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 2019  ביולי  13

 לכבוד שר החינוך, הרב רפי פרץ

 13.7.2019הנדון: התבטאויותיך בנושא טיפולי המרה בראיון לדנה וויס בתאריך 

 

בנוגע ליעילותם של טיפולי המרה, אנו בהסתדרות  12לאור דבריך שנאמרו במסגרת ראיון לחדשות 

להבהיר שמתוך ניסיוננו המחקרי והקליני דבריך עומדים  הפסיכולוגים בישראל היינו רוצים

בסתירה גמורה למציאות הנפשית והחברתית הקשורה לסוגית גיבוש והשלמה עם נטייה מינית בגיל 

 ההתבגרות. 

, ואומץ ע"י משרד 2011-( שפרסמנו בhttps://katzr.net/a19f1dנפתח ונציין כי נייר עמדה )

מזאת, מדובר בפרקטיקה בעלת השלכות הבריאות, קובע כי טיפולי המרה אינם יעילים. יתרה 

חמורות ומסוכנות על בריאותם הנפשית של מתבגרים ומתבגרות שנחשפים למכלול המסרים 

והטכניקות המוכרות כטיפולי המרה. מחקר מדעי וניסיון קליני עשירים הוכיחו לאורך עשרות 

נפשיות חמורות כגון השנים האחרונות שהנחשפים לטיפולי המרה נמצאים בסיכון לפיתוח הפרעות 

אובדנות. מעבר  -דיכאון, הפרעת דחק פוסט טראומטית, התנהגויות פגיעה עצמית והחמורה מכולן

לכל זאת, נטיה מינית להטב"ית אינה פתולוגיה נפשית ובאופן מהותי אינה צריכה לעבור שינוי או 

 המרה. 

נוער אשר חווים קושי סביב לצערנו, התבטאויות כמו זו שהשמעת הערב מסכנות אלפי בני ובנות 

. מעמדך הרם נושא סוגיות של משיכה וזהות מינית. וזאת מכיוון שהינך איש ציבור, שר חינוך ורב

-עימו אחריות רבה לשלום הציבור, ובפרט לילדי וילדות ישראל אשר חוסים בצילך כשר החינוך

 .ברור וחד משמעי בקולך אלה פיכך אנו פונים אליך לחזור מדבריול

אלו המתמודדים עם קושי נפשי אין לנו ספק שכוונותיך מטיבות, ושרצונך הוא לעזור ולהקל על כל 

סביב סוגיות אלו. ולכן אנו מפצירים בך לפגוש אותנו, ללא שהות או דחיה, לשיחה מעמיקה ורצינית 

שתחום הפסיכולוגיה צבר לאורך עשרות שנים.  -אקדמי וקליני -בה נוכל לחלוק את הידע המקצועי

 טוב ולא להזיק.  וזאת מתוך אמונה ותקווה שתוכל להשתמש בכוח שיש בידך לעשות

 

 בברכה 

 יורם שליאר יו"ר הפ"י וחברי וחברות הוועד המנהל של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל
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 טל-ד"ר שרונה מי
  אייזקוביץ-גב' אסנת רייכמן

  מר יהודה ניניו
  מר יותם בן שץ

 מר יחיאל אסולין 
 ד"ר ליאת הלפמן 

 גב' מיכל דברת 
 מר עודד מאיו 
 ר ד"ר שי איתמ

 מר איתי ששון
 
 

 
 :החטיבותשבי ראש יו

 

 אר'-תע'-חב' -מיכל פוניגב' 
 ' שק -שץ-מר יותם בן
 שק ' -גב' מורן רן

 'קל -מר עמוס ספיבק
 ' רפ -גב' ורד עצמון

 ' חנ -תמר גרינוולדגב' 
 חנ' -מר מידד כהן

 -גב אסנת רייכמן אייזיקוביץ
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 וועדות :ה שבי ראשיו

  

 –גב' יונת בורנשטיין בר יוסף
 האתיק

 
 

 : תפקידיםבעלי 
 

 מנכ"ל-מר דני כפרי
 יועמ"ש-עו"ד ברוך אברהמי

 ו"חר – דןמר אריק 

 

 


