התפתחות מינית
רמזורים
טליה אתגר

טבלת התנהגויות מיניות של ילדים בגיל הרך

טליה אתגר

התנהגות טבעית

התנהגות המחייבת
התנהגות מדאיגה (כדאי
להתייעץ -פסיכולוגית הגן) התערבות מקצועית

שאלות על איברים פרטיים,
על איך ילדים באים לעולם

שאלות רבות על מין למרות
שההורים כבר ענו ברמת
הילד

שאלות על מין לזרים למרות
שההורים כבר ענו .ידע לא
מותאם בנושאים מיניים.
פחד וכעס סביב כל הקשור
ללידה /תינוקות /יחסי מין

נגיעה או שפשוף באיברי מין
בזמן החתלה ,התרגשות,
מתח ,פחד או לפני השינה

נגיעות באיברי מין בציבור
למרות הנחייה לשמור על
פרטיותם

נגיעה בעצמה לא מתאימה
ולא הולמת גיל

סקרנות לגבי הבדלים בין גוף התעניינות רבה בהבדלים
באיברי המין למרות שכבר
של בנים לשל בנות
הוסבר

משחקי תפקידים של בנים-
בנות בתוקפנות או בהתנהגות
מינית שמזכירה מיניות בוגרת

סקרנות ,הבטה ונגיעה הדדית נגיעות באיברים של ילד/ה
פחות מוכר/ת ,שמירה בסוד
באיברי מין על ידי ילדים
מעיק
מוכרים משני המינים
סקרנות לגבי תמונות ערום
במחשב

דרישה שייגעו באיבר מינו,
נגיעות באיברי אחרים בחטף
או ללא רשות

עניין רב בעירום ,אחרי הסבר ניסיון להפשיט אחרים,
טוב (הבדלים פיזיים ,פרטיות ,הורדת בגדים בצורה לא
מתאימה
גבולות טובים)

משחק "רופא חולה" או "אבא משחק תדיר למרות שנאמר
"לא" ,התחככות עם אופי
ואמא"
מיני

כפיית אחרים להוריד בגדים,
חיקוי מצבים של יחסים
מיניים ,קיום יחסים אמיתיים
או אוראליים

החדרת חפצים לפי הטבעת
החדרת חפצים או אצבעות
/פות העצמי או של אחרים
לפי הטבעת /פות העצמי
מתוך סקרנות (או של אחרים אחרי שנאסר לעשות כך
במשחק הדדי מתוך סקרנות)

שימוש בכוח או כפייה
להחדרת חפצים לאיברי המין
הפרטיים או של אחרים.
התעסקות אובססיבית.

התנהגות טבעית

התנהגות מדאיגה

התנהגות המחייבת
התערבות מקצועית

זקפה

זקפה מתמשכת

זקפה מכאיבה

הסתובבות בערום למרות אי
חיבה להסתובב בערום,
הפגנת איברים פרטיים בבית הסכמת ההורים

חשיפה בציבור לאחר ששמו
גבול ,באופן גלוי או סודי.
סירוב ללבוש בגדים

סקרנות לראות אחרים עושים התעניינות רבה למרות הצבת בקשה להיכנס לשירותים עם
אחרים
גבול
צרכים
מילים גסות הקשורות
לשירותים או אברים פרטיים

המשך שימוש אחרי הצבת
גבול

שימוש בציבור במילים גסות
אחרי גבולות ברורים

עניין בצואה הפרטית

מריחת צואה על הקיר או
הרצפה

המשך מריחה אחרי הצבת
גבולות ברורים

