקני ץ על מומל או גלולות. השימוש בהתקן רחמי-התקן תוךב מומלץ להשתמש

וגם ע"י האיגוד הישראלי למיילדות וגינקולוגיה לנשים בכל הגילאים, לרבות  למיילדות וגניקולוגיה

 [.  27-28מתבגרות ]

(,  Emergency contraceptionאמצעי מניעה בחרום ) ש ליידע את המטופלים על האפשרויות שלי

יעילות קיום יחסי מין בלתי מוגנים, וש לאחרבכדורים לבליעה ו/או התקן תוך רחמי המכיל נחושת, 

תלויה בזמן שחלף מהמגע הבלתי מוגן.  יש להדגיש שהשימוש באמצעי מניעה אלו אינו  אמצעים אלו

 [.29], ויעילותם פחותה משימוש מקדים באמצעי מניעה בזיהומים העוברים במגע מיני המונע הדבק

 

  . היריון והפלה4

לתמוך בנערה ובבן זוגה, להציע את מעורבות ההורים, ובכל מקרה במקרה של הריון בלתי מתוכנן, יש 

אימוץ מסירת היילוד ללהציג בפני המטופלים את כל האפשרויות, לרבות השלמת ההיריון עד תומו, 

הפסקת הריון בישראל מתבצעת בישראל על פי חוק, בהליך תרופתי או כירורגי, והיא .  והפסקת היריון

( יכולות לפנות לוועדה להפסקת בכל גילהפסקת הריון.  על פי החוק, קטינות )טעונה אישור של  ועדה ל

הריון ולבצע הפסקת הריון גם בלי ליידע את ההורים או לקבל את הסכמתם לביצוע ההליך, והתהליך 

פניות  17,869 נרשמו בישראל 2018[.   בשנת 30ממומן על ידי קופות החולים לפי סל הבריאות ]

 [.  31] 19היו של נערות מתחת לגיל  8.4%ת הריון, מתוכן לוועדות להפסקו

מופיע  רשימת הוועדות המוכרות ע"י משרד הבריאות להפסקת הריון ודרכי הפנייה אליהןקישור ל 

 בנספח א'.

 

 המלצות:

להכיר את  , לרבות השירות הסוציאלי בקופות החולים, על הצוותים המטפלים במתבגרים 4.1

 אפשרויות המעקב והטיפול במתבגרות המעוניינות להמשיך הריון.

על הצוותים המטפלים להכיר את אופן הפנייה לוועדות להפסקות הריון ולהדריך את המטופלות  4.2

 בהתאם.  

יש להדגיש בפני המתבגרת ההרה שאין צורך בהסכמה או ביידוע של ההורים לפני הפנייה לוועדה,  4.3

 א אינה מעוניינת בכך.אם הי



 

 

 זיהומים המועברים במגע מיני. 5

בוגרים משיעור ההיארעות הגדול ביותר של זיהומים המועברים במגע מיני הוא בקרב מתבגרים ו

-25במטופלים בגיל על זיהומים המועברים במגע מיני היו בישראל, מרבית הדיווחים [.  32צעירים ]

המועברים במגע מיני [. זיהומים 33,34כיחות ההדבקות ]שנייה לה בש 15-24, וקבוצת הגיל 34

 שאינם מטופלים עלולים לגרום לעקרות, כאב אגן כרוני, והריונות חוץ רחמיים.  

נגיף הפפילומה האנושי עלול לגרום ליבלות באברי המין, מצבים טרום סרטניים וסרטניים באברי המין 

ת, פה ולוע בשני המינים. חיסון כנגד הנגיף מומלץ , כולל צוואר הרחם בנשים, הפין בגבר, פי הטבע

ח', וניתן להשלים התחסנות בלשכות הבריאות -בשגרת החיסונים.  החיסון ניתן בבתי הספר בכיתות ז'

.  לאחר מכן ניתן לקבל את החיסון, בתשלום, בקופות החולים. החיסון הוא בטוח ביותר 18עד גיל 

ו. רצוי להתחסן לפני תחילת קיום יחסים, על מנת להשיג ויעיל מאד, והחברה ממליצה להתחסן ב

 [.35יעילות מרבית במניעת הזיהום בנגיף, אך גם חיסון מאוחר הוא יעיל ]

 .מפורטים בנספח ב' גורמי סיכון לזיהומים המועברים במגע מיני

 המלצות:

מפת השירותים לגבי האמצעים למניעת זיהומים המועברים במין ועל  . יש לתת למטופלים מידע5.1

 זיהומים המועברים במגע מיני.לטיפול בייעוץ ול

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

 מיני. 

 B [36.]-ו Aת מסוג נגיפי, צהבת הפפילומה האנושי נגיףנגד להמליץ למטופלים להתחסן כיש  5.3

( על טיפול מונע לאחר חשיפה MSMגברים המקיימים יחסי מין עם גברים )יש ליידע מטופלים שהם 

(PEP( וטיפול מונע טרום חשיפה )PREPנגד נגיף ה )- HIV יש לעודד מטופלים המעוניינים בטיפול .

 הדבקה מונע אינו PREP ב ( לפנות לרופא/ה המורשים לתת טיפול זה. שימושPREPטרום חשיפה )

  .קבועים לא מיניים במגעים בקונדום שימוש מומלץ PREPל  בנוסף לכן, אחרות מין ממחלות

 מופיע בנספח ג'. PREPקישור לרשימת הרופאים המורשים לתת 

איתור נגעים טרום סרטניים ל יש לבצע בדיקות  במידת הצורך.בדיקות למחלות מין  . יש להציע5.4

יש להציע לגברים המקיימים יחסי מין עם גברים  .[37] צוואר הרחם בהתאם להנחיות המעודכנותב

(MSMוכן -( בדיקות שגרתיות לאיתור מחלות מין בשלושה אתרים )אורו ,)גניטלי, אוראלי ורקטאלי

 [.38ובדיקת עגבת ] HIVבדיקת 

למטופל יש לתת טיפול למחלות מין, תוך שמירה על הסודיות הרפואית, במידה ומתגלה זיהום, . 5

 [.38,39במניעת הפצת המחלה ] במשמעות של טיפול מהיר, מתוך הכרה למין ולשותפיו
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