
 

 

 

 

 

 

 

 

 נייר עמדה בנושא טיפולים לשינוי הזהות והנטייה המינית

 רקע

נציגות של ועדה  הכתב. את נייר העמדה ה המיניתיבנושא טיפולים לשינוי הזהות והנטי עוסק נייר עמדה זה

ההסתדרות הרפואית בישראל  תוהוא משקף את עמד ,ונציגי איגודים וחברות בהסתדרות הרפואית בישראל

ארגוני ארגונים רפואיים ו מטעםנכתב על סמך סקירת ספרות מדעית, ניירות עמדה נייר העמדה . בנושא

שינוי טיפולים לאו  עדויות של אנשים שעברו טיפולי המרהעל סמך שמיעת וכן  ,עולםרחבי הפסיכולוגים ב

 הנטייה המינית. 

 

 

 ההסתדרות הרפואית בישראל

 לאיגוד הפסיכיאטריה בישרא

Israel Medical Association 

Israel Psychiatric 

Association



לשנות את הנטייה  מטרתםשו ניתנים בכל דרך,ש ,טיפול או ייעוץכל  ?טיפול לשינוי נטייה מיניתמהו 

 תרופתי, פסיכותרפי, התנהגותי, חינוכי ועוד.  : טיפולהשל האדם. לדוגמ המינית

 

DSM ( Diagnostic and-, הההומוסקסואליות מספר האבחנות הפסיכיאטריותהוצאה  1973בשנת 

Statistical Manual of Mental Disorders)  1992בשנת   .מוגדרת כהפרעה או כמחלההיא אין ומאז 

לאומי של -הסיווג הביןמוהסיר את האבחנה WHO  (World Health Organization)ארגון גם  הצטרף

 וריאציהכות הומוסקסואליות נחשבכיום . (ICD: International Classification of Diseases)מחלות 

 . מיניותהשל נורמטיבית 

 

 עדהוממצאי הו

מסקירת ספרות מקיפה  להסב נזק של ממש: לוליםעהם , ויעילים לא נמצאו טיפולים לשינוי נטייה מינית. 1

אין מקום לאף טיפול המבוסס על ההנחה  כי ,ומניירות עמדה של ארגונים נוספים עולה הסכמה

מטרה את שינוי כ לעצמוששם לכל טיפול או  ,הדורשת טיפולאו הפרעה שהומוסקסואליות היא מחלה 

 ולעומת זאתבשינוי הנטייה,  יעיליםכאמור לא נמצאו לשינוי הנטייה המינית  טיפוליםה הנטייה המינית.

בידוד  נזקים אפשריים הםעוד חרדה, דיכאון ואובדנות.  ובהם יםנפשי יםלגרום לנזקים יושעשהם  נמצא

פגיעה באמונה , ביחסי מין, הימנעות מקשרים חברתייםוקשרים אינטימיים קשירת בונסיגה חברתית, קושי 

הואשמו  המינית, במסגרת הטיפול לשינוי הנטייה ,בהםשכעס וריחוק כלפי ההורים )במקרים  הדתית,

 . (זוההורים בנטייה 

 

לא פעם  מעורביםאלה טיפולים ב לשינוי הנטייה המינית? םהם המטפלים המעורבים בטיפוליי מ. 2

מקצוע אנשי בעבור  שנקבעו יםיאתאו האקדמיים המקצועיים, השאינם עומדים בקריטריונים  "מטפלים"

טיפול  מקבלתעלול להיגרם נזק שאינו ראוי כשלעצמו, . לכן, נוסף על הנזק מטיפול בטיפול נפשי וסקיםעש

 לטפל. מאדם שאין לו הכשרה

או עם סביבתם המשפחתית  ,פנימיואנשים סובלים מקונפליקט  היהשהיא  עמדתה של ההסתדרות הרפואית

טיפול להפנותם ל אפשר יאז – ירצו זאתוהיה ו ;על רקע נטייתם המינית או זהותם המגדריתאו החברתית 

מטפלים בעלי הכשרה אך ורק ייתנו זה הטיפול ה את. שיתמקד בקונפליקטים ובסבל הנלווה פסיכותרפי

אמונים על שו ,עומדים באמות המידה המקצועיות, האקדמאיות והאתיות הדרושותשרשמית מקצועית 

  עקרונות נייר עמדה זה.

 

עלה ועדה וששמעה ה תמהעדויו :המינית הנטייהפגיעה בצד שלישי במסגרת טיפולים לשינוי חשש מ. 3

נישאת לגבר ש: אישה ה, לדוגמהנטייה המינית עשויים לגרום פגיעה גם בצד שלישישטיפולים לשינוי 

מיידעים ש, אך מבלי הנישואים באמצעותשמנסה לשנות את נטייתו המינית מצוי בתהליך ש ,הומוסקסואל

 . תהליךה בדבר אישההאת 



 

ובני נוער לטיפולים לשינוי סכנה מיוחדת בהפניית ילדים יש  לטיפולים: םסכנה מיוחדת בהפניית קטיני. 4

עדות לכך  כל אין , וממעט המחקרים הקיימיםבקטיניםשנערך אין די מחקר בנושא זה  הנטייה המינית.

אים אלו בגיל טיפול לשינוי הנטייהעולה ש ,לעומת זאת. גרמו לשינוי הנטייה המינית בעתידיאלו  םשטיפולי

להתעללות  סיכון מוגברקיים , זאת ועודכאון, חרדה ואובדנות. י: דלרבות ,גדוליםנזקים נפשיים מביא ל

 ניכרמבחינה אתית, קיים חשש  .לשנות את נטייתם המיניתים מבקשהמצד של ילדים ובני נוער  וניצול

אליו הם מופנים, ש שילדים ובני נוער אינם מגיעים לטיפולים אלו מרצונם החופשי ומתוך הבנת התהליך

 (.'על ידי הבוגרים האחראים עליהם )הורים, מורים וכדאלא נשלחים לטיפול 

 

( 1996‒ופי חוק זכויות החולה )התשנ"על טיפולים לשינוי הנטייה עומדים בסתירה לחוק זכויות החולה: . 5

הלשכה לאתיקה של ההסתדרות הרפואית התייחסה . של כל אדם סיסיתזכות ב אהי טיפול רפואי הולם תקבל

שקבע כי "הרופא יפעל למנוע טיפול שאינו טיפול רפואי  ,2009משנת  בנייר עמדהלסוגית הטיפול ההולם 

 טיפול לשינוי הנטייהש ןמכא. עצמו"מקובל, שמקורו באמונה, אם יש בטיפול זה כדי לסכן את המטופל 

רה יהממליץ עליו עובר עב וכל תחת ההגדרה של טיפול רפואי בלתי הולםל ח גדריתהמוהזהות  המינית

 . אתית

 

 ,אין עדות ליעילותם של טיפולים לשינוי הנטייה המינית או הזהות המגדרית, אנו קובעים כי לסיכום

אין להפנות  לפיכך. הבוגרת ובעיקר בילדים ובמתבגרים היש עדויות לנזק אפשרי גם באוכלוסייכי ו

 . מבחינה מקצועית ואתית להשתתף בהםאלו ואין טיפולים ל

נייר עמדה לגבי  2011רסמה בשנת פשבישראל  של הסתדרות הפסיכולוגיםלהמלצות מצטרפים בכך אנו 

רסם אזהרה לציבור מפני טיפולים שפ משרד הבריאות הישראלי טיפולים לשינוי הנטייה המינית, וכן של

של ארגונים רפואיים רבים בעולם כדוגמת:  . עמדתנו עולה בקנה אחד עם ניירות עמדה2014אלה בשנת 

World Medical Association, Royal College of General Practitioners, America medical 

association, American Academy of Pediatrics, American Academy of Child and 

Adolescent Psychiatry וארגונים רבים נוספים . 
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