יושב ראש הפ"י :
ד"ר מאיר נעמן

חברי הוועד המרכזי:
גב' אורית בן שאול
גב' אלסי מאמו
מר אשרף עכאוי
ד"ר דליה אלוני
גב' דנה רביי
מר יובל בלינקי
מר יותם בן שץ
מר מידד כהן
מר עמוס ספיבק
גב' פאולה סדובסקי
גב' רותי ברנשטיין-פרץ

יושבי ראש החטיבות:
גב' מיכאלה שנייר -חב'-תע'-אר'
ד"ר עומר פורת -שק'
מר עמוס ספיבק -קל'
גב' תמר גרינוולד -חנ'
גב' רותי ברנשטיין-פרץ -מת'
גב' רותי יבור -רפ'
גב' תמר מאיר– הת'

יושבי ראש הוועדות :
גב' דפנה רענן-כהן -ביקורת
גב' יונת בורנשטיין בר יוסף-
אתיקה

בעלי תפקידים :
מר דני כפרי-מנכ"ל
עו"ד ברוך אברהמי-יועמ"ש
מר אריק דן – רו"ח

לכבוד
מר חיים כץ,
שר העבודה הרווחה
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נכבדי ,שלום רב
הנדון  :עמדת הסתדרות הפסיכולוגים  -אימוץ על ידי זוגות חד-מיניים
במסגרת תגובת המדינה לעתירה שהוגשה לאחרונה ע״י ארגוני הקהילה הגאה
בישראל ,התבשרנו שמשרד הרווחה מאמין שגידול ילדים במסגרת משפחתית
להט"בית עלול להביא לפגיעה אפשרית בילדים .המדינה נימקה התנגדותה
לפתיחת תהליכי אימוץ י לדים להורים מאותו המין בכך שגידול הילד ע״י שני
אבות או שתי אימהות מעמיס ״מטען״ נוסף של חיים במשפחה שאינה
״נורמטיבית״.
"הסתדרות הפסיכולוגים בישראל" מוצאת לנכון לציין כי עמדת המדינה
ומשרד הרווחה עומדת בסתירה לממצאים מעולם מחקרי משמעותי ועשיר
( ; Patterson, 2000, 2004; Perrin, 2002; Tasker, 1999לסקירה רחבה
( ).http://www.apa.org/about/policy/parenting.aspxכמו גם לניסיון
המקצועי המצטבר ורב השנים של טיפול פסיכולוגי בילדים והורים ,ממגוון
רחב של סוגי משפחות.
גידול ילדים במשפחות להט"ביות לא משפיע באופן שלילי על בריאות נפשית
בקרב ילדים ואינו פוגע בהתפתחותם הפסיכולוגית והרגשית .עמדתנו זו אף
מקובלת על ארגונים פסיכולוגים נוספים בעולם ,ובראשם ה APAהאמריקאי.
כידוע ,הורות נמדדת ביכולת להעניק אהבה בלתי תלויה ,יציבות רגשית,
גבולות ובטחון לילד ולילדה.
על כן ,הכרחי להמשיך ולבדוק לטובת הילד את "המסוגלות ההורית" של
המבקשים לאמצו ,בדגש על התאמתם האישית והאישיותית וללא התייחסות
"כובלת" של שיקולי מגדר ,נטייה מינית וכד'.
בברכה וכבוד רב,

ד"ר מאיר נעמן
יו"ר הסתדרות הפסיכולוגים בישראל (הפ"י)

