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  :"אל תתק� את זה, א
 זה לא שבור"

  1ניתוח מהזווית המשפטית –טיפולי המרה 

  מאת

*נטע פטריק
  **אברהמיויגאל  

  ואבמ. א

 :להל�(לסבית או ביסקסואלית ,  מנטייה הומוסקסואלית–טיפולי המרה לשינוי נטייה מינית 
הנפש העיסוק בשאלת  בתחו� טיפול 2. אינ� תופעה חדשה–לנטייה מינית הטרוסקסואלית ") בית"לה"

במדינות שונות , בשני� האחרונות. שינוי הנטייה המינית של מטופל התחיל עוד בימיו של פרויד
ה� בתביעות אזרחיות , ה� בחקיקה המגבילה טיפולי� אלו, נכנס ג� המשפט לתחו� זה, בארצות הברית

 במסגרת תביעות נגד נגד ארגוני� העוסקי� בטיפולי המרה וה� בשמיעת עדויות על טיפולי המרה

 
בעלת תואר ראשו� במשפטי� ובלימודי מגדר , נטע פטריק היא עורכת די� המתמחה בזכויות אד�   *

 2013–2011השני� בי� . ניו יורק, מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני במשפטי� מאוניברסיטת קולומביה
כיו� מכהנת . הייתה ראש הקליניקה לזכויות אד� בינלאומיות באוניברסיטה העברית שבירושלי�

 .ארגו� מתנדבי� לזכויות אד�, "די��יש"לית "כמנכ
בעל תואר ראשו� במשפטי� מהאוניברסיטה העברית בירושלי� וסטודנט , יגאל אברהמי הוא עור� די�   **

� "דירקטור בחוש. Northwesternי באוניברסיטת תל אביב בשיתו� אוניברסיטת לתואר שני במשפט ציבור
  .ב בישראל"מרכז חינו� והסברה של קהילת הלהט, )צ"חל( חינו� ושינוי –

הרעיו� לפרק העוסק בטיפולי המרה נולד בעקבות פרויקט של הקליניקה לזכויות אד� בפקולטה   1
אנו מבקשות . יתו� ע� הבית הפתוח לגאווה וסובלנותלמשפטי� באוניברסיטה העברית בירושלי� בש

שירה , ח� ביטו�: ג"להודות לקבוצת הסטודנטי� אשר עבדה על פרויקט זה במהל� שנת הלימודי� תשע
כ� ברצוננו . על עבודת המחקר שלה� אשר סייעה לנו בכתיבת הפרק, עמוס לאור ויניב קליימ�, ברונשטיי�

ה� המועילות ובפרט ליניב לושינסקי אשר ליווה את תהלי� כתיבתו להודות לחברי המערכת על הערותי
  .של פרק זה מקרוב

אול� נית� לבקר , שכ� זהו הש� השגור ביותר לתיאור טיפולי� אלו" טיפולי המרה"אנו משתמשי� בביטוי   2
כ� מניחה ו, פסיכולוגי מקובל אחר" טיפול"המציגה טיפולי� לשינוי הנטייה המינית ככל , טרמינולוגיה זו

א� על פי שטיפולי המרה , נדריות' ביחס לטרנסג.נטייה מינית של אד�, יינו לשנותדה, "להמיר"כי נית� 
למשל עידוד (קושרי� פעמי� רבות את תיקו� הנטייה המינית בעידוד התנהגות מגדרית סטריאוטיפית 

המיקוד של פרק זה , )יית�אות� מנט" לרפא"בקרב הומוסקסואלי� כדר� " גבריות"פעילויות ספורטיביות 
טיפולי� לשינוי ב ולא ות/לסביות וביסקסואלי�, הנו בטיפולי� לשינוי הנטייה המינית של הומוסקסואלי�

ב במקו� הקיצור המוכר " בקיצור להבחרנו להשתמש כאמורלכ� ו, ות/נדרי�' טרנסגשלהזהות המגדרית 
 .ב" להט:ריות
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א� על פי שמטפלי� מתחו� בריאות הנפש כמו ג� ארגוני� , ישראלב 3.ב"אפליה כלפי קהילת הלהט
  . הנושא טר� זכה להתייחסות משפטית, דתיי� מקיימי� טיפולי המרה

ובה� שאלת האוטונומיה , בחינת טיפולי המרה מהזווית המשפטית מעוררת שאלות מתחומי� רבי�
החובות האתיות של פסיכולוגי� ומטפלי� מתחו� בריאות , מבקש לעבור את הטיפולשל המטופל ה

הנפש ביחס למת� טיפול שנוי במחלוקת וחופש הביטוי והדת של מטפלי� ומטופלי� המעונייני� 
החורגות מהגנה על זכויות , טיפולי המרה מעוררי� ג� שאלות רחבות יותר. בקיומ� של טיפולי� אלו

בכ� שה� מחזקי� , ב בכללותה"כגו� שאלת הפגיעה בקהילת הלהט, ל ספציפישל מטפל או מטופ
  .בית מחלת נפש שנית� וא� רצוי לשנותה"ומשמרי� את הסטיגמה הרואה בנטייה מינית לה

הניתוח המשפטי של סוגיית טיפולי ההמרה מסייע להבהיר את השיקולי� והאינטרסי� העומדי� 
ספק , ע� זאת. קליני�הענפה הקיימת על נושא זה בשיח הרפואיבבסיסה ומוסי� זווית חשובה לכתיבה 

כל עוד . א� המשפט הנו הזירה המתאימה להתמודד ע� המשמעויות החברתיות של טיפולי המרה
כל עוד אנשי� נרדפי� ומופלי� לרעה , אנשי� מאמיני� שנית� וא� רצוי לשנות נטייה מינית של אד�

ה� ימשיכו לעשות . שיחפשו טיפולי המרה ואנשי� שיציעו אות�יהיו אנשי� , על רקע נטיית� המינית
זאת למרות גו� הידע הקיי� המצביע על חוסר האפקטיביות של טיפולי� מסוג זה ועל פוטנציאל הנזק 

מצאנו לנכו� להציע מספר כלי� משפטיי� שיאפשרו את הגברת הרגולציה , א� על פי כ�. הגלו� בה�
  .  המשפטי לפרטי� אשר סבלו מנזק שנגר� כתוצאה של טיפול המרהעל טיפולי� אלו ואת מת� הסעד

הכלי� המשפטיי� המוצגי� בפרק זה שמי� דגש על חיוב המטפלי� לחשו� בפני המטופל מידע רב 
ההנחה שמאחורי עריכת . על מנת להשיג הסכמה אמתית מדעת לטיפול, ככל הנית� על טיפולי המרה

ות נתוני� ודעות אישיות של מטפלי� וארגוני� עומדי� בבסיס עיו, רגולציה באופ� זה היא שהסתרה
, לדעתנו, הבטחת קיומה של הסכמה אמתית מדעת עשויה. האינטראקציה ע� המטופל ומשפיעי� עליו

  . למזער את השפעת� של גורמי� אלו
בפרק שלהל� אנו סוקרות שתי דרכי� משפטיות שבה� נעשה שימוש לאחרונה במדינות שונות 

 הגשת –האחרת ; אימו� של איסור בחוק על עריכת טיפולי המרה בקטיני�,  האחת–הברית בארצות 
בחרנו .  ובוחנות את מידת התאמת� לדי� הישראלי–תביעה אזרחית מכוח דיני הגנת הצרכ� בגי� הטעיה 

א� שהקטיני� ה� פלח חשוב באוכלוסייה , למקד את הדיו� בפרק במטופלי� בגירי� ולא בקטיני�
 אמנ� הדיו� בקטיני� מעלה סוגיות ייחודיות ביחס לאיזו� בי� הזכות 4.עד לטיפולי המרהשהיא י

א� סברנו כי העיסוק בבגירי� מזמ� איזוני� מורכבי� יותר , להכוונה הורית לבי� האוטונומיה של הקטי�
 , במקו� שבו הנחת המוצא–בית "של המטפל ושל קבוצת המיעוט הלהט, בי� האינטרסי� של המטופל

  . הנה קיומ� של רצו� חופשי ושל אוטונומיה של המטופל, הניתנת לסתירה
בפרק זה נבקש אפוא להתמקד בטיפולי המרה שעורכי� פסיכולוגי� ומטפלי� אחרי� מתחו� 

תו� התייחסות לכתיבה הקלינית מהשני� , נפתח בהצגת התופעה של טיפולי ההמרה. בריאות הנפש

 
 –מיניי� � אשר אסר על נישואי� חדהקליפורני החוק – Proposition 8 שלבמסגרת התקיפה החוקתית   3

בפסק הדי� קבע . אשר העיד על טיפולי המרה שעבר כקטי� בלח� הוריו, נשמעה עדותו של ריא� קנדל
התערבות טיפולית או , בהחלטה מודעת, השופט ווקר כי לא הוצגו ראיות מהימנות המוכיחות כי אד� יכול

 Perry v. Schwarzenegger, 704 F. Supp. 2d 921, 1003ראו . יתו המיניתלשנות את נטי, כל שיטה אחרת
(N.D. Cal. 2010) par. 46. 

   .בספר זה" נוגדי�דתיי�  בעבודה במפגש ע� טעמי� והפליהשוויו� "קור� �נטע ברקלעניי� זה ראו למשל   4
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בהמש� הפרק נעמוד על .  ולטענות בדבר הנזק הגלו� בה�האחרונות על אודות שאלת יעילות�
שבה מתקיי� עיקר השיח , ה� בישראל וה� בארצות הברית, מאפייני� עכשוויי� של טיפולי המרה
בחלק השלישי נצביע על הסוגיות המשפטיות העיקריות . הטיפולי והמשפטי על טיפולי המרה

בחלק הרביעי נבח� שתי . של טיפולי המרההמתעוררות לנוכח הצעות הסדרה ורגולציה משפטית 
עריכת רגולציה על פסיכולוגי� ועובדי� , הראשונה: דרכי� משפטיות להגבלת טיפולי המרה בישראל

, השנייה; סוציאליי� באמצעות המנגנוני� המשמעתיי� הקבועי� בחוק וכללי האתיקה הנלווי� לה�
 ככלי למת� –ותביעה לפי חוק הגנת הצרכ� רשלנות ,  הפרת חובה חקוקה–שימוש בתביעות אזרחיות 

  .ובעקיפי� ככלי להגבלת טיפולי ההמרה, סעדי� משפטיי� למטופלי� לשעבר

   המרהטיפולי. ב

 רקע. 1

טיפולי המרה ה� ש� גנרי לסוגי טיפולי� שוני� שמטרת� שינוי נטייתו המינית של אד� מנטייה מינית 
 ביטוי זה משמש לתיאור מגוו� 5.מינית הטרוסקסואליתלסבית או ביסקסואלית לנטייה , הומוסקסואלית

בית הנה בת "אשר המשות� לכול� הוא ההנחה שנטייה מינית לה, רחב של טיפולי� פיזיי� ונפשיי�

 
מוחלט של מטופלי� הרוב ה. הבחירה להשתמש בלשו� זכר לתיאור המטופלי� בפרק זה הנה מכוונת  5

 REPORT OF THEלעניי� זה ראו . בטיפולי ההמרה שנסקרו בספרות המחקרית ה� גברי� הומוסקסואלי�

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION TASK FORCE ON APPROPRIATE THERAPEUTIC RESPONSES 

TO SEXUAL ORIENTATION 45 (2009), available at www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-
response.pdf) הח "דו: להל��APA .(לאמתו . אי� להסיק מכ� שנשי� לסביות אינ� עוברות טיפולי המרה

 הנפוצה "אונס המתק�"כגו� תופעת ה, אלימי� במיוחד" טיפולי המרה"נשי� לסביות א� חשופות ל, של דבר
ראו  לעניי� זה. )אות� מנטיית� המינית" רפאל"נשי� לסביות שנאנסו על ידי גברי� במטרה (בדרו� אפריקה 

Andrew Martin et al., Hate Crimes: The Rise of Corrective Rape in South Africa (2009), available at 
https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/hate_crimes_the_rise_of_corrective_ 

rape_in_south_africa_september_2009.pdf . בפסיקה האמריקנית מתועד מקרה של אשה לסבית אשר
בפסק הדי� . הגישה בקשה למעמד פליטות בארצות הברית בשל רדיפתה על רקע נטייתה המינית ברוסיה

לסביות " ריפוי"הועלו טענות על שימוש בתרופות פסיכיאטריות ומת� טיפולי� חשמליי� כאמצעי� ל
לדוגמאות נוספות לשימוש באמצעי� . Pitcherskaia v. INS, 118 F.3d 641 (1997))ראו  (מנטיית� המינית

 מציי� כי סיבה אחת �APAח ה"דו, ביחס לביסקסואליות. 9 ש"האלימי� כלפי נשי� לסביות ראו להל� 
,  הנה חוסר ההתייחסות במחקר להבחנה בי� זהותלקושי לעמוד על מידת יעילות� של טיפולי המרה

וכ� כי במחקרי� רבי� ההגדרות לא כללו ספקטרו� רחב מספיק אשר יאפשר , התנהגות ונטייה מינית
דוגמה אקטואלית לכ� . )31' בעמ, �APAהח "ראו דו (התייחסות לנטייה ולזהות המינית הביסקסואליות

שעמד בראש הוועדה מטע� הסתדרות הפסיכולוגי� לישראל , גבריאל וייל' נית� למצוא בדבריו של פרופ
ד " בשיתו� ארגו� הו2011בכנס שהתקיי� בנובמבר , שחיברה את נייר העמדה בנושא טיפולי המרה) י"הפ(
למטופלי� ביסקסואלי� קל יותר לעבור טיפולי המרה משו� שממילא קיימת , לדבריו). הומואי� דתיי�(

בתגובה לדבריו מחו משתתפי� בכנס על כ� שגישה זו מוחקת את הזהות . אצל� ג� משיכה מינית לנשי�
  .הביסקסואלית כזהות מינית מובחנת ומניחה שביסקסואלי� יכולי� לוותר על חלק מזהות�
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כגו� מת� ,  ובה� שיטות אלימות7, טיפולי� לשינוי נטייה מינית כללו בעבר אמצעי� מגווני�6.שינוי
 יש מדינות שבה� 8.יתוחי� להסרת איברי הרבייה וסירוסשוקי� חשמליי� לאזור החלציי� וא� נ

9.מבצעי� ג� היו� פעולות שמטרת� שינוי נטייה מינית ושלא נית� להגדיר� אלא כעינויי�
   

, פסיכולוגי� או מטפלי� מתחו� בריאות הנפש: שלוש קבוצות מרכזיות עוסקות בטיפולי המרה
 לשעבר קבוצות הומוסקסואלי�; יביי� התנהגותיי�במסגרת טיפולי� פסיכותרפיי� דינמיי� או קוגניט

)Ex-Gays( ,בהנחיית הומוסקסואלי� אשר עברו בעצמ� , המתנהלות בדר� כלל כקבוצות תמיכה
   10.הנערכי� על ידי אנשי דת, טיפולי� קבוצתיי� או פרטניי�ו; טיפולי המרה

כי הדת תופסת מקו� המעידי� על עצמ� , שמרני�גברי� מרקע דתי, בשלושת העשורי� האחרוני�
ה� עיקר המטופלי� בטיפולי , מרכזי בחייה� וכי ה� חשי� קושי ליישב בינה לבי� נטיית� המינית

טיפולי ההמרה ,  לרוב11.המרה וה� ג� הרוב המוחלט של מושאי המחקר הקליני הפסיכולוגי בתחו�

 
6  Jeffry J. Ford, Healing Homosexuals: A Psychologist's Journey Through the Ex-Gay Movement and 

the Pseudo-Science of Reparative Therapy, in SEXUAL CONVERSION THERAPY: ETHICAL, CLINICAL 

AND RESEARCH PERSPECTIVES 69, 71 (Ariel Shidlo et al. eds., 2001). 
פורסטי� מציי� כי ניסיונות לשינוי נטייה מינית כללו כל טכנולוגיה או שיטת טיפול פסיכולוגית שנית� היה   7

 Marshall Forestein, Overview of Ethical and Research Issues in Sexualאו ר.להעלות על הדעת
Orientation Therapy, in SEXUAL CONVERSION THERAPY: ETHICAL, CLINICAL AND RESEARCH 

PERSPECTIVES 168 (Ariel Shidlo et al. eds., 2001); David Cruz, Controlling Desires: Sexual 
Orientation, Conversion and the Limits of Knowledge and Law, 72 S. CAL. L. REV. 1297, 1305–

רשימה של מחקרי� על סוגי� שוני� של טיפולי המרה אשר נסקרו על ידי צוות ראו ג�  .(1998) 1307
  ).Bפח נס (125' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAח ה"מחברי דו

8  RONEEKA A. HILL, “CURE ME! I’M GAY!”: SOCIAL ORIENTATION CHANGE EFFORTS – A 

FUNDAMENTAL RIGHT OR A LEGAL INJUSTICE 11 (2013), available at ssrn.com/abstract=2225373.  
ונס ועינויי� א: אקוודור"אבני ' ורג'ג. ראו דיווח של שורדת טיפולי המרה אשר ברחה ממתק� באקוודור  9

-mako 28.11.2013 mako.co.il/pride-news/local/Article" להומואי� ולסביות' טיפולי המרה'כחלק מ
eaf68da49d89241006.htm?sCh=3d385dd2dd5d4110&pId=1898243326.אקוודור" דני זאק  ראו כ� :

-mako 31.1.2012 www.mako.co.il/pride-news/global/Article " העינויי� ללסביות נסגרו'מרפאות'
cb18fcf394a2531006.htm.לסבית , קארינה ואנסה,  לאחרונה דווח כי שרת הבריאות של אקוודור

 David לעניי� זה ראו. הורתה לאתר ולסגור את מרפאות העינויי� הפועלות לשינוי נטייה מינית, מוצהרת
W. Austin, Sexual Orientation and Gender Identity, 47 INT'L LAW 469, 483 (2013). הדווח המיוחד 

 לטיפולי� הורמונליי� בכפייה או ניתוחי� 2013ח משנת "� לעניי� עינויי� א� התייחס בדו"של האו
 Report of theלעניי� זה ראו . המבוצעי� במטרה לשנות את נטייתו המינית או זהותו המגדרית של אד�

Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1 
February 2013, U.N. doc A/HRC/22/53, par. 76, available at www.ohchr.org/Documents/HR 

Bodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A.HRC.22.53_English.pdf .  
 .קיימת כמוב� חפיפה מסוימת בי� שלוש הקבוצות  10
אול� ה� נכוני� , ח מתייחסי� לארצות הברית"אמנ� הנתוני� בדו. 25' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAח ה"וד  11

 מלמד 2001בשנת , על ידי הרב אבינר, "עצת נפש"עצ� הקמתו של ארגו� . במידה רבה ג� ביחס לישראל
ושא שהוא טאבו בחברה הדתית לתופעה שהיחס אליה הוא כאל כי הומוסקסואליות הופכת בהדרגה מנ

 /www.youtube.com :ראו כדוגמה תשובת הרב אמנו� יצחק לצעיר הומו. הפרעה שנית� לטפל בה
watch?feature=player_embedded&v=S83OMAx1gLQ .מחקרי� על יהודי� כמעט לא קיימי� 

, �APAח ה"ראו דו. למי� אשר עברו טיפולי המרהואי� א� מחקר על מוס, אורתודוקסי� וטיפולי המרה
אשר ,  בעבר מושאי המחקר על טיפולי המרה היו גברי� לא בהכרח דתיי�.48–47' בעמ, 5ש "לעיל ה

 .בחרו בטיפולי� משו� שסבלו מהסטיגמה החברתית השלילית נגד הומוסקסואלי�
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כגו� השתתפות ,  נוספותאלא פעילויות, שמטופלי� אלו עוברי� כוללי� לא רק טיפול פסיכולוגי פרטני
   12.תפילות ולימוד רוחני, סדנאות העצמה, גייז�בקבוצות אקס

, הספרות הפסיכולוגית המקצועית מפנה למספר סיבות שבשלה� פונה אוכלוסייה זו לטיפולי המרה
אמונה דתית של המטופלי� , ובה� תחושות בלבול וחוסר ודאות בנוגע למיניות או לנטייה מינית

,  נוס� על כ�13.לח� משפחתי או דחייה על ידי הסביבה, יה מינית הומוסקסואלית כחטאהמחשיבה נטי
 Sexual Orientation“ המכונה בספרות המקצועית, המתח והחרדה של קבוצה זו על רקע נטייתה המינית

Distress” ,הרואי� , משו� שעליה� להתמודד ע� מסרי� מצד בני קהילת� הדתית, הנ� גבוהי� במיוחד
   14.חוטאי� ופגומי�,  סוטי�בה�

  טיפולי המרה וארגוני� דתיי�) א(

בעשורי� האחרוני� החלו ג� זרמי� שמרניי� יותר בנצרות וביהדות להכיר בכ� שבקהילת� ישנ� ג� 
ההכרה בקיומ� לא הובילה במקרי� רבי� ,  ע� זאת15.לסביות וביסקסואלי� דתיי�, הומוסקסואלי�

זרמי� דתיי� .  לניסיונות לרפא או לתק� את נטיית� המיניתאלא, לקבלת� כחלק מהחברה הדתית
האסורי� , מסוימי� מאמצי� הבחנה בי� מחשבות ורגשות כלפי בני אותו מי� לבי� מעשי� מיניי�

ענייני� "הקיימות כלפי , באופ� יחסי, לעומת הסלחנות וההכלה. בי� בני אותו מי�, מבחינה דתית
הרי שמעשי� מיניי� עדיי� נחשבי� , יו� שאד� נדרש לעמוד בווההתייחסות אליה� כאל ניס, "שבלב

, תיקו��הרואה את הנטייה מינית כבת,  בשל תפיסה זו16.יעבור�בחברות הדתיות השמרניות חטא בל
�  וJONAH ,COURAGEכגו� , ארגוני המרה דתיי�North Starבישראל" עצת נפש" ו17 בארצות הברית ,

 
מה "זהות והתמכרות , מרכז סיוע והדרכה בנושא מיניות: ובהקשר הישראלי ראו עצת נפש. 27' בעמ, ש�  12

-www.atzat-nefesh.org/index.php/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%A2: בזמי� , "יש לנו להציע
%D7%A2%D7%A6%D7%AA%D7%A0%D7%A4%D7%A9/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7 
%95%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%95% 
D7%9E%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1 
%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%95%D7% 
92%D7%99%D7%99%D7%96/74%D7%9E%D7%94-%D7%99%D7%A9-%D7%9C%D7%A0% 

D7%95-%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A2.  
  .46–45' בעמ, ש�  13
 .47' בעמ, ש�  14
ראו למשל סקירה על הנכונות של הכנסייה המורמונית להכיר בקיומ� של מורמוני� הנמצאי� בקונפליקט   15

 nrg" ?מי אני שאשפוט הומואי�: האפיפיור" כמו כ� ראו .15' בעמ, 8ש "לעיל ה, HILL: ביחס למיניות�
29.7.2013 www.nrg.co.il/online/1/ART2/494/548.html ;"הכנסייה דחתה הצעה : מפלה לאפיפיור

 ./www.haaretz.co.il/news/world/europe 19.10.2014 האר�" לשינוי היחס כלפי הומואי� ולסביות
premium-1.2461801 .  

  ראו.”loving the homosexual sinner while hating the sin of homosexuality“: גישה זו מגולמת במשפט  16
Jack Drescher, Ethical Concerns Raised When Patients Seek to Change Same-Sex Attractions, in 
SEXUAL CONVERSION THERAPY: ETHICAL, CLINICAL AND RESEARCH PERSPECTIVES 181, 187 (Ariel 

Shidlo et al. eds., 2001) . המבחי� בי� הנטייה המינית לבי� הפרקטיקה ד "הוזו ג� הגישה של ארגו�
 .www.hod.org.il/files/files/newp.pdf: בזמי� , עליה חל האיסור הדתי על משכב זכר, המינית

 Exodus –גייז הדתי הגדול ביותר � אול� יצוי� כי ארגו� האקס, ארגוני� אלו עדיי� פועלי� בארצות הברית  17
International –בשל ספקות בקרב חברי הנהלתו ,  שנות פעילות37לאחר , 2013תו בשנת  הכריז על סגיר
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עצ� ההשתתפות בטיפולי המרה ,  לאמתו של דבר18.זיי� בתחו�הפכו בשני� האחרונות לגורמי� מרכ
 בשל התגברות העיסוק של זרמי� שמרניי� 19.נחשבת בקרב זרמי� נוצריי� מסוימי� כציות לרצו� האל

אימצו קבוצות דתיות במהל� העשורי� האחרוני� את השיח , דתיי� בהמרת הנטייה המינית
הרואה בנטייה מינית , "מודל המחלה"בתומכות בולטות בכ� הפכו קבוצות אלו ל. הפסיכולוגי בתחו�

  20.בית מחלה או מצב נפשי שהנו ביטוי לבעיות בילדות שהובילו להפרעה בהתפתחות הנורמלית"לה
 NARTH )National Association for Research and Therapy of ארגו�, בארצות הברית

Homosexuality( , שמרני� הרואי� בהומוסקסואליות הפרעה  פסיכואנליטיקאי�1992שהקימו בשנת 
אומ� על ידי קבוצות דתיות שחיפשו צידוק מדעי לעמדותיה� נגד נטייה מינית , טיפול�נפשית בת

טוע� למשל , NARTHממייסדי ארגו� , יסוס� ניקולו'הפסיכולוג הקתולי ג. הומוסקסואלית
ולכ� ה� , היעדר דמות אב חזקההנובעת בי� היתר מ, שהומוסקסואלי� סובלי� מזהות גברית פגומה

   21.מחפשי� זהות זו בקרב בני מינ�
דר� טיפול נוספת הנפוצה בקרב ארגוני המרה דתיי� אומצה מתחו� טיפולי ההתמכרויות של 

אשר מטרתה לסייע , " הצעדי�14"מדובר בשיטת טיפול של ". אלכוהוליסטי� אנונימיי�"קבוצות כמו 
שעל אד� לעבור במסגרת , למשל,  אחד הצעדי�22. המיניי�להומוסקסואלי� להתגבר על דחפיה�

המהווי� חלק , ללמוד לקבל את המציאות האמתית הנכונה לכל בני האנוש"טיפולי המרה אלו הוא 
  23".מהיצירה ההטרוסקסואלית של האל

  טיפולי המרה ופסיכולוגיה) ב(

�ידועי� בעגה המקצועית כ, שה� עיקר הדיו� בפרק זה, טיפולי� פסיכולוגיי� לשינוי נטייה מינית 
Conversion Therapy או Sexual Orientation Change Therapy.24 טיפולי� אלו התפתחו בעקבות עליית 

 
 Ian Lovett, After 37 Years of Trying to Change People’s Sexualראו. שנטייה מינית ניתנת לשינוי

Orientation, Group is to Disband, THE NEW YORK TIMES (June 20, 2013), available at 
http://www.nytimes.com/2013/06/21/us/group-that-promoted-curing-gays-ceases-operations.html? 

nl=todaysheadlines&emc=edit_th_20130621&_r=3. ארגו� “People Can Change” הינו ארגו� אמריקאי 
לגברי� הנמשכי� " מסע אל הגבריות"ועור� סדנאות , נוס� המגדיר עצמו כארגו� ללא אוריינטציה דתית

  .www.peoplecanchange-israel.comראו . הארגו� מקיי� אחת לזמ� מה סדנאות ג� בישראל. לבני מינ�
 דעות" על ארגו� עצת נפש לתמיכה בהומואי� דתיי� מיסודו של הרב שלמה אבינר: עוצו עצה"זאב דרור   18

17 ,12) 2003( ;Drescher ,190' בעמ, 16 ש"לעיל ה. 
19  Ford ,71' בעמ, 6 ש"לעיל ה.  
20  Jonathan Sacks, “Pray Away The Gay?” An Analysis of the Legality of Conversion Therapy by 

Homophobic Religious Organizations, 13 RUTGERS J. L. & RELIGION 67, 74 (2011) ;Drescher , לעיל
 ערכיה� בי�  הקשר–בהומוסקסואלי�  העצמה וטיפולי המרה טיפוליליאור בי� ; 187' בעמ, 16ש "ה

המחלקה , עבודת גמר למוסמ� (11 המרה טיפולי לפוני� המבקשי� תגובת� לבי� מטפלי� של המיניי�
 ).2012, האוניברסיטה העברית בירושלי�, לפסיכולוגיה

שעליו (הישראלי " עצת נפש"ארגו� . 1323' בעמ, 7 ש"לעיל ה, Cruz; 16–15' בעמ, 18 ש" הלעיל, דרור  21
  .יסעל כתביו של ניקולוא� הוא נסמ�  ))ב(3.ביורחב בחלק 

22  Cruz ,16' בעמ, 18ש "לעיל ה, רורד; 1309' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
 . ש�  23
התומכי� . המחלוקת המקצועית סביב טיפולי המרה נוגעת א� לטרמינולוגיה המתארת טיפולי� אלו  24

 ”Conversion/Change/Re-Orientation Therapy“בטיפולי המרה מבקרי� את השימוש במינוחי� כמו 
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מדע המיניות במאה התשע עשרה והמעבר מתפיסת הומוסקסואליות כחטא או תועבה להגדרתה 
בר מהתייחסות  תפיסת ההומוסקסואליות כמחלת נפש הושפעה מהמע25.כסטייה או מחלת נפש

 –להתייחסות להומוסקסואל , שנתפסו כחטא או כמעידה, חברתית לאקטי� מיניי� הומוסקסואליי�
המיניות ההומוסקסואלית הוגדרה בשיח . אד� שזהותו כולה עוצבה והוגדרה על ידי משיכתו לבני מינו

ל מומחי בריאות וכ� הובנתה כהפרעה נפשית וכסוגיה הרובצת לפתח� ש, רפואי כסטייה�הפסיכולוגי
 בעקבות מאבק של אקטיביסטי� ופסיכולוגי� הוסרה 26.אשר ביכולת� לרפא אותה, הנפש

 Diagnostic and Statistical Manual of Mental(ההומוסקסואליות מספר האבחנות הפסיכיאטריות 

Disorders( נטייה טיפולי� לשינוי,  חר� זאת27.והיא אינה מוגדרת עוד כהפרעה נפשית, 1973 בשנת 
  . מינית עוד� נפוצי� בקרב מטפלי� מתחו� בריאות הנפש בכלל ופסיכולוגי� בפרט

פסיכולוגי� אשר ביצעו טיפולי המרה עשו שימוש נרחב בטכניקות טיפול , באמצע המאה הקודמת
המקשרות בי� דימויי� מיניי� הומוסקסואליי� לתחושות גו� , )טיפולי סלידה(התנהגותיות אוורסיביות 

 טיפולי המרה כאלו כללו 28.ות או בלתי נעימות במטרה להפחית משיכה מינית הומוסקסואליתכואב
הזרקת חומר מעודד הקאה בעת חשיפה לדימויי� מיניי� הומוסקסואליי� או שימוש מכאיב בגומייה 

ובעיקר לאור ,  ע� השני�29.סביב פרק כ� היד כל אימת שמתעוררת מחשבה מינית הומוסקסואלית
 פחת השימוש בטכניקות 30,לכת וגוברת מצד איגודי� של מקצועות בריאות הנפש השוני�ביקורת הו
ובעשורי� האחרוני� נעשה שימוש בעיקר בטיפולי המרה פסיכותרפיי� והתנהגותיי� , טיפול אלו

  31.שאינ� טיפולי סלידה

 
, ”Reparative Therapy“התומכי� בטיפולי המרה יעדיפו את המינוח . מי�משו� שה� נשמעי� מאיי

, לגישת�. של המטופל) תיקוני(המייצג גישה טיפולית שמטרתה להפחית את הדח� הרפאראטיבי 
כלומר היא דר� להתמודד ע� מערכות יחסי� לא תקינות שמקור� , הומוסקסואליות נובעת מדח� תיקוני

 הוא בי� התומכי� ,)א(1.ב שעליו הרחבנו בחלק, יס� ניקולוזו'סיכואנליטיקאי גהפ. ולתק� אות�, בילדות
 .10–9' בעמ, 20 ש"לעיל ה, ראו ג� בי�. הבולטי� בביקורת זו

 ;1303' בעמ, 7ש "לעיל ה, Cruz ;בספר זה"  סקירה היסטורית:מי� ומיניות גאה "עופר נורדהיימר נור  25
Forestein ,168' בעמ, 7ש "לעיל ה ;Drescher ,184' בעמ, 16ש "לעיל ה. 

26  Cruz ,25ש "לעיל ה, נורדהיימר נור; 1303' בעמ, 7ש "לעיל ה . 
27  Cruz ,במקור קוטלגה נטייה מינית הומוסקסואלית ב.1300' בעמ, 7ש "לעיל ה �DSM אישיות " תחת

לתיאור השתלשלותה של הגדרת ההומוסקסואליות . 169' בעמ, 7 ש"לעיל ה, Forestein ראו ;"סוציופטית
יש הטועני� כי . 191' בעמ, 16ש "לעיל ה, Drescher לאור� השני� ראו �DSMי� בכסוגי מחלת נפש שונ

 ראו.  נבעה ממניעי� פוליטיי� ולא מטעמי� מדעיי��DSMההחלטה להוציא את ההומוסקסואליות מה
Benjamin Kaufman, Why NARTH? The American Psychiatric Association's Destructive and Blind 

Pursuit of Political Correctness, 14 REGENT U. L. REV. 423, 433 (2001) ;9' בעמ, 20ש "לעיל ה, בי� .
 . נבעה ממניעי� פוליטיי��DSMנית� לטעו� מנגד שג� החלטה להכניס את ההומוסקסואליות ל

28  Cruz ,הח "דו; 1306–1305' בעמ, 7ש "לעיל ה�APA ,חלק מהמטופלי� שעברו . 22' בעמ, 5ש "לעיל ה
,  ראו ש�;טיפולי המרה פסיכולוגיי� בשנות השישי� והשבעי� עשו זאת בכפייה בהוראת בתי משפט

 .45' בעמ
29  Michael Schroder & Ariel Shidlo, Ethical Issues in Sexual Orientation Conversion Therapies: An 

Empirical Study of Consumers, in SEXUAL CONVERSION THERAPY: ETHICAL, CLINICAL AND 

RESEARCH PERSPECTIVES 131, 149 (Ariel Shidlo et al. eds., 2001). 
 . והטקסט הנלווה לה39 ש"הראו להל�   30
 . 27' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APA הח"דו  31
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   )Affirmative Therapy (טיפול מעצי�) ג(

ד בבד ע� הוצאת ההומוסקסואליות מספר האבחנות כתגובת נגד לטיפולי המרה פסיכולוגיי� וב
צמחה במהל� שנות השבעי� של המאה הקודמת גישה טיפולית אשר ביקשה להתמקד , הפסיכיאטריות

 No Sickness, No“ גישה זו מתאפיינת בסיסמה 32.בקבלת הנטייה המינית במקו� בניסיו� לשנותה

Cure”,33הגדרה מקדמית של תוצאות רצויות מבחינת היא אינה נשענת על,  ובניגוד לטיפולי המרה 
אינה נטייתו המינית של " לרפא"הבעיה שאותה יש ,  לפי גישה זו34.נטייתו המינית של המטופל

סקסיז� � ההטרונוכחאלא הסטיגמה החברתית שממנה הוא סובל על רקע נטייתו המינית , המטופל
�ביניה� ה, צות הברית ארגוני בריאות הנפש המרכזיי� באר35.השולט בחברה המערביתAPA , הביעו

נוצר על רקע ר שאלהתמודד ע� מתח  בי�"לסייע ללהתמיכה בסוג טיפול זה וחיוו את דעת� שמטרתו 
   36.ה�נובע מהסטיגמה החברתית כלפיוה, )Sexual Minority Stress(השתייכות לקבוצת מיעוט 

 ית והביקורת המקצועית על טיפולי המרה בארצות הברAPA	הח "דו. 2

�הח "רקע לדו) א(APA  

 השני� האחרונות היו טיפולי המרה נושא לוויכוח מקצועי ופוליטי בקרב מטפלי� מתחו� 40�ב
ח מקי� " חלה התפתחות משמעותית בעקבות פרסו� דו2009בשנת . בריאות הנפש בארצות הברית

� הח "דו: להל�(� בנושא טיפולי המרה פסיכולוגיי� ושאלת הלימת� את חובות האתיקה של פסיכולוגי

APA .(ח פורס� על ידי ארגו� הפסיכולוגי� האמריקני "הדו)American Psychological Association(,37 
והנו פרי עבודתה של ועדה מקצועית אשר קיבלה מנדט רחב לבחו� את שאלת השימוש בטיפולי המרה 

ח שורה של החלטות "דו קדמה לפרסו� ה38.בקטיני� ובבגירי� על ידי מטפלי� מתחו� בריאות הנפש
, שפורסמו על ידי איגודי� מקצועיי� שוני� של פסיכולוגי�, וחוות דעת ביחס לטיפולי המרה

אלה יצאו נגד טיפולי המרה . עובדי� סוציאליי� ומקצועות נוספי� מתחו� בריאות הנפש, פסיכיאטרי�
   39.ת� פרופסיותבשל יעילות� המוטלת בספק וטענו כי ה� סותרי� את החובות האתיות של או

 
 .13–12' בעמ, 18ש "לעיל ה, דרור  32
33  Schroder & Shidlo ,11'  בעמ,20ש "ל הלעי, בי�; 132' בעמ, 29 ש"לעיל ה. 
 .15' בעמ,  ראו ש�, סטיגמה על רקע נטייה מינית,Sexual Stigmaלהגדרה של . 14' בעמ, ש�  34
היה , לצד מוסדות חברתיי� כמו המשפט והדת, לפסיכולוגיה עצמה, למרבה האירוניה. 12' בעמ, ש�  35

על הומוסקסואלי� בכ� שבמש� שני� ארוכות הגדירה נטייה זו תפקיד מרכזי בחיזוק הסטיגמה השלילית 
  .16–14' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAהח " ראו דו;כמחלת נפש

  . 24, 11' בעמ, ש�  36
37  American Psychological Association – APA בארצות  ארגו� הפסיכולוגי� המקצועי הגדול ביותר הוא

 .www.apa.orgראו .  חברי��134,000מונה יותר מההברית 
' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APA הח "ח נית� למצוא בדו"את המנדט המלא של צוות הבדיקה אשר חיבר את הדו  38

8. 
 AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, RESOLUTION ON APPROPRIATE THERAPEUTIC ראו  39

RESPONSES TO SEXUAL ORIENTATION (1998); AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, GUIDELINES 

FOR PSYCHO-THERAPY WITH LESBIAN GAY AND BISEXUAL CLIENTS (2000); AMERICAN PSYCHIATRIC 

ASSOCIATION, POSITION STATEMENT ON PSYCHIATRIC TREATMENT AND SEXUAL ORIENTATION (1998); 
AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION, DISCRIMINATION BASED ON SEXUAL ORIENTATION: HISTORY 

OF THE AMERICAN COUNSELING ASSOCIATION'S POSITION (1999); AMERICAN PSYCHOANALYTIC 
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�הח "בשני� האחרונות משמש דוAPAבסיס להליכי חקיקה במדינות שונות בארצות הברית  ,
שעניינ� איסור על מטפלי� מתחו� בריאות הנפש לערו� טיפולי� שמטרת� שינוי נטייה מינית של 

�הח " חשיבותו של דו40.קטיני�APA נגזרת לא רק מביקורת העומק שהוא עור� ביחס לשאלת 
זהות המטופלי� , אלא ג� מכ� שהוא מרכז מידע רב בנוגע לאופי הטיפולי�, ילות� של טיפולי המרהיע

בשל חשיבותו . המתבססי� על סקירה של המחקר הקליני בתחו�, והמניעי� לבחירה בטיפולי המרה
�הח "של דוAPAנתייחס ,  והשפעתו על השיח הציבורי ביחס לשאלת האתיקה של טיפולי ההמרה

  . הרחבה לממצאיולהל� ב

  שאלת יעילות הטיפולי�) ב(

�הח "דוAPA סקר את כל הספרות האמפירית שפורסמה באנגלית בכתבי עת הנשעני� על ביקורת 
 מטרת 1981.41שרוב� נערכו לפני שנת ,  מחקרי� שוני�83ס� הכול , 2007 ועד 1960-עמיתי� מ

א� ה� עשויי� לגרו� נזק האלה  ואת הש42הסקירה הייתה לבחו� את יעילות� של טיפולי ההמרה
43.למטופלי�

   
ח עולה שלא נית� לבסס אמפירית את יעילות� של טיפולי המרה "מסקירת הספרות שמופיעה בדו

 עוד 44. הבסיס המדעי הרעוע של המחקרי� הקיימי�נוכחאו להכריע ביחס לבטיחות של טיפולי� אלו 

 
ASSOCIATION, POSITION ON REPARATIVE THERAPY (2000). גו� הטענה של ארNARTH כנגד החלטות 

ההחלטות מתקבלות כפרי של משא ומת� פוליטי ע� פסיכולוגי� : אלו הנה שה� מובילות לתוצאה מעגלית
לאחר מכ� אקטיביסטי� משתמשי� בהחלטות אלו כאילו . פולי המרהיגייז או אלו המתנגדי� לט�פרו

 מדעי אשר יוכיח כי טיפולי ההמרה על מנת למנוע מחקר פסיכולוגי, התקבלו על בסיס מחקרי אובייקטיבי
 .425' בעמ, 27 ש"לעיל ה, Kaufmanראו . יעילי�

 התקבלה חקיקה C.Dאורגו� ווושינגטו� , רזי'ניו ג, במדינות קליפורניה,  להל�)א(1.דכפי שיפורט בחלק   40
 .�ובמדינות נוספות הליכי החקיקה נמצאי� בשלבי� שוני, כאמור

לעיל , �APAהח " ראו דו.המדובר רק על ספרות מקצועית אשר עמדה בקריטריוני� מקצועיי� של מחקר  41
ח תלו את הצניחה בכמות המחקר הקליני "מחברי הדו. להסבר מפורט על מתודת המחקר, 3בפרק , 5ש "ה

 ופרסו� גילויי הדעת 1973 בשנת �DSMוצאת ההומוסקסואליות מה בה1981על טיפולי המרה מאז שנת 
המחברי� מצייני� כי קיימת קבוצה . נגד טיפולי המרה על ידי איגודי� של מטפלי בריאות הנפש השוני�

 המבקשי� לאמוד כיצד תופסי� מטופלי� את 1999יי� יותר שנערכו משנת וקטנה של מחקרי� עכשו
 .27' בעמ,  ש�;ותרפויטיי� או של קבוצות תמיכה דתיותההשפעה של טיפולי המרה פסיכ

טיפול יעיל הנו טיפול אשר נית� לראות בעקבותיו תוצאות חיוביות , על פי סטנדרט מחקרי פסיכולוגי  42
 .26' בעמ,  ש�;מבלי שנצפו נזקי� משמעותיי� כתופעות לוואי של הטיפול, שהתקבלו באופ� עקבי

דיווח של המטופל על תחושות של נזק , תופעות לוואי שליליות: ח ככולל"נזק הוגדר על ידי מחברי הדו  43
כתוצאה של ) זמ� ואנרגיה, למשל בזבוז כס�(נזקי� עקיפי� , שיעורי כישלו� גבוהי�, כתוצאה של הטיפול

 . ראו ש�;התערבויות טיפוליות לא יעילות
� בסטנדרט המדעי העדכני לבחינת נמצא כי רק מחקרי� בודדי� מבי� אלו שנסקרו עומדי. 42' בעמ, ש�  44

מבי� הבעיות המתודולוגיות הרבות שעליה� . יעילות� של טיפולי� פסיכולוגיי� מתערבי� ותוצאותיה�
ח נית� למנות קושי לייחס קשר של סיבה ותוצאה בי� טיפול ההמרה לשינויי התנהגות "הצביעו מחברי הדו

כלומר א� הטיפול הוביל , יטריו� השינוי הנמדדהיעדר הגדרה ברורה לקר; בשל היעדר קבוצת ביקורת
או ) למשל כהומוסקסואל או הטרוסקסואל, האופ� שבו פרט מזהה את עצמו(לשינוי בזהות המינית 

שמטופל יעיד כי אינו מחזיק , למשל, ייתכ�. של מטופל) הדפוסי� המיניי� והרומנטיי�(בהתנהגות המינית 
. אול� המשיכה המינית שלו לבני מינו תיוותר כפי הייתה, אליתעוד בזהות או התנהגות מינית הומוסקסו

. ביקורת מרכזית נוספת נוגעת לתוק� החיצוני של המחקרי� בשל מידת ההומוגניות הרבה של מושאיה�



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  ויגאל אברהמי נטע פטריק

688 

י מינימלי דיווחו על תוצאות חיוביות יותר ניכר מהסקירה כי מחקרי� שאינ� עומדי� בסטנדרט מקצוע
ביחס ליעילות� של טיפולי המרה לעומת מחקרי� אשר עמדו בסטנדרטי� מקצועיי� של מחקר 

עלה כי ג� מחקרי� אשר עמדו בסטנדרט מקצועי ,  ביחס לשאלת יעילות� של טיפולי המרה45.קליני
 הצליחו לתרג� תוצאות אלו להתנהגות לא, והצליחו להצביע בתנאי מעבדה על שינוי בעוררות המינית

,  מחקרי� מעטי� הצביעו על הפחתת המשיכה לבני אותו מי�46.המטופלי� לאור� זמ� בחיי היומיו�
ח כי אי� אינדיקציה קלינית " לסיכו� קבעו מחברי הדו47.וזאת בקרב שיעור נמו� מאוד של המטופלי�

ייה מינית וכי הטיפולי� א� עלולי� לגרו� או מדעית ליעילות� של טיפולי המרה בגרימת שינוי בנט
� ח אימ� ה" בעקבות ממצאי הדו48.חרדה ואובדנות, כגו� דיכאו�, במקרי� מסוימי� לנזק למטופלAPA 

  :כי, בי� היתר, החלטה שבה נאמר

“The APA encourages mental health professionals to avoid misrepresenting the 

efficacy of sexual orientation change efforts by promoting or promising change in 

sexual orientation when providing assistance to individuals distressed by their own 

or others’ sexual orientation”.49  

ת� של קליני נעשה ניסיו� לבסס קלינית את מידת הצלח�בשנותיו הראשונות של המחקר הפסיכולוגי
מאז שנות התשעי� בדקו מחקרי� על טיפולי המרה את האופ� שבו , בשונה מכ�. טיפולי המרה

 בי� היתרונות של טיפולי המרה 50.מטופלי� חווי� את היתרונות והחסרונות המגולמי� בטיפולי� אלו
אשר דווחו במסגרת מחקרי� אלו נית� למנות את קיומה של סביבה תומכת שבה המטופלי� דני� 

פיתוחה של מסגרת קוגניטיבית המאפשרת להערי� מחדש את הנטייה המינית , קונפליקטי� הפנימיי�ב
ביחס לתחושות אלו נטע� . ולהגביר את ההערכה העצמית ומציאת תמיכה חברתית ומודלי� לחיקוי

�ח ה"בדוAPAכי ה� אינ� ייחודיות לטיפולי המרה אלא אופייניות לקבוצות תמיכה והעלאת מודעות  ,
   51.טיפולי המרה אינ� מספקי� יתרונות נוספי� עליה�כי ונראה 

הגברת השליטה על , היו מטופלי� אשר דיווחו על שינוי הנטייה המינית או הזהות המינית
 קבלת הנטייה המינית ההומוסקסואלית כתולדה של ניסיו� לשינוי –ההתנהגות המינית או להבדיל 

 
ומידת ההומוגניות של קבוצה זו , 18כמעט כל המחקרי� המוקדמי� נערכו על גברי� לבני� מעל גיל 

 .32–28' בעמ, ש�. י�השתנתה רק במעט לאור� השנ
 .35' בעמ, ש�  45
 .431' בעמ, 27ש "לעיל ה, Kaufmanראו מנגד . 38' בעמ, ש�  46
 . 43' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAהח "דו  47
 .35' בעמ, ש�  48
49  AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, APPROPRIATE AFFIRMATIVE RESPONSES TO SEXUAL 

ORIENTATION DISTRESS AND CHANGE EFFORTS (2009), available at www.apa.org/about/policy/ 
sexual-orientation.pdf .החלטה זו אומצה לצד החלטת ה�APA עדיי� אשר 1997 משנת � :בתוק

RESOLUTION ON APPROPRIATE THERAPEUTIC RESPONSES TO SEXUAL ORIENTATION ADOPTED BY THE 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION COUNCIL OF REPRESENTATIVES, AUGUST 14, 1997. 
ח וויהנשעני� ברוב� על ד,  נכתב כי מחקרי� אלו�APAח ה"בדו. 38' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAהח "דו  50

אינ� מספקי� בסיס מדעי להכרעה ביחס , סובייקטיבי של מטופלי� אחרי טיפולי המרה שוני� שעברו
למידת יעילות� של טיפולי המרה משו� שאנשי� נוטי� לתאר באור חיובי תהליכי� שעברו ושעליה� ה� 

טיפולי  טוע� כי ג� א� טענה זו נכונה הרי שאי� משמעותה שNARTHארגו� . מדווחי� ממרחק של זמ�
 .428' בעמ, 27ש "ה לעיל, Kaufman ראו. המרה אינ� יעילי� אלא שנדרש לעשות מחקר נוס� בתחו�

 .85' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAהח "דו  51
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ח כי עומק האמונה הדתית של המשתתפי� "נטע� בדו ביחס אליה� 52.הנטייה המינית אשר כשל
ככל שהמוטיבציה . במחקרי� אלו השפיע על האופ� שבו ה� מפרשי� את טיפולי ההמרה שעברו

כ� גדל הסיכוי שמטופל ידווח על שינוי בנטייה , לשינוי הייתה נטועה באמונה דתית עמוקה יותר
   53.המינית בעקבות טיפול ההמרה

  שאלת הנזק ) ג(

נת יעילות� של טיפולי המרה כרוכה בבחינת קיומ� של תופעות לוואי או נזקי� כתוצאה אפשרית בחי
� הח " מחברי דו54.של הטיפולAPA אימצו הגדרה רחבה של נזק אשר עלול להיגר� עקב טיפולי המרה 

 החוקרי� ג� בחנו את 55.אלא ג� להשחתת כס� וזמ� על טיפולי� אלו, והתייחסו לא רק לנזק נפשי
, בתרומת� לחיזוק סטיגמות שליליות נגד חברי הקהילה, ב"זק שמסבי� טיפולי המרה לקהילת הלהטהנ

  56.ולא הגבילו את עצמ� לבחינת הנזק למטופל הספציפי שעובר טיפולי המרה
משמעי על נזק שהוא תוצאה מובהקת של �ח מודי� כי קיי� קושי להצביע באופ� חד"מחברי הדו

 בספרות המחקרית יש 57.בי� היתר לאור מגוו� הטיפולי� הרחב שקיי�, כל טיפול המרה באשר הוא
, גרמו לחרדה, אשר עשו שימוש בטכניקות טיפול אוורסיביות, אינדיקציה לכ� שטיפולי� מוקדמי�

 טיפולי� אלו אופיינו בשיעורי נשירה 58.מחשבות אובדניות אצל חלק מהמטופלי�לדיכאו� וא� ל
 ביחס לטיפולי� מאוחרי� 59. ה� על אפקטי� שליליי� של הטיפולהעשויי� ללמד א�, גבוהי� מאוד

התוצאות מובהקות ) Talk Therapy(שאינ� אוורסיביי� אלא מתבססי� על שיח ע� המטופל , יותר
תחושות אשמה ושנאה , דיכאו�, חלק מהמטופלי� דיווחו על תוצאות שליליות כגו� חרדה. הרבה פחות

קבלה עצמית ותחושת ,  על תוצאות חיוביות כגו� תחושות הקלהאחרי� דיווחו, לעומת זאת. עצמית
ח קבעו כי אי� ביכולת� לקבוע מסמרות ביחס לסיכויי גרימת נזק למטופל " מחברי הדו60.שייכות

  61.כתוצאה של טיפולי המרה בשל היעדר מחקר אמפירי אמי� בתחו�

 טיפולי המרה בישראל. 3

ראל נערכי� טיפולי המרה ה� על ידי פסיכולוגי� ג� ביש, בדומה לתמונת המצב בארצות הברית
הארגוני� , עוד בדומה לארצות הברית. ומטפלי� מתחו� בריאות הנפש וה� על ידי ארגוני� דתיי�

עובדי� סוציאליי� ומטפלי� אחרי� ומפני� לטיפול פרטני , הדתיי� פועלי� בשיתו� ע� פסיכולוגי�

 
 .49' בעמ, ש�  52
 .50' בעמ, ש�  53
 .41' בעמ, ש�  54
 .68, 50' עמב, ש�  55
 .65' בעמ, ש�  56
57  Nick Clair, Chapter 835: “Gay Conversion Therapy” Ban: Protecting Children or Infringing 

Rights?, 44 MCGEORGE L. REV. 541, 555–556 (2013); Jacob M. Victor, Regulating Sexual 
Orientation Change Efforts: The California Approach, Its Limitations, and Potential Alternatives, 

123 YALE L. J. 1352, 1540–1541 (2014). 
 .68' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAהח "דו  58
 .68' בעמ, ש�  59
  .42–41' בעמ, ש�  60
 .42' בעמ, ש�  61
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ומיננטיות של ארגוני� דתיי� העוסקי� בטיפולי המרה הד, כפי שצוי� בחלק הקוד�. אצל גורמי� אלו
נושא אשר היה טאבו , מפתיחת השיח על הומוסקסואליות בקרב קהילות דתיות, בי� היתר, נובעת

   62.מוחלט עד לשני� האחרונות

  הזווית הפסיכולוגית) א(

 אול� 63,ה�כיו� אי� מידע מהימ� על היק� טיפולי ההמרה הנערכי� בישראל או על האפקטיביות של
התגלגלה שאלת האתיקה של טיפולי� אלו , כמו בארצות הברית, בישראל. אי� ספק כי התופעה קיימת

 התפרס� נייר 2011 בשנת 64.לפתחי האיגודי� המקצועיי� של הפסיכולוגי� והעובדי� הסוציאליי�
וגי� עמדה שחיברה ועדה של פסיכולוגי� אשר מונתה לבחו� את הנושא מטע� הסתדרות הפסיכול

פרי עבודתה של ועדה בת ,  המסמ� ב� שלושת העמודי�65").י"נייר העמדה של הפ: "להל�(בישראל 
מאמ� את הסקירה הספרותית המובאת ,  אשר ישבה על המדוכה במש� שנה וחצי66חמישה חברי�

�הח "בדוAPA הבסיס המקצועי והעדויות האמפיריות להצלחת� של טיפולי המרה הוא " ומציי� כי
י אינו נוקט את הלשו� הנחרצת בה נקט ארגו� "נייר העמדה של הפ,  ע� זאת67".מדיקלוש ל

 
 .12' בעמ, 18ש "לעיל ה, דרור  62
 174מתוכ� ; ד" פוני� להו291: ד בקרב הפוני� אליו העלה את הנתוני� הבאי�"משאל אשר ער� ארגו� הו  63

 המטפל לא 258 המטפל היה פסיכולוג ואצל 33אצל ;  ביסקסואלי��88 הגדירו את עצמ� הומוסקסואלי� ו
 התחתנו כי 94; ו שנמשכי� יותר לנשי� אמר�24 אמרו שאי� שינוי בנטיית� המינית ו248; היה פסיכולוג

דיכאונות : נזקי� שדווחו על ידי משתתפי הסקר כללו;  עדיי� נשואי�36מתוכ� , חשבו שזה יעבור
הנתוני� הוצגו על ידי הרב רו� . משבר אמונה, פגיעה בחשק והתפקוד המיני, שנאה עצמית, ממושכי�

�  ראו.6.11.2012יכולוגי� לישראל שנער� בתארי� בכנס משות� ע� הסתדרות הפס, ד"ראש ארגו� הו, יוס
-Ynet 8.11.2012 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L "ד" פניות להו6,000קרוב ל : יש הומואי� דתיי�"

4302926,00.html. 
י המציינת שהרקע להקמת ועדת הבחינה היה פניות שנעשו אליה "ראו פרסו� של ועדת האתיקה של הפ  64

 :זמי� ב, )2012ינואר  (54 פסיכואקטואליה" נייר עמדה בנושא טיפולי המרה"תיקה ועדת הא. בנושא
www.psychology.org.il/sites/psycho/UserContent/files/psycho-actualia/psycho_1_12.pdf. ועדת 

סוגיות "ראו יהודית אכמו� . י"י יכולה לדו� רק בתלונות על פסיכולוגי� החברי� בהפ"האתיקה של הפ
יהודית אכמו� , גבי שפלר (508 ,503סוגיות אתיות במקצוע הייעו� והטיפול הנפשי " תיות בפסיכולוגיהא

הנו גו� וולונטרי שהוק� בשנת ) י"הפ(הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל  ).2007, וגבריאל וייל עורכי�
 הקמתה רוב ע�.  לש� קידו� הרמה המקצועית והאתית של פסיכולוגי� וקידו� מעמד� המקצועי1957

ראו . רוב� של הפסיכולוגי� היו חברי� בה אול� כיו� פחות ממחצית הפסיכולוגי� באר� חברי� בה
 .505–504' בעמ, ש�, אכמו�

: זמי� ב, )1.11.2011, חוות דעת של הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל" (נייר עמדה בנושא טיפולי המרה"  65
www.psychology.org.il/%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7 
%94-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95% 

D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94 . 
א� א� , אנו רואי� בכ� טע� לפג�. ב"איש מחברי הוועדה אינו משתיי� לקהילת הלהט, למיטב ידיעתנו  66

הא� בוועדה אשר דנה בסוגיה : גת מגבולותיו של פרק זההחור, עולה השאלה. אי� חובה משפטית בכ�
יות� זעירא  לעניי� זה ראו ?בי�"בית מ� הראוי שתהיה נציגות ללהט"בעלת השפעות על הקהילה הלהט

  .בספר זה, 116ש "ה ,"זהות מגדרית והזכות לשוויו�, נטייה מינית: לא שווי� לבד"וברק מדינה 
  .1מסקנה מספר , 2' בעמ, 65ש "לעיל ה, י"נייר העמדה של הפ  67
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אשר שלל טיפולי המרה המבוססי� על ההנחה שנטייה מינית היא מחלת , הפסיכולוגי� האמריקני
   68.נפש

נייר העמדה קורא לפסיכולוגי� העורכי� טיפולי המרה ליידע את המטופל על אודות גו� הידע 
להימנע מלהבטיח שינויי� , הקובע שאי� תמיכה מחקרית ליעילות� של טיפולי המרה, �המקצועי הקיי

נייר ,  נוס� על כ�69.שאי� ערובה לקיומ� וכ� ליידע את המטופל בדבר סיכוני� ונזקי� אפשריי�
 70,י פוסל מפורשות שימוש בטיפול התנהגותי אוורסיבי אשר עלול להזיק למטופל"העמדה של הפ

 קטיני� הוא קובע כי על המטפל להבטיח שה� אינ� מגיעי� לטיפול בכפיית ובאשר למטופלי�
   71).לדוגמה הורי� או רבני�(הסביבה שלה� 

י וא� " אימ� איגוד העובדי� הסוציאליי� באופ� רשמי את מסקנות נייר העמדה של הפ2014ביוני 
יימנע מלעסוק , סוקוכל איש מקצוע המכבד את עצמו ואת עי"כי , מפי העומד בראשו, הוסי� וטע�

כ יעל "ח, בעקבות פנייה של משרד הבריאות ושרת הבריאות לשעבר,  מאוחר יותר72".בטיפולי המרה
מועצת הפסיכולוגי� . י"את נייר העמדה של הפ, 2014באוקטובר , אימצה מועצת הפסיכולוגי�, גרמ�

י� לעיסוק בפסיכולוגיה ובי� סמכויותיה לייע� לשר הבריאות בענייני� הנוגע, הנה גו� סטטוטורי
  : כתבובה נ,  בעקבות החלטה זו פרס� משרד הבריאות אזהרה לציבור מפני טיפולי המרה73.בישראל

למרות שבפועל , המטפלי� בשיטה זו מייצרי� מצג שווא של הכרה מדעית בשיטה"
אי� עדויות מחקריות להצלחת שיטה כלשהי לגבי האפשרות להמרה ויש א� עדויות 

  .לנזק אפשרי

נייר העמדה של מועצת הפסיכולוגי� והסתדרות הפסיכולוגי� מציי� כי יש להזהיר את 
כאלה ומדגישי� שמדובר ' מטפלי�'הציבור מפני הסכנות הצפויות לציבור מצד 

  74".בטיפולי� שאינ� ראויי� אתית ומקצועית

 
י א� רומז על קיומה של הטיה מחקרית ומעלה את הסברה שהעדויות האמפיריות "נייר העמדה של הפ  68

קלושות משו� שבעיד� התקינות הפוליטית קשה עד בלתי אפשרי להשיג מימו� לעריכת מחקרי� אשר 
נוכח מסקנותיה של לנציי� כי . ש�, י"ראו נייר העמדה של הפ. טיביות של טיפולי המרהיבחנו את האפק

שלילה נחרצת של טיפולי המרה משו� מת� �שכ� ראו באי, היו רבני� שא� בירכו על נייר העמדה, הוועדה
 "'בשורה גדולה': רבני� על מסמ� טיפולי המרה"לעניי� זה ראו למשל קובי נחשוני . הכשר לעריכת�

Ynet 8.2.2012 www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4187213,00.html; טיפולי ההמרה " צביקה דנטלסקי
 .www.kipa.co.il/family/50387.html 26.12.2012 כיפה" הומוסקסואליות ניתנת לשינוי, מצליחי�

 .4נה מספר מסק, 2' בעמ, 65ש "לעיל ה, י"נייר העמדה של הפ  69
 .ש�  70
 .5' בפס, ש�  71
, ס"י בנושא טיפולי המרה על ידי איגוד העו"אימו� נייר העמדה של הפ, הסתדרות הפסיכולוגי� בישראל  72

 www.psychology.org.il/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5-%D :בזמי� , 30.6.2014
7%A0%D7%99%D7%99%D7%A8-%D7%A2%D7%9E%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%9C-
%D7%94%D7%A4-%D7%99-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%98%D7 
%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94-%D7%A2% 
D7%99-%D7%90%D7%99%D7%92%D7%95%D7%93-%D7%94%D7%A2%D7%95-%D7%A1.  

  .1977–ז"התשל, חוק הפסיכולוגי�ל )1(48' ס  73
אתר משרד הבריאות " ת הציבור מפני טיפולי המרה לשינוי נטייה מיניתמשרד הבריאות מזהיר א"  74

5.10.2014 www.health.gov.il/newsandevents/spokemanmesseges/pages/05102014_1.aspx.  
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 ברורות טר�, שפורסמה בסמו� להשלמת כתיבת פרק זה, משמעויותיה של אזהרת משרד הבריאות
  . ונתייחס להשפעותיה האפשריות בהמש� הפרק

  הזווית הדתית) ב(

� 2001הפועל משנת " עצת נפש"הבולט הוא ארגו� , מבי� הארגוני� הדתיי� העוסקי� בנושא באר
 75".נטיות הפוכות הומוסקסואליות[...] המתמודדי� מול סוגיות של [...] מושיט יד לגברי� צעירי� "ו

סדנאות וקו , ת טיפולי המרה וא� מקיי� כאלו בעצמו באמצעות קבוצות תמיכההארגו� תומ� בעריכ
אול� הוא מפנה פוני� , אי� מטפלי� המועסקי� מטעמו" עצת נפש" ל76.ח� המאויש על ידי מתנדבי�

" עצת נפש" ארגו� 77.המעונייני� בכ� לפסיכולוגי� ועובדי� סוציאליי� אשר עורכי� טיפולי המרה
ופעילותו נשענת על ההנחה , NARTHמייסד , יסוז� ניקולו'יכולוגית של גנתו הפסאימ� את מש

הטיפולית שהומוסקסואליות היא הפרעה פסיכולוגית שהנה תולדה של בעיית הזדהות של הילד ע� 
ומאחוריו עומדת שורה ארוכה של רבני� בכירי� ,  הארגו� הוק� על ידי הרב שלמה אבינר78.אביו

   79.בציונות הדתית
: כמו�"הינו ארגו� , א� מצדד א� הוא בטיפולי המרה, וס� המציג עמדה מרוככת יותרארגו� נ

הכרה בזכות� של המעונייני� בטיפול "המציי� כי הוא תומ� ב, "הומואי� דתיי� ואורתודוקסי�
שאי� מדובר בערובה  תו� הכרה בכ�, לממש אפשרות טיפול זו פסיכולוגי בנושא נטיית� המינית

 
 www.atzat-nefesh.org/index.php/%D7%90%D7%95%D7%93%D7%95%D7 :אודות עצת נפש  75

%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%A9.  
הפסיכולוג " האבחו� המהיר שער� מתנדב עצת נפש בשיחה טלפונית ע� פונה ראו רננה לויאני שללתיאור   76

 MAKO 9.3.2012 www.mako.co.il/pride-weekend/Article-d70מגזי�  "אתה לא הומו: אמר לי
4f3ec58fe531006.htm . לאחרונה פורסמה כתבת תחקיר של כתבMAKOוהתחזה " פשעצת נ" שפנה ל

, נתנאל אזולאי: לבחור המעוניי� לעבור טיפול המרה במטרה לקבל מבט מבפני� על הפעילות של הארגו�
 MAKO 18.3.2015מגזי�  "'שתוק'לומר לו , לאל� את הסוס, אתה צרי� לרס� את התשוקות של�"

www.mako.co.il/pride-weekend/Article-ab3d303ddfd2c41006.htm.בות פרסו� הכתבה  נציי� כי בעק
ונשקלי� צעדי� " עצת נפש"ב תלונה במשטרה כנגד "ונוכח אזהרת משרד הבריאות הגישה אגודת הלהט

 "ב תגיש תלונה במשטרה"אגודת הלהט: בעקבות תחקיר מאקו" ראו נתנאל אזולאי .משפטיי� נוספי�
MAKO 22.3.15 www.mako.co.il/pride-news/local/Article-bdaf10edf014c41006.htm.  

 תבחר תוכל ג� אתה להצטר� לעשרות הפוני� אלנו ולקבל הפניה לאנשי מקצוע העובדי� בשיטה זו א�"  77
 www.atzat-nefesh.org/index.php/%D7%A1%D7% אתר עצת נפש" ומשלבי� אותה בעבודת�

99%D7%95%D7%A2-%D7%A2%D7%A6%D7%AA-%D7%A0%D7%A4%D7%A9/%D7%A0% 
D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%95%D7%9B%D7%95%D7%A 
A%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D%D7%94%D7%95%D7%9 
E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7 
%AA%D7%95%D7%92%D7%99%D7%99%D7%96/26%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99 
%D7%9D%D7%9C%D7%94%D7%AA%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%93%D7%95%D7% 
AA%D7%91%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%95%D7%AA%D7%94%D7%A4%D7%95%D 

7%9B%D7%95%D7%AA/85-2012-01-03-15-33-52. 
באתר " טיפי� לאבהות טובה " תחת המדור,כ� למשל. )א(1. בי בחלקסשל ניקולוראו פירוט על משנתו   78

להבי� בצורה , התעמלות,  להשתלב יותר בספורטעזור לו" –מופיעה עצה הקוראת לאבות " עצת נפש"
 ".טובה יותר אי� גברי� הטרוסקסואלי� חושבי� ומרגישי�

  .רשימת הרבני� מפורטת באתר הארגו�  79
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 הארגו� פתח קר� 80".לא הוכחו דיי� י מדובר בתהלי� שתוצאותיו ומידת הצלחתווכ בטוחה לשינוי
 וא� מפעיל 81"בנושא נטיית� המינית"גמילות חסדי� שנועדה לממ� טיפול פסיכולוגי לגברי� צעירי� 

מציעי� , ד"או הו" חברותא"כגו� ,  ארגוני� דתיי� נוספי�82.מיז� שידוכי� בי� הומואי� ללסביות
בראשות הרב , ד"ארגו� הו. י של הומואי� דתיי� ומתנגדי� במוצהר לעריכת טיפולי המרהתמיכה וליוו

י ולמשרד הבריאות "פועל ציבורית נגד טיפולי המרה בישראל וא� עמד מאחורי הפנייה להפ, רו� יוס�
ארגו� , "קול� בת "83.נתוני� ומידע על אודות טיפולי� אלו, לאחר שאס� מאות עדויות, להידרש לנושא

   84.יצא א� הוא נגד פרקטיקה זו, של לסביות דתיות

 סוגיות משפטיות בטיפולי המרה. ג

המתעוררות במסגרת הדיו� בטיפולי פרק זה נבקש להצביע על הסוגיות המשפטיות חלק זה של הב
פסיכולוגית לבחינת טיפולי המרה התמקדה בשאלת יעילות� �הזווית הרפואית.  פסיכולוגיי�המרה

תו� אימו� , העיסוק המשפטי בסוגיה מתרג� שאלות אלו לשפת הזכויות. ק הגלו� בה�ופוטנציאל הנז
ג� הנזק הפוטנציאלי שעלול להיגר� . החורגת מגדרי הנזק למטופל הספציפי, "נזק"הגדרה רחבה של 

וכ� ג� הנזק , לעוסקי� בטיפולי המרה לנוכח ניסיונות הסדרה של התחו� רלוונטי בעיני המשפט
ב מעצ� קיומ� של טיפולי� הטועני� כי שינוי בנטייה המינית אפשרי וא� "לקהילת הלהטהפוטנציאלי 

בחינה רחבה יותר ושקלול שיקולי� , לדעתנו, המסגרת המשפטית התאורטית מאפשרת, במוב� זה. רצוי
  .נורמטיביי� ופרקטיי� אשר לא קיבלו ביטוי הול� בשיח הרפואי

נפתח . כרלוונטיי� לדיו� תיעשה בחלוקה למספר תחומי�בחינת השיקולי� המשפטיי� אשר זיהינו 
ונמשי� בשיקולי� שקשורי� למטפלי� , בית"בשיקולי� הקשורי� לזכויות המטופל והקהילה הלהט

  .ולארגוני� שעורכי� טיפולי המרה

  ב"שיקולי� הנוגעי� למטופל ולקהילת הלהט. 1

  הזכות לאוטונומיה של המטופל) א(

לי המרה מעוררות שאלות של אוטונומיה וכבוד האד� של מטופל המעוניי� הצעות לרגולציה על טיפו
למעט במקרי� , המשפט אינו נוהג להתערב ברצונותיו של הפרט, ככלל. לעבור טיפולי� מסוג זה

 
 .www.kamoha.org.il/?page_id=62" מי אנחנו"כמו�   80
  .www.kamoha.org.il/?p=3417" קר� למימו� טיפול פסיכולוגי: חדש"כמו�   81
  .www.kamoha.org.il/?p=5533"  מיז� שידוכי� בי� הומואי� ללסביות– 'אנחנו'"כמו�   82
טיפולי� , השילוב של סודיות  .היא המבנה הסודי וחוסר השקיפות' עצת נפש'אחת הבעיות החמורות ע� "  83

מטופלי� שמוכני� לעשות הכול ובכול , מטפלי� סודיי� וכריזמטיי� היוצרי� תלות של המטופלי�, סודיי�
ר "ראו ג� תגובת יו. www.hod.org.il/?en=0&pg=1&sc=1" ד"על הו"ד "הו".  זהו מתכו� לאסו�–חיר מ
 .68 ש"לעיל ה,  דנטלסקי–ד "להו, צביקה דנטלסקי, "עצת נפש"

 http://www.bat-kol.org/%D7%A2% )27.12.2012(קול בנוגע לטיפולי המרה �עמדת בת, קול�בת  84
D7%9E%D7%93%D7%AA%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%91%D7% 
A0%D7%95%D7%92%D7%A2%D7%9C%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D 

7%99%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%94. 
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, הקריאה לערו� רגולציה משפטית על טיפולי המרה. חריגי� המצריכי� התערבות לש� הגנה עליו
היא התערבות פטרנליסטית לכאורה בבחירה , ליל מחו� לחוקובפרט כזו המבקשת להוציא� כ

ובמקרי� , בתחו� הרפואה נית� משקל נכבד. שאמורה להיות של הפרט המעוניי� בטיפול ושלו בלבד
בייחוד כאשר מדובר באד� בגיר , לאוטונומיה של המטופל ולרצונו החופשי, מסוימי� א� מכריע

קיימי� הליכי� רפואיי� אלקטיביי� ,  כ� למשל85.לטותיוהמודע לרצונותיו ולתוצאות הכרוכות בהח
אול� החוק אינו אוסר על , בלא שהתוצאות המבוקשות בסופ� מובטחות, הכרוכי� בסיכו� המטופל

   86.קיומ� ומאפשר אות�
לרבות הנסיבות המביאות אד� לעבור טיפולי� , יש הטועני� כי הנסיבות של טיפולי ההמרה, מנגד

וכי אי� מקו� להשוות בי� הליכי� רפואיי� אלקטיביי� ובי� , תערבותו של המחוקקמחייבות את ה, אלו
הטיעו� התומ� באוטונומיה של המטופל מתעל� מכ� שבמקרה של ,  לפי גישה זו87.טיפולי ההמרה

אשר נובעת , טיפולי המרה קיימת נחיתות קבוצתית אפריורית של הקבוצה שאליה משתיי� המטופל
. והיא העומדת בבסיס הבחירה לעבור טיפול המרה,  וממוש� של אותה קבוצהמדיכוי חברתי ממוסד

ולבחו� אותה , של מטופל המבקש לעבור טיפולי המרה, לכאורה, יש לחשוד אפוא בהסכמה החופשית
יש משנה תוק� בייחוד במקו� שבו האד� מושפע מסביבה קרובה שדוחה אלו לדברי� .  יתרהבקפדנות

  . עליו לעבור טיפולי� אלו כתנאי להתקבלותו חזרה אליהאותו וייתכ� שא� כופה 
התנגדויות רבות לטיפולי המרה נעוצות בספק המוטל בבחירה האמתית והחופשית של , ואכ�

 )meaningful consent(יש המצביעי� על היעדר קיומה של הסכמה אמתית מדעת . מטופלי� בהלי�
� כי מטפלי� יוצרי� אצל מטופלי� ציפיות בלתי יש הטועני. כסיבה לצור� בהגברת הרגולציה בתחו�

 כי מטפלי� בטיפולי המרה תולי� את הצלחת הטיפול או כישלונו א� ורק 88,סבירות להצלחת הטיפול
 או כי מטפלי� מציגי� הומואי� 89,או במידת אדיקותו הדתית במוטיבציה של המטופל להשתנות

  90.ויחסי� הומוסקסואליי� באופ� שלילי
מיה וכבוד האד� ה� שיקולי� כבדי משקל לטובת מת� האפשרות למטופלי� להתוות ער� האוטונו

, ע� זאת. ג� א� מדובר בטיפול אשר יעילותו שנויה במחלוקת, את אופי הטיפול שה� חפצי� בו
כזו המבוססת על ְמרב המידע ביחס להלי� הטיפול המומל� , הבטחת קבלתה של הסכמה אמתית מדעת

ומידע על , תופעות הלוואי האפשריות, סיכוני� והסיכויי� הטמוני� בוה, תוצאותיו, ומטרתו

 
 .1355' בעמ, 7ש "לעיל ה, Cruzראו . יש העורכי� השוואה בי� טיפולי המרה להפלות  85
  . הדוגמה הקלאסית לעניי� זה הנה ניתוחי� פלסטיי�  86
87  Cruz ,1337' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
מנגד יש הטועני� כי מטופלי� מודעי� לחלוטי� לכ� שהתהלי� עשוי להיות ארו� וקשה . 1355' בעמ, ש�  88

. ה שתידרש מה� ומסגרת הזמני� לטיפולוכי מטפלי� מציגי� למטופליה� הערכה ריאליסטית של ההשקע
 .432' בעמ, 27ש "לעיל ה, Kaufmanראו 

דבר זה מחזק תחושות של כישלו� עצמי בקרב אלו שאינ� משני� את נטיית� המינית בעקבות הטיפול   89
, Drescher.  את הטיפולויכול לגרו� לדיכאו� ולהותיר את המטופל במצב גרוע משהיה בו כאשר התחיל

 .1352' בעמ, 7ש "לעיל ה, Cruz; 196' בעמ, 16ש "לעיל ה
ובו נאמר לו שיחסי� הומוסקסואליי� מבוססי� , ראו למשל סיפורו של פול מור על טיפול ההמרה שעבר  90

 ,Paul Moor, The View From Irving Bieber's Couch: Heads I Win. אינהרנטית על עוינות ולא על אהבה
Tails You Lose, in SEXUAL CONVERSION THERAPY: ETHICAL, CLINICAL AND RESEARCH PERSPECTIVES 

21, 27 (Ariel Shidlo et al. eds., 2001) ;Drescher ,191' בעמ, 16ש "לעיל ה. 
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 תגביר את האוטונומיה של המטופלי� ותגדיל את 91,אלטרנטיבות טיפוליות נוספות להלי� המוצע
על היקפה של . הסיכוי שבחירת� מתבססת על שקילה רציונלית ומודעת של הסיכויי� והסיכוני�

, ואול�. בהקשר של טיפולי המרה נרחיב בחלק הרביעי בפרק זה, לדעתנו, ההסכמה מדעת הנדרשת
אשר יבטיחו את , נית� לציי� כבר עתה מספר דרישות הרלוונטיות להסכמה מדעת לטיפולי המרה

הצגת גו� הידע הקיי� בתחו� טיפולי ההמרה והנתוני� על חוסר יעילות� ופוטנציאל : כגו�, קיומה
כגו� , בית אינה מחלת נפש והצגת אלטרנטיבה טיפולית"ינית לההבהרה כי נטייה מ, הנזק הגלו� בה�
  . שעליו הרחבנו בחלק השני בפרק, הטיפול המעצי�

שימוש בכלי ההסכמה מדעת הנו ראוי לש� עריכת איזו� , בכל הנוגע למטופלי� בגירי�, לדעתנו
ע� זאת ברור כי . בי� הגנה על האוטונומיה של הפרט לבי� מניעת טיפולי� בעלי פוטנציאל נזק בצד�

שיש לבחו� את הסכמת� לטיפול בזהירות , האיזו� צרי� להיות שונה כאשר מדובר במטופלי� קטיני�
ובה� הלח� , נתייחס בקצרה למספר נקודות משמעותיות בעינינו לנושא ההסכמה של קטיני�. רבה

 של ילדיה� ועקרו� הזכויות של הורי� להכוונת התפתחות�, המופעל על קטיני� על ידי גורמי סמכות
  .הרלוונטי לבחינת עמדותיה� של קטיני� בוגרי�, "הכשרי� המתפתחי�"

להבחנה בי� קטיני� לבגירי� יש חשיבות רבה בכל הנוגע לשאלת האוטונומיה של המטופל לבחור 
ולעתי� ג� , סביבת� החינוכית הקרובה, קטיני� רבי� נתוני� להשפעת משפחת�. לעבור טיפולי המרה

לאור השפעת� של גורמי� אלו והחשש , לגישתנו.  תפיסת עולמ�את המעצבבאופ� ,  הרוחניתסביבת�
 92.מכפיית טיפול על קטי� מתעורר ספק רב ביחס למידת האוטונומיה שיש לקטי� בבחירת הטיפול

אשר בוח� את הסכמתו של המטופל להלי� בהתבסס על היק� , ספק א� כלי ההסכמה מדעת, מכא�
טיפולי כאשר מדובר בהנו מענה מתאי� או מספיק ביחס לקטיני� ,  על ידי המטפלהמידע שנמסר לו

במובח� מהסכמת האפוטרופוס , עולה קושי ניכר בבחינת הסכמתו של הקטי� עצמו, נוס� על כ�. המרה
  .לטיפולי� אלו, שלו

 עמדת האפוטרופוסי� החוקיי� של הקטי� הנה שיקול משפטי שיש להתייחס, בהקשר של קטיני�
זכות אד� טבעית "הפסיקה בישראל א� התייחסה לזכות ההורה להכווי� את התפתחות ילדו כאל . אליו

א� שלא בנקל ,  ואול�93.ואל פעולות ההורה ככאלו שחזקה עליה� שנעשות לטובת הילד, "וראשונה
 התערבות כזו אכ� תיעשה 94,בשיקול הדעת ההורי, ובראש� בתי המשפט, יתערבו מוסדות המדינה

קרי� שבה� ההורה אינו מקיי� כראוי את חובותיו או משתמש לרעה בסמכויותיו ההוריות באופ� במ

 
  ).1999 (550–548, 526) 4(נגד "פ, חיפה" כרמל"בית החולי� ' דעקה נ 2781/93א "ראו לעניי� זה ע  91
בהקשר זה יש לציי� כי קטיני� לפעמי� מוצאי� את עצמ� בפני בחירה בי� השתתפות בטיפול לשינוי   92

 Tyler Talbot, Comment, Reparative Therapy for Homosexualראו . הנטייה המינית לבי� גירוש מהבית
Teens: The Choice of the Teen Should be the Only Choice Discussed, 27 J. JUV. L. 33, 43 (2006). 

, פלוני' פלונית נ 6041/02א "דנ; )1995 (237–234, 221) 1(ד מט"פ, פלוני'  נ)קטי�(פלוני  2266/93א "ע  93
לרבות מבחינה , ורית להכווי� את התפתחות הילדלדיו� על הזכות הה). 2004 (257, 246) 6(ד נח"פ

וכ� על השפעת פגיעה בזכות זו , שעליה יורחב בהמש� הפרק, בהקשר של החקיקה האמריקנית, רפואית
' בעמ, 5ש "לעיל ה, Victor; 41–40, 33–30' בעמ, 8ש "לעיל ה, Hillבי� ראו "על שיח זכויות להט

1559–1562. 
, פלונית' היוע� המשפטי לממשלה נ 577/83א "ע; 238–237' בעמ, 93ש "לעיל ה, פלוני' פלונית נעניי�   94

 ).1984 (470–468 ,461) 1(ד לח"פ
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את האינטרסי� שלו ,  לש� כ� על בית המשפט לבחו� את טובת הקטי�95.המסכ� את הקטי� או פוגע בו
הכשרי� "בשני� האחרונות השתרש עקרו� ,  יתרה מכ�96.ואת פעולות ההורה בהתא� לאלו

, בחייו, לפיו יש לתת משקל לעמדותיו של הקטי� בהחלטות הנוגעות לו וקשורות בוש, "המתפתחי�
   97.לרבות בהקשרי� רפואיי�, בטובתו ובאינטרסי� שלו

כפייה של הורי� על קטי� לעבור טיפול המרה , נוכח הסיכוני� הגלומי� בטיפולי המרה, לגישתנו
הואיל , כמו כ�. ותו הבריאה והתקינהנגד רצונו אינה עומדת בקנה אחד ע� טובת הקטי� והתפתח

עקרו� , ושאלות הנוגעות לנטייה המינית ולזהות המגדרית מתעוררות ביתר שאת במהל� גיל ההתבגרות
רשויות המדינה ובתי המשפט , נכו� לפיכ� שמטפלי�. רלוונטי מאוד לענייננו" הכשרי� המתפתחי�"

, א� בניגוד לעמדת הוריה�, ור טיפולי� אלוישמעו את קול� של נערי� ונערות שיביעו התנגדות לעב
, לדעתנו,  הסכמה מדעת של ההורה או האפוטרופוס אינה יכולה98.ויתנו לעמדת� משקל מכריע

  99.לטיפול המרה, ובפרט קטי� בוגר, להיחשב מספיקה להבטחת הסכמתו של קטי�

 
 .237' בעמ, 93ש "לעיל ה, פלוני'  נ)קטי�( פלוני עניי�; 257' בעמ, 93ש "לעיל ה, וניפל' פלונית נעניי�   95
' נית נפלו 14622/97) ��ימשפחה (ש "ראו תמ" האינטרסי� של הקטי�"ו" טובת הקטי�"על ההבחנה בי�   96

, פלוני'  נ)קטי�(פלוני ראו עניי� " זכויות הילד"ו" טובת הילד"לעניי� ; )31.8.1998, פורס� בנבו (אלמוני
, מדינת ישראל' פלונית נ 4596/98פ "לעניי� בחינת טובת הקטי� ראו ע; 260–249' בעמ, 93ש "לעיל ה

פלוני  5710/05מ "לעניי� טובת הקטי� בהקשר של מת� טיפול פסיכולוגי ראו בע; )2000( 145) 1(נדד "פ
נציי� כי סוגיית טובת הקטי� והשמירה על האינטרסי� שלו מעלה א� ). 2006 (663) 2(ד סא"פ, פלוני' נ

 ראו למשל התייחסות). רלטיביז� תרבותי(שאלות כבדות משקל הנוגעות בסוגיית היחסיות התרבותית 
 –אל תרימו ידיי� " מיכאל ב� יאיר ורועי אוריאלי  אצללסוגיה זו בהקשר של ענישה גופנית בחינו� ילדי�

 ).2000 (20 ,2 ילדי�" ענישה גופנית בחינו� ילדי�
ראו הוועדה לבחינת עקרונות יסוד בתחו� הילד והמשפט ויישומ� " הכשרי� המתפתחי�"לעניי� עקרו�   97

 /index.justice.gov.il/Units/YeutzVehakika : זמי� ב,)2003 (265–255' ב חלק –ח כללי "דובחקיקה 
NosimMishpatim/Global/DOH_HAVEADA_221.pdf ;�הסכמה מדעת של קטי� אביר� � פנינה ליפשי

 קול קורא –טיפול רפואי בקטיני� "נעמי סיגל ו ענבל הוכמ�, גיל סיגל; )2006 (226–185 לטיפול רפואי
 על החובה האתית של פסיכולוגי� לשת� מתבגרי� בחוזה הטיפולי .)2001 (317  ומשפטרפואה" לשינוי

סוגיות אתיות במקצוע הייעו� " החוזה המקצועי"ג� א� יש הסכמה של ההורי� לטיפול ראו גבריאל וייל 
ו פלילי ראה בהקשר .)2007, יהודית אכמו� וגבריאל וייל עורכי�, גבי שפלר (205, 195והטיפול הנפשי 

נציי� כי א� המחוקק נת� בידי הקטי� זכות ). 25.6.2013, פורס� בנבו (מדינת ישראל' פלוני נ 7781/12פ "ע
בהפסקת היריו� של קטינה : לעבור טיפולי� מבלי להידרש להסכמת האפוטרופוס וא� לעתי� ללא ידיעתו

בדיקת נשאות ; 1977–ז"התשל,  בחוק העונשי�316 'סלפי  לא נדרש אישור נציג� ודי בהסכמתה שלה
HIV טיפול בקטי� נשא �אשפוז פסיכיאטרי ; 1996–ו"התשנ,  לפי חוק לגילוי נגיפי איידס בקטיני�– וא

; 1960–�" התש,)טיפול והשגחה( ולפי חוק הנוער 1991–א"התשנ, של קטי� לפי חוק טיפול בחולי נפש
הוראות לפי חוק חולה ; 2000–א"התשס,  לפי חוק מידע גנטי16ביצוע בדיקה גנטית לקטי� מעל גיל 

  ; Bellotti v. Baird, 443 U.S. 622, 642 (1979) בהקשר האמריקני ראו. 2005–ו"התשס, הנוטה למות
Hill ,33–30 'בעמ, 8ש "לעיל ה ;Talbot ,45–43' בעמ, 92ש "לעיל ה.  

 Clifford; 34 'בעמ, 92ש "לעיל ה, Talbotקטי� להחזיק בנטייה מינית הומוסקסואלית ראו של לעניי� זכות   98
J. Rosky, No Promo Hetero: Children's Right to be Queer, 35 CARDOZO L. REV. 425 (2013–2014) .

 John Alan Cohan, Parental Duties and the Right ofעניי� זכות של קטי� להתנגד לטיפול המרה ראו ל
Homosexual Minors to Refuse “Reparative” Therapy, 11 BUFF. WOMEN'S L.J. 67, 76 (2004). 

 ביכולת של קטיני� לאור זאת יש להבחי�. נערי� ונערות נמצאי� בתהליכי התבגרות שוני� בגילאי� שוני�  99
יש לבחו� , 16יש הטועני� כי כאשר מדובר בקטיני� מתחת לגיל . בגילאי� שוני� לקבל החלטה בעצמ�

לעניי� זה בהקשר . ובשי� לב לסוג הטיפול המוצע, את יכולת� לקבל החלטות אלו בקריטריוני� חמורי�
 ). 2006 (254 מבוא לדיני נזיקי�הנזיקי ראו עמוס הרמ� 
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  100ב"פגיעה בקהילת הלהט) ב(

שאלת השפעת� הסמלית והחברתית על קבוצת זווית נוספת לבחינת סוגיית טיפולי ההמרה היא 
 הטענה היא שטיפולי� אלו מחזקי� 101.בית כולה ולא רק על הפרט שעובר טיפול"המיעוט הלהט

 טיפולי המרה 102.בי� ככלל ושוללי� את דר� חייה� של אלו"סטריאוטיפי� ודעות קדומות כנגד להט
ובכ� ה� מסייעי� להשריש ,  וסטייהבית הפרעה נפשית"מחזקי� את התפיסה הרואה בנטייה מינית לה

ב ומנציחי� את הדיכוי והאפליה שקבוצה זו " בחברה כלפי כלל אוכלוסיית הלהטשליליותתפיסות 
 קרי –התומכי� בטיפולי המרה לעול� לא יציעו טיפול המרה הפו� ,  יתרה מזאת103.חווה ממילא

א� . פ� זה את נטייתו המינית עבור מטופל המבקש לשנות באו–הפיכה מהטרוסקסואל להומוסקסואל 
 104.נורמטיביות בחברה� אלא בכאלו המחזקי� ומבססי� את ההטרו, אי� מדובר בטיפולי� ניטרליי�, כ�

ב במנותק משאלת היעילות של "התנגדויות מהסוג הזה מבקשות לבחו� את סוגיית הנזק לקהילת הלהט
ההתנגדות לטיפולי המרה היא , בכ�. טיפולי המרה או פוטנציאל גרימת הנזק לפרט העובר טיפול

  105.נורמטיבית ולא מדעית או רפואית

 
משו� שהשפעת הסטריאוטיפי� המושרשי� , ב"כא� בחרנו להתייחס לקהילת הלהט,  משאר הפרקבמובח�  100

 .ות/נדרי�'בטרנסגבמסגרת טיפולי ההמרה רלוונטית ג� כאשר המדובר 
, יש טענה שהנזק החברתי הגלו� בטיפולי המרה נובע ג� מחיזוק סטריאוטיפי� מגדריי� גבריי� ונשיי�  101

כר מהכתיבה המקצועית על טיפולי המרה קושרת את הנטייה המינית שכ� הנחת המוצא של חלק ני
ונטייה מינית לסבית בהתפתחות לקויה של ( ההומוסקסואלית בהתפתחות לקויה של זהות מגדרית גברית

" עצת נפש "ג� ארגו�, כפי שצוי� לעיל. 191' בעמ, 16ש "לעיל ה, Drescherראו . )זהות מגדרית נשית
 .הנטייה המינית" ריפוי"מציע חיזוק תפקידי� מגדריי� כאמצעי ל

102  Schroeder & Shidlo ,132' בעמ, 29ש "לעיל ה. 
103  Sacks ,69' בעמ, 20ש "לעיל ה. 
104  Cruz ,1339' עמב, 7ש "לעיל ה. 
יש הטועני� כי הוויכוח על אודות הלגיטימיות של טיפולי המרה קשור לוויכוח רחב יותר בנוגע לשאלה   105

נובע מכ� , א� נקבל את ההנחה שנטייה מינית ניתנת לשינוי. א� נטייה מינית היא ביולוגית או נרכשת
טבע לעומת "לוויכוח . תשהיא אינה עניי� ביולוגי אלא מתעצבת כתוצאה של אינטראקציה סביבתי

ב בארצות "יש השלכות מעשיות על מאבק הזכויות של קהילת הלהט) nature versus nurture" (סביבה
בחינת השאלה א� הופרה הזכות לשוויו� תלויה במידה רבה , שכ� במערכת המשפט האמריקנית, הברית

א� מדובר בתכונה שאי� . רובהמבדילה אותה מקבוצת ה" תכונה"באופ� שבו מסווגת קבוצת המיעוט וה
תהיה נכונות גדולה יותר של מערכת המשפט להכיר בקבוצת המיעוט , כמו גזע, חולק על כ� שהיא מולדת

ראו . ולבחו� את המדיניות הממשלתית כלפי חבר אותה קבוצה בחינה מדוקדקת" חשודה"הרלוונטית כ
הטענה היא כי ). 2000 (102, 94 מה ליטהפרק" הזכות לשוויו� של הומוסקסואלי� ולסביות"מיכל טמיר 

קרי , מטרת� של טיפולי המרה המשרישי� את התפיסה שנטייה מינית אינה תכונה מולדת הנה פוליטית
 ,Surina Khanראו . להילח� בטענה שהומואי� ולסביות ה� קבוצת מיעוט מיני הזכאית להגנה מפני אפליה

The “Ex-Gays”: Anatomy of a Fraud, 7 THE GAY & LESBIAN REVIEW WORLDWIDE 29 (2000): “If 
lesbian and gay people need not be homosexuals, they argue, then civil rights for GLBT people are 
not required. This is a repackaging of the Right's ‘no special rights’ theme, which claims that GLBT 
people are out to get more rights than those guaranteed to everyone else, and that somehow these 
rights would come at the expense of others, notably people of color (whose civil rights are 
legitimately protected). The ‘special rights’ theme relies on the argument that sexual orientation is 
not a basis for discrimination and that GLBT people simply want to win legitimacy for their deviant 

‘lifestyle’ by putting it on a par with immutable characteristics such as skin color” .דורו� עוד ראו 
 � /www.haaretz.co.il 27.11.2012 האר�"  טיפולי המרהלמה אנשי� עדיי� מדברי� על"חלו
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בית "נית� לשאול א� הטענה שטיפולי המרה מחזקי� את הסטיגמה כנגד קבוצת המיעוט הלהט
שאלה נוספת . ות צידוק להגבלת האוטונומיה של הפרט המעוניי� לעבור טיפולי� מעי� אלוויכולה לה

 של הפרט לש� הגנה על כבוד הקבוצה או לש� מניעת השרשת� היא א� יש מקו� להגביל את החופש
התפיסה שלפיה מדובר בשני , לדעתנו. של סטיגמות חברתיות המשמרות את האפליה כנגד קבוצה זו

היא תפיסה ) האוטונומיה של הפרט לעומת כבוד קבוצת המיעוט(ערכי� סותרי� אשר יש לאז� ביניה� 
ת חלק מהסיבה שבשל� אנשי� מבקשי� לעבור טיפולי המרה לא נית� להתעל� מכ� שלפחו. מוטעית

בופוביה שהופנמה על ידיה� כתוצאה של הסטיגמות החברתיות והאפליה שממנה "נעוצה בלהט
אלא , הבחירה בטיפולי המרה אינה הגשמה של אוטונומיה של הפרט, בהתא� לכ�. בי�"סובלי� להט

ת השוואה בי� טיפולי המרה לניתוחי� פלסטיי� קיימת בספרו. תוצאה של כוחות חברתיי� דכאניי�
למשל כאלו הנפוצי� בקרב נשי� אסייתיות המבקשות לשוות לעצמ� תווי פני� , "על רקע גזעי"
יש הטועני� שניתוחי� אלו מ!נעי� מגזענות שהופנמה כש� שטיפולי המרה ,  אכ�106.יותר" לבני�"

   107.בופוביה שהופנמה"מלהט, לאמתו של דבר, נובעי�

 המרההשיקולי� הנוגעי� למטפל ולארגוני  .2

. זווית נוספת לבחינת הסוגיה של טיפולי ההמרה מתמקדת בגורמי� אשר עורכי� טיפולי� אלו
המרה שיקולי� מסוג זה מבקשי� לבחו� א� יש הצדקה להטלת מגבלות על גורמי� העורכי� טיפולי 

יש מקו� להבחנה בי� סוגי� . ה�טוי שלוא� יש בכ� משו� פגיעה בלתי סבירה בחופש העיסוק או הבי
ברור . מבחינת סוג הרגולציה האפשרית על פעולת�, שוני� של מטפלי� העורכי� טיפולי המרה

החלי� על הפרופסיה ונובעי� , שלמקצועות טיפול הנפש יש כללי� סדורי� של אתיקה מקצועית
ה� , ר במטפלי� ברישיו�כאשר מדוב, יתרה מכ�. מהבנת האחריות הרובצת על כתפיה� כמטפלי�

. כפופי� למערכת רגולטורית הפועלת מכוח חוק ובצדה מנגנו� המאפשר לשלול מה� את רישיונ�
גייז ומדריכי� דתיי� למיניה� אינ� �סביר להניח שטיפולי המרה המועברי� על ידי אקס, לעומת זאת

ועל סטנדרט הטיפול שה� וקיי� קושי רב יותר לפקח על פעולותיה� , כפופי� לכללי� אתיי� כלשה�
, בחרנו להתמקד ברגולציה על פרופסיה. במסגרת דיו� זה נית� להתייחס לשיקולי� רבי�. מעניקי�

   108.חופש הביטוי וחופש הדת של מטפלי�

 
magazine/the-edge/1.1874836 .מינית נחשבת הפליה הפליה על בסיס נטייה, בישראל לעומת זאת 

הבית  343/09 מ"ראו עע. של הזכות לכבוד" גרעי� הקשה"המבוססת על שיו� קבוצתי חשוד והנה חלק מה
 ).14.9.2010, פורס� בנבו (53 'פס,  עיריית ירושלי�'הפתוח בירושלי� לגאווה וסובלנות נ

 .1339' בעמ, 7ש "לעיל ה, Cruzעוד על כ� ראו   106
107  Kaufman ,מנגד ראו . 438–437' בעמ, 27ש "לעיל הCruz ,ש� נטע� כי ,1339' בעמ, 7ש "לעיל ה 

 הינה – "לבנות" נשי� אסייתיות השואפות להיראות –ההשוואה לניתוחי� קוסמטיי� המונעי� מגזע 
, מוגבלת משו� שניתוחי� אלו ה� אמצעי להשגת פריווילגיות אשר נמנעות מאות� נשי� ממניעי� גזעניי�

ת ער� אינטרינזי ולא רק בעל, ואילו בטיפולי המרה ההפיכה להטרוסקסואל היא ג� מטרה בפני עצמה
 .אמצעי להשגת זכויות

לעניי� זה נציי� כי כבר כיו� יש הגבלות שונות . כגו� פגיעה בחופש העיסוק, נית� להעלות שיקולי� נוספי�  108
. וקביעת סטנדרטי� וכללי� של התנהגות מקצועית הנה עניי� מקובל, על מטפלי� בפרופסיות שונות

ומאחר שהרגולציה , חופש העיסוק: יסוד� במבחני פסקת ההגבלה בחוקעל כל הגבלה כזו לעמוד, כידוע
 . בחרנו שלא להרחיב על סוגיה זו במסגרת הפרק, מנגנו� רגולטורי קיי�שאנו מציעות מתבססת על 
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  רגולציה על פרופסיה) א(

יש קונצנזוס בקרב האיגודי� המקצועיי� של מקצועות , כפי שפורט בהרחבה בחלק השני של הפרק
 כמו ג� 109,נפש בארצות הברית בנוגע לחוסר היכולת לבסס את יעילות� של טיפולי המרהטיפול ה

 טיעו� חוסר 110.אשר איננה מוגדרת כהפרעה נפשית או סטייה, התנגדות עקרונית לטיפול בתופעה
, ובעיקר הטענות בדבר פוטנציאל הנזק הגלו� בחלק מטיפולי� אלו, האפקטיביות של טיפולי המרה

נה שטיפולי המרה סותרי� את כללי האתיקה המקצועית של פסיכולוגי� ומטפלי� ה� הבסיס לטע
   111.מתחו� בריאות הנפש ומנוגדי� לסטנדרטי� המקובלי� בפרופסיה

מקצוע ונקבעי� לרוב בתקנוני� או קודי� אתיי� שמאמצי� גופי� �כללי אתיקה ה� מותאמי
שיפוטית לדו� � אתיקה בעלת סמכות מעי� לעתי� נלווית לה� ועדת 112.המאגדי� את חברי אותו מקצוע

במקרי� מסוימי� נתונה לגופי� אלו סמכות לקבוע חובות המעוגנות . בהתנהגות החורגת מאות� כללי�
 חריגה מכללי אתיקה עשויה א� לשמש ראיה לכ� 113.שהפרת� מהווה הפרה של החוק, ג� בחקיקה

קצוע ולסייע בביסוס טענת שהתנהגות מסוימת חרגה מסטנדרט ההתנהגות הסביר של אותו מ
   114.רשלנות

המרה מעלי� שלל טענות נגד החלטות האיגודי� המקצועיי�  מטפלי� אשר תומכי� בטיפולי
בראש� עולה הטענה כי חוקרי� אינ� עורכי� מחקרי� . להגדיר טיפולי המרה כבעייתיי� מבחינה אתית
דיפה על רקע חוסר תקינות וזאת בשל חשש� מר, קליניי� מקצועיי� לבחינת יעילות הטיפולי�

� עוד נטע� כי שיעורי ההצלחה לשינוי מלא בנטייה המינית נמוכי� משו� שהחלטת ה115.פוליטית

APAלהוציא את ההומוסקסואליות מה  �DSM הניאה אנשי� מלערו� מחקרי� אשר היו יכולי� להוביל 
 האופ� שבו נמדדת  נוס� על כ� הועלו טיעוני� נגד116.לשיפור באופ� עריכת� של טיפולי ההמרה

 יש פסיכולוגי� אשר טועני� שזוהי חובת� האתית להעניק טיפולי המרה 117.היעילות של טיפולי� אלו
   118.לפוני� המעונייני� בכ� ולאפשר למטופלי� להתוות את אופי הטיפול שבו ה� חפצי�

 
 .�APAח ה" המתייחס לדו,2.בק חלכ� בראו הרחבה על   109
ללא , ת פסולה כדי לאפשר את הטיפוליש מטפלי� הטועני� כי די בכ� שאד� מאמי� שנטייתו המיני, מנגד  110

 .190' בעמ, 16ש "לעיל ה, Drescherראו . �DSMקשר לשאלת הוצאתה של ההומוסקסואליות מה
' בעמ,  ש�;לא לגרו� כל נזק –יש הטועני� כי הטיפולי� נוגדי� עיקרו� אתי ראשו� במעלה של מטפלי�   111

192. 
גבי  (58, 52 סוגיות אתיות במקצועות הייעו� והטיפול הנפשי" אתיקה וחוק"� פסברג סיליה וסרשטיי  112

 ).2007,  עורכי�יהודית אכמו� וגבריאל וייל, שפלר
 .ש�  113
 .62' בעמ, ש�  114
פוליטיזציה בהקשר זה יש הטועני� כי מקצועות בריאות הנפש עברו . 65ש "לעיל ה, י"נייר עמדה של הפ  115

ממטפלי� את הזכות לטפל ומחוקרי� את האפשרות לערו� , השוללת ממטופלי� את הזכות לקבלת טיפול
 .426' בעמ, 27ש "לעיל ה, Kaufman. ולפרס� מחקרי� בנושא טיפולי המרה

ר נמצאי� על ִספה של פריצת מטופלי� אש, קיימת א� טענה שלאור הקמפיי� הפומבי נגד טיפולי המרה  116
בשל המסרי� המתמידי� , דר� מתייאשי� ומחליטי� לעזוב את הטיפול לנוכח הקושי שה� חווי�

 .433' בעמ, ש�. שהטיפול נועד לכישלו�
נטע� כי המדדי� להצלחת טיפולי המרה אינ� נכוני� ואינ� מביאי� בחשבו� את האופ� שבו מטופלי�   117

לא כל מטופל המבקש עזרה בהפסקת התנהגות מינית הומוסקסואלית שוא� , לדיד�. מגדירי� הצלחה מהי
יש מטופלי� שהמוטיבציה שלה� היא דתית או חשש מניהול סגנו� חיי� . להיות הטרוסקסואל פעיל מינית
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 רוב כיוו� שכללי אתיקה משקפי� בסופו של דבר את העמדות המקצועיות המשותפות של, ואול�
 דומה שמבחינת עריכת רגולציה על פעילות מקצועית של מטפלי� מתחו� 119,העוסקי� במקצוע

קשה יהיה שלא להסתמ� על גילויי הדעת וניירות העמדה של האיגודי� המקצועיי� , בריאות הנפש
כיוו� . ע� זאת למנגנו� משמעתי ככלי רגולטורי יש מגבלות משלו. המרכזיי� בארצות הברית ובישראל

הרי שרגולציה על מטפלי� לא תוביל , שלא רק פסיכולוגי� ומטפלי� ברישיו� מבצעי� טיפולי המרה
ייתכ� , כמו כ�.  אותה פרופסיהחבריאלא רק על כאלו הנערכי� על ידי , לפיקוח על כלל טיפולי ההמרה

, גייז�קסא� קבוצות דתיות וקבוצות א, שרגולציה מסוג זה תרתיע פסיכולוגי� מלערו� טיפולי המרה
העלול , יוסיפו לקיי� טיפולי� כאלה באופ� בלתי מפוקח, אשר אינ� כפופות למערכת אתית משמעתית

צמצו� עריכת� של טיפולי המרה על ידי פסיכולוגי� תמנע את מי שחפ� ,  נוס� על כ�120.לגרו� לנזק
אלי יש קושי  בחוק הישר121.בטיפולי המרה שאינ� דתיי� מלקבל גישה שווה וחופשית לטיפולי המרה

אלו קיימי� : נוס� להסתמכות על די� משמעתי וכללי� אתיי� כבסיס אית� לרגולציה על טיפולי המרה
כגו� , א� ורק עבור פסיכולוגי� ועובדי� סוציאליי� ולא עבור מטפלי� אחרי� מתחו� בריאות הנפש

  .מטפלי� משפחתיי� וכדומה, סקסולוגי�

  חופש הביטוי) ב(

שכ� חלק� מבקשות לאסור על , טית על טיפולי המרה נוגעות ג� לחופש הביטויהצעות לרגולציה משפ
 בעוד אחרות מבקשות לחייב מטפלי� למסור מידע בנוגע 122,מטפלי� לנקוט ביטויי� מסוימי�

 יש הטועני� כי האיסור על עריכת טיפולי המרה 123.לטיפולי המרה שייתכ� שהיו מעדיפי� שלא למסור
שכ� מדובר בהגבלת תפיסה , רק של המטפלי� אלא ג� של המטופלי� עצמ�מפר את חופש הביטוי לא 

האיסור על עריכת טיפולי המרה מאפשר רק , על פי טענה זו. שיכולי� להחזיק בה ג� המטופלי�
 124.ובכ� מבכר תפיסה אחת על פני אחרת, בית"טיפולי� שנועדו לאשש את הנטייה המינית הלה

רה או רגולציה שלה� יטילו על חופש הביטוי של מטפלי� שאלת ההגבלה שאיסור על טיפולי המ
חופש הביטוי הנו חלק מהתיקו� הראשו� . ולא בכדי, מתחו� בריאות הנפש התעוררה בהקשר האמריקני

ג� בתי משפט אמריקניי� , ע� זאת. לחוקה האמריקנית וער� ראשו� במעלה במערכת המשפט שלה

 
ג� א� אינ� , שדי לה� בהשגת תוצאה של התנזרות מאקטי� מיניי� ע� בני מינ�, "הרסני"מיני המוגדר כ
 .432' בעמ, ש�. פטר לחלוטי� מפנטזיות הומוסקסואליותמצליחי� להי

118  Cruz ,1300' בעמ, 7ש "לעיל ה ;Schroeder & Shidlo ,המתנגדי� לטענה זו . 132' בעמ, 29ש "לעיל ה
כ� .  תגובת מטפלי� לרצו� מטופליה� הגבלות עלנועדו להטילמצייני� כי כללי אתיקה של פרופסיה 

אילו הגיע מטופל לטיפול פסיכולוגי שמטרתו להרגיש אש� פחות על כ� שהוא מתעלל רגשית , למשל
 .ראו ש�. רוב המטפלי� היו מסכימי� שהקוד האתי מונע מה� לסייע למטופל בעניי� זה, בבת זוגו

 .59' בעמ, 112 ש"לעיל ה, וסרשטיי� פסברג  119
120  Sacks ,78' בעמ, 20ש "לעיל ה ;Clair ,556' בעמ, 57 ש"לעיל ה . 
121  Kaufman ,438' בעמ, 27ש "לעיל ה. 
 . המרההצעות המבקשות לאסור לחלוטי� על עריכת טיפולי, למשל  122
הצעות לחיזוק ההסכמה מדעת של מטופלי� באמצעות חיוב מטפלי� במסירת מידע על מידת , למשל  123

 .האפקטיביות של הטיפול המוצע
124  HILL ,42' בעמ, 8 ש"לעיל ה.  
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רזי על בסיס טענה של הגבלה לא 'קליפורניה וניו גדחו טענות שיש לפסול את החקיקה במדינות 
  125.חוקתית של חופש הביטוי של המטפלי�

האיזו� אשר ער� בית המשפט במקרי� אלו היה בי� סמכות המדינה לקבוע רגולציה על מקצועות 
המכונה , לבי� הגנה על חופש הביטוי של חברי אותו מקצוע) כגו� פסיכולוגי�(הפועלי� ברישיו� 

אישר את תיקו� , למשל,  בית המשפט בקליפורניה126".הביטוי המקצועי"משפט האמריקנית בשיטת ה
נקבע כי ג� א� ,  נוס� על כ�speech.(127(לדיבור ) conduct(החוק תו� אימו� הבחנה בי� התנהגות 

אי� נובע מכ� שלרשויות המדינה , לש� ביצוע הטיפול) Talk therapy(מטפל משתמש בכלי של דיבור 
משו� שבמהותו הוא התנהגות והדיבור הוא רק תוצר לוואי , ערו� רגולציה על טיבו של הטיפולאסור ל

אי� אפוא מקו� להבחנה בי� הפיקוח שהמדינה עורכת על תרופה או על . של סוג הטיפול הספציפי
 מוב� שאי� ברגולציה הלגיטימית שרשאית 128.טיפול פיזיולוגי לבי� הרגולציה על טיפול פסיכולוגי

דינה לקבוע על ביטוי במהל� טיפול כדי להשפיע על זכותו של המטפל להתבטא בחופשיות במהל� המ
שימוש בהגנה מכוח , סביר להניח כי בישראל,  לסיכו�129.מחו� לחדר הטיפולי�, ביטוי פומבי בנושא

בתי נדחתה אפילו על ידי , כאמור, שכ� טענה מעי� זו, הזכות לחופש הביטוי לא יסייע לתומכי ההמרה
יש הגנה חזקה ורחבה יותר מאשר בישראל לזכות לחופש , כידוע, מקו� שבו, המשפט בארצות הברית

   130.הביטוי

  חופש הדת) ג(

בארצות הברית וג� ,  טיפולי ההמרהלאור המגמה של התחזקות פעילות� של ארגוני� דתיי� בתחו�
�  . מרהמצאנו לנכו� להקדיש מילי� מספר לשאלת חופש הדת וטיפולי ה, באר

להחזיק ) מטפל או מטופל(בזכותו של אד�  נית� לטעו� כי הגבלות על עריכת טיפולי המרה פוגעות
. בית הנה חטא וכי על אד� לעשות כל שנית� כדי לשנותה"בתפיסה דתית שלפיה נטייה מינית לה

, תיקוני החקיקה בארצות הברית נתקפו בבתי המשפט ש� ג� על רקע טענות של פגיעה בחופש הדת
, למשל, רזי' בית המשפט בניו ג131.שא� הוא עיקרו� מוג� במסגרת התיקו� הראשו� לחוקה האמריקנית

אי� בו כוונה , דחה את הטענה לפגיעה בחופש הדת של מטפלי� ברישיו� וקבע שהחוק הוא ניטרלי
משפיע ג� א� הוא , לפגיעה באמונה דתית כזו או אחרת והמניע לחקיקתו אינו מניע דתי או אנטי דתי

 החוק מגביל את 132.במידה רבה יותר על מטפלי� דתיי� המאמיני� שנטייה מינית ניתנת לשינוי
בי� א� המניע הוא דתי ובי� א� , מבלי להתייחס למניע של המטפל בעריכת הטיפול, טיפולי ההמרה

 
125  Victor ,א(1.ה בחלק דראו בהרחב. 1555–1554' בעמ, 57ש "לעיל ה.( 
בי� , ובו נמצאת, של ביטויי� שאינו מוגדר במסגרת התיקו� הראשו�" שטח אפור"הנו " הביטוי המקצועי"  126

 .551' בעמ, 57ש "לעיל ה, Clair; 1559–1552' בעמ, ש�. ג� הפרקטיקה של טיפולי ההמרה, השאר
127  Pickup v. Brown, 728 F.3d 1042, 1051–1057 (9th Cir. 2013).  
החלטה אפשרית של המדינה לזנוח טיפול בתרופה : זוהי השוואה המופיעה בפסק הדי� בערכאת הערעור  128

לרופא המטפל בתרופה זו אי� הגנה חוקתית להמשי� ולהשתמש . מסוימת או א� לאסור את הטיפול בה
 . ראו ש�. ואישכ� למדינה יש אינטרס גובר ברגולציה על הטיפול הרפ, בה

 . 24–23' בעמ, 127 ש"לעיל ה, פסק די� של בית המשפט לערעורי� בקליפורניה  129
 .4ש "לעיל ה, קור��אצל נטע ברקראו דיו� בנושא זה   130
131  U.S. CONST. amend. XV, §1. 
132  King v. Christie, 981 F. Supp. 2d 296, 1523 (D. New Jersey 2013).  
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, שאינ� מטפלי� ברישיו�, עוד ציי� בית המשפט שהחוק למעשה אינו מגביל מנהיגי� דתיי�. לאו
   133.להמשי� לערו� טיפולי המרה

בישראל קיימת סמכות פיקוח רגולטורית על מועצות דתיות ורבני� הממלאי� תפקיד ציבורי 
סמכות פיקוח זו ,  ע� זאת134).כלומר מועסקי� בשירות המדינה וממלאי� תפקיד על פי חוק(

תערב בתשובות המדינה לא ת, ככלל. מצומצמת מאוד ביחס לחופש הביטוי הדתי של אות� רבני�
שכ� , הלכתיות הניתנות מפי רבני� ג� א� ה� אוחזי� בתפקידי� רשמיי� ומקבלי� משכורת מהמדינה

נפסק כי הסמכויות שהוענקו לרבני� אלו בחוק אינ� גורעות מחופש הביטוי שלה� לעו� עצה בנושאי� 
ביטוי שלה� הוא  קל וחומר בנוגע לרבני� אשר אינ� נושאי� במשרה ציבורית וחופש ה135.הלכתיי�

א� ביחס לדברי� שנטע� כי ה� גובלי� , רבני� בישראל נהני� מחופש ביטוי נרחב, ככלל. א� רחב יותר
 נית� אפוא להסיק ברמת ודאות גבוהה כי אי� כיו� בסיס משפטי בישראל לפקח על 136.בהסתה גזענית

חת כמה וכמה אי� בסיס ועל א, כיוו� שאלו יסווגו כעצות הלכתיות, טיפולי המרה שעורכי� רבני�
   .משפטי לפקח על הפניה של רב לטיפול המרה שיבוצע על ידי אחר

  דרכי� משפטיות אפשריות להתייחסות לטיפולי המרה בישראל. ד

 ניסיונות להסדרה 137.כיו� לא קיימות בישראל חקיקה או פסיקה העוסקות במישרי� בטיפולי המרה
, בשני� האחרונות והנ�, כאמור, ברית החלו להתפתחמשפטית של הנושא במדינות שונות בארצות ה

פרק נבקש להציע שתי דרכי� חלק זה של הב. חקיקה חלוצית ברמה בינלאומית, למיטב ידיעתנו
בהצגת דרכי� אלו נפנה . משפטיות אפשריות לשימוש בדי� הישראלי הקיי� לש� הגבלת טיפולי המרה

חו� א� נית� להיעזר בהתפתחויות אלו בבואנו להתפתחויות האחרונות במשפט האמריקני וננסה לב
  .לדו� בסוגיית טיפולי ההמרה בישראל

 
  .1525' עמב, ש�  133
נית� פסק די� המחייב את החלת הוראות דיני , בעקבות עתירה של התנועה למע� איכות השלטו� בישראל  134

המשמעת והוראות דיני המינויי� ג� על עובדי מועצות דתיות אשר בניגוד ליתר עובדי המגזר הציבורי לא 
הרשות הארצית ' מע� איכות השלטו� בישראל נהתנועה ל 5436/07� "ראו בג. היו כפופי� לה� עד היו�

 ).19.5.2013, פורס� בנבו( לענייני דתות
בו נקבע כי ש, )1981 (98) 1(ד כט"פ, הרב הראשי לישראל, הרב שלמה גור�' בילט נ 291/74� "ראו בג  135

כ� אי� עליה , כש� שהמדינה לא תתערב במאמר שאינו מוצא ח� בעיניה שיפרס� מרצה באוניברסיטה
למדינה יכולת לפקח על רבני� רק בהקשר של . התערב בשאלות ותשובות של רבני� בנושאי דתל

� "כ� ראו בג. הסמכויות שניתנו לה� בחוק ולא על עצות ודעות שה� מביעי� מתוק� מעמד� כאנשי דת
 ).16.7.2006, פורס� בנבו (משרד הבינוי והשיכו� האג� לפיתוח מבני דת' חס� נ 2957/06

 גזענות בש� ההלכה '?ואהבת לו כמו�'"רכז הרפורמי לדת ומדינה והתנועה ליהדות מתקדמת ראו המ  136
 .)2011נובמבר  (21–4" הסתה לגזענות על ידי רבני� בישראל

יש התייחסות אגבית , )19.2.2012 (אליהו' מדינת ישראל נ 1064/04) א"תמחוזי (ח "בפסק הדי� בתפ  137
להפו� , באמצעות שיטת הריפוי שלו,  כי הנאש� טע� כי הצליח,יצוי� עוד: "לעניי� טיפולי ההמרה

, וסבורני כי אי� לקבל את טענתו, א� נמנע מלהביא ראיות לעניי� זה, הומוסקסואלי� ולסביות לסטרייטי�
לא עלה בידי ההגנה להציג , לדעתי. ולהעיד מטעמו, לפיה העדי� הרלבנטיי� סירבו להופיע בבית המשפט

ולפיכ� הנני סבור כי הוא לא עמד ג� , מעידי� על הצלחת שיטת הריפוי של הנאש�ה, מקרי� מובהקי�
 ".'מבח� התוצאה'ב
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הדר� הראשונה שנציג להל� עושה שימוש ברגולציה על פרופסיות של מטפלי� ברישיו� מתחו� 
נציג את החקיקה , כדוגמה לדר� זו. באמצעות כללי האתיקה החלי� על מטפלי� אלו, בריאות הנפש

 האוסרת על מטפלי� ברישיו� מתחו� בריאות C.Dאורגו� ווושינגטו� , רזי'ניו ג, הבמדינות קליפורני
, לדעתנו, נוכח הקושי הקיי�. 18הנפש לערו� טיפולי� לשינוי הנטייה המינית של קטיני� מתחת לגיל 

נציע חלופה בדמות שימוש בחקיקה המשמעתית הקיימת , באימו� יוזמות חקיקה מעי� אלו בישראל
לש� הגברת הפיקוח על טיפולי המרה שה� , ק הפסיכולוגי� וחוק העובדי� הסוציאליי�במסגרת חו

  .עורכי�
נית� לעשות , על פי דר� זו. הדר� המשפטית השנייה היא מת� סעד משפטי למטופלי� לשעבר

שימוש בעילות תביעה אזרחיות כלפי מטפלי� וארגוני� ובכ� להביא להגבלת הפרקטיקה של טיפולי 
 במדינת 2012אשר הוגשה בנובמבר , ראשונה מסוגה, גמה לדר� זו נתייחס לתביעה אזרחיתכדו. המרה
�בניגוד ל, הארגו� הונה את המטופלי� לשעבר,  לטענת התובעי�JONAH.138רזי נגד ארגו� 'ניו ג 

Consumer Fraud Act ,במסגרת חלק זה. שכ� לא הייתה לו כל יכולת להבטיח את שינוי נטיית� המינית 
 בגי� הפרת חובה – מספר אפשרויות לתביעה אזרחית נגד מטפלי� בטיפולי המרה בדי� הישראלי נבח�

   139.פי דיני הגנת הצרכ� רשלנות ועל, חקוקה

 רגולציה באמצעות כללי האתיקה של מטפלי� ברישיו� .1

אומ� ש� , D.Cאורגו� ווושינגטו� , רזי'ניו ג, תחילה נסקור את החקיקה החדשה במדינות קליפורניה
לאחר מכ� נציע להשתמש . הסדר האוסר לחלוטי� על מטפלי� ברישיו� לערו� טיפולי המרה בקטיני�

 על מנת להגביר את – חוק הפסיכולוגי� וחוק העובדי� הסוציאליי� –בחקיקה הישראלית הקיימת 
  .הפיקוח והרגולציה הפרופסיונלית על מטפלי� מורשי� אשר עורכי� טיפולי המרה

 במדינות ארצות הבריתהחקיקה ) א(

�ח ה"דוAPA ,היה נקודת ציו� חשובה ביותר בהתייחסות , שהוצג בהרחבה בחלקו השני של מאמר זה
למהלכי� משפטיי� נגד , הלכה למעשה, של הממסד הפסיכולוגי האמריקני לטיפולי המרה והוביל

 
138  )12-5473-L. oN(12 -5473-L-Hud. Law Div. Super. J.N, JONAH. Ferguson v, 6–5at Complaint  .

 .�APAח ה" דו,היתר בי� , הרקע לתביעה הואכי עולה מהעמודי� המאוזכרי� בכתב התביעה
א� , בחרנו שלא להתמקד בפרק זה באפשרויות לשימוש בדי� הפלילי נגד אנשי� המבצעי� טיפולי המרה  139

למשל (א לחוק העונשי� "לפרק י' על פי שיש מספר חלופות העשויות להיות רלוונטיות לנושא בסימ� ו
 417' י סישו� לפ או כ לחוק העונשי�416 ' תחבולה לפי ס, לחוק העונשי�415' קבלת דבר במרמה לפי ס

: משלוש סיבות מלמדת כי יחול קושי ניכר בהחלת� על מטפלי המרה  אלהבירותעבחינת ). לחוק העונשי�
 המטפל נטל הוכחה אשר קשה לעמוד בו מקו� שבו, ברמות שונותיש להוכיח מחשבה פלילית , ראשית

לכ� לא נית� יהיה  וה כלשהיהעבירות דורשות תמור, שנית;  אותו הוא מבצעמאמי� באמת ובתמי� בטיפול
כעניי� שבפרקטיקה לא נהוג לאכו� עבירות , שלישית; להחיל� על מטפלי� המבצעי� טיפולי המרה בחינ�

לא מבצעי� אכיפה כנגד קוראות בקפה ובקלפי� או רבני� , למשל, לכ�.  כאלהשנויות במחלוקת
 .המבטיחי� רפואה על דר� הברכה
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 כבסיס לקידו� ח הייתה בכ� ששימש" אחת ההשפעות המשמעותיות ביותר שהיו לדו140.טיפולי� אלו
  . הליכי חקיקה המבקשי� לאסור על ביצוע טיפולי ההמרה בקטיני�

 הוסיפה מדינת קליפורניה לספר החוקי� שלה איסור על מטפלי� ברישיו� מתחו� 2012בספטמבר 
 בכ� היא הפכה למדינה הראשונה בארצות הברית 141.בריאות הנפש לערו� טיפולי המרה בקטיני�

 האיסור בקליפורניה נקבע 142.ת הפרקטיקה הטיפולית השנויה במחלוקתשהגבילה באופ� כלשהו א
אשר הגדיר מיהו מטפל , )Business and Professions Code(באמצעות תיקו� לחוק העסקי� והפרופסיות 

 וקבע את האיסור המפורש על ביצוע 144,"טיפול לשינוי הנטייה המינית" מהו 143,שעליו חל החוק

 
140  HILL ,22' בעמ, 8ש "לעיל ה ;Victor ,בספרות האקדמית הועלו מודלי� ; 1535' בעמ, 57ש "לעיל ה

מספר כותבי� בחנו א� טיפולי� , למשל, כ�. נוספי� להגבלה ומניעה של טיפולי� לשינוי הנטייה המינית
 וכ� א� – בי� שעל ידי הוריו ובי� שעל ידי המטפל –אלו מקימי� עילה של התעללות בקטי� או הזנחתו 

 אול� מאחר שגישות אלו טר� הועמדו .כגו� רשלנות פושעת, נית� לייחס לה� עילות נזיקיות אחרות
לעיל ,  Cohanלהרחבה על אפשרויות אלו ראו למשל. לא נרחיב עליה� במסגרת פרק זה, למבח� המעשה

 Laura A. Gans, Inverts, Perverts, and Converts: Sexual Orientation ;7ש "לעיל ה, Cruz; 98ש "ה
Conversion Therapy and Liability, 8 B.U. PUB. INT. L.J. 219, 228–249 (1999); Karolyn Ann Hicks, 
“Reparative” Therapy: Whether Parental Attempts to Change a Child's Sexual Orientation Can 
Legally Constitute Child Abuse, 49 AM. U. L. REV. 505 (1999); Sonia Renee Martin, Note, A Child's 
Right to Be Gay: Addressing the Emotional Mistreatment of Queer Youth, 48 HASTINGS L.J. 167 
(1996); Sean Young, Note, Does Reparative Therapy Really Constitute Child Abuse: A Closer 
Look, 6 YALE J. HEALTH POL'Y L. & ETHICS 163, 167–168 (2006); Orly Rachmilovitz, Masters of 
Their Own Destiny: Children's Identities, Parents’ Assimilation Demands and State Intervention, 98 
MInn. L. Rev. 1374 (2014); Chase Cooper, Confronting Religiously Motivated Psychological 
Maltreatment of Children: A Framework for Policy Reform, 20 VA. J. SOC. POL'Y & L. 1 (2012) ;

Talbot ,43–40' בעמ, 92ש "לעיל ה ;Sacks ,טיפולי המרה יכולי� במוב� .85–78' בעמ, 20ש "לעיל ה 
 Talia Yasmeen Stoessel, Addressing the Harm of ראו. מסוי� להתבצע ג� על ידי ההורי� של הקטי�

Silence and Assumptions of Mutability: Implementing Effective Non-Discrimination Policies for 
Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer Youth in Foster Care, 17 U.C. DAVIS J. JUV. L. & 

POL'Y 79 (2013). 
141  S.B. 1172, 2011-12 Sess. (Cal. 2012) (enacted).  
הצעות חוק . ת החקיקה פורצת הדר� בקליפורניהמחוקקי� במדינות נוספות בארצות הברית הלכו בעקבו  142

דומות המבקשות לאסור על ביצוע טיפולי המרה לקטיני� הוגשו במדינות נוספות ונמצאי� בשלבי חקיקה 
  .www.nclrights.org/bornperfect-laws-legislation-by-stateלפירוט ראו . שוני�

143  CAL. BUS. & PROF. CODE § 865(a) (West 2013): “‘Mental health provider’ means a physician and 
surgeon specializing in the practice of psychiatry, a psychologist, a psychological assistant, intern, 
or trainee, a licensed marriage and family therapist, a registered marriage and family therapist, 
intern, or trainee, a licensed educational psychologist, a credentialed school psychologist, a licensed 
clinical social worker, an associate clinical social worker, a licensed professional clinical counselor, 
a registered clinical counselor, intern, or trainee, or any other person designated as a mental health 

professional under California law or regulation”. 
 b)(1:( “‘Sexual orientation change efforts’ means any practices by mental health(2' בס, ש�  144

providers that seek to change an individual’s sexual orientation. This includes efforts to change 
behaviors or gender expressions, or to eliminate or reduce sexual or romantic attractions or feelings 

toward individuals of the same sex”.  
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מטפל שיפר את האיסור הקבוע בחוק ייחשב ,  על פי התיקו�18.145 לגיל טיפול כאמור בקטיני� מתחת
. כמי שפעל באופ� בלתי מקצועי ויועמד לדי� משמעתי על ידי הגור� המקצועי שנת� לו רישיו�

   146.הסנקציות כנגד מי שיימצא אש� עשויות להגיע עד כדי שלילת רישיונו
להג� , בראש ובראשונה, עת האיסור הייתהמלשו� הצעת החוק נית� ללמוד כי מטרת המחוקק בקבי

מפני חשיפה לנזקי� שנגרמי� על ידי טיפולי , בי�"בה� קטיני� לה, על רווחת� ושלומ� של קטיני�
 העלאת המודעות לנזקי� שעלולי� –מטרה נוספת עמדה לנגד עיניו של המחוקק ,  ואול�147.ההמרה

המחוקק הקליפורני נשע� על הגדרה רחבה  148.להיגר� בעקבותיה� ולחלופות הקיימות לטיפולי� אלו
יצירת רגשות של שנאה עצמית ואימו� סטיגמה חברתית , ולגישתו, של נזק העלול להיגר� מהטיפול

   149.בופובית ה� נזקי� אשר ג� אות� יש למנוע"להט
,  אושרה הצעת חוק דומה האוסרת2013באוגוסט . רזי'המדינה השנייה שנקטה דר� זו הייתה ניו ג

 ג� וושינגטו� 150.על ביצוע טיפולי המרה לקטיני�, Title 45 Professions and Occupationsת במסגר
D.C.אישרה וושינגטו� 2014בדצמבר .  אימצה חקיקה דומה C.Dהצעה לתיקו� ה את ה �Mental Health 

Service Delivery Reform Act of 2001) הצעת התיקו� כונתה Conversion Therapy for Minors 

Prohibition Amendment Act of 2014( ,מטפל המבצע . האוסרת על ביצוע טיפולי המרה לקטיני�
  151.בה� ג� תשלו� קנס על כל הפרה של החוק, טיפולי� אלו יהיה חשו� לדי� וסנקציות משמעתיות

הצטרפה ג� מדינת אורגו� לרשימת המדינות האוסרות עריכת טיפולי המרה , 2015במאי , לאחרונה
   152.ני�לקטי

 
 Under no circumstances shall a mental health provider engage in sexual orientation“ :865.1' בס, ש�  145

change efforts with a patient under 18 years of age”. 
 Any sexual orientation change efforts attempted on a patient under 18 years of age“: 865.2' בס, ש�  146

by a mental health provider shall be considered unprofessional conduct and shall subject a mental 
health provider to discipline by the licensing entity for that mental health provider”. 

  .S.B. 1172, 2011-12 Sess., §1(n) (Cal. 2012) (enacted): ראו לשו� ההצעה  147
148  Victor ,1538, 1535 'בעמ, 57ש "לעיל ה ;HILL , 23 'בעמ, 8ש "הלעיל ;S. RULES COMM., OFFICE OF S. 

FLOOR ANALYSES, S.B. 1172: third reading, 2d Sess., at 4 (Cal. May 25, 2012) –ח שהוכ� ב" דו�
Senate Rules Committeeומציי� את המטרות שעמדו לנגד עיני המחוקק,  על הצעת החוק: “the intent of 

this bill is to limit deceptive therapies that are harmful to minors by mental health providers. This 
bill seeks to provide awareness of the alternatives to and the potential harmful effects of sexual 

orientation change therapies while also protecting children from these treatments”)  ההדגשות
 www.leginfo.ca.gov/pub/11-12/bill/sen/sb_1151-1200/sb_1172_cfa_2012: ב זמי�ח "הדו .)הוספו

0529_161232_sen_floor.html. 
149  Victor ,ראו ג� . 1545–1542 'בעמ, 57ש "לעיל הS. JUDICIARY COMM., REPORT ON SB 1172 (LIEU) 

AS AMENDED APRIL 30, 2012, 2011-12 sess., at 5 (Cal.), available atsd28.senate.ca.gov/sites/sd28. 
senate.ca.gov/files/SB%201172%20Fact%20Sheet.pdf. 

150  An Act Concerning the Protection of Minors from Attempts to Change Sexual Orientation and 
Supplementing Title 45 of the Revised Statutes, Assemb. 3371, 215th Leg., Reg. Sess. (N.J. 2013).  

151   )2015, 2. Jan(7 . Reg. C.D62 , 2014Conversion Therapy for Minors Prohibition Amendment Act of 
pdf.edActSign-0501-20B/29657/Download/us.dccouncil.lims://http.   

152 H.B. 2307-A, 78th Leg. Assemb., Reg. Sess. (Or. 2015) https://olis.leg.state.or.us/liz/2015R1/ 
Downloads/MeasureDocument/HB2307/Enrolled. 
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מטפלי� ומטופלי� לשעבר , רזי עתרו ארגוני�'מיד ע� קבלת החקיקה במדינות קליפורניה וניו ג
 על קיומ� של הליכי�  לא ידוע לנו בשלב זהאמנ�. תחולתהלערכאות משפטיות בכוונה למנוע את 

גשו לבתי א� לא מ� הנמנע כי עתירות בעניי� זה יו,  ובאורגו�D.Cמשפטיי� נגד החקיקה בוושינגטו� 
   .המשפט המוסמכי�

שתקפו את התיקו� לחוק בטיעוני�  153,נגד סעיפי החוק החדשי� בקליפורניה הוגשו שתי עתירות
הפרה של הזכות לפרטיות וכ� פגיעה , פגיעה בזכויות החוקתיות לחופש הביטוי ולחופש הדת: דומי�

ההורי� לכוו� את התפתחות בזכות� של קטיני� לקבל מידע על אודות טיפולי� אלו ופגיעה בזכות 
ולכ� ערעורי� , הערכאות השונות שבה� נדונו העתירות הגיעו להכרעות סותרות בשני התיקי�. ילדיה�

  154.שהוגשו כנגד� נדונו בצוותא
בפסק הדי� בערכאת הערעור נקבע כי התיקו� לחוק אינו מפר את הזכות לחופש הביטוי של 

ולא על ביטוי ) conduct(קובע רגולציה על פעולה מקצועית החוק . בי�"העותרי� ושל הורי קטיני� לה
(speech) , וזאת במסגרת סמכותה של מדינת קליפורניה לאסור על מטפלי� מורשי� לנקוט טיפולי�

עוד נקבע כי החוק אינו פוגע בזכויות יסוד של הורי� לכוו� את . שהמחוקק קבע כי הנ� מזיקי�
כוללת זכות לבחור טיפול או מטפל מסוימי� שהמחוקק קבע  ה אינזכות זושכ� , התפתחות ילדיה�

ב לביקורת שיפוטית חוקתית נדחו " עתירות לבית המשפט העליו� של ארה155.שהנ� מזיקי� לקטיני�
  2014.156ביוני 

בעתירה שהוגשה כנגד החקיקה מאוגוסט , רזי'להכרעה דומה הגיע בית המשפט של מחוז ניו ג
פגיעה בזכות המטופל הקטי� להחליט על עצמו , הביטוי וחופש הדתבטענות של פגיעה בחופש , 2013

 ג� כא� דחה בית המשפט 157.ועל חייו ופגיעה בזכות היסוד של ההורה להכווי� את התפתחות ילדיו
לבית המשפט  158.ערעור על הכרעה זו נדחה. את טענות התובעי� ואישר את חוקתיותו של החוק

 נכו� 159.רת שיפוטית חוקתית על החלטת ערכאת הערעורב הוגשה עתירה לביקו"העליו� של ארה
   .לא ידוע לכותבות על מת� החלטה בבקשה זו, למועד סיו� כתיבת הפרק

 160הצעה להסדרה בישראל באמצעות מנגנוני� משמעתיי�) ב(

מטילה איסור גור� על מטפלי� ברישיו� לערו� , שתוארה לעיל, החקיקה במדינות ארצות הברית
כללי האתיקה ,  נבקש להציע להשתמש בחוק הפסיכולוגי�הפרקבחלק זה של . טיני�טיפולי המרה בק

 
  .Cal. D.E(1102 d 2. Supp. F907 , Brown. Welch v .2012(; 1042 'בעמ, 127 ש"לעיל ה, Pickup עניי�  153
 . 1051–1050' בעמ, 127 ש"לעיל ה, Pickup ה על ההליכי� בערכאות הנמוכות ראו עניי�להרחב  154
  .1061–1060' בעמ, ש�  155
 :לאור העניי� הציבורי הרב בתיק ייחד בית המשפט עמוד ובו ההליכי� והמסמכי� הנוגעי� לתיק  156

www.ca9.uscourts.gov/content/view.php?pk_id=0000000635. 
Christie. Doe v , :יצוי� כי החקיקה נתקפה ג� על ידי תובעי� אחרי�. 132ש "לעיל ה, Kingעניי�   157

)2013New Jersey . D(06629 -cv-:133 .No.   
158  )2014. rd Cir3(4429 -13, Governor of the State of New Jersey. King v.  
159.  WL 2014 , )672-14. No) (2015(2048 . Ct.S135 , Christie. King v, t of CertiorariPetition for Wri

Certiorari_of_Writ_-_Petition_-_120314/attachments/9980/media/edu.liberty.www://https 6847205 
pdf).final(_�. 

בפקולטה , ג"ל תשע"בשנהסטודנט בקליניקה לזכויות אד� בינלאומיות , ברצוננו להודות לעמוס לאור  160
 .על תרומתו הגדולה לחלק זה של הפרק, למשפטי� שבאוניברסיטה העברית בירושלי�
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וכ� בחוק העובדי� הסוציאליי� ותקנו� האתיקה שלה� באופ� אשר , והתקנו� האתי של פסיכולוגי�
להגביר את הפיקוח על טיפולי המרה שמבצעי� מטפלי� אלו ולהביא ליתר זהירות , לדעתנו, עשוי

הכוונה בהצעה זו היא לעשות שימוש בדי� המשמעתי של פסיכולוגי� ועובדי� . בפעולת� המקצועית
סוציאליי� ולפרש את הסעיפי� העוסקי� בהתנהגות סבירה ומקצועית של מטפלי� אלו באופ� שיטיל 

  . דבר אשר יביא לחיזוק עקרו� האוטונומיה של המטופל, חובת גילוי רחבה מאוד על טיפולי המרה
בעוד ש� נחקקו חוקי� האוסרי� על מטפלי� ברישיו� . יקה בארצות הבריתהצעה זו צרה מהחק

אנו מציעות להשתמש במערכת המשמעתית הקיימת כדי להגביר פיקוח , לערו� טיפולי המרה בקטיני�
אמנ� בשני המקרי� נעשה שימוש במערכת הדיני� . על מטפלי� ברישיו� העורכי� טיפולי� אלו

אול� בישראל רגולציה מסוג זה אפשרית רק ביחס לפסיכולוגי� , המשמעתית של מטפלי� ברישיו�
חוק ,  בהיעדר חקיקה מקיפה ואחידה אשר תחול על כל סוגי המטפלי�161.ועובדי� סוציאליי�

וחוק העובדי� הסוציאליי� , הפסיכולוגי� והמערכת המשמעתית מכוחו יחולו א� ורק על פסיכולוגי�
, כגו� מטפלי� משפחתיי�, לי� אחרי� בתחו� בריאות הנפשמטפ. יחול א� הוא רק על מטפלי� אלו

   162.אינ� כפופי� למערכת כללי משמעת מכוח חוק, מטפלי� שיקומיי� וסקסולוגי�
אינו כולל המלצה לאסור , שאומ� על ידי מועצת הפסיכולוגי�, י"נייר העמדה של הפ, נוס� על כ�

�כפי שעשה ארגו� ה, באופ� גור� טיפולי המרה בקטיני�APAג� אזהרת משרד הבריאות .  האמריקני
לאיסור החקיקתי על טיפולי המרה שאומ� במדינות ארצות , לא בלשונה ולא במעמדה, איננה מקבילה

בשימוש בחקיקה הקיימת להגברת הרגולציה על טיפולי , ולו פרקטי, אנו רואי� יתרו�, לבסו�. הברית
א ברורה היתכנותה במציאות הפוליטית אשר ל, מבלי שיש לפעול לאימו� חקיקה חדשה, המרה

  163.הישראלית
חוק הפסיכולוגי� קובע מספר עבירות שבגינ� עשוי פסיכולוג לעמוד לדי� משמעתי בפני ועדת 

חוסר ,  גילוי חוסר יכולת165;התנהגות בדר� שאינה הולמת את מקצוע הפסיכולוג:  ביניה�164,משמעת

 
 .52' בעמ, 112 ש"לעיל ה, וסרשטיי� פסברג  161
את א� כי יכולי� לחול עליה� כללי אתיקה וולונטריי� אשר יאומצו על ידי ארגוני� מקצועיי� המאגדי�   162

 . ככל שישנ�,אותה פרופסיה
זכויות כלכליות לזוגות מאותו "ב המקודמות דר� הפסיקה ולא החקיקה ראו עירא הדר "לעוד זכויות להט  163

 יחד ע� קבוצת חברי, שרת הבריאות לשעבר, כ יעל גרמ�" הניחה ח2015נציי� כי במאי . בספר זה" המי�
ת לאסור טיפולי המרה לקטיני� באמצעות תיקו� הצעת חוק על שולחנה של הכנס, כנסת מהאופוזיציה

, פגיעות בגו�: 'במסגרת פרק י" איסור מת� טיפול המרה לקטי�. 1א368"הוספת סעי� (לחוק העונשי� 
במסגרת פרק . הצעת החוק טר� הובאה להצבעה בקריאה טרומית ).פגיעה בקטיני� ובחסרי ישע: 1'סימ� ו

אול� , סור על עריכת טיפולי המרה באמצעות הדי� הפלילילא נדו� בהצעת החוק ובמשמעות האי, זה
 .מצאנו לנכו� לציי� אותה כהצעת חוק ראשונה בישראל שמתייחסת לסוגיה זו

וא� זו תמצא , תלונה נגד פסיכולוג תוגש לוועדת התלונות. 1977–ז"התשל,  לחוק הפסיכולוגי�33' ראו ס  164
ע� תובע והגנה על , תפקדת כבית די� משמעתישיש בה ממש תעביר אותה להכרעת ועדת המשמעת שמ

, קנס כספיב, נזיפהב, ועדת המשמעת יכולה לנקוט נגד פסיכולוג שנמצא אש� בהתראה. ר� די�ידי עו
 מחיקה –סנקציה החמורה ביותר בו, איסור לעסוק בפסיכולוגיה לתקופה שלא תעלה על חמש שני�ב

הפסיכולוג יכול לבקש ). א43' בס, ש�(ק בפסיכולוגיה ובכ� ביטול ההיתר שלו לעסו, מפנקס הפסיכולוגי�
). ב43' בס, ש�(ובתנאי שהוכיח נסיבות שמצדיקות דיו� מחודש , לדו� ברישו� מחדש רק לאחר שבע שני�

אמנו� כרמי ראו ג� ). 44' בס, ש�(על החלטות ועדת המשמעת אפשר לערער לבית המשפט המחוזי 
 ).2013, ייהמהדורה שנ (816 כר� א בריאות ומשפט
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הרשעה בעבירה שיש בה כדי להראות  166;לוגאחריות או רשלנות חמורה במילוי תפקידיו כפסיכו
, הפרת הוראה מהוראות חוק זכויות החולהו 167;שהוא חסר האחריות הדרושה לעסוק בפסיכולוגיה

י " לאור הסוגיות המתעוררות בטיפולי המרה פסיכולוגיי� ובהתחשב בעמדת הפ1996.168–ו"התשנ
 עבירות משמעת אשר עשויות להיות קיימות לדעתנו שלוש, ומועצת הפסיכולוגי� ביחס לטיפולי המרה

  :רלוונטיות במיוחד לענייננו

  הסכמה מדעת

 אחת החובות העיקריות המעוגנות 169.על פסיכולוג מוטלת החובה לפעול בהתא� לחוק זכויות החולה
 על פי הגדרתה בחוק 170.בחוק זכויות החולה היא חובת המטפל לקבל הסכמה מדעת לטיפול המוצע

, מדעת יכולה להינת� רק לאחר קבלת מידע מלא על מהות ההלי� ומטרתוהסכמה , זכויות החולה
נוחות �תופעות לוואי ואי, פירוט הסיכוני� הכרוכי� בו כולל כאב, התועלת הצפויה וסיכויי הטיפול

 קבלת הסכמה מדעת פירושה 171.לרבות הסיכויי� והסיכוני� הגלומי� בה�, ופירוט טיפולי� חלופיי�
על סמ� מידע חיוני שקיבל מראש , ו החופשי לקבל שירות מקצועישהמטופל מסכי� מרצונ

  172.מהמטפל
שאלת ההסכמה מדעת בטיפולי המרה חשובה במיוחד לאור מחקרי� אשר הראו כי עמדות 
המטפלי� ביחס להומוסקסואלי� ולטיפולי המרה משפיעות על מידת נכונות� של מטופלי� לעבור 

 למטופלי� המעונייני� לסייע הסכימו אשר מטפלי�  מחקר ישראלי א� מצא כי173.טיפולי� אלו
סירבו  אשר יותר ביחס להומוסקסואליות לעומת מטפלי� שמרניות החזיקו בעמדות, המרה בטיפול

 
אתיקה (מדובר באחת מההתנהגויות המוגדרות בכללי הפסיכולוגי� . לחוק הפסיכולוגי�) 1(33' ס  165

עבירה : היא אחד מהבאי�"  שאינה הולמת את מקצוע הפסיכולוגהתנהגות: "1991–ב"התשנ, )מקצועית
 פעולה לטובת , למשל שמירה על כבוד המקצוע–) אתיקה מקצועית( בכללי הפסיכולוגי� 6–2' על ס

בייחוד תחומי� ,  העוסקי� בחובת הסודיות– לחוק הפסיכולוגי� 10 או 9, 7' הפרה של ס; הלקוח וכדומה
והפרה של תקנות , מסוימי� להתמחות ובאיסור הצגתו של פסיכולוג כמומחה לתחו� שאינו מומחה לו

 . "1979–ט"התשל, )פרסומת(הפסיכולוגי� 
 .לחוק הפסיכולוגי�) 3(33' ס  166
 ).5(33 'בס, ש�  167
  . נתייחס בהרחבה לחוק זכויות החולה,)א(2בחלק ד, בהמש� הפרק). 6(33' בס, ש�  168
 . ש�  169
אייל �ראו ג� נילי קרקו.  ג� פסיכולוג2' כולל בס, 1996–ו"התשנ, מטפל על פי חוק זכויות החולה  170

עשר שני� לחוק "� צדיק יור; )2008 (293 1996–ו"התשנ, דוקטרינת ההסכמה מדעת בחוק זכויות החולה
  ).2007 (96–95, 93 ,36רפואה ומשפט "  מזווית ראיה של בריאות הנפש–זכויות החולה 

העיקרו� בדבר הצור� לקבל הסכמה מדעת עשוי לחול ג� מעבר לחוק זכויות .  לחוק זכויות החולה13' ס  171
,  להסכמה מדעת כוללת רכיבי� זהי��APA ההגדרה של ה. 1027' בעמ, 164 ש"לעיל ה, כרמיראו . החולה

 .140' בעמ, 29ש "לעיל ה, Schroeder & Shidlo ראו
 . 197' בעמ, 97ש "לעיל ה, וייל  172
 .46' בעמ, 5ש "לעיל ה, �APAהח "דו  173
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 יש אפוא חשיבות יתרה לאופ� שבו יוצגו טיפולי� אלו ולמידע שימסור 174.לערו� טיפולי המרה
  175.המטפל בנוגע אליה�

נית יש הצעות רבות ומגוונות להבטחת קיומה של הסכמה מדעת בספרות הפסיכולוגית האמריק
הצעה לחייב מטפלי� הרואי� : ביניה� נית� למנות את ההצעות הבאות. לטיפולי המרה

�בהומוסקסואליות הפרעה נפשית להגיד למטופל כי היא אינה מוגדרת ככזו בDSM , וכ� כי עמדת�
 הצעה לחייב מטפלי� 176;תחו� טיפול הנפשמנוגדת לדעה הרווחת בקרב האיגודי� המקצועיי� ב

להגדיר טיפולי המרה כטיפולי� ניסיוניי� לאור העדויות האמפיריות הדלות ולאור היעדר התמיכה בה� 
כגו� טיפול ,  הצעה לחייב מטפלי� לדו� בחלופות לטיפולי המרה177;בקרב הקהילה הפסיכולוגית

ינ� באמת הומוסקסואלי� או שחייה�  הצעה לאסור על מטפלי� לומר למטופלי� שה� א178;מעצי�
  179.של הומוסקסואלי� ה� באופ� אינהרנטי שמחי� או טובי� פחות

לצור� טיפולי המרה בישראל תכלול , לדעתנו, פרשנות סבירה של היק� ההסכמה מדעת הדרוש
חובת הפסיכולוג ליידע את המטופל על כ� שנטייה , הראשו�: לכל הפחות שלושה דברי� בסיסיי�

�בית אינה הפרעה נפשית על פי ה"להמינית DSM ;החובה ליידע את המטופל על אודות גו� , השני
יעילות� של טיפולי� אלו ועל אודות הקשיי� והנזקי� העלולי� לנבוע �הידע המחקרי המצביע על אי

ובראש� מועצת הפסיכולוגי� , החובה ליידע על עמדת הגופי� המוסדיי�, והשלישי; מעצ� הטיפול
   180.בריאותומשרד ה

אשר , י"נתמכת ג� בנייר העמדה של הפ, בדבר היק� החובה לקבל הסכמה מדעת, פרשנות כזו
הפסיכולוג הסביר איננו יכול להתעל� מגו� הידע "הקובע כי , אומ� על ידי מועצת הפסיכולוגי�

י הוא מסמ� " אמנ� נייר העמדה של הפ181".המורה שטיפולי ההמרה אינ� יעילי�, המצטבר הקיי�
וכ� על ידי משרד , שהנה גו� סטטוטורי, א� אימוצו על ידי מועצת הפסיכולוגי�, מדיניות מנחה

 
 .31' בעמ, 20ש "לעיל ה, בי�  174
בעיקר ע� מטופל , ראו מנגד על הקשיי� להבטיח קבלת הסכמה מדעת מיד ע� תחילת הטיפול הפסיכולוגי  175

 .205–203' בעמ, 97ש "לעיל ה, וייל: המצוי במצב נפשי קשה
176  Cruz ,מהמטפלי� בטיפולי 26%במחקר שנער� בארצות הברית נמצא כי רק . 1365' בעמ, 7ש "לעיל ה 

ושג� אלו שציינו זאת טענו שהדבר , �DSMומוסקסואליות מהההמרה ציינו את ההחלטה להוציא את ה
 & Schroederראו . ב או על בסיס מחקר שאינו מבוסס אמפירית"הילת הלהטנעשה בשל לח� פוליטי של ק

Shidlo ,139' בעמ, 29ש "לעיל ה. 
177  Cruz ,1369' בעמ, 7ש "לעיל ה . 
178  Schroeder & Shidlo ,151' בעמ, 29ש "לעיל ה ;Cruz ,ארגו� . 1371' בעמ, 7ש "לעיל הNARTH תומ� 

 . 1361' בעמ, ראו ש�. בהצעת אלטרנטיבות טיפוליות כאמצעי להבטחת קבלת הסכמה מדעת
179  Schroeder & Shidlo ,לי� מתחו� בריאות הנפש יש המציעי� כי מטפ. 144–143' בעמ, 29ש "לעיל ה

, במהל� פרק זמ� ניכר(יצטרכו תחילה לנסות לסייע למטופלי� לחיות ע� נטיית� המינית ולקבל אותה 
. לנסות לסייע לשנות נטייה מינית של מטופל, א� מאמצי� אלו ייכשלו, ורק לאחר מכ�) למשל שנתיי�

לעיל , Cruzראו . � ובי� שבחקיקהההצעה היא שהנחיה זו תאומ� בי� שבהחלטה של איגודי� מקצועיי
מטרת ההצעה היא להפחית את כמות טיפולי ההמרה הנעשי� ללא הסכמה אמתית . 1349' בעמ, 7ש "ה

  . ”Minority Distress“�אלא ממניעי� של דיכאו� הנובע מלח� חברתי ו
סוגיות אתיות " החוזה המקצועי",  גבריאל וייללדיו� בהסכמה מדעת בהקשר של טיפול פסיכולוגי ראו  180

 ).2007, יהודית אכמו� וגבריאל וייל עורכי�, גבי שפלר (195 במקצוע הייעו� והטיפול הנפשי
 לקוד האתיקה המקצועית של 4.1מפורטת בסעי� הפרשנות זו נתמכת ג� בחובה למת� מידע ללקוח   181

רפואה " אתיקה מקצועית בפסיכולוגיה"יהודית אכמו� ראו ג� גבי שפלר ו. 2004 –הפסיכולוגי� בישראל 
 ).2002 (137 ,26 ומשפט
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מעניק לו משנה תוק� בפרשנות בדבר סטנדרט הפעולה הסביר או הראוי של פסיכולוג , הבריאות
ויש מקו� להניח שג� ,  כ� בפעולת ועדת המשמעת של הפסיכולוגי�– 182בהקשר של טיפולי המרה

 .של בתי המשפטבפרשנות 

  נאמנויות כפולות

עבירה משמעתית נוספת שעשויה להיות רלוונטית בהקשר הישראלי של טיפולי המרה הנה התנהגות 
פעולה המֵפרה את , בי� היתר,  מדובר בסעי� סל הכולל בתוכו183.שאינה הולמת את מקצוע הפסיכולוג

 הלקוח לפעול לטובת"יכולוג  המעגני� את חובת הפס184,כללי האתיקה המקצועית של פסיכולוגי�
 הקוד האתי 185".נאותה רמה מקצועית ועל הלקוח כבוד על, על הגינות שמירה תו� ובמסירות תובנאמנ

המשמש את ועדת האתיקה כמסמ� מנחה בפרשנות של סטנדרט ההתנהגות , של הפסיכולוגי�
י� בה ומפרש מהי יוצק משמעות לתו� מסגרת כללית זו ומושגי השסתו� הקבוע, המקצועית הראויה

  186".פעולה לטובת הלקוח"
כתוצאה של קיו� , למשל, הפרה של החובה לפעול בנאמנות לטובת הלקוח יכולה להיווצר

לפסיכולוג יש בנוס� לקשר המקצועי ע� הלקוח " נאמנות כפולה היא מצב שבו 187.נאמנויות כפולות
 אשר עלולי� להכניס לקשר ,ג� קשרי� או תפקידי� מקצועיי� אחרי� הקשורי� בעקיפי� ללקוח

המקצועי שיקולי� זרי� לטובת הלקוח וכאשר יש לו מחויבויות שונות ולעתי� סותרות זו את זו כלפי 
קוד האתיקה של פסיכולוגי� קובע כי ,  במקרי� של נאמנות כפולה188".לקוחותיו וכלפי המערכת

י� להתמודדות ע� מצבי� הפסיכולוג חייב להבהיר ללקוחו את מערכת המחויבויות שלו ואת הדרכ
במקרי� של . וכ� לאפשר ללקוח להחליט א� הוא רוצה בשירות או לאו, אפשריי� של ניגוד ענייני�

  189.על המטפל להפסיק את ההתערבות הפסיכולוגית, סתירה מהותית בי� הנאמנויות
על ידי מועסק " (עצת נפש"נית� לדעתנו לטעו� בהקשר זה כי פסיכולוג אשר עובד ע� ארגו� כמו 

, ומזדהה ע� מטרות הארגו�) הארגו� כיוע� או נוהג לקבל מהארגו� הפניות של מטופלי� כדר� קבע
יהיה חייב להבהיר למטופל את מהות מחויבותו לארגו� ע� תחילת הטיפול ולאפשר לו להחליט א� 

דהה ע� דרישה להבהרה שכזו תסייע להבטיח את חשיפת עמדותיו של מטפל המז. הוא מעוניי� בטיפול
סדר יו� טיפולי מוכתב "אשר עשויות להשפיע על מהל� הטיפול הפסיכולוגי וליצור , ארגוני המרה

 יצוי� כי חשיפת עמדות המטפל ביחס לטיפולי המרה מהווה ג� דר� נוספת להבטיח 190".מראש
  .הסכמה אמתית מדעת של המטופל להלי� הטיפולי שברצונו לעבור

 
 . 62' בעמ, 112 ש"לעיל ה, וסרשטיי� פסברג  182
 .לחוק הפסיכולוגי�) 1(33' ס  183
 ).אתיקה מקצועית( לכללי הפסיכולוגי� 7' ס  184
 .2' בס, ש�  185
גי� בישראל אומ� על ידי מועצת הפסיכולוגי� כקוד המחייב כל הקוד האתי של הסתדרות הפסיכולו  186

משמעות הדבר היא שכללי� אלו משפיעי� על פסיקת ועדת . י"פסיכולוג באשר הוא ולא רק את חברי הפ
 .70, 62' בעמ, 112ש "לעיל ה, ראו וסרשטיי� פסברג. המשמעת הסטטוטורית

, גבי שפלר (160  סוגיות אתיות במקצועות הטיפול והייעו� הנפשי"יחסי� מקבילי�"יהודית אכמו�   187
 ).2003, יהודית אכמו� וגבריאל וייל עורכי�

 .לקוד האתיקה המקצועית של הפסיכולוגי� בישראל. א5.6' ס  188
 .ב5.6' בס, ש�  189
 .2 במסקנה, 65ש "לעיל ה, י"נייר העמדה של הפ  190
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  רשלנות חמורה

חוסר אחריות או רשלנות , וספת החלה על פסיכולוג היא גילויי� של חוסר יכולתעבירה משמעתית נ
 זהו סעי� סל העשוי לכלול בגדרו מגוו� של התנהגויות בלתי 191.חמורה במילוי תפקידיו כפסיכולוג

 השאלה 192.לש� החלתו, של פעולה תו� רשלנות חמורה, נקבע בו ר� גבוה יחסית, ע� זאת. ראויות
 סטנדרטי� מקצועיי� ומקובלי� של טיפול ה שלעל ידי בחינ, בי� היתר, רה תיקבעמהי רשלנות חמו

.  א� שיטת הטיפול שננקטה במקרה מסוי� חורגת באופ� ניכר מסטנדרטי� אלוושל השאלהפסיכולוגי 
לא ברור א� עצ� , י לא אסר על עריכת טיפולי המרה"לאור העובדה שנייר העמדה של הפ, לכאורה

נית� לדעתנו ,  ואול�193.מרה על ידי פסיכולוגי� הנה חריגה מסטנדרט טיפול מקצועיעריכת טיפולי ה
כגו� השימוש בגומיות על (לבסס את הטענה ששימוש בטכניקות טיפוליות התנהגותיות אוורסיביות 

, י"פרשנות זו נתמכת על ידי נייר העמדה של הפ. ה� בגדר רשלנות חמורה בהקשר זה) פרק כ� היד
  194.לוטי� שימוש בטכניקות אלו משו� שה� עשויות להזיק למטופלאשר פוסל לח

, חוק העובדי� הסוציאליי� מפרט עבירות משמעת דומות לאלו המפורטות בחוק הפסיכולוגי�
החוק ,  ע� זאת195.וביניה� גילוי רשלנות חמורה במילוי התפקיד והתנהגות שאינה הולמת את המקצוע

� סוציאליי� עשויי� לעמוד לדי� משמעתי וכלל בה� ג� עבירה הרחיב את סוגי העבירות שבגינ� עובדי
חוק העובדי� הסוציאליי� כולל , בניגוד לחוק הפסיכולוגי�, א� כ�. על כללי האתיקה המקצועית

בתוכו מנגנו� ישיר אשר באמצעותו נית� להעמיד לדי� משמעתי עובד סוציאלי שעבר על כללי 
את החובה לשמור על כבוד , בי� היתר, ציאליי� כוללי� כללי האתיקה של העובדי� הסו196.האתיקה

 כללי� אתיי� רלוונטיי� נוספי� 197.הלקוח ועל ערכיו התרבותיי� ולנהוג כלפיו בהגינות וללא אפליה
עניינ� איסור לתת חוות דעת מטעה וכ� איסור לטפל בלקוח א� יש חשש שהעובד הסוציאלי לא יוכל 

סעי� זה . את בשל מעורבות ע� אחר או חובת נאמנות כלפיווז, למלא את חובתו המקצועית כלפיו
אנו סבורות שנית� להשתמש בו באופ� . מזכיר את האיסור על נאמנויות כפולות בכללי הפסיכולוגי�

איגוד העובדי� הסוציאליי� אימ� כאמור באופ� רשמי , ביחס לטיפולי המרה. דומה לזה שהצענו לעיל
   .י"את מסקנות נייר העמדה של הפ

  מגבלות ההצעה לאור שיקולי פרט וקהילה) ג(

אנו סבורות כי הגבלות על עריכת טיפולי המרה באמצעות המערכת המשמעתית הקיימת על מקצועות 
עקרו� על בשל שימת הדגש , טונומיה של הפרטטיפוליי� ברישיו� נותנת מענה טוב לשיקול האו

  . ההסכמה מדעת

 
 .לחוק הפסיכולוגי�) 3(33' ס  191
 .לחוק העובדי� הסוציאליי� קובע עבירת משמעת זהה) 4(27' ס  192
יש מקו� לעקוב אחר התפתחות המגמה ולבחו� אותה , לדעתנו. �APAר� כזה א� לא אומ� על ידי ה  193

 .במהל� כתיבת פרק זהאשר פורסמה , בעקבות פרסו� אזהרת משרד הבריאות מפני טיפולי המרה
 .4מסקנה מספר , 2' בעמ, 65ש "לעיל ה, י"ראו נייר העמדה של הפ  194
 . לחוק העובדי� הסוציאליי�27 'ס  195
 ).2(27 'ס, ש�  196
 .1999–ט"תשנה, )כללי אתיקה מקצועית( לתקנות העובדי� הסוציאליי� 2 'ס  197
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השימוש ברגולציה על . ב"ושא הפגיעה בקבוצת הלהטע� זאת פתרו� זה הינו מוגבל ביחס לנ
מטפלי� ברישיו� עשוי להעביר מסר חברתי שלפיו טיפולי המרה לגיטימיי� בגבולות ובתנאי� 

בכ� שאינ� משרשי� את התפיסה שלפיה . כל עוד אינ� חורגי� מכללי האתיקה והמשמעת, מסוימי�
י ההמרה א� מקבלי� מעי� הכשר מהגופי� טיפול, הנטייה המינית הנה דבר שנית� וצרי� לשנותו

שכ� הליכי משמעת של פסיכולוגי� , קיימת מגבלה פרוצדורלית של נראות, נוס� על כ�. הרגולטוריי�
ייתכ� שהליכי� משמעתיי� בנושא טיפולי ,  לאור האמור198.סי� מתקיימי� בדלתיי� סגורות"ושל עו
לא יתרמו רבות לדיו� הציבורי על , סי�"י� ועוא� שיכול להיות לה� אפקט מרתיע על פסיכולוג, המרה

   199.טיפולי המרה
נעיר לבסו� כי תנאי ראשוני לכ� שייעשה שימוש בכלי זה הנו הגשת תלונה כנגד המטפל 

מכא� שהאפקטיביות של דר� זו תלויה במידה רבה במודעות של . הפסיכולוג או העובד הסוציאלי
בנגישות אליו ובפרשנות שיעניקו ועדות ,  הקיי�מטופלי� ובני משפחותיה� למנגנו� המשמעתי

 בהקשר זה ישנו תפקיד חשוב לארגוני� 200.האתיקה לקודי� האתיי� בהקשר של טיפולי המרה
ופעילי� אשר ביכולת� להגביר את המודעות לכ� ולעודד הגשת תלונות כנגד מטפלי� ברישיו� 

  .העורכי� טיפולי המרה אשר גורמי� נזק

  נגד מטפלי� וארגוני המרהתביעות אזרחיות .2

מבי� . הדר� השנייה שנבקש לבחו� בפרק זה הנה השימוש בתביעות אזרחיות נגד מטפלי� וארגוני�
לנושא , לדעתנו, שה� הרלוונטיות ביותר, עילות התביעה הקיימות בדי� הישראלי נציי� מספר עילות

חוסר היעילות של טיפולי , רטעילות אלו מתבססות על הפגיעה באוטונומיה של הפ. טיפולי ההמרה
, ראשית כול, העילות אשר יידונו בחלק זה ה�. המרה ופוטנציאל הנזק הגלו� בה� למטופל ולשלומו

הפרת החובה לקבל הסכמה מדעת לפי חוק זכויות ( הפרת חובה חקוקה –עילות לפי פקודת הנזיקי� 
 בהמש� הדברי� 201).� בתחו�בביצוע טיפול המרה בניגוד לסטנדרטי� מקובלי(ורשלנות ) החולה

נבקש לבחו� את האפשרות להתייחס לטיפולי ההמרה כאל סיטואציה צרכנית ולהחיל את דיני הגנת 
. רזי בארצות הברית'לש� כ� נתייחס ג� להחלטה תקדימית שניתנה לאחרונה במדינת ניו ג. הצרכ�

 
 .  הסוציאליי�לחוק העובדי�) א(36' ס ו לחוק הפסיכולוגי�40' ס  198
לפיו במקרה בו ועדת ,  אושר בקריאה שלישית תיקו� לחוק הפסיכולוגי�2014ע� זאת נציי� כי בדצמבר   199

החלטת הוועדה תפורס� באתר , והחלטתה הפכה סופית, המשמעת קבעה כי פסיכולוג עבר עבירת משמעת
טופל הנוגע בדבר או המתלונ� תו� ציו� ש� הפסיכולוג ותו� עילו� ש� המ, האינטרנט של משרד הבריאות

מטעמי� מיוחדי� , אלא א� הורתה ועדת המשמעת אחרת, והשמטת פרטי� שיש בה� כדי לזהותו
 .123ח "ס, 2014–ה"התשע, )7' תיקו� מס(ראו חוק הפסיכולוגי� . הישיירשמו על יד

 מטפל מצדיקה בהקשר זה יצוי� כי בית המשפט העליו� הכיר בכ� שסבירות נמוכה שמטופל יתלונ� על  200
א "עראו  .תעל מנת ליצור הרתעה אפקטיבי, החמרה בענישה במקרי� שבה� נמצאה התלונה מוצדקת

  .)1996 (177) 5(ד מט"פ, ועדת המשמעת' שרי נ 2606/95
 לפקודת 56 'לפי ס, נית� להתייחס ג� לעוולת התרמית. 1968–ח"התשכ, ]נוסח חדש[פקודת הנזיקי�   201

 כי עוולה זו אינה מתאימה סבורותאנו ,  דרישת הכוונה להטעות את התובענוכח, ואול�. הנזיקי�
מטפלי� וארגוני� התומכי� בטיפולי ההמרה מאמיני� ביכולת� של טיפולי� . לסיטואציה שבה עסקינ�

לעיל , Victorלעניי� זה ראו למשל . אלו להצליח ואינ� פועלי� ככלל מתו� כוונה להטעות את המטופל
 .1563' בעמ, 57ש "ה



  :"אל תתק� את זה, א� זה לא שבור"   בישראלזכויות הקהילה הגאה
  ניתוח מהזווית המשפטית –טיפולי המרה   

713  

 המבצע טיפולי JONAHבהחלטה זו קבע חבר המושבעי� כי מטופלי� לשעבר הוטעו על ידי ארגו� 
בהחלטת . בכ� שנאמר לה� כי הומוסקסואליות ניתנת לריפוי וכי הארגו� מסוגל לרפא אות�, המרה

  . המושבעי� נקבע כי הארגו� הטעה ורימה את התובעי� כצרכני�
מענה לחלק מהטענות המשפטיות כלפי הדר� הראשונה , לדעתנו, השימוש בתביעה אזרחית נות�

, דר� זו אינה מבחינה בי� מטפלי� מורשי� לבי� מטפלי� שאינ� נדרשי� לרישוי. שהצגנו ומגבלותיה
להג� על , התביעה האזרחית, בכוחה של הדר� המשפטית, מכא�. ולפיכ� אינ� כפופי� לדי� משמעתי

לתובעי� בעילות המוצעות עדיי� צפויות , ואול�. אוכלוסייה גדולה יותר של נפגעי� פוטנציאליי�
לאור ההתמשכות של הליכי� אזרחיי� סביר , כ� למשל. ות שיהיה עליה� לעבורמשוכות משפטי

 נוס� על 202.להניח שיחלו� זמ� רב עד שתהיה לה� השפעה על סטנדרט ההתנהגות של מטפלי� שוני�
,  זמ�–מטופל המבקש לנהל הלי� משפטי נגד ארגוני� או מטפלי� יידרש להשקיע משאבי� רבי� , כ�

ראוי להתייחס לכ� , לבסו�.  לעתי� תו� פגיעה בלתי נמנעת בפרטיותו– ועוד משאבי� רגשיי�, כס�
יהיו מי , משמעות הדבר היא כי בפועל. שההלי� המשפטי מתנהל בדיעבד וביחס למקרה ספציפי

  203.שימשיכו לעבור טיפולי המרה

  עוולות לפי פקודת הנזיקי�) א(

   חוק זכויות החולה–הפרת חובה חקוקה  )1(

 יודגש כי חוק 204.ייחס למספר חובות בחוק זכויות החולה אשר נועדו להג� על מטופלי�בחלק זה נת
פסיכיאטרי� ועובדי� , בה� פסיכולוגי�, זכויות החולה מגדיר בפירוש על מי חלות חובות אלו

חובות אלו אינ� חלות על מטפלי� העוסקי� בטיפולי המרה ואינ� נכללי� ,  לכאורה205.סוציאליי�
המחוקק השאיר . גייז בקבוצות טיפול� ודאי כאשר המדובר באנשי דת או מנחי� אקס,בהגדרות החוק

, ע� זאת. ללא כל הגבלות וחובות על העוסקי� בה�, לרבות טיפולי המרה, מגוו� רחב של טיפולי�
   206.נוכח שתיקת החוק נית� להחיל חובות מסוימות על מטפלי� באמצעות כלי� משפטיי� אחרי�

 
ייתכ� שהחלטות נגד מטפלי� בתיקי� הראשוני� שיידונו בערכאות משפטיות יביאו דווקא , מאיד�  202

אלא ג� , שכ� ההחלטה לא זו בלבד שתפגע במטפלי� שהנ� צד להלי�, לתוצאה אפקטיבית ומשמעותית
 .שיחששו מתביעות נגד�, פלי� אחרי�תהווה גור� מרתיע עבור ארגוני� ומט

 .טענה זו רלוונטית ג� ביחס לשימוש בכלי המשמעתי על מטפלי� ברישיו�  203
' ראינו לנכו� להתייחס ג� לס, מלבד החובות שאליה� נתייחס. 56' בעמ, 112ש "לעיל ה, וסרשטיי� פסברג  204

הביקורת הפמיניסטית . הקובע איסור להפלות בי� מטופלי� מטעמי נטייה מינית,  החולהחוק זכויותל) א(4
כל הטרדה , על פי ביקורת זו. שוויו� מגדרי�של אי, התייחסה להטרדות מיניות של נשי� כאקט של אפליה

ה הטרדה מינית מנציח. מינית של אישה במרחב הציבורי פוגעת באופ� דומה במעמד� השוויוני של נשי�
, נית�. וחותרת תחת יכולת� לפרו� את הספרה הפרטית, תפיסות סטריאוטיפיות ביחס לנשי� ולנשיות בכלל

שכ� , ההטרדה המינית וטיפולי ההמרה, בי� שתי הסיטואציות, במידה ובמקרי� מסוימי�, להקביל, לדעתנו
מנציחי� תפיסות , ב כקהילה"טיפולי ההמרה פוגעי� בקהילת הלהט, כאמור בחלקו השלישי של הפרק

ראו נויה . לפרטי� שבה וככלל לזהות מינית לא הטרוסקסואלית, סטריאוטיפיות שליליות ביחס אליה
החוק למניעת הטרדה מינית במבח� התאוריה הפמיניסטית והמציאות : מיניות וכבוד, על מי�"רימלט 

 ).2015 (615–611, 601 לה משפטי�" המשפטית
 .חולה לחוק זכויות ה2' ס  205
, עד שיעשה כ�. על המחוקק להתאי� את הגדרת המטפל בחוק זכויות החולה למציאות הקיימת כיו�  206

א� על פי שהחובה לקבלת , אייל�לגישתה של קרקו. מלאכת הפרשנות מונחת לפתחו של בית המשפט
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. קובע את החובה לקבל את ההסכמה מדעת של המטופל לטיפול, יות החולה בחוק זכו13סעי� 
באופ� עליו הרחבנו את הדיו� בחלק , קבלת הסכמה אמתית מדעת של מטופל סביר לטיפול המרה

להקי� , לדעתנו, שהפרתו יכולה, תנאי הכרחי לעריכת טיפול כאמור, לפיכ�, הנה, הרביעי לפרק זה
  .  חקוקהעילת תביעה בגי� הפרת חובה

משמעות היעדר קבלתה של הסכמה מדעת בטיפולי� רפואיי� נדונה בהרחבה בפסיקה ובספרות 
הוכרה לראשונה הפגיעה באוטונומיה של הפרט כראש דעקה בפסק הדי� התקדימי בעניי� . האקדמית

די בכ� שהטיפול הרפואי נית� ללא הסכמה מדעת של המטופל על ,  על פי ראש נזק זה207.נזק עצמאי
בדמות פגיעה באוטונומיה של המטופל לקבל החלטות , מנת שבית המשפט יכיר בנזק שגר� המטפל

א� א� היה , במקרה כזה המטופל לא יידרש להוכיח קיומו של נזק אחר שנבע מהטיפול. הנוגעות לו
 השתרשה היטב בפסיקה דעקה הלכת 208.בוחר לעבור את הטיפול שעבר אילו נית� לו מלוא המידע

   209.ת וא� הורחבה ע� השני� בשורה ארוכה של פסקי די�הישראלי
מטפל שלא ימסור למטופלו את מלוא המידע הרלוונטי על אודות . המשמעות לכ� בענייננו ברורה

היעדר עדויות מחקריות המצביעות על ,  הסיכוני� ופוטנציאל הנזק הגלומי� בה�–טיפולי ההמרה 
 עלול –  בעניי�שפרס�והאזהרה לציבור , שרד הבריאותובראש� מ, עמדת הגופי� המוסדיי�, יעילות�

  . להיות חשו� לתביעה נזיקית בגי� הפרת חובה חקוקה
ולכל הפחות טיפולי� , נית� לטעו� כי טיפולי המרה, ג� א� מטפל יעמוד בדרישת ההסכמה מדעת

, הרפואיתהנ� הפרה של החובה להעניק טיפול רפואי נאות ברמתו המקצועית ואיכותו , אוורסיביי�
והשאיר לבית " טיפול רפואי נאות"המחוקק לא פירט מהו .  בחוק זכויות החולה5הקבועה בסעי� 

 
כוח נית� להחיל חובה זו מ, בחוק" מטפל"הסכמת המטופל אינה חלה על מטפל שאינו נכלל בהגדרת 

שלא , כאשר נעשה שימוש בכוח או במגע פיזי, כ� למשל. עוולת התקיפה או מכוח עוולת הרשלנות
נעיר בהקשר זה כי ייתכ� ). 298–297' בעמ, 170ש "לעיל ה, אייל�קרקוראו (כחלק מהטיפול , בהסכמה

היוצר במידה מסוימת זיהוי של ,  של חוק זכויות החולהשא� ראוי שלא להשתמש בעול� המושגי�
   .2ש "ראו לעניי� זה ג� ה". חולי�"או כ" מטופלי�"בי� כ"לה

פורס�  (מדינת ישראל' רוס נ 10709/03פ "ברע. אפיק נוס� בדיני העונשי�בהקשר זה ייתכ� שנית� למצוא   
אד� הנוטל על  ("לחוק העונשי�) 7(338, 325 'סהורשע יוע� הומיאופת בעבירות לפי , )4.7.2005, בנבו

חובה עליו שתהיה , טיפול רפואי שעלול להוות סכנה לבריאותו של אד�, ומבצע שלא בשעת כורח, עצמו
 להחיל  באותה פרשה קבע בית המשפט העליו� כי אי�").לו לש� כ� מיומנות סבירה ויפעל בזהירות סבירה
לצור� פקודה זו הנה בגדר " רופא"שכ� הגדרת המונח , את פקודת הרופאי� על ענ� הרפואה המשלימה

עבירות ההתרשלות , לעומת זאת. אפשר לכלול בתוכה מטפלי� מהרפואה המשלימה�ואי, רשימה סגורה
 .לפי חוק העונשי� חלות על כל סוגי הטיפולי� הרפואיי� הקיימי�

 .91ש " הלעיל, דעקהעניי�   207
 329–324א  כר�  גבולות האחריות–דיני נזיקי�  ישראל גלעד; 259–258 'בעמ, 99ש "לעיל ה, הרמ�  208

)2012.( 
 ר ברגמ�"ד' וינשטיי� נ 9817/02א " ע;)2002 (746) 4(ד נו"פ, שדה' שטנדל נ 6153/97א "עראו למשל   209

, פורס� בנבו (דיראוי' מ נ"מרכז לייזר לנתוחי קרנית בע 522/04א "ע; )16.6.2005, פורס� בנבו(
א "ע; )2005 (590) 3(ד ס"פ, קופת חולי� של ההסתדרות הכללית' סידי נ 4960/04א "ע; )28.6.2005

ר "ד' דוד נ�ב� 9936/07א "ע; )3.1.2010, פורס� בנבו (בית החולי� ביקור חולי�' עזבו� צבי נ 8126/07
, )7.7.2011, פורס� בנבו (היס' ב� צבי נ 4576/08א "ע� זאת יצוי� כי בע). 22.2.2011, פורס� בנבו (ענטבי

 ראו ג� .91ש "לעיל ה, דעקההשופט עמית הסתייג מהמעמד העצמאי שנית� לפגיעה באוטונומיה בעניי� 
 ).3.9.2015, פורס� בנבו (איבי' מדינת ישראל נ 1535/13א "לאחרונה ע
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ייתכ� שנית� ללמוד מאמירתו של הנשיא ברק . המשפט את מלאכת יציקת התוכ� למושג עמו� זה
, הבניגוד לעקרונות המנחי� בתחו� העיסוק ברפוא" כי במקרי� שבה� פועל רופא מלימובקהבפרשת 

בי� שעניינ� ביחסי� שבי� רופא לחולה וכ� יתר כללי� אתיי� ואחרי� , בי� שמדובר בכבוד המקצוע
הרי שייתכ� שמדובר בהתנהגות שאינה , "המעצבי� ערכי� ותפיסות שראוי כי יחולו במקצוע הרפואה

י אשר נקטה לשו� חריפה כנגד טיפול, ייתכ� כי אזהרת משרד הבריאות,  לדעתנו210.הולמת רופא
עלולות לבסס א� תביעה על , על ידי מועצת הפסיכולוגי�, כאמור, י שאומצה"בצירו� עמדת הפ, המרה

ודאי כאשר מדובר בטיפולי� שבה� המטפלי� נוקטי� , הפרת החובה להעניק טיפול רפואי נאות
אמנ� כאשר מדובר בטיפולי� באמצעות שיח בלבד ע� המטופל יהיה . בטכניקות טיפול אוורסיביות

  . עמידה בסטנדרטי� ראויי��שה יותר להוכיח איק
,  כ� למשל211.במקרי� קיצוניי� של היעדר הסכמה מדעת, אפיק אחר הוא שימוש בעוולת התקיפה

או כאשר , במקרי� שבה� המטפל לא ימסור מידע על סוג הטיפול הצפוי למטפל בהלי� ההמרה
באמצעות עיוות מידע , ובזדו�במתכוו� , המטפל גר� למטופל לתת את הסכמתו לטיפול ההמרה

   212.ושימוש במניפולציה ולעתי� תו� שימוש במצג כוזב

  עוולת הרשלנות) 2(

תביעה לפי עוולת הרשלנות אינה מוגבלת לסיטואציות טיפוליות או לאנשי מקצוע מתחו� בריאות 
 שאינ� נגד ארגוני המרה דתיי� ומינית� יהיה לבסס תביעות ג� , וולהבהתקיי� יסודות הע. הנפש

, יסודות עוולת הרשלנות ה� מושגי שסתו�,  יתרה מזאת213.פסיכולוגי� או עובדי� סוציאליי�
 214.שבאמצעות� הכניסו בתי המשפט לאור� השני� שיקולי� חברתיי� וערכיי� אל תו� דיני הנזיקי�

 –טפל מקימי� למ, המשווי� לה� אופי ייעוצי וטיפולי,  כי המאפייני� של טיפולי ההמרהסבורותאנו 
 וכי בנסיבות מסוימות ביצוע טיפולי� 215, חובת זהירות מושגית וקונקרטית כלפי המטופל–כל מטפל 

  .אלו יהווה התנהגות בלתי סבירה העולה כדי התרשלות

 
שר ' פישמ� נ 580/86א "ע; )2005 (173, 166) 6(ד נט"פ, שר הבריאות' מלימובקה נ 8142/04א "ע  210

חוק זכויות  "משה זיידנבאו�: ראו דיו� בפרשה זו ובפרשות נוספות ;)1987 (614) 2(ד מא"פ ,הבריאות
לעיל , כרמי; )2008 (25–24, 39רפואה ומשפט "  תריסר שני� לחוק– החולה בפסיקת בית המשפט העליו�

 .866' בעמ, 164ש "ה
' בעמ ,208 ש"לעיל ה, גלעד; 545' בעמ, 91ש "לעיל ה, דעקה עניי�  בהקשר זה ראו.פקודת הנזיקי�ל 23 'ס  211

325. 
 עילת התביעה הראויה מקו� שבו הופרה זכות המטופל –' ההסכמה מדעת'דוקטרינת "אייל �רקונילי ק  212

 ).2006 (221, 181 מטהפרקליט " לאוטונומיה
  .298–297' בעמ, 170ש "הלעיל , אייל�קרקו  213
על  (338 'ובעמ) על קידו� השוויו� המגדרי כדוגמה (192 'בעמ ,208ש "לעיל ה, ראו לעניי� זה גלעד  214

 .62 'בעמ, 99ש "לעיל ה, הרמ�; )בפסיקה" טובת הכלל"
נית� לשער שכאשר . 110–97' בעמ, 164ש "לעיל ה, כרמי; 76–74, 62–59' בעמ, 99ש "לעיל ה, הרמ�  215

כגו� חובת , ר� גבוה יותר של חובת זהירות של המטפל כלפי המטופלמדובר בקטיני� בית המשפט יציב 
חבות של ראו למשל בלהה כהנא . כפי שנעשה לעתי� בנוגע לקטיני� בהקשר הנזיקי, זהירות מוגברת

) ישראל(אילנות הקריה ' שקד נ  46135�04) 'הרצשלו� (א "ת ; )2008 (150הורי� בנזיקי� כלפי ילדיה� 
  ).8.4.2012, פורס� בנבו(זכאי � דינה של השופטת רסלר לפסק77' פס, מ"בע
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הפרת חובת הזהירות נבחנת בכל מקרה ומקרה ולא נית� לקבוע כי בכל סיטואציה של טיפול המרה 
ה התנהגות בלתי סבירה ווע טיפולי המרה בנסיבות מסוימות יהביצוע� זאת . הופרה חובת הזהירות
ייתכ� שהופרה חובת הזהירות כאשר המטפל לא סיפק למטופל ,  כ� למשל216.העולה כדי התרשלות

או כאשר מטפל לא בדק א� על מטופל הופעלו לחצי� , את מלוא המידע על אודות טיפולי ההמרה
בוהה כי מטפל הנוקט שיטות אוורסיביות מפר א� הוא את נית� לקבוע ברמת ודאות ג. להיכנס לטיפול

אזהרת משרד הבריאות מצביעה על התנהגות אשר תיחשב . חובת הזהירות החלה עליו כלפי המטופל
סיכו� המטופל או נקיטת טיפול שהוגדר כלא ראוי מבחינה , הצגת מצג שווא: לכאורה כבלתי סבירה

י הנו בגדר חוות "מד חוקי מחייב ונייר העמדה של הפאמנ� האזהרה נעדרת מע. אתית או מקצועית
אול� דומה שלא נית� יהיה להתעל� ממסמכי� אלו בפרשנות של סטנדרט הפעולה , דעת מייעצת

י אינו שולל לחלוטי� טיפולי המרה " לאור העובדה שנייר העמדה של הפ217.הסביר של מטפלי�
 כל –טענה שלפיה עצ� ביצוע טיפול המרה  שיהיה קשה לבסס סבורותאנו , כשיטת טיפול לגיטימית

  .וזאת על א� הלשו� החריפה שנקט משרד הבריאות,  ייחשב כהתרשלות–טיפול המרה 
ע� זאת נייר העמדה מסמ� בצורה מפורטת למדי את גבולותיו של טיפול ההמרה שיערו� מטפל 

ירו מפני קשיי� על המטפל הסביר ליידע את מטופליו על גו� הידע הקיי� בתחו� ולהזה: סביר
עליו להימנע מלשמש שליח ; אל לו להבטיח הצלחות שאינ� מציאותיות; וסיכוני� הגלומי� בטיפול

המבקשת למנוע מהמטופל לחיות בדר� ההולמת את , תרבותית כלשהי�של קבוצה דתית או חברתית
ו� מוטיבציה עליו לוודא שהמטופל מבקש את הטיפול מרצונו החופשי ומת; זהותו או נטייתו המינית

ובמיוחד כאשר מדובר (חברתיי� או דתיי� , ולא כתוצאה של הפעלת לחצי� משפחתיי�, פנימית
 לעומת זאת כאשר מטפל נוקט טכניקות טיפוליות 218).שהטיפול נכפה עליה� על ידי הוריה�, בקטיני�

   .העולה כדי התרשלות, הוא נוהג בחוסר סבירות מובהק, התנהגותיות אוורסיביות
ת משרד הבריאות מעוררת שאלה בדבר סטנדרט הפעולה הסביר של מטפלי� שאינ� אזהר

שני הארגוני� המקצועיי� הללו אימצו את נייר העמדה של , כאמור. פסיכולוגי� או עובדי� סוציאליי�
מנחי , מטפלי� משפחתיי�, כגו� יועצי� חינוכיי�, אול� הוא איננו מחייב מטפלי� אחרי�, י"הפ

אזהרת משרד הבריאות אמנ� נשענת על עמדת . לא אנשי דת המעבירי� טיפולי המרהקבוצות וודאי 
אלא מזהירה את הציבור מפני , א� אינה מוגבלת בלשונה למטפלי� מסוג מסוי�, מועצת הפסיכולוגי�

 כי הבעת ההתנגדות לטיפולי המרה על ידי משרד הבריאות מחזקת סבורותאנו . טיפולי� אלו ככלל
וזאת תו� התחשבות ,  אפשרות לתבוע מטפלי� מכל סוג שהוא בגי� התנהגות רשלניתבאופ� ניכר את

  .כפי שהוסבר לעיל, בנסיבות הספציפיות של כל מקרה ומקרה

 
לעניי� בחינת ; 482–478' בעמ, 208ש "לעיל ה, כקביעה נורמטיבית ראו גלעד" המטפל הסביר"לעניי�   216

 .500–498' בעמ, ראו ש�" המטפל הסביר"קבוצת ההשתייכות של 
י מתייחס לפסיכולוגי� "א� על פי שנייר העמדה של הפ. 62' בעמ, 112ש "לעיל ה, רגוסרשטיי� פסב  217

בהיעדר חוק : "נאמר בו כי. קיימת בו המלצה לגופי� מקצועיי� דומי� לנקוט עמדה זהה, בלבד
אינו ראוי מבחינה אתית , לא מוסמכי�' י�מטפל'העיסוק בתחו� כה מורכב ורגיש על ידי , פסיכותרפיה

ראו נייר ". כאלה' מטפלי�'ומקצועית ויש להזהיר את הציבור בפני הסכנות הצפויות לציבור מפני מצד 
  .65ש "לעיל ה, י"העמדה של הפ

לעומת זאת . יגה מסטנדרט התנהגות סביר חרתהווה לבדהנית� להניח שהפרה של אחד מתנאי� אלו לא   218
 . בהחלט להיחשב פעולה בלתי סבירה ורשלניתעשויה מספר הפרות כי הצטברות של נית� לדעתנו לטעו�
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 תביעות צרכניות לפי חוק הגנת הצרכ� )ב(

)1 (Ferguson v. JONAH   

בית המשפט  בJONAH הגישה קבוצת מטופלי� לשעבר תביעה תקדימית נגד ארגו� 2012בנובמבר 
�בהתבסס על ה, רזי'בניו גConsumer Fraud Act219) ככל , תביעה זו הנה"). חוק הונאת הצרכ�: "להל�

 220.ניסיו� ראשו� מסוגו לתבוע פיצויי� בגי� נזקי� אשר נגרמו כתוצאה של טיפולי המרה, הידוע לנו
אלא בנזק , במיוחדיודגש כי אי� מדובר בנזקי� יוצאי דופ� אשר נגרמו כתוצאה של טיפול אלי� 

וכ� בנזק הכספי שנגר� לה� בשל טיפולי� פסיכולוגיי� , שעיקרו השחתת זמנ� וכספ� של התובעי�
אות� מההומוסקסואליות " לרפא"משו� שהבטחת הארגו� , שלה� נדרשו בעקבות הטיפולי� שעברו

  . שלה� הייתה מעשה מרמה המנוגד לחוק
ולתו לשנות נטייה מינית הומוסקסואלית מאחר הארגו� הבטיח לשווא שביכ, לטענת התובעי�
הארגו� הציג מצג שווא בכ� שטע� בפני מטופליו כי פעילותו מתבססת על נתוני� . והינה הפרעה נפשית

המטופלי� שילמו אלפי דולרי� . אמפיריי� שממחישי� לכאורה את האפקטיביות של טיפולי� אלו
ונאלצו לשל� ג� עבור טיפולי� , יית� המיניתשלא הייתה לה� כל השפעה על נט, עבור הטיפולי�

כי התובעי� הבהירו כי אינ� מתכווני� להוכיח ,  יצוי�221.פסיכולוגיי� בעקבות הטיפולי� הללו
 JONAHהתובעי� טענו נגד הפעילות של ארגו� . שטיפולי� לשינוי נטייה מינית ככלל אינ� אפקטיביי�

  . בלבד
קיימת מחלוקת , לטענת הנתבעי�. חייה על הס�בתגובה לתביעה הגישו הנתבעי� בקשה לד

התובעי� מבקשי� מבית המשפט , לטענת�. בשאלת האפקטיביות של טיפולי� לשינוי נטייה מינית
לקבוע למעשה מדיניות ציבורית בסוגיה שנויה במחלוקת ולהשתיק את הדיו� הציבורי על כ� 

אינו הגור� המוסמ� ,  הנתבעי�כ� לטענת, בית המשפט. חוקחו� לבאמצעות הוצאת עמדה אחת מ
  . 2013בקשה זו נדחתה ביולי . להכריע בסוגיה ציבורית שכזו

רזי קיבל מספר החלטות משמעותיות 'בית המשפט בניו ג, כבר בשלבי� המקדמיי� של ההלי�
קיבל בית המשפט את בקשת התובעי� להסיר את עדות� של מספר עדי� מטע� הנתבעי� , כ�. ביותר

בית המשפט קיבל את עמדת התובעי� לפיה הטענה . יסר ניקולו"בה� ג� את ד, "�עדי� מומחי"כ
המומחיות של , ולכ�, שהומוסקסואליות הינה מחלה או הפרעה נפשית סותרת את הגישה המדעית כיו�

שנגזרת מטענת� שנית� לשנות נטייה מינית הומוסקסואלית בהיותה מחלה או הפרעה , עדי ההגנה
לאור זאת קבע בית המשפט . ת מבחינה מדעית ונשענת על בסיס לא מהימ�הינה מופרכ, נפשית

רזי ועל כ� הסיר אות� 'שעדות� של עדי ההגנה אינה עומדת בדרישות דיני הראיות של מדינת ניו ג
בהחלטה מקדמית אחרת קבע בית המשפט כי פרסו� של טיפולי המרה המציג . מרשימת העדי�

במהל� חודש יוני  222.ווה כשלעצמו הפרה של חוק הונאת הצרכ�הומוסקסואליות כהפרעה נפשית מה

 
219  N.J. STAT. ANN. § 56:8-1 to -195 (West). 
-www.splcenter.org/get-informed/case: די� בתיק באתר הארגו� המייצג את התובעי��ראו כתבי בי  220

docket/michael-ferguson-et-al-v-jonah-et-al. 
221  Ferguson v. JONAH ,42–34' בס, 138 ש"לעיל ה. 
 שניתנה בעניי� פסילת עדות 5.2.2015להתייחסות להחלטות שניתנו עד כה בתביעה ראו החלטה מיו�   222

Unpub. Super. J.N2015 , 12-5473-L-HUD. No, JONAH. Ferguson v .: המומחי� מטע� הנתבעי�
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ובסופ� החליט חבר המושבעי� לקבל את טענות התובעי� ואת ,  נערכו דיוני� לגופה של התביעה2015
 וחייב את ,)בו המושבעי� קיבלו את תביעתו באופ� חלקי, למעט בעניינו של אחד התובעי�(תביעת� 

 עד 223.עבור הנזק שנגר� לתובעי�$ 72,400העובד בארגו� בס� של את מקימו ומטפל , JONAHארגו� 
  .למועד סיו� כתיבת פרק זה טר� נית� פסק די� מפורט בתביעה

בשלב זה לא ידוע למחברות פרק זה על קיומ� של תביעות צרכניות נוספות נגד מטפלי� או ארגוני� 
 תכשיר את הדר� למטופלי� בהחלט ייתכ� שתביעה זו, ע� זאת. אחרי� שבאו בעקבות תביעה זו

  .נוספי� שעברו טיפולי המרה להגיש תביעות דומות נגד ארגוני� ומטפלי�

  הטעיה לפי חוק הגנת הצרכ� הישראליהעילת ) 2(

רזי מצאנו לנכו� לבחו� את האפשרות להחיל את דיני הגנת הצרכ� הישראליי� על 'לאור התביעה מניו ג
ל דיני הגנת הצרכ� מונחת הנחת היסוד שלאור יחסי  בבסיס� ש224.סיטואציה של טיפולי המרה

 בדומה לרציונל העומד בבסיס 225.הצרכ� זקוק להגנה, שוויוניי� בי� צרכ� לנות� שירות�הכוחות הלא
ג� חוק הגנת הצרכ� נועד להבטיח שלרשות , הדרישה להסכמה מדעת של מטופל בחוק זכויות החולה

די שיוכל לכלכל את צעדיו ולקבל החלטה מושכלת כ, הצרכ� יעמוד מידע מלא והוג� על העסקה
  226.בעניי�

i ."יהעהט"  

 לעשות דבר העלול להטעות צרכ� בכל עניי� מהותי בעסקה למכירת 227חוק הגנת הצרכ� אוסר על עוסק
אול� במספר פסקי די� , "שירות"ואינו מגדיר מהו " נכס" החוק מגדיר מהו 228.נכס או למת� שירות

 
/case/downloads/files/default/sites/org.splcenter.www :available at )2015, 5. Feb(236 LEXIS  

jonahopinion.pdf.  
 .ידי התובעי� החלטת חבר המושבעי� הועברה אל הכותבי� ישירות על  223
–176 כר� א דיני הגנת הצרכ� לעניי� זה ראו סיני דויטש . לחוק הגנת הצרכ�1' מופיעה בס" צרכ�"הגדרת   224

לא יורחב על כ� . תביעה לפי חוק הגנת הצרכ� יכולה להיות תביעה אישית או תביעה ייצוגית). 2003 (186
תביעות אזרחיות שאינ� ייצוגיות . 133–131, 88' בעמ, בכר� ב, א� ראו לעניי� זה ש�, במסגרת המאמר

פסיקותיה� תורמות לפרשנות חוק הגנת , וא� שאינ� מהוות תקדי� מחייב,  נמוכותנדונות ככלל בערכאות
לא . המבקש להג� על הצרכ� מניצול מצוקתו, )ב(3' עוד נבקש להסב את תשומת הלב לס. הצרכ� וליישומו

' בשונה מעילת ההטעיה בס, ראשית: אול� נציי� לעניי� זה מספר נקודות, נרחיב על כ� במסגרת פרק זה
 קיומו של קשר סיבתי בי� – ולבסו� ;קשירת עסקה; דורש ניצול בפועל של מצוקת הצרכ�) ב(3' ס, )א(2

; )365' בעמ, בכר� ב, ראו ש�(דויטש מבקר דרישה זו ' פרופ. ניצול המצוקה ובי� ההתקשרות בעסקה
תנאי� בלתי "ו" השפעה בלתי הוגנת", "בורותו", "מצוקתו של הצרכ�"עולה שאלה פרשנית ביחס ל, שנית

 5156�12�09) א"מחוזי ת(א "וכ� ע, 422–414' בעמ, בכר� א, לעניי� זה ראו ש�" (מקובלי� או בלתי סבירי�
, במקרי� מעטי� בלבד נעשה שימוש בסעי� זה, שלישית; )2.2.2012, פורס� בנבו (פסקי�' אדלר נ

). 422–419, 417' בעמ, ר� אבכ, ראו ש�(ובמקרי� מעטי� א� יותר הכיר בית המשפט בקיומה של העילה 
נראה כי , א� שמטופלי� רבי� נמצאי� במצוקה רגשית אמתית בבוא� לעבור טיפול לשינוי נטיית� המינית

 .הסעי� בנוסחו הנוכחי לא יוכל לסייע בתביעה נגד מטפלי� או ארגוני�, לאור האמור
, 787) 2(ד נו"פ, עיריית ירושלי�' אזוב נ 3613/97א "כ� ראו ע. 291' בעמ, בכר� א, 224ש "לעיל ה, דויטש  225

 . ש� מתייחס בית המשפט למטרת החוק, )2002 (801
 .)4.12.2011, פורס� בנבו( השופטת חיות לפסק דינה של 22 'פס, עיזבו� ראבי' תנובה נ 10085/08א "ע  226
 . 245–238' בעמ, בכר� א, 224ש "לעיל ה, ראו דויטש" וסקע"על הגדרת .  לחוק הגנת הצרכ�1' ס  227
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במסגרת חוק הגנת " שירות"רפואיי� שוני� כ�פולי� תרופתיי� ופרההתייחסו בתי המשפט לטי
   229.הצרכ�

הטעיה במעשה על ידי יצירת מצג , האחד: הטעיית הצרכ� יכולה לבוא לידי ביטוי בשני אופני�
גילוי פרטי� �בדר� של אי, הטעיה במחדל, האחר; שווא הכולל פרטי� שאינ� תואמי� את המציאות

 וכ� לא נדרש כי ההטעיה 231,נדגיש כי לא נדרשת כוונה של העוסק להטעות 230.שקיימת חובה לגלות�
   232.די בכ� שהעוסק עשה דבר העלול להטעות. תהיה בפועל

גילוי המידע והפרטי� שעליה� הרחבנו �הרי שאי, א� נראה בטיפולי ההמרה סיטואציה צרכנית
עשוי , יצירת מצגי שוואודאי כאשר מדובר במסירת מידע שגוי ו, במסגרת הדרישה להסכמה מדעת

   233.להיחשב כהטעיה לפי דיני הגנת הצרכ�

 
הטעיה בניגוד לחוק מהווה עוולה לפי פקודת , לפי הוראות חוק הגנת הצרכ�. לחוק הגנת הצרכ�) א(2' ס  228

להוכיח הסתמכות , רכ� שהוטעהכצ, על מנת לקבל פיצויי� יידרש המטופל, )1א(31 'לסבהתא� . הנזיקי�
 5712/01א "לעניי� זה ראו דנ. קיומו של נזק וכ� קשר סיבתי בי� ההטעיה ובי� הנזק שנגר�, על ההטעיה

, בבכר� , 224ש "לעיל ה, דויטש; )2003 (365) 6(ד נז"פ, מ" חברה ישראלית לתקשורת בע–בזק ' ברזני נ
' עמ, בכר� א, ראו ש�(החוק שותק ביחס לשאלה א� נדרש שהעסקה תהיה בתמורה . 87, 45–44' בעמ
ויש לבחור את הסבירה ביותר לאור , נית� להתייחס לשלוש אפשרויות פרשניות בהבנת החוק). 205–203

' בעמ, אבכר� , ש�(על מנת להגיע לפירוש הרצוי ביותר מבחינה כלכלית ומשפטית , תכליתו ומטרתו
–213' בעמ, בכר� א, ש�(דויטש נוקט עמדה שלפיה החוק חל ג� על עסקאות ללא תמורה ' פרופ). 206
219 .( 

לעניי� זה יפי� ). 31.5.2010, פורס� בנבו(מרכז רפואי רבי� ' טל נ 1877�06) א"מחוזי ת(א "ראו למשל בש  229
קרי הגנת ציבור , נת הצרכ� לאור תכליתויש לפרש את חוק הג: "שלפיה�, סיני דויטש' ג� דבריו של פרופ

יש , לדעתי. למעט שירותי� שהוצאו במפורש ממסגרת החוק, ולכ� החוק צרי� לכלול כל שירות, הצרכני�
ציבור הצרכני� [...] לפרש את המונח שירות ככולל כל שירות ומלאכה שמזמי� הצרכ� ושאינ� מכירת נכס 

למעט אלה שהוצאו במפורש , תחומי הפעילות הכלכליתזכאי להגנות שחוק הגנת הצרכ� מספק בכל 
שאינה משרתת את תכלית החוק , אי� לתת למונחי� שבחוק הגנת הצרכ� פרשנות נוקשה מדי[...] מהחוק 

' בעמ, בכר� א, 224ש "לעיל ה, דויטש( "הייתי מציע לכלול בשירות כל עיסקה שאינה מכירת נכס[...] 
שכיו� ברוב� המכריע הנ� טיפולי� , עולה השאלה א� טיפולי המרה, על א� האמור). 195–194

שאליה כיוו� המחוקק בחקיקת חוק הגנת , הנ� סיטואציה צרכנית מובהקת, פסיכולוגיי� או פסיכותרפיי�
ל חקיקה צרכנית בתי המשפט עלולי� להסס לחדור אל תו� השיח בי� מטפל למטופל ולהחי. הצרכ�

 .1564' בעמ, 57ש "לעיל ה, Victorלעניי� זה ראו . במקרי� אלו
, ראו ג� דויטש. )2000 (607, 600) 1(ד נד"פ, בזק החברה הישראלית לתקשורת' ארד נ 2837/98א "רע  230

 .124–119' בעמ, ר� בבכ, 224ש "לעיל ה
לעיל (רזי 'זאת בניגוד לעוולת התרמית בפקודת הנזיקי� ובניגוד לדרישת הכוונה בחוק הונאת הצרכ� בניו ג  231

 ).219 ש"ה
 .360–341' בעמ, בכר� ב, 224ש "לעיל ה, דויטש  232
, קיקה הישראלית וה� זו האמריקנית מתייחסות למספר נקודות זמ� ביחסי� בי� הצדדי� לעסקהה� הח  233

המטפל או הארגו� מפרסמי� את טיפולי , בנקודת הזמ� הראשונה, בענייננו. שבה� יכולה להתרחש ההטעיה
. בכ�ההמרה ויוצרי� מצג שווא שיש לה� יכולת להביא לשינוי הנטייה המינית של המטופל או לסייע 

 קטיני� מתבגרי� או בגירי� המגיעי� –המטפל או הארגו� פוני� לקהל היעד , באמצעות הפרסו� הזה
הנמצאי� במצוקה רגשית או תחת לח� מהסביבה המשפחתית או , לרוב מקהילות שמרניות ודתיות

נצל שכ� פרסו� זה א� מ, רקע זה של המטופלי� מעצי� את ההונאה בפרסו� טיפולי ההמרה. הקהילתית
תו� כדי , המטפל, בנקודת הזמ� השנייה; את המצב הרגשי שבו נמצאי� המטופלי� שמחפשי� פתרונות

על מנת לחזק , מחזק את מצג השווא וחוזר על הבטחותיו בדבר היכולת לשנות את הנטייה המינית, טיפול
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ii. "234"עניי� מהותי בעסקה   

אשר בה� אסור לעוסק להטעות את , המחוקק קבע בחוק רשימה לא סגורה של ענייני� מהותיי�
וזאת כדי להג� על מספר רב יותר ,  בתי המשפט נתנו לענייני� מהותיי� אלו פרשנות מרחיבה235.הצרכ�

 נתייחס בקצרה לשלושה ענייני� מהותיי� הרלוונטיי� 236. צרכני� במספר רב יותר של מקרי�של
  . בעינינו לסיטואציה של טיפולי המרה

יש לדעתנו מקו� , נעיר כי א� שפסקי הדי� שנסקור להל� עוסקי� בטיפולי� פיזיי� ובשיווק תרופות
המבט הבוחנת את האוטונומיה של הצרכ� לערו� השוואה בי� טיפולי� אלו לבי� טיפולי המרה מנקודת 

בתי המשפט טר� נדרשו לסוגיית טיפולי ,  כאמור לעיל237.ואת איסור הטעייתו על ידי נות� השירות
  . ועל כ� ננסה להיעזר בפסיקה קיימת ולהקיש ממנה לענייננו, ההמרה

   238הכמות והסוג של נכס או שירות, המהות, הטיב

 בית 239.מזו� אשר נטע� כי פרסומ� היה מטעה ביחס ליעילות�נדונה מכירת תוספי ורו� בעניי� 
המשפט בח� בהקשר זה מאמרי� מדעיי� וחוות דעת של מומחי� מטע� הצדדי� וקבע לבסו� כי על 

יש צור� באימו� עמדה או גישה "יעילותו של תכשיר בהקשר של הטעיה בפרסו� �מנת לבסס את אי
נית� לומר כי עמדת הקהילה  Substantial Body of Science ."240–מסוימת על ידי הקהיליה הרפואית 

�ח ה"כפי שבאה לידי ביטוי בי� השאר בדו, הטיפולית בנוגע לטיפולי המרהAPA , בהחלטת מועצת
את , לכל הפחות, מבססת, י ובאזהרת משרד הבריאות"הפסיכולוגי� המאמצת את נייר העמדה של הפ

 מטפל , לטענתנו, לאור זאת241.אל הנזק הגלו� בחלק מה�צינחוסר היעילות של טיפולי� אלו ואת פוט

 
 'בעמ, 57ש "ל הלעי, Victorראו לעניי� זה . את התלות בי� המטופל והטיפול לשינוי הנטייה המינית

1567–1571. 
, בכר� ב, 224ש "לעיל ה, ראו דויטש, אשר בנוגע אליו הוטעה הצרכ�, ביחס למהותיות העניי� בעסקה  234

 .266–262' בעמ
; "ות האמור יראו ענייני� אלה כמהותיי� בעסקהבלי לגרוע מכללי: "לחוק הגנת הצרכ�) א(2' כלשו� ס  235

 .127–125' בעמ, בכר� ב, 224ש "לעיל ה, דויטש
 .281' בעמ, בכר� ב, ש�  236
תנובה מרכז שיתופי לשווק תוצרת חקלאית  1338/97א "על סוגיית הפגיעה באוטונומיה של הצרכ� ראו ע  237

על ההקבלה בי� רגולציה על טיפול פסיכולוגי לבי� פיקוח ). 2003 (673) 4(נזד "פ, ראבי' מ נ"עבישראל ב
 .  והטקסט הצמוד לה128 ש"הלעיל על תרופות או טיפול פיזיולוגי ראו 

סה שאלו מונחי� ככל הנראה מתו� תפי, פסקי הדי� הרבי� שהתבססו על סעי� זה לא פירשו את מונחיו  238
' בעמ, בכר� א, 224ש "לעיל ה, דויטש. שאינ� דורשי� הגדרה או פרשנות מיוחדת, לשוניי� מקובלי�

 ").שירות"לעניי� הגדרת המושג  (283–280' בעמ,  ובכר� ב195–189
 ).16.3.2011, נבופורס� ב (HERBAMEDחברת ' ורו� נ 2084/07) א"מחוזי ת(א "ת  239
מאמרי� מרכזיי� בספרות , עמדה כזו נית� לבסס על מחקר שהתפרס� באחד מהעיתוני� המובילי�  240

על המלצות ארגו� הבריאות העולמי או רשויות , אנליזה ע� תוצאות מובהקות�על מטה, הרפואית
 .הבריאות

א� שידעה כי המכשור שהיה , ר בלייזרבעניי� אחר קבע בית המשפט כי הבטחתה של חברה להסיר שיע  241
) 'שלו� חי(ק "ת. הנה הטעיה בנוגע לטיב העסקה ומהותה, ברשותה לא היה יעיל במקרה של התובע

  ).10.9.2001, פורס� בנבו (מ"כירורגיה אסתטיקה ולייזר בע' שטראוס נ 1479/01
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או שותקי� ואינ� , או ארגו� המציגי� למטופל סיכויי הצלחה גבוהי� העומדי� בסתירה לעמדה זו
  . מטעי� את המטופל כצרכ� בעניי� מהותי בעסקה, מציגי� אותה

   הכרוכי� בה�התועלת שנית� להפיק מה� והסיכוני�, שימוש שנית� לעשות בנכס או בשירות

חוסר היעילות והסיכוני� הפוטנציאליי� הגלומי� בטיפולי המרה א� ה� עניי� מהותי אשר על מטפל 
 וא� הפרה של חובת הגילוי 242הצגת� מהווה הטעיה�ועל כ� אי, או ארגו� להציג בפני המטופל כצרכ�

בהשאלה " כי  בהחלטה שניתנה לאחרונה ציי� בית המשפט243. בחוק הגנת הצרכ�4הקבועה בסעי� 
כי יש למסור לצרכ� מידע , לכאורה, נראה, המתייחסת למת� טיפול רפואי' הסכמה מדעת'מסוגיית ה
  244".כדי להגיע להחלטה מושכלת בכל הקשור לשימוש בתרופה, באורח סביר, הדרוש לו

  246 וחוות דעת מקצועית ביחס לטיב השירות והסיכוני� הכרוכי� בו245חסות ועידוד למת� השירות

יה יכולה להיעשות ג� על ידי הצגת חוות דעת מקצועיות מוטעות או שקריות ביחס לשירות הטע
בעניי� שעסק בטיפול כושל . או על ידי עידוד לקבלת השירות המתבסס על מידע מוטעה, המוצע

ח של ועדת משרד הבריאות קבע כי לטיפול אי� בסיס מדעי ומדובר "להפסקת עישו� נאמר כי דו
   247.בניגוד לאופ� שבו הוצג לתובעות, י שלא אושרבטיפול ניסיונ

או , נבקש להציע כי הצגת תמיכה של הקהילה הפסיכולוגית לביצוע טיפולי המרה, בהיקש לענייננו
כמו כ� נציע . ייחשבו להטעיה, הצגת ההתנגדות הקיימת בקרב האיגודי� המקצועיי� לטיפולי� אלו� אי

ומכות בטיפולי המרה באופ� שמשתמע כי ה� העמדה כי מטפל או ארגו� המציגי� חוות דעת הת
  . כמטעי�ה�ייחשבו א� , הרווחת בקרב מטפלי�

  יקולי פרט וקהילהש) ג(

אמצעי להשגת סעד עבור מי שסבלו , בראש ובראשונה, תביעות אזרחיות בהקשר של טיפולי המרה ה�
אוי והכוונת התנהגות� של ה� ג� אמצעי לקביעת סטנדרט טיפולי ר, ואול�. מנזק כתוצאה של הטיפול

אשר הוכרה בפסיקה הישראלית כראש נזק , תביעה בגי� פגיעה באוטונומיה של הפרט. מטפלי�
היא אפשרות מעניינת במיוחד לתבוע מטפלי� אשר לא גילו את מרב הפרטי� למטופל ובכ� , עצמאי

 
242   �חס לכל פג� או איכות נחותה או בי,  לחוק הגנת הצרכ�4סעי� זה מרחיב את חובת הגילוי הקבועה בסעי

ש "לעיל ה, ראו דויטש. המפחיתי� באופ� ניכר מערכו של הנכס או השירות, תכונה אחרת הידועי� לעוסק
 .288–285' בעמ, כר� ב, 224

ג� או איכות נחותה או תכונה אחרת כל פ"לחוק הגנת הצרכ� קובע כי עוסק חייב לגלות לצרכ� ) 1)(א(4' ס  243
 . מרחיב הוראה זו ג� על שירות) ב(4' ס". המפחיתי� באופ� משמעותי מערכו של הנכס, הידועי� לו

, פורס� בנבו (מ"בע) 1996 –ישראל (מרק שארפ ודוה� ' משה נ 4517�09�10) ��מחוזי י(צ "ת  244
' קדוש נ 1303/09א " של חובת גילוי ראו ע לעניי� השיקולי� השוני� להרחבתה או לצמצומה.)8.9.2013

גרסיוסו ' מדינת ישראל נ 1400/03) 'שלו� חי(פ "ת; )5.3.2012, פורס� בנבו (בית החולי� ביקור חולי�
 בעניי� זה הורשעו נאשמי� בכ� שלא גילו ללקוחות על תופעות לוואי –) 15.11.2006, פורס� בנבו (מ"בע

 .חזהלש� הגדלת , רכניותמחי� שמכרו לצקשות שהיו לתמצית צ
 .296–294' בעמ, בכר� ב, 224ש "לעיל ה,  ראו דויטשלהרחבה. לחוק הגנת הצרכ�) 10)(א(2' ס  245
  .310–309' בעמ, בכר� ב, 224ש "לעיל ה, ראו דויטשלהרחבה  .לחוק הגנת הצרכ�) 14)(א(2' ס  246
 .229 ש"לעיל ה, טלעניי�   247
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תביעות .  נזק נוס�א� א� לא נגר� לו בעקבותיו, פגעו ביכולתו לקבל הסכמה אמתית מדעת לטיפול
מסוג זה הולמות את שיקול האוטונומיה של המטופל בכ� שה� עשויות לתרו� לעיצוב סטנדרט 

  .התנהגות של גילוי מקסימלי בקרב מטפלי�
הגשת תביעה אזרחית נגד מטפלי� . יתרו� נוס� של דר� משפטית זו הנו עקרו� פומביות הדיו�

לעצמה לעורר שיח ציבורי ער בנושא טיפולי המרה וארגוני� העוסקי� בטיפולי המרה יכולה כש
אול� . ביחס לסטנדרט מקצועי ראוי של מטפלי� וביחס לנזק הפוטנציאלי הגלו� בה�, וגבולותיה�

ג� דר� זו אינה נותנת מענה מספיק לשיקול הפגיעה , בדומה לדר� המשפטית הראשונה שהוצעה
 מעצ� טבעו לשאלת נזקו של אד� ספציפי המשפט האזרחי מוגבל. ב בכללותה"בכבוד קבוצת הלהט

עולה ג� השאלה א� בתי , באשר לשימוש בדיני הגנת הצרכ�. ולא לפגיעה בכבוד� של קבוצות מיעוט
  .מטופל–המשפט יראו בדיני� אלו מסגרת המתאימה לדיו� ביחסי מטפל

 סיכו� . ה

בפרק זה ?  טיפולי המרההא� וכיצד יכול השיח המשפטי לתרו� לדיו� בסוגיה מורכבת ורגישה כגו�
בשיח על אודות נטייה מינית , א� בו בזמ� מוגבל, ביקשנו להראות כי למשפט יכול להיות מקו� נכבד

פתחנו בהצגת התופעה של טיפולי . וביחס לשימוש בפרקטיקה טיפולית שנויה במחלוקת לש� שינויה
רב איגודי מטפלי� בארצות המרה אגב התמקדות בטיפולי� פסיכולוגיי� ובהצגת העמדה הרווחת בק

בהמש� הפרק ציי%ו את הסוגיות המשפטיות . המטילי� ספק כבד ביעילות� של טיפולי� אלו, הברית
השיקולי� השוני� הובילו אותנו לבחו� שתי דרכי� אפשריות . העיקריות העולות ביחס לטיפולי ההמרה

טיי� דומי� המתקיימי� בשני� בהשוואה להליכי� משפ, להתייחסות משפטית לטיפולי המרה בישראל
  . האחרונות בארצות הברית

אלא ה� משקפי� לדעתנו , הכלי� המשפטיי� שהצענו לא נבחרו מסיבות טכניות או פרוצדורליות
את האופ� שבו יש לעשות שימוש במשפט כדי להגביר את הפיקוח על טיפולי המרה ולצמצ� את 

" לרפא"המבקשת , י המרה ה� פרקטיקה פסולהא� על פי שלדידנו טיפול. נזקיה� הפוטנציאליי�
 כי הטלת איסור גור� בחוק על עריכת סבורותאנו , שוודאי איננה מחלה, אנשי� מנטיית� המינית

 מציעותאנו . טיפולי המרה אינו רצוי בשל הפגיעה הרחבה באוטונומיה של הפרט הגלומה במהל� כזה
 הסדרי� משפטיי� קיימי� על טיפולי המרה או ליתר דיוק להחיל, לפיכ� לאמ� הסדרי� משפטיי�

באופ� אשר יגביר את קבלת ההסכמה האמתית מדעת של מטופלי� לטיפולי� אלו ויסייע בהגדרת 
משו� שיבטיח שהוא , את האוטונומיה של הפרט, לדעתנו, מהל� זה יחזק. סטנדרט של טיפול סביר

ל ובפרט הנתוני� על יעילותו המוטלת נכנס לטיפול כזה לאחר שהוצג בפניו מרב המידע ביחס לטיפו
חובת היידוע הרחבה יכולה לסייע בהפחתת מספר הפוני� לטיפולי . בספק והנזק הפוטנציאלי הגלו� בו

  .שהופנמה וסטיגמות חברתיות שליליות בופוביה"להטהמרה מסיבות של 
לציה על המחוקק להרחיב את הרגו, על מנת להגביר את האפקטיביות של המהלכי� המוצעי�
מטפלי� משפחתיי� , כגו� סקסולוגי�, המקצועית ולהחילה על מטפלי� נוספי� מתחו� בריאות הנפש

אימו� חוק אשר יאפשר להחיל סטנדרטי� מקצועיי� מינימליי� . ואחרי� העוסקי� כיו� בטיפולי המרה
וגי� אשר לפסיכול.  צעד הכרחי לש� כ�והנ, באמצעות די� משמעתי, על עבודת� של מטפלי� אלו

כפי שאומ� על ידי מועצת , י" כי נייר העמדה של הפסבורותאנו , העוסקי� בטיפולי המרה
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יחד ע� . הוא מסמ� מדיניות ראוי להתוויית הסטנדרט המקצועי עבור טיפולי� מסוג זה, הפסיכולוגי�
אשר נראית לנו , ה יותר נגד טיפולי� אלוי לא אימצה עמדה עקרונית ברור"אנו מצרי� על כ� שהפ, זאת

אשר נוקטת לשו� חריפה , יש לקוות כי אזהרת משרד הבריאות. כמתחייבת ממסקנות נייר העמדה עצמו
  . תסייע לתפיסת טיפולי� אלו כבלתי ראויי�, יותר

. ביקשנו לבחו� אפשרות למת� סעד למטופלי� שעברו טיפולי המרה ונפגעו כתוצאה מה�, לבסו�
כגו� הפרת ,  אות� כרלוונטיי� בפרשנות של עוולות נזיקיותרואותענו בקצרה על כיווני� אשר אנו הצב

 אפשרות מעניינת בעשיית שימוש בחוק רואותאנו . חובה חקוקה או רשלנות בהקשר של טיפולי המרה
 אשר ,הגנת הצרכ� ובהגשת תביעה בגי� הטעיה צרכנית נגד מטפלי� וארגוני� העורכי� טיפולי המרה

לש� כ� יידרשו בתי המשפט לממש את התכלית העומדת . מציגי� מידע מטעה ביחס לטיפולי� אלו
להג� על מטופלי� כצרכני� בסיטואציה של פערי כוחות ולהחיל חוק זה , בבסיסו של חוק הגנת הצרכ�

  .ג� בסיטואציה של טיפולי המרה
אשר , יפולי� לשינוי הנטייה המינית שפרק זה יסייע לקידו� העיסוק המשפטי בנושא טמקוותאנו 

  .דלי� עד מאוד, ובפרט השיח המשפטי על אודותיה�, הדיו� בה� בעברית




