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 ציון סורוצקין-ר בן"ד

 פסיכולוג קליני

  .י.נ, ברוקלין

  

  1מעבר לרטוריקה: אותו המיןבני משיכה ל

  

גם . שלהם" אוריינטציה המינית"ל דאגהבשל  פונים לטיפולגברים צעירים בציבור החרדי  יותר ויותר
 SSA )Same-Sexדאגתם בנושא לא פעם , את התעניינותם בטיפול בסיבות אחרות תוליםכאשר הם 

Attraction  - מודע -מוח התתהפושט בעולה בשלב מאוחר יותר כחשש סמוי ) משיכה לבני אותו המין
  .שלהם

החששות , במקרים אחרים. בלבד שלהם חיי הדמיוןב עוסקת הומוסקסואליותה בענייןהדאגה , לעתים
 כשמקרים כאלה. עובדה שצעירים אלו החצינו התנהגות מינית עם אחרים מבני אותו המיןנובעות מה

. שלהם בגין התנהגות פושעת שי האשםגרנאלצו להתמודד עם " בסך הכול"המשתתפים , התרחשו בעבר
הנחת  תת עלתהמוש(הומוסקסואל " היותל"התפיסה של והמצאת " המהפכה הגאה"מאז התהוותה של 

 שמעשיהם מוכיחים בפחד מבעיתכגון אלו  לאירועיםצעירים רבים מגיבים , )נולדים כך היסוד שאנשים
" האוריינטציה המינית" חרדת. על תחושות האשמהאף  המאפיל חרדה זו. הם אכן הומוסקסואלים כי

  . 'הערכה עצמית נמוכה וכו, מצב רוח מדוכדך, מעוררת בעיות משניות רבות כגון קושי בריכוז

  

  "הגן ההומוסקסואלי"אשליית 

אנשים רבים מתקשים להאמין , ההומוסקסואליים םפעיליההודות למאמצי היחצנות היעילים במיוחד של 
מה סותרת את זו  השקפהשכן , "גן הומוסקסואלי"מדעיות אמינות לקיומו של  שיש מחסור בהוכחות

המגדירים עצמם  יםנעשו מספר ניסיונות מצד מדענ. כעובדה מוגמרת הרחב בפני העולם שמוצג
מבחן כור המעולם לא עמדו ב אלואך , גורמים גנטיים להומוסקסואליותלראיות  להביאהומוסקסואליים כ

רוב הציבור אינו  2.כךבם המודים יישנם פעילים חוקרים הומוסקסואלי ,כיום .קפדניתשל בדיקה מדעית 
המושג  שהפצתלא פעם במסמכיהם הפנימיים  כותביםבזכויות הומוסקסואליות  תומכיםשאנשים ה יודע
  3).תומדעי בהוכחותלמרות המחסור (נדה שלהם 'מקדמת את האג" גן הומוסקסואלי"של 

תכסיס פוליטי  ולכשעצמ הואבתרבות הפופולרית " להיוולד הומוסקסואל"השאלה של  האופן שבו מוצגת
נת תופעת אפשריות להבדרכים בפני הציבור מוצגות שתי . הומוסקסואלייםהפעילים של ה

מכיוון ". בוחרים להיות הומוסקסואליים"או שהם , או שאנשים נולדים הומוסקסואליים: ומוסקסואליותהה
אנשים הגיוניים נאלצים להסיק , נראית מופרכת ותהומוסקסואליבשבחירה מודעת ומחושבת 

                                                        
  .218-233' עמ, 4' מס, 2013סתיו  , Dialogue-גרסה קודמת של מאמר זה פורסמה ב 1
  .לתיעוד https://www.narth.com/gay---born-that-way ראה 2
נולדים כך הם בעלי סיכויים רבים ... אנשים החושבים שהומוסקסואליים: "כתב, וחוקר הומוסקסואליפעיל , וי- לה, לדוגמה 3

  ).צוטט באתר המוזכר בהערת השוליים הקודמת(יותר לתמוך בזכויות הומוסקסואליות 
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הם רואים זאת כחלק , יםגנטישהדבר נובע מגורמים  להם מסביריםכאשר . שהומוסקסואליים נולדים כך
  4".כך איך נולדים"של  הספציפיחשיפת המנגנון  :דהיינו, מקדמת המדע

היא שגורמים , שאינה זוכה להכרה, האופציה השלישית. בחירה זו אינה אלא דיכוטומיה שקרית, אולם
 עודיי. מודע לתחושות הומוסקסואליות- את הבסיס הרגשי והתת יוצריםבסביבה ההתפתחותית של האדם 

מלבד משיכה " חוסר ברירה אחרת"כ חווים רבים ההסבר היחיד למה שאנשים הומוסקסואליים וגנטי אינ
  .אנשים רבים חווים כפייתיות מסוג זה מסיבות פסיכולוגיות גרידא. הומוסקסואלית

ייתכן שהם , מאידך. חייבים לחשוד בכולםשהם  עלולים להרגישאנשים שגדלו בבתים מתעללים מאוד 
כעס בלתי הגירוי הקטן ביותר מביא לידי , עבור חלקם. שהם ייכשלו בכל מעשיהם להאמין כפייהירגישו 

מסקנה ל אותנו מביא ובניסיון לשנות את דפוסי המחשבה האל שהם חוויםהאם הקושי העצום . נשלט
ם רבי עוצמה מסוגלים ליצור כוחות פסיכולוגייגם ש להסיקאו האם נוכל  ?"נולדו כך" הכרחית שהם

  ?דחפים מאלצים

של גן "תיאור גן כגון זה כ, )למעשהשלא קרה  דבר(גם אם גן הקשור להומוסקסואליות היה מתגלה 
להפרעה או לתכונה " מציאת גן"הפופולרית אודות  התפיסה. בלתי מדויק להחרידהיה " הומוסקסואליות

אך . התכונהאת את ההפרעה או  לפתחאדם  אותומחייבת את אנושית היא שעצם מציאותו של הגן 
חוקרים רציניים הגיעו להסכמה אוניברסלית כמעט שגורמים ביולוגיים המשפיעים . אין הדבר כך, למעשה

נמרוד - דר(גורמים סביבתיים מבמידה משמעותית  המושפעיםבאופנים רק אך ו פועליםעל תכונות אנוש 
  ).2011, והיינה

  ):2002, סטרקוותר(בתחום הגמגום כפי שמדגיש חוקר   

בתחום . תכונות פיזיות כגון צבע עיניים קובעתגנטיקה אינה קובעת התנהגות כפי שהיא 
במקרה גם , הסביבה עצמה מעורבת במידה משמעותית בהעברה הגנטית, ההתנהגות

; גנים אינם מייצרים התנהגות... גבוהההיא גנטית הפרופורציית הסטייה המיוחסת להשפעה ש
בתנאי , רק משפיעים על הסבירות שההתנהגות תתרחש אלא, קובעים התנהגות אינםהם אפילו 

גם בפרשנות של [לנקוט משנה זהירות  כדאי]. 275' עמ... [השפעה סביבתית מסוימת שתיווצר
שההבדל בין התאמה ] להשפעות גנטיות מפני הוכחותעל , לכאורה, אומים המצביעיםתמחקרי 

  ].274' עמ[זיגוטית מפריזה בהערכת המרכיב התורשתי במידה בלתי מוגדרת - מונוזיגוטית לדו

 נובעיםאדם להומוסקסואל " הופך"גן הה בהם משרטטת המדיה הפופולרית אתמדי ש הקווים הפשטניים
ייה האמריקאית מאוד היא גם משקפת את הנט. פעילי התנועה ההומוסקסואליתבאופן חלקי מתעמולת רק 

, במאמר שהתפרסם לאחרונה בביטאון האמריקני לפסיכיאטריה .לפשט נושאים מורכבים בצורה מוגזמת
 באשרשל אנשים מן השורה ומקצוענים כאחד  בכתביהםהרווחים " דיבורי הגנים"את  נודעחוקר גינה 

ומצביעים , רים אלו מוליכים את הקורא שוללדב. להפרעות פסיכיאטריות והתנהגויות מורכבות אחרות
חוקר גנטי ידוע שם , בנימה דומה 5).2005, קנדלר(קשר ישיר בין גן לבין תכונה או הפרעה כביכול על 

  ):1994, מן( Scienceציין במהדורה מיוחדת של 

הגנים "ו" הגנים האלימים"יחסי הגומלין של גנים וסביבה מורכבים הרבה יותר מ... 
אותם נתונים המדגימים את השפעתם ... במדיה הפופולרית יםעִ צָ ּוּמהַ הפשוטים " גנטייםיהאינטל

  ].1687' עמ[על השפעתם העצומה של גורמים שאינם גנטיים  כן של גנים מצביעים גם
                                                        

שחקנית , ןכאשר סינתיה ניקסו נחשפההמוטיבציה הפוליטית לעמדה העיקשת שאנשים הומוסקסואליים נולדים באופן זה  4
הצהרה זו לא מצאה חן בעיני קהל הצופים ". בחרה להיות לסבית"הצהירה בפני קהל הומוסקסואלי שהיא , נודעת

מצביעה על כך שהומוסקסואליות יכולה להיות  אני, הם ניסו לשדל אותי לשנות את הצהרתי מפני שלדבריהם. "ומוסקסואליהה
  ].8' עמ, 2012 ,לפברואר The Week ,10דווח במגזין " [בחירה

  .2011a, ראה גם ווייטהד 5
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 תוגיש: קרי(עה המכרעת של גורמים סביבתיים פממחיש את ההש, שהתרחש במציאות, הסיפור הבא
  ):1990, ניובאר וניובאר(בהתמודדות עם התנהגות בעלת בסיס גנטי גם , )הוריות

כאשר התאומות היו ... וגודלו בנפרד על ידי הורים מאמצים שונים בינקותןתאומות זהות הופרדו 
, הכול בסדר עם שאנה. מספר שאלות של אחת מהן שאלו את האם המאמצת, בנות שנתיים וחצי

לא נוגעת בשום דבר שאני . הילדה בלתי אפשרית. "שלה מלבד הרגלי האכילה, כך היא סיפרה
אני . הכול צריך להיות עם קינמון. קינמון ללא תוספתשום דבר . לא בננות, לא פירה. נותנת לה

  "!היא רוצה קינמון עם כל דבר. וחהבכל אר נאבקותאנחנו . ממש אובדת עצות בעניין הזה

אלן . "לא הזכירה בעיות אכילה כלל השנייה האם, הרחק מהראשונה, בביתה של התאומה שנייה
כל עוד אני מוסיפה קינמון לאוכל , למעשה: "ואחרי רגע הוסיפה, היא אמרה, "אוכלת היטב

  ]20' עמ[ ".היא אוכלת הכול, שלה

תיים הם האחראיים העיקריים לכך מצביע על כך שגורמים סביב ות המדעיותאהאסמכתשל  חלק הארי
שהוא  ךוכל גורם ביולוגי אפשרי משחק תפקיד משני בכ, )משיכה לבני אותו המין( SSAאדם יחווה ש

 מפני, חלק מהאנשים מתקשים לקבל עובדה זו. הסביבההופך אנשים מסוימים לפגיעים יותר להשפעות 
עובדה זו מהווה ראיה מוחצת לכך , בעיני רבים. שהם חשו משיכה לבני אותו המין מגיל צעיר מאוד

 נמשכו מיניתאנשים שתמיד  זו גם דעתם עלניתן לתהות האם ". בדיסק הקשיח"לו מוטבעות שתחושות א
אלו תחושות הנחה שגם  נקודתהאם עלינו לצאת מתוך . לזנותדחף  שהיה להםאו  )אף לחיותאו (לילדים 

נורמלית של מיניות  ווריאציההאם אנו מגיעים למסקנה שזו , ואם כן ?םמולדות המוטבעות באופיי
  ?נושיתא

מהמחקר המדעי הקפדני בנושא הפרעות ניתוק מבהיר שההתקשרויות המוקדמות  שפע הראיות העולה
ולכן אין סיבה לפקפק , משפיעות עמוקות על הילד המתפתחלאנשים המטפלים בהם בין ילדים ביותר 

ישירים ביותר נוכחנו לראות שהגורמים הדומיננטיים וה 6.בהשפעה זו על זהות מינית ואוריינטציה מינית
  .כעת נדון בגורמים הללו. הם סביבתיים  SSA-ל

  

  SSA-לגורמים סביבתיים 

 ההכללהחשוב לתת את הדעת לסכנת , SSA-בבואנו לדון בגורמים הסביבתיים העלולים לגרום ל
ישנם גורמים רבים העלולים לגרום , למשל. תסמין פסיכולוגיאודות הגורם לכל בדיון הטמונה  המופרזת

-שנוכל לומר , בדומה לכך. ביקורת רבה שספגובאנשים ברוב המקרים מדובר אך , י עצמי נמוךלדימו
SSA  פעמים . כאשר ילד צעיר אינו מזדהה עם הגבריות של אביו, נובע מבעיות בזהות מיניתבדרך כלל
 במקרים. מידההבלתי מעורב או נוקשה ומעניש יתר על , אב מרוחקהוא פועל יוצא ממצב זה , רבות
מובן שהסבר זה אינו   7.נוכחותה של אם מעורבת ומתערבת מדי מחריף את עוצמת הדינמיקה הזאת, רבים

 האנשים כלבחייהם של . SSAושלא כל ילד הגדל בסביבה כזאת מפתח , SSAמתאים לכל מקרה של 

                                                        
ראה [גילפורד : ניו יורק.  Attachment and Psychopathology 1997, )עורכים. (ג.ק, וזוקר. ל, אטקינסון, ראה דוגמה 6

  ].גולדברג. סאת בפרט את הדיון על בעיות זהות מינית בפרק מ
אך כיום , בעבר נכוןייתכן שסטריאוטיפ זה היה ]: קורא שקרא את הגרסה הקודמת של מאמר זה חלק אתי את התובנה הבאה[ 7

כל  רביםהיוצאים מהכלל של דינמיקה זו . אינם מגיעים מרקע כזהשאתם אני נפגש  SSA-אני מוצא שרוב הגברים הסובלים מ
חלש או נתפס כ אך בעיניו של הילד הוא, פעמים רבות האב מעורב. וקפןתמאבדות את " בדרך כלל"המילים , כך שלפי דעתי

למדי עם הילד אך הוא פשוט לא יודע איך להתייחס למזג או לתחומי העניין של  קבועהאב מקיים קשר , במקרים רבים. פגום
מדבר יותר על האם הבלתי  ]SSAמטפל נודע בתחום [כיום ניקולוסי , יתרה מזאת. ילד מסוים זה מכיוון שהם כה שונים משלו

לפעמים היא אוהבת ומטפחת ובזמנים אחרים היא , לדוגמה. המעורבת יתר על המידההחודרנית או עקבית מאשר על האם 
 . שקועה בעצמה או ביקורתית
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 טמפרמנט המולד שלהם והן בכוחות הסביבתיים שאליהם הםבהן , ת רביםיוישנם גיוונים ומורכבו
  ).2011b, וייטהד(נחשפים 

יתקשו יותר לעזור לו לפתח " מזג רגיש"זה בהחלט מתקבל על הדעת לטעון שהורים לילד בעל , לדוגמה
אתגר זה אינו שונה מהאתגרים העומדים בפני הוריו של ילד שדעתו מוסחת . זהות מינית גברית נאותה

הם ייטיבו כך , בכללמשפחה ושל ה בידואליתשתפר בריאות הנפש של ההורים באופן אינדיככל ש. בקלות
  . לעזור לילדם להתפתח בצורה תקינה חרף מכשולים אלה

ילד שמכל סיבה שהיא לא הצליח לפתח זהות מינית גברית נאותה ייתקל באתגרים רבים בהתפתחות 
כאשר בנים אחרים יגיעו . ייתכן שהוא ירגיש מנוכר מבנים אחרים ומתחומי העניין שלהם. הרגשית שלו

לדת כלשהי זו אינה תוצאה של תשוקה מינית מו. הוא יתעניין בבנים אחרים, לגיל שבו הם נמשכים לבנות
בזו שבני גילו  בשלב, למעשה. מיניתהתעניינות ההשכן בעיית הזהות המינית מתחילה לפני גיל , לזכרים

  . הוא רצה לשחק רק עם בנות, בנותל

חשוב לזכור שאנשים נוטים להציג תמונה פחות , במשפחה מסוימת הדינמיקהבבואנו לעמוד על טיבה של 
את מערכת היחסים שלהם עם הוריהם  הם עלולים לצבוע. הםיחסים המשפחתיים שלבאשר לממדויקת 

חוסר איזון כימי או "אני מצטט ראיות מחקריות רבות לכך במאמרי . ציאותמהמבצבעים וורודים יותר 
  8"?בעיות בחיים

  

SSA הוא תסמין של הפרעה ולא ההפרעה בעצמה  

. הוא תסמין המשקף הפרעה רגשית ולא הפרעה בפני עצמה) משיכה לבני אותו המין( SSA, לפי הבנתי
, הערכה עצמית נמוכה 9.בדרך כלל בקשיים רגשיים אחריםמלווה הוא , משקף חסר רגשי SSA-היות ש

דאגה קיצונית בנוגע לאישור של הזולת וכדומה הם פעמים רבות חלק מהתמונה , חוסר אסרטיביות
בני אותו המין שהאדם נמשך אליהם הם בעלי תכונות שהוא חומד מהאנשים , המקריםברוב . תהכולל

למעשה הרצון לקרבה פיזית הוא , לא פעם). ביטחון עצמי, אסרטיביות, כגון מראה חיצוני(עצמו לנואשות 
  . האלה הנערצותשאיפה דמיונית להטמיע בעצמו את התכונות 

באופי החיפוש בין הטרוסקסואלים והומוסקסואלים שמעותי יש הבדל מברוב המקרים , מניסיוני הקליני
גבר . אותם המשלימיםהטרוסקסואלים נוטים לחפש בני זוג מבני המין השני . אחר בן זוגשלהם 

אך הוא חייב , לפי דעתו להכילהטרוסקסואלי עשוי להרגיש מושלם מאוד בכל התכונות שהוא אמור 
. שהוא אינו אמור לגלם כדי להשלים את הגבריות שלולמצוא בת זוג שמעצם טבעה מגלמת תכונות 

נוטים לחפש גברים אחרים הנראים בעיניהם מושלמים  SSA-מ הסובליםליי הזכרים פמטו, לעומת זאת
מכיוון שהם  10.על החסרים שלהם לפצותזאת כדי , מאוד בתחומים שהם תמיד הרגישו חסרים בהם

הם נאלצים , )בדרך כלל תכונות המזוהות בעיניהם כגבריות(מנסים לפצות על דבר שלדעתם חסר בעצמם 
  11.מיןהלהתחבר לאדם מאותו 

                                                        
  .www.DrSorotzkin.com: את המאמר באתרי לקראניתן  8
בסיכון מוגבר ללקות  נמצאיםשהסיקו כי הומוסקסואלים , Archives of General Psychiatry-בראה הוכחות מחקריות  9

הדברים נכונים גם בארצות סקנדינביות שהכירו . www.narth.com/docs/innate.htmlצוטט באתר  –' חרדה וכו, בדיכאון
קשה לייחס את השיעור הגבוה יותר של , אי לכך. ות אנושיתנורמלית של מיני כווריאציהזה מכבר בהומוסקסואליות 

  ".הומופוביה"פסיכופתולוגיה בקרב הומוסקסואליים בארצות אלו ל
אני פשוט חולק . על נקודות החולשה שלהם כדי לפצותלמותר לציין שישנם הטרוסקסואלים רבים המחפשים אף הם בני זוג  10

 .כלל במצבים אלה באשר למוטיבציות הדומיננטיות בדרך הבחנה
יגי המפלגה זו הייתה עוד תופעה מוזרה של מנה: "בנימה דומה מציין הרב נתן שרמן בסדרת הקלטות שלו על השואה 11

, שיער בלונדיני, בעל רגליים ארוכות, רזה, אדם גבוה –הצפונית  ,הגרמנית, היפהפייה 'חיה הבלונדינית'הם סגדו ל. הנאצית
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אחד , לפי גילס 12.ביטא בכתביו השקפה דומה על אודות משיכה מינית) 2008 ,2006(יימס גילס 'ג
ובכלל זה המודעות לכך שחסר לו , מיניות שלולהיסודות של הקיום האנושי הוא המודעות של האדם 

  : גילס מפרט. במין השני שקייםמשהו 

 הקשורה במהותההיבט אינטגרלי של המודעות למין הוא תחושת חוסר השלמות או הריקנות 
, זאת משום שתשוקה מינית נחווית כרצון האדם להכליל בגופו מין אחר. לתשוקה המינית

... חוויה זו. חסר לו על ידי מיזוג אינטימיהלקבל את ... את החלל כדי למלא, במציאות או בדמיון
ם של ניאיברי גוף אלו מהווים את המישדווקא משום ... בדרך כלל כוללת חיבור של אברי המין

  ]234-235' עמ, 2006, גילס. [האנשים המעורבים

מושא החשק הוא בן אותו  שבהן, התזה הזו לתשוקות הומוסקסואליות את הקשר ביןגילס מסביר , בהמשך
, של ההומוסקסואל לגבי המין שלו" תחושת החסר"בעניין ) 1988(גילס מתבסס על דיונו של טריפ . המין

  : ומסביר

מפני ... ההומוסקסואל הוא אדם המעריץ הערצה עזה את תכונותיהם של אנשים מבני אותו המין
נסיבית זו עד שהוא מתחיל לתת האדם עוסק בהערצה אינט. סר בתכונות אלועצמו חשהוא חש 

מאפיינים ארוטיים לתכונות של אותו המין ושואף להטמיע אותן בעצמו על ידי חיבור מיני 
  ]128-129' עמ, 2008, גילס. [לאנשים מבני אותו המין

  

  קנאה אובססיבית

העניין שהם , מתחושות נחיתות תהנובע תוכואב תים על ידי קנאה שליליעִ נָ שהומוסקסואלים מּו היות
בראיון המתאר את ממצאי המחקר . הוא פעמים רבות בעל אופי אובססיבי התעניינותםמגלים במושא 

איננו יכולים להפסיק לחשוב על אנשים : "מדווחת שרה היל, )2011, היל ואחרים(שלה בנושא קנאה 
קריאה על חברי כיתה עשירים . יה רבהאך גם חמדה גוזלת אנרג... בעלי יתרונות שאנו חומדים לעצמנו

ממשימות הדורשות מאמץ מוחי תוך זמן קצר יותר ובעלי חזות נאה גרמה לתלמידים להתייאש 
  13..."ממושך

  

  חמלה וסובלנות

עלינו לשאול האם , ראשית. נדה ההומוסקסואלית עושים זאת בשם החמלה'אנשים רבים התומכים באג
אם מישהו ? כןאינו משקף הפרעה רגשית בשעה שהוא מסוים פנים שתסמין  זהו אקט של חמלה להעמיד

היא  להתכחשות שלושלנו  ההצטרפותהאם , סובל ממצב רפואי הדורש טיפול דחוף אך מכחיש זאת

                                                                                                                                                               
ר 'הת". אף לא אחד מהם –ת לא היה נראה כך נאציאף אחד ממנהיגי העל של המפלגה ה, ובכל זאת .עיניים כחולות ופנים צרות

, היפריון, The Master Plan: Himmler's Scholars and the Holocaust )2006פרינגל כותבת דברים דומים בספרה 
היא ציינה שהמפלגה . העלתה את הבעיה בפני הימלר ...רם דרג SSאשתו של קצין ... באירוע חברתי, ערב אחד): "ניו יורק

אם עקרונות הבירור הגזעני ייושמו ' ...ר גבלס"ד, הר הימלר, אתה, הפירהר' –את כל מנהיגותה  מיידיתהנאצית תאבד 
, שהיו חסרים מאוד בעצמם" אידאליים"הנאצים עסקו באובססיביות במאפיינים פיזיים , במילים אחרות]. 42' עמ[ "בקפידה

ת ביטוי ומוצא, "עליוןהגזע ה" לקיוםשהניעו חלק גדול מהאובססיה הנאצית , תחושות נחיתות סמויות אלו. כך לפי תחושתם
מדוע ']. נורדית[התלהבותו הלוהטת של הימלר לפרהיסטוריה צפון אירופית "ל פרינגל על היטלר שהתלונן על שנוסף בדיווחה 

הרומאים הקימו '. אלברט ספירהוא רטן פעם באזניו של ?' בדה שאין לנו עברעועורר את תשומת לב העולם כולו לעלינו ל
כעת הימלר מתחיל להעלות מתהום הנשייה את עיירות ; וזה גרוע מספיק, בניינים גדולים כשאבותינו חיו עדיין בבקתות בוץ

  ]" 66' עמ[' ...בקתות הבוץ האלה
  .עיר את תשומת לבי לכתביו של גילסשה, תלמיד מחקר פסיכולוגי, תודתי נתונה לדוד ג 12
13 The Week Magazine 10/28/11 (Health & Science, p. 22). 
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זו . רגשיתפעילי הומוסקסואלים טוענים שהומוסקסואליות אינה משקפת הפרעה , כמובן ?מעשה חסד
 הומוסקסואליותאם . רטוריקה פוליטית באמצעות באמצעות מחקר ולא אותה לבדוקשאלה מדעית שיש 

, כפי שהוזכר לעיל. אינה כזולהעמיד פנים שהיא " רחום"יהיה זה בוודאי לא , אכן משקפת הפרעה רגשית
  . ראיות שהפרעות רגשיות נפוצות יותר בקהילה ההומוסקסואלית נןיש

 מצביעה עללכל מי שמאמין שהומוסקסואליות " ההומופובי"הוויכוח על ידי הצמדת תווית ה הטיית
המציאו הם , למעשה. הומוסקסואלים קיצוניים םהפרעה היא דוגמה נוספת לגאונות הפוליטית של פעילי

  14.נדה שלהם'מי שיעז לערער על היבט כלשהו באגכל לגיטימציה ל-מונח זה כדי לעשות דה

בעליל בפרט לאור גישתם הבלתי סובלנית , אירונית למדילסובלנות עילים הומוסקסואלית דרישתם של פ
" אורבת לפתחו"בעת האחרונה דווח שהקהילה ההומוסקסואלית . נדה שלהם'לאלו שאינם מצייתים לאג

שנאלץ  מנהל טכנולוגילאחר שהוא העז להגן על , של הפרשן ההומוסקסואל השמרני אנדרו סובילן
לדעתו . שוויון נישואין נגדאליים משום שתמך בהצעת חוק להתפטר עקב לחצים מצד פעילים הומוסקסו

מלהביע את אנשים פרטיים  לעיכוב לגרוםהפרת חופש הדיבור של אדם העלול " זו הייתה ,של סובילן
   15".עבודהבחוויות שאינן קשורות ל דעתם

רשת היא דו. חשוב לזכור שהקהילה ההומוסקסואלית אינה מבקשת חמלה או אפילו קבלה, מלבד זאת
נורמלית של מיניות  ווריאציהשהומוסקסואליות היא , דהיינו – השקפת עולמהשהחברה תקבל את 

מפני הטרדה  הסתכמה בהגנההתנועה ההומוסקסואלית  דרישתה של, בשנותיה המוקדמות. אנושית
הם הגיבו בזעם , מיניים-כאשר אי מי צפה שבסופו של דבר הם ידרשו נישואין חד). חמלה: קרי(ואפליה 

 –מאמרים פנימיים מפרי עטם של פעילים הומוסקסואלים מוכיחים באופן ברור ששוויון מלא , אולם. רב
  .היה מטרתם האולטימטיבית מלכתחילה – מיניים-חדכולל נישואים 

חוסר "מפרשים חבל שאנשים כה רבים , יחד עם זאת. שיפוטיות הוא מרכיב אחד של חמלהחוסר 
מישהו מגבש עמדה שיפוטית ברגע ש, לאור זאת. "ימנעות מגיבוש עמדהה"כ" שיפוטיות

התורה אוסרת במפורש התנהגות היות ש, הן מסיבות דתיות –שהומוסקסואליות אינה רצויה 
ה לשיעור גבוה רושהומוסקסואליות קש ההוכחות בשל, בריאות הנפש או מסיבות של/ו, הומוסקסואלית

אלו למותר לציין ש". הומופוביה"ב ,או גרוע מכך, מואשם בשיפוטיות הוא –הפרעות רגשיות יותר של 
מתייחסת לחרדה " פוביה. "רווח פוליטי לצורךזהו שימוש מכוון לרעה במונח מדעי , למעשה. י הבלדבר

תהא השקפתו של אדם אשר תהא באשר לאמונה שהתורה אוסרת מעשים . לבלתי רציונלית בעלי
  .בלתי רציונליתלאמונה היא בוודאי אינה נחשבת  –מצביעים על מצוקה רגשית  שהםהומוסקסואלים או 

מפני שאני מאמין , מתייחס אליו בשיפוטיות" בוודאי"ידיד הומוסקסואלי התעקש פעם שאני 
לו שאני יכול להוכיח  עניתי. נורמלית של מיניות אנושית ווריאציהשהומוסקסואליות אינה 

שמכריז על עצמו  בעיני מי הרי; הוא התנגד לכך בכל תוקף. בשיפוטיות כלפיי נוהגשהוא 
המאמין , הזכרתי לו שהוא עצמו צמחוני. לחנספשע בלתי לשיפוטיות נחשבת ה, "ליברלי"כ

חש הוא בוודאי , עצמו ובהתאם לקריטריון של, אי לכך. שאכילת בשר היא מעשה בלתי מוסרי
לעומת , אני"). פובי-צמחוני" יכנה אותיאולי הוא אפילו (כלפי אדם כמוני האוכל בשר  שיפוטיות

  .לשפוט את הזולת באופן אישימאמין שמותר לאדם להיות בעל עמדה מבלי , זאת
                                                        

 Theדוגמה נוספת של הצלחה תעמולתית של הלובי ההומוסקסואלי באה לידי ביטוי בדיווח שפורסם לאחרונה במגזין  14
Week )10 יה הינם הומוסקסואלים או לסביים מהאוכלוסישהתבקשו לנחש כמה אחוזים אמריקאים ). 21' עמ, 2011, ליוני

, האקטואלי המגדירים עצמם כלסבייםקר אוכלוסייה חדש קובע כי שיעור המבוגרים ס. בממוצע 25%- מדובר בשיערו ש
ברור שתפיסה מוטעית זאת היא תוצאה של מאמצי הלובי ]. אפ- משאל גל[ 3.5%הוא הומוסקסואליים או דו מיניים 

נורמלית של מיניות  בווריאציהשמדובר  הרעיוןובכך לחזק את , אשליה שהומוסקסואליות נפוצה מאוד ההומוסקסואלי ליצור
  . אנושית

מאת , "ל מוזילה לשעבר ברנדן אייך"ן מעורר את זעמה של הקהילה ההומוסקסואלית בעניין הגנתו של מנכבילאנדרו סו" 15
  .2014, לאפריל Tech Times ,12, וזף מייטון'ג
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אין . הנושא אינוזה . קשר למצבםללא , למותר לציין שעלינו להתייחס לכל בני האדם בכבוד ובחמלה
 להומוסקסואליות הגישה בסוגייתלהומוסקסואלים כאנשים אינדיבידואלים  הגישה סוגייתלערב את 

  . כתנועה

  

  ?האם אפשר להשתנות

נדה הפוליטית 'נוסף באג מרכיבהיא ") מפני שהוא גנטי("אינו ניתן לשינוי  SSA-הדעה הפופולרית ש
לא בהכרח שהוא אינו , מולד הקשור להומוסקסואליות/גורם גנטי יתגלה לו, כאןגם . ההומוסקסואלית

  .ניתן לשינוי

הדפוס אינו , על בסיס ביולוגי למזג מסויםהניח שאם דפוס התנהגות קשור ל נוטיםפעמים רבות 
שינויים ... ת של הנחה זו מתועדת היטב בתחומים רבים בפסיכולוגיההמופרכּו... ניתן לשינוי

פריק . (ה/על ביטוי המזג שלו באופן ברור חברתי של ילד עשויים להשפיע- הפסיכובהקשר 
  16)122' עמ, 2002, ולוני

מצוטטת אף היא  ,מקרי נסיגה וכוללת וההצלחה בה חלקית בלבדאכן קשה  SSAהעובדה שהתגברות על 
 .החיצוני אינו אותנטיהשינוי נראה ש ,זו סברהלפי . של אוריינטציה מינית "חוסר ההשתנות"כראיה ל
האם קל לעזור למישהו לשפר . לשינוי ותת קשופסיכולוגיה ותבעיהכל ! מגוחכתהיא לא פחות מטענה זו 

או להתגבר על שנים של ? האם קל לעזור למישהו לפתח ביטחון עצמי? את הדימוי העצמי שלו
ות שלו מפני שהוא עדיין האם אנו מזלזלים בהתקדמ, עושה צעדים לקראת שינויכאשר האדם ? התעללות

האם איננו רואים זאת כהצלחה אדירה למרות שיירי , 90%ואם הבעיה שלו משתפרת בשיעור של ? נאבק
סטנדרט "לנחשבות בעיני רבים  [step programs-12] הצעדים 12תכניות ? הבעיה שנותרו בעינם

מדוע . בהן נסיגות משמעותיותהן רחוקות מאוד מהצלחה מלאה ויש גם אך , לטיפול בהתמכרויות" הזהב
בלתי הגיוניים ושונים בתכלית מהסטנדרטים שאליהם , מחויב לסטנדרטים כה מגוחכים SSA-הטיפול ב

  .נדה פוליטית'נראה שרק בגלל אג? מחויבים יתר תחומי הפסיכותרפיה

ים למדעננדה הפוליטית הזו ניכרת היטב בתגובותיהם של פעילים הומוסקסואליים קיצוניים 'האג
הפסיכיאטר הנודע , ר רוברט ספיצר"ד. נדה ההומוסקסואלית'המדווחים על ממצאי מחקר המנוגדים לאג

את היה יוזם ההחלטה של האגודה הפסיכיאטרית האמריקנית להסיר , מאוניברסיטת קולומביה
על , במידה רבה, החלטה זו הושתתה. 1973-הומוסקסואליות מרשימת ההפרעות הפסיכיאטריות בה

ר ספיצר חקר את "ד. ניתן לשינוי בטבע הבסיסי של האדם שאינו מרכיבנה שהומוסקסואליות הינה האמו
לאחר . הנושא מחדש בעת האחרונה וראיין אנשים רבים שעברו טיפול מוצלח בהומוסקסואליות שלהם

  : מכן הוא הכריז בפומבי את ההכרזה הבאה

ויים ניכרים לקראת היותם עשו שינ... אני משוכנע מהאנשים שראיינתי שרבים מהם
כעת אני טוען שניתן . בספקנותהגעתי למחקר ... אני חושב שזו בשורה... הטרוסקסואליים

  17.לשמור על שינויים אלו לאורך זמן

הפעילים ההומוסקסואליים לא הגיבו להכרזה זו בוויכוח הגיוני או בקריאת תיגר על ממצאיו על בסיס 
  18".פוליטיקלי קורקט"כפש על ידי פעילים הומוסקסואליים ואנשי ההווהושמץ  שמו, במקום זאת. מדעי

                                                        
בזכות הגילוי שמאורעות חיים משפיעים על מבנה המוח ואפילו על  2000זכה בפרס נובל לרפואה בשנת  קנדלאריק  16

 !העומדת בשורשההגנטיקה היסודית 
  www.narth.com/docs/innate.html.-צוטט ב 17
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להתגבר על באותה מידה שהם הצליחו לעזור להם   SSAמטפלים הצליחו לעזור לאנשים להתגבר על
, תקווה, מוטיבציה(תלויים באותם גורמים  SSA-סיכויי ההצלחה בטיפול ב. בעיות פסיכולוגיות אחרות

אף על פי , אי לכך. פסיכותרפיה בכל המקריםה תשבהם תלויה הצלח) 'תבונה וכו, משאבים, תמיכה
באותה מידה יהיה זה לא , היא משימה קלה SSAשיהיה זה לא מדויק ולא מוסרי לטעון שהתגברות על 

  19.מדויק ולא מוסרי לטעון שהיא אינה אפשרית

לאדם להתגבר על הומוסקסואליות היא  לעזוראת הקושי  המעצימים יםחשובה מיםגוראחד ה, יונימניס
בים המתמודדים עם הסיבה לכך היא שאנשים ר, לפי דעתי. בארגונים הומוסקסואליים מידת מעורבותו

ה הכמיה). SSA-מסיבות שאינן קשורות ל(נושא זה תמיד הרגישו דחויים על ידי הוריהם הביקורתיים 
מנודים עוד  הרגישוהם , SSAכאשר הם התחילו לחוות . לכוח מניע עיקרי בחייהםאיפוא לקבלה הפכה 

יצאו "כאשר הם . והרצון לאישור גבר עוד יותר, )אפילו כאשר איש מלבדם לא ידע על כך(יותר 
אישור ההשתוקקות ל, ביקורתיותאו לכל הפחות , עוד יותר גלויהוברוב המקרים חוו דחייה " מהארון

הבולט  זהו חסרונםמפני שעל פי תפיסתם , התמקדה כמעט לחלוטין בקבלת ההומוסקסואליות שלהם
בפעם  אולי שהם חווים מותניתאותם בקבלה בלתי  מחבקתכאשר הקהילה ההומוסקסואלית . ביותר

גם , בפני כל התערבותמאוד יכולה להיות אינטנסיבית ועמידה לקהילה זו המשיכה , בחייהם הראשונה
  .אינו רצוי ומנוגד לדימוי העצמי שלהם SSA-כאשר ה

  

  ליברלים נגד נחישות עצמית

. נדה ההומוסקסואלית הקיצונית'האג כמה הרחיקה לכתלית אינם יודעים עד לרבים בקהילה הכ אנשים
שאינם מסתפקים בעגינת נישואין הומוסקסואליים בחוק במדינות , ארגונים רבים לבריאות הנפש

! SSAהמבקש עזרה בהתגברות על  שאין זה מוסרי עבור מטפל לטפל בלקוחהכרזה  קדמיםמ, מסוימות
את ילדו הקטין  אביהמ שהורהרסי ומספר מדינות נוספות כבר הצהירו 'ניו ג, בשעת כתיבת שורות אלה

בנחישות עצמית  הנלהבים ביותרתומכים המדהים לראות איך  20!נוהג בחוסר מוסריות SSA-לטיפול  ב
מדהים עוד ש מה !למבוגר להחליט כיצד הוא רוצה להיעזר לתת שאסוראת עורם ומחליטים לפתע משנים 

שרוב הפעילים שאינם סומכים על לקוח בהחלטה לנסות לשנות את מושא משיכתו מזכר לנקבה הוא יותר 
  !תקינות פוליטית זה כוחה של! אינם מהססים להתיר לגבר להחליט לעבור ניתוח לשינוי המין

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                               
היא יותר כניעה ללחץ פוליטי מאשר הצהרה מדעית  זו "נסיגה"אולם . ממחקר זה" נסיגה"ר ספיצר "פרסם ד, בעת האחרונה 18
 ).ראה נספח(

- שירלן מק] אשתו. "[בלסיו- ביל דה, החדש של ניו יורקהנבחר דיווח על ראש העיר : 9' עמ, The Week ,29/11/13מגזין  19
אפריקאית - ריי הייתה לסבית אמריקאיתק-מק... 1991- בלסיו כשהשניים נפגשו ב- קריי לא הייתה נראית מתאימה לדה

אליה לעתים קרובות ופלרטט אתה  רהוא התקש. גמר אומר לשדל אותה להינשא לו אך הוא, בלסיו-מדההמבוגרת בשש שנים 
מאז נולדו להם שני . 1994- ובני הזוג נישאו ב, קריי- עם הזמן התרצתה מק. גם לאחר שהבהירה שהיא הומוסקסואלית

  ..." ילדים
 כבלתי –כולל במבוגרים  – SSA-במאמץ להגדיר את כלל הטיפולים ב ראשונימי שאינו מבין שצעד זה הוא רק צעד  20

  .לוקה בנאיביות פוליטית, מוסריים
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  קליניות הבחנות: משיכה לבני אותו המין

  21"מיכאל"

ללא הצלחה  שעסק בשידוכים לאחרבעצת רבו  26מיכאל היה בחור חרדי רווק שהגיע לטיפול בגיל 
 ומשיכתורבות  שניםבמשך  SSAלרבו שהוא מתמודד עם  גילהבסופו של דבר הוא . שנים 5במשך 

  .לנשים מינימלית ביותר

אביו היה איש עסקים . ב"ארההוא גדל בקהילה חרדית גדולה במערב . ילדים 5מיכאל היה הבכור מבין 
ומיכאל ראה אותו מעט , כילתה את רוב זמנו ומרצו עבודתו. מאוד בתחום השירותים הפיננסיים מצליח

הסדר בתחום  האובססי אישה בעלת מזג סוער עםאמו של מיכאל הייתה . מאוד בשנותיו המוקדמות
  . אך זו הייתה משימה בלתי אפשרית, לרצות אותה השתוקקמיכאל תמיד . והניקיון

בתחילה הוא . ותרב ותפסיכוסומטי בעיותעגומה וחסרת ביטחון עם  ילדות נחקקהמיכאל בזיכרונו של 
ככל שהוא , אולם". הוריי אהבו אותי ולא התעללו בי" :והצהיר" הקשר הקרוב שלו עם הוריו"תיאר את 

הוא הגיע להבנה שמעולם לא סיפר להם על חוסר הביטחון שלו , שנותיו הראשונותוסיף פרטים על ה
הוא גם נזכר במקרה . מוגזמת מעטלהוריו נראית " קרבה"כך שהגדרת ה, שלו SSA-ובוודאי לא על ה

רו רץ לחד, "אני שונא אותך"הוא צעק ". איבדה שליטה"ו עליו כשאמו כעסה, 11שהתרחש בהיותו כבן 
!" אתה יודע כמה זה פגע בי"היא צרחה . אמו צעקה והלמה בדלת עד שהוא פתח אותה. ונעל את הדלת

  .רגשביטוי של אך הוא נמנע מכל , התנהגותו של אביו הייתה סבירה יותר. והכתה אותו בעוצמה

תחום חלש מאוד ב יהכשה בצעירותובפרט , מוצלחים והמרכזיים בכיתהמיכאל תמיד קינא בילדים ה
אך לא , ר מאודפואכן השת יבייםבגיל מאוחר יותר הוא פיתח אובססיה לשיפור כישוריו הספורט. ספורטה

גודל אברי במתרברבים יותר היו  יםיכמה מהילדים הפופולר. באמתלהרגיש גברי אפשר לו תבמידה ש
זו הפכה . ת בעיניונחובגודל של איברו שהיה  עוד יותרמה שגרם למיכאל להתבייש , המין הזכריים שלהם

. ובפרט של הגבריות הבלתי מספקת שלו, לנקודת המוקד של תחושות הבושה והנחיתות הכלליות שלו
בנים בהוא פיתח קנאה אובססיבית . פיזי לתת לאישה סיפוק יצליחהוא השתכנע שהוא לעולם לא 

  .ם מיניתנמשך אליה אףומשום כך , גבריים הרבה יותר ממנו, כך לפי דעתו, האחרים שהיו

אלו על ידי עיסוק נמרץ בלימוד  מייסרותבשלב כלשהו בשנות התיכון הוא ניסה להשתחרר מאובססיות 
, חרף מאמציו הכבירים". ניסה להיות רובוט"חבריו והתנתק מהוא . פרפקציוניסטי בסגנון' ובעבודת ה

הוא הפך לאינטנסיבי . הוא לא הצליח לשלוט באוננות שלו והדבר גרם לו לתחושות בושה ואשמה עזות
  ". להתמתן"כל כך שרבו ניסה לשכנע אותו 

היות שאמו ואחותו היו . עוד יותר התעצמהשלו  הנחיתות הסמויה, עם שידוכיםכאשר הוא התחיל 
, כמו כן. חשש להיכנס למערכת יחסים ומשום כךהוא הניח שכל הנשים הן כאלה , ביקורתיות מאוד

שרווקים מבוגרים  ו בשעהאירוסיבאת עצמו נהנה  הצליח לדמייןהוא לא  ,מכיוון שהוא הרגיש לא ראוי
  .עדיין סובליםחרים א

שהוא יימשך הייתה לו תחושה , ראשית. מיכאל הבין שיהיה עליו להתחתן עם בחורה נאה במיוחד, כמו כן
לפי  : תראך הייתה כאן נקודה משמעותית עוד יו. ינה מיניתמבחתפקד יצליח לכך יותר לבת זוג יפה ו

תהיה , אם הוא יקבל בחורה נאה במיוחד. ערך הגבריות הייתה היכולת לקבל בחורה יפה, השקפת עולמו
  .זו הוכחה לגבריותו

  

                                                        
 . כל השמות והפרטים שונו לצורך שמירה על פרטיות 21
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  תהליך הטיפול

 להכיר בכךהוא התחיל . לחוויות הילדות שלור את קשייו הנוכחיים ולקש מיכאלעזרתי ל, במהלך הטיפול
הוא התחיל לעבוד על . הרב תפסיכולוגי נחיתותמעין התגלמות של ; שלו הוא רק קצה הקרחון SSA-שה

אמו התחילה . אמו כלפיבפרט , אסרטיבי יותרהפך להוא . פיתוח הערכה עצמית שאינה דורשת מושלמות
  .הצליח לקיים אתה מערכת יחסים, מבין כל אחיו, עד שרק הוא, להתנהג אליו באופן סביר יותר

דרבנתי אותו להתמקד . כאנשים ולא כאובייקטים נפגשעודדתי אותו לראות את הבנות שאתן , ו כןכמ
  .אופן שבו אחרים רואים אותוב העיסוק האובססיביבמקום , במערכת היחסים מנקודת מבטו

הוא שיתף אותה באתגרים הרגשיים  ,בעידודי. פתוחה ומקבלת מאוד מיכאל בחורהפגש , כעבור זמן
כאשר הוא פגש את . נטילת תפקיד פעיל בשיפור חייו גיש את גאוותו עלדתם התמודד והשאהרבים 

  . שהוא אינו ראוי לכךהוא הצליח להגיב לחום ולקבלה שלהם מבלי להרגיש , הוריה

כביטוי לרצון לקרבה רגשית לא כמבחן לגבריות שלו אלא עודדתי אותו לראות אינטימיות פיזית , בנוסף
  .עם מישהו

שעמדו הקשיים . מעבר לציפיותיו הצליחהשהאינטימיות הפיזית  לשמחתהמיכאל גילה , לאחר נישואיו
מבעיות סובלים  אך SSAאנשים רבים שמעולם לא התמודדו עם  מקשייהם שללא היו שונים  בפניו

  ).ביצוע תכגון חרד(במערכות היחסים המיניות שלהם  ותהפוגע ותאחר רגשיות

ושהיא אינה זקוקה לכך שהוא יהיה גברי ממה , א נהנית מאוד מהאינטימיות הפיזיתאשתו הבהירה לו שהי
הרגיש נחות  ןשבה והבושהלקח לו זמן רב להתגבר על שנות הטראומה , למרות זאת. כעתשהוא 

  . בגבריותו

אם כי בלתי , מצויןהוא סיפר לי שמצבו , וכחמש שנים לאחר נישואי, כאשר שוחחתי אתו לאחרונה
למה לא : "שלנו התהליך התרפיהוא אמר לי בבדיחות הדעת שיש לו רק תלונה אחת על  .מושלם

  "?בפניי בתחילת הדרך שהכול יבוא על מקומו בשלום התחייבת

המתמודדים עם  במטופליםפסיכותרפי טיפול ברצוני לחלוק מספר תובנות קליניות אחרות שנלקטו מ
את החשיבות של הבנת המשמעות הפסיכולוגית המסוימת בחנות אלו מדגישות ה. משיכה לבני אותו המין

הצורך לפתור בעיות הנוגעות לתחושת העצמיות של המטופל בטרם את ו, מסוימים של תסמינים
  22.מיניתהמתייחסים לבעיות בזהות 

  

  "דוד"

ואמו אביו של דוד היה ביקורתי ומנוכר . התמודד עם משיכה לבני אותו המיןש 26דוד היה רווק חרדי בן 
יעצב את עצמו באופן שיגשים את ציפו שהוא דוד הוריו של , כמו כן. ברמה מוגזמת הייתה מעורבת בחייו

את הצרכים  לספקצרכיהם הרגשיים הבלתי ממומשים במקום שהוריו יתאימו את עצמם כדי 
  ).1996, מילר; 1991, ברושק( שלוההתפתחותיים הייחודיים 

לחמוד נשים  להיאבק עם עצמו כדי לאמואל נאלץ שדוד הביע תדהמה על כך שחברו , ממפגשינובאחד 
מואל לא היה שאלא מהעובדה ש, לחמוד נשיםעשוי תדהמתו של דוד לא נבעה מהרעיון שמישהו . יפות

תדהמה זו . הוא תהה!" ?קשר אינטימיבאתו  להיותמה גורם לו לחשוב שאישה יפה תסכים . "נאה במיוחד
                                                        

, 10גיליון , )הומוסקסואליותהאגודה הלאומית למחקר וטיפול ב( NARTHמאמרי שפורסם בעלון  מצוטט מתוךהחלק הבא  22
  . 2001אוגוסט , 2' מס
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עומק  שלא הכילו שום, ההשקפות ומערכות היחסים במשפחתו של דודת האופי השטחי של יקפה אש
הרעיון , בסביבה שכזאת. צרכים ורגשות אנושיים, רגשי או הערכה לאופיים המורכב של מוטיבציות

היה נראה ' חוש הומור וכו, אופי, אותך מסיבות פנימיות ובלתי שטחיות כגון אישיות לחבבשמישהו עשוי 
. ובתגובה היא שלפה תמונה של בתה, הערתי פעם לאמו של דוד שבתה נשמעת מדוכאת. (תי אפשריבל
משפחה ב שעברו עליוילדותו שנות , מלבד זאת!"). היא יפהפייה? איך היא יכולה להיות בדיכאון"

לתכונות  םלהתעלם מפגמים קלים בשל הערכת יםויעששאנשים  עליו להאמין והקשביקורתית מאוד 
  . תאחרו

, למרות השכלתו. לחלוטין יםשטחי םשל דוד בנוגע למשיכה לאחרים היו גם ה המושגים, שלא במפתיע
שנים של ביקורת ודחייה מצד אביו הקשו עליו להאמין שמישהו עשוי להתעניין , תבונתו ורהיטות לשונו

כתוצאה מכך הוא פיתח חרדה עזה כאשר הופיעו אצלו סימנים ראשונים . (מלבד גופו למטרה כלשהיבו 
  .)של דילול שיער

אלא משום שהוא לא הצליח , נשיםב לחשוקלא בגלל חוסר יכולת מולד  –דוד לא הצליח לחמוד נשים 
חוסר  בשל, למעשה. לנושא המיניותבמהותו המקור לאמונה זו לא היה קשור . לדמיין אותן חושקות בו

ון שהוא מכיו, אולם. להתעניין בו עשוי שאי מיהוא התקשה להאמין , )כאדם נפרד(העניין של אביו בו 
  .הוא הצליח לדמיין גברים המתעניינים בגופו, אותו המין בשנות התיכוןחווה מספר חוויות מיניות עם בני 

שלו להתעניינותו המינית  הסמויה אותו המין היה המוטיבציהבני היבט מעניין נוסף במשיכתו של דוד ל
לא היה החשק שלו אליהם אלא העובדה שהוא הצליח לגרום להם לחשוק " הדליק אותו"מה ש. בגברים

עבור אדם ). להתעניינות שלהם בו קונקרטיתהמרכיב המיני היה נחוץ בגלל הצורך שלו בהוכחה . (בו
חוויה עוצמתית  הייתהשהיא מכל סיבה  התחושה שחושקים בו, שמעולם לא הרגיש אהוב על ידי הוריו

  .למדי

על סמך הופעתם (מאפיין נוסף של המשיכה שלו הייתה שהוא התעניין בעיקר בגברים שנתפסו בעיניו 
לאדם אדוק זה בוודאי הרי : הייתה כזו הסברה התת מודעת שלו. כאדוקים מאוד מבחינה דתית) החיצונית

אות היא שבאמת , אם הוא בכל זאת מוכן לקיים אתי מערכת יחסים מינית(!). אין שום רצונות מיניים 
מאשר בצרכיו שלו ) של דוד(מישהו היה טרוד יותר בצרכיו , העובדה שבדמיונו של דוד. ממניאכפת לו 

  . עם הוריו לקשר שלועמדה בניגוד חד 

, עובדה זו הפתיעה אותו. מרושל ממעמד חברתי נמוךבמראה נמשך לגברים  לעתים דוד מצא את עצמו
נוספת גילתה שכאשר דוד הרגיש לא אהוב  בדיקה. בפרט משום שהוא היה ממוקד כל כך בחזות חיצונית

הוא נאלץ , בעקבות כך. מעמד גבוה לעולם לא היה מתעניין בומהוא השתכנע שאדם נאה , במיוחד
  " .הימור בטוח"בעיניו  שנחשבן להתפשר על מושא עניי

תחושה  –התכלית העיקרית של החצנת ההתנהגות המינית של דוד הייתה להרגיש רצוי על ידי מישהו 
  .שיפור זהותו הגברית הייתה משנית לעומת מטרה זו. שחסרה לו מאוד

  

  "יוסף"

. 9ותו מינית בגיל בשלב מאוחר יותר התברר שגבר הטריד א. בישיבה תיכונית 16יוסף היה תלמיד בן 
אך לאחר מכן , בתחילה היו אלו תמיד חברים. מאז גיל זה הוא קיים קשר מיני מתמשך עם מספר זכרים

יוסף סיפר . ויוסף הופנה לטיפול פסיכותרפי, המעשה התגלה. הוא הטריד ילד צעיר ממנו בארבע שנים
ששאלתי אותו מדוע הוא לא פנה כ. הוא הבין שהחצנת ההתנהגות המינית שלו אינה נורמלית 11שבגיל 

  !"הייתי מעדיף להרוג את עצמי: "הוא הגיב, להוריו לעזרה
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הוא לא חשש שהם יגיבו בענישה או . שללנו את הגורמים הרגילים. חקרתי עם יוסף את הסיבה לתגובה זו
. הוא הפך לתלמיד מצטיין ולמקור גאווה עצום להוריו 'כיתה זמאז : הסיבה הייתה אחרת. שלא יתמכו בו

כמודל לחיקוי לילדי הקהילה הדתית  הוא הוצב". שלנו בבת עינה של הקהילה"אביו תיאר אותו כ, למעשה
  . יוסף לא יכל לסבול את המחשבה על גרימת אכזבה להוריו. המגובשת שלוהקטנה ו

שני אחיו הגדולים שהצטיינו בהישגיהם האקדמיים  היה יוסף תלמיד בינוני לעומת, בשנותיו הצעירות
התברר לו שהוריו דרשו מילדיהם להצליח כדי לנגד את , במבט לאחור. וברמת הקיום הדתי שלהם

. לגרום להוריו להיות גאים בו: יוסף גיבש לעצמו יעד, ברמת התת מודע. תחושות הנחיתות שלהם
אלא צורך לספק את , ימי בריא להישגים ולצמיחההמוטיבציה שלו להצלחה אקדמית לא הייתה דחף פנ

יש לדחות שבה , "חתירה למושלמות"תהליך זה הוביל ל. הצרכים הרגשיים הבלתי ממומשים של הוריו
על הבאת  הושתתהמאחר שתחושת העצמיות שלו  ).1998, 1985, סורוצקין(כל הוכחה לחוסר מושלמות 

  . הייתה בלתי נסבלת המחשבה על אובדן מעמדו, כבוד וגאווה להוריו

הרשו לי לשתף אתכם בשיחה שקיימתי עם אביו של , פן יחשוב אי מי שהתרחיש הזה רחוק מהמציאות
יוסף היה מרגיש נוח לשתף את הוריו בהחצנת  לּושֶ הערתי . יוסף חודשים רבים לאחר תחילת הטיפול

גורם להורים ור כיבוד אב ואם שיתוף כזה היה משקף חוס" .הדבר היה מועיל לו, ההתנהגות המינית שלו
כשאתה נותן להוריך , בטווח הארוךהוא דחה מכל וכול את הטיעון שלי ש. הוא טען, "עגמת נפש עצומה

" להרוג"האם ייפלא איפוא שיוסף העדיף . אתה מכבד אותם יותר, לעזור לך לפתור את בעיותיך הזדמנות
לא היה מתגלה הצורך של יוסף לשמש לו ? עגמת נפש להוריו מאשר לגרוםשלו " עצמיות"את ה

להיות קיים כדי לספק את צרכיהם , דהיינו –להוריו ) 1997, קוהוט -selfobject " (עצמי-אובייקט"כ
עזרה וככל הנראה הוא היה הופך להומוסקסואל פעיל  לחפשצורך זה היה מונע ממנו  –הרגשיים 

  .בבגרותו

  

  מסקנת הדברים

המינית תיאורים קצרים אלו מדגישים את הצורך לטפל בחסרים בתחושת העצמיות בנוסף לחסר בזהות 
חרף התנגדותם של מטפלים מסוימים למה . למטופלים הסובלים ממשיכה לבני אותו המין כאשר מסייעים

ים פלומט". לא לשקוע בעבר"ו" לצאת מזה"אין די בהטפה למטופלים , "רחמים עצמיים"שהם מכנים 
ם למען סיפוק צרכיהם הנרקיסיסטיים של הוריהם במקום מחייבים לעבד את הזעם והצער הנובעים מקיו

  . צרכים ההתפתחותיים שלהםה

התקינות הפוליטית הם שהומוסקסואליים אותם מכתיבה עיקרי האמונה של ההומוסקסואליות ש שלושת
נוכחנו לדעת שאמונות . של מיניות אנושית נורמלית ווריאציהשהמצב אינו בר שינוי ושזוהי , נולדים כך

  23.אין להן תוקף מדעישואלו אינן נובעות מחמלה 

   

                                                        
וזף 'ג(תרפיה רפראטיבית  –ספציפית לשיטת טיפול מסוימת  מתייחס SSA-לציין שחלק גדול מהפולמוס סביב הטיפול ב יש 23

 אך ,פראטיבית הפכה להיות מובנת מאליהמשתמש בתרפיה ר SSA-ההנחה שכל תרפיסט המטפל ב). 1991, ניקולוסי
וגם אותו , מטפלים שונים נוקטים גישות שונות, במקרים אחרים של הפרעות רגשיות כמו. הם פני הדברים כךבמציאות לא 

קרובה יותר לתרפיה פסיכודינמית מסורתית  SSA- הגישה שלי לטיפול ב. עשוי לנקוט גישות שונות במקרים שונים מטפל
  .מאשר לתרפיה רפראטיבית
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  ניספח

  

  ?המשמעות האמתיתמה : של ספיצר ממחקרו אודות שינוי אוריינטציה מינית" נסיגתו"

 19/10/2014-הורד ב[ 2012, למאי 31, יום חמישי -   Ph.D, רוזיק. קריסטופר המובאה מדבריו של 
what-study-change-orientation-sexual-his-of-retraction-https://www.lifesitenews.com/opinion/spitzers-:מהאתר

rea-it-does[  

ממחקרו  .M.D, של רוברט ספיצר" נסיגתו"תשומת לב רבה מופנית בימים אלו ל –2012, מאיל 31  
הנן " נסיגה"רכאות הכפולות סביב יהמ). 2003a, ספיצר(אודות שינוי אוריינטציה מינית  החשוב   
עבור   לנושא שיחה מועדף אמנם התפתחות זו הפכה ". נסיגה"מה שקרה כמפני שאין לסווג את , מכוונות  
דיבור  ףאך ניסוחה של הנסיגה משק, )SOCE(למאמצים לשינוי אוריינטציה מינית  מתנגדים   
מטרת הדברים הבאים היא לעזור לאנשים הנבוכים מול מעשיו . במקום ניתוח מדעי  יםפוליטי יםממניע  
 חיוניות נקודותאני סוקר מספר , להלן. הזנת המדיה עקב כך להבין מה באמת קרה של ספיצר וסערת   
  .זו בניצול הפרטיזני של השתלשלות עניינים, ככל הנראה, שנעלמו  

המונח הנכון למעשהו של ספיצר מצוי בכותרת מכתב ההתנצלות שלו ששוגר . ספיצר לא חזר בו ממחקרו .1
 )...2012, ספיצר(הוא העריך מחדש את פרשנותו : בעת האחרונה

במקום . ניםהדיווחים על שינוי במחקרו לא היו אמיששינוי הפרשנות של ספיצר תלויה באמונתו החדשה  .2
, ספיצר" (הונאה עצמית או שקר גמור"כעת הוא מצהיר שדיווחיהם של המשתתפים על שינוי היו , זאת

2012...( 
היה  עבודת המחקר של ספיצרשזכרו . השינוי של המשתתפים נותר בעינו סיפורמהימנות  הטיעון בעד .3

אך בעת עריכת המחקר , המתודולוגיה הייתה מוגבלת, ו בכל עבודת מחקרכמ. מבחינה מדעית ללא דופי
דיווח , מחקרו פרסוםבעת . וטיעון זה תקף גם היום, המשתתפים סיפוריהיה טיעון סביר לקבלת אמיתות 

 ..."הייתה ירידה ניכרת בכל מדדי השינוי) "... 2003a(ספיצר 
זה מצער אך כלל לא .... קיים סטנדרט כפול שאינו מובע במילים בדיווחי ההערכה המחודשת של ספיצר .4

מידע אחר שבעוד , מפתיע שדיווחים על שינוי אוריינטציה מינית נתונים לספקנות קשה ובלתי פוסקת
א סובל מאומת כעובדה אוניברסלית אף שהו, )2002(כגון הדיווח של שידלו ושרודר , מדיווח אישי

האם לא , אם אנו שוללים את מחקרו של ספיצר עקב השימוש בנתונים מדיווח עצמי. ממגבלות דומות
הגינות מדעית ? בספקנות דומה, השווה מבחינה מתודולוגית, SOCEמוטל עלינו להתייחס למחקר נגד 

 .אך ברור שאינטרסים פוליטיים אינם דורשים זאת, לכאורה התייחסות כזאתדורשת 
קשה לדמיין את ... פוליטיים עשויים לשפוך אור על הערכתו החדשה של ספיצר-ים אישיים וסוציוהקשר .5

מעמדו בקרב הפך , מאוד קצרה בתוך תקופת זמן. בעקבות מחקר זה ירידת קרנו המקצועית של ספיצר
, SOCE-עוסקים בתחום הה לשחלוץ הרואי של זכויות הומוסקסואליות לדובר בלתי מכוון ממקצועו 

אישר ספיצר , הן לפני פרסום המחקר והן לאחריו. הנחשבים בעיני רבים מעמיתיו כראויים לגינוי מוסרי
אין ספק ). 2000, וונהולדט; 2003b, ספיצר(אליו  יםמופנהודואר משמיץ  זעםהוא זוכה לקיתונות של ש

עבר היה עמיתיך והקהילה ההומוסקסואלית שהעריצה אותך ב, שעשור של קבלת מהלומות מחבריך
 .משפיע לרעה על כל אחד מאתנו

  

המורשת שאותה  בצביון ומובן שהוא מהרהר, ממחלת הפרקינסון ונמצא באחרית ימיובימים אלו ספיצר סובל 
? מאתנו בוחר לעצמואיזה מורשת היה כל אחד  –אייקון או מנודה , גיבור או פושע. אחריוותיר רוצה לההוא 

, ממחקרו" לחזור בו"ששיקולים בלתי מדעיים אלו השפיעו על החלטתו של ספיצר  בוודאות לקבועאינני יכול 
  . לא היו משפיעים עליו םאך אני כן יכול לומר שקשה לי לדמיין מצב שבו ה
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