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 עברנו אופן, בכל איתו. וזורמים
 משמעותית דרך כברת בישראל

ספק". אין מיני, טיפול של בתחום מאוד
 המענה נראה איך ימים, לאותם ביחס

כיום? בישראל
 יש חולים בית בכל כמעט כיום”

 הרחבת עם גם אולם מינית, מרפאה
 עדיין זה הגוברת והמודעות השירותים

 מותרות נחשב עדיין זה מספיק, לא
 לכלל נכון זה בסיסית. זכות ולא

 נכויות, בעלי אצל ובפרט האוכלוסייה
 של בפרספקטיבה חיובי. הכיוון אבל

 את השינוי, את רואה אני שנה, 30
 היום אנחנו המתמחים. בכמות העלייה

 בארץ. ביותר הגדולה המינית המרפאה
 מתמחים 25 לנו יש נתון רגע בכל

 טיפול מיני, שיקום לא מיני, בטיפול
 רופאים, אינם המתמחים רוב רגיל.
 קליניים סוציאליים עובדים רובם

 לא דרכי בתחילת פסיכולוגים. או
 היו. ספרים רק ללמוד, ממי לי היה

 לומד אתה מספר, לומד כשאתה
 חמש בן כבר שהוא חומר למעשה

 הייתה לא מיניים למטפלים שנים.
 מבוסס תיאורטי ידע לרכוש אפשרות
 את הקמתי 2000 בשנת לכן ועדכני.
בישראל הראשון האקדמי הקורס

נכים". ספורט זה שלי השני והבייבי
 מהרפואה חלק שזה מניח אני

השיקומית.
 שירות נתתי צעיר רופא "כשהייתי

 של המסגרת אביב. בתל הלוחם לבית
 פנאי פעילויות מעניקה הלוחם בית

 לנושא נחשפתי שם צה׳יל. לנכי ותרבות
 של לשחייה ובעיקר נכים ספורט של

 מיומנות צריך הזה הספורט בענף נכים.
 תפקודיים לבתים נכויות לקטלג כדי

 לחלק רוצה אתה בתחרות דומים.
 תפקוד דרגות לפי המתמודדים את

 לתחום נכנסתי הוגן. שיהיה כדי דומות,
מלווה ואני ׳קלסיפיקציה׳, הקרוי הזה,

 יש אחד שלכל תקשורת, של סוג זה שסקס להבין "צריך
 של יותר רחבה הסתכלות מחייב זה אותה. לחוות זכות

 על מדברים שלא או שלה, רחבים בחלקים שכיום החברה,
הומור" של בהקשר רק עליו שמדברים או הזה הנושא

 בפקולטה היה זה במיניות. שעסק
 מיועד היה לא וזה אביב בתל לרפואה

 לפריצת בזמנו נחשב זה לרופאים. רק
 נפתח לא כמעט הקורס 2002ב־ דרך.
 עומדים כיום נרשמים, מיעוט בגלל
 ארבעה כבר יש להתקבל. כדי בתור

 במוסדות דומים קורסים חמישה או
 הזה הקורס הארץ. ברחבי נוספים

 לקראת מתרגש אני שלי, הבייבי זה
 מת אני מחדש. שנה בכל שלו הפתיחה
 ואני השנה בתחילת נרשם מי לראות
 לקראת נרגש עצמי את מוצא עדיין

 מתקיים שבהם הימים חמישי, ימי
הקורס, זה הראשון הבייבי הקורס.

 למשחקים ישראל של המשלחות את
 מאולימפיאדת עוד האולימפיים

 המשלחות את ליוויתי .1996ב־ אטלנטה
 בשנים אבל ולאתונה. לסידני גם

 את ורק אך מלווה אני האחרונות
 הדובדבן זה מבחינתי השחייה, נבחרת

 במשחקים גם איתם הייתי שבקצפת.
 שש שם קטפה הנבחרת בטוקיו.
 את מבינים לא אנשים זהב, מדליות

 ביותר הגדול ההישג זה ההישג. גודל
״.1988 מאז בתחום

 השונים הכובעים בין המקשר הקו מה
שלך?

שונים בעולמות מדובר "כביכול

 ספורט שיקום רפואת בין בתכלית,
 העולמות בעיניי אבל מיני, וטיפול נכים

 ובתקשורת בהיכרות דומים הללו
 ודווקא המטופלים, עם שיש העמוקה
 רואה אני ביניהם. מקשר המיני הטיפול
 דברים שני שהם ובמיניות, בסקס
 מאוד. רציניים דברים לחלוטין, שונים
 תופסים אנחנו כיצד למעשה זה מיניות

 דווקא לאו וכחברה, כאדם עצמנו, את
 בתוכה כוללת מיניות סקס. של בהקשר

 הביטחון את שלי, העצמי הדימוי את
 אנחנו המיני בטיפול שלי. העצמי
 גם אלא המיני, בתפקוד רק לא עוסקים
 מבינים שלא אנשים העצמית. בתפיסה

 מסתובבים הדברים שבין הקשר את
 נתקל אני לקויה. עצמית תפיסה עם

 בגלל 40ה־ בשנות בתולים של במקרים
 קשרים יצרו שלא נשים תפיסה, אותה

 הראשונה, בפעם להן כאב כי אינטימיים
 מסתיים זה חיים. אינם שחייהם אנשים

 שסקס להבין צריך בטרגדיה. לעיתים
 יש אחד שלכל תקשורת, של סוג זה

 הסתכלות מחייב זה אותה. לחוות זכות
 בחלקים שכיום החברה, של יותר רחבה
 הנושא על מדברים שלא או בה, רבים
 בהקשר רק עליו שמדברים או הזה
 שהאנשים בכך מתבטא זה הומור. של

 אני במה שיודעים אותי, שמקיפים
 לא העבודה, על איתי ומשוחחים עוסק
 להקליל ומנסים מהשיחה נבוכים אחת
 כשאנשים פעמים הרבה בהומור. אותה
 בסופו כי שאלה, אותי לשאול רוצים

 לכל שנוגע מרתק תחום זה דבר של
 שזה לציין מקפידים הם מאיתנו, אחד

 בשביל שואלים כמובן הם עבורם, לא
• חבר״. בשביל אחר, מישהו
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