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 םה רשאכ םג .םהלש תינימה היצטניירואל הגאד לשב לופיטל םינופ ידרחה רוביצב םיריעצ םירבג רתויו רתוי
 Same-Sexןימה ותוא ינבל הכישמ( SSA אשונב םתגאד םעפ אל ,תורחא תוביסב לופיטב םתוניינעתה תא םילות

Attraction ( םהלש עדומ-תתה חומב טשופה יומס ששחכ רתוי רחואמ בלשב הלוע. 

 הדבועהמ תועבונ תוששחה ,םירחא םירקמב .דבלב םהלש ןוימדה ייחב תקסוע SSA-ה ןיינעב הגאדה ,םיתעל
 םיפתתשמה ,רבעב ושחרתה הלאכ םירקמשכ .ןימה ותוא ינבמ םירחא םע תינימ תוגהנתה וניצחה ולא םיריעצש
 האגה הכפהמה לש התווהתה זאמ .תעשופ תוגהנתה ןיגב םהלש םשאה ישגר םע דדומתהל וצלאנ "לוכה ךסב"
 םיביגמ םיבר םיריעצ ,)ךכ םידלונ םישנאש דוסיה תחנה לע תתתשומה( לאוסקסומוה "תויהל" לש ןויערה תגשמהו
 תושוחת לע ףא הליפאמ וז הדרח .םילאוסקסומוה ןכא םה יכ םיחיכומ םהישעמש תיעבמ דחפב ולא ןוגכ םיעוריאל
 הכרעה ,ךדכודמ חור בצמ ,זוכירב ישוק ןוגכ תובר תוינשמ תויעב תררועמ תינימה היצטניירואה תדרח .המשאה
  .'וכו הכומנ תימצע

 

 "ילאוסקסומוהה ןגה" תיילשא

 שיש ןימאהל םישקתמ םיבר םישנא ,םיילאוסקסומוהה םיליעפה לש דחוימב םיליעיה תונצחיה יצמאמל תודוה
 םלועה ינפב גצומש המ תא תרתוס וז הפקשה ןכש ,"ילאוסקסומוה ןג" לש ומויקל תונימא תויעדמ תוחכוהב רוסחמ
 תויאר איבהל םיילאוסקסומוהכ םמצע םירידגמה םינעדמ דצמ תונויסינ רפסמ ושענ .תרמגומ הדבועכ בחרה
 רוביצה בור 2.תינדפק תיעדמ הקידב לש ןחבמה רוכב ודמע אל םלועמ ולא ךא ,תוילאוסקסומוהל םייטנג םימרוגל
 ןג" לש גשומה תצפהש םיימינפה םהיכמסמב םיבתוכ תוילאוסקסומוה תויוכזב םיכמותה םישנאש עדוי וניא
 3.)תויעדמ תוחכוהב רוסחמה תורמל( םהלש הדנ'גאה תא תמדקמ "ילאוסקסומוה

 םיליעפה לש יטילופ סיסכת אוה תירלופופה תוברתב "לאוסקסומוה דלוויהל" לש הלאשה תגצומ ובש ןפואה
 םידלונ םישנאש וא :תוילאוסקסומוהה תעפות תנבהל תוירשפא םיכרד יתש תוגצומ רוביצה ינפב .םיילאוסקסומוהה
 תוילאוסקסומוהב תבשוחמו תעדומ הריחבש ןוויכמ .םיילאוסקסומוה תויהל םירחוב םהש וא ,םיילאוסקסומוה
 עבונ רבדהש םהל םיריבסמ רשאכ .ךכ םידלונ םיילאוסקסומוהש קיסהל םיצלאנ םיינויגה םישנא ,תכרפומ תיארנ
 4."ךכ םידלונ ךיא" לש יפיצפסה ןונגנמה תפישח :ונייהד ,עדמה תמדקמ קלחכ תאז םיאור םה ,םייטנג םימרוגמ

 הביבסב םימרוגש איה ,הרכהל הכוז הניאש ,תישילשה היצפואה .תירקש הימוטוכיד אלא הניא וז הריחב ,םלוא
 רבסהה וניא יטנג דועיי .תוילאוסקסומוה תושוחתל עדומ-תתהו ישגרה סיסבה תא םירצוי םדאה לש תיתוחתפתהה
 םיבר םישנא .תילאוסקסומוה הכישמ דבלמ תרחא הרירב רסוחכ םיווח םיבר םיילאוסקסומוה םישנאש המל דיחיה
 .ןרקיעב תויגולוכיספ תוביסמ הז גוסמ תויתייפכ םיווח

 
 :ךרוע ."תויגולוכיספו תוינבר תועד :תוילאוסקסומוה ,תירדגמ הדרפה ,תינימ תועינצ" :רואל תאצל דמועה רפסב םסרופי 1
 .218-233 'מע ,4 'סמ ,2013  ויתס ,Dialogue-ב המסרופ הז רמאמ לש תמדוק הסרג .)2020( ןמפוה רומיס
 תעבקנ תוילאוסקסומוה םאה" - questions-asked-https://www.therapeuticchoice.com/frequently האר ,דועיתל 2
 "?יתוהמ יגולויב וא יטנג ןפואב
 ילעב םה ךכ םידלונ ...םיילאוסקסומוהש םיבשוחה םישנא" :ךכ האג רקוח ריהצה האגה םזיביטקאה לש תונושארה םינשב 3
 ."תוילאוסקסומוה תויוכזב ךומתל רתוי םיבר םייוכיס
 תינקחש ,ןוסקינ היתניס רשאכ הפשחנ הז ןפואב םידלונ םיילאוסקסומוה םישנאש תשקיעה הדמעל תיטילופה היצביטומה 4
 םיפוצה להק יניעב ןח האצמ אל וז הרהצה ."תיבסל תויהל הרחב" איהש ילאוסקסומוה להק ינפב הריהצה ,תעדונ
 הלוכי תוילאוסקסומוהש ךכ לע העיבצמ איה ,םהירבדלש ינפמ יתרהצה תא תונשל יתוא לדשל וסינ םה" .ילאוסקסומוהה
 .]8 'מע ,2012 ,ראורבפל The Week, 10 ןיזגמב חווד[ "הריחב תויהל
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 הייפכ ושיגרי םהש ןכתיי .םלוכב דושחל םיבייח םהש שיגרהל םילולע דואמ םיללעתמ םיתבב ולדגש םישנא
 ישוקה םאה .טלשנ יתלב סעכ תווחל םהל םורגל לולע רתויב ןטקה יוריגה .םהישעמ לכב ולשכיי םהש ןימאהל
 וא ?"ךכ ודלונ" םהש תיחרכה הנקסמל ונתוא איבמ ולאה הבשחמה יסופד תא תונשל ןויסינב םיווח םהש םוצעה
 ?םיצלאמ םיפחד רוציל םילגוסמ המצוע יבר םייגולוכיספ תוחוכ םגש קיסהל לכונ םאה

 קיודמ יתלב היה "תוילאוסקסומוה לש ןג"כ הז ןוגכ ןג רואית ,הלגתמ היה תוילאוסקסומוהל רושקה ןג םא םג
 תבייחמ ןגה לש ותואיצמ םצעש איה תישונא הנוכתל וא הערפהל "ןג תאיצמ" תודוא תירלופופה הסיפתה .דירחהל
 המכסהל ועיגה םייניצר םירקוח .ךכ רבדה ןיא ,השעמל ךא .הנוכתה תא וא הערפהה תא חתפל םדא ותוא תא
 הדימב םיעפשומה םינפואב קרו ךא םילעופ שונא תונוכת לע םיעיפשמה םייגולויב םימרוגש תילסרבינוא
 .)2011 ,הנייהו דורמנ-רד( םייתביבס םימרוגמ תיתועמשמ

 :)2002 ,רתווקרטס( םוגמגה םוחתב רקוח שיגדמש יפכ 

 ,תוגהנתהה םוחתב .םייניע עבצ ןוגכ תויזיפ תונוכת תעבוק איהש יפכ תוגהנתה תעבוק הניא הקיטנג
 תסחוימה הייטסה תייצרופורפש הרקמב םג ,תיטנגה הרבעהב תיתועמשמ הדימב תברועמ המצע הביבסה
 קר אלא ,תוגהנתה םיעבוק םניא וליפא םה ;תוגהנתה םירציימ םניא םינג ...ההובג איה תיטנגה העפשהל
  .]275 'מע[ ...תמיוסמ תיתביבס העפשה רצוויתש יאנתב ,שחרתת תוגהנתההש תוריבסה לע םיעיפשמ

 ןפואב קר םיעבונ לאוסקסומוהל םדא "ךפוה"ה ןגה תא תירלופופה הידמה תטטרשמ םהבש ידמ םיינטשפה םיווקה
 םיאשונ טשפל דואמ תיאקירמאה הייטנה תא תפקשמ םג איה .תילאוסקסומוהה העונתה יליעפ תלומעתמ יקלח
 ירוביד" תא םיוסמ רקוח הניג ,הירטאיכיספל ינקירמאה ןואטיבב םסרפתהש רמאמב .תמזגומ הרוצב םיבכרומ
 תויוגהנתהו תוירטאיכיספ תוערפהל רשאב דחאכ םינעוצקמו הרושה ןמ םישנא לש םהיבתכב םיחוורה "םינגה
 וא הנוכת ןיבל ןג ןיב רישי רשק לע לוכיבכ םיעיבצמו ,ללוש ארוקה תא םיכילומ ולא םירבד .תורחא תובכרומ
 :)1994 ,ןמ( Science לש תדחוימ הרודהמב ןייצ םש עודי יטנג רקוח ,המוד המינב 5.)2005 ,רלדנק( הערפה

 "םייטנגילטניאה םינגה"ו "םימילאה םינגה"מ רתוי הברה םיבכרומ הביבסו םינג לש ןילמוגה יסחי ...
 ןכ םג םיעיבצמ םינג לש םתעפשה תא םימיגדמה םינותנ םתוא ...תירלופופה הידמב םיִעָצּוּמַה םיטושפה
 .]1687 'מע[ םייטנג םניאש םימרוג לש המוצעה םתעפשה לע

 םג ,)תוירוה תושיג :ירק( םייתביבס םימרוג לש תערכמה העפשהה תא שיחממ ,תואיצמב שחרתהש ,אבה רופיסה
 :)1990 ,ראבוינו ראבוינ( יטנג סיסב תלעב תוגהנתה םע תודדומתהב

 תונב ויה תומואתה רשאכ ...םינוש םיצמאמ םירוה ידי לע דרפנב ולדוגו ןתוקניב ודרפוה תוהז תומואת תונב
 ,הרפיס איה ךכ ,הנאש םע רדסב לוכה .תולאש רפסמ ןהמ תחא לש תצמאמה םאה תא ולאש ,יצחו םייתנש
 אל ,הריפ אל .הל תנתונ ינאש רבד םושב תעגונ אל .תירשפא יתלב הדליה" .הלש הליכאה ילגרה דבלמ
 ונחנא .הזה ןיינעב תוצע תדבוא שממ ינא .ןומניק םע תויהל ךירצ לוכה .ןומניק תפסות אלל רבד םוש .תוננב
 "!רבד לכ םע ןומניק הצור איה .החורא לכב תוקבאנ

 תלכוא ןלא" .ללכ הליכא תויעב הריכזה אל היינשה םאה ,הנושארהמ קחרה ,היינש המואתה לש התיבב
 תלכוא איה ,הלש לכואל ןומניק הפיסומ ינא דוע לכ ,השעמל" :הפיסוה עגר ירחאו ,הרמא איה ,"בטיה
 ]20 'מע[ ."לוכה

 הווחי םדאש ךכל םיירקיעה םייארחאה םה םייתביבס םימרוגש ךכ לע עיבצמ תויעדמה תואתכמסאה לש יראה קלח
SSA )םימיוסמ םישנא ךפוה אוהש ךכב ינשמ דיקפת קחשמ ירשפא יגולויב םרוג לכו ,)ןימה ותוא ינבל הכישמ 

 ינבל הכישמ ושח םהש ינפמ ,וז הדבוע לבקל םישקתמ SSA םע םימיוסמ םישנא .הביבסה תועפשהל רתוי םיעיגפל
 קסידב" תועבטומ ולא תושוחתש ךכל תצחומ היאר הווהמ וז הדבוע ,םיבר יניעב .דואמ ריעצ ליגמ ןימה ותוא
 ףחד םהל היהש וא )תויחל ףא וא( םידליל תינימ וכשמנ דימתש םישנא לע םתעד םג וז םאה תוהתל ןתינ ."חישקה
 ונא םאה ,ןכ םאו ?םייפואב תועבטומה תודלומ תושוחת ולא םגש החנה תדוקנ ךותמ תאצל ונילע םאה .תונזל
 ?תישונא תוינימ לש תילמרונ היצאירוו וזש הנקסמל םיעיגמ

 
 .2011a ,דהטייוו םג האר 5
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 :"ילאוסקסומוהה ןגה" סותימ לע ללוגה תא םותסל רומא הנורחאל םסרפתהש רקחמ

 ,םייטנג םניאש םיביכרממ ןהו םינגמ לע ןה תעפשומ ןימה ותואמ תינימ תוגהנתהש הלגמ ימואלניב רקחמ
 ןטק קלח קר םיריבסמ םה דחי .הטעומ העפשה לעב אוה םהמ דחא לכש םייטנג םינתשמ יפלא םע
  .הנוכתהמ

 םימרות םיבר םייטנג םינתשמש ךכל תוחכוה וליג םירקוח ,Science-ב םסרופש םיתימע רקחמב
 ,דחי םתוא םיבלשמשכ .הטעומ העפשה לעב אוה םהמ דחא לכ ךא ,ןימה ותואמ תינימ תוגהנתהל
  .ןימה ותואמ םדא םע תינימ תוגהנתהב םעפ יא קוסעל םדא לש וייוכיסמ ןטק קלח קר םיריבסמ םינתשמה

 םונגב תומוקמ השימח .בושח דיקפת םיקחשמ םייטנג םניאש םיביכרמ ןהו הקיטנג ןהש קיסמ רקחמה
 ןטק קיקלח קר םידכול ולא םימוקימ השימח ךא ,תיתועמשמ תיטסיטטס המרב וז הנוכתל ורשקנ ישונאה
 םירחא םינתשמ יפלאש ףסונב הליג חותינה .)דחא זוחאמ תוחפ הברה( םונגה לש תיללכה המורתהמ
 השימחו םירשעל הנומש ןיב לע םייארחא םימוקימה תשמח םע דחיש תונטנטק תומורת םה ףא םימרות
 תודוה הארנכ אוה רתיהמ הברה .יאמצע ןפואב החוודש ןימה ותואמ תינימ תוגהנתהב הייטסהמ זוחא
 ...םייטנג םניאש םיביכרמל

 םיאצממה .וייחב ןימה ותואמ םיינימ םיפתוש םדאל ויהי םאה עבוקש "ילאוסקסומוה ןג" ןיא ,רקחמה יפל
 ןימה ותוא ינב םע םדא לש תינימה ותוגהנתה תא יתועמשמ ןפואב תוזחל ירשפא יתלבש ךכ לע םידיעמ
 6...הקיטנג תועצמאב

 לש אבה רבסהה תא עיצמ ינא ,יתרקוי תע בתכב םסרפתהש הז בושח רקחמ לע םתעמש אל עודמ םתיהת םא
 :)2011( הטמ רובייג

 רקוח שיגדהש יפכ ,הלגי אוהש המ תא תוליבגמ םגו תועבוק ןעדמה לש תורקחנ יתלבה דוסיה תוחנה
 יעדמ רקחמ לש חורה הדימ וזיאב ירמגל םיניבמ םניא םישנאה בור" .בלס סנה ךרדה ץרופ חתמה
 The Stress of-ב בתכ אוה ךכ – "םילגמה לש תוישיאה תופקשהב םייולת ונממ םידמלנה םירסמהו

Life. "תדחוימ בל תמושתל היואר וז תידוסי הדוקנ ,םינעדמו עדמב לכ הבר הדימב יולתה ןדיעב". 
 םירשע רובעכ ,םויכ םג םיספות םיטעמ םישנאש תמא ,ומצעב אפור ,בלס אטיב וז היולגו הנכ הכרעהב
  .]3-4 'מע[ הנש שמחו

 SSA-ל םייתביבס םימרוג

 ריהבמ [Attachment Disorder] קותינ תוערפה אשונב ינדפקה יעדמה רקחמהמ הלועה תויארה עפש
 ןיא ןכלו ,חתפתמה דליה לע תוקומע תועיפשמ םהב םילפטמה םישנאל םידלי ןיב רתויב תומדקומה תויורשקתההש
 םירישיהו םייטננימודה םימרוגהש תוארל ונחכונ 7.תינימ היצטניירואו תינימ תוהז לע וז העפשהב קפקפל הביס
 .וללה םימרוגב ןודנ תעכ .םייתביבס םה  SSA-ל רתויב

 הנומטה תזרפומה הללכהה תנכסל תעדה תא תתל בושח ,SSA-ל םורגל םילולעה םייתביבסה םימרוגב ןודל ונאובב
 בורב ךא ,ךומנ ימצע יומידל םורגל םילולעה םיבר םימרוג םנשי ,לשמל .יגולוכיספ ןימסת לכל םרוגה תודוא ןוידב
 תוהזב תויעבמ עבונ ללכ ךרדב SSA-ש רמול לכונ ,ךכל המודב .הבר תרוקיב וגפסש םישנאב רבודמ םירקמה
 יתלב ,קחורמ באמ אצוי לעופ אוה הז בצמ ,תובר םימעפ .ויבא לש תוירבגה םע ההדזמ וניא ריעצ דלי רשאכ ,תינימ
 תא ףירחמ ידמ תברעתמו תברועמ םא לש התוחכונ ,םיבר םירקמב .הדימה לע רתי שינעמו השקונ וא ברועמ
 תאזכ הביבסב לדגה דלי לכ אלשו ,SSA לש הרקמ לכל םיאתמ וניא הז רבסהש ןבומ  .תאזה הקימנידה תמצוע
 תוחוכב ןהו םהלש דלומה טנמרפמטב ןה ,םיבר תויובכרומו םינוויג םנשי םישנאה לכ לש םהייחב .SSA חתפמ
 .)2011b ,דהטייו( םיפשחנ םה םהילאש םייתביבסה

 
6  By Broad Communicationssex sexual behavior.” -“Perspectives on the complex genetics of same

08/29/2019 -  
behavior-sexual-sex-same-genetics-complex-ectiveshttps://www.broadinstitute.org/news/persp   

 האר[ דרופליג :קרוי וינ . 1997Attachment and Psychopathology ,)םיכרוע( .ג.ק ,רקוזו .ל ,ןוסניקטא ,המגוד האר 7
 .]גרבדלוג .ס תאמ קרפב תינימ תוהז תויעב לע ןוידה תא טרפב
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 תינימ תוהז חתפל ול רוזעל רתוי ושקתי "שיגר גזמ" לעב דליל םירוהש ןועטל תעדה לע לבקתמ טלחהב ,המגודל
 םירוההש לככ .תולקב תחסומ ותעדש דלי לש וירוה ינפב םידמועה םירגתאהמ הנוש וניא הז רגתא .התואנ תירבג
 םדליל רוזעל וחילצי םירוההש םייוכיסה םילדג ךכ ,םשפנב רתוי םיאירב ללכב החפשמהו ומצע ינפב דחא לכ
  .הלא םילושכמ תורמל תואירבב חתפתהל

 .ולש תישגרה תוחתפתהב םיבר םירגתאב לקתיי התואנ תירבג תינימ תוהז חתפל חילצה אל איהש הביס לכמש דלי
 םיכשמנ םה ובש ליגל ועיגי םירחא םינב רשאכ .םהלש ןיינעה ימוחתמו םירחא םינבמ רכונמ שיגרי אוהש ןכתיי
 תוהזה תייעב ןכש ,םירכזל יהשלכ תדלומ תינימ הקושת לש האצות הניא וז .םירחא םינבב ןיינעתי אוה ,תונבל
  .תונב םע קר קחשל הצר אוה ,תונבל וזב וליג ינבש בלשב ,השעמל .תינימה תוניינעתהה ליג ינפל הליחתמ תינימה

 תקיודממ תוחפ הנומת גיצהל םיטונ םישנאש רוכזל בושח ,תמיוסמ החפשמב הקימנידה לש הביט לע דומעל ונאובב
 רתוי םידורוו םיעבצב םהירוה םע םהלש םיסחיה תכרעמ תא עובצל םילולע םה .םהלש םייתחפשמה םיסחיל רשאב
 8"?םייחב תויעב וא ימיכ ןוזיא רסוח" ירמאמב ךכל תובר תוירקחמ תויאר טטצמ ינא .תואיצמהמ

 

SSA המצע ינפב הערפה אלו תישפנ הקוצמ לש ןימסת אוה 

 אוה ,ישגר רסח ףקשמ SSA-ש תויה .המצע ינפב הערפה אלו תישגר הקוצמ ףקשמה ןימסת אוה SSA ,יתנבה יפל
 רושיאל עגונב תינוציק הגאד ,תויביטרסא רסוח ,הכומנ תימצע הכרעה 9.םירחא םיישגר םיישקב ללכ ךרדב הוולמ
 ךשמנ םדאהש ןימה ותוא ינבמ םישנאה ,םירקמה בורב .תללוכה הנומתהמ קלח תובר םימעפ םה המודכו תלוזה לש
 ,םעפ אל .)ימצע ןוחטיב ,תויביטרסא ,ינוציח הארמ ןוגכ( ומצעל תושאונ דמוח אוהש תונוכת ילעב םה םהילא
  .הלאה תוצרענה תונוכתה תא ומצעב עימטהל תינוימד הפיאש השעמל אוה תיזיפ הברקל ןוצרה

 רחא םהלש שופיחה יפואב םילאוסקסומוהו םילאוסקסורטה ןיב יתועמשמ לדבה שי םירקמה בורב ,ינילקה ינויסינמ
 שיגרהל יושע ילאוסקסורטה רבג .םתוא םימילשמה ינשה ןימה ינבמ גוז ינב שפחל םיטונ םילאוסקסורטה .גוז ןב
 תונוכת תמלגמ העבט םצעמש גוז תב אוצמל בייח אוה ךא ,ותעד יפל ליכהל רומא אוהש תונוכתה לכב דואמ םלשומ
 םיטונ SSA-מ םילבוסה םירכזה יילפוטמ ,תאז תמועל .ולש תוירבגה תא םילשהל ידכ םלגל רומא וניא אוהש
 תוצפל ידכ תאז ,םירסח ושיגרה דימת םה םהבש םימוחתב דואמ םימלשומ םהיניעב םיארנה םירחא םירבג שפחל
 תוהוזמה תונוכת ללכ ךרדב( םמצעב רסח םתעדלש רבד לע תוצפל םיסנמ םהש ןוויכמ 10.םהלש םירסחה לע
 .ןימה ותואמ םדאל רבחתהל םיצלאנ םה ,)תוירבגכ םהיניעב

 לש תודוסיה דחא ,סלי'ג יפל .תינימ הכישמ תודוא לע המוד הפקשה ויבתכב אטיב )2008 ,2006( סלי'ג סמיי'ג
 .ינשה ןימב םייקש והשמ ול רסחש ךכל תועדומה הז ללכבו ,ולש תוינימל םדאה לש תועדומה אוה ישונאה םויקה
  :טרפמ סלי'ג

 הקושתל התוהמב הרושקה תונקירה וא תומלשה רסוח תשוחת אוה ןימל תועדומה לש ילרגטניא טביה
 ידכ ,ןוימדב וא תואיצמב ,רחא ןימ ופוגב לילכהל םדאה ןוצרכ תיווחנ תינימ הקושתש םושמ תאז .תינימה
 לש רוביח תללוכ ללכ ךרדב ...וז היווח .ימיטניא גוזימ ידי לע ול רסחה תא לבקל ... ללחה תא אלמל
 ,2006 ,סלי'ג[ .םיברועמה םישנאה לש םינימה תא םיווהמ ולא ףוג ירביא אקוודש םושמ ...ןימה ירבא
 ]234-235 'מע

 
 .www.DrSorotzkin.com :ירתאב רמאמה תא ארקל ןתינ 8
 תוקלל רבגומ ןוכיסב םיאצמנ םילאוסקסומוה יכ וקיסהש ,Archives of General Psychiatry-ב תוירקחמ תוחכוה האר 9
 תילמרונ היצאירווכ תוילאוסקסומוהב רבכמ הז וריכהש תוצראב םג םינוכנ םירבדה .ןלהל קנילב טטוצ – 'וכו הדרח ,ןואכידב
 תוצראב םיילאוסקסומוה ברקב היגולותפוכיספ לש רתוי הובגה רועישה תא סחייל השק ןכלו ,)דנלוה ןוגכ( תישונא תוינימ לש
  ."היבופומוה"ל ולא

rg/web/20070513142651/http://www.narth.com/docs/innate.htmlhttps://web.archive.o 
 קלוח טושפ ינא .םהלש השלוחה תודוקנ לע תוצפל ידכ גוז ינב םה ףא םישפחמה םיבר םילאוסקסורטה םנשיש ןייצל רתומל 10
 .הלא םיבצמב ללכ ךרדב תויטננימודה תויצביטומל רשאב הנחבה
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 .ןימה ותוא ןב אוה קשחה אשומ ןהבש ,תוילאוסקסומוה תוקושתל וזה הזתה ןיב רשקה תא סלי'ג ריבסמ ,ךשמהב
  :ריבסמו ,ולש ןימה יבגל לאוסקסומוהה לש "רסחה תשוחת" ןיינעב )1988( פירט לש ונויד לע ססבתמ סלי'ג

 אוהש ינפמ ...ןימה ותוא ינבמ םישנא לש םהיתונוכת תא הזע הצרעה ץירעמה םדא אוה לאוסקסומוהה
 םינייפאמ תתל ליחתמ אוהש דע וז תיביסנטניא הצרעהב קסוע םדאה .ולא תונוכתב רסח ומצע שח
 .ןימה ותוא ינבמ םישנאל ינימ רוביח ידי לע ומצעב ןתוא עימטהל ףאושו ןימה ותוא לש תונוכתל םייטורא
 ]128-129 'מע ,2008 ,סלי'ג[

 

 תיביססבוא האנק

 םהש ןיינעה ,תותיחנ תושוחתמ תעבונה תבאוכו תילילש האנק ידי לע תובר םימעפ םיִעָנּומ םילאוסקסומוהש תויה
 אשונב הלש רקחמה יאצממ תא ראתמה ןויארב 11.יביססבוא יפוא לעב תובר םימעפ אוה םתצרעה אשומב םילגמ
 ונאש תונורתי ילעב םישנא לע בושחל קיספהל םילוכי ונניא" :ליה הרש תחוודמ ,)2011 ,םירחאו ליה( האנק
 המרג האנ תוזח ילעבו םירישע התיכ ירבח לע האירק .הבר היגרנא תלזוג הדמח םג ךא ...ונמצעל םידמוח
 12"...ךשוממ יחומ ץמאמ תושרודה תומישממ רתוי רצק ןמז ךות שאייתהל םידימלתל

 

 תונלבוסו הלמח

 לש טקא והז םאה לואשל ונילע ,תישאר .הלמחה םשב תאז םישוע תילאוסקסומוהה הדנ'גאב םיכמותה םיבר םישנא
 יאופר בצממ לבוס והשימ םא ?ןכ אוהש העשב תישגר הערפה ףקשמ וניא םיוסמ ןימסתש םינפ דימעהל הלמח
 יליעפ ,ןבומכ 13?הלמח לש השעמ איה ולש תושחכתהל ונלש תופרטצהה םאה ,תאז שיחכמ ךא ףוחד לופיט שרודה
 התוא קודבל שיש תיעדמ הלאש וז .תישגר הערפה תפקשמ הניא תוילאוסקסומוהש םינעוט םילאוסקסומוה
 אל יאדווב הז ,תישגר הערפה תפקשמ ןכא תוילאוסקסומוה םא .תיטילופ הקירוטר תועצמאב אלו רקחמ תועצמאב
 הליהקב רתוי תוצופנ תוישגר תוערפהש תויאר ןנשי ,ליעל רכזוהש יפכ .וזכ הניא איהש םינפ דימעהל "םוחר" היהי
  14.תילאוסקסומוהה

 איה הערפה לע העיבצמ תוילאוסקסומוהש ןימאמש ימ לכל "היבופומוה"ה תיוות תדמצה ידי לע חוכיווה תייטה
 תושעל ידכ הז חנומ ואיצמה םה ,השעמל .םיינוציק םילאוסקסומוה םיליעפ לש תיטילופה תונואגל תפסונ המגוד
 15.םהלש הדנ'גאב והשלכ טביה לע רערעל זעיש ימ לכל היצמיטיגל-הד

 ולאל לילעב תינלבוס יתלבה םתשיג רואל טרפב ,ידמל תינוריא תונלבוסל תילאוסקסומוה םיליעפ לש םתשירד
 ןשרפה לש "וחתפל תברוא" תילאוסקסומוהה הליהקהש חווד הנורחאה תעב .םהלש הדנ'גאל םיתייצמ םניאש
 דצמ םיצחל בקע רטפתהל ץלאנש יגולונכט להנמ לע ןגהל זעה אוהש רחאל ,ןליבוס ורדנא ינרמשה לאוסקסומוהה

 
 .תיצאנה הגלפמה יגיהנמ לש הרזומ העפות דוע התייה וז" :האושה לע ולש עמשה תרדסב ןמרש ןתנ ברה ןייצמ המוד המינב 11
 םייניע ,ינידנולב רעיש ,תוכורא םיילגר לעב ,הזר ,הובג םדא – תינופצה ,תינמרגה ,הייפהפיה 'תינידנולבה היח'ל ודגס םה
 ר'תה ."םהמ דחא אל ףא – ךכ הארנ היה אל תיצאנה הגלפמה לש לעה יגיהנממ דחא ףא ,תאז לכבו .תורצ םינפו תולוחכ
 ינפב היעבה תא התלעה ...גרד םר SS ןיצק לש ותשא ...יתרבח עוריאב ,דחא ברע" :)2006( םימוד םירבד תבתוכ לגנירפ
 תונורקע םא '...סלבג ר"ד ,רלמיה רה ,התא ,רהריפה' – התוגיהנמ לכ תא תידיימ דבאת תיצאנה הגלפמהש הנייצ איה .רלמיה
 ויהש "םיילאדיא" םייזיפ םינייפאמב תויביססבואב וקסע םיצאנה ,תורחא םילימב .]42 'מע[ "הדיפקב ומשויי ינעזגה רוריבה
 .םתשוחת יפל ךכ ,םמצעב דואמ םירסח

12 10/28/11 (Health & Science, p. 22). The Week Magazine 
 .א חפסנ האר 13
 .ב חפסנ האר 14
 The ןיזגמב הנורחאל םסרופש חווידב יוטיב ידיל האב ילאוסקסומוהה יבולה לש תיתלומעת החלצה לש תפסונ המגוד 15

Week )10 םייבסל וא םילאוסקסומוה םניה הייסולכואהמ םיזוחא המכ שחנל ושקבתהש םיאקירמא .)21 'מע ,2011 ,ינויל 
 ,םייבסלכ םמצע םירידגמה ילאוטקאה םירגובמה רועיש יכ עבוק שדח הייסולכוא רקס .עצוממב 25%-ב רבודמש ורעיש
 יבולה יצמאמ לש האצות איה תאז תיעטומ הסיפתש רורב .]פא-לג לאשמ[ 3.5% אוה םיינימ וד וא םיילאוסקסומוה
 תוינימ לש תילמרונ היצאירווב רבודמש ןויערה תא קזחל ךכבו ,דואמ הצופנ תוילאוסקסומוהש הילשא רוציל ילאוסקסומוהה
  .תישונא
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 שפוח תרפה" וז התייה ,ןליבוס לש ותעדל .ןיאושינ ןויווש דגנ קוח תעצהב ךמתש םושמ םיילאוסקסומוה םיליעפ
  16."הדובעל תורושק ןניאש תויווחב םתעד תא עיבהלמ םייטרפ םישנא בוכיעל םורגל לולעה םדא לש רובידה

 הרבחהש תשרוד איה .הלבק וליפא וא הלמח תשקבמ הניא תילאוסקסומוהה הליהקהש רוכזל בושח ,תאז דבלמ
 היתונשב .תישונא תוינימ לש תילמרונ היצאירוו איה תוילאוסקסומוהש ,ונייהד – המלוע תפקשה תא לבקת
 ימ יא רשאכ .)הלמח :ירק( הילפאו הדרטה ינפמ הנגהב המכתסה תילאוסקסומוהה העונתה לש התשירד ,תומדקומה
 לש םטע ירפמ םיימינפ םירמאמ ,םלוא .בר םעזב וביגה םה ,םיינימ-דח ןיאושינ ושרדי םה רבד לש ופוסבש הפצ
 םתרטמ היה – םיינימ-דח םיאושינ ללוכ – אלמ ןויוושש רורב ןפואב םיחיכומ םילאוסקסומוה םיליעפ
 .הליחתכלמ תיביטמיטלואה

 "תויטופיש רסוח" םישרפמ םיבר הכ םישנאש לבח ,תאז םע דחי .הלמח לש דחא ביכרמ אוה תויטופיש רסוח
 ןה – היוצר הניא תוילאוסקסומוהש תיטופיש הדמע שבגמ והשימש עגרב ,תאז רואל ."הדמע שוביגמ תוענמיה"כ
 לשב ,שפנה תואירב לש תוביסמ וא/ו ,תילאוסקסומוה תוגהנתה שרופמב תרסוא הרותהש תויה ,תויתד תוביסמ
 עורג וא ,תויטופישב םשאומ אוה – תוישגר תוערפה לש רתוי הובג רועישל הרושק תוילאוסקסומוהש תוחכוהה
 חוור ךרוצל יעדמ חנומב הערל ןווכמ שומיש והז ,השעמל .לבה ירבד ולאש ןייצל רתומל ."היבופומוה"ב ,ךכמ
 הדבועל רשאב אהת רשא םדא לש ותפקשה אהת .לילעב תילנויצר יתלב הדרחל תסחייתמ "היבופ" .יטילופ
 תבשחנ הניא יאדווב איה – תישגר הקוצמ לע םיעיבצמ םהש הנומאה וא םילאוסקסומוה םישעמ תרסוא הרותהש
 .תילנויצר יתלב הנומאל

 ןימאמ ינאש ינפמ ,תויטופישב וילא סחייתמ "יאדווב" ינאש םעפ שקעתה ילאוסקסומוה דידי
 גהונ אוהש ול חיכוהל לוכי ינאש יתינע .תישונא תוינימ לש תילמרונ היצאירוו הניא תוילאוסקסומוהש
 תבשחנ ,"ילרביל"כ ומצע לע זירכמש ימ יניעב ירה ;ףקות לכב ךכל דגנתה אוה .תויטופישב ייפלכ
 יתלב השעמ איה רשב תליכאש ןימאמה ,ינוחמצ ומצע אוהש ול יתרכזה .חלסנ יתלב עשפל תויטופישה
 רשב לכואה ינומכ םדא יפלכ תויטופיש שח יאדווב אוה ,ומצע ולש ןוירטירקל םאתהב ,ךכל יא .ירסומ
 הדמע לעב תויהל םדאל רתומש ןימאמ ,תאז תמועל ,ינא .)"יבופ-ינוחמצ" יתוא הנכי וליפא אוה ילוא(
 17.ישיא ןפואב תלוזה תא טופשל ילבמ

 תא ברעל ןיא .אשונה וניא הז .םבצמל רשק אלל ,הלמחבו דובכב םדאה ינב לכל סחייתהל ונילעש ןייצל רתומל
  .העונתכ תוילאוסקסומוהל השיגה תייגוסב םילאודיבידניא םישנאכ םילאוסקסומוהל השיגה תייגוס

 

 ?תונתשהל רשפא םאה

 תיטילופה הדנ'גאב ףסונ ביכרמ איה )"יטנג אוהש ינפמ"( יונישל ןתינ וניא SSA-ש תירלופופה העדה
 .יונישל ןתינ וניא אוהש חרכהב אל ,תוילאוסקסומוהל רושקה דלומ/יטנג םרוג הלגתי ול ,ןאכ םג .תילאוסקסומוהה

 ןתינ וניא סופדה ,יגולויב סיסב לע םיוסמ גזמל רושק תוגהנתה סופד םאש חינהל םיטונ תובר םימעפ
-וכיספה רשקהב םייוניש ...היגולוכיספב םיבר םימוחתב בטיה תדעותמ וז החנה לש תּוכרפומה ...יונישל
 18)122 'מע ,2002 ,ינולו קירפ( .ה/ולש גזמה יוטיב לע רורב ןפואב עיפשהל םייושע דלי לש יתרבח

 היארכ איה ףא תטטוצמ ,הגיסנ ירקמ תללוכו דבלב תיקלח הב החלצההו השק ןכא SSA לע תורבגתהש הדבועה
 אל איה וז הנעט .יטנתוא וניא ינוציחה יונישהש הארנ ,וז הרבס יפל .תינימ היצטניירוא לש "תונתשהה רסוח"ל
 ?ולש ימצעה יומידה תא רפשל והשימל רוזעל לק םאה .יונישל תושק תויגולוכיספה תויעבה לכ !תכחוגממ תוחפ
 םידעצ השוע םדאה רשאכ ?תוללעתה לש םינש לע רבגתהל וא ?ימצע ןוחטיב חתפל והשימל רוזעל לק םאה
 זוחא םיעשת לש רופישל עיגמ אוה םאו ?קבאנ ןיידע אוהש ינפמ ולש תומדקתהב םילזלזמ ונא םאה ,יוניש תארקל

 
 ףזו'ג תאמ ,ךייא ןדנרב רבעשל הליזומ ל"כנמ לש ותנגה ןיינעב תילאוסקסומוהה הליהקה לש המעז תא ררועמ ןליבוס ורדנא 16
 .2014 ,לירפאל Tech Times, 12 ,ןוטיימ

 .ד חפסנ האר 17
 לע וליפאו חומה הנבמ לע םיעיפשמ םייח תוערואמש יוליגה תוכזב 2000 תנשב האופרל לבונ סרפב הכז לדנק קירא 18
 !השרושב תדמועה תידוסיה הקיטנגה
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 םידעצה 12 תוינכת ?םניעב ורתונש היעבה ירייש תורמל הרידא החלצהכ תאז םיאור ונניא םאה ,לופיטה ךלהמב
 ןהב שיו האלמ החלצהמ דואמ תוקוחר ןה םג ךא ,תויורכמתהב לופיטל "בהזה טרדנטס"ל םיבר יניעב תובשחנ
 תילכתב םינושו םיינויגה יתלב ,םיכחוגמ הכ םיטרדנטסל ביוחמ SSA-ב לופיטה עודמ 19.תויתועמשמ תוגיסנ
 .תיטילופ הדנ'גא ללגב קרש הארנ ?היפרתוכיספה ימוחת רתי םיביוחמ םהילאש םיטרדנטסהמ

 לע םיחוודמה םינעדמל םיינוציק םיילאוסקסומוה םיליעפ לש םהיתובוגתב בטיה תרכינ וזה תיטילופה הדנ'גאה
 ,היבמולוק תטיסרבינואמ עדונה רטאיכיספה ,רציפס טרבור ר"ד .תילאוסקסומוהה הדנ'גאל םידגונמה רקחמ יאצממ
 תוערפהה תמישרמ תוילאוסקסומוהה תא ריסהל תינקירמאה תירטאיכיספה הדוגאה לש הטלחהה םזוי היה
 עבטב ביכרמ הניה תוילאוסקסומוהש הנומאה לע ,הבר הדימב ,התתשוה וז הטלחה .1973-ב תוירטאיכיספה
 םיבר םישנא ןייארו רתוי רחואמ בלשב שדחמ אשונה תא רקח רציפס ר"ד .יונישל ןתינ וניאש םדאה לש יסיסבה
  :האבה הזרכהה תא יבמופב זירכה אוה 2003-ב .םהלש תוילאוסקסומוהב חלצומ לופיט ורבעש

 ...םיילאוסקסורטה םתויה תארקל םירכינ םייוניש ושע ...םהמ םיברש יתנייארש םישנאהמ ענכושמ ינא
 ךרואל ולא םייוניש לע רומשל ןתינש ןעוט ינא תעכ .תונקפסב רקחמל יתעגה ...הרושב וזש בשוח ינא
 20.ןמז

 םוקמב .יעדמ סיסב לע ויאצממ לע רגית תאירקב וא ינויגה חוכיווב וז הזרכהל וביגה אל םיילאוסקסומוהה םיליעפה
 21."טקרוק ילקיטילופ"ה ישנאו םיילאוסקסומוה םיליעפ ידי לע שפכוהו ץמשוה ומש ,תאז

 תויעב לע רבגתהל םהל רוזעל וחילצה םהש הדימ התואב  SSAלע רבגתהל םישנאל רוזעל וחילצה םילפטמ
 ,םיבאשמ ,הכימת ,הווקת ,היצביטומ( םימרוג םתואב םייולת SSA-ב לופיטב החלצהה ייוכיס .תורחא תויגולוכיספ
 ירסומ אלו קיודמ אל הז היהיש יפ לע ףא ,ךכל יא .םירקמה לכב היפרתוכיספה תחלצה היולת םהבש )'וכו הנובת
 איהש ןועטל ירסומ אלו קיודמ אל הז היהי הדימ התואב ,תחטבומ וא הלק המישמ איה SSA לע תורבגתהש ןועטל
 22.תירשפא הניא

 הבישח סופד

 תדימ איה תוילאוסקסומוה לע רבגתהל םדאל רוזעל ישוקה תא םימיצעמה םיבושחה םימרוגה דחא ,ינויסינמ
 םע דלונ אוהש תידוסי חומ תפיטש רבע הזכ םדאש אוה ךכל דחא רבסה .םיילאוסקסומוה םינוגראב ותוברועמ
 ץרופ רקחמה !?תונתשהל דואמ השקתי אוהש אילפמ הז םאה .האג תויהל ותוא בייחמה שארמ עובק יטנג בכרה
 םהיתולוכיו םהירושיכש םינימאמ "עבוקמ הבישח סופד" ילעב םישנאש הליג )2006( קווד לוראק לש ךרדה
 םינותנ  ,םישימגכ םמצע םיאור "החימצ לש הבישח סופד" ילעב םישנא וליאו ,יונישל םינתינ םניא רמולכ ,םיעובק
 ילעב םה עבוקמ הבישח סופד ילעב םישנאש התליג קווד ,עיתפמ אל ןפואב .יונישל לאיצנטופ ילעבו ךילהתב
 םיענכשמה םישנא םתואש חכוויהל ינוריא המכ .)המצע תא המישגמה האובנ( תונתשהל רתוי םיכומנ םייוכיס
 םיעיבצמ – תונתשהל םהילע םישקמ ,השעמל ,ךכו – יונישל תנתינ הניא הייטנהשו ךכ ודלונ םהש SSA םע םישנא
 .םהלש "עבוקמה הבישחה סופד"ל החכוהכ הז ישוק לע

 תחנה תא לביק אוה .ןואכידו הדרח ללגב לופיטל עיגה אוה .האגכ ההדזהש 25 ליגב רבג םע םעפ יתדבע
 םיימיטניא םישגפמ המכבש רכזנ אוה ."תיטנג הניחבמ" האג דלונ אוהש "טקרוק ילקיטילופ"ה דוסיה
 לככ אוהש החכוה התייה וז ויניעבו ,ישנה ףוגהמ הייחד שיגרה אוה הרשעה ליגב תורוחב םע םייזיפ
 .ותיבב הררוגתהש הקוורה ותדוד ידי לע תינימ דרטוה אוהש ררבתה לופיטה ךלהמב .האג דלונ הארנה
 שיגרה אוה עודמ הריבסמ יאדווב וז היווח .הרשע עברא ליג דע הכשמנו הנומש ליגב הליחתה וז הדרטה
-ש ותנומאל םיפתוש ויה םינשה ךלהמב ולש SSA-ה לע ותא וחחושש םישנאה !ישנה ףוגהמ הייחד

 
 םתעד יפל הרומח המזגה[ זוחא םישימח לש החלצה רועיש לע ריהצמ )AA( םיימינונא םיטסילוהוכלא לש "לודגה רפסה" 19
 Alcoholics Anonymous .תוגיסנ המכ רחאל םיחכפ םירתונ םיפסונ םיזוחא השימחו םירשעש ןעוטו ]םיבר םיחמומ לש

World Services, Inc. (2001). Alcoholics Anonymous: The Story of How Many Thousands of Men and 
Women Have Recovered from Alcoholism. 

 https://web.archive.org/web/20070513142651/http://www.narth.com/docs/innate.html.-ב טטוצ 20
 תיעדמ הרהצה רשאמ יטילופ ץחלל העינכ רתוי התייה וז "הגיסנ" םלוא .2012-ב הז רקחממ "הגיסנ" םסרפ רציפס ר"ד 21
 .)ו חפסנ האר(

 .ה חפסנ האר 22
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SSA ןויגיהה יפלש םיכסה אוה םנמא 23.לפרעב הטול הרתונ ולש תינימה המוארטה ןכלו תיטנג עבקנ 
 .תונתשהל ידמ השק היהי ,הכורא הכ הפוקת ירחאש שיגרה אוה ךא ,SSA-ל הארנה לככ המרג הדרטהה

 םיבר םישנא .תונתשהל םיצור םהשכ םג רזעיהל םישקתמ האגה תוברתב רתוי םיברועמה םישנאש תפסונ הביס שי
 ההימכה .)SSA-ה יוליגל המדק תרוקיבה רשאכ( ידמ םייתרוקיבה םהירוה דצמ הייחד ושיגרה דימת  SSAםע
 רתוי דוע םידונמ ושיגרה םה ,SSA תווחל וליחתה םה רשאכ .םהייחב ירקיע עינמ חוכל אופיא הכפה הלבקל
 בורבו "ןוראהמ ואצי" םה רשאכ .רתוי דוע רבג רושיאל ןוצרהו ,)ךכ לע עדי אל םדבלמ שיא רשאכ וליפא(
 טעמכ הדקמתה רושיאל תוקקותשהה ,םתחפשמ דצמ תויתרוקיב תוחפה לכל וא ,רתוי דוע היולג הייחד ווח םירקמה
 הליהקה רשאכ .רתויב טלובה םנורסח והז םתסיפת יפ לעש ינפמ ,םהלש תוילאוסקסומוהה תלבקב ןיטולחל
 וז הליהקל הכישמה ,םהייחב הנושארה םעפב ילוא םיווח םהש תינתומ יתלב הלבקב םתוא תקבחמ תילאוסקסומוהה
 ימצעה יומידל דגונמו יוצר וניא SSA-ה רשאכ םג ,תוברעתה לכ ינפב דואמ הדימעו תיביסנטניא תויהל הלוכי

 .םהלש

 

 םיפדורל םיכפוה םיפדרנה

 המגודב .תינוציקה תילאוסקסומוהה הדנ'גאה תכל הקיחרה המכ דע םיעדוי םניא תיללכה הליהקב םיבר םישנא
 24.יוטיבה שפוח יוכיד ידכ דע הלוכ הרבחה לע םתעד תא תופכל םישוחנ םה ,"ףדורל ךפהש ףדרנה" לש תיסאלק
 ,תובר תונידמב קוחב םיילאוסקסומוה ןיאושינ תניגעב םיקפתסמ םניא שפנה תואירבל םיבר םינוגראב םיאג םיליעפ
 רפסמו יסר'ג וינ !SSA לע תורבגתהב הרזע שקבמה חוקלב לפטל לפטמ רובע ירסומ הז ןיאש הזרכה םימדקמ אלא
 תוארל םיהדמ 25!תוירסומ רסוחב גהונ SSA-ב  לופיטל ןיטקה ודלי תא איבמה הרוהש וריהצה רבכ תופסונ תונידמ
 טילחהל םירגובמל תתל רוסאש םיטילחמו םרוע תא עתפל םינשמ תימצע תושיחנב רתויב םיבהלנה םיכמותה ךיא
 תונשל תוסנל הטלחהב חוקל לע םיכמוס םניאש םיליעפה בורש אוה רתוי דוע םיהדמש המ !םהידליל רוזעל דציכ
  !ןימה יונישל חותינ רובעל טילחהל רבגל ריתהל םיססהמ םניא הבקנל רכזמ ותכישמ אשומ תא

 

 םירבדה תנקסמ

 ,ךכ םידלונ םיילאוסקסומוהש םה תיטילופה תוניקתה הביתכמ םתואש תוילאוסקסומוהה לש הנומאה ירקיע תשולש
 תועבונ ןניא ולא תונומאש תעדל ונחכונ .תישונא תוינימ לש תילמרונ היצאירוו יהוזשו יוניש רב וניא בצמהש
 .יעדמ ףקות ןהל ןיאשו הלמחמ

 זובזב אוה יגולוכיספ לופיט" :ןוגכ םיטפשמ םירמוא םישנא םיעמוש םהשכ לוכסת םיווח םיבר םיגולוכיספ םילפטמ
 םייוניש ללוחל תוחוקל רופסניאל ורזע םמצע םה ,לוכה ירחא ."לופיט תובקעב הנתשמ וניא דחא ףא ;ףסכו ןמז
 תונתשהל SSA םע םדא לש וייוכיסש ונימיב תחוורה הנעטה תא עמוש ינאשכ יתשוחת וז !םהייחב םייתועמשמ
 םימעפ רופסניא יתיארש םירבדל שחכתהל יילע היהי ,וז הנעטל ןימאהל ידכ !דואמ םיכומנ לופיט תובקעב
  .יתדובעב

 
 םינבמה ןיב תיתועמשמ הלבקה לע םיעיבצמה םיבר םירקחמ םיטטצמ )2005( סורו ןוסירומ ,סוא ןוו ,דיר ,המוד המינב 23
 ונימיב םיבר םיאנילקש תויה ךא .)PTSD( תיטמוארט-טסופ קחד תערפהו קותינ תוערפה ,הינרפוזיכס לש םייטסונגאידה
 תוללעתה לש הירוטסיה ףושחל תויושעה תולאשה תא םילאוש םניא םה ,תיגולויב הלחמכ הינרפוזיכסל סחייתהל םיטונ
  .PTSD לש ןוחבא רשפאלו

 ללגב ולטוב ולא םיעוריא ךא ,תיעוצקמ הדיעווב תרחא םעפו יעוצקמ אל להק ינפל םעפ ,SSA לע תוצרהל םיימעפ יתנמזוה 24
 םייקל וליפא םיסנמ םניא םינוגראה בור םויכ !עוריאל תוערפה לע םימויאו דסבסמה ןוגראל תילכלכ השנעה לע םימויא
 .תונבומ תוביסמ ולאכ םיעוריא

 יתלבכ – םירגובמב ללוכ – SSA-ב םילופיטה ללכ תא רידגהל ץמאמב ינושאר דעצ קר אוה הז דעצש ןיבמ וניאש ימ 25
 תטישל תיפיצפס סחייתמ SSA-ב לופיטה ביבס סומלופהמ לודג קלחש ןייצל םג יואר .תיטילופ תויביאנב הקול ,םיירסומ
 הכפה הרמה לופיטב שמתשמ SSA-ב לפטמה טסיפרת לכש החנהה .)1991 ,יסולוקינ ףזו'ג( הרמה לופיט – תמיוסמ לופיט
 םיטקונ םינוש םילפטמ ,תוישגר תוערפה לש םירחא םירקמב ומכ .םירבדה ינפ םה ךכ אל תואיצמב ךא ,הילאמ תנבומ תויהל
 היפרתל רתוי הבורק SSA-ב לופיטל ילש השיגה .םינוש םירקמב תונוש תושיג טוקנל יושע לפטמ ותוא םגו ,תונוש תושיג
  ."הרמה לופיט"ל רשאמ תיתרוסמ תימנידוכיספ
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 חפסנ

 הרקמה תא יל הריכזמ וז המשאה .הלמח רסוח לע הדיעמ יונישל ןותנ SSA-ש הנעטהש םירבוס םנשי .א
 .תינלטק םיכרד תנואתב םיברועמ ויה לארשיב תידרחה הליהקה ירבחמ המכ ,תובר םינש ינפל :אבה
 םירבדה תא רמאו רסומה תיבב השרדב וז הידגרטל סחייתה הבלוו ברה .ורטפנ םבור ,רעצה הברמל
 .םיישונא תונובשח ןיבהל םילוכי ןכ ונא ךא ,ולא םיעוריאב ארובה תונובשח תא םיניבמ ונניא" :םיאבה
 .תמאה הניא וז תובר םימעפ ךא ,ולאכ םיבצמב "םימש תוריזג"ו "רוביצ תונברק" לע רבדל לבוקמ
 לוטיל םיכירצ םישנא .תונלשרב וגהנ וא/ו תרתומה תוריהמה לעמ ועסנ םיגהנה ,ולא ןוגכ םיבר םירקמב
 ינבלו הנואתב םיברועמ ויהש םישנאל ביאכמ רסמ הז היהש חינהל ריבס 26"!םהישעמ לע תוירחא
 תריגזב רבודמש םיכסהלו םירבדה תא רמול אל הבלוו ברה דצמ רתוי םוחר היה םאה .םהיתוחפשמ
 ?םימש

-ב אבה ףיעסל בל ומיש .הערפה הניא וזש םינעוטה הערפה םע םישנאל רתוי תוטלוב תואמגוד ןנשי .ב
Wisconsin Law Review, 235 (1995) ןיינעב םישרח םידלי רובע תוטלחה תלבק" :תרתוכה תחת 

 ."תוכנכ םוקמב תוברתכ תושרחב הרכה לש תויקוחה תוכלשהה :םיילולבש םילתש

 םידליל םיילולבש םילתשב שומישה תא יאקירמאה תופורתהו ןוזמה להנמ רשיא ,1990 ,ינויב
 םירוה ןיב תויצומא יוורו רמ סומלופ עלגתה זאמ .הרשע-עבש דע םייתנש ליגמ םישרח
 םישרחה םהידליב םילתש תלתשה ידי לע השדחה היגולונכטב שמתשהל םישקבמה םיעמוש
 תינשלב תוברת-תת אלא התוא אפרל שיש תוכנ הניא תושרחש םינעוטה םישרח םיליעפ ןיבל
 27...תידוחיי

-הדה תוקינכטמ תחא קר איה םהלש הדנ'גאל םיכסמ וניאש ימ לכל "בופומוה" יאנגה ראות תדמצה .ג
 הדנ'גאל המכסה רסוח לכש תפרוג דוסי תחנה תרחא הקינכט .האגה הלודשה לש לנסראב היצמיטיגל
 ]ילרביל ידוהי ןותיע[ Forward ןותיעל םעפ יתנייארתה .תונשוימ תויתד תונומאמ חרכהב תעבונ םהלש
 רוזעל םילפטמ לע רסואה קוחל יתודגנתהש בטיה יתרהבה ןויארה ךלהמב .הז רמאמ לש תמדוק הסרג לע
 רוטקודכ ינויסינ לע קרו ךא תססובמ ,םהירוה ןוצרו םנוצר והזשכ םג ,SSA לע רבגתהל םיניטקל
 ,ידצמ תונשנו תורזוח תושגדה תורמל 28.ידרח ידוהיכ יתוהזל ללכ הרושק הניאו תינילק היגולוכיספל
 תנווכב השענ רבדהש ןכתי ."ןיקצורוס ברה" אלא "ןיקצורוס ר"ד" היה אל הבתכב יתנומת דצל בותיכה
 .בטיה תנווכמ תינאידיורפ הטילפב רבודמש וא ,ןודז

 :)חרכהב יטופיש תויהל ילבמ העד תעבה( תועד תעבה ליבגמ תויטופישמ דחפה ובש ןפואל המגוד הנה .ד
 לאש םיוסמ בלשב .היתונומאו םיישיאה הייח אשונב רקיעב ,טסאקדופב הנייארתה תמיוסמ תירוספורפ
 קרו ךא תסחייתמ איהש םימעפ רפסמ השיגדה תירוספורפה ,הבוגתב .םייחה תילכת התעדל המ ןייארמה
 לכ ארונ היה םאה .םירחא םישנא רובע העד עיבהל המוקמ הז ןיאשו ,הלש הייח תילכת יבגל התנומאל
 ?םלוכ לש םהייח תילכת לע התעד תא העיבמ התייה איה ול ךכ

 בר אל ןמז ינפלש םושמ ,דחוימב ןיינעמ תינימה םתייטנ תא ונשי םישנאש תורשפאה תא לולשל ץחלה .ה
 ,רמולכ – "תיטורא וא תינימ תויטלספ" לע רבדל "טרוק ילקיטילופ"ה ישנאו םילפטמ ברקב לבוקמ היה
 התנתשה וז המגמ .םייתביסנו םייתוברת ,םייתרבח םימרוג ידי לע בצועמ ינימה ףחדה הבש הדימה
 ול םירמוא ,רחא רענל תינימ הכישמ שיגרמ אוהש רפסה תיב ךירדמל רפסמ ןוכיתב רענ םאו ,םואתפ
 .םלועה ןמ הפלח תיטורא תויטסלפ לש הסיפתהש הארנ .וז הייטנ ץמאל וילעשו האג אוהש ןמיס הזש
 רסמה תא םילבקמ – םינימה ינשל תינימ הכישמ םוש אלל םישנא רמולכ ,םיינימ-א םישנא ,ךכל המודב
 Asexual – םיינימ-א םישנאל תשדקומה הדוגא .תילמרונ תוינימ לש תפסונ היצאירו לוכה ךסב וזש

Visibility and Education Network (AVEN) – הניהש ,תושירפמ הנושב" :הלש רתאב הריהצמ 

 
 .)'אסק 'מע( רדנלדירפ והילא ברה תאמ )ו"עשת( "ךוניחה דוס" רפסב אבוה 26
 היה רבדהש םושמ םהידליב ולא םינקתה ליתשהל םירוהמ עונמל ידכ טפשמה יתבל תונפל וצר םימיוסמ םיליעפש הארנ 27
 .םהלש "תושרחה תוברת"מ םתוא לשנמ

http://heinonline.org/HOL/ViewImageLocal?handle=hein.journals/wlr1995&div=14&collection=&met
hod=preview&ext=.png&size=3 

 .8 הרעה האר :תדל ללכ רושק היה אל תוישפנ תוערפה לש "ימיכה ןוזיאה רסוח" לדומ דגנ ירמאמש ומכ קוידב 28
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 לש האצות תויהל היושע תוינימ-אש תורשפאה 29."תינימ היצטניירוא איה תוינימ-א ,הריחב לש ןיינע
 .ןובשחב האב אל וליפא – בר אל ןמז ינפל קדוב היה ליחתמ לפטמ לכש תורשפא – תיתועמשמ המוארט
 ינימ-א םדא לש תויתכלהה תוכלשהב ןויד ךרענ ידרח ינילק גולוכיספ חריאש טסאקדופב ,ךכל המודב
 תויהל היושע וז הערפהש תורשפאה תא ךוראה ןוידב תחא םעפ ףא ריכזה אל חראמה .ןתחתהל הצורש
  .החלצהב הב לפטל ןתינשו המוארטל הבוגת

 ?תיתמאה תועמשמה המ :תינימ היצטניירוא יוניש תודוא ורקחממ רציפס לש "ותגיסנ"  .ו        

 2017 ,ראוניב 23-ב דרוה[ 2012 ,יאמל 31 ,ישימח םוי -  Ph.D ,קיזור .ה רפוטסירק לש וירבדמ האבומ
what-study-change-orientation-sexual-his-of-retraction-https://www.lifesitenews.com/opinion/spitzers-:רתאהמ

rea-it-does[ 

 .M.D ,רציפס טרבור לש "ותגיסנ"ל ולא םימיב תינפומ הבר בל תמושת – )NARTH.com( 2012 ,יאמל 31
 ,תונווכמ ןנה "הגיסנ" ביבס תולופכה תואכרימה .)2003a ,רציפס( תינימ היצטניירוא יוניש תודוא בושחה ורקחממ
 םיצמאמל םידגנתמ רובע ףדעומ החיש אשונל הכפה וז תוחתפתה םנמא ."הגיסנ"כ הרקש המ תא גווסל ןיאש ינפמ
 .יעדמ חותינ םוקמב םייטילופ םיעינממ רוביד ףקשמ הגיסנה לש החוסינ ךא ,SOCE תינימ היצטניירוא יונישל
 המ ןיבהל ךכ בקע הידמה תנזה תרעסו רציפס לש וישעמ לומ םיכובנה םישנאל רוזעל איה םיאבה םירבדה תרטמ
 םיניינע תולשלתשה לש ינזיטרפה לוצינב ,הארנה לככ ,ומלענש תוינויח תודוקנ רפסמ רקוס ינא ,ןלהל .הרק תמאב
 .וז

 רגושש ולש תולצנתהה בתכמ תרתוכב יוצמ רציפס לש והשעמל ןוכנה חנומה .ורקחממ וב רזח אל רציפס .1
 ...)2012 ,רציפס( ותונשרפ תא שדחמ ךירעה אוה :הנורחאה תעב

 םוקמב .םינימא ויה אל ורקחמב יוניש לע םיחווידהש השדחה ותנומאב היולת רציפס לש תונשרפה יוניש .2
 ,רציפס( "רומג רקש וא תימצע האנוה" ויה יוניש לע םיפתתשמה לש םהיחווידש ריהצמ אוה תעכ ,תאז

2012(... 
 היה רציפס לש רקחמה תדובעש ורכז .וניעב רתונ םיפתתשמה לש יונישה רופיס תונמיהמ דעב ןועיטה .3

 רקחמה תכירע תעב ךא ,תלבגומ התייה היגולודותמה ,רקחמ תדובע לכב ומכ .תיעדמ הניחבמ יפוד אלל
 חוויד ,ורקחמ םוסרפ תעב .םויה םג ףקת הז ןועיטו ,םיפתתשמה ירופיס תותימא תלבקל ריבס ןועיט היה
 "...יונישה ידדמ לכב תרכינ הדירי התייה ..." )2003a( רציפס

 אל ללכ ךא רעצמ הז ....רציפס לש תשדוחמה הכרעהה יחווידב םילימב עבומ וניאש לופכ טרדנטס םייק .4
 רחא עדימש דועב ,תקסופ יתלבו השק תונקפסל םינותנ תינימ היצטניירוא יוניש לע םיחווידש עיתפמ
 לבוס אוהש ףא תילסרבינוא הדבועכ תמואמ ,)2002( רדורשו ולדיש לש חווידה ןוגכ ,ישיא חווידמ
 אל םאה ,ימצע חווידמ םינותנב שומישה בקע רציפס לש ורקחמ תא םיללוש ונא םא .תומוד תולבגממ
 תיעדמ תוניגה ?המוד תונקפסב ,תיגולודותמ הניחבמ הוושה ,SOCE דגנ רקחמל סחייתהל ונילע לטומ
 .תאז םישרוד םניא םייטילופ םיסרטניאש רורב ךא ,תאזכ תוסחייתה הרואכל תשרוד

 תא ןיימדל השק ...רציפס לש השדחה ותכרעה לע רוא ךופשל םייושע םייטילופ-ויצוסו םיישיא םירשקה .5
 ברקב ודמעמ ךפה ,דואמ הרצק ןמז תפוקת ךותב .הז רקחמ תובקעב רציפס לש תיעוצקמה ונרק תדירי
 ,SOCE-ה םוחתב םיקסועה לש ןווכמ יתלב רבודל תוילאוסקסומוה תויוכז לש יאורה ץולחמ ועוצקמ
 רציפס רשיא ,וירחאל ןהו רקחמה םוסרפ ינפל ןה .ירסומ יוניגל םייוארכ ויתימעמ םיבר יניעב םיבשחנה
 קפס ןיא .)2000 ,טדלוהנוו ;2003b ,רציפס( וילא םינפומה ץימשמ ראודו םעז לש תונותיקל הכוז אוהש
 היה רבעב ךתוא הצירעהש תילאוסקסומוהה הליהקהו ךיתימע ,ךירבחמ תומולהמ תלבק לש רושעש
 .ונתאמ דחא לכ לע הערל עיפשמ

 התואש תשרומה ןויבצב רהרהמ אוהש ןבומו ,וימי תירחאב אצמנו ןוסניקרפה תלחממ ולא םימיב לבוס רציפס
 ?ומצעל רחוב ונתאמ דחא לכ היה תשרומ הזיא – הדונמ וא ןוקייא ,עשופ וא רוביג .וירחא ריתוהל הצור אוה
 ,ורקחממ "וב רוזחל" רציפס לש ותטלחה לע ועיפשה ולא םייעדמ יתלב םילוקישש תואדווב עובקל לוכי ינניא
  .וילע םיעיפשמ ויה אל םה ובש בצמ ןיימדל יל השקש רמול לוכי ןכ ינא ךא

  
 

29 http://www.asexuality.org/home/ 
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