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טוב...
מו ֵּאיזֶה ְמ ַעט ֹ
" ִּ ּכי ָצ ִּריך ָה ָא ָדם לְ ַח ּ ֵּפשׂ ּולְ ַב ֵּ ּק ׁש לִּ ְמצא ְּב ַע ְצ ֹ
חו ָבה לְ ַכף זְ כ ּות"
ַעל יְ ֵּדי זֶה ה ּוא ֹיו ֵּצא ּ ֶבאֱ ֶמת ִּמ ַּכף ֹ
 -ליקוטי מהר"ן
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תקציר
הומוסקסואליות איננה מוגדרת ,ולכן גם אינה נחשבת לסוג של פסיכופתולוגיה כבר כמה עשורים .מצב זה
הוא תולדה של השפעת ערכים חברתיים על מערכות האבחון הפורמאליות .אף על פי כן ,אנשים רבים
מביעים מצוקה הקשורה באוריינטציה המינית שלהם והשפעותיה על חייהם הרגשיים ,האינטימיים,
המשפחתיים והחברתיים .ערכיהם של מטפלים עשויים לעיתים להיות שונים מאלה של מטופליהם ,והם
בעלי השפעה על מהלך הטיפול ותוצאותיו .מחקרים רבים עסקו בנושא ערכי המטפלים ,אולם רק מעטים
התמקדו בערכים של מטפלים ביחס לנושאים וסוגיות מיניים .במחקר הנוכחי ,התמקדנו במטפלים
ישראליים ובחנו את ערכיהם ,עמדותיהם והפרקטיקות הטיפוליות בהן הם נוקטים במפגש בפונים על רקע
בעיות הקשורות באוריינטציה המינית .במחקר השווינו בין שתי קבוצות של מטפלים השונות האחת מן
השניה בתגובתן ללקוחות הפונים בבקשת עזרה לשינוי האוריינטציה המינית החד מינית שלהם .הקבוצה
האחת היא של המטפלים אשר יסכימו לסייע בכך באמצעות טיפולי המרה ,והשניה של אלה אשר יסרבו
לסייע בהמרת האוריינטציה המינית .שתי פרדיגמות הטיפול נסקרות תוך התייחסות להתפתחויות
העדכניות בתחום .ההשערות שבדקנו הן כי בחירת הגישות הטיפוליות השונות בידי המטפלים ,קשורה
לערכים שונים ביחס לנושאי מיניות בכלל וביחס לאוריינטציה מינית בפרט ,וכן למידת הנוחות במצבים
ערכיים-מיניים .במחקר השתתפו  38מטפלים אשר התנדבו למלא שאלון מקוון .המשתתפים חולקו לשתי
קבוצות הניסוי באמצעות פרוצדורה אשר כללה שאלה ממיינת שעסקה בתגובתם לפונים על רקע אי
שביעות רצון מאוריינטציה מינית .תוצאות המחקר העידו כי מטפלים אשר הסכימו לסייע לפונים הללו הם
בעלי ערכים מיניים שמרניים יותר ,בעוד מטפלים אשר יסרבו לעשות כן הם בעלי ערכים ליברליים ,הן

בנוגע לערכים מיניים כלליים ,והן ספציפיים הנוגעים לאוריינטציה מינית ,וזאת מעבר למשתנים
דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים המאפיינים את המטפלים השונים .עוד מצאנו ,כי מידת הנוחות של
המטפלים במצבים שונים איננה קשורה לפונים אלה המבקשים לשנות או להכווין מחדש את האוריינטציה
המינית שלהם .המחקר הנוכחי הינו חלוצי בבדיקה וממצאים אודות קשר בין תגובת מטפלים ישראליים
ללקוח הפונה על רקע אוריינטציה מינית ,לבין ערכיהם המיניים של המטפלים הללו .לממצאי המחקר
השלכות אתיות ,חברתיות ,מחקריות ויישומיות ,ויש בהם תרומה למחלוקת הציבורית והמקצועית
הסוערת בנוגע לטיפולי ההמרה.
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Abstract
Homosexuality has not been defined, and therefore neither considered, as a type of
psychopathology for decades. This is due to social values' influences of the formal diagnostic
systems. nevertheless, many patients are expressing a fundamental distress regarding their
sexual orientation, and its emotional, social, intimic and family implications on their well
being. Therapists' own values might differ of those of their patients, and to have an essential
rule in the process and results of therapy. Previous studies have dealt with therapists' values,
yet the topic of sexual values has been explored less than other value areas.
In the current study we examined the values, attitudes, and therapy practices which being
implemented with clients seeking help regarding their sexual orientation. This study
compared two groups of therapists, which differ in their response to clients seeking help to
change or redirect same-sex sexual orientation. The first group is of therapists who agree to
help, and the other is of therapists who refuse to do so. These two different paradigms are
discussed and addressed from variant perspectives, considering recent developments in the
field. Our hypothesizes were that practicing different attitude concerning sexual reorientation is in relationship with different values regarding sexuality issues, and specifically
sexual orientation issues. We also hypothesized that different attitudes will correlate with
the comfort level in sexual values related situations.
42 therapists answered voluntarily a web questionnaire. They were sorted into two groups
by their answer to a question about their response to clients seeking help regarding a
distress concerning their sexual orientation.
The findings suggested that therapists who agreed to help those clients, are characterized
with more conservative sexual values, in comparison with therapists who refuse to help
clients in re-orientation or change of sexual orientation. This was true about both general
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sexual values, and also specific values about same-sex sexual orientation, and over
demographic, personal and professional variables. Contrary to our assumption, the research
findings show no correlation between the response to patients seeking conversion therapy,
and the comfort level of therapists dealt with difficult sexual situations in therapy. This
pioneering study has found and reported relationship between Israeli therapists' response to
client seeking help related to sexual orientation, and their own sexual values. Our findings
contribute to the expanding public and professional controversy about conversion therapy,
and also have ethical, practical, social, and research implications.

6

מבוא
הומוסקסואליות
הומוסקסואליות  -משיכה ארוטית לבני אותו המין ,היא תופעה המתועדת מימים ימימה .תיאורים של
תופעות הומסקסואליות קיימים מזה אלפי שנים  -עוד ביוון העתיקה ובכתבים עתיקים ( Helperin,
 .)2002האוריינטציה המינית עומדת ביסוד אחת המחלוקות הכרוניות והעמוקות ביותר בתרבות
המודרנית ( .)Lasser & Gottlieb, 2004המחלוקות לגבי הומוסקסואליות מתקיימות בכל פרספקטיבה
אפשרית – היסטורית ,תרבותית ,מוסרית ,פוליטית ,דתית ,רוחנית וחברתית .כמעט כל מערכת ערכים,
תוגדר כפי שתוגדר ,משלבת גם עמדה ביחס להומוסקסואליות .אל מול עונשים של מוות ( Ilga website,
 )2007בתלייה או בסקילה הנהוגים במקומות שונים בעולם (איראן ,סעודיה ,מאוריטניה ,סודן ,תימן,
ואיחוד האמירויות) ,מחוקקים במקומות אחרים חוקים ליברליים הקשורים בנטיות המיניות .הקיטוב בין
השפעות הערכים על ההתנהלות מתחדדים בראי של חברה מסוימת ,כפי שמשתקף לדוגמה בארצות
הברית .מחד גיסא ,חברה מערבית וליברלית אשר במדינות רבות בתוכה הוכרו היחסים ההומוסקסואלים
כלגיטימיים ואף זכו למעמד שווה בהשוואה למעמד של יחסים ותאים משפחתיים הטרוסקסואלים .מנגד,
נכון לשנת  34% ,0999מהאמריקאים האמינו כי יחסים הומוסקסואליים צריכים להיות מוצאים מחוץ
לחוק ( ,)Newport, 1999ובשנת  49% ,8100מהאמריקאים חשו כי יחסים אלו אינם מקובלים מוסרית
(.)Gallup Poll News Service, 2011
דיון בשאלות האם הומוסקסואליות הינה סוג של פסיכופתולוגיה ,והאם היא ברת שינוי או לאו,
מחייב הסכמה ביחס להגדרות של אוריינטציה מינית .תפיסה בסיסית ,אשר נדמה כי לוקה בפשטות יתר,
מבוססת על פרספקטיבה דיכוטומית לחלוטין ( )Haldeman, 1994במסגרתה ניתן למדוד את התופעה על
סולם קינסי ( ,)Kinsey, Pomeroy, & Martin, 1948המתבסס על ההתנהגות המינית ועל תוכן חיי
הפנטזיות המיניות של הנבדק .הגדרות מתקדמות יותר לאוריינטציה מינית משלבות בתוכן משתנים
מגדריים ,חברתיים וציפיות תרבותיות מופנמות ,תחושת עצמי ,ושיוך פוליטי ( .)Haldeman, 1994בהתאם
למורכבותן מתייחסות חלקן לציר האוריינטציה המינית ,שאיננו מופרד דיכוטומית מצירים אחרים .כך
הוצע ,למשל ,כי אוריינטציה מינית הינה מערכת רבת ממדים המורכבת ממשיכה מינית ,מהתנהגות
ופנטזיות ,מהעדפות חברתיות ,מהעדפות רגשיות ומאורח חיים ( .)Sell, 1997על מנת להבין ולתאר מהי
אוריינטציה מינית ,ניתן לצאת מתוך שתי פרדיגמות מרכזיות.
האחת :הגישה המהותנית ( ,)essentialismהגורסת כי קטגוריות שונות באוריינטציה המינית משקפות
מהות של תמציתו הפנימית של אינדיבידואל מסוים ,בדומה למגדר או לגזע .השנייה  :גישת ההבניה
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החברתית ,לפיה אדם מבנה את זהותו בהתאם לקטגוריות הזמינות בתרבותו ,ולפיכך ישנו פוטנציאל
למסלולים רבים של זהות מינית ( Throckmorton & Yarhouse, 2006; Yarhouse & Throckmorton,
 .)2002דיאמונד ( ,)Diamond, 2003מבצע הבחנה מפורטת גם בתוך האוריינטציה המינית ,למשל בין
עוררות ארוטית להתקשרות רומנטית.
אחת הסוגיות המסקרנות והאניגמאטיות ביותר ביחס לאוריינטציה המינית היא השאלה
האתיולוגית ,כלומר מהם הגורמים להומוסקסואליות .אם יתברר כי משיכה לבני אותו המין הינה
ביולוגית ובלתי ניתנת לשינוי ,ומנגד ,אם יוכח כי מדובר בתכונה נרכשת בהקשר חברתי או התפתחותי ,הרי
שתחומים רבים ,כגון הגדרתה כפסיכופתולוגיה או הטיפול בה ,צפויים להשתנות מאד .סקירת הספרות
האתיולוגית הינה מעבר לטווח המחקר הנוכחי ,אך אולי המלצתו של דרשר ( )Drescher, 2002מהווה
תמצית ולקח – לאחר שסקר בהרחבה תיאוריות אתיולוגיות רבות ,מסכם באומרו כי "התמקדות
באתיולוגיה של ההומוסקסואליות אינה הדרך הכי משמעותית לקיים פסיכותרפיה ...לפחות לא יותר
מבזבוז זמן בחיפוש אחר מקורות ההטרוסקסואליות של מטופל ."...ובהמשך לכך ,למרות התקדמות
מחקר הגנום ,החוקרים אשר מחפשים את הגן להומוסקסואליות טרם מצאו גן כזה (אליצור ,)8115 ,ונכון
להיום הביולוגיה לבדה אינה יכולה להסביר את התפתחות ההומוסקסואליות ( .)LeVay, 2000יש הטוענים
כי תמיד יהיו שיפוטים ערכיים אשר בני אדם חייבים לבצע בעצמם לגבי תופעות ,אשר המדע אינו יכול
לבצע באופן עצמאי (.)Koerner & LeVay, 2000

הומוסקסואליות ופסיכופתולוגיה
משך שנים רבות ,נחשבה הומוסקסואליות כפסיכופתולוגיה ,כאשר התלוותה לכך תפיסה רווחת כי
אוכלוסיה ה"סובלת" מפסיכופתולוגיה זו נידונה לאיכות חיים פגומה ובלתי מספקת ביחס לשאר
האוכלוסייה ( .)Bieber et al., 1962ה"מחלה" נתפסה ככזו המשפיעה על כל אישיות האדם ,ולכן נמנע
מהומוסקסואלים להיות מורים ,וכמובן פסיכיאטרים ,שכן לא עלה על הדעת כי הפתולוגים יטפלו
בפתולוגיה ( .)This American life, from WBEZאמונה זו גובתה בהגדרת ה( DSM-מפרט המחלות
הנפשיות הנפוץ בעולם) את ההומוסקסואליות כפסיכופתולוגיה .בשנת  ,0974הוחלט בצעד היסטורי ושנוי
במחלוקת להוציא את ההומוסקסואליות (האגו-סינטונית) מדפי המפרט ( .)Rubinstein, 1995כעבור
עשור ,הוחלט להוציא גם את ההומוסקסואליות האגו-דיסטונית מהמפרט ולהכניסה תחת קטגוריית
"הפרעה מינית שאינה מאופיינת אחרת" ( ,)Sexual Disorder Not Otherwise Specifiedהמוגדרת
כמצוקה ממושכת של אדם בשל האוריינטציה המינית שלו ( ;Yarhouse & Throckmorton, 2002
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 .)McHenry & Johnson, 1993אם כך ,מזה ארבעה עשורים ,הומוסקסואליות אינה נחשבת עוד
לפסיכופתולוגיה.
הוצאת ההומוסקסואליות מה DSM-הכתה גלים ,ושיקפה במידת מה תהליכים ליברליים ,אך
מובן שלא היה בה בכדי לפעול כמטה קסמים המבטל באחת אמונתם של רבים כי מדובר בהפרעה נפשית.
רבים טענו וטוענים עד היום כי ההחלטה להוציא את ההומוסקסואליות מה DSM-הייתה נגועה במניעים
פוליטיים על חשבון טעמים מדעיים ( ,)Nicolosi, Byrd & Potts, 2000ואילו נשיא ה APA-לשעבר ,ד"ר
קאמינגס ( )Cummings, 2012טען כי כיום התקינות הפוליטית היא השולטת בארגון ,וזאת על חשבונו של
המדע .חוקרים רבים מנסים לענות על שאלת הפסיכופתולוגיה מנקודות מבט פילוסופיות ,ביולוגיות
ומעשיות ( .)Drescher, 2002; Friedman & Downey, 2008; Spitzer, 2003עם זאת ,נראה כי הקונצנזוס
רחוק מתמיד.

טיפולי המרה
ניסיונות לשנות או לכוון מחדש נטייה מינית מוכרים לאורך ההיסטוריה ,החל מהנץ התיאורים על תופעת
ההומו-ארוטיזם בספרות .כבר לפני מאה שנים ויותר ,ועד ימינו אנו ,אנשי הממסד הרפואי ,הפסיכותרפיה,
והדת ,ניסו להפוך אוריינטציה הומוסקסואלית בלתי רצויה ) .(Haldeman, 1994החל במאה ה ,09-ניתן
למצוא תיעוד לשיטות "טיפול" שונות כגון התנזרות ,היפנוזה ,סמים מעוררי בחילה ,טיפול הורמונאלי,
רכיבה מופרזת על אופניים ,ניתוחי מוח ,נזעי חשמל ,קיום יחסי מין עם זונות ונישואין בכפייה ( Murphy,
 .)1992כיום ,מצויים טיפולים התנהגותיים שונים ,אולם נראה כי טיפולי המרה לשינוי האוריינטציה
המינית של המטופל ,הפכו ברובם לטיפולים דינמיים ,המבוססים על תיאוריית התפתחות פסיכו-אנליטית.
המחלוקת סביב טיפולי המרה עמוקה ורחבה ,ונדרש להסביר אפילו את הבחירה הטרמינולוגית
שנתקבלה במחקר זה על מנת לתאר את הטיפול המדובר .המושג "טיפול המרה" נבחר לייצג את קבוצת
הטיפולים מגישה זו ,מכיוון שהוא ככל הנראה המזוהה ביותר עם הטיפול המדובר בשפה העברית ובקרב
מטפלים ומטופלים בתחום האוריינטציה המינית בישראל .ראוי לציין ,כי יש הטוענים כי המושג "טיפול
המרה" ) (conversion therapyמשקף סמנטיקה דמגוגית של המתנגדים לגישה זו ,ומטרתו להישמע
מאיים .בדומה לכך ,הועברה ביקורת על המושג "רה-אוריינטציה מינית" ( )re-orientation therapyעל
שום שמניחה מטרה בעלת כיוון לטיפול (אליצור .)8101 ,מינוחים נוספים המתייחסים לטיפולים מזרם זה
הינם "טיפול הסבה" ) (altering therapyאו "טיפול שינוי" ) .(change therapyאולם ,נראה כי השימוש
במונח "טיפול תיקוני" ) (reparative therapyהוא המועדף על תיאורטיקנים מגישה זו ,כיוון שמונח זה
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אינו רומז על ריפוי אלא על טיפול פסיכודינאמי שמטרתו להפחית את הדחף הרפאראטיבי (התיקוני)
שמהווה את המשיכה ההומוסקסואלית (.)Nicolosi, 1991
טיפולי ההמרה מתבססים על עקרון החופש ,האוטונומיה וההחלטה העצמית של המטופל ,או
עקרון ה"הקשבה למטופל" ) ,(Listening to the clientהמקדש את זכותו של המטופל לבחור בטיפול
שכזה ( .)Yarhouse & Throckmorton, 2002חשוב שהחלטה ביחס לטיפול נפשי תהיה החלטה עצמית של
המטופל וראוי שתגבר על כל אקטיביזם פוליטי שהוא ( .)Byrd, 2003עוד עקרון חשוב עליו מבוססת זכותו
של המטופל לטיפול המרה הינו עקרון הגיוון ) (diversityוהפלורליזם על פיו ראוי לכבד אמונתו ומערכת
הערכים של כל אדם ( ,)Yarhouse & Throckmorton, 2002ולא לרפות את ידיהם של מבקשי טיפול
המרה ) .(Haldeman, 2002כמו כן ,חלק ניכר מתומכי הגישה מזוהים עם ארגונים שמרניים ודתיים,
הרואים בהומוסקסואליות אורח חיים שאינו מוסרי ,וחטא כשלעצמה (דרור .)8114 ,ברמה המעשית,
שואבים המצדדים בטיפולי ההמרה צידוק מעדויות מדעיות כי שינוי מסוים עבור אנשים מסוימים הוא
אפשרי ) .(Yarhouse & Throckmorton, 2002ספיצר ( ,)Spitzer, 2003אשר הוביל לפני קרוב לארבעה
עשורים את המאבק להוצאת ההומוסקסואליות ממדריך ההפרעות הנפשיות ,עורר סערה כאשר פרסם
מחקר לפיו שינוי הנטייה המינית אפשרי בחלק מן המקרים .הפולמוס שהתלווה לפרסום זה כלל סוגיות
מתודולוגיות וביקורת אודות אופן ביצוע המחקר (  ,)Carlson, 2003ביקורת על השלכותיו המסוכנות
במסגרתן ה"אפשרי" ) (couldיהפוך ל"הכרחי" ) ,)Beckstead, 2003( (shouldוהתייחסות להקשריו
הפוליטיים ( .)Gagnon, 2003אף כי בעבר התפרסמו מחקרים על שינוי להטרוסקסואליות בעקבות טיפול
( ,)Bieber et al., 1962; Nicolosi, Byrd & Potts, 2001; Socarides, 1978המחקר של ספיצר נחשב
למחקר פורץ דרך הן בשל ההקפדה המתודולוגית והשקיפות שננקטו בביצועו ,והן בשל העובדה כי מבצעו
אינו מזוהה עם קבוצות דתיות או זרם ההמרה ,אלא דווקא עם קבוצת אנשי המקצוע שלפי עמדתם
המקצועית הומוסקסואליות איננה פסיכופתולוגיה.
בהקדמה לספרם ,טוענים ביבר ועמיתיו ( )Bieber et al., 1962כי כל התיאוריות הפסיכואנליטיות
קובעות כי הומוסקסואליות היא פסיכופתולוגיה ,וכי חלק מסוים מהגורמים לה טמונים בהתנסויות
בילדות בהקשר המשפחתי .עקרונות התיאוריה הרפראטיבית ,אשר פותחו על ידי תיאורטיקנים המזוהים
עם ( NARTHהאיגוד הלאומי למחקר וטיפול בהומוסקסואליות) ,בראשות סוקרידס וניקולוסי ,מסבירים
את ההומוסקסואליות במחסור בזהות גברית אותה מחפש האדם בקרב בני מינו (דרור .)8114 ,הטיפול
הרפראטיבי מבוסס על תיאוריית יחסי אובייקט ,והיחסים עם המטפל (שעליו להיות בן אותו המין של
המטופל) הינם קריטיים .הרעיון הכללי הוא כי ההומוסקסואליות הינה ביטוי לבעיות בילדות ,שהובילו
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להפרעה בהתפתחות הנורמלית ,בשל חסך רגשי הקשור לבעיית התקשרות פתולוגית לבני אותו המין
(בעיקר לאב ,אך גם קבוצת השווים) והתקשרות רגשית להורה מהמין השני .ברוח תפיסה זו של
ההומוסקסואליות כניסיון לתקון ולפיצוי על חסכים בתחום הזהות ,הגבריות והבטחון העצמי ,נעשו
ניסיונות תיאורטיים להגדיר הומוסקסואליות כמנגנון הגנה מטראומה לעצמי ,וכצורה פתולוגית של אבל,
תוך דגש על תפקיד האשמה והבושה בהתפתחות הפתולוגית ( .)Nicolosi, 1991; Nicolosi, 2009מתוך כך
בדיוק ,הודף ניקולוסי ) (Nicolosi, 2003; Nicolosi, 2009את הטענה כי המניע לפנייה לטיפול המרה הוא
הומופוביה מופנמת ,וטוען כי הבושה התקיימה אצל הפונה מלכתחילה ,במאבקו הכושל למען התקשרות,
בטחון וזהות גברית .מה שמתפרש כדחייה של גרעין הזהות ה"אמיתי" ,לדידו ,אינו אלא הכרה בכך שדבר
מה בתחושת העצמי איננו תקין.
בעקבות התרחבות היצע הטיפולים המציעים שינוי בנטייה מינית ,איגוד הפסיכולוגים האמריקאי
) (APAהכריז כי הוא דוחה כל טיפול ממיר או רפראטיבי ,אשר מבוסס על ההנחה שהומוסקסואליות היא
מחלה נפשית .האיגוד מזהיר כי אין הוכחות מדעיות ליעילותו של טיפול כזה ,ולעומת זאת הסיכונים שבו
גדולים וכוללים דיכאון ,חרדה והתנהגויות הרס עצמי ( .)APA, 1998; APA, 2000; APA, 2002לעמדה זו
הצטרפו כמעט כל ארגוני בריאות הנפש העולמיים (.)Haldeman, 2004

טיפולי העצמה
החל בשנות ה 71-של המאה הקודמת ,חברו מספר תהליכים :א .הוצאת ההומוסקסואליות מספר
האבחנות הפסיכיאטריות ( ;)DSMב .דיווחים וחששות לגבי אי-יעילות טיפולי ההמרה ולגבי האפשרות כי
הם גורמים לנזקים; ג .שינוי במעמד ההומוסקסואליות בחברות שונות .תהליכים אלה ותוצאותיהם גרמו
במשותף להתפתחותו של זרם טיפולי חדש ,שחרט על דגלו לא את שינוי האוריינטציה המינית ,אלא את

ההסתגלות אליה ,קבלתה ,והגשמתה בהקשר חברתי רצוי (דרור .)8114 ,גישה זו מכונה טיפול העצמה
( ,)affirmative therapyוהממסד הטיפולי המזוהה עמה מכונה לעיתים ידידותי להומוסקסואלים (gay
) .friendlyגישה זו עשויה להשתלב בטיפול דינמי ,וגם בטכניקות וטיפולים מובנים אחרים כגון טיפול מיני
(.)Rutter, 2012
הרקע ממנו נובע רציונל הטיפול המעצים ,דומה מאד לטיעונים השוללים את הלגיטימציה
שבטיפול המרה ,ואכן ,ניתן לראות שתי גישות טיפוליות אלו כמקוטבות זו לזו .עמוד התווך הראשי עליו
מתבססת גישת הטיפול המעצים מיוצג באופן תמציתי בסיסמא – "אין מחלה ,אין מרפא" ( no sickness,
 .)no cureהנטייה ההומוסקסואלית איננה מחלה נפשית ,סטייה או פתולוגיה ,ועל כן אין לנסות
ו"לרפאה" ,שכן הצעת טיפול שכזה לאנשים בריאים איננה אתית ( APA, 2000; Dror, 2003; Herek,
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 .)1999; Lasser & Gottlieb, 2004נדבך שני ברציונל של גישת ההעצמה ,מבוסס על הטענה כי מטופלים
מונעים לחפש טיפול על רקע הומופוביה מופנמת ,ולפיכך כל טיפול שאינו טיפול העצמה (ובעיקר טיפול
המציע המרה) עלול לעודד ולהנציח את הסטיגמה המקושרת למשיכה חד-מינית ( Dror, 2003; Herek,
 .)1999; Yarhouse & Throckmorton, 2002במילים אחרות ,המטופלים אינם סובלים מן הנטייה
המינית עצמה ,אלא מן הלחץ החברתי והיחס בתרבותם ובסביבתם אליה.
הומופוביה מופנמת מוגדרת כהפנמה של עמדות שליליות (כגון פחד וסלידה) ממוסדות כלפי
הומוסקסואליות ) .(Hencken, 1982ניתן להקביל אותה לשנאה עצמית ).(McHenry & Johnson, 1993
בכך ,למעשה ,מקוטלגת הומוסקסואליות אגו-דיסטונית מחדש ,כתגובה מופנמת לחברה עוינת
) .(Haldeman, 1994ההנחה הבסיסית האחרונה של גישת ההעצמה שואבת את כוחה מהטענה כי
אוריינטציה מינית איננה ניתנת לשינוי והינה קבועה ) (Yarhouse & Throckmorton, 2002וכי אין
בנמצא הוכחות מדעיות כי היא ברת שינוי ( .)APA, 2002; Haldeman 1994; Herek, 1999נמצא גם כי
ניסיונות לשנות נטייה מינית עלולים לפגוע קשות במטופלים ( .)Shidlo & Schroeder, 2002ניתן לסכם
ולומר כי גישת הטיפול המעצים בוחרת בניסיון להמיר דעות קדומות על פני המרת אוריינטציה מינית
(.)Haldeman, 1994

הגישה החדשה
הגישה החדשה צמחה במידה רבה מתוך הניסיון הקליני בסיוע אל מול אוכלוסיה בעלת ערכים דתיים
חזקים .יחד עם זאת ,הניסיונות לייסד פרוטוקולים טיפוליים והמלצות למטפלים עשויים להתאים לטווח
רחב של תרחישים אשר המכנה המשותף ביניהם הוא אינדיבידואל המצוי בקונפליקט פנימי עם נטייתו
המינית ,בין אם על רקע אמונה דתית ,רוחנית או אחרת .כך או כך ,גישה זו מיועדת למטופלים עם
קונפליקט פנימי ,ולא עבור אלה שהחליטו על כיוון הטיפול טרם פנייתם ( .)Haldeman, 2004התנגשות בין
זהות מינית לזהות דתית מהווה את אחד הקונפליקטים הקשים ביותר שקיימים עבור אדם בחברתנו
( ,)Throckmorton & Yarhouse, 2006וכחלק מכך ,העוצמות הרגשיות המאפיינות אמונה דתית או
רוחנית מחד ומשיכה חד מינית מאידך – גבוהות ביותר ( .)Haldeman, 2004ממצאים מהעת האחרונה
מרמזים כי מטפלים עלולים להיתפס כבלתי יעילים בין אם כשלו בהערכת השלכותיה של זהות מבוססת
דת ונקטו בגישה מעצימה ( ,)Throckmorton & Welton, 2005ובין אם הציעו טיפול המרה והתעלמו
מהזהות המינית ( .)Liddle, 1996לפיכך ,גישה קשיחה מסוג " "One-size-fits-allלא יכולה להתאים
למצבים מהסוג הזה ( .)Haldeman, 2004בכיוון המחשבה הזה מתחילים ללכת מטפלי המרה והעצמה
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שונים בעת האחרונה .גידי רובינשטיין ,הכותב ועוסק בטיפול מעצים ,מציע כי הטפה "לצאת מן הארון"
מחליפה גישה אינדיבידואליסטית וכי לצד הומופוביה ניתן לדבר על "הטרופוביה" ,כך ששתי הגישות
הקיצוניות מאיימות ליצור "גטו פסיכולוגי" ,ולהשכיח גישה אינדיבידואליסטית ,הטומנת הבנה של סיפור
החיים וההיסטוריה ,והתגברות על דעות קדומות שמרניות משני צידי המתרס ( .)Rubinstein, 2003נראה
היה ,כי התעורר צורך מעשי בפיתוח גישת טיפול חדשה שאינה מקטבת מטפלים בתחום בריאות הנפש
למחנאות מסוג  pro-gayו .)Beckstead and Morrow, 2004( anti-gay-ברוח הגישה החדשה ,בעת
קונפליקט ערכי זוכה עקרון ההחלטה העצמית של המטופל למשנה תוקף ,והפסיכולוגיה לעולם לא תוכל
להעניק עדיפות אמפירית למערכת ערכים מסוימת על פני אחרת (.)Throckmorton & Yarhouse, 2006
לסיכום ,לקוחות ומטפלים רבים עלולים "ליפול בין הכיסאות" במרחב שבין גישת ההמרה וגישת
ההעצמה ( .)Haldeman, 2004מטפלים ומטופלים כאחד חשים אחריות וצורך ,שלא בצדק ,להתאים את
עצמם לאחת מן העמדות הקוטביות הללו ( .)Beckstead and Morrow, 2004הגישה החדשה מתארת
שפה משותפת אפילו בין מטפלים מהממסד הידידותי להומוסקסואלים לבין מטפלים דתיים שמרניים,
ובמרכזה של גישה זו דאגה לשלמות עולמו של המטופל.
הלדמן ( )Haldeman, 2004תרגם את הרעיונות הללו לפרקטיקה טיפולית מעשית .הוא תאר
שלושה רכיבי אתיקה הכרחיים לטיפול שכזה ,והם :הסכמה מדעת ,כבוד לערכי המטופל ,והעברת מידע
מדויקת על מדע הפסיכולוגיה .הוא פורט את הטיפול לשלושה שלבים – הערכה ,התערבות ואינטגרציה,
אשר במהלכם מטפל ומטופל חוברים יחדיו לזהות מטרות טיפוליות מהן נגזרות התערבויות נאותות .הוא
טוען כי הנטייה הרפלקסיבית להסכים או להתנגד לרצון לשנות אוריינטציה מינית ,חייבת להימנע.
בהמלצותיהם של  )8117( Throckmorton & Yarhouseלטיפול זהות מינית שבסופו פתרון להתנגשות
הערכים ,הם פורטים ארבעה שלבים של הערכה ,הסכמה מתקדמת מדעת ,פסיכותרפיה ,וסינתזה של
הזהות המינית .במאמר נוסף על אלטרנטיבות קליניות ואתיות ) ,(Lasser & Gottlieb, 2004מתייחסים
הכותבים לפרוצדורות הקשורות בהערכה ,בהפניית המטופל (לקולגה מנוסה ,למשל) ,בטיפול בו ,ובאימוץ
נקודת מבט התפתחותית אקו-סיסטמאטית (כזו הלוקחת בחשבון גורמים חברתיים והתפתחותיים בשלבי
ההערכה ,ההמשגה והתכנית הטיפולית).

ערכים ,עמדות ופרקטיקות טיפוליות של המטפל
בגישות העכשוויות לפסיכותרפיה ,עקרון הניטראליות המוחלטת נדמה לפעמים כבלתי מעשי ,או ככזה
שאבד עליו הכלח .בתוך כך ,התפיסה שלפיה עמדה שיפוטית נוגדת במהותה עמדה טיפולית דינאמית ,עדיין
רווחת .גישה מקובלת היא כי למטפל ישנם ערכים ,עמדות ומאפיינים אישיים אשר אינם מאפשרים לו
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להיות לוח חלק לחלוטין להשלכותיו של המטופל .מנגד ,נדמה כי כוחו והשפעתו של המטפל ,מעולם לא
הועמדו בספק .דוגמא לכך היא בעדויות המצביעות על כך שטיפול סוגסטיבי עלול "לשתול" זיכרונות
בדויים במוחות המטופלים ( .)Geraerts et al., 2008קודים ומסמכים אתיים נוסחו ונכתבו על מנת להוות
מצפן מוסרי ומקצועי אשר ימנע מהמטפל לנצל לרעה את כוחו בסיטואציה הטיפולית .מיטשל ( Mitchell,
 )1997מצביע על גישה פתולוגית והומופובית כלפי הומוסקסואליות הרווחת בספרות הפסיכואנליטית
(בניגוד לגישות בקרב מטפלים ואנשי שטח מתחום הפסיכואנליזה) ,אשר זונחת הלכה למעשה את עקרונות
העמדה האנליטית הניטראלית ,ומדגישה גישה מכוונת ואקטיבית לעידוד הטרוסקסואליות אותה הוא
מכנה –  .Directive Suggestive Approachניתן לטעון כי גם עמדה ניטראלית לכאורה עלולה להוות
מסווה להומופוביה ,כך שהניטראליות הינה בעצם חסך ומניעת אישור או העצמה (אפירמציה) של אורח
החיים ונטייתו המינית של המטופל (  .)McHenry & Johnson, 1993בכך מונצחת העמדה שלילית כלפי
העצמי ,על פני פסיכותרפיה ניטראלית 'אמיתית' המפוכחת ממיתוס הניטראליות ומאפשרת התרה של
בעיות שנאה עצמית המקושרות לזהות הומוסקסואלית .ניקולוסי ) (Nicolosi, 2009מבטל גם הוא את
עקרון הניטראליות ,מכנה אותו "אשליה משני הצדדים" ,ומסביר כי ניסיון להישאר עם המטופל מחוץ
לטריטוריה פילוסופית דורש ניטראליות רוג'ריאנית שאינה אפשרית בפועל .בכך נראה כי עקרון
הניטראליות המוחלטת נדחה משני צידי המתרס .מצד גישת ההעצמה ,ניטראליות מוחלטת מהווה
התעלמות מהטיות המטפל והכחשה של ערכיו המודעים והבלתי מודעים ,ודינה להחריף את ההומופוביה
המופנמת של המטופל .מצד גישת ההמרה ,טיפול יעיל שואב את כיוונו במציאות ממערכת ערכים משותפת
של המטופל והמטפל .פילוסופיית עבודה "נטולת ערכים" לחלוטין המתבטאת במטפל מרוחק רגשית,
צפויה לתסכל את המטופל ההומוסקסואל הכמהה למחוברות גברית אינטימית ,ומעוררת את זיכרונות
התסכול המוקדמים מהאב הקר והביקורתי ( .)Nicolosi, 1991מעניין כי מצדדי שתי הגישות המנוגדות,
המרה והעצמה ,מאשימים אלה את אלה בניצול ציני של עקרון הניטראליות .ישנן טענות כי מטפלי המרה
מסוימים מתחבאים מאחורי עמדה ערכית נייטראלית בהתעלמם מהשאלה מהי מטרת השינוי אם המצב
הנוכחי אינו מוערך באופן שלילי ) .(Haldeman, 2002לעומת זאת ,כנגד הטיפול המעצים נטען ,כי
הניטראליות לכאורה משמשת ככיסוי להתעלמות מגישת ה ,listen to the client-ומבקשתו של אדם בוגר
לשנות צדדים באופיו ובתחושותיו הגורמים לו סבל (אליצור .)8115 ,לבסוף ,מחקרים נוספים מצאו כי
פרקטיקה טיפולית ,בייחוד כאשר נסובה סביב ערכים מיניים ,איננה "חופשייה מערכים" (")"Value-free
כלל ועיקר ( .)Ford & Hendrick, 2003נראה כי ערכים ,עמדות ופרקטיקות של המטפל ,הינן בעלי השפעה
וחשיבות על כל טיפול ,ועל טיפול במטופלים הומוסקסואלים בפרט.
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ערכיו ,עמדותיו ומאפיינים נוספים של המטפל נמצאו כמשפיעים הן על איכות ותוצאות הטיפול
(  )Liddle, 1996והן על ערכי המטופל עצמו ( Arizmendi, Beutler, Shanfield, Crago, & Hagaman,
 .)1985; Kelly, 1995הוכח כי אפילו כאשר מטפל נמנע מתקשורת אקספליציטית שמבטאת את ערכיו,
מצליחים מטופליו לפענח את מערכת הערכים שלו ומושפעים ממנה (.)Corey, Corey & Callanan, 1998
ביחס למחלוקת האם ראוי להציע טיפול המרה למטופל אשר חפץ בכך ,טוען מרפי ) (Murphy, 1992כי
הטיפול עשוי להתבצע בתנאי שמטרתו תואמת את ערכי המטפל .זאת ועוד ,נמצא כי נושא המיניות הינו
אחד התחומים אשר ערכיהם של מטפלים ומטופלים נבדלים זה מזה במידה הרבה ביותר ,כך שמטפלים
נוהגים להחזיק בעמדות ליברליות יותר ( .)Khan & Cross, 1983בהמשך לממצאים הללו ,נקראו
פסיכולוגים ומטפלים לזהות את מגבלות הניטראליות שלהם ,ולבחון את ההטיות שלהם ביחס לנושאים
כגון מיניות ( .)Haldeman ,8113זה המקום לציין ,כי במקרים רבים מטפלים מרגישים בנוח לטפל במגוון
אוכלוסיות שאינן תואמות את ערכיהם ,וייתכן כי מטפלים שהינם בעלי עמדות שליליות כלפי
הומוסקסואלים ,עשויים לספק טיפול מקצועי לאינדיבידואל שמציג עצמו כהומוסקסואל ( & Ford
.)Hendrick, 2003
נתוני סקר שנערך בתחילת שנות ה ,)King, 2011( 91-הצביעו על כך שמטפלים רבים ראו את
הנטייה המינית כמוקד בעיותיהם של המטופלים ,ורבים מאלה שלא – בכל זאת ראו בחקירת הנטייה
המינית ובתנועה לעבר הטרוסקסואליות התפתחויות טיפוליות חשובות .גידי רובינשטיין ( Rubinstein,
 )1995התבסס על מחקר אמריקאי ,ומצא כי בקרב מטפלים ישראלים ישנה הטיה לפיה חומרת המצב
הנפשי של מטופלים (כפי שתוארו בתיאורי מקרה היפותטיים) נתפסה באופן שונה כפונקציה של
האוריינטציה המינית שלו .במילים אחרות ,מטפלים נטו להעריך את מצבו הנפשי של מטופל כחמור יותר,
ולו בשל היותו הומוסקסואל .מן העבר השני ,כלומר מפרספקטיבת המטופל ,נראה כי מאפייני המטפל כגון
מגדר ואוריינטציה מינית ,וכן הפרקטיקה המקצועית שהוא מציג ,מהווים השפעה מכרעת על תפיסת
הטיפול כמועיל בעיני המטופלים ועל התמדתם בו ( .)Liddle, 0997העדויות שנאספו במחקרים אלה,
מרמזות כי הן ברמה מודעת והן ברמה בלתי מודעת ,ערכיו ועמדותיו של המטפל ופעולותיו בתוך הטיפול,
קשורות קשר ישיר להצלחת הטיפול ולטובת המטופל .כפי שכבר הוזכר ,ייתכן כי מטפל בעל עמדות
סמויות שליליות בנוגע להומוסקסואליות ,יכול לספק טיפול מקצועי ,והוצע כי יכולת זו תלויה בהשכלה,
הכשרה וניסיון מתאימים עם אוכלוסיה זו ( Cochran, 2001; Ford & Hendrick, 2003; Haldeman,
.)2004; Liddle, 1996; McHenry & Johnson, 1993
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לידל ( )Liddle, 1996בחן את פרספקטיבת המטופל ,ומצא כי התאמה באוריינטציה המינית של
המטפל והמטופל הינה בעלת ערך להצלחת הטיפול .הדפוס אותו הוא מתאר מצביע על יעילותם של
מטפלים הומוסקסואלים ,לסביות ,ביסקסואלים ונשים הטרוסקסואליות בטיפול באוכלוסיית
הומוסקסואלים ולסביות ,ביחס למטפלים שהינם גברים הטרוסקסואלים או שנטייתם המינית איננה
ידועה .ההתאמה בין האוריינטציה המינית בין המטפל ללקוח איננה שורש העניין ,ולידל טוען בפירוש כי
היא איננה נחוצה להצלחת הטיפול .אוכלוסיית מטפלים זו נתפסת כפחות מסייעת ,באופן שאינו מפתיע
לאור הממצאים העקביים בדבר עמדותיהם הפחות חיוביות של גברים (לעומת עמדותיהן של נשים) כלפי
הומוסקסואלים .מעבר לתרומתן של הכשרה וניסיון ראויים ( ;Cochran, 2001; Ford & Hendrick, 2003
 ,)McHenry & Johnson, 1993יש צורך במודעותם של המטפלים לערכיהם ועמדותיהם בנושאים הללו
תחילה (.)Liddle, 1996
עדויות רבות מתכנסות להדגמת חשיבותם המכרעת של ערכיהם ועמדותיהם המיניים של
מטפלים ,בכל הקשור למהלך הטיפול במטופלים הומוסקסואלים ולהצלחתו .עם זאת ,נראה כי מטפלים
לא תמיד מכירים בכך או מזהים זאת .ברטלט ועמיתיו ( )Bartlett, Smith & King, 2009רצו לבדוק
עמדות של מטפלים בריטיים בנוגע לטיפולי המרה .הם מצאו שמספר קטן ביותר של מטפלים יאות להציע
טיפול שכזה בעתיד ( ,)3%בעוד שמספר לא מבוטל סייעו בפועל לשינוי אוריינטציה או להפחתת משיכה
מינית ( .)07%רוב המטפלים שביצעו בעבר טיפול שכזה ( )78%הסכימו על כך שבנסיבות מסוימות ראוי
היה להציע להומוסקסואלים הזדמנות לטיפול להמרה או להפחתה של האוריינטציה המינית שלהם.
ממצא מרתק הוא כי ללא קשר לעמדתם בסוגיות הללו ,המטפלים לא תלו מתן הזדמנות כזו בערכיהם
האישיים או באמונותיהם בנושאי מיניות ,אלא בנימוקים מקצועיים גרידא.
מתוך סקירת הספרות התיאורטית בנושא של טיפולי המרה והעצמה ,וכן מתוך מחקרים אשר
התמקדו במטפלים ,בולטת נטייה להסביר את העמדה ביחס לשינוי האוריינטציה המינית של מטופלים
באמצעות עקרונות מקצועיים ( .)Yarhouse & Throckmorton, 2002מטפלים מצדיקים את תפיסתם
באמצעות עקרון הניטראליות ,האוטונומיה של המטופל ,אתיקה טיפולית ,תיאוריה ,ועוד .יחד עם זאת,
העדויות שהובאו עד כה תומכות בתפקידם המרכזי של ערכיו ועמדותיו ביחס לנושאים מיניים של המטפל
בהשפעתם על הפרקטיקות הטיפוליות שלו ,ועל מהלך הטיפול והצלחתו.
האם מטפלים ,במפגשם עם מטופלים במשבר זהות מינית ,מושפעים מערכיהם המיניים או
מזהותם המקצועית? המשותף בין גישות ההמרה וההעצמה ,הוא כי התשובה או סוף התהליך – ידועים
מראש למטפל .הדבר עומד בסתירה למהות הטיפול הפסיכולוגי כתהליך הנועד לאפשר חיפוש זהות
ובחירה עצמית ,תוך מודעות עצמית לצרכיו ,משאלותיו וחרדותיו של המטופל ,בהקשר טיפולי מכיל,
מאפשר ומקבל (הפ"י .)8100 ,סדר יום טיפולי מוכתב מראש ,כפי שנגזר מטיפול המרה ,יש בו משום ניגוד
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למהות הטיפולית המעוגנת בתנאי האתיקה המקצועית (הפ"י .)8100 ,חובתו של המטפל ,לפיכך ,הינה
מודעות לעמדותיו ,ערכיו ונטיותיו בתחום האוריינטציה המינית ,העלולים לפגום בעמדה לא שיפוטית
ולקבוע את כיוון הטיפול.
עדויות שונות מצביעות על כך שהומוסקסואלים פונים יותר לטיפול ,ליותר מטפלים ,ולזמן ממושך
יותר ( .)Ford & Hendrick, 2003; Cochran, 2001זאת ועוד ,חוקרים שונים ( ;Cochran, 2001
 )Haldeman, 1994; Morrow, 2000מציעים כי הפרעות נפשיות שונות נבדלות באופן משמעותי בקרב
האוכלוסייה ההומוסקסואלית ,כפי שמתבטא בהופעתן הראשונית של ההפרעות הללו ,מהלכן ,ואופני
הטיפול והמניעה שלהן .כיוצא מכך ,משתמע כי צורכי המטופלים הללו ממסגרות הטיפול הנפשי עשויים
להיבדל מאלה של שאר האוכלוסייה ( .)Cochran, 2001; Haldeman, 1994במחקרים עדכניים הדגימו
החוקרים כי מטפלים נוטים להציג תגובות ערכיות ,עמדתיות והתנהגותיות – אשר אינן עולות בקנה אחד
עם תוצאות חיוביות של הטיפול (  .)Cochran, 2001; Ford & Hendrick, 2003; Liddle, 1996למשל:
רבים מהפונים לטיפול מקרב ההומוסקסואלים ,עושים זאת על רקע שאינו קשור לזהותם המינית ,או
שמשבר זהות מינית הינו רק אחת מהסיבות לפנייתם .אף על פי כן ,מטפלים נוטים לעיתים לחטוא
בהדגשת יתר או בהדגשת חסר של רלוונטיות הנטייה המינית של המטופל בהקשר לבעיות שונות שהוא
חווה ( .)Cochran, 2001; Liddle, 1996מטפלים ,חרף מקצועיותם ,הינם אנשים בשר ודם ,ומחזיקים
בערכים ועמדות כמו כל אחד .טבעי בראייתנו ,שערכי המטפל הניצב מול התנגשות ערכים פנימית בקרב
המטופל שמולו ,רלוונטיים ליכולתו לסייע בפתרונה .מחקר והכרות עם הערכים הללו עשוי לסייע
למטפלים להיות מודעים לערכיהם ולהטיותיהם ,ולשפר את הטיפול שהם מעניקים.
ניתן לסכם ולומר כי מקומם של ערכי המטפל נחקר רבות בהיסטוריה של הפסיכותרפיה .עם זאת,
נושא הערכים המיניים של מטפלים ,הוזנח באופן יחסי ( ,)Ford & Hendrick, 2003והצורך במחקר נוסף
בתחום הערכים ,העמדות וההטיות בקרב מטפלים הנוגעים לעניינים מיניים ,הודגש בשנים האחרונות
( .)Corey et al., 1998זאת ועוד ,לעומת המידע שקיים לגבי טיפולים לשינוי אוריינטציה מינית אשר פתחו
מומחים בתחום לאורך השנים ,מעט מאד ידוע אודות המידה בה אימצו ועשו שימוש בפרקטיקות הללו
אנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש ) .(Bartlett et al., 2009מחקרים מעטים בחנו אמונות לגבי
אוריינטציה מינית והתנהגות מעשית בקרב מטפלי המרה בלבד ( ,)Nicolosi et al., 2000ואילו אחרים
בחנו ערכים והתנהלות בהקשר לנושאים מיניים בקרב אוכלוסיה כללית של מטפלים ,ללא השוואה בין
אוכלוסיות מטפלים הנבדלות זו מזו בגישתן לטיפול בלקוחות הומוסקסואלים ,למשל ( Ford & Hendrick,
.)2003
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מטרתנו במחקר זה ,הינה לבחון את הערכים ,העמדות והפרקטיקות שמציגים מטפלים ,בחתך של
אוכלוסיות שונות של מטפלים בכל הנוגע לתגובתם לפונה המעוניין בשינוי האוריינטציה המינית – אלה
אשר מוכנים לסייע למטופל לשנות את האוריינטציה המינית שלו ,ואלה אשר מסרבים לעשות כן .זאת על
מנת לשפוך אור על הקשר בין ערכי המטפלים באשר לעצמם וללקוחותיהם ,לבין היותם מטפלים המזוהים
עם פרדיגמה או זרם מסוים .במילים אחרות ,בכדי לברר האם העובדה כי מטפל מסוים מציע טיפול המרה
או אחר ,קשורה לערכיו המיניים או לאו .כמו כן ,נבחנה שאלה זו לאור הניסיון של המטפלים במחקר עם
מטופלים שמוקד פנייתם הוא אוריינטציה מינית או אי שביעות רצונם ממנה ,וביחס לאמונתם האם טיפול
המרה עשוי להיות יעיל או לאו .במחקר זה ביקשנו ראשית לתאר את הערכים המיניים ,ההתנהגויות
והעמדות בעת התנגשות ערכים או חוסר נוחות בקרב מטפלים בישראל .לתיאור זה יש חשיבות רבה ,כיוון
ששורשי הסוגיה הנבחנת נטועים בתרבות ,בחברה ובדת המקומית ,ואינם בהכרח אוניברסאליים .בנוסף,
שיערנו כי מטפלים מזרם ההמרה ומטפלים שאינם מזרם זה ,יהיו בעלי ערכים מיניים שונים אלה מאלה,
בנושאים הקשורים למיניות בכלל ,בנושאי אוריינטציה מינית והומוסקסואליות בפרט ,וכן יבדלו במידת
הנוחות שיחושו במצבים מיניים-ערכיים ,כאלה הסותרים את ערכיו של המטפל או הקשים לו להתמודדות.
השערה זו התבססה על הקשר שנשזר במחקרים שונים בין ערכים מיניים לבין השתייכות לזרמים
טיפוליים מסוימים ,וכן על הקשר בין ארגונים בעולם (' )'NARTHובארץ ('עצת נפש') המזוהים הן עם
פרדיגמת ההמרה והן עם קבוצות בעלות ערכים דתיים חזקים (דרור.)8114 ,

במחקרנו בדקנו את ההשערות האופרציונאליות הבאות:
א .ערכיהם המיניים הכלליים של מטפלים אשר יסכימו לסייע בשינוי אוריינטציה מינית ,יהיו
שמרניים ביחס לשאר המטפלים ,כך ש'ציון הערכים' הממוצע בקבוצת ההמרה יהיה נמוך יותר.
ב .תחושת הנוחות במצבים מיניים-ערכיים בקרב מטפלים אשר יסכימו לסייע בשינוי אוריינטציה
מינית ,תהא נמוכה יותר ,כך ש'ציון הנוחות' הממוצע בקבוצת ההמרה יהיה נמוך יותר.
ג .באופן ספציפי ,מטפלים אשר יסכימו לסייע בתגובה למטופל המבקש לשנות או לכוון מחדש את
האוריינטציה המינית ,ידווחו על נוחות פחותה מול מטופלים המשתתפים בפעילות חד מינית,
והסכמה פחותה עם כך שהומוסקסואליות הינה ביטוי טבעי של מיניות אנושית (שאלות  31ו40-
בשאלון בהתאמה) ,ביחס למטפלים אשר יסרבו לסייע בעניין ,ואלו תתבטאנה ב'ציון ערכים
הומסקסואלים' נמוך (שמרני) יותר.
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שיטה
משתתפים
במחקר לקחו חלק  34מטפלים ,מתוכם  48נשים ( )73%ו 00-גברים ( ,)87%כולם התנדבו להשתתף במחקר.
טווח הגילאים נע בין  82ל ,28-כאשר הגיל הממוצע היה ( 33.32ס"ת  .)03.74קריטריון סף הוא היות
המשתתפים בעלי תואר שני ומעלה ,וניסיון טיפולי של  07.8בממוצע לאחר קבלת התארים הללו .ממוצע
שנות הניסיון של המטפלים במחקר עמד על  07.7שנים מאז סיום הלימודים .נבדקת אחת נפסלה ונתוניה
הושמטו מן המחקר מסיבה כפולה ,על רקע היותה במהלך תואר ראשון ,וכן בשל הרקע האקדמי (אשר לא
הוגדר כטיפולי לצורכי מחקר זה)  -לימודי אחות במחלקה פסיכיאטרית .בטבלה מס'  0מרוכזים נתונים
דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים מרכזיים אודות אוכלוסיית המטפלים שהשתתפה במחקר.

טבלה מספר  – 1נתונים דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים
 %מתוך כלל המדגם

מאפיין
מאפיינים אישיים
מצב משפחתי

 %58נשואים 07% ,גרושים 02% ,רווקים 01% ,מתגוררים עם בן זוג,
 2%אלמנים

ילדים

 - 74%כן - 24% ,לא

אוריינטציה מינית

 79%הטרוסקסואלים 01% ,הומוסקסואלים 7% ,לסביות5% ,
ביסקסואלים

שיוך דתי

 96%יהודים 4% ,אחר (לאום יהודי או חסרי דת)

מידת דתיות

 80%חילונים 01% ,מסורתיים 5% ,דתיים 5% ,אחר

נטייה פוליטית

 55%שמאל מתון 09% ,מרכז 01% ,ימין מתון 01% ,שמאל קיצוני6% ,
אחר (כולל לא מעוניינים להשיב)

מאפיינים מקצועיים
השכלה

 76%תואר שני 24% ,דוקטורט

סוג תכנית הלימודים

 53%קלינית 09% ,עבודה סוציאלית 9% ,טיפול זוגי  /משפחתי7% ,
חינוכית  6%פסיכואנליטית 6% ,אחר (למשל  :טיפול מיני ,טיפול באמנות)

השתייכות מקצועית

 45%הסתדרות הפסיכולוגים 29% ,איגוד העובדים הסוציאליים 01% ,לא
משויכים 4% ,איגוד המטפלים המיניים (איט"ם) 02% ,אחר (איגוד
הפסיכיאטריה ,האיגוד לפסיכולוגית העצמי ,מכון לפסיכואנליזה)

אוריינטציה תיאורטית

 51%פסיכו דינמית/פסיכואנליטית 02% ,אקלקטית 7% ,מערכתית
משפחתית 5% ,ממוקדת מטופל 5% ,אקסטנציאליסטית 5% ,בין אישית,
 5%אינטגרטיבית 00% ,אחר

סטינג מקצועי

 62%קליניקה פרטית 02% ,קליניקה רפואית או בי"ח 5% ,תחנה
קהילתית לבריאות הנפש 5% ,מערכת בי"ס 7% ,ארגון  /עמותה9% ,
אחר

סוג טיפול עיקרי*

 74%טיפול במבוגרים 20% ,טיפול בילדים 04% ,טיפול מיני 02% ,ייעוץ
זוגי 01% ,טיפול במתבגרים 01% ,אחר

*סוג טיפול עיקרי – כל נבדק רשאי היה לסמן עד  2תחומים ,ולפיכך האחוזים חורגים מ011%-
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גיוס המשתתפים התבסס על איתורם מראש .חלקם התבקשו ליטול חלק במחקר באמצעות פנייה ישירה,
למשל כאלה אשר הופיעו ברשימת מטפלים שמוכנים לסייע למטופלים המעוניינים בטיפול המרה (אליצור,
 )8101או אחרים המוכרים באקדמיה או בשדה בהקשרי אוריינטציה מינית וטיפול בקהילה הלהט"בית.
אחרים אותרו דרך גופים שונים אשר מזוהים עם טיפול באוכלוסיה להט"בית ושיתפו פעולה בהעברת
השאלון לצוות המטפלים ,ובהם – מרפאת ד"ר רונית אלוני לטיפול ושיקום מיני; צוות גיי פרנדלי בראשות
עופר מאורר; מרכז 'בקדושה' – פסיכולוגיה ע"פ דרכה של תורה.
חלוקת הנבדקים לקבוצות התבצעה באמצעות שאלה אשר הוכנסה בסופו של שאלון המחקר ,ובחנה את
הסכמת או סירוב המטפל לסייע ללקוח המבקש עזרה בשינוי האוריינטציה המינית .הליך המיון לקבוצות
התבסס על שאלה ממחקר אשר בחן את תגובות של מטפלים למטופלים הפונים לצורך שינוי אוריינטציה
מינית ) .(Bartlett et al., 2009בהתאם לזאת ,חולקו המטפלים לקבוצת מטפלים שיסכימו לסייע בבקשה,
ולקבוצת המטפלים שיסרבו .בטבלה מס'  8מרוכזים נתונים דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים בחתך שתי
הקבוצות הללו.
טבלה מספר  – 2נתונים דמוגרפיים בחתך תגובת המטפל לפנייה
מאפיין  /תגובת המטפל

 %מתוך מטפלים שסרבו

 %מתוך מטפלים שהסכימו

מאפיינים אישיים
מגדר

 79%נשים 20% ,גברים

 67%נשים 33% ,גברים

אוריינטציה מינית

 63%הטרוסקסואלים 37% ,אחר

 011%הטרוסקסואלים

רמת דתיות

 83%חילונים 07% ,מסורתיים

 78%חילונים 6% ,מסורתיים 06% ,דתיים

מאפיינים מקצועיים
נסיון טיפולי בפונים

 54%מנוסים 46% ,לא מנוסים

 67%מנוסים 33% ,לא מנוסים

ע"ר אוריינטציה מינית
הערכת יעילות הטיפול

 011%בלתי יעיל

 56%יעיל 44% ,בלתי יעיל

השכלה

 83%תואר שני 07% ,דוקטורט

 67%תואר שני 33% ,דוקטורט

כלים
שאלון פרויקט הערכים המיניים של מטפלים הוא גרסה עברית לשאלון שפותח ע"י מישל פורד ,עבור
"פרויקט ערכיהם המיניים של מטפלים" Ford & Hendrick, ( The Therapists’ Sexual Values Project -
 .)2003השאלון תורגם ,בוקר (כולל תרגום הפוך מעברית לאנגלית) ועבר הגהה (ראו נספח .)1השאלון
המקורי כלל  4תת-חלקים :שאלון דמוגרפי ,שאלון ערכים מיניים ,ושאלון מצבים מיניים .לכך נוספו שני
תת-חלקים נוספים שפותחו במסגרת מחקר זה ,ואשר עוסקים בניסיון הטיפולי ובהערכת היעילות של
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טיפול שנועד לשנות את האוריינטציה המינית .המושגים אשר הופיעו בשאלון הוקדמו בהגדרות קצרות
בראשית כל חלק.
תת-השאלון הדמוגרפי ( 84שאלות) כלל שאלות אודות מאפיינים דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים ,וכן בנוגע
למאפייני העיסוק בפרקטיקה ולהכשרה בתחום המיניות.
תת-שאלון הערכים המיניים ( 9שאלות) עוסק בערכים הקשורים בכל אחד מתחומי המיניות הרלוונטיים
והנסקרים בספרות .התשובות לשאלות נעו על סולם  ,0-7כאשר =0מסכים במידה רבה ביותר ,ואילו =7לא
מסכים במידה רבה ביותר.
תת-שאלון המצבים המיניים ( 04שאלות  8 +שאלות מצבים קשים פתוחות) עוסק במצבים ערכיים-מיניים
היוצרים חוסר נוחות אצל המטפל ,ומברר לגבי אופן ההתמודדות ואופי המצבים המעמתים את המטפל עם
קושי בהקשרי ערכים מיניים.
תת-שאלון הניסיון הטיפולי ( 4שאלות) עוסק בניסיונו הטיפולי של המטפל בעניינים מיניים ,וספציפית עם
לקוחות שמוקד פנייתם הוא אוריינטציה מינית או אי שביעות רצונם ממנה.
תת-שאלון הערכת היעילות ( 8שאלות) עוסק בהערכת היעילות הסובייקטיבית של טיפול שנועד לשנות את
האוריינטציה המינית ,ואת הנימוקים אשר מאחוריה.

בטרם מילוי השאלון ,מילאו המשתתפים טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר (ראו נספח .)8

הליך
שאלון המחקר נשלח באמצעות הדואר האלקטרוני ,כקישור אשר הוביל לאתר השאלון המקוון (לפרטים :
 .)/http://livesample.co.ilהנתונים נשמרו באמצעות האתר המיועד למחקר אונליין ,ואשר מונע זיהוי
המשיבים באמצעות הפרדה אוטומאטית של טפסי ההסכמה מן השאלונים.
השאלונים נשלחו למשתתפים באמצעות קישור בדואר האלקטרוני ,ומולאו באופן מקוון .בטופס ההסכמה
הופיע תדריך כללי ,ורק לאחר שליחתו נפתח שאלון המחקר :

"המחקר שבו תשתתף/י עוסק בערכים מיניים בקרב מטפלים שונים .במסגרת
המחקר תתבקש/י למלא שאלון ,אשר בחלקו הראשון כולל פרטים
אישיים,ובהמשכו תישאל/י לגבי ערכים ,עמדות וסיטואציות טיפוליות .משך
מילוי השאלון הינו כ 05-דקות לכל היותר .הנתונים ישמרו כך שזהות הנבדקים
תישאר אנונימית לחלוטין.
אם מאיזו סיבה שהיא תרצה/י להפסיק את השתתפותך בניסוי את/ה רשאי/ת
לעשות זאת בכל שלב ,כאשר נתונים של שאלון שאינו נשלח עם סיומו – אינם
נשמרים במערכת .לתחילת מילוי השאלון ,עליך למלא ולשלוח את טופס

20

ההסכמה .השאלון ייפתח אוטומאטית מיד עם שליחתך את טופס זה (פרטי
טופס ההסכמה מופרדים ונגנזים מיידית על ידי המערכת)".
בנוסף לתדריך זה ,הוצע לכל המטפלים קבלת תדריך מפורט יותר על מטרות המחקר באמצעות דואר
אלקטרוני.
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תוצאות
מתוך השאלון במחקר ,חושבו מספר ציונים ,זאת לאחר היפוך סקאלה של הפריטים הרלוונטיים (חמישה
במספר) .לציון הכולל שחושב עבור כל נבדק קראנו 'הציון הכללי' .הציון הכללי הורכב משני ציונים  :הציון
בתת-השאלון הראשון ( 9שאלות) העוסק בערכים מיניים ,ולו קראנו 'ציון הערכים' ,והציון בתת-השאלון
השני ( 04שאלות) העוסק במצבים מיניים ומידת הנוחות בהם ,ולו קראנו 'ציון הנוחות' .מעבר לכך,
בהתאם להשערות המחקר ,חושב ציון נוסף אשר שיקף באופן ספציפי ערכים הקשורים לנושא
ההומוסקסואליות ,כממוצע של שאלות  40ו .31-לציון זה יוצמד הכינוי – 'ציון הערכים ההומוסקסואלים'.
בכל הציונים הללו ,ציון גבוה יותר משקף מידת ליברליות גבוהה יותר ,והקוטב הנמוך משקף שמרנות
גוברת.

מהימנות
בשלב ראשון ,חושבו נתוני המהימנות כעקיבות פנימית (אלפא קרונבאך) עבור השאלון כולו ,ועבור כל אחד
משני חלקי השאלון בנפרד .זאת משום שלא קיימים היו נתוני מהימנות עבור השאלון ,וכן בשל תרגומו
לעברית למטרת המחקר הנוכחי .מטרתנו בכך היתה לבצע ניתוח פריטים אשר יברר האם ישנם פריטים
אותם יש לנפות מן השאלון כיוון שאינם מתאימים לתוכנו .זאת ועוד ,כיוון שהשאלון מורכב משני תת-
שאלונים ,יש בנתוני המהימנות בכדי לרמוז כיצד ראוי לעשות שימוש נכון בשני החלקים הללו ,אם בנפרד
ואם באופן אחוד .בטבלה  4ניתן לראות את תוצאות הבדיקה.

טבלה מספר  : 3מהימנות עקיבות פנימית של שאלון פרויקט הערכים המיניים המתורגם
שאלון
שאלון פרויקט
הערכים המיניים

מספר
הפריטים
22
תת-שאלון ערכים
מיניים
תת-שאלון
מצבים ונוחות

9

13

23

אלפא קרונבאך

.889

.652

.9

מנתוני המהימנות בטבלה הקודמת ,אנו למדים כי השאלון מתאפיין בעקיבות פנימית גבוה מאד.
המהימנות הגבוהה מושפעת בעיקר מחלקו השני של השאלון ,כאשר חלקו הראשון מתאפיין במהימנות
נמוכה יותר (הקרובה לגדר הסביר) .לפיכך ,ובהתבסס עוד טרם המחקר על ההנחה כי שני תת-השאלונים
מייצגים שני תת-מבנים תיאורטיים שאינם אחד ,החלטנו להשאיר את שני תת-השאלונים נפרדים ,ולא
לצרפם לשאלון אחד.

תלות בין משתנים
בשלב הבא ,ביקשנו לבדוק את התלות בין שלושת המשתנים המרכזיים במחקר זה .המשתנה 'סוג המטפל'
המתייחס לשאלה המרכזית במחקר – שהינה האם יאות המטפל לסייע למטופל החפץ בשינוי
האוריינטציה המינית שלו ,וכן המשתנים 'ניסיון טיפולי' (המתייחס לשאלה האם למטפל ניסיון עם
לקוחות שמוקד פנייתם נסב סביב האוריינטציה המינית שלהם) ,ו'-יעילות הטיפול (הנתפסת)' (המעיד על
אמונתו של המטופל ביעילות טיפול שמטרתו שינוי אוריינטציה מינית) .שני המשתנים האחרונים שולבו
בשאלון במיוחד עבור המחקר הנוכחי ,מתוך השערה כי הערכת היעילות של הטיפול וניסיון המטפל יהיו
עשויים להיות קשורים לערכיו המיניים.
בסדרת מבחני חי-בריבוע לאי-תלות ,מצאנו כי לא קיימת תלות בין סוג המטפל לבין הניסיון
הטיפולי ( .)Chi-square=.67, df=1, p-value=0.41אדרבא ,בכל אחת מהקבוצות היה ייצוג דומה
למטפלים בעלי ניסיון וכן לחסרי ניסיון בטיפול שמוקדו הוא אוריינטציה מינית .זאת ועוד ,מצאנו כי אין
תלות בין יעילות הטיפול הנתפסת לניסיון הטיפולי ( .)Chi-square=2.28, df=1, p-value=0.121כלומר,
גם בקרב מטפלים שהאמינו ביעילותו וגם בקרב מטפלים שלא האמינו ביעילותו – היו מטפלים מנוסים
ולא-מנוסים .עם זאת ,מצאנו באופן מובהק כי ישנה תלות בין סוג המטפל ליעילות הטיפול הנתפסת (Chi-
.)square=17.5, df=1, p-value=0.00
בטבלה מס'  3אשר תוצג בעמוד הבא ,ניתן לראות את התלות בין שני המשתנים הללו ,הבאה לידי
ביטויה הבולט ביותר בכך שבקרב סוג המטפלים אשר יסרב לסייע בשינוי אוריינטציה מינית – אין איש
המאמין כי טיפול שכזה עשוי להיות יעיל ,ואילו בקבוצת המטפלים שיעתרו לבקשה  -אין תמימות דעים
באשר ליעילותו.
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טבלה מספר  : 4התלות בין הערכת היעילות הסובייקטיבית לבין סוג המטפל
סוג המטפל
סה"כ

מסרב

מסכים

10

0

10

יעיל

32

24

8

בלתי-יעיל

42

24

18

סה"כ

הערכת
היעילות

בנוסף למשתנים המרכזיים ,רצינו לבחון משתנים נוספים אשר נאספו במחקר ,בשאיפה לוודא כי הם אינם
גוזלים מכוח ההסבר של המשתנים אשר יימצאו מובהקים ,כלומר – קבלת ההשפעות הישירות של
המשתנים הללו תוך נטרול שאר המשתנים ,דמוגרפיים ,מקצועיים ואחרים.

ניתוחים מרכזיים
הניתוחים המרכזיים במחקר נערכו בשני שלבים .בשלב הראשון ,ערכנו ניתוחי רגרסיה סימולטנית
לשלושת הציונים (המשתנים התלויים) אשר בחנו האם המשתנים שהוגדרו לעיל מוסיפים כוח הסבר
למודל מצומצם הכולל משתנים דמוגרפיים בסיסיים .בשלב השני ,ערכנו מבחני  tתוך החזקת משתנה
קבוע ,וזאת לגבי שני המשתנים אשר נמצאו להלן כבעלי תלות האחד בשני – סוג המטפל והערכת היעילות.
זאת משום שלא ניתן לבצע רגרסיה מלאה (וכמובן שלא ניתוח שונות) היות ואחת הקבוצות הינה קבוצה
ריקה – אין משתתפים אשר האמינו שהטיפול יעיל ,וסרבו להציע אותו בעת ובעונה אחת.

מודל רגרסיה לניבוי ציון הערכים המיניים
ראשית ,נערך ניתוח מודל רגרסיה מצומצם לניבוי 'ציון הערכים' ,אשר כלל את המשתנים הדמוגרפיים
מספר שנות הניסיון מאז סיום הלימודים ,מידת הדתיות ,והאוריינטציה המינית של המטפל בתור מנבאים.
המודל נמצא מובהק ( )F(3,38)= 5.95, p<0.002, R2=.27ומסביר 87% 1בציון הערכים .טבלה מספר 5
המוצגת בעמוד הבא מפרטת את תוצאות הרגרסיה הנ"ל.

 1לאורך כל התוצאות ערכי ה R2-המוצגים הם ערכי R2-adjusted
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טבלה מספר  : 5תוצאות רגרסיה לניבוי ציון הערכים – המודל המצומצם
משתנה מנבא

β

p

שנות הניסיון

.003

p<.62

מידת הדתיות

-.47

P<.003

אוריינטציה מינית

.496

P<.025

לאחר מכן ,הוספנו למודל המצומצם לניבוי ציון הערכים את המשתנה סוג המטפל (כנגזר מהסכמתו או
סירובו לסייע) .נערכה רגרסיה מרובה סימולטנית נוספת ,אשר נמצאה כמובהקת וכמסבירה 35%
מהמשתנה המנבא ( .)F(4,37)= 9.29, p<.000, R2=.45בהתאם להשערת המחקר ,נמצא כי המשתנה סוג
המטפל הינו מובהק במסגרת המודל ( ,)β =0.73, p<.001והוא האחראי לתוספת הניבוי ולגידול בכוח
ההסבר של המודל את המשתנה המנובא ,כמתואר בתוצאות המפורטת בטבלה .7

טבלה מספר  : 6תוצאות רגרסיה לניבוי ציון הערכים ,בתוספת סוג המטפל (המודל הנבחר)
משתנה מנבא

β

p

שנות הניסיון

.014

p<.023

מידת הדתיות

-.38

P<.007

אוריינטציה מינית

.16

P<.458

סוג המטפל

.73

P<.001

כעת ,הוספנו למודל שני משתנים נוספים ,הערכת יעילות הטיפול ,והניסיון הטיפולי .ברגרסיה מרובה
סימולטנית נמצא אמנם כי המודל כולו מובהק ( ,)F(6,35)= 5.92, p<.0002אך מסביר  38%מהשונות
במשתנה ציון הערכים ,פחות מהמודל החסכוני יותר שקדם לו ,ללא שני המשתנים אשר הוספו .בנוסף,
מודל מורחב אף יותר הכולל אינטראקציה בין סוג המטפל לניסיון הטיפולי נערך .זאת מכיוון ששיערנו כי
עצם קיום או העדר ניסיון עם מטופלים אשר אינם שבעי רצון מהאוריינטציה המינית שלהם ,עשוי להיות
קשור לערכיהם המיניים ,וכן להסכמתם או סירובם לבצע טיפול שכזה .גם מודל זה נמצא כמובהק
( ,)F(7,34)= 4.98, p<.0006אך כמסביר אף פחות מן המודל הקודם ( .)R2=.40טבלה  7מפרטת את
תוצאות מודל זה ,הכולל  7מנבאים ).(k=7
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טבלה מספר  : 7תוצאות רגרסיה לניבוי ציון הערכים – המודל הרחב
משתנה מנבא

β

p

שנות הניסיון

.016

p<.034

מידת הדתיות

-.381

P<.014

אוריינטציה מינית

.155

P<.458

סוג המטפל

.815

P<.012

הערכת היעילות

-.017

P<0.95

ניסיון טיפולי

.173

P<0.56

-.143

P<0.69

סוג המטפל * ניסיון
טיפולי

במודל הביניים אשר נבחר (טבלה מספר  ,)k=4 ,6ניתן לראות כי המשתנים המובהקים הינם שנות הניסיון
(בקשר חיובי עם ציון הערכים המיניים ,כך שניסיון רב יותר מזוהה עם ערכים ליברליים יותר) ,מידת
הדתיות (בקשר שלילי עם ציון הערכים המיניים ,כלומר ככל שמידת הדתיות גבוהה ,כך הערכים המיניים
שמרניים יותר) ,וסוג המטפל (כך שמטפלים אשר יסכימו לסייע לפונה בבקשה לשינוי אוריינטציה
מאופיינים בערכים שמרניים יותר ,ואילו המסרבים עם ערכים ליברליים יותר).
תהליך ניתוח דומה ננקט עבור שני המשתנים התלויים הנוספים ,והוא מובא להלן.

מודל רגרסיה לניבוי ציון הערכים ההומוסקסואלים
עבור ניבוי 'ציון הערכים ההומוסקסואלים' ,הרצנו תחילה מודל רגרסיה מצומצם אשר כלל את המשתנים
המנבאים שנות ניסיון ,מידת הדתיות והאוריינטציה המינית .המודל נמצא מובהק ( F(3,38)= 8.97,
 )p<.0001, R2=.37וכמסביר  37%משונות המשתנה ציון הערכים ההומוסקסואלים .בשלב הבא ,הוספנו
את משתנה סוג המטפל ,והניתוח הורה כי המודל מובהק ( ,)F(4, 37)= 11.73 p=.000, R2=.51וכך גם
המשתנה סוג המטפל ( )=.89, p<.001βשהגדיל את כוח ההסבר ל 50%-מציון הערכים ההומוסקסואלים
המנובא .לאחר מכן ,הוספנו את המשתנים הערכת היעילות ,וניסיון טיפולי ,וקיבלנו מודל מובהק המסביר
 57%מהתלוי ( .)F(6, 35)= 9.73 p=.000, R2=.56לאחר מכן ביצענו מבחן סטטיסטי בכדי להשיב על
השאלה האם המודל הנוכחי בעל  7משתנים מסבירים ) ,(k=6מסביר יותר שונות באופן מובהק ,ומצאנו
שאכן כך .לבסוף ,הרצנו מודל נוסף הכולל את האינטראקציה בין סוג המטפל לניסיון הטיפולי ,וקיבלנו
27

מודל מובהק אך מסביר פחות שונות ( ,)F(7, 34)= 8.11 p=.000, R2=.55כאשר האינטראקציה שהוספה
איננה מובהקת ( .)=-.05, .899>pβטבלה מספר  8מפרטת את תוצאות הרגרסיה של המודל אשר נבחר.

טבלה מספר  : 8תוצאות רגרסיה לניבוי ציון הערכים ההומסקסואלים – המודל הנבחר
משתנה מנבא

β

p

שנות הניסיון

-.017

p<.055

מידת הדתיות

-.577

P<.002

אוריינטציה מינית

-.008

P<.976

סוג המטפל

.91

P<.002

הערכת היעילות

-.105

P<0.732

ניסיון טיפולי

-.54

P<0.022

במודל אשר נבחר לניבוי ציון הערכים ההומוסקסואלים  -המשתנים המובהקים הם מידת הדתיות
(נמצאת בקשר שלילי עם ציון הערכים ההומוסקסואלים ,קרי מידת דתיות חזקה יותר קשורה לערכים
הומוסקסואלים שמרניים יותר) ,סוג המטפל (מטפלים אשר יסרבו ,קשורים לציון ליברלי יותר ,ומטפלים
אשר יסכימו – לציון שמרני יותר) ,והניסיון הטיפולי (העדר ניסיון טיפולי קשור לערכים שמרניים יותר,
וקיום ניסיון טיפולי – לערכים ליברליים יותר).

מודל רגרסיה לניבוי ציון הנוחות
עבור ניבוי 'ציון הנוחות' ,התחלנו עם מודל אפס זהה הכולל את שלושת המשתנים הדמוגרפיים ,בדרך
לקבלת מודל בלתי מובהק ( ,)F(3, 38)= 2.5 p=.07המסביר  9%בלבד מציון הנוחות .המשכנו בדרך דומה,
תוך הוספת סוג המטפל למודל הרגרסיה המרובה – וגם כאן התקבל מודל שאיננו מובהק ( F(4, 37)= 1.88,
 .)p=.14רק לאחר הוספת המשתנים הערכת היעילות וניסיון טיפולי ,התקבל מודל מובהק ( F(6, 35)= 2.8,
 ,)p=.025אשר הסביר כ 80% -מן השונות במשתנה ציון הנוחות ( .)Adj. R-squared = 0.2089תוספת
האינטראקציה בין סוג המטפל לניסיון הטיפולי לא נמצאה מובהקת( .)β=.13, p<.83בטבלה  9מפורטות
תוצאות מודל הרגרסיה הנבחר לניבוי ציון הנוחות.
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טבלה מספר  : 9תוצאות רגרסיה לניבוי ציון הנוחות – המודל הנבחר
משתנה מנבא

β

p

שנות הניסיון

-.009

p<.49

מידת הדתיות

-.54

P<.043

אוריינטציה מינית

.19

P<.64

סוג המטפל

.21

P<.62

הערכת היעילות

-.202

P<.66

ניסיון טיפולי

-.93

P<.01

במודל אשר נבחר לניבוי ציון הערכים ההומוסקסואלים  -המשתנים המובהקים הם מידת הדתיות
(נמצאת בקשר שלילי עם ציון הנוחות ,כלומר מידת דתיות חזקה יותר קשורה לנוחות נמוכה יותר),
והניסיון הטיפולי (העדר ניסיון טיפולי קשור לנוחות נמוכה יחסית ,ואילו ניסיון טיפולי של ממש קשור
לנוחות גבוהה יותר).
נסכם את שלושת הניתוחים שלעיל ,לאור השערות המחקר .בהתאם להשערת המחקר הראשונה,
מצאנו כי מטפלים אשר הסכימו לסייע למטופל המבקש להמיר את האוריינטציה המינית שלו הציגו ערכים
מיניים שמרניים יותר ( )M=4.019, SD=.58ביחס למטפלים אשר סרבו לסייע ( ,)M=4.69, SD=.56כפי
שהתבטא ב'ציון הערכים' .זאת ועוד ,מצאנו הבדל מובהק גם ב'ציון הערכים ההומוסקסואליים' ,באופן
התואם את השערת המחקר השנייה ,לפיה מטפלים המסרבים לבצע טיפולי המרה ()M=6.63, SD=.54
ידווחו על נוחות רבה יותר מול מטופלים המשתתפים בפעילות חד מינית ,והסכמה רבה יותר עם כך
שהומוסקסואליות הינה ביטוי טבעי של מיניות אנושית ,ביחס למטפלים אשר הביעו הסכמה ( M=5.47,
 .)SD=.83חשוב לציין ,כי המשתנים ניסיון טיפולי ,והערכת יעילות הטיפול ,אינם מסבירים את אותה
השונות אשר מסביר משתנה סוג המטפל .לסיום ,באופן שאינו תואם את השערת המחקר ,לא מצאנו הבדל
מובהק ב'ציון הנוחות' בין מטפלים אשר הסכימו ( )M=5.21, SD=1.1לבין מטפלים אשר סרבו ( M=5.51,
.)SD=.92

29

מבחני  tלבדיקת האינטראקציה בין יעילות הטיפול לסוג המטפל
כאמור ,לא ניתן היה להכניס לניתוח הרגרסיה את האינטראקציה בין המשתנים סוג המטפל והערכת
יעילות הטיפול בשל הימצאות קבוצה ריקה .לפיכך ,הוחלט לבצע ניתוח הכולל מבחני ' tפנימיים'.
ראשית ,הוחזק משתנה סוג המטפל קבוע .מצאנו כי בקרב מטפלים שהסכימו לסייע למטופל
הפונה בבקשה לשנות אוריינטציה מינית ,אין הבדל ( )t=-.235, p<.82בערכים המיניים ('ציון הערכים') בין
מטפלים אשר העריכו טיפול כזה כיעיל ( ,)M=3.99, SD=.69לבין מטפלים אשר העריכו טיפול זה כבלתי
יעיל ( .)M=4.06, SD=.45לא מצאנו הבדל ( )t=-.4, p=.69גם עבור הערכים ההומוסקסואליים ('ציון
הערכים ההומסקסואליים') – בין מטפלים אשר העריכו טיפול כזה כיעיל ( ,)M=5.4, SD=1.07לבין
מטפלים אשר העריכו טיפול זה כבלתי יעיל ( .)M=5.56, SD=.42במילים אחרות ,קבוצת המטפלים אשר
הסכימו לטיפול המרה ,אינה נבדלת בערכיה גם בחתך של שוני בהערכת היעילות של טיפול שכזה.
שנית ,הוחזק משתנה היעילות קבוע .מצאנו כי בקרב מטפלים אשר העריכו טיפול המרה כבלתי
יעיל ,מטפלים אשר הסכימו לסייע למטופל המעוניין בהמרה הם בעלי ערכים מיניים שמרניים יותר
( )M=4.06, SD=.45ביחס למטפלים ( )M=4.69, SD=.56אשר סרבו לסייע בכך ( ,)t=-2.9, p<.007וכן בעלי
ערכים הומוסקסואליים שמרניים יותר ( )M=5.56, SD=.42ביחס למטפלים ( )M=6.63, SD=.54שסירבו
לסייע ( .)t=-5.1, p<.000לא מצאנו הבדל מובהק בציון הנוחות ( )t=-1.07, p<.293בין המטפלים
שהסכימו ( )M=5.13, SD=.61לאלה שסירבו ( .)M=5.51, SD=.92במילים אחרות ,קבוצת המטפלים אשר
העריכו טיפול המרה כבלתי יעיל ,נבדלים בערכיהם המיניים בכלל וההומוסקסואלים בפרט ,על רקע
הסכמתם או סירובם לסייע בפנייה מסוג זה.
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דיון
מטרתנו במחקר הנוכחי היתה לבחון את הקשר בין ערכיהם המיניים של מטפלים שונים לבין תגובתם
ללקוח המעוניין בשינוי או הכוונה מחדש של האוריינטציה המינית .בעוד נושא טיפולי ההמרה שרוי
במחלוקת ציבורית ומקצועית עמוקה וסוערת ,שאפנו להציג מחקר אמפירי אשר ישרטט קשר הרומז כי
מחלוקת הניטשת בשדה המקצועי ,ראוי כי תתרחב לתחום ערכיו ותחושותיו של המטפל .השערות המחקר
המרכזית היו כי מטפלים אשר יסכימו לסייע בכך יהיו בעלי ערכים שמרניים יותר ויחושו נוחות פחותה
במצבים מיניים-ערכיים ,בעוד מטפלים אשר יסרבו לעשות כן יהיו בעלי ערכים ליברליים יותר ויחושו יותר
בנוח ,הן באופן מיני כללי והן ספציפית בנושא ההומוסקסואליות .במסגרת המחקר ,נעשה ניסיון לנטרל
שורת משתנים דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים ,ולתת את הדעת על משתנים שסברנו כי הינם מרכזיים
בהקשר של טיפולי המרה לשינוי אוריינטציה מינית ,כגון ניסיון טיפולי ,והערכת יעילות הטיפול.
התוצאות שנתקבלו מאששות שתיים מהשערות המחקר המרכזיות ,לפיהן ערכיהם המיניים
הכלליים של מטפלים אשר יסכימו לסייע למטופלים המעוניינים בטיפול המרה  -יהיו שמרניים ביחס
למטפלים אשר יסרבו ,וכן ערכיהם ותחושותיהם ביחס להומוסקסואליות יהיו שמרניים יותר.
השערות אלו התבססו על הקשר שנשזר במחקרים שונים בין ערכים לבין השתייכות לזרמים
טיפוליים מסוימים או הזדהות עם אוריינטציה תיאורטית מסוימת (Bitar, ; Jensen & Bergin, 1988
 ,)Bean, & Bermudez, 2007כמו גם על הקשר בין ארגונים בעולם (לדוגמא )'NARTH' ,ובארץ (לדוגמא,
'עצת נפש') המזוהים הן עם פרדיגמת ההמרה והן עם קבוצות בעלות ערכים דתיים חזקים (דרור.)8114 ,
יחד עם זאת ,הרקע התיאורטי שנסקר חשף כי הן מטפלים והן הוגים מבססים את עמדתם בנושא טיפולי
המרה או שינוי אוריינטציה מינית ,דווקא על טיעונים מקצועיים שונים ( ;Ford & Hendrick, 2003
 .)Yarhouse & Throckmorton, 2002למשל ,עקרון הפלורליזם ,הבחירה החופשית ,והאוטונומיה של
המטופל ,כל אלה מהשדה המקצועי הפסיכתרפויטי .טיעונים אחרים קשורים להגדרות פסיכופתולוגיה,
לממצאים מחקריים בתחום הגנום ,ולתופעות חברתיות כדוגמת הומופוביה מופנמת .מישלס
( )Michels, 0977משרטט את הקשר בין ערכים ומדע בקבלת החלטות ,אך מזהיר מהכללות ומערבוב בין
עמדות מקצועיות לבין החלטות ערכיות .קשה להתעלם מהתמונה המצטיירת כי בתחום הרגיש של
אוריינטציה מינית וטיפולי המרה ,הערבוב הזה מתקיים כך שערכים אישיים מוסווים באמצעות עמדות
מקצועיות .יש לברך על פולמוס אינטלקטואלי טיפולי ,וכן על אינטראקציה בין מטפלים בשדה לבין
ממצאים מחקריים אמפיריים ,אך יש לזכור כי לעיתים מתעורר צורך בשיפוט ערכי שהמדע אינו יכול לבצע
במקום האדם (.)Koerner & LeVay, 2000
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ג'נסן וברגין ( )Jensen & Bergin, 1988ערכו סקר מטפלים רחב היקף בסוף שנות השמונים,
ומצאו כי מתוך תחומי ערכים שונים ,ערכי המיניות והדתיות הם אלה בהם נבדלים המטפלים ממטופליהם
במידה הרבה ביותר (המטפלים ליברליים יותר) ,וכן בתחומים אלה ישנם הפערים הגדולים ביותר בינם
לבין עצמם .הם קבעו כמובן כי פסיכותרפיה אינה יכולה להיות "נטולת-ערכים" .מישלס ()Michels, 0977
טען כי מטפל אשר מסווה את ערכיו הפוליטיים או האישיים כעמדות מקצועיות ,עוסק למעשה ברטוריקה
ולא עוד בפסיכותרפיה .הרב יובל שרלו (נחשוני )8112 ,הטיב לתמצת בקביעתו הפשוטה כי "אי אפשר
להפריד בין הפסיכולוגיה לאידיאולוגיה" .התוצאות שהתקבלו במחקר זה מהוות תמיכה והרחבה לכל
אלה ,ומהוות עדות אמפירית ראשונה לכך שישנו קשר הדוק בין הסכמה או סירוב לטיפול לשינוי
האוריינטציה המינית ,לבין ערכיהם המיניים השונים (כלליים וספציפיים) של מטפלים.
השערת המחקר השלישית (ג) לפיה רמת הנוחות במצבים ערכיים-מיניים שיחושו מטפלים אשר
יסכימו לסייע למטופלים המעוניינים בשינוי אוריינטציה מינית תהיה נמוכה יותר ביחס למטפלים שיסרבו
לסייע בבקשה כזו – לא אוששה.
ניתן להעלות מספר הסברים לממצא זה הסותר את השערתנו ,על פיו אין הבדל מובהק בין קבוצות
המטפלים השונות ברמת הנוחות במצבים מיניים-ערכיים .קבוצת הסברים ראשונה כוללת הסברים
מתודולוגיים כגון גודל המדגם אשר לא אפשר הגעה לרמת המובהקות הנדרשת .הסבר נוסף קשור
למאפייני האוכלוסייה ,ולכך שידוע כי מטפלים נבדלים בערכיהם מהמטופלים שלהם ומכלל האוכלוסייה
( .)Khan & Cross, 1983פורד והנדריק ( ,)Ford & Hendrick, 2003אשר פתחו את השאלון עליו מתבסס
המחקר הנוכחי ,מצאו במחקרם כי המטפלים הם קבוצה המחזיקה בערכים ליברליים יחסית ,וכך גם
במחקר זה – שתי הקבוצות קרובות יותר לקוטב הליברלי מאשר לקוטב השמרני .ייתכן כי קשה יותר
להבחין בהבדלים בין הקבוצות כאשר שתיהן מוטות לקוטב הליברלי ,ובשפה סטטיסטית ייתכן ומדובר
בקיצוץ תחום מסוים ,כיוון שמטפלים הם בעלי עמדות ליברליות באופן יחסי .הסבר זה יתקשה להתמודד
עם התוצאות המובהקות שנמצאו לגבי ערכי המטפלים (והוזכרו בסעיף הקודם) .כך או כך ,אנו סבורים כי
ההסבר המשכנע ביותר לתוצאות הוא כי אכן לא מתקיים הבדל שכזה .פורד והנדריק ( Ford & Hendrick,
 )2003טוענות כי מטפלים מפגינים נוחות בעבודתם מול מגוון נושאים וסיטואציות .במחקרנו זה שאלנו
מטפלים על דרכי ההתמודדות שלהם במצבי חוסר נוחות ,ונוכחנו כי לרשותם ארסנל מרשים של דרכי
ההתמודדות ,הכולל בין היתר פנייה להדרכה ,שימוש בתהליכי העברה והעברה נגדית ,מודעות עצמית,
התייעצות עם עמיתים ,הפניה למטפל אחר ,והפחתת שיפוטיות .ניתן אולי להקביל זאת לרופאים מנתחים
– הם עשויים להיבדל זה מזה בדרכים רבות ,אולם כשהאזמל בידיהם – ידם קפואה ואינה רועדת .לכך הם
אומנו והוכשרו ,וייתכן שהתברכו במיומנויות בסיסיות תואמות לבד מאלו שרכשו .דומה הדבר למטפלים
אשר מוכשרים לקבל את היושב מולם ולהקשיב לו ,וכן לחוש נוחות או לפעול על מנת להתמודד עם חוסר
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נוחות או תחושות מטרידות ,אצל המטופל אך גם בקרבם .היות וכך ,אין זה מפתיע שמטפלים שונים בעלי
תגובה שונה למטופלים הפונים על רקע האוריינטציה המינית שלהם ,יבדלו בערכיהם המיניים זה מזה– ,
אולם יחושו בנוח לעבוד מול מצבים שונים ,ומול מטופלים המפגינים התנהגויות ותפיסות מיניות קיצוניות
או שונות מאד מערכיהם .אגב ,בפירוש ממצא זה ניתן להסתייע בכך שמשתנה הניסיון הטיפולי נמצא
כקשור באופן מובהק לציון הנוחות .נשמע אך טבעי כי מטפלים בעלי ניסיון בפועל עם לקוחות שמוקד
פנייתם הוא אוריינטציה מינית ,יחושו בנוח יותר במצבים מיניים-ערכיים.
מעבר לקשר שנמצא עבור משתנה זה ,עם מידת הנוחות ,חשוב היה לברר את הניסיון הטיפולי של
המשיבים ,בהקשר של קיום או העדר ניסיון עם מטופלים שמוקד פנייתם הוא האוריינטציה המינית או אי
שביעות רצונם ממנה 71% .מן המטפלים דיווחו על טיפול בפונים שכאלה ,בעוד  31%השיבו כי ניסיון שכזה
אינו קיים באמתחתם .לא נמצאה תלות בין ניסיון טיפולי לבין ערכיהם המיניים בכלל ,אך כן נמצא קשר
שכזה ספציפית באשר לערכים הנוגעים להומוסקסואליות .האינטראקציה בין שני המשתנים הללו (סוג
המטפל וניסיונו הטיפולי) – לא נמצאה כבעלת קשר עם אף אחד מהמדדים במחקר .יש בממצא זה בכדי
לחזק את שאר ממצאי המחקר ,כיוון שהוא רומז כי הקשר בין התגובה ללקוח המעוניין בשינוי
אוריינטציה מינית לבין ערכיו של המטפל ,אינו מתווך או מושפע מעצם ניסיונו של המטפל בטיפולים מסוג
זה.
עוד משתנה שנבחן במחקר ,הוא הערכת היעילות הסובייקטיבית של טיפולי המרה ,מתוך הנחה כי
זהו משתנה שעשוי להיות קשור בהחלט לערכיו המיניים של המטפל .ראשית ,יש לתת את הדעת על
ההתפלגות החשודה של משתתפי המחקר בסוגיה זו 77% .מן המשתתפים השיבו כי טיפול המרה אינו יעיל,
ורק  83%העריכו אותו כיעיל .הדבר העלה תהיות ,בעיקר על רקע כך ש 34%-מהמטפלים העידו שיסכימו
לסייע בפנייה של מטופל המבקש להמיר את האוריינטציה המינית .נוצר מצב כי חלק מהמטפלים שהעריכו
את הטיפול כבלתי יעיל – השיבו כי יסכימו לסייע בטיפול כזה .החשד הראשוני היה כי השאלה לגבי
הסכמה או סירוב לסייע בטיפול המרה לא הובנה כראוי על ידי המשיבים .התוצאות רמזו שלא כך ,כיוון
שמשתנה סוג המטפל (סירוב  /הסכמה) נמצא מובהק בקשר שלו עם ערכים מיניים ,ואילו משתנה היעילות
לא .במסגרת הערכת היעילות ,נדרשו המשתתפים לפרט את נימוקיהם .סקירת הנימוקים הללו שופכת אור
על הסוגיה .נראה כי חלק מהמשיבים מאמינים כי טיפול כזה יעיל רק במקרים מעטים ,ולכן נזהרו מלקבוע
שהוא יעיל .מטפלים אחרים התקשו להשיב על השאלה באופן דיכוטומי .התלבטות שכזו ניתן לראות
בנימוק הבא של אחד המשתתפים – "במידה והמטפל מגיע עם אג׳נדה של שינוי ,הטיפול לא יהיה יעיל.
בנוסף טיפול כזה עשוי להיות יעיל אם המטופל מבולבל ומבקש לבחון יחד עם המטפל את נטיותיו" .חלק
מהמשיבים התייחסו לכך באופן מפורש – "נושא מאד מורכב אי אפשר לענות עליו בכן ולא" ,או – "השם
יעילות לא מתאים" .הסבר אפשרי נוסף ,הוא כי מטפלים אשר אינם מעריכים כי הטיפול יעיל ,ינסו בכל
זאת לסייע בשינוי אוריינטציה מינית בהתבסס על ערכיהם .הסבר זה מקבל חיזוק מתוצאות הניתוח אשר
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השווה בין המטפלים שדרגו את הטיפול כיעיל לבין אלה שדרגו אותו כבלתי יעיל בקרב סוג המטפלים
שהביעו הסכמה בלבד – ומצא כי אין הבדל בערכים בין שתי הקבוצות אף על המחלוקת באשר להערכת
יעילות הטיפול .למרות האמור לעיל ,לא ניתן לפסול את האפשרות כי חלק מן המטפלים אשר השיבו כי
יסכימו לסייע למטופל הפונה ברצון לשנות את האוריינטציה המינית שלו ,התכוונו כי יסכימו לסייע
למטופל ,אך לא בשינוי האוריינטציה המינית .על כל פנים ,משתנה הערכת היעילות לא נמצא כבעל קשר
לערכיו המיניים של המטפל.
מעבר להשערות המחקר המרכזיות ,בחנו במחקר מספר משתנים דמוגרפיים ,אישיים ומקצועיים,
המאפיינים את אנשי הטיפול אשר לקחו בו חלק .נראה כי שניים מהמשתנים הללו הינם משמעותיים
בהקשר של ערכים ,והם מידת הדתיות (אשר נמצאה כקשורה אל שלושת המדדים התלויים – ערכים
מיניים ,ערכים הומוסקסואלים ונוחות) והוותק המקצועי של המטפל (שנמצא קשור לערכים מיניים
כלליים) .אין זה מפתיע כי מידת הדתיות קשורה לערכיו המיניים של המטפל ,וזהו ממצא אשר עולה בקנה
אחד עם דיווחים ממחקרי עבר ( .)Ford & Hendrick, 2003החידוש במחקרנו הוא שערכי הדתיות לא
הוגדרו באמצעות דתות זרמים שונים (כגון – קתולים ,פרוטסטנטים ,יהודים) ,אלא ברמת הדתיות תחת
דת אחת ,יהדות (כגון – חילוני ,מסורתי ,דתי ,חרדי) .חשוב לנו לסייג ולהזהיר מפשטנות יתר בהקשר
להשפעתה של מידת הדתיות ,ולהציע כי גם את האוכלוסייה הדתית אסור לקטלג בהינף יד .ישנם פלגים
שונים ודרכי התמודדות שונות ,עם מה שכבר הוגדר כסוגיה הלכתית מעורפלת (הרב שרלו .)8112 ,לראיה,
אוכלוסיית היעד גדולה מספיק על מנת להצדיק קיומם של שלושה ארגונים שונים העוסקים
בהומוסקסואליות בחברה הדתית ,ומחזיקים בתפיסת עולם שונה בתכלית זה מזה " :עצת נפש" ,ארגון
המפנה לטיפולי המרה; "הו"ד" ,ארגון אשר קם מתוך התנגדות לעצת נפש ולטיפולי המרה; "כמוך" ,ארגון
ביניים המכיר בזכותם של המעוניינים בטיפול פסיכולוגי בנושא נטייתם המינית לממשו ,תוך הכרה בכך
שאין מדובר בערובה בטוחה לשינוי וכי מדובר בתהליך שתוצאותיו ומידת הצלחתו לא הוכחו דיים.
ממצא מפתיע התקבל נוכח משתנה הוותק המקצועי (קרי ,שנות הניסיון בטיפול) עד כדי קושי
לנבא את כיוון הקשר עם ערכי המטפל .התוצאות מציגות דפוס תזזיתי משהו ,לפיו הוותק קשור לערכים
מיניים כלליים ליברליים יותר ,ודווקא איננו קשור לערכים לגבי הומוסקסואליות או לרמת הנוחות
במצבים מיניים .בהקשר זה יצוין הפער המשמעותי בין ותק המטפלים בשתי קבוצות המחקר –  82.9שנות
ותק בקרב מטפלים אשר יסכימו לסייע למטופל אשר מעוניין בשינוי אוריינטציה מינית ,לעומת  01.5שנות
ותק בקבוצה המטפלים שיסרבו לעזור בעניין ,תהיינה הנסיבות אשר תהיינה .לפיכך ,אנו ממליצים לקחת
את משתנה הוותק בחשבון בעת מחקר עתידי בתחום.
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תרומת המחקר והשלכות יישומיות
המחקר הנוכחי הינו ראשון מסוגו בעצם הבדיקה ,וכמובן בדיווח ממצאים ,על קשר בין תגובת מטפלים
ישראליים ללקוח הפונה על רקע אוריינטציה מינית ,לבין ערכיהם המיניים של המטפלים הללו .המחקר
שנערך הוא חלוצי גם בגישתו אשר אינה מזוהה עם אג'נדה אפריורית כלשהו בתחום .לממצאי המחקר
השלכות אתיות ,חברתיות ,מחקריות ויישומיות.
מדי יום נכנסים לקוחות רבים לחדר טיפול .במרפאה ציבורית ,בקליניקה פרטית ,במחלקה בבית
חולים .ברבים מן הטיפולים הללו ,תתגלה (בין אם כמוקד הפנייה ,ובין אם לאו) אי שביעות רצון או משבר
זהות סביב האוריינטציה המינית של הלקוח .בראייתנו ,כמעט ולא ניתן להגזים בחשיבותה של מודעות
המטפלים לערכיהם האישיים ,לאופן בו אלה משפיעים על הטיפול ,ולהתערבויות הטיפוליות העומדות
בפניהם מול פנייה שכזו.
אוכלוסיית המטפלים שהשתתפה במחקר ,מכורח שיטת האיתור והגיוס שננהגה ,היתה מנוסה
יחסית בתחום הטיפול המיני והאוריינטציה המינית ( 71%מן המטפלים במחקר טיפלו במטופלים אשר
מוקד פנייתם קשור לאוריינטציה המינית) .ביחס למחקר שערכו פורד והנדריקס ( )8114בארה"ב ,אחוז
העיסוק הטיפולי אשר הוקדש לעניינים מיניים ,היה גבוה במחקרנו באופן ניכר 07% .מהמטפלים דיווחו כי
 50%-011%מהעיסוק שלהם מוקדש לעניינים מיניים (לעומת  3%בלבד במחקר האמריקאי) 83% ,דיווחו
על נתח של  87%-51%מהעיסוק (ביחס ל 07%-בלבד במחקר האמריקאי) ,ואילו נתח המטפלים שדיווח על
עיסוק מינימאלי של  ,1%-85%היה  71%במחקר הנוכחי (לעומת  21%במחקר האמריקאי) .למרות ניסיונם
בפועל ובפרקטיקה הטיפולית ,נראה כי בשדה ההכשרה המצב שונה 80% .מן המטפלים במחקרנו בלבד –
הוכשרו אי-פעם בביצוע הערכה פסיכו סקסואלית (ביחס ליותר ממחצית המשתתפים בארה"ב).
כשנתבקשו המטפלים במחקר להעריך את רמת התרומה של ההכשרה לעבודתם בנושאי מיניות ,ממוצע
ההערכה היה רק "נייטראלי" ( 4בסולם  ,0-5בדומה למחקר האמריקאי) .נדמה כי ישנו פער בין שכיחות
העיסוק בנושאים מיניים בפרקטיקה ,לבין קיומה או איכותה של הכשרת מטפלים בנושאים הללו .נותר רק
לשוות ולדמיין מהו מצב ההכשרה והמודעות בקרב אוכלוסיות מנוסות פחות של מטפלים .העובדה היא
שיש טיפולים רבים כאלה .מניתוח סוגי ההכשרה בתשובות המטפלים לשאלון ,בולטת בהעדרה הכשרה
שכזו במסגרת הלימודים האקדמיים של רוב המטפלים (למעט תכניות הכשרה של מטפלים מיניים או
במסגרת איט"ם) .רוב המטפלים שכן קיבלו הכשרה ציינו מסגרת ייחודית חיצונית בה עברו הכשרה שכזו,
וחלקם ציינו שהכשרתם היא "ניסיון חיים" או "בלתי פורמלית במסגרת הדרכתית" .באופן ממוקד ,העדר
הכשרה בנושאים הקשורים לאוריינטציה מינית ,גורר מצב בו אנשי בריאות הנפש מתמודדים עם לקוחות
שמוקד פנייתם הוא שכזה ,ללא מיומנויות או ידע נדרשים .לתפיסתנו ,נדרשת הכשרה החל משלב
האקדמיה ,דרך בתי הספר לפסיכותרפיה ,וכלה במוסדות בריאות הנפש הציבוריים והפרטיים כאחד.
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מעבר להכשרה ,נדרשים אנשי בריאות הנפש והארגונים המקצועיים המאגדים אותם ,לחרוט את
הנושא על סדר יומם ,ובכך להעלות את המודעות אליו .סנונית ראשונה ניתן לראות בהנחיות מקצועיות
ראשוניות אשר פורסמו בשנים האחרונות ("מה תאמר למטופל המבקש להיות סטרייט" ,)8119 ,ובנייר
העמדה של הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י .)8100 ,התעלמות איננה צפויה להעלים את הסוגיה
ואת קיומם של מטופלים הזקוקים לעזרה ,ונמצאים בהתנגשות ערכים קשה או במשבר זהות.

הצעות למחקר עתידי
במחקר זה ,נבדקה השפעתה של הערכת יעילות הטיפול הסובייקטיבית של המטפלים ,על הקשר בין
ערכיהם לבין הפרדיגמה הטיפולית בתחום האוריינטציה המינית .משתנה הערכת יעילות הטיפול לא נמצא
כבעל השפעה .בעבר נמצא קשר מורכב בין ערכי המטפל ,ערכי המטופל ,ותוצאות הטיפול ויעילותו
( .)Arizmendi et al., 1985בהקשר זה ,ראוי לבחון במחקר עתידי את יעילות הטיפול בכלים
אובייקטיביים ,מעבר להערכתו הסובייקטיבית של המטפל .יעילות שכזו ניתן לבחון באמצעות הגדרה
אופרציונאלית של יעילות ,מערך מחקר אורך ,או סקר לקוחות.
מערך המחקר הנוכחי הינו מתאמי ,ומתבסס על שאלוני דיווח עצמי .אנו ממליצים לערוך בעתיד
מחקר אשר יאפשר ביסוס סיבתיות .על מחקר שכזה להתבסס על מערך אורך אשר יעקוב אחר מטפלים
במשך התפתחותם המקצועית ,ויתבסס על מדידה סמויה של ערכים ,ועל היותם תכונה יציבה בזמן.
לסיום ,מרתק בעינינו לפתח את הנקודה הבאה  :תוצאות המחקר זיהו סירוב (בתגובה לבקשתו
של מטופל) עם ליברליזם (בערכים) ,ואילו הסכמה זוהתה דווקא עם שמרנות .בעתיד ,כדאי לבחון האם
הקשר המוכר והאינטואיטיבי מתהפך או משתנה בשדה האוריינטציה המינית.

מגבלות המחקר הנוכחי
אחת ממגבלותיו של המחקר שלפנינו ,נעוצה בגודלו המצומצם של מדגם המשתתפים .בשל הניסיון להגיע
אל אוכלוסיה ממוקדת ,רלוונטית ומנוסה ,מספר המטפלים אשר נדגמו אינו גדול דיו .אף על פי נתוני
הטרוגניות טובים במשתנים דמוגרפיים שונים ,יש בכך בכדי להגביל את יכולת ההכללה מהמחקר .עם
זאת ,המדגם הקטן אשר מקשה על קבלת אפקט ,מעניק לתוצאות המובהקות שנתקבלו משנה תוקף,
המתבטא בגודל האפקט.
ברמה המתודולוגית ,חשוב להזכיר כי מערך המחקר המדובר הינו מערך מתאמי ,ואין בממצאים
המובהקים שנתקבלו בכדי להעיד על סיבתיות מסוג זה או אחר.
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המחקר התמקד בערכים ועמדות אקספליציטיים ,אשר נמדדו באמצעות דיווח עצמי .מבחינה
מתודולוגית ,פרוצדורה שכזו חשופה להטיות רבות יחסית .מדידת ערכים אימפליציטית או סמויה ,או
שימוש במתודה שאינה דיווח עצמי ,עשויים לחשוף את המחקר לסיכונים נמוכים יותר.
לסיום ,נראה כי שיטת הבחירה הכפויה אשר אפיינה את רוב רובו של השאלון ,מהווה מגבלה ,זאת
לדידם של חלק מן המשתתפים במחקר .שלושה מן המשיבים ציינו זאת בפנייה ישירה לאחר מילוי
השאלון ,ולפחות  8משתתפים הזכירו זאת בתשובות לשאלות הפתוחות .יש לציין ,כי אנו הגדרנו
(באמצעות האתר המקוון) את כל השאלות הסגורות בשאלון כשאלות חובה ,כלומר כל המשתתפים חייבים
היו להשיב עליהם .ייתכן כי בעתיד יש לשקול – א .להגדיר חלק מן השאלות כשאלות רשות .ב .להוסיף
אפשרות "אחר" בשאלות נוספות .ג .לאפשר שדה פתוח ולבצע ניתוח איכותני בשאלות נוספות.
לצד מגבלותיו ,חשיבותו של מחקר זה נובעת ממספר מקורות .ראשית ,נושא טיפולי ההמרה שרוי כיום
בליבה של מחלוקת טיפולית וציבורית נמרצת בישראל (הפ"י ,)8100 ,ומחקר שכזה תורם רבות במסגרתה.
שנית ,מצאנו כי ישנו קשר בין השתייכותם של מטפלים לזרם המציע או פוסל טיפולי המרה ,לבין ערכיהם
המיניים ,ולכך השלכות מרחיקות לכת מבחינה מעשית ואתית .הממצאים רומזים ,שמחלוקת אשר טוענים
כי היא חלק מהשדה המקצועי ,שייכת הלכה למעשה גם לשדה הערכי או הדתי .מעבר לאלה ,המחקר פותח
פתח לבחינת ערכיהם המיניים של מטפלים ישראלים ,ולהשוואה עם מחקרים משאר העולם בתחום זה.
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( )Cook, 1985חיזק באומרו כי "ההטרוסקסואליות שלנו קבורה תחת אלף פחדים" .דרשר (חלוץ,)2012 ,
לעומתם ,כינה את טיפולי ההמרה "מדע בדיוני" ,וביקר בחריפות את האמונה כי להיות בעדם לגיטימית
כמו להתנגד להם .הלדמן ( )Haldeman,2004מטיף לשני הצדדים ,ויוצא נגד הנטייה הרפלקסיבית של
מטפלים להסכים או להתנגד לרצון לשנות אוריינטציה מינית .הסוגיה בה עסקנו במחקר זה רגישה מדי
בכדי לסווגה כלאחר יד ,ומורכבותה ושלל פניה מתחדדות דווקא על רקע הניסיונות לפשט אותה .גם אם
באוכלוסיה הדתית הקונפליקט בין אוריינטציה מינית לאמונה דתית הוא החריף ביותר ,הסבל והאתגרים
אינם נחלתה של אוכלוסיה זו בלבד.
במערכה סוערת של כוחות גועשים כמו דת וגנטיקה ,מדע וטיפול ,יצרים וערכים  -רב הנסתר על
הגלוי .על אנשי הטיפול להיאזר בינתיים בכל הכשרתם ,מודעותם ,והמשאבים הפנימיים והחיצוניים
העומדים לרשותם ,על מנת לפלס דרך לרווחת המטופל אשר מולם .שעת המבחן שלהם כמטפלים ,היא
בעמידתם אל מול ספקות ,ולא אל מול אמיתות.
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נספחים
נספח מספר  – 1שאלון פרויקט הערכים המיניים
אנא ענה/י או סמנ/י את הקטגוריה המתאימה עבורך .כל המידע הינו אנונימי וחסוי.
 .1גיל ___________ :
 .2מין  :נקבה  /זכר
 .3מצב משפחתי :
א .רווק/ה
ב .גרוש/ה
ג .נשוי/נשואה .אם כן ,כמה פעמים? ___________
ד .מגורים עם בן זוג
ה .אלמנ/ה
 .4האם יש לך ילדים? כן  /לא
 .5מהם גילאי ילדיך? ___________
 .6אוריינטציה מינית :
א .הטרוסקסואל/ית
ב .הומוסקסואל
ג .לסבית
ד .ביסקסואל/ית
 .7דת :
א .יהודי
ב .מוסלמי
ג .נוצרי
ד .אחר ,אנא פרט ___________ :
 .8מידת הדתיות:
א .חילוני
ב .מסורתי
ג .דתי
ד .חרדי
ה .אחר ,אנא פרט ___________ :
 .9ערכים פוליטיים :
א .ימין קיצוני
ב .ימין מתון
ג .מרכז
ד .שמאל מתון
ה .שמאל קיצוני
ו .אחר ,אנא פרט ___________ :
 .11באיזו תדירות את/ה משתתפ/ת בטקס דתי (כולל ביקור בבית כנסת וכדומה) :
א .מעל פעם בשבוע
ב .אחת לשבוע
ג .פעמיים או שלוש בחודש
ד .אחת לחודש
ה .פעמים ספורות בשנה
ו .אחת לשנה
ז .לעולם לא
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 .11תכנית הלימודים בה השתתפת :
א .קלינית
ב .ייעוץ
ג .חינוכית
ד .עבודה סוציאלית
ה .טיפול זוגי  /משפחתי
ו .התפתחותית
ז .אחר ,אנא פרט __________ :
 .12השכלה :
א .תואר ראשון
ב .תואר שני
ג .דוקטורט
ד .אחר ,אנא פרט ___________ :
 .13השתייכות מקצועית :
א .הסתדרות הפסיכולוגים
ב .איגוד הפסיכיאטריה
ג .איגוד העובדים הסוציאליים
ד .אחר ,אנא פרט ____________ :
 .14מספר שנות העיסוק במקצוע מאז סיום הלימודים ________ :
 .15אוריינטציה תיאורטית (נא להקיף את הקטגוריה המייצגת באופן הקרוב ביותר את האוריינטציה
שלך) :
א .התנהגותית
ב .ממוקדת-מטופל )(Client-Centered
ג .קוגניטיבית – התנהגותית
ד .אקסטנציאליסטית
ה .מערכתית משפחתית
ו .הומניסטית
ז .בין-אישית
ח .פסיכואנליטית  /פסיכו דינמית
ט .אחר ,אנא פרט ______________ :
 .16מהו הסטינג המקצועי העיקרי שלך (נא לסמן אחד בלבד) :
א .סטינג אוניברסיטאי  /אקדמי
ב .טיפול קבוצתי
ג .טיפול בקליניקה פרטית
ד .מרכז  /שירות ייעוץ במוסד אקדמי
ה .קליניקה רפואית  /בית חולים
ו .מרכז  /תחנה קהילתית לבריאות הנפש
ז .מערכת בית ספרית
ח .סטינג עסקי או ממשלתי
ט .סטינג של ארגון או עמותה
י .אחר ,אנא פרט _______________ :
 .17באיזה סוג טיפול הנך עוסק באופן עיקרי (ניתן לסמן עד שניים) :
א .טיפול אינדיבידואלי במבוגרים
ב .טיפול אינדיבידואלי במתבגרים
ג .טיפול אינדיבידואלי בילדים
ד .ייעוץ זוגי  /נישואין
ה .טיפול מיני
ו .טיפול משפחתי
ז .טיפול קבוצתי
ח .אחר ,אנא פרט ________________ :
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 .18עם אילו מהנושאים הבאים אתה עובד לעיתים קרובות (ניתן לסמן את כל שרלוונטי) :
א .מין לפני הנישואין
ב .מין מחוץ לנישואין
ג .ענייני הומוסקסואלים/לסביות/ביסקסואלים
ד .מיניות במתבגרים
ה .גילוי עריות או התעללות מינית
ו .אלימות מינית ביחסים
ז .תקיפה או כפייה מינית
ח .הטרדה מינית
ט .הפלות
י .התנהגויות מינית (למשל – מין אוראלי ,אוננות)
יא .תדירות יחסי מין (למשל – לא מספיק ,יותר מדי)
יב .חוסר תפקוד מיני (למשל – שפיכה מוקדמת ,כאבים בנרתיק)
יג .נישואים פתוחים  /חילופי זוגות
יד .מין קבוצתי
טו .סאדו-מאזוכיזם בהסכמה
טז .פאראפיליה  /התנהגות מינית סוטה
יז .אף אחד מהנ"ל
 .19איזה אחוז מהעיסוק הטיפולי שלך מוקדש לעניינים מיניים :
א1-85% .
ב87-51% .
ג50-75% .
ד77-011% .
 .21באיזו תדירות הנך יוזמ/ת שיחה אודות נושאים מיניים עם מטופליך? :
א .באופן שגרתי
ב .לעיתים קרובות
ג .לפעמים ,במידת הצורך
ד .לעיתים נדירות
ה .לעולם לא ,אמתין שהמטופל יעלה נושאים מיניים
 .21האם קיבלת הכשרה הנוגעת לנושאים מיניים? :
א .כן ,אנא פרט/י ________________________________ :
ב .לא
 .22האם אי פעם הוכשרת בביצוע היסטוריה  /הערכה פסיכו-סקסואלית? :
א .כן
ב .לא
 .23האם במסגרת ניסיונך טיפלת במטופלים אשר מוקד פנייתם הוא האוריינטציה המינית שלהם או
אי-שביעות רצונם מאוריינטציה זו?
א .כן
ב .לא
 .24האם יש לך תחושה שההכשרה הכינה אותך באופן ראוי לעבודתך עם נושאים של מיניות? :
א .מסכים ביותר
ב .מסכים
ג .נייטראלי
ד .לא מסכים
ה .לא מסכים ביותר
 .25האם אתה מאמין כי טיפול אשר נועד לשנות את האוריינטציה המינית של מטופל עשוי להצליח או
להיות יעיל?
א .כן
ב .לא
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 .26מהם הנימוקים לעמדתך זו כי טיפול שכזה הינו יעיל או בלתי יעיל?
_________________________________________________________________________
בהמשך ,ישנן כמה אמירות כלליות לגבי ערכים מיניים ,וכן תגובות לעמדות הנוגעות לערכים ופרקטיקות
מיניים .עבור כל אמירה ,אנא ציין את רמת ההסכמה שלך איתה .בנוסף ,ישנן כמה שאלות פתוחות
ממוקדות אשר שואלות לגבי אופן ההתמודדות שלך עם אי-התאמה ערכית בעבודתך עם לקוחות .אנא,
עני/ה באופן פתוח ובכנות ככל הניתן .תשובותיך עתידות לספק מידע בעל ערך לגבי אופן עבודתם של
מטפלים עם לקוחותיהם .כל המידע הינו חסוי ואנונימי באופן מוחלט.
עבור השאלות הבאות ,נא להשתמש בהגדרה הבאה :
 מין – יחסי מין בין שני אינדיבידואלים המסכימים לכך.
ביחס לערכיך האישיים ,עבור כל אחת מהאמרות הבאות ,אנא ציין :
 = 0מסכים במידה רבה ביותר
 = 8מסכים במידה רבה
 = 4מסכים
 = 3ניטראלי (לא מסכים ,ולא חסר הסכמה)
 = 5לא מסכים
 = 7לא מסכים במידה רבה
 = 7לא מסכים במידה רבה ביותר
 .27מין הוא ביטוי של אהבה ומחויבות
 .28מין צריך להישמר לנישואין בלבד
 .29חשוב שזוגות נשואים או החיים יחדיו יקיימו יחסי מין באופן בלעדי בתוך הנישואין או השותפות
המחייבת
 .31לאחר חשיפת רומן ,גירושים הם כמעט בלתי נמנעים
 .31נישואין הם מגבלה בלתי בריאה ובלתי טבעית על החופש המיני
 .32מין בהתבגרות (למשל – גילאי  )04-07הוא ביטוי טבעי ובריא של מיניות
 .33מין בבגרות המאוחרת (למשל – לאחר גיל  )71הוא ביטוי טבעי ובריא של מיניות
 .34הומוסקסואליות היא ביטוי טבעי של מיניות בקרב בני אדם
 .35בני אדם הם דו-מיניים מיסודם
עבור השאלות הבאות ,נא להשתמש בהגדרות הבאות :
 מין לפני הנישואין – יחסי מין המופיעים כחלק ממערכת יחסים רצינית או מחייבת ,שאינה
במסגרת יחסי נישואין ,או במסגרת זוגיות הומוסקסואלית או לסבית מחייבת.
 מין ארעי – יחסי מין המופיעים מחוץ למסגרת של מערכת יחסים רצינית או מחייבת.
 מין מחוץ לנישואין – יחסי מין המתרחשים מחוץ לשותפות של נישואין או של מחויבות.
 נישואין פתוחים – יחסי מין המתרחשים מחוץ לנישואין ,תחת הסכמה הדדית של שני הצדדים
לקחת חלק ביחסים מיניים מחוץ לנישואין.
ביחס להצהרות הבאות ,נא להניח כי יש בידיך הכשרה מספקת להתמודד עם הנושאים הללו .נא לציין :
 = 0מסכים במידה רבה ביותר
 = 8מסכים במידה רבה
 = 4מסכים
 = 3ניטראלי (לא מסכים ,ולא חסר הסכמה)
 = 5לא מסכים
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 = 7לא מסכים במידה רבה
 = 7לא מסכים במידה רבה ביותר
 .36אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר מקיים מין לפני הנישואין
 .37אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר מקיים מין ארעי
 .38אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר מקיים מין מחוץ לנישואין עם אדם בן המין
ההפוך לו
 .39אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר מקיים מין מחוץ לנישואין עם אדם בן אותו
המין
 .41אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר משתתף ביחסי נישואין פתוחים
 .41אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל מתבגר (גיל  )04-07אשר מקיים יחסי מין
 .42אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל קשיש (גיל  71ומעלה) אשר מקיים יחסי מין
 .43אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר משתתף בפעילות מינית חד-מינית
 .44אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר משתתף בפעילות מינית עם אינדיבידואלים בני
שני המינים
 .45אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר משתתף ביחסי מין קבוצתי
 .46אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופלת השוקלת לבצע הפלה
 .47אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר מקיים מין לא בטוח
 .48אחוש חוסר נוחות אישית בעבודה עם מטופל אשר משתתף בסאדו-מאזוכיזם
 .49במצבים בטיפול אותם את/ה מוצא/ת כבלתי נוחים עבורך ,בעבודה עם מטופלים בקשר לנושאים
מיניים שלהם ,אנא הסבר/י כיצד תתמודד/י עם קשיים מעין אלה :
____________________________________________
 .51באילה נושאים התמודדת בהקשר של ערכיך המיניים שלך ,ועבודתך עם מטופלים שמצאת אותם
כיוצרים את חוסר הנוחות הגדולה ביותר בקרבך? אנא הסבר/י :
_______________________________________________________________________
 .51האם תסכימ/י לסייע (בנסיבות כלשהן) ללקוח אשר הגיע אליך ומבקש עזרה בשינוי האוריינטציה
המינית שלו :
א .אהיה מוכנ/ה לסייע בעניין
ב .אסרב לסייע בעניין

תודה על זמנך.
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נספח מספר  – 2כתב הסכמה
המחקר שבו תשתתף/י עוסק בערכים מיניים בקרב מטפלים שונים .במסגרת המחקר תתבקש/י למלא
שאלון ,אשר בחלקו הראשון כולל פרטים אישיים ,ובהמשכו תישאל לגבי ערכים ,עמדות וסיטואציות
טיפוליות .משך מילוי השאלון הינו כ 05-דקות .הנתונים ישמרו כך שזהות הנבדקים תישאר אנונימית
לחלוטין.
אם מאיזו סיבה שהיא תרצה/י להפסיק את השתתפותך בניסוי את/ה רשאי/ת לעשות זאת בכל שלב,
כאשר נתונים של שאלון שאינו נשלח עם סיומו – אינם נשמרים במערכת .לתחילת מילוי השאלון ,עליך
למלא ולשלוח את טופס ההסכמה .השאלון ייפתח אוטומאטית מיד עם שליחתך את טופס זה (פרטי טופס
ההסכמה מופרדים ונגנזים מיידית על ידי המערכת).

הנני מאשר/ת שהסכמתי להשתתף במחקר המתואר לעיל:
שם

תאריך

חתימה

__________

__________

__________

תודה על השתתפותך.
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