הודעה לעיתונות בעקבות דבריו של שר החינוך הרב פרץ על טיפולי המרה 13.7.19 //
מטעם ארגון ׳מורות ומורים גאות׳
אנו ,אנשי ונשות חינוך ,מורים ומורות ,יועצים ויועצות ,גננים וגננות מרחבי הקשת הלהט״בית שעובדים יום-יום
עם ילדים ונוער ברחבי הארץ ,כועסים ומזועזעים מהצהרותיו של שר החינוך החדש הרב רפי פרץ ,לפיהן הוא
תומך בטיפולי המרה ואף עודד תלמידים שלו להשתתף בטיפולים כאלה בעבר.
אנו רואים בעבודה היומיומית שלנו כיצד טיפולי המרה ממיטים נזק רגשי בלתי הפיך על מי שנאלץ לעבור אותם.
זהו נוער שכל מה שהוא מבקש זה שיקבלו אותו כמו שהוא ,יאהבו אותו ויכילו אותו .כאנשי חינוך להט״ב ,אנו
מכירים בזהות של הנער והנערה שלפנינו ,מקבלים אותה ועוזרים לנערים ולנערות לקבל את עצמם ,להיות
מאושרים ושלמים עם עצמם ולהיות גאים וגאות במי שהם .אנו מצפים מכל איש חינוך בישראל ,קל וחומר משר
החינוך ,לפעול כמונו.
טיפולי המרה הם פרקטיקה לא מקובלת ,לא על ידינו כאנשי ונשות חינוך ,ולא על ידי רוב מכריע של אנשי
פסיכולוגיה ,פסיכיאטריה וטיפול ברחבי העולם .ארגונים מדעיים ,רפואים וממשלתיים בארה״ב ובעולם הביעו
בשנים האחרונות דאגה מהתופעה ,ובמדינות מסוימות טיפולי המרה אף אסורים בחוק .נוער להט״ב חשוף
ליותר מקרי אלימות ,בריונות ואובדנות .נוער שמתמודד עם לבטים על זהות ,מיניות ומגדר זקוק למידע ,להכלה,
לליווי רגשי  -ולא לטיפולים מפוקפקים שמנסים להדחיק את המשיכה המינית והרומנטית ולהפוך אותה למשהו
שיש להתבייש בו.
תמיכה בטיפולי המרה מהווה סכנה מוחשית לתלמידינו מכל המגזרים בחברה הישראלית .אנו קוראים לשר
החינוך לחזור בו מדבריו ,להתנצל ולהוכיח בשטח ,מבחינה תקציבית וחינוכית ,כי הוא ראוי אכן לקבל את
התפקיד המרכזי האמון על חינוך ילדינו .על משרד החינוך להגביר את החינוך לסובלנות ,לקבלת השונה ולגיוון
מגדרי.
אנו ,מורים ומורות מכל רחבי הארץ ,מכל קצוות הקשת הפוליטית ,מכל המגזרים המרכיבים את הפסיפס
הצבעוני של החברה הישראלית  -לא נוכל לעמוד מאחורי שר חינוך שמביע עמדות כאלה .אנו נשתמש בכל
האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו בכדי למחות על אמירותיו המסוכנות והפוגעניות.
מורות ומורים גאים.ות בישראל

