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הליזנ הליזנ תוירדגמ   תוירדגמ

סקסינויה סקסינויה רוד   רוד
רקיעבו תוירדגמה , תומכסומה  תונתשהל  םינמיסה 

ידלי תפוקתב  רבכ  ועיפוה  תוירבגה , לדומב  תורומתל 
, רעיש לדגל  וליחתה  לורנ  ' קורה ירענ  רשאכ  םיחרפה 

וחקל םישנהו  םיהובג  תולוקב  רישלו  זוכע  ענענל 
הלע הז  ( Y-רוד ה תא  לדיגו  דליש   X-רוד ה  ) םינומשה תונש  לש  םיפאיה  לצא  .ןויריה  תעינמל  תולולגו  דיל  הרטיג 

.םתורגבתה ךרוא  לכל  םיקינ  Y-ופשחנ ה ןהילאש  היזיוולט  תורדס  רופסניאב  ראשה  ןיב  ףקתשמ  רבדה  .תפסונ  הגרדמ 
תיאמצעו תררחושמ  תיביטרסא , השיא  דצל  םיישקו  תושלוח  לע  רבדל  ססהמ  אלש  שיגר  רבג  לש  לדומ  וגיצה  ןה 

.רתוי

, םימדוק תורודמ  רתוי  ושטשטיי   Y-רוד ה לצא  קזחה " ןימ  ל" שלחה " ןימה   " ןיב םילדבההש  אופא  תופצל  היה  רשפא 
וליפאו הנשיה , תוירבגהש  אל  הז  .ךכל  ויהי  תויגולויצוס  תויועמשמ  וליאו  תכל  קיחרי  הז  המכ  דע  וזח  םיטעמ  לבא 
ןיידעו טרופס  תויורחתב  םיפוצ  ןיידע  םינויז , לע  םהיניב  םירבדמ  ןיידע  םירבג  .אל  ללכב  .םלועהמ  וספ  םזיניבושה ,

םישובלמ ןוגכ  םיישנ – " רבעב ל" ובשחנש  םיסופד  לבא  .םיניערג  חוציפמ  םג  ומכ  ינטלתש  יפוא  לעב  ונרופמ  םינהנ 
םיחיכש ושענ  הרזע –  תשקבו  השלוחב  האדוה  םירבג , ןיב  הביח  תולימו  תינפוג  הברק  יכב , עובצ , רעיש  םיינועבצ ,

ןזהמ שיגרה  רבגל  ןשיה  ןזהמ  ספסוחמה  רבגה  ןיבש  וקה  לע  ענ  אוהו  לדג  יתוגהנתהה  דענמה  .םיחושקה  ברקב  םויה 
.ךכורמה בטוקה  רבעל  איה  תיללכה  המגמה  לבא  עצמאב , םש־יא  םיראשנ  ליגרכ , םירבגה , בור  .שדחה 

, םיעוקעק ןוגכ  םיירבג – " רבעב ל" ובשחנש  םיסופד  לבא  םייקו , רירש  ןיידע  יסיסבה  ישנה  לדומה  תוריעצה  לצא  םג 
המגמהש ןוכנ  .תוריעצ  ברקב  םויה  םיחיכש  ושענ  תינימ –  המזויו  תוללק  הריב , תייתש   , עונפוא לע  העיסנ  גניסריפ ,

םיאב םירבדה  .ריעצה  רודב  רתוי  תיטננימוד  איה  לבא  תינוליחה , הייסולכואב  ליגה  תובכש  לכ  לע  העיפשמ  תאזה 
.רוביד  ןוטו  ףוג  תפש  לש  םינטק  םיסנאוינב  וליפא  יוטיב  ידיל 

רבג ךושמל  רשפא  תולקב  ידו  .םירחא  םירבג  םע  תוימיטניאל  םיחותפ  רתוי  םויה  םיטטירטס  םירבג  : " ןב 27 ריעצ 
הטימל רבג  םע  סנכיהל  םינכומ  רמולכ  תוגוזל , תולקב  ףרטצהל  םילוכי  םירבג  .הרוחב  ךדיל  שי  םא  רקיעב  הטימל ,

". עצמאב והשמ  אלא  תילאוסקסומוה  וא  תילאוסקסורטה  היווח  אל  רבכ  הז  .הנומתב  השיא  היהתש  יאנתבו 

לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 
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תייהקהב אוה  יזכרמה  יונישהש  בשוח  ינא  : " XY-ה רוד  ןב  ןיד  ךרוע  תיב , " טהלה הליהקב  םיקיתווה  םיליעפה  דחא 
" גינטקא טיירטס   " אוהש רבגל  ההימכה  .ךפהל  ףא  םיתעלו  השלוחכ  תספתנ  הניא  תוישנ '  ' םויה .ירבגה  לאידיאה  תומד 
, םיטיירטס לע  רבדל  אלש  ריכמ , ינאש  םיאומוהמ  םיבר  ברקב  לוזלז  / הדילס שי  ןיידע  .תיטמרדו  החיכש  תוחפ  תישענ 
, שלח םדא  דוע  ספתנ  וניא  'ה ) צחוא הגעב  הנוכמכ   ) ישנ ומוה  רמולכ , .הצקומ  אל  שממ  הז  לבא  םיישנ  םירוחב  יפלכ 

םע דדומתהל  םיכירצ  אל  ןוראהמ  האיצי  יבלשב  םיאומוה  רשקה , ותואב  .תיתרבחה  היכראריהה  םלוס  תיתחתב  תוחנ ,
םיכשמנ םנמא  םהש  תורמל  תוארהל  ידכ  תוירבג "  " ןיצחהל יסיססבוא  ךרוצ  ןיעמ   ) םירבג ןיידע  םהש  חיכוהל  ךרוצה 

גירח אל  שממ  הז  ןאכ  םג  יכ  המוד , יד  הז  תויבסלה  לצא  ןיינעו .) רבד  לכל  םירבג  ןיידע  םה  םירבדה  ראשב  םירבגל ,
תא לשמל  הארת  .הזכ  ספתנ  אל  ןמזמ  רבכ  תירבג  תוגהנתהכ  לוזלזב  רבעב  ספתנש  המו  תישנ  תויביטרסא  עיבהל 

" .ירבג הרטלוא  יוטיבל  ובשחנ  רבעבש  עקעקה , תובותכ 

, תובע תובג  ריעש , הזח  רבג , היה  רבג   . םינשי םיטרס  לע  לכתסמ  ינא  םידחכנ , םה  םאה  םלועב  םירבגל  הרק  המ  : " רגולב
םינרופיצ םינידעו , םיקלח  םלוכ  םירבג , לע  םיה  ףוחב  לכתסמ  ינא  םויה   . וכותבש ישנה  דצל  רבחתמ  ךכ  לכ  אל 

תא יאשחב  חקול   . תובגה ןיב  תורעש  יל  ולדג  בוש  הארמב , לכתסמו  רקובב  םק  ןקותמה , רבגה  םויה   ]...[ . תוחפוטמ
לע הדובעל  דיצל , אצויו  טנרודואד  םשוב , םינפל , םרק   . רעישה לע  םרק  חרומ  רעשה , תא  שלותו  ותשא  לש  הטצניפה 

" .ףוסכה ובכר 

: העפותל תוביס  המכ  עיצנ  ןלהל  םיירדגמה ? םירעפה  תא  םצמצמ   Y-רוד ה עודמ 

תספסוחמה תוירבגה  ריחמ 
םיריחמ תובגל  לולע  ספסוחמהו ) חושקה  " ) רבג - רבג ה" לדומש  יגולוכיספה  רסמל  ריעצ  ליגמ  ופשחנ  םיקינ  Y-ה

םירבג .תומילא  םג  םיתעלו  רתי  תויתורחת  וגא , יקבאמ  רציימ  אוהש  ןוויכ  תאז  .תיתרבחהו  תישיאה  המרב  םידבכ 
.תככורמ תוירבגל  םעבטמ  םיטונ  םהו  הזה , ןצקומה  לדומה  תא  ץמאל  םיניינועמ  וא  םילגוסמ  םניא  םג  םיבר 

תינונחה העפשהה 
טושפ םינבה  .ירדגמה  ךוכירל  םרת  ינונחה ,"  " תוגהנתהה דוק  תא  רציו  תורגבתהה  תא  בכיעש  תיבב , ףטועה  ךוניחה 
וניאש םושמ  םג  תירבג  - טסופ תומד  אוה  ןונחה  תוהמא ."  " תוחפ תויהל  וכנוח  תונבהו  םילעב "  " תוחפ תויהל  וכנוח 

הטילשה לעב  תויהל  לוכי  אוה  .יתורחתה  םלועב  דורשל  ידכ  םחולהו ) דייצה   ) ןשיה רבגה  לש  תיזיפה  המצועל  קקזנ 
(. קט ייה   ) דבלב ולכש  חוכב  ןוממהו 

לאוסקסורטמה רבגה 
אוה לאוסקסורטמה   ". לאוסקסורטמ  " יוניכל הכזש  לדומו  סופיטבא  דילוה  יפאיה , לדומה  ליבוהש  תוירבגה , ךוכיר 

ילופיט זאסמב ,' םתייפרה  רשוכה , רדחב  םירירש  לוסיפ  ברעו : םכשה  ימצע  חופיטב  דורט  רשא  ססובמ  ינוריע  רבג 
Y-רוד ה .יגתומ  דוגיב  תיינקו  רוקידפו  רוקינמ  ילופיט  םירחאב , הפסוהו  ףוגב  םימיוסמ  תומוקממ  רעיש  תרסה  םינפ ,

םייחל םעבטמ  םויה  םיטונ  םיריעצש  םושמ  ןהו  תרושקתב  ץופנ  ותויה  לשב  ןה  לאוסקסורטמה , לדוממ  דואמ  עפשוה 
.םיינברוא

תושגרל  םירבוחמ 
םירבג גייא ' - וינה תוסחב  .יאמקה  ירבגה  טקניטסניאה  לע  העפשה  גייא ' - וינה תוברת  לש  התיילעל  םיסחיימה  שי 

.רתוי םיישנ  רוציקבו –  רתוי , םישיגרו  םיחותפ  תויהל  ודמל  םיריעצ 
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ןהב ןיאש  הז  ינחור ' רזגמב ה' םיסחיה  תוכרעמ  לש  תולודגה  תויעבה  תחא  : " יחרזא דהוא  ינחורה " הרומה  ו" ןזה " ךירדמ  "
םתוא הכירצ  השיאש  ומכ  רבג  תויהל  םיעדוי  אל  םה  בורלש  אלא  שי , אקווד  רכז , ןיממ  םדא  ינב  ןיאש  אל  .םירבג  תמאב 
םיישנ םידדצ  חתפל  םיבר  םירבגל  ומרג  ינש  דצמ  םזיאו  ' צאמהמ ונלש  הדילסהו  דחא  דצמ  תינחורה  תוחתפתהה  .ויהיש 
םימעפ הברה  תושיגרמ  םדיצלש  םישנה  לבא  הל , םיעדומ  אל  םנמא  םהש  הדוקנל , דע  דאמ ) בושח  הזו   ) םתוישיאב
תויהל ידכש  םירבג  לש  תוישיא  תואמגוד  םע  ונלדג  ונלוכ  .לודג ]...[  לוכסתל  ןהל  םרוג  הזו  הביבסב , רבג  ףא  הפ  ןיאש 

אל ינא  הזכ   – " ונמצעל ונרמאו  םייחטש , םייח  םייחש  תוימינפ  ירסח  תושיגר , ירסח  םיאו  ' צאמל וכפה  רבג "  " תמאב
, בלה תא  ונחתפ  סארג , וננשיע  םשו , הפ  ליגע  ונמש  ךורא , רעיש  ונלדיג  .תינחור  חתפתהל  ונכלה  זאו  תויהל . "! הצור 

ונדמל ונגינו , ונפפוטו  עבטל  ונאצי  םיינועבצ , םידגב  ונשבל  ררחשמו , ישפוח  דוקרל  ונדמל  תורבדה , ילגעמב  ונבשי 
תא תויחל  ונדמל  םישיגרו , םינידע  תויהל  תושגר , אטבל  ונדמל  תויגרנא , שיגרהל  בוט , זאסמ ' תושעל  תושיגרב , תעגל 
יא .דאמ  בוט  .ןיוצמ  הזו  .םיישנ  רתוי  תויהל  ונכפהו  הבבס –  לכהו  ךילהתה  אלא  הרטמה  אל  הז  רקיעהש  ונדמל  עגרה ,

, לבא .תימינפה  השיאה  תא  .רבגבש  הניכשה  ץוצינ  תא  המינא – ' תא ה' חתפל  ילב  תינחור  הניחבמ  לודגל  ללכב  רשפא 
" .תישנ שממ  תויהל  השיאל  רשפאמ  אל  הזש  הז  השוע  הזש  המ  תיגוז  תכרעמ  ךותב  לודג , לבא  הפ  שיו 

םינומרוה לש  ןיינע 
לש תוהמאה  אוה  העפותל  רוקמה  םדידל  .רדגמה  ילדבה  םוצמצ  תעפותל  יגולויב  רבסה  םיעיצמו  תכל  םיקיחרמה  שי 

תוגהנתה ינייפאמו  תוזח  ילעב  םינב  איה  האצותהו  ןגורטסא , יבורמ  תופורתבו  םילכאמב  ןמצע  וטיעלהש   Y-רוד ה
.תישנ

ואל םינעדמה  םילות  יונישה  תא  ךא  .תונורחאה  םינשב  ירבגה  ןומרוהה  תומרב  הלולת  הדירי  הרתיא  ןכא  האופרה 
ימוימויה ומויק  לע  קבאיהל  ץלאנ  אל  רבכ  ירבגה  ןימהש  ןוויכ  .ישונאה  ןימה  רבועש  היצולובאב  אלא  תוהמאב  אקווד 
תסחוימה ישנה  ןומרוהה  תמרב  הדירי  םג  האצמנ  דגנמ , .םיירבג  םינומרוה  תוחפ  רצייל  הטונ  אוה  ורבע , םימיבכ 

.ירבגה הקוסעתה  םלועל  ןתסינכלו  םישנה  לש  תרבוגה  ןתואמצעל 

היגולונכטה תוסחב  היצולובא 
, קבאמה תודשש  לככ  ילאוטריווה ; רבעל  יתואיצמה  ןמ  םיענ  תישונאה  תושחרתהה  ידקומש  לככש  םינעוטה  שי 

תופולח ללכשל  םיחילצמ  היגולונכטהו  עדמהש  לככו  תובשחוממ ; תוביבס  ךותל  םיקתעומ  קחשמהו  רחסמה 
הדימב לבא  רתוי , הפיו  רתוי  ליעי  רתוי , דימעל  יברעמה  ילבולגה  םדאה  לש  ופוג  ךפוה  תיזיפ , הדובעל  תויטמוטוא 

, םיאקיטילופ  ) יתוכמס ךוותמב  ךרוצ  אלל  עדיל  הרישי  השיג  תקפסמש  תיגולונכטה  הכפהמה   . תוחפ ירבגל  תמיוסמ 
.תירבגה תיתרוסמה  המצועה  תא  תרתיימו  תעקעקמ  וכו )' תד  ישנא 

ידיקפת תא  ואלימש  םה  םירבגש  יעבט  קרו  תויצו , הטילש  תיכררייה , הבישח  לע  ססבתה  ןשיה  לוהינה  לדומ 
, ןכאו .תישנה  השיגה  חורב  הבשקהו , הלועפ  ףותיש  ןה  תוגיהנמה  חישב  חתפמה  תולימ  שדחה  ןדיעב  לבא  .םילהנמה 

.םישנה תבוטל  יוניש  לש  תיבקע  המגמ  תרכינ  ירבג , בור  ןיידע  שי  םייזכרמה  הטילשה  ידקומבש  ףא 

לש םייניבה  יגרדב  רקיעב  רכינ  יונישה  .דרוי  ליגהש  לככ  רקיעב  םירבגהמ , הלבוהה  ןסר  תא  תולטונ  םישנ  רתויו  רתוי 
תוליעיכ תולגתמ  תוריעצה  םישנה  .ישנ  בור  וליפא  הנורחאל  הווהתמ  םתצקמבש  תוירחסמ , תורבחו  םינוגרא 

.םיאגהה תא  ןהידיב  דיקפהל  רתויו  רתוי  תוטונ  תולהנהה  ןכלו  םירבגהמ  רתוי  תויארחאכו 

רבג רבג -- רבג רבג שורד   שורד
םייסופיטה םייגולוכיספ  םיישק  העבשל  ( 2004  ) שטרג ןולא  גולוכיספה  סחייתמ  רבדל " ולכי  םירבג  וליא   " ורפסב

ותייטנ תועיגפ ; וא  באכ  םע  דדומתמ  אוהשכ  השוב  שוחל  ותייטנ  םייתרוסמה : םיכרעה  סיסב  לע  ךנוחש  ןשיה ," רבג  ל"
; תוישנ תונוכת  ןיגפהל  רמולכ  ירבג , אל  תואריהל  ששחה  תוימיטניא ; חתפל  ישוק  ןכלו  תישגר  העבהמ  קחרתהל 

רסוח לע  הפחמש  תונפקותל  היטנה  תלוזל ; בשק  חתפל  ילבמ  םמצע  לע  רבדלו  םמצעב  זכרתהל  תיטסיסיקרנה  היטנה 
, תינכמה תוינימה  םירחא ; יפלכ  תונפקות  עיבהל  ישוקהמ  תעבונש  ימצע  סרהל  היטנה  םינוא ; רסוח  לע  הנגמו  ןוחטב 

.םימדוקה םיישקה  לכ  לש  הדלות  ראשה  ןיב  איהש 
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ןתמל תוחפל  וא  רבגתהל   Y-רוד ה ירבג  וחילצה  תוישנל )" רבחתהל   " הנוכמש המ   ) ישנה בטוקל  םתוברקתהבש  המוד 
.שדח גוסמ  םיישק  תרציימ  'ו  צאמה לדוממ  תוקחרתההש  איה  היעבה  ןשיה ." רבגה   " לש םיישקה  תא 

רבדה . Y-רודב ה רבודמשכ  רקיעב  םישלחנ – "  " םירבגה יטמרד : ךילהת  שחרתמ  ישנה  חוכה  תומצעתהל  ליבקמב 
אלש םינוא  רסוח  לש  גוסב  םג  אלא  ץורימב , חצנלו  ליבוהל  טולשל , םהלש  היצביטומה  תומעמעתהב  קר  אל  אטבתמ 

העפותהש רשפאו  הזה , רודה  תא  ןייפאמה  ישפנה , ןסוחה  תושלחיה  לע  ונעבצה  רבכ  .םימדוק  תורודב  רכומ  היה 
, הלבוהו תוירחא  תחיקל  תוטלחה , תלבק  לכ  םדוק  השוריפ  תוירבג  םא  .םירבגה  ברקב  רתוי  תיתועמשמו  תרכינ  תאזה 

הגעב הנוכמש  המל  םיכפוהו  םירגובמה  םלועב  טלקיהל  םישקתמ   Y-ה רוד  לש  םירגוב  אלה  םירבגהש  אלפ  ןיא 
". תויסוכ  " תיממעה

לע זמרמ  רבכ  ומשש   "Manning Up: How the Rise of Women Has Turned Men Into Boys  " הרפסב
ןיב םיאולכ  ובמיל –  הזיאב  םייולת  םירשעה  תונשב  םירבגה  בורש  (, Kay Hymowitz  ) ץיבומייח יאק  תנעוט  ונכות ,

.תוירחא תחקל  תלוכי  רסוחל  תוהובג  תויתרבח  תויפיצ 

תא םיכבמה  םירפס  "ב  הראב עיפוהל  ולחה  הנורחאלש  ןורחאה , רודב  תטלוב  תאזה  העפותה  התשענ  ךכ  ידכ  דע 
" תוירבגה לש  הפוס   " םשב הבתכ  תנשב 2010  םסריפ  ( The Atlantic ' ) קיטנלטאה  ' תעה בתכ   ". תוירבגה תעיקש  "

הלכלכה םלועב  תונורחאה  םינשה  האמב  שחרתהש  יונישה  תא  הרקס  ןזור , הנח  תרבחמה , (. The End of Men)
ךסמ םירבגה  רועישש  ינקירמאה , הדובעה  חוכב  רתויב  הלודגה  הצובקל  וכפה  םישנש  ךכל  ליבוהש  תיברעמה ,

רועישב םירבגה  תא  ורבע  םישנה  ןכ , ומכ  .םיריעצה  םירבגה  לש  תעצוממה  הסנכהב  הדירי  הלחשו  הלע  םילטבומה 
.םיימדקאה םיראתה  ילבקמ 

וראית ןה  .ןרוד  לש  םישלחומה  םירבגב  ןוידה  תחא  םעפמ  רתוי  הלע  , Y-רוד ה תונב  םע  רקיעב  ונכרעש , תונויארב 
המב םיטלושו  םהיתובאמ  רתוי  םיככורמ  םנמא  םה  .תיבב  הרונ  ףילחהל  וליפא  םילגוסמ  םניאש  םיטנטופמיא  םירוחב 

םיעייסמה םירתא  הנורחאל  וחמצ  ידכב  אל  .ביצי  ןגוע  תויהל  םישקתמ  םה  לבא  תוישנ , תויונמוימל  רבעב  בשחנש 
השיא םע  שדח  רשקב  הנוכנה  תולהנתהל  דעו  םלשומ  ןפואב  חלגתהל  דציכ  תוארוהמ  םוימויה : תמרב  דקפתל  םירבגל 

.םידלי םע 

םינעוטש םירקוח  שי  .תעדל  השק  ? Y-רודב ה ףקתשמ  רבדהש  יפכ  ירדגמה , לדומב  יונישה  לש  תוכלשהה  אופא  ןהמ 
ןוזיא רסוח  הרצי  שלחומה  ישנה  רבגה  תעפוה  םתנעטל  .תוירבגל  תוישנ  ןיב  םלועב  שורדה  יטגרניסה  ןוזיאה  רפוהש 
וליאו ותחפשמ  תא  סנרפל  חילצמ  אל  רבכ  רבגה  םויה  .תכשמתמה  ותורערעתהל  םימרוגה  דחא  איהו  יתחפשמה  אתב 

.םידליה לודיג  םע  דחי  הסנרפה  לועב  יתועמשמ  קלח  תחקל  השקתמ  הדיצמ  השיאה 

לכ םיישנ  םירבגה  םא  יכ  .תומחלמל  ףוס  הבושח : תחא  הרטמ  גישהל  ידכ  הווש  ריחמהש  תויהל  לוכי  ןוכנ , הז  םא  םג 
ידמ רתוי  ןיינעתמ  וניא  הזה  רודהש  ךכל  הביס  דוע  וז  ילוא  .תחפת  טלתשהלו  גורהל  םהלש  היצביטומהש  ריבס  ךכ ,

םלועב תומחלמו  עשפ  דובעש , תויתייפכ , תומילא , תוחפ  תאז : איה  הקסעה  הז -  תא  תצמתל  םא  .אבצבו  הקיטילופב 
.ישגר חישו  היתפמא  רתויו 

סיופמו סיופמו ךיוחמ   ךיוחמ םזינימפ   םזינימפ -- טסופ טסופ
.תכיוחמ המינב  ורטר " תוירדגמ   " ןיעמ האצותהו –  םירבגה , םג  אלא  'ו  צאמה ןדיעל  םשו  הפ  תועגעגתמ  םישנה  קר  אל 

וז תיגולואידיאה  המרב  .תירדגמ  תוחונינ  לש  השוחת  ךותמ  השיא ," - השיא ו" רבג " - רבג  " טעמ תויהל  בושל  רשפא 
ךותמ םילדבה  לע  רומשל  רשפאשו  הבשחמה  תרוצבו  תוגהנתהב  תוהז  חרכהב  בייחמ  וניא  םינימה  ןיב  ןויוושש  הנבהה 
דמעמ רכש ,  ) םיבאשמב ןויווש  תויהל  ךירצו  רשפאש  איה  , Y-רודב ה םיבר  תנייפאמש  השדחה , השיגה  .ידדה  דובכ 
םישנל םירבג  ןיב  תונושה  תוילטנמ "  " וליפאו תונוכת  שיש  הדבועב  ריכהל  ךירצ  תאז  לכבו  וכו )' הלכשה  חוכ , יתרבח ,

'(. הגנמ םישנ  םידאממ , םירבג   ' יירג ןו  לש ג' ירלופופה  ורפס  חורב  )
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ןויוושה ךרע  תא  לביקו  יטסינימפה  ןדיעה  ךותל  רבכ  לדג  ריעצה  רודהש  םושמ  םושייל  תירשפא  ורטרה " תוירדגמ  "
ףחדה וב  ןיא  ןכל , שדוקמל .) ךפה  ןורקיעה  לבא  ןיטולחל , ורגסנ  םירעפהש  אל   ) תרמגומ תיתרבח  הדבועכ  ירדגמה 
הווחא םייקל  היעב  םהל  ןיא  .החכוה  לכ  עבות  אלו  וילאמ  ןבומ  הז  ותניחבמ  .טסינימפ  אוהש  ריחמ  לכב  חיכוהל 
ףגאב תשחרתמ  יאר  תנומת  .לגרודכ  יבכוכ  םיצירעמו  תוינידנולב  לע  םיזטנפמ  הנוכשב , ומכ  םיללקמ  הבש  תירבג ,

שיגדהל רוציקב –  ףוגב , תרתוימ  הרעש  לכ  ריסהל  רפאתהל , בטיה , שבלתהל  רשפאש  המכסומה  תרצונ  םש  םג  .ישנה 
.ןירדהמל תיטסינימפ  תויהל  תאז  לכבו  ליפא ," סקס  "

שמתשהל היצמיטיגלב  רקיעבו  השקונה  םזינימפה  לע  גלגלל  השדחה  היצמיטיגלב  םג  תאטבתמ  ורטרה " תוירדגמ  "
םילגוסמ רודה  ינב  ןכלו  וימדוקמ , יניצו  ינוריא  רתוי  רוד  והז  .םירבגו  םישנ  לע  םינשיה  םיפיטואירטסבו  תוללכהב 

אוב תרמוא , ומכ  תאזה  השיגה  .תיטילופ  תוניקת  לש  הקד  הניטפב  ופטענש  תוירסומ  תומכסומ  לע  םג  גלגללו  קוחצל 
.םיילאיר אל  םילאידיא  םשב  ונמצע  תא  סרסנ  אלו  ידמ  םידוסח  היהנ  אל 

Changing views on gender equality: % saying society generally

תנש 1993 תנש 2013

Favors women over
men

Treats them equally Favors men over
women
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Reference: Pew research center. 20.3.2013. Growing Support for Gay Marriage: Changed Minds and
Changing Demographics.
Notes: Based on all adults. For 2013, N-2,002; for 1993, N-1,065. Voluntary responses of "Unsure" and
"Don't know/Refused" not shown.
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
גלפ לטרוא 

YY--רוד  הה רוד ינב   ינב םיאג   םיאג

הרהנמה הרהנמה הצקב   הצקב םינושאר   םינושאר תורוא   תורוא
, םיאומוה  ) םייניבה ירדגמל  תיברעמה  הרבחה  סחי 

 = םירדנ ' גסנרט םילאוסקסיב , תויבסל ,
תעב עיפשהו  עפשוהש  ךורא , ךילהת  רבע  "ב)  טהל

תוברתה לש  התוחתפתה  לע  תחא  הנועבו 
םיסחי תסיפתב  ותישאר  .ישפוחה  םלועב  תיטרקומדה 
השינעו העקוה  בייחמה  יתדו  ירסומ  אטחכ  םיינימ  דח 

םיסחי לש  תיתגרדה  היצמיטיגלב  ופוסו  הרימחמ 
.הרבחב םיב  " טהלה תויוכז  תרדסהבו  םיינימ  - דח

אל יונישה  הז  הרקמב  םג  םירחא , םיכילהתל  המודב 
וויהש הגרדמ  תוציפקב  חתפתה  אלא  יראיניל , היה 

.יוניש  יתמצ 

One in seven have changed their minds in support of gay marriage

Always favored/Oppose Changed mind

Favor Oppose
0%

13%

25%

38%

50%

Reference: Pew research center. 20.3.2013. Growing Support for Gay Marriage: Changed Minds and
Changing Demographics
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Why people have changed their minds

%%What made you change your mind about same-sex marrige?What made you change your mind about same-sex marrige?

32Know someone who is homosexual

25I've grown more open/ thought about it more/ gotten older

18More prevalent/ It's inevitable/ world is just different now

18Everyone is free to choose/ Love/ Happiness/ Govt should stay out

8Believe in equal rights

5Moral/Religious beliefs

Reference: Pew research center. 20.3.2013. Growing Support for Gay Marriage: Changed Minds and
Changing Demographics.

םייתוברת םידוק  םג  ותוא  ונוויכ  םירבדה  עבטמ  לבא  "ל , וחב תויוחתפתההמ  עפשוה  לארשיב  ינויצולובאה  ךילהתה 
.ץראב ושחרתהש  םיננוכמ  םיירוטסיה  םיעוריאו  יפרגומד  הנבמ  םיימוקמ ,

העבק הרשע  העשתה  האמב  רבכ  .יטירבה  טדנמה  תלשממ  ידי  לע  -א"י  הניתשלפל אבוי  רכז  בכשמ  לע  רוסיאה 
דוה הרטפ  תויבסלה  תא  .רסאמ  תונש  רשע  םניד  עבטה " ךרדכ  אלש   " ןימ יסחי  םימייקמה  םירבג  יכ  הירוטקיו , הכלמה 

תנשב 1936 הזכש ." ילעוג  השעמ  עצבל  תולגוסמ  םישנ  יכ  יתעד  לע  תולעהל  הלוכי  יניא  : " קומינב שנועמ  התוכלמ 
היה אוה  .הנושארה  לארשי  תלשממ  ידי  לע  םימיל  ץמוא  וחסונו  ינרמשה  קוחה  תא  יטירבה  טדנמה  תלשממ  הנכדיע 

ותוכמס תא  ליעפה  ןהכ , םייח  הלשממל , ינשה  יטפשמה  ץעויה  רשאכ  וצקוע  לטינ  רבכ ב-1951  לבא  ךושח  ןיידע 
, םימיל .םיריגב  ינש  ןיב  המכסהב  םישענ  ןימה  יסחי  רשאכ  קוחה  תא  ףוכאל  אלש  הרטשמל  הרוהו  תעד  לוקישל 

המכסהב םיריגב  ינש  ןיב  רכז  בכשמ  יכ  הבושח  בגא  תרעהב  ריעה  אוה  ןוילעה , טפשמה  תיבב  ןהכ  טפושה  ןהיכ  רשאכ 
.יבמופב אלו  הענצב  השענ  אוה  דוע  לכ  ןולק , וב  שיש  השעמ  וניא 

תועדה וחוור  הריעצה  לארשיב  םג  םלועב  תורחא  תונידמל  המודב  .הכושח  הפוקתב  שולק  רוא  בוהבה  היה  הז  לבא 
םהיתויוכז תא  הללשש  הקיקחב  םג  אטבתה  ןיועה  סחיה  .תויבסללו  םיאומוהל  סחיב  השחכההו  יודינה  תומודקה ,

.תויסיסבה 

תנצחומ תוירבג  רידאהש   ", ידוהיה לומרנ   " לש ינויצה  וטומהמ  עפשוה  םיאומוהה  לש  ילילשה  יומידהש  ןייצל  בושח 
םנמא ללכ  תירבצהו ) הצולחה   ) תינויצה השיאה  לדומ   (. רבצהו ץולחה  תומד  ואר   ) יאפוריאה ינמואלה  לדומה  יפ  לע 
בורל תרכומ  התייה  אל  תויבסלה  תעפות  לבא  השדח , תישנ  תויביטרסאו  תואמצע  לש  רתוי  םיינרדומ  םיביכרמ 

.הקיתשהו הנממ  דלס  הריכהש  ימו  הייסולכואה 

תומכסומה םע  וק  רשיי  אלש  ימ  יפלכ  תונלבוס  רסוח  התליג  הנידמה , םוק  רחאלש  תילארשיה  הרבחה  יללכ , ןפואב 
תומר םע  תינטירופ  הרבח  התייה  וז  .םיגוסה  לכמ  תישיא  הפדעהו  םזילאודיווידניא  ייוטיב  יפלכו  תטלשה  הטילאה  לש 
שגפמ תודוקנ  טיידל –  טיידמ  ואר : הבחרהל   ) .לוספ רבדל  הבשחנ  תוננוא  וליפא  .תוכומנ  תוינימ  תונלבוסו  תועדומ 

(. תויורכיה - יֵקּושו

ירסחו הבורקה  םתביבסל  םיפוקש  ורתונ  ןורחאה ) רושעב  קר  חוור  שומישל  סנכנש  גשומ   ) םיב " טהלה תע  התואב 
םירקמבו תינימה  םתוהזו  םתייטנ  תא  וקיחדה  םתונושב , ריכהל  ושקתה  םיבר  .תחתופמ  תיתצובקו  תימצע  תועדומ 
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העפותב רבודמש  השיפתהמ  םג  העבנ  תוילאוסקסומוהמ  תירוביצה  תומלעתהה  .םיאכדמה  תדמע  םע  והדזה  ףא  םיבר 
.תישממ תוחכונ  אלל  תילושו  תירטוזיא 

( םינפו םש  תלוטנ  תיאליטרע  תומדכ  ללכ  ךרדב   ) הרושמב םיאומוה  רכזאל  התטנו  העפותה  תא  הקיתשה  תרושקתה  םג 
הטוסכ טפשמה  יתב  תקיספב  םגו  תונותיעב  ראות  יפיטואירטסה  ומוהה  .תוניירבעו  העישפ  לש  רשקהב  דימת  טעמכו 

יוזה םדא  רוציקבו , .הכשחב  וממז  תא  םהב  עצבמו  עשי  ירסח  םיניטקל  לפטנ  ונממ , םישלחה  תא  תינימ  לצנמה 
.יתרבחה  רדסה  תוישוא  תחת  רתוחה  ןכוסמו 

וז םע  וזו  הז  םע  הז  שגפיהל  וצלאנו  דחפבו  תינימו  תיתרבח  תודידבב  תע  התואב  ויח  ץראה  יבחרב  םיב  " טהלה בור 
הפיחב תוכושח  תוירוביצ  תוניג  התייה  ןמדזמ ) ןימ  רחא  שופיחב  טוטיש  " ) גניזורק הדיחי ל" טעמכה  הריזה  .יאשחב 
בוחרב םירב  רפסמו  ריאמ  ןג  תבכרה , ןג  תואמצעה , ןג   ) ביבא לתו  תואמצעה ) ןג   ) םילשורי ןורכיזה ,) ןגו  ןימינב  ןג  )

תרתוכה תחת  הזה " םלועה   " ןועובשב העיפוה ב-1962  העפותה  תא  הרקיסש  הנושארה  תיאנותיעה  הבתכה  ןוקריה .)
ודסמתה רשאכ  ביבא  לתב  תיאומוהה  הנצסה  טעמב  הבחרתה  םישישה  תונש  יהלש  תארקל   ". תלייטה לע  תרתחמ  "

.ופיב םירב  רפסמבו  רוטסנימ " ןודנול  ב" דבלב ,) םינמזומלו  תוידוסב   ) תויטרפ תורידב  םישגפמ 

זאמו תוינילקה , תונחבאה  ץבוקמ  תוילאוסקסומוהה  תא  איצוהל  יאקירמאה  םירטאיכיספה  דוגיא  טילחה  תנשב 1973 
םתימדתלו םדמעמל  עגונה  לכב  תערכמ  העפשה  התייה  הזה  ילמסה  יונישל  .תישפנ  הערפה  דוע  תבשחנ  הניא  העפותה 

.ברעמה תונידמב  םיב  " טהלה לש 

" - ץר  " תגלפמ דוסיי  םע  םינומשה  תונש  ךלהמבו  םיעבשה  תונש  תיצחממ  לחה  ועיפוה  לארשיב  יוניש  לש  םינצינ 
ןוגראל יוסיכ  םש  השעמל  התיהש  ( – 1975  ) טרפה תויוכז  תרימשל  הדוגאהו  ( 1973  ) חרזאה תויוכזל  העונתה 
תייעב תא  סוסיהבו  הנושארל  ףיצה  שדחה  תויוכזהו  האחמה  חיש  יזפ .) בקעי  היה  דסיימה   ) ןושארה יב  " טהלה

הפ ריעז  הנושארל  ונודנ  וליפאו  םירדח  ירדחב  ושחלנ  אל  רבכ  וללה  םיגשומהו  חטשה , ינפ  לעמ  תויבסלהו  םיאומוהה 
.תרושקתב םש  ריעז 

ןימי ןיב  גוליפה  בחרתהו  תילארשיה  הרבחב  ימינפה  חתמה  רבג  םינומשה  תונש  תישארו  םיעבשה  תונש  יהלשב 
תמחלמ לש  םלהה  לשב  רקיעב   ) רתוי תיתרוקיבו  תינכשנ  תרושקתה  התשענ  ליבקמב  .םיינוליחל  םייתד  ןיבו  לאמשל 

תנגרואמו תססוהמ  תיב  " טהל האיצילו  ךרדל ) אצי  ילארשיה  םזינימפה   ) ירדגמ האחמ  חישל  םיאנתה  ורצונו  רופיכ ) םוי 
יבסל ןוגרא  "ף -  לא לש  םדוסיי  (, 1979  ) הדאיזילעה ץראב –  ןושארה  יבמופה  הוואגה  עוריא  ןוראה ."  " ךותמ רתוי 

עויסהו בשקה  וק  ןבלה - " וק  לשו ה" ( 1981  ) ןושארה יתליהקה  ןואטיבה  ףסונ - " ביתנ   " לש (, 1978  ) ןושאר יטסינימפ 
םיימוקמ םייבמופ  םיתומיע  ורצונ  םג  הנושארל  .ביבאה  אוב  תא  ורשיבש  תוינונסהמ  קלח  ויה  ( - 1982  ) הדוגאה לש 
תויבסלו םילאוסקסומוה  לש  ימואלניבה  סנכה  יאב  תאחמ  לשמל , ךכ  קבאמל : לפלפ  ופיסוהש  דסממל  םיב  " טהלה ןיב 

וטרס תנרקה  רוסיא  תובקעב  רצונש  סומלופה  וא  (, 1979  ) תמייקה ןרקהו  ןולמ  יתב  ידי  לע  םתמרחה  תובקעב  םידוהי 
( . 1982  ) תוזחמו םיטרס  תרוקיבל  הצעומה  ידי  לע  עוגנ "  " ןמטוג סומע  לש 

ינפמ העיתרה  תא  דחא  דצמ  ופירחה  םינוילימ  ברקב  הררוע  איהש  הקינאפהו  םלועב  סדייאה  תלחמ  תוטשפתה 
השיגו היטפמא  לגלו  תיב  " טהלה העפותל  תועדומל  ומרת  ליבקמב  לבא  םהלש , םיפיטואירטסה  תא  ומיצעהו  םיאומוה 

.תומודק תועד  דגנ  רתוי  תיטסיביטקא 

תיבסל הליהק  "ף -  לק תמקה  םע  לארשיב , םיב  " טהלה לש  םדמעמב  השדח  הפוקת  החתפנ  םינומשה  תונש  יהלשב 
לוטיב התייה  יונישה  תמגמ  לש  תרתוכה  תלוג  לבא  םיעגמ ."  " ןוחריה לש  ןושארה  ןויליגה  תאצוה  םעו  תיטסינימפ ,

לע תנשב 1964  רבכ  השענ  ילילפה  רוסיאה  תא  לטבל  ןושארה  ןויסינה  .רכז  בכשמ  לע  רסאש  ןישנועה  קוחב  ףיעסה 
םינש עבש  רובעכ  .המזויה  תא  הלישכה  תימואל , תיתדה  הגלפמה  תא  םג  הללכש  היצילאוקה , לבא  םיטפשמה , רש  ידי 
.רסוה םתכהש  דע  םירושע  ינש  טעמכ  דוע  חקל  .לשכ  הזה  ןויסינה  םג  לבא  קוחה , לוטיבל  העצה  ירנבא  ירוא  שיגה ח"כ 

תונוטיקל התכז  איה  .יבופומוהה  קוחה  לוטיבל  םינש  רשע  ןב  עסמב  ץר , תגיהנמ  ינולא , תימלוש  החתפ  תנשב 1978 
שארב הדמועב  תויאומוההו ." םיאומוהה  תבהואו  תודהיה  תביוא   " התוא וניכש  ויהו  םייתדהו , םינרמשה  דצמ  זוב  לש 
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ףיעסה לש  ולוטיב  לע  זירכהל  ינולא  התסינ  טפשמו , קוח  הקוח , תדעוו  תסנכה  לש  םינפה  תדעוול  תפתושמ  הדעו 
רסאמ תנש  לש  שנועל  ףיעסה  תא  קיתמהל "  " רבד לש  ופוסב  הטילחה  הדעווהו  לשכ , ןויסינה  .רכז  בכשמ  לע  רסואה 

.שממ לש  הקיקח  ידיל  העיגה  אל  רבד  לש  ופוסב  תאזה  המזויה  םג  לבא  .תחא 

שדוחמה ןוקיתה  תא  השיגה  איה  .ןמאי  יתלבה  תא  תושעל  ינולא  החילצה  ימומרע , יטילופ  ליגרתב  ץרמב 1988 , ב-22 
.רכז בכשמ  לע  רסואה  ףיעסה  תטמשה  ךות  ןישנועה , קוחל 

קוחהש בל  ומש  אל  ללכ  םהו  סוניא , תוריבעב  הרמחהל  רקיעב  הנותנ  התיה  םיידרחהו  םייתדה  תסנכה  ירבח  לש  םתעד 
הבש השדח  תואיצמב  םמצע  תא  ואצמ  םה  תרחמל  םויב  ךכו , .םיילאוסקסומוה  ןימ  יסחי  לע  רוסיא  ללוכ  וניא  שדוחמה 

םוחתב םיגשיהו  םיקבאמ  לש  גלש  רודכ  ול  לגלגתה  ןאכמ  הריבע ." רדגב  םניא  רבכ  המכסהב  םיילאוסקסומוה  םיסחי  "
.ב " טהל תויוכז 

רבדל רסאנש  תועפותו  תימלועה , תינימה  הכפהמה  תעפשהב  רתוי  ימיטיגלל  תע  התואב  ךפה  ותוללכב  ינימה  חישה 
תוחתפתהו תרוקיבל  היצמיטיגלה  .םינסכורהמ  ואצוה  הטימב -  םיישק  וא  המזגרוא  תוננוא , ןוגכ  רבעב -  ןהילע 

, תרושקתב רקיעב   ) תוילאוסקסומוהל סחיה  ךוכירל  ועייס  יתרבחה ) לאמשה  תעפוה   ) תיטילופה האחמה  תוברת 
םג .םיגוסה  לכמ  ירדגמ  תויוכז  ןויוושל  רתויו  רתוי  תופיקת  תועיבתל  ךרדה  תא  וללסו  תונמאה ) תודשבו  הימדקאב 

.הזה ךילהתל  יתועמשמ  ןפואב  המרת  תיטסינימפה  הכפהמה 

ב-1992 ןייד  לעי  תסנכ  תרבחל  הרומש  תיב  " טהלה הליהקה  תויוכז  םודיקל  הנשמה  תדעו  תמקהל  םינושאר  תוכז 
הליהקה יניינע  תבוטל  ילארשיה  טנמלרפה  לש  ימשר  ףוג  םקוה  הנושארל  השיאה .) דמעמ  םודיקל  הדעווה  תחת  )
שקבלו םתוא  םידירטמש  םירבדה  תא  חוטשל  םהיכרצב , ןודל  ידכ  תסנכל  עיגהל  תויבסלו  םיאומוה  ולכי  הנושארלו 
דסומה לש  רקחמהו  עדימה  זכרמה  תא  התחנהו  תסנכב  הוואגה  יעוריא  ןויצל  האיבה  םג  הדעווה  .םי  " כחה תוברעתה  תא 

.םיב " טהל לע  םירקחמ  עצבל 

, םיב " טהל לש  תויוכז  הז  ללכבו  חרזאה  תויוכזל  םיעגונה  םישדח  םיקוחו  תונקת  לש  םרז  לחה  םיעשתה  תונש  תישארמ 
תסנכה םיירוטסיה : םימידקת  השולש  התייה  תרתוכה  תלוג  .העפותל  תלחוז  היצמיטיגל  רציו  ווק  סוטטסה  תא  הנישש 

(, 1992  ) תינימה ותייטנ  לשב  הדובע  שרוד  וא  דבוע  תולפהל  רוסיא  לח  ויפל  הדובעב , תויונמדזהה  ןויווש  קוחל  ןוקית 
סיטרכ גוז  ןבל  קינעמה  יצוביקה  םכסהב  ףיעס  לצנל  שקיב  רשא  ץיבולינד ,' ןתנוי  ליידה  יכ  העבקש  "ץ  גב תקיספ 

רשק אלל  חרזא  לכ  יכ  "ל , הצ לש  הזרכההו  ( 1994  ) ןימה ותואמ  אוה  וגוז  ןב  םא  ףא  וז  הבטה  לבקל  יאשר  החנהב , הסיט 
(. 1993  ) אבצב דיקפת  לכב  תרשל  לכוי  תינימה  ותייטנל 

םקוה  1996- בו תואטיסרבינואב , םיב  " טהל םיטנדוטס  תויונגראתה  תע  התואב  ורצונ  הז  רחא  הזב 
רעונ תוצובק  וכשמ  וללה  םיאתה  .תיטילופה  הריזב  יונישה  ךילהת  תא  הליבוהש  הגלפמ  ץרמ -  תגלפמב  תֹואג  םורופ 

תצובק ןמזה  םע  הווהתש  תימנידו  הריעצ  תיב  " טהל תילארשי  הליהק  תוחתפתהל  סיסב  ורציו  תולודגה  םירעב  יב  " טהל
.הבחרו תכלוה  הכימת 

רודיש (, 1995  ) ךוניחה דרשמ  ע"י  תינימ " דח  הייטנ   " תרבוח םוסרפ   (, 1993  ) תסנכב ןבא  יזוע  רוספורפ  לש  ותעפוה 
וליבוהו ונמיס  ( 1998  ) ןויזיווריאב לנוישנרטניא  הנד  לש  התייכזו  (, 1997 " ) םיחותפ םיפלק   " היזיוולטה תינכות 

, םייתדוקנ םיעוריא  הרואכל  ויה  הלא  .הליכשמה  תינוליחה  הבכשה  ברקב  רקיעב  תומודקה , תועדב  ךוכיר  לש  ךילהת 
חינז טועימ  םניאש  ועדי  רבכ  םיעשתה  תונשב  ולדגש  םיאג  הרענ  וא  רענ  .תיתועמשמ  התייה  תרבטצמה  םתעפשה  לבא 
ןיפיט חתפנ  ימואל  - יתדה םלועה  וליפא   ) תכמותו תדהוא  רתוי  הביבסב  /ת  רהצומ תיבסלכ  וא  ומוהכ  תויחל  רשפאשו 
.להקה תעד  לע  הכרעמב  בושח  דיקפת  הקחישש  "ב , טהלה תדוגא  לש  הרבסהה  תכרעמ  הרפוש  ליבקמב   (. ןיפיט
עורזל ךפה  ופוסבש  ןוגרא , - הר תורישה  רבע  תנשב 2001  תנשב 1976 . רבכ  םקוה  הדוגאה  לש  תואצרהה  תוריש 

.יאמצע ןוגראל  וכפהו  הרבסהה  עורז  יליעפ  ושרפ  ילויב 2004  .יונישו  ךוניח  ןשוח -  םשב  הדוגאה  לש  הרבסהה 

ךכ .תומודק  תועד  דגנ  תיתאחמה  תוליעפה  םג  ךכו  תפסונ  הפונת  רושעה  ףוס  תארקל  הלביק  תיטסילרולפה  הקיקחה 
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ףוסב האיבהש  תיבופומוה , הזרכהב  אציש  רחאל  ןמציו , רזע  הנידמה , אישנ  לש  ותיב  לומ  הנגפהה ב-1996  לשמל ,
לש תויבופומוה  תויואטבתה  תובקעב  תונגפהה ב-1998  תופירחב ,) ותוא  עיקוה  ריעה  ןותיע   ) תיבמופה ותולצנתהל 

תונגפהה  ) הרטשמה ידי  לע  קוטסגיווה  יעוריא  תריגס  תובקעב  תונגפההו  לאירא  ריאמ  רמזהו  ץישפיל  ירוא  רייצה 
(. ילארשי לוונוטס " הליהקה כ" ברקב  ספתנ  הז  עוריא  . 22.5.98 וצרפ ב - תויטנופסהו  תומילאה 

ירוביצה קבאמה  דחוימב , םירוכז  .םיבושח  םייוניש  ובינה  םיב  " טהלה לש  תויוכז  ןעמל  םיירוביצ  םיקבאמ  הנושארל 
קבאמה ןכו  ךכמ  תועמתשמה  תובטההו  תויוכזה  לכ  לע  "ל , הצ ללח  לש  ןמלאכ  וב  הרכהל  איבהש  רנייטש  רידא  לש 

לגס ירבח  לש  םילאוסקסורטה  גוז  ינב  םיאכז  םהל  תויוכז  ןתוא  תא  לבקל  וגוז  ןבל  רשפאל  ןבא  יזוע  פורפ ' לש 
.הטיסרבינואה

לתב םינואיזומו  תוירלגב  םלוככ  םבור  וגצוהש  םייולג , םייב  " טהל םייוטיבל  ןיפיט  ןיפיט  חתפנ  תונמאה  םלוע  םג 
"ב טהלה תליהקל  הנושארה  סקסה  תונח  תמקה  היה  בושח  ילמס  עוריא  ןיקנייש .) תניגב  הוואגה  עוריא  לשמל ,  ) ביבא

תודלותב ןנוכמ  עוריא  היה  ( 1998  ) ביבא לת  תוצוחב  ןושארה  הוואגה  דעצמ  .ףוגנזיד  בוחרב  פוש ," - יסקס , " לארשיב
םמעז תא  ררועש  םילשוריב , םג  ןושארה  הוואגה  דעצמ  ךרענ  םינש  עברא  רובעכ  .לארשיב  האגה  הליהקה  לש  הדמעמ 
ןושאר הוואג  דעצמ  ךרענ  הנש  התואב  .ביבא  לתב  חמשהו  לודגה  דעצמה  לש  וליצב  זאמ  רתונו  םידרחהו  םייתדה  לש 

םילשוריב דעצמה  החדנ  ןכל  םדוק  עובש  שחרתהש  עוגיפ  לשב   ) הפיחב ןושארה  דעצמה  ךרענ  ןכמ  רחאל  הנשו  תליאב 
(. יאפיחה דעצמל  ליבקמב  םייקתהו  עובשב 

לבא םיב , " טהלה לש  תיעבטה  שגפמה  תריזל  דימת  הבשחנ  לארשיב , רתויב  תיטסילרולפהו  תססותה  ריעה  ביבא , לת 
ןהו יתליהקה  תורישה  םוחתב  ןה  תנגרואמו , תרהצומ  האג  תוברת  הב  דסמתהל  הלחה  םיעשתה  תונש  תיצחממ  קר 

הנושארל העיפוה  לארשיב  הלעפש  הנושארה  גארדה  תקהל  התיה  היספ " תונב  , " לשמל ךכ  .יאנפהו  רודיבה  םוחתב 
תאצוה תא  םיקה  דלפנייש  ןליא  ררושמהו  רפוסה  היזיוולטב .) םג  העיפוה  איה  םימיל  " ) יתימא ןמז   " ןודעומב ב-1995 

דסיי רדיק  ריאי  יאנותיעהו  תמגרותמו  תירוקמ  תיב  " טהל תורפס  םוסרפל  השדקוהש  (, 1998 " ) הפי תורפסל  ארפוש  "
הרבע ביבא  - לתמ הרושבה  .הנש  ךרואל כ-12  ןומניח , תנוכתמב  שדוחל  תחא  ץפוהש  דורווה ," ןמזה   " תעה בתכ  תא 

.םיפסונ םיבושייבו  םילשוריב  הפיחב , הז  רחא  הזב  וצצ  הכימת  ינוגראו  ץראה  יבחרב  םיפסונ  תומוקמל  הגרדהב 

יסחיל המכסהה  ליג  הוושוה  הבש  הנשב   ) The Tel Aviv Gay Map לארשיב : זייגל  הנושארה  יוליבה  תפמ  םוסרפ 
םש - לע ארקנה  םירפס  תונחו  הפק  תיב  " ) ואית הפק   " תחיתפ םיילאוסקסורטה ,) ןימ  יסחי  לש  הזל  םיילאוסקסומוה  ןימ 

" הברנימ ", " טואא ", " ישיה  " ומכ םירחא  יוליב  תומוקמו  לארשיב ) תילאוסקסומוהה  הליהקה  ינושארמ  ץניאמ , ואית 
ריע ביבא ל" לת  לש  התכיפה  ךילהת  תישאר  תא  רקיעבו  רואל  הלפאמ  זייגה  לש  החמשה  האיציה  תא  ונמיס  אקפק - " ו"

.םלועב רתויב  תויראלופופה  תודורווה " םירעה ה" תחאלו  לארשיב  םיב  " טהל יפלא  תורשעל  תססותו  תינלבוס  טלקמ "
ןיעמ הוויה  סניילרייא  ןקירמאו   Gaycities רתאה לש  תורחתב  לש 2011 " האגה  ריעה   " ראותב ביבא  לת  לש  התייכז 

.יטמרדה יונישל  ףסונ  ילמס  רורשיא 

תימדתל קר  אל  הבושח  האגה  הליהקב  ולש  הכימתהש  דאמ  רהמ  ןיבה  ביבא , לת  לש  ץרמנה  ריעה  שאר  יאדלוח , ןור 
הליהקה םע  םימח  םירשק  זאמ  חפטל  הלחה  קר  אל  ותושארבש  הייריעה  .ילכלכה  טביהב  םג  אלא  תססותה , וריע  לש 

ןימה ותואמ  גוז  תונב  / ינבל בשות  תויוכז  התוושהש  םלועב  תונושארה  תויריעה  תחא  התיהש  אלא  תיב , " טהלה
צרמ םעטמ  הרחבנ  ןדע  לכימ   ) הליהקה ישנאל  תיטילופ  תוגיצנ  הקינעהש  הנושארה  התיה  םג  ביבא  לת  (. 2002)

(. לאנתנ רעס   ) םילשורי תייריעב  ףסונ  האג  גיצנל  ךרדה  תא  ךכב  הללסו  רבכ ב-1998 ,) ופי  ביבא  לת  תייריע  תצעומל 
(. שא - ירמ הנרא   ) הייריעה לש  ךוניחה  הדעוול  הליהקה  לש  הגיצנ  הפרוצ  הפיחב 

רוביצל םיישפנו  םיירמוח  הכימת  יתורישו  עדימ  תשגנהל  םרת  הייריעה  ןיבל  הדוגאה "  " ןיב הרופה  הלועפה  ףותיש 
ומקוה םהינש   ) האג רעונ  ןוגראו  "ב ) טהל רעונל  הסחמ  תיב  " ) רורד תיב   " ןוגכ םיבושח  םינוגרא  תועצמאב  םיב , " טהלה

םע הלועפה  ףותיש  תא  לידגה  ךוניחה  דרשמו  זייגה  םלוע  לע  הרבסה  ירמוח  רתויו  רתוי  וקפוה  ןכ  ומכ  ב-2002 .)
.ןייטשניבור ןונמא  פורפ ' ךוניחה  רש  לש  ודודיעב  רפס , יתבב  עדימ  תצפהל  עגונה  לכב  הדוגאה " "
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הז רחא  הזב  וצצ  םיב  " טהל הכימת  ינוגראו  ץראה  יבחרב  םיפסונ  תומוקמל  הגרדהב  הרבע  ביבא  לתמ  הרושבה   
(. םיפסונ םיבושייבו  לאימרכב  ךשמהבו  םילשוריב  חותפה  תיבה  לילגב ," הוואג  , " יאפיחה םורופה  ןוגכ , )

תא וביחרהש  םילהנו  תויחנה  ןיד , יקספ  םיקוח , לש  יטפשמ " רוציי  ספ   " ןיעמ רצונ  םויה  דעו  םוינלימה  תישאר  זאמ 
לארשי תא  ודימעהו  דועו ) תוילאיצוס  תויוכז  יתחפשמו , ישיא  דמעמ  ןוממ , הדובע , ימוחתב   ) םיב " טהלה תויוכז 

קוחה דצמ  םויאל  דוע  םינותנ  םניא  תויבסלו  םיאומוה  ב-2014 )  ) םויכ .יקוחה  םדמעמל  עגונה  לכב  דבוכמ  םוקמב 
הביח עיבהל  וא  ןימ  - יסחי םייקל  םייטנמור , םירשק  רושקל  םשפנ , תוואכ  םהייח  תא  תויחל  רוסיא  םהילע  ןיאו 
קפסמ ףסונב  .ץוחבו  תיבב  תיללכה  הייסולכואה  לע  םילחה  תומרונו  םיקוח  םתואל  םיפופכ  םה  יקוחה  טביהב  .יבמופב 

לכ םהינפב  םיחותפו  אבצל  םיסיוגמ  תויבסלו  םיאומוה  .תינימ  הייטנ  עקר  לע  הילפא  ינפמ  תונגה  לארשיב  קוחה 
תויוכז ןויוושל  םיכוז  םניא  ןיידע  םנמא  םיב  " טהל .םישיגר  םידיקפתו  תוריכב  דוקיפ  תורשמ  הז  ללכבו  םידיקפתה 
טפשמה יתב  תקיספ  .הקיספב  לחוז  יוניש  לח  הז  םוחתב  םג  לבא  םידלי , תאבהו  ץומיא , תויגוז , החפשמה , ייחב 

קר רבעב  רידסהש  רוביצב ," םיעודי  דסומ ה" תרגסמב  רקיעב  םילאוסקסומוה , תוגוזב  וטקפ  - הד םויה  הריכמ  לארשיב 
.ימשר ןפואב  ואשינ  אלש  םילאוסקסורטה  תוגוז  לש  םהיניינע  תא 

םשרמב םשריהל  הדובעב , הילפאמ  ןנוגתהל  םידלי , ץמאל  םויה : םילוכי  לארשיב  ןימ  ותואמ  גוז  ינב  לעופב ,
השוריה יקוח  יפ  לע  תשרלו  םיאושנ ) לש  דמעמ  םהל  הנקי  רבדהש  ילבמש  ףא   ) םיאושנכ תוהזה  תדועתבו  ןיסולכואה 

לש חורזאב  הילפא  איה  הז  בצמ  לש  תורזגנה  תחא   ) ילמרופ ןפואב  ןתחתהל  ןיידע : םילוכי  אל  םה   (. רוביצב םיעודיכ  )
.םד םורתלו  ילארשי ) חרזא  וניאש  גוז  תב  / ןב

, תותומע םינוגרא , לש  הכורא  הרוש  לש  הלעפהו  דוסיי  לש  רצות  אוה  תאזה , המישרמה  תוחתפתההמ  דרפנ  יתלב  קלח 
המזויב םתצקמו  םיב  " טהלה לש  תונושה  תודוגאה  תמזויב  םתצקמ  .םייתרבחו  םייתוברת  םילעפמו  םיתוריש 

.םירחא  םיירוביצ  םינוגרא  םע  הלועפ  ףותישבו 

הזדסבא ונינ  תסנכה  ירבח  וקישה  "ה ,) נבה  ) היבופומוה דגנ  ימואלניבה  םויה  יעוריא  תרגסמב  יאמב 2011 , ב-17 
ךירצ דועש  ךרדה  תא  דחא  דצמ  למיס  עוריאה  .תסנכב  האגה  הלודשה  תא  ביבא  לתב  האגה  זכרמב  ץיברוה  ןצינו 
רוביג ןוסירה , ידנר  םג  ףתתשה  עוריאב  .ירוביצה  בחרמב  הלש  תוחונינהו  תיב  " טהלה המצועה  תא  ינש  דצמו  תושעל 

(. ךשמהב ואר  הרדסה  לש  תובישחה  לע  " ) שיש םיאג  יכה   " המרדה תרדס 

ןיינעל וכפה  תיב  " טהלה הליהקל  םירושקה  םינווגמ  תוברת  יעוריאו  תוביסמ  ןויע , ימיו  םיסנכ  הוואג , ידעצמ 
הרבע הכורא  ךרד  ןכא , .תוסח  םהילע  שורפלו  הלועפ  ףתשל  םויה  םישש  םיילכלכ  םיפוג  רתויו  רתויו  הרגשבש ,

תויבסלהו םיאומוהה  לש  ימלועה  סרגנוקה  תא  חראל  םישישה  תונשב  וברס  ביבא  לתב  תונולמש  זאמ  הליהקה 
בחרתמו ךלוה  "ב  טהלה לש  םינווגמ  םיטביה  תודוא  יעדמה  רקחמה  םג  ב-1979 .) קר  םייקתה  סנכה   ) םידוהיה

.הדמתהב תירוביצה  תועדומהו  עדייה  תא  םיביחרמ  םהו  אשונה  ביבס  הימדקאב  םינתינ  םיסרוק  רתויו  הדמתהב 

זא דע  ורדוהש  תוצובקו  תויתרבח  תועפות  .השדח  הגרדמ  יתרושקת  םזילרולפ  לש  ןדיע  םג  לארשיב  לחה  ליבקמב 
ושענ םתצקמו  תיתרבח ) תושיגרו  גניטייר  ילוקישמ   ) המב ולביק  םיב ) " טהל םג  םיוסמ  בלשבו  תודע  םייתד , םישנ , )

לג ומכ   ) םיירלופופ לע  - יבכוכל םיכפוהש  םיב  " טהל ינוימד -  רבדכ  רושע  ינפל  קר  הארנש  המ  .םירכומ  םיבכוכ 
תועצמאב ןוראהמ  תאצל  וצלוא  םתייטנ  לע  ריהצהל  וששחש  הלא  .תואיצמל  ךפה  רדיל – ) ירבע  רזע , יסא  יקסבוחוא ,

.תקולחמב יונש  גניטואא  ךילהת 

שוגפל יבט  " הלה רגבתמל  תורשפאמה  םיב , " טהל לש  תובר  תויבויח  תויומד  תונורחאה  םינשב  תוגצומ  תרושקתב 
תוינכותב םיאומוה  לש  תועפוהה  לגב  םא  .ב  " טהלה תוהזבש  םינושה  םירגתאה  םע  םידדומתמה  יוקיחל  םינוש  םילדומ 

תיתרושקתה ותומד  םויה  ןרקסמהו , הנושה  חרואה  רחא ," ןקת ה" לע  ללכ  ךרדב  ייגה  עיפוה  םיעשתה  תונש  לש  חוריא 
תוינכתב םיטפושו  םידדומתמ  רותב  םג  היזיוולט , תוינכת  לש  םינוש  םיגוסב  גצוימ  "ב  טהלה רוביצ  לומרנ ."  " הרבע

.לודגה חאה  וא  דלונ  בכוכ  ומכ  םירטסניימה , בלב  תואצמנה 
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יוצר תרושקת  בלסל  ךופהל  ידכש  המכסומו , חור  ךלה  הנורחאל  רצונ  ףא  תיתונמאהו  תיתרושקתה  'ה  זנרבה ברקב 
.gay friendly לש תימדת  חתפל 

יתחכונ .ה  ' זנרבב םדקתהל  ידכ   MUST הז זייג  לש  תומוקמב  יוליב  לע  יו  ןמסל  : " ונל רמא  םוחתל  ברוקמה  ןייאורמ 
לש תומוקמב  תוחכונ  תוארהל  םיבייח  םירחא , סבלסו  םינמא  םירמז , םגו  םכרד , תליחתב  םישנא  יטלאיר , ידדומתמש 

שוגפל דימת  ולכות  הטיואל  וצפקת  םא  .זיב  ואושה  םלועב  תוכשומב  זחואש  ימ  לש  םירטסניימל  סנכיהל  ידכ  זייג ,
אוהש רישה  רשאכ  הוואגה , דעצמב  םדא  רמוע  לש  העפוהה  איה  ילוא  תינוציק  יכה  המגודה  .םישדח  יטילאיר  ידדומתמ 

םיסרטניא שגפמ  ןאכ  שי  םנמא  .רגבתמ  רענ  לכ  יפב  רוגשה  רישל  תויהל  ךפה  הוואגה , עוריאל  דחוימב  בתכנשו  עציב 
תולימ תא  םימלקדמ  םה  רשאכ  םיבופומוה , םג  .ןוויכה  תא  םיריעצל  תתואמ  טלחהב  הז  לבא  היגולואידיא  וזיא  אלו 

" .ךכרתמ ףיקע  ןפואב  םיאומוהל  םהלש  סחיה  םדא , רמוע  לש  רישה 

םייזכרמ תרושקתו  תוברת  ישנאו  םינמא  .תרושקתב  םירקוסמ  תויהל  ולחה  תיב  " טהלה הליהקל  םירושקה  םיעוריא  םג 
םיריעצ דדועו  תוהדזה  לדומ  רציש  ישיאה , םרופיס  תא  ופשחו  וז  רחא  הזב  ןוראהמ  ואצי  םיאטרופס ) םג  הנורחאלו  )

.ששח תוחפב  ןוראהמ  תאצל  םילבלובמ  תוריעצו 

חתפב .עונלוקהו  ןורטאיתה  תורפסה , םלועב  םג  ףקתשמ  ומוהה , רקיעבו  ילארשיה , "ב  טהלה לש  ותומדב  יונישה 
: ליג ןיע  רפוע  בתוכ  ילארשיה  עונלוקה  ךסמ  לע  ומוהה  יגוציי  תוחתפתהב  ךרד  ינבא  רקוסש  רמאמה 

וט - וט - וא ךרעיש  ימלועה  דעצמה  תבוטל  תוחוכ  דחאל  ידכ  יביבא , לתה  הוואגה  דעצמ  לש  ולוטיב  לע  העדוהה  "
הזכ אל  .ונלשמ  ןטק  הוואג  דעצמ  ךורעל  תענמנ  יתלב  היצפוא  ונינפב  וחתפ  תואמצעה ה-58 , םוי  םע  דחי  םילשוריב ,

תועש ףלא  םות  לא  עסמ  םותב  .הליהקכ  ונינפ  תא  בצעמש  דחא  אקווד  אלא  םניח , תעיז  ינולגו  תחפוק  שמשב  ךרענש 
םיילולפאה םירבהמ  .ינויצה  ומוהה  לש  תעתעתמה  ותומד  תובקעב  דועצל  םידמוע  םתא  ןטקהו , לודגה  ךסמב  הייפצ 

.סובולגה יבחרב  םיימואלניב  םילביטספב  הרקוי  יסרפ  דע  וצרת , םא  וא , .םייט  םיירפה  בלל  דעו  תויטנדקדה  תויומדהו 
תומחלממ ששואתהל  ןמז  רתוי  תצק  חקל  ירבעה  ומוהל  הנומשו , םישימחה  התנש  חתפב  תבצינ  הנידמהש  "פ  עא

הכישחב תונש ה-70  עצמא  דעו  םישימחה  תונשמ  ןמזה  ריצ  לע  ץופקל  רשפא  היהיש  ךכ  ןוראה  תא  ץורפלו  תואמצעה 
היה דיחיה  יאומוהה  םויקהו  תימואלה , הוואגה  לש  הלקשמ  דבוכ  תא  אשייש  יגוציי  ומוה  ףא  היה  אל  זא  דע  .תטלחומ 

תוקדל הכז  אל  לבא  תימואלה  העדותה  תא  רדחש  ישוש  ןמלזל  וא  תואמצעה , ןג  לש  תוקירומה  תואשדמל  רומש 
לש יפוסניא  לובמב  ידימ  הכורא  הקיתש  לע  ומצע  תא  הצפמ  ינויצה  ומוההש  הארנ  : " טפשמב םייתסמ  רמאמה  .ךסמ "

תמאב לארשי  ידלי  אבה  תואמצעה  דעצמ  תאש  ריבס  יוכיס  שי  הזה  בצקב  ךישמנ  םא  .תירשפא  הידמ  לכב  תועפוה 
עיגהל ךירצ  וצרת ) םא  ןוראהמ , האיצי  וא   ) תורגבתה ךילהת  לכב  ומכ  ילואש  וא  לארשי , לגד  דצל  הוואג  לגד  םע  וגגחי 

" .עצמאה תא  אוצמל  ידכ  םירטסקאל ,

האגה הליהקה  יפלכ  רוביצה  תודמע 

הלאש ךמותהלאש דגנתמךמות דגנתמ
אלאל
עדוי עדוי

תורעה תורעה

םאה קיסעמ , תייה  םא 
לבקמ תייהש  בשוח  התא 

? הדובעל תיבסל  וא  ומוה 
82%14%4%

תמועל 55% בויחב , ובישה  קר 36%  םידרחה  ברקב 
.הדובעל םתוא  םילבקמ  ויה  אלש  ורמאש 

דגנ וא  דעב  התא  םאה 
םיאושינב תיקוח  הרכה 

? םיינימ - דח
59%33%7%

תירבמ םילועה  ברקבו  יתרוסמהו  ינוליחה  רוביצב 
בור תאז , תמועל  .דחוימב  הבחר  הכימתה  תוצעומה 

םידגנתמ םידרחהו  םיברעה  םייתדה , לש  טלחומ 
.לארשיב םיינימ־דח  םיאושינל 

אל וא  רשפאל  ךירצ  םאה 
תייגוסב ןויד  רשפאל 

"ס? היבב תינימה  הייטנה 
67%24%9% 

רשפאמ תייה  םאה 
תברקב תויהל  ידרחהךידליל  רוביצה  ברקב  המשרנ  רתויב  הברה  תודגנתהה 
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- דח םירוהל  םידלי 
? םיינימ

יברעהו68%24%8%

דגנ וא  דעב  התא  םאה 
דח תוגוזל  תורשפא  ןתמ 

םידלי ץמאל  םיינימ 
? לארשיב

66%27%7%
דעב םהש  ורמא  םייתדהמ  םייתרוסמהמ ו–55%   67%

םיינימ־דח תוגוזל  ץומיא  תורשפא  ןתמ 

ןתמ דעב  התא  םאה 
- דח תוגוזל  תורשפא 

יכילה עצבל  םיינימ 
? לארשיב תואקדנופ 

64%29%7%
הכימת ועיבה  םייתדהמ  םייתרוסמהמ ו–42%   66%

תויבסלו םיאומוהל  םג  תואקדנופה  יכילה  תחיתפב 

דגנ וא  דעב  התא  םאה 
םיאומוהל תורשפא  ןתמ 

? םד םורתל 
63%25%12% 

הכימת דעב  התא  םאה 
לש תינויווש  תיביצקת 
לש םינוגראל  הנידמה 

? האגה הליהקה 

66%24%10% 

ךירצ אל  וא  ךירצ  םאה 
הוואג ידעצמ  רשפאל 

? לארשיב

34%
 - 20%)

ךירצ
רשפאל

המכב קר 
( םירע

40%7% 

אל וא  ךמות  התא  םאה 
לארשי םודיקב  ךמות 

? האג תורייתל  דעיכ 
54%34%12% 

דגנ וא  דעב  התא  םאה 
ןויוושב ריכתש  הקיקח 

- דח תוגוזל  אלמ  תויוכז 
ימוחת לכב  םיינימ 

? םייחה

70%23%7%

ומכ אלמ , ןויווש  דעב  םה  יכ  ורמא  םינוליחהמ   89%
םייתרוסמ ו-46% םמצע  ורידגהש  םילאשנהמ   72%

.םידרחהמ דבלב  תמועל 8%  תאז , .םיברעהמו  םייתדהמ 
םיינימ־דחל תויוכז  ןויוושב  הכימתה  ירועיש  ןכ , ומכ 

.םישנ ברקב  רתוי  םיהובג 

היה ךידלימ  דחא  םא 
וא ומוה  אוהש  זירכמ 
לבקמ תייה  םאה  תיבסל ,
וא תינימה  ותייטנ  תא 

? אל

70%19%11%
אל יכ  ובישה  םילאשנה  בור  ידרחהו  יברעה  רוביצב 

םהידלי לש  הזה  םייחה  חרוא  תא  םילבקמ  ויה 

.םיגייתסמ תסנכב  םיאג ; תוגוזל  אלמ  תויוכז  ןויוושב  םיכמות  םילארשיהמ   70% .ןליא 15.12.2013 . רואילו , ןתנוהי  סיל , רוקמ :
.ץראה

.גולאיד ןוכמ  םינותנ :

רעונה אשונ  תא  הלעהו  םיבר  םייתרושקתו  םיירוביצ  םידה  ררוע  טסוגואב 2009  רעונ " רב  ב" עריאש  דירחמה  חצרה 
רעונה ינב  םיווח  םתואש  םיברה  םיישקל  ילארשיה  רוביצב  םיבר  ופשחנ  הנושארל  .תירוביצה  העדותל  יב  " טהלה
הייטנ  ) םילארשיל יסופיטה  ןוסירה  רסוח  .הרבחב  םמוקמ  לע  םיקבאנו  םילבוס  ןיידע  םה  המכ  דע  שחמוהו  םיב  " טהל

לעו םיטרפ  לע  םישקמ  ןיידע  תינרמשה  תרוסמה  תא  םאות  וניאש  המ  יפלכ  יטמגיטסה  סחיהו  הטוב ) ןפואב  אטבתהל 
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םיקלח ןכ , לע  רתי  .םילופכ  םייח  להנל  םיבר  לע  םיפוכו  םתויגוז  תאו  תינימה  םתוהז  תא  ףושחל  םיינימ  דח  תוגוז 
וייח .עוושמ  עדי  רסוחו  תומודק  תועד  לשב  תיב  " טהלה הליהקה  לש  התוליעפמ  םיגיוסמ  תילארשיה  הרבחב  םילודג 

- דח תוגוז  רמוחו  לק  דחי , םג  תיתרבחהו  תימצעה  הלבקה  רושימב  םיבר , םיישק  םויה  םג  םיפוצר  ילארשיה  האג ' לש ה'
- םוקמב םיישק  יתרבח , יודינ  יתחפשמ , יודינ  דבכ : ריחמ  םיבר  םירקמב  הבוג  הז  םייח  - חרואב הריחבה  .םיינימ 

ידמל םיחיכש  ןיידע  יבופוב  " טהל עקר  לע  תומילא  יעשפו  היבופומוה  .דועו  םייטרקוריבו  םיילכלכ  םיישק  הדובעה ,
השובה לשב  העיגפ , לע  םיחוודמ  םקלח  קר  רשאכ  ןלוכמ ,) העיגפה  איה  סרדנ -  ' גסנארטה תייסולכואש ה-ט - ' המוד  )

, םידליה ינגב  לגרודכה , ישרגמב  םישיבכב , תוצופנה  תוללקהמ  ןיידע  ןה  "ב  ויכו לניסקוק " " " ומוה אי   " .ךכב הכורכה 
.יטנרטניאה בחרמב  יאדוובו  אבצב  רפסה , יתבב 

סחייתהל איה  תחוורה  הייטנהו  תלטובמ  אל  היצזיפיטואירטסב  הקול  ןיידע  םיב  " טהלה גוציי  הבחרה  תרושקתב  םג 
לולכמ לעב  ליגר  םדא  ךכ  רחא  קרו  תיבסל  וא  ומוה  לכ  םדוק  " ) ליפאמ סוטטס   " הנכמ היגולויצוסהש  םיחנומב  םהילא 

תרושקתה םיקינעמש  תיבגה  חורה  .הדמתהב  תאלמתמ  הקירה  סוכה  רומאכ , לבא  תונוכתו .) םיכויש  לש  בחר 
םינב רתויו  רתוי  .תומודק  תועד  השילחמו  םיב  " טהלה דמעמ  תא  תקזחמ  תונמאה  םלועו  טפשמה  הימדקאה , תינוליחה ,
ףקומ לדגו  ךלוה  רועישו  םהיתומא , ץוחמ ל-ד ' םג  םימלשו , םייולג  שפוח  ייח  תויחל  םיכוז  האגה  הליהקה  לש  תונבו 

, ביבא לתל  ץוחמ  ללוכ  לדגו , ךלוה  תויב  " טהלה תוחפשמה  רפסמ  םג  .הבורקה  םתביבסב  תוחפל  הלבקו  הבהא  תושגרב 
.אבאו אבא  וא  אמאו  אמא  שיש  יעבט  הז  ובש  םלועל  םילדג  םיבר  םידליו 

"ב טהלה  ) תילארשיה הרבחה  תוצובק  לכב  תורעתהל  ולכוי  ןהירבחו  תואגה  תוצובקה  תא  קרפל  היהי  רשפא  ובש  םויה 
יבט " הלה  Y-רוד ה לבא  .תשקל  רבעמ  םש  יא  ונל  הכחמ  דוע  רקש ) ייח  תויחל  םבורב  םיסונא  ןיידע  םיברעהו  םידרחה 

.וימדוקמ תרחא  תואיצמ  ךותל  חמוצו  דלונ 

תויתדה תדימ  יפ  לע  תיבסל  - ומוהה הליהקה  יפלכ  ילילש  סחי 

ידרח יתד יתרוסמ ינוליח
0%

25%

50%

75%

100%

עוגיפה ינפל  רבכ  םאה  לארשיב : תיבסל  - ומוהה הליהקל  סחיה  .לאכימ 15.9.2009 . בופיליפו , הנא  ןמלפנק , לעי ; רדה , רוקמ :
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  ריקה .? לע  תבותכה  התייה 

סחיה והמ  : " הלאשה (. 1.8.2009  ) ביבא - לתב יבסל  - ומוהה ןודעומב  חצרה  ינפלמ  ןה  תואצותה  .דבלב  םידוהי  לש  םגדמ  תורעה :
?" תיבסל - ומוהה הליהקל  ךלש 
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הדע יפ  לע  םידוהי  ברקב  תיבסל  - ומוהה הליהקה  יפלכ  ילילש  סחי 

ישילש רוד  םירבצ :
לארשיב

םיזנכשא םיחרזמ
35%

40%

45%

50%

55%

עוגיפה ינפל  רבכ  םאה  לארשיב : תיבסל  - ומוהה הליהקל  סחיה  .לאכימ 15.9.2009 . בופיליפו , הנא  ןמלפנק , לעי ; רדה , רוקמ :
.היטרקומדל ילארשיה  ןוכמה  ריקה .? לע  תבותכה  התייה 

- ומוהה הליהקל  ךלש  סחיה  והמ  : " הלאשה (. 1.8.2009  ) ביבא - לתב יבסל  - ומוהה ןודעומב  חצרה  ינפלמ  ןה  תואצותה  הרעה :
?" תיבסל

.לארשיב םיב  " טהלה ברקב  םיירוד  - ןיב םילדבה  יתטישו  ףיקמ  ןפואב  ןוחבל  דעונש  ינכדע  יריפמא  רקחמ  ךרענ  םרט 
םיקיתוו םע  תובותכתו  תוחישמ  ונלש  תומשרתהמו  לארשיבו  םלועב  תונורחאה  םינשב  ושענש  ץולח  ירקחממ  לבא 

םימייק יכ  הלוע   - Y-רוד ה ינב  םיב  " טהל םע  ןכו  רעונ  ינבו  םיריעצ  םע  רידס  עגמב  םיאצמנש  םישנא  םע  הליהקב ,
ןאכ תללוחתמש  תוריהזב  רמול  וליפא  רשפא  .דיתעב  האגה  הליהקה  לע  ועיפשי  דועו  םיעיפשמש  םיניינעמ , םילדבה 

.הכפהמ

ןכלו םידלי ) קר  ויה  םה  רפתה  תפוקתב   ) תילארשיה הרבחב  ךשוחה  תופוקת  תא  ווח  אל   Y-רוד ה ינב  םיב  " טהלה בור 
דוע ויה  לבא  .םהל  ומדקש  תורודמ  הנוש  היה  תינימה  הייטנהו  תירדגמה  תוהזה  םוחתב  םבוציע  ךילהתש  יעבט 

.הזה קרפב  ןלהל  רוקסנ  ןתואשו  הזה , רודה  לע  ןמתוח  תא  ועיבטהש  תויתוברת  תועפשה 

ןוראל ןוראל שדח   שדח חתפמ   חתפמ

רתוי םדקומ  םמצע  תא  םילגמ 
, תפיוזמהו היופכה  תילאוסקסורטהה  תוהזה  הגרדהב  תפלחומ  ובש  ימצע , יוליג  לש  ךילהת  איה  ןוראהמ " האיציה  "

תועדוותה םיאבה : םיביכרמה  תא  בורל  ללוכ  הזה  טושפ  אלהו  באוכה  ךילהתה  .תיתימאו  תיתוהמ  תיב  " טהל תוהזב 
םירחא ינפב  הפישח  ימצע , גוית  הנושאר , תינימ  - דח תוסנתה  תובהאתה ,) בורל   ) תינימ - דח הכישמ  לש  המויקל 
ועיפוי ךשמהב  .תיב  " טהלה הליהקה  םע  ןושאר  שגפמו  רתוי ) םיבחר  םילגעמל  ךכ  רחאו  הבורקה  הביבסל  הליחת  )

תא רתוי  םלוהה  םייח  חרואו  תימצע  הוואג  חותיפ  ךות  השדחה , תוהזה  םע  המלשהלו  הרכהל  ךרדב  םיוולנ , םיבלש 
.ב " טהלה יכרצ 
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תוכרעמב תוסנתהו  אשונב  קוסיעמ  תוענמיה  לש  הפוקת  םג  םיבר  םירקמב  ללוכו  הנוש  טעמ  ךילהתה  תויבסלה  לצא 
.םירבג םע  םיסחי 

ול יתתנ  אלש  הווקמו  .הזל  הביס  וא  ץורית  יל  ןיא  .תיבסל  ינאש  עדי  אוה  .ברעה  תא  ותיא  יתמייסש  רוחב  יתרכה  "
ההמכ ינא  המכ  יל  ריהבה  הז  .הז  לע  תרעטצמ  אל  ינא  .עגמ  תצק  יתיצר  לכה  ךסב  .וב  תניינועמ  ינאש  אווש  תווקת 

" .השיא םע  יתימא  רשקל 

ינבא תא  טטרישש  לארשיב ) "ב  טהלה תליהק  לש  הרבסההו  ךוניחה  זכרמ   ) ןשוח ןוגרא  לש  רקחמ  םסרופ  ב-2011 
: םיאבה םיאצממה  ולע  רקחמהמ  .לארשיב  םיב  " טהל לש  תינימה  הייטנה  שוביגב  ךרדה 

הייטנל עגונב  םיטבל  תינימ , - דח הכישמ  תונוש , תשוחת  אוה : יללכה  ךרדה  ינבא  רדס  םילאוסקסומוהה , תצובקב  "
, רבגב תובהאתה  תילאוסקסומוהה , תינימה  הייטנב  ןוחטב  הירחאל  טעמו  םינימה  ינש  םע  תינימ  תוסנתה  תינימה ,

תפישח ףוסבלו  הנושאר , תויגוז  הירחאל  טעמו  החפשמל  תינימה  הייטנה  תפישח  רחא , םדאל  תינימה  הייטנה  תפישח 
.הדובעב תינימה  הייטנה 

, רבג םע  תינימ  תוסנתה  תינימ , - דח הכישמ  תונוש , תשוחת  אוה : יללכה  ךרדה  ינבא  רדס  תויבסלה , תצובקב 
( םיטבלה וא   ) תינימה הייטנה  תפישח  השיא , םע  תינימ  תוליעפ  תינימה , הייטנל  עגונב  םיטבל  השיאב , תובהאתה 

תפישח ףוסבלו  החפשמל  תינימה  הייטנה  תפישח  הנושאר , תויגוז  תיבסלה , תינימה  הייטנב  ןוחטב  רחא , םדאל 
.הדובעב תינימה  הייטנה 

ןהירחאל טעמו  ליגה  ותואב  עצוממב  םלצא  תורוק  םינימה  ינש  םע  תוינימה  תויוסנתהה  רשא  םילאוסקסומוהל , דוגינב 
םע תוסנתהה  ןיבל  םירבג  םע  תוסנתהה  ןיב  יתועמשמ  ןמז  רעפ  אצמנ  תויבסלה  לצא  תינימה , הייטנב  ןוחטב  עיפומ 

, הריעצה ליגה  תצובקב  דחוימב  םיאומוהה , לצא  יכ  ןייצל  שי  .תינימה  הייטנב  ןוחטבה  ןיבל  וז  תוסנתה  ןיבו  םישנ ,
תויווחב וסנתהש  הובג  זוחא  ונשי  ןהיניב  רשא  תויבסלל , דוגינב  תאז  .םישנ  םע  תינימ  הסנתה  אלש  רכינ  זוחא  ונשי 

.םישנ םע  ןהו  םירבג  םע  ןה  תוינימ 

החפשמל ןכמ  רחאל  והשלכ ,)  ) והשימל םירפסמ  תישאר  תינימה : הייטנה  תפישח  לש  ההז  רדס  רתוא  תוצובקה  לכב 
ורפיס יכ  תוחוודמ  ןה  הירחאל  קרו  הנושארה  תיבסלה  תויגוזה  העיגמ  תישאר  תויבסל  לצא  .הדובעב  ףוסבלו 

וב ליגהש  וא  הנושאר , תויגוז  לש  המויק  לע  םיחוודמ  ןכמ  רחאל  קרו  החפשמל , םירפסמ  םדוק  םיאומוה  לצא  .החפשמל 
.ההז הנושארה  תויגוזהו  החפשמל  םירפסמ 

לע םיחוודמ  תויבסלו  םיאומוה  ףסונב  .תינימה  /ה  ותייטנ םע  םדאה  לש  תומלשה  תדימ  תרבוג  ךכ  ליגה  הלועש  לככ 
.תוי / םילאוסקסיבל האוושהב  תינימה  םתייטנל  רשקב  ההובג  תומלש  תשוחת 

םירדנ ' גסנרט םיאומוה , תויבסל ,  ) םיב " טהל םירבח  תומכב  היילע  לע  םיחוודמ  םיבישמה  ליגב , היילעה  םע 
םע םייתרבח  םירשק  לש  רתוי  טעומ  רפסמ  םילאוסקסיבל  הז , יתרבח  אשונל  רשקהב  םגו  םהל , שיש  םילאוסקסיבו )

.תויבסל / םיאומוהל האוושהב  םירחא  םיב  " טהל

םיינכדע םירקחמב  ואצמנש  ולאל  םימוד  ץראב , תינימ  הייטנל  תורושקה  תויתוחתפתהה  ךרדה  ינבא  תודוא  םיאצממה 
המוד הרוצב  םיעיפשמ  תוארנו , תיתרבח  תוחיתפל  םירושקה  םייתרבחה  םיכילהתה  יכ  הארנ , .תירבה  תוצראב  וכרענש 

" .ב " הראב הרבחה  לע  ןהו  תילארשיה  הרבחה  לע  ןה 

ידכמ קומעו , בכרומ  ךשמתמ , ךילהת  אוה  "ב ) טהל ךתויהב  הרכהה  רמולכ   ) ןוראהמ האיציה  ךילהת  יכ  שיגדהל  בושח 
דצב הז  םימייקתמ  םיבצמה  ינש  םירקמה , תיברמב  .ול  הצוחמ  וא  ןוראה  ךותב  ימוטוכיד : ןפואב  ורידגהל  היהי  ןתינש 

ויתימע ךא  ותוהז , לע  םיעדוי  "ב  טהלה לש  ותחפשמ  ינבו  םיבורקה  וירבח  םיתעל  לשמל , ךכ  .םינתשמ  םינונימב  הז 
.אל דודה  ןב  וא  הדודהו  הדובעל 
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תאש שדח  םוקמ  לכב  םיעדוי -  םלוכו  גוז  תב  ךל  שי  םא  םג  הדעו , םע  לבק  תאצי  םא  םג  ןוראל , ץוחמ  היח  תא  םא  םג  "
תויהל יושע  הז  .תיטיירטס  תאש  איה  תיסיסבה  החנהה  יכ  .ןוראב  תא  הריכמ -  תאש  שדח  םדא  לכ  לומו  וילא , העיגמ 

תא ךל , ריכהל  עיצמ  והשימ  האושנ , תא  םא  לאוש  והשימ  .הלוע  דימת  הז  והשיתמ  לבא  ןמזהמ , קלח  תובישח  רסח 
וללה םירקמה  לכב  םידלי - ) ךל  שי  םא  רקיעב  " ) ךלעב  " רמוא והשימ  ךלש , הפתוש " ה" לע  לאוש  והשימו  תויגוזב 
היהת המ  תעדל  רשפא  יא  ירה  םעפ  ףא  יכ  .תאצל  םאהו  תונעל , ךיא  טילחהל  הכירצ  "כ  חאו תעתפומ , עגרל  תא  םימודו 

" .רמגנ וניאש  ןוראה  םש , דימת  דימת , אוה  .הבוגתה ]...[ 

תילולימ תומילא  ףאו  םירשק  קותינ  ןוגכ  הביבסהמ , תופירח  תובוגתב  הוולמ  ןוראהמ  םהלש  האיציהש  םישנא  שי 
ןוראהמ האיציה  ךילהתש  הלאכ  תאז  תמועל  שי  .הלקה  תשוחתב  הוולמו  רתוי  קלח  ךילהתה  םירחא  לצא  .תיזיפו 

תויהל םיכישממה  םיבר  םג  ןבומכ  שיו  .תובר  םינש  םיכשמנש  םישק , המשא  תושגרו  ןופצמ  ירוסייב  םלצא  הוולמ 
.םייחה ץק  דע  תיתימאה  םתוהז  תא  םמצעל  וליפא  םיתעלו  הביבסל  ףושחל  ילבמ  םתביבס , ךותב  םיסונא " "

, לשמל ךכ  .החפשמל  החפשממו  םדאל  םדאמ  הנתשמש  ןוראהמ , האיצי  לש  גוס  םיווח  "ב  טהלה יבורק  םג  השעמל ,
םיניטקמ וא  דוסב  רבדה  תא  םירמוש  םתצקמו  תב  / ןבה לע  הרושבב  םהירבחו  םהיבורק  תא  םיפתשמ  םירוההמ  תצקמ 

(. ךשמהב טוריפ   ) ליפורפ

תינימה ותוהזמו  וליגמ  "ב , טהלה לש  יגולוכיספהו  יתוברתה  עקרהמ  עפשומ  ןוראהמ  האיציה  ךילהת  םירבדה  עבטמ 
תחתפתמ אל  תינימה  תוהזהו  הייטנה  םיבר  םירקמב  יכ  ןייצלו  גייסל  םג  בושח  רדנ .) ' גנרט לאוסקסיב , תיבסל , ומוה , )

וב םיבלש  רפסמב  אצמיהל  םג  ומכ  וייח , ךלהמב  םימדוק  םיבלשל  רזוח  ומצע  אוצמל  יושע  "ב  טהלה .יראיניל  ןפואב 
.תינמז

: ןוראהמ האיציה  יסופדל  סחיב  תפסונ  תינורקע  הדוקנ  ןייצמ  המק  תימע  ד"ר 

םדא ינפב  תינימה  ותייטנ  לע  ריהצמ  אוהש  תע  לכב  ומוה , לכ  לש  וייח  לכ  ךרואל  תכשמנ  תינימה  הייטנה  לע  הרהצהה  "
, םייחה לכ  םישחרתמ  הלא  םיכילהת  .תונווגמ ]...[  םיכרדב  עצבתהל  היושעו  תילולימ , חרכהב  הניא  הרהצהה  .רחא 

ירופאטמה ןורא ' ה' לש  ויתונפד '  ' .תינימה ותייטנ  יבגל  וחיש  ןב  תא  עדיל  םאה  טילחהל  ומוהה  לע  תע  לכבש  םושמ 
ךכיפלו ילע '? /ת  עדוי איה  / אוה םאה  : ' הלאשה תלאשנ  תלוזה  םע  ךוותמ  וא  רישי  עגמ  לכב  ןותנ : עגר  לכב  תונבנ 
םישנאל יכ  םימיוסמ , חיש  ינב  ינפב  תינימה  ותייטנ  לע  ריהצהש  ימ  לצא  םג  תמייתסמ , הניא  םלועל  ןוראהמ  האיציה 

" .יוסח ןיידע  עדימה  םירחא 

ינב לארשיב  םג  םלועב , םירחא  םיבר  תומוקמב  ומכ  .ילבולגל  השענו  ץווכתמ "  " םלועה הבש  הפוקתב  לדג   Y-רוד ה
תונורתימ דחא  .דועו  היזיוולט  תורדס  הקיזומ  םיטרס , תיראלופופה -  תוברתה  לש  םימוד  םייוריגל  םיפושח  רעונ 
תועצמאב  ) רתוי תובר  תויביסנטניאבו  תולקב  םיפשחנ  םהש  "ב , טהלה תייסולכוא  לש  רשקהב  תאזה , הרומתה 

ךילהת תא  קומע  ןפואב  הנשמ  וזה  הפישחה  .יוקיחל  םילדומ  םרובע  םיווהמש  םי , " בטהל םירגובמל  תרושקתה )
תורודמ ךכב  םתוא  הלידבמו  םמלוע , תפקשה  תאו  תולפרועמ ) תושוחת  םהל  הרידגמ  לשמל ,  ) םהלש תורגבתהה 

התיחפמש  ) עדימה תכפהמו  תוגירח  לש  הרוצ  לכל  תרבוגה  תיתרבחה  היצמיטיגלה  תיטסינימפה , העפשהה  .םימדוק 
ללצ יברעמה  םלועב  ןוראהמ  האיציה  ליגש  םיארמ  םירקחמ  םנמאו  .ןוראהמ  האיציה  לע  םויה  הלקמ  תומודק – ) תועד 

9. ליגל  דרי  ןותחתה  חווטהו  ליג 16 , תוביבסל  תומדקומה   20 ־ה תונשמ  ןורחאה  רושעב 

ךרענש רקחמב  .םינשה  םע  דרויו  ךלוה  ןוראהמ ) האיצי  הז  ללכבו   ) תינימה הייטנה  תשבגתמ  ובש  ליגה  לארשיב , םג 
10-16 םיעשתהו ל : םינומשה  תונשב   20-22 ץראב מ : דרי  תינימה  הייטנה  שוביג  ליג  יכ  אצמנ  "ן  שוח ןוגרא  ידי  לע 

(. ןוראהמ טלחומ  ןפואב  ואצי  רקחמב  םיקדבנה  לכ  אלש  םושמ  םיקיודמ  םינותנ  גישהל  השק   ) םויה

ךומנ יכה  ליגה  םינש  שולש  ינפל  .ןמזה  לכ  םידרויו  םיכלוה  םיליגה  : " טסילכלכל האג , רעונ  ןוגרא  "ל  כנמ ינפד , רנבא 
ןוגראל .ץעייתהל  םיצורו  הנושאר  הכישמ  םישיגרמש  ינב 11–12  הברה  םיעיגמ  םויה  היה 13 . ונילא  ונפש  םיריעצ  לש 

". טנרטניאב ונלש  םיכנוחל  םתוא  חולשל  ץלאנ  ינאש  הככ  ליגמ 14 , קר  ףרטצהל  רשפא  ונלש 
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היזיוולטה תעפשה 
תימדתב לחש  לחוזה  יונישהש  יעבט  ןכלו  ירחסמה  רודישה  תכפהמו  היזיוולטה  יכרב  לע  לדגש  רוד  אוה   Y-רוד ה

יסופד לע  םג  םירבדה  עבטמו  םיב  " טהלה רודה  ינב  לש  תימצעה  םתימדת  לע  ועיפשה  יתיבה  ךסמב  תיבסלהו  ומוהה 
רוד ה- לש  תבצעמה  היווחה  לע  ןתעפשהש  תוננוכמה  היזיוולטה  תוינכותמ  המכ  רוקסנ  ןלהל  .ןוראהמ  םהלש  האיציה 

: םימדוק תורודמ  םתוא  הלידבהו  תיתועמשמ  התיה  יב  " טהלה  Y

הסרג ןיעמ  היה  ןושארה  ץורעב  ב-1993  רבכ  רדושש  ןיינעלו ," טיירטס   " ילארשיה םוקטיסה  .ןיינעלו   .ןיינעלו טיירטס   טיירטס
( קוטשנייו יפר   ) ינור הלילעה -  זכרמב  האג  תומד  הנושארל  הגיצה  הרדסה  תחא ."  הרידב  השולש   " לש תילארשי 

טיירטס רבתסמ ש" דבעידב  .וב  תבהואמה  ותפתוש  ףשר ,) ןופירט  תרנכ   ) יריש םע  הריד  קלוחש  ןוראב  ייג  יפרג  בצעמ 
, היזיוולט תינכות  ביבס  ןושאר  רבשמ  שרדנ  הארנה  לככש  ןוויכ  הנמז , תא  המידקהש  עגר  לש  החלבה  התיה  ןיינעלו "

.םרזה תא  תמאב  חתפישו  םויה  רדס  לע  אשונה  תא  הלעיש 

העבקש הניטקה " תורדרדיהו  ןימ  תולחמל   " תידרשמ ןיב  הדעו  ךוניחה  דרשמב  המקוה  ילויב 1971  .םיחותפ   .םיחותפ םיפלק   םיפלק
.ןימ יסחי  םויק  לע  תוטלחהב  רושקה  לכב  רגוב  תעד  לוקישל  תלוכיבו  םלוה  עדימב  םידיוצמ  םניא  רעונה  ינב  יכ 
ליגל תחתמ  םיניטק  ןיב  ןימ  יסחי  לש  םמויקלו  תירסומה  תורדרדיהה  תייעבל  יתעינמ  ןורתפכ  זא  ספתנ  ינימ  ךוניח 

, הקיסומ ל' הדעווה , "ח  וד יפ  לע  ורסמתיש , םיעמשוממ  םיחרזא  תריציל  ןורתפ  הווהי  אוה  יכ  התיה  החנהה  . " 18
ינימ ךוניחל  הדיחיה  תא  תנשב 1973  ךוניחה  דרשמ  םיקה  הדעווה  תונקסמ  תובקעב   '." תורחא תוינמואו  המארד 
ףוס תארקל  קרו  ךוניחה , דרשמב  תיגוגדפה  תוריכזמהמ  קלח  הדיחיה  התוויה  ןושאר  בלשב  .החפשמ  ייחל  ךוניחלו 

.יתלשממה דרשמב  יצועיי  - יגולוכיספה תורישהמ  קלחל  הדיחיה  תא  ךפהש  ינוגרא  יוניש  ךרענ  םינומשה  תונש 

תוילאוסקסומוה  ) תינימ דח  הייטנ   ' תרתוכה תחת  תייוסינ , הרודהמב  תרבוח  ךוניחה  דרשמ  איצוה  תנשב 1996 
יכ תובתוכה  ונייצ  תרבוחה  חתפב  .אשונב  רועיש  יכרעמ  השולשל  העצהו  יטרואית  רמוח  הליכה  תרבוחה  תויבסלו .')

םיאומוהה אשונ  לע  ןימא  עדימ  לבקל  ןוצר  וליגש  םירוהו  ךוניח  ישנא  לש  תולאשו  תוינפ  לע  תונעל  התרטמ 
אל הז  לבא  יתדהו ,) ידרחה  ףגאהמ  רקיעב   ) רוביצ ישנא  לש  תויודגנתהו  םיישקב  לקתנ  תורבוחה  חותיפ  .תויבסלהו 

ץראה יבחרב  ןויע  ימי  וכרענ  םג  הנושאר  .יתכלממה  רזגמב  םייכוניחה  םיצעויה  לכל  התצפהו  התקפה  תא  ענמ 
.ובאטל זא  דע  בשחנש  אשונ  לע  םינכתה  תעמטהל 

אל םג  תורורב  תוביסמו  ידסממה  יונישה  םע  והדזה  אל  רמה , ןולובז  יתדה  ךוניחה  רש  תגהנהב  דרשמה , ישאר  תאז , םע 
תרדס התיה  ץירמתהו  הליעה  ב-1997 . הנש -  רובעכ  השחרתה  תשקבתמ , הבר  הדימבו  תניינעמ , תינפת  .ותוא  ודדוע 

תינכות לכ  .יכוניחה  ץורעב  הרדושש  םיחותפ " םיפלק   " םשב ןוזניבור , ביתנ  תייחנהב  תיעובש  חוריא  תוינכות 
שומיש הבושתב , הרזח  ןוגכ  תקולחמב , תויונש  תועפות  הז  ללכבו  ץראב , רעונ  ינב  קיסעמה  רחא  אשונל  השדקוה 
תוינימ דחה  אשונל  השדקוה  תוינכותה  תחא  .המודכו  תותכל  תופרטצה  ריעצ , ליגב  ןימ  יסחי  םזילוהוכלא , םימסב ,

תא בל  יוליגב  וחטש  םיפתתשמה  .ומוה  ןבל  םאו  תיבסל  הריעצ  לאוסקסיב , ריעצ  םיאומוה , םיריעצ  ינש  הב  וחראתהו 
תאצל ישוקה  הרבחה , לש  יטמגיטסה  הסחי  ןוגכ  יב , " טהל רעונל  תורושקה  תונוש  תויגוסב  ונדו  ישיאה  םרופיס 

.הרופו רע  ןויד  םייקתה  ןפלואבו  להקה  תולאשל  ונע  םה  .דועו  תיתרבחה  הביבסהו  החפשמה  םע  רשקה  ןוראהמ ,

"ל) דפמ  ) תרופ ןנח  תסנכה  רבחל  .ושבתשה  םירבדה  לבא  רודיש , דעומ  תינכותל  עבקנ  הכירעהו  םימוליצה  רחאל 
רשה הרוה  היינפה  תובקעב  .הרודיש  תא  עונמל  עבתו  "ל ) דפמ  ) רמה ןולובז  ךוניחה , רשל  הנפ  אוהו  תינכותה  לע  עדונ 

היצמיטיגל ןתמכ  שרפתי  רבדהש  קומינב  רודישה  תא  בכעל  ליבקמבו  תינכותה  לש  תידוסי  הקידב  םייקל 
רודיש תא  לטבל  ץלמוה  רשל  ןבומכ ) רשה  לש  ומעטמ   ) םיחמומ תדעוו  השיגהש  תעדה  תווחב  .תוילאוסקסומוהל 

.םינזואמ םניא  םיפוצה  רעונה  ינבל  תרדשמ  איהש  םירסמהש  קומינב  תינכותה ,

הדוגאה טרפה , תויוכז  תרימשל  הדוגאה  .השרפה  לע  ללוגה  םתסנ  אל  ךכב  לבא  הדעווה , תצלמה  תא  יופצכ  ץמיא  רשה 
תא רדשל  השירדב  רודישה  תושרו  תיכוניחה  היזיוולטה  ךוניחה , רש  דגנ  הריתע  ושיגה  "ף  לק ןוגראו  חרזאה  תויוכזל 

ילילש רסמ  הריבעמו  תויבסלו  םיאומוה  הלפמ  יוטיבה , שפוחב  תעגופ  תינכותה  תליספ  יכ  ןעטנ , הריתעב  .תינכותה 
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הדעווה תדמע  תא  לכו  לכמ  וללשש  ךוניחה  תכרעממו  הטיסרבינואהמ  םיחמומ  תעד  תווח  הפרוצ  "ץ  גבל .םהיפלכ 
.תמדוקה

ןכ לעו  ילאוסקסומוה , םייח  - חרואב תוסנתהל  רעונה  תא  תדדועמ  תינכותהש  ךוניחה , רש  ןעט  הריתעל , ותבושתב 
.תיב " טהלה היווחה  לש  םימיענ " תוחפה   " םיטביהה תא  םג  םיחמומ  וגיצי  הבש  תינכותל , תנזאמ " תפסות   " שרד

, הנבהה לגד  תא  אשונו  טרפה  תויוכז  תא  חפטמ  יחכונה  ןדיעה  יכ  רמאנ  ימדק , טפושה  בתכ  ותואש  ןידה , קספב 
" תנזואמ יתלב   " הניא תינכותה  יכ  עבקנ , דוע  .ב  " טהלה תליהק  תוברל  םיגירחו , םיטועימ  יפלכ  תונלבוסהו  תונלבסה 

םיריעצ םע  שגפמ  תועצמאב  העפותה  םע  תורכהל  הדעונ  איה  ןכש  ךוניחה , רש  ןעטש  יפכ  תיכוניח ," יטנא   " וא
לואשלו ליכשהל  דעונש  הברהב  בחר  והשמ  אלא  םעטמ , ךרדומ  דומיל  ושוריפ  ןיא  ךוניחש  ןעטנ  דוע  .םיב  " טהל

" המילשמ  " תינכות תפסוה  יכ  עבק  דוע  .תינכותה  רודישל  ותודגנתה  תא  ריסהל  ךוניחה  רשל  הרוה  "ץ  גב .תולאש 
הלידגה תיכוניחה  היזיוולטה  .הרודישל  יאנת  הווהמ  הניאו  יכוניחה , ץורעב  םימרוגה  לש  םתעד  לוקישל  הנותנ 

.ןוידל  חפנ  קינעהו  ךסמה  ןמז  תא  לידגהש  המ  דרפנ ,) עובשב  קרפ  לכ   ) םיקלח ינשל  תינכותה  תא  הלציפו  תושעל ,

םיצורעה לכב  אלא  תיכוניחה  היזיוולטב  קר  אל  םיב  " טהל לש  הלקו  החותפ  הגצהל  תיבג  חור  קינעה  "ץ  גבב ןוחצינה 
ןהלש תודליה  םהל , ומדקש  תורודל  דוגינב  . Y-רוד ה יריעצ  ויה  הזה  יונישהמ  לכמ  רתוי  הנהנש  ימ  .תוינכות  ןווגמבו 

"ב טהל לכ  טעמכ  רובע  היגלטסונ  תווהמש  תוננוכמה , תוינכותה  ןלהל  .םייטאפמא  םירסמב  הייפצ  הנושארל  הללכ 
: םוינלימה תישארב  ותורחבו  ותודלי  תא  ריבעהש 

תורסח ךא  תומימת  תובהא  לע  רפסמ  טרסה  .ילקיזומ  היזיוולט  טרס  אוה  ( 1997 " ) בל לעב  לעב  .בל  " .בל לעב   לעב לעב   לעב
היה אוהו  סקופו , יקסבוחוא  לש  ןושארה  ףתושמה  םטרס  והז  .םירגובה  םהייח  ףס  לע  םיאצמנה  םיריעצ , לש  יוכיס 

.תיביטמרונו תיבויח  הייאר  תיווזמ  תוילאוסקסומוהב  תקסועש  הרדסב  הנושארה  תינויזיוולטה  תילארשיה  הריציה 

אוה .הירפירפב  ןטק  בושייב  ררוגתמה  ןוראב , לאוסקסומוהו  ררחושמ  יברק  לייח  ןמקרב ,) חצ   ) ירוג אוה  טרסה  רוביג 
אצמנה ישנו , יולג  לאוסקסומוה  ירוגב  בהאתמ  ליבקמב  .הבורקה  ותדידי  םג  תקשוח  ותואש  רבגב  קשוח  ומצע  אצומ 

םע - ידוקירו םינשי  ןויזיווריא  ירישב  אלמ  ומלוע  .תוינימה  ותויטנ  לשב  תורישהמ  טמתשהל  לקוש  ךא  סויג , ףס  לע 
תוימיטפואל תיניצ  דואמ  הרוצב  סחייתמו  וב , בהאתהש  רוחבהמ  ירוג  עתרנ  הליחתב  .ס  " נתמב הדקרה  גוחב  םידמלנה 

.ימיטניא הדירפ  דוקיר  םידקור  םהינשו  ךכרתמ  אוה  םילשוריב , םידומילל  רבעמה  תובקעב  ךשמהב , םלוא  ולש ,

שולש ךשמב   ) הבקע איה   1997-2001. םינשה  ןיב  הרדושש  תילארשי  היזיוולט  תרדס  איה  ןיטנרולפ " .ןיטנרולפ  " .ןיטנרולפ
ירחאש הפוקתב   ) ביבא לתבש  ןיטנרולפ  תנוכשב  םיררוגתמה  םירשעה  יאליגב  םיריעצ  תרובח  לש  םהייח  רחא  תונוע )

.םירוענה ליג  תא  םינייפאמה  םיחתמו , תובירמ  הדובע , תויורבח , הבהא , ירופיס  ןיבר :) חצר 

ייגה תא  םליג  יאנב ) ירוא   ) יגיא .ינויזיוולט  םייט  םיירפב  זייג  הגיצהש  היזיוולטב  הנושארה  הרדסה  התיה  ןיטנרולפ " "
הנושארל .ןוראהמ  תאצל  השקתמה  םנפומה  רוחבה  וכופיה -  תא  קלופ ) םולשבא   ) רמותו ומצעב , חוטבה  ןצחומה ,

". םירבחהו החפשמה  לומ  םיוולנה  םיישקהו  םידחפל  הנימא  היצרטסוליא  םיפוצל  הנתינ 

םילהנמה םימחול  םיניצק  גוז  זכרמב  דימעהש  ןושארה , ילארשיה  טרסל  בשחנ  ( 2002 " ) רגא ' גו יסוי  .רגא  " .רגא '' גוגו יסוי   יסוי
חתמה תא  גיצה  טרסה  .םייאבצו  םייתרבח  םיצוליא  לשב  םיבבוסה  לכמ  דוסב  רמשנ  םהיניב  רשקה  .ילאוסקסומוה  ןמור 
חתמה תא  ףיקע  ןפואבו  םיב , " טהלה תונוצרהו  םיכרצה  ןיבל  אבצה  תא  ןייפאמה  ילאוסקסורטהה  ירבגה  םזיאו  ' צמה ןיב 

םיב " טהל םיריעצ  רובע  .לארשי  לש  תירבג  טסופה  תיטרקומדה  תואיצמה  ןיבל  תינרמשה  תילארשיה  תוימואלה  ןיב 
תיטנתואה םיסחיה  תכרעמל  םיפוצה  םיפשחנ  הלילעה  ךלהמב  .םיישיאה  םהייחב  תיתימא  המליד  התיה  וז  םיבר 

הווהמ תינימה  םתייטנש  הדבועה  .המימת  הבהאמו  םידחפמ  םיישקמ , תבכרומה  םיריעצ , םירבג  ינש  ןיב  הקומעהו 
.הזה יצולחה  טרסב  הנומטה  תירדגמה  היצמיטיגלל  תמרות  בוצעו  טושפ  הבהא  רופיסל  תיעבט  הרואפת 

םירודישב ךסמל  הבש  הרדסה   2. ץורעב  םינשב 2002-3  הרדושש  תילארשי  םיבצמ  תיידמוק  איה  ינו " .ינו  "ג' .ינו '' גג
הנפוא בצעמ  קאינוק )  ) םלעומ 'י ) גאנ  ) ינו ג' םיישארה  היבכוכ  .לרטנס  ידמוק  טוה  ץורעב  יאמב 2013  םירזוח 
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ןתיא םייב  הרדסה  תא  .תונכשב  הרגה  ןהכ ,)  ) סירוד תינטלתשהו  תינחוכה  ומאו  ןג  תמרב  רגה  ןצחומ  לאוסקסומוה 
תוכזב םג  הרוכז  איה  .םירוביגה  ייחב  םיימוק  םיבצמ  לש  תידרוסבאו  תנצקומ  הגצהב  הנייפאתה  הרדסה  .רנע 

םייוטיב ללש  הז  ללכבו   ) תילאוסקסומוהה תוברתל  תוזימרו  םילימ  יקחשמ  םיפוצרה  םינונשה , םיגולאידה 
" ינו ג'  " דגנמ .יפיטואירטסו  יבופומוה  תודוסיב  היה  תאזה  הרדסב  רומוהש  םירובס  םיבר  יכ  ןייצל  בושח  םיימינפ .)

הרצי איהש  ןועטל  רשפא  ןכלו  רהצומ  לאוסקסומוה  התייה  הלש  תישארה  תומדהש  ךכב  הנמזל  ךרד  תצרופ  התייה 
ץרא  " תינכותב הבול "  " לש תומדה  הרציש  טקפאל  המודב   ) תיתרושקת תוחכונ  תועצמאב  תויאומוהל  היצמטיגל 

(. "מ הרבמ םילועה  לש  םתלבקל  עגונה  לכב  תרדהנ "

תייעיבר לש  יודבה  םרופיס  תא  האיבה  איה  לחה מ-2008 . הרדושש  המרד  תרדס  איה   " ןר תייעיבר  .ןר  " .ןר תייעיבר   תייעיבר
(. ינב 32 םתויהב   ) תחא הנש  ךרואל  םהיניב  הנועטה  םיסחיה  תכרעמ  תא  הראתו  לארשיב  הדלונש  הנושארה  םיחאה 

, תונב יתשל  באו  יאני ) לכימ   ) עטנל יושנ  רישעו , חילצמ  ןובשח  האור  םיחאה -  דחא  אוה  דלופואיל ) דדוע   ) ןר ןתיא 
םיכורכה םיישקה  תא  ףשוח  טירסתה  .ןוראהמ  אצויו  ותחפשמ  תא  בזוע  אוה  ופוסבש  לטלטמ  ימצע  יוליג  עסמ  רבועש 

.ילארשי ךסמ  לע  תינימ  דח  הנותח  הגיצהש  הנושארה  הרדסכ  םג  רכזית  הרדסה  .תויטנתואבו  תושיגרב  הזה  ךילהתב 

התכז אל  הרדסה  . 2003 ־ב לחה  ץורעב 2  הרדושש   , תילארשי םיבצמ  תיידמוק  איה  םעה 1 " דחא  " . . 11 םעה   םעה דחא   דחא
הרדסה התכז  הל  הדהאה  .םיבר  לע  הדוהא  התוא  וכפה  תורזוח  תונרקה  ךא  הרודיש , תעב  תרוקיבה  וא  להקה  תדהאל 

". םעה 101 דחא   " םשב ךשמה  תרדס  תקפהל  הליבוה ב-2010 

לש סחיו  תושפיט  ןיגפמ  םיריידהמ  דחא  לכ  .ןג  תמרב  םעה 1  דחא  בוחרב  ןיינב  ירייד  לש  םהייח  תא  הגיצמ  הלילעה 
הרות עיגה  לארשיב , זייג  לש  היצולובאהמ  קלחכו  ינרדומ  טסופ - ןדיעל  האיכ  : " הילע בתכ  רמות  איגש  .וינכשל  לוזלז 

תרדסבו טלאקה  תרדסב  תיזכרמ  תיאומוה  תומד  ןמסל  ונחלצה  אל  םנמא  זא  .םיימצע  רומוהו  תועדומ  תלעב  הרדס  לש 
ןבואר תיבופובסלה , ץיבורימנ ' הלוש  ומוהה , ליידה  יסוי  יאומוה :"  " חוחינב הלוכ  איה  ירה  לבא  הלש , ךשמהה 

וא ןיפיקעב  תוקסעתמ , דחיש  תויומד  גראמ  םה  הלא  לכ  בופומוהה –  םרמע  יבסל , טקאב  תעפי  / תיפי ילאוסקסיבה ,
.היתויומד תא  ןייפאמש  ידוחייה  רומוהב  לכהו  םיאג , םירסמבו  האגה  הליהקב  ןירשימב ,

ןייצל בושח   ) םיאומוהל רקיעב  רכומש  ךופה " לע  ךופה   " ןונגסב השענ  ותצקמש  הלש , רומוהב  תזעונ  התיה  תינכותה 
קלח היצמיטיגל .) וא  םיפיטואירטס  תפקשמ : איה  המ  יבגל  תקולחמב  היונש  םעה 1 " דחא   " םג ינו " ל"ג' המודבש 
לשב םיברל  הרוכז  איה  .הרדסב  תיזכרמה  תומדה  איהש  לקספ  ירימ  ןשארבו  םירבג  ידי  לע  ומלוג  תוישנה  תויומדהמ 
הלש גולונומה  תוכזב  הרוכז  תיבופובסלה  ץיבורומינ  הלוש  הנממ ."? םיאצוי  םכלוכש  וזה  תינוראה  הז  הפיא  : " טפשמה
( - םידממ לודג  ירבג  ןימ  רביאל  הזימר  םיידי  תעונתב  תנמסמו  " ) הזכ ....הז  תוכירצ  ןתאש  המ   " הרמואב תויבסלה  דגנ 

ירימש תועשורמה  תוללקהו  תינצקועה  תויניצה  םג  .םיאומוה  טעמ  אל  תנייפאמש  תיבופובסל  תיטסיסקס  הרימא 
םיאומוה לש  יניצה  חישה  תא  ארונ  תונייפאמ  וכו )' תרעוכמ  הבלכ ,  ) הלש םיבורקה  יפלכ  בגה  ירוחאמ  תננסמ  לקספ 

תורפ תתיחש  ךות  םיאומוה ) ברקב  תחוור  העפות   ) תוינימ תויצטונוקל  תחא  אל  שלוג  חישה  .תוידדה  תודירי  ללוכש 
, ףוגזיניד ריאמ  לש  םיטוטרילפה  קילאיב , ןמחנ  םייח  לש  םיכשאה  רפסמ  לצרה , לש  ןימה  רביא  לדוג   ) תושודק

(. דועו םיליפעמה  תניפסב  תונקזה  םישנה  לש  תוללרתשהה 

תומדה .רזוח  רודישב  הרדסה  הרדושש  תע  תנש 2010  םירופב  לקספ  ירימל  ושפחתה  םיאומוה  טעמ  אל  בגא ,
ןוטרסב תנשב 2009 . הוואגה  דעצמל  ומורפ  ןוטרס  םלצל  הרחבנ  תיאומוה ) - ורפכ המצע  תא  הגיצמש   ) תיבופומוהה

םג הרדסה  .םיאומוהה  תא  טינקהל  הליחתמ  איה  םימוליצה  רחאל  דימו  דעצמל  םלוכ  תא  הנימזמ  איה  הרואכל 
" ררררררוחש ו" ופאש )" ופאש  ופאש   " לש תוויע  " ) ופמש ופמש  ופמש   " ומכ םייוטיב  .יאומוהה  גנלסה  לע  העיפשה 

.םיאומוהה יפב  זאמ  םירוגשל  וכפה  תינמיתה  הגעב  חב ' שומישו 

אלל  Y-רוד ה לש  בוציעה  תפוקתב  ורדושש  היזיוולטה  תורדס  לכ  ןיבמ  (. (. Queer as FolkQueer as Folk  )  ) שיש שיש םיאג   םיאג יכה   יכה
וז (. Queer as Folk " ) שיש םיאג  יכה   " תיגולותימה הרדסה  איה  ונמייקש ) תונויארה  יפ  לע   ) רתויב העיפשמה  קפס 
םג .תונוע  שמח  תללוכו  תנשמ 2000  לחה   Showtime ץורע ידי  לע  הקפוהש  תידנק , - תינקירמא היזיוולט  תרדס 
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לחה מ-2000. הרדסה  הרדוש  לארשיב 

.הינבליסנפבש גרובסטיפ  ריעב  םייחה  תויבסל  גוזו  םיאומוה  םירבג  השימח  לש  םהייח  רחא  תבקוע  שיש " םיאג  יכה  "
הבהא ירופיסו  תויורבח  תועורפ , יוליב  תואקתפרה  םימסב , שומיש  ןימ , תונצס  תופוצר  הייעיבשה  לש  םהיתולילע 
המרד תרדס  לככ  ךא  םילאוסקסומוה , ייח  לש  יטנתוא  רואית  גיצהל  םידתעתמ  םה  יכ  וזירכה  הרדסה  ירצוי  .םייטמרד 

המ .םיב  " טהלה םייתימאה  םייחה  תא  דחאל  דחא  תפקשמ  איה  םאה  הלאשה  תודוא  תקולחמ  הררוע  שיש " םיאג  יכה  "
האגה הליהקה  תא  םיקיסעמה  םייטילופה  םיאשונה  תא  הפקיש  הרדסהש  הדבועה  איה  ריקל  ריקמ  המכסהל  הכזש 

.םיב " טהלה ייח  לש  תויזכרמה  תויעבה  תאו  םלועב 

התיה איהש  םושמ  ראשה  ןיב  ןווגמ , להק  הב  הפצו   Showtime תשר לש  גניטיירה  תלבט  שארל  הרהמב  העיגה  הרדסה 
, רתויב תוזעונהו  תושרופמהמ  ויהש  םירבג  ינש  ןיב  סקס  תונצס  ליכהש  ןושארה  קרפב  לחה   ) תוזעונ תונצסב  תעפושמ 

(. גנימירו ילאנא  ןימ  תידדה , תוננוא  תוללוכה  תיאקירמאה  היזיוולטב  םעפ  יא  וארנש 

הנועב תופצל  ליחתת  טושפ  האגה , הליהקה  תא  ןיבהל  תחא  לגר  לע  הצור  התא  םא  : " םישולשה תונש  יהלשב  ריעצ 
התוא ךופהל  היהי  רשפאש  ידכ  תנבומ  היצזיטמרד  טעמ  םנמא  אילפהל -  םייושע  םיקרפ   22  ) הרדסה לש  הנושארה 

םש שי  .רבע  םלועב  עצוממ  ומוה  לכ  טעמכש  תויתימא  ךכ  לכ  תויצאוטיס  ףקשמ  שממ  קרפ  לכשכ  תינויזיוולט -  הרדסל 
(. יטנתוא ןיידע  לבא  יפיטואירטס  ןפואב  םיתעל  תויסופיטה  תויאומוהה  תויומדה  לכ  תא  קהלל  דאמ  חלצומ  ןויסינ  םג 

םגו  ) םיאומוה לצא  שיש  המ  תא  וטנ  תפקשמ  טושפ  .היצזילאידיא  םהל  השוע  אל  םיאומוהל , תוחנה  השוע  אל  איה 
.תואיצמב הרוקש  המ  דחאל  דחא  םיבר  םירקמב  הז  תויבסל - )

רבכש ינממ , םיריעצלו  ילש  רודה  ינב  םישנאל  ידצמ .) המזגה  הפ  ןיאו   ) תויטמרד ויה  הרדסה  לש  תובישחהו  העפשהה 
וא דיתעב ) תויהל   ) םיפאוש םה  וילאש  לדומ  יוקיחל ,) לדומ   ) יוקיחל תויומד  ויה  עתפל  םירגבתמכ , הרדסה  לע  ולדג 

.תויצאוטיס םע  םג  אלא  תויומד  םע  קר  אל  תוהדזהל  הווהב .)  ) תוהדזהל םילוכי  םה  ותיאש  לדומ  ךכמ , בושח 
זייג גוז  ררוגתה  אל  לשמל , םיבורק ' םיבורק  .תויטיירטס ב' תורדסל  קר  ףשחיהל  ולכי  זייגה  םיפוצה  הפוקת , התוא  דע 
בוחר ירה  .א  זכרמב ת" ןיינבב  רבודמש  תורמל  ייג -  היה  אל  הנח  לש  הנשמה  - רייד םגו  קטיו 9 , בוחרב  תיעיברה  המוקב 

תורוחבהמ ובהלתה  םינומרוהה  םע  םירענה  הבהא " הלוח  סכלא  .םיאנומשחה ב" תניפ  דלישטור  דש ' םצעב  אוה  קטיו 
( ןקיטנמורה  ) יצנב ןומיל " ומיקסא  .םיסקוסמ ב" לגרודכ  ינקחש  לע  זטניפ  אל  םירגבתמה  םירענהמ  דחא  ףא  .תועפושה 

ןימה תונב  לש  ןבל  תא  שבכ  ומומ  םגו  רחא , רוחב  ףא  לש  בלה  תא  רבש  אל  ךא  ןביל , תא  רבשו  תורוחבב  דימת  בהאתה 
הז תא  םישוע  ונמצע  תא  ןיימדל  ידכ   ) ןשסבש הרוחבה  םע  תוהדזהל  תוסנל  םיכירצ  ונייה  םילוחכ  םיטרסב  םג  .ינשה 

םיצור ונחנאש  ללגב  קר   ) רבגה םע  תוהדזהל  ונילע  היהש  וא  םירבגכ , ונלש  תוהזה  לע  םירתוומ  ונייה  זאו  רבג ) םע 
םיצלאנ ונייה  הזכ  הרקמב  לבא  סוכו ,) םיידש  םע  ונמצע  תא  ןיימדל  םילוכי  אלו  םירבג  ונחנאש  ללגב  קר  וא  ןייזל 

השיאה לעו  רבגכ  רבגה  לע  לכתסהל  םילוכי  טושפש  םיטיירטסל  דוגינב  הזו  .רבג  םצעב  איה  טרסב  השיאהש  ןיימדל 
.תונהילו תוהדזהלו  השיאכ 

ינא .עקרמה  לע  ועיפוהש  םינומשה  תונשב  תוטלובה  תויאומוהה  תויומדה  תא  ריכזא  םא  יד  .היזיוולטל  רוזחנ  אוב  לבא 
' תלשוש  ' הרדסהמ ןביטס  לע  לשמל  רבדמ  ינא  ךב .' לפטמ  והשימ  מ' ינועבצה  זירפמה  רטסימ  לע  רבדמ  אל  רבכ 

בהאמה תא  גרוה  הרגת  ידכ  ךותו  ונב  תא  לבקמ  וניאו  רישע  טפנ  ליא  אוה  ויבאש  ומוה  ןב  .םינומשה  תונשב  הרדושש 
תונשב הרדסב  וניפצ  רשאכש  ןבומכ  הגירהב .) עשרומ  אוהש  תורמל  אלכל  סנכנ  אל  אוהש  ןבומכ   ) ולש ןבה  לש 

גרה םדא   ) רדסב אל  והשמ  ןאכ  שיש  רסמה  תא  ונל  ךווית  אל  דחא  ףא  דחא -  ץורע  היה  יכ  התוא  ואר  םלוכ  םינומשה - 
(. דחא םוי  אלכב  בשוי  אלו 

הדניל  ) לטסירק וא  סנילוק ) ןו  ג'  ) סיסקלא ךל : ודיגי  תלשושמ , םירכוז  םתא  ימ  תא  םיטיירטסה  תא  לאשת  םא  בגא ,
בשוח ינא  ומוה -  ומצעב  היה  ותוא  םליגש  ןקחשה  בגאש   ) .קיילב לש  ומוהה  ןבה  .ןביטס  תא  רוכזי  אל  דחא  ףא  סנווא .)

(. תיראלופופו תמסרופמ  הרדס  ךלהמב  התלע  היגוסהש  הנושארה  םעפה  וזש 
!!!!!!!! תיטיירטס התיה  םיטרסב  היווההו  היצאוטיסה  םג  אלא  תויטיירטס  ויה  תויומדה  קר  אל  וללה  תורדסה  לכב 

הרדס  ) לשמל סליה " ילרבב  .תיטיירטסה ב" היווהה  ךותב  ומוהל  תפשחנ  היזיוולטב -  םיאומוהל  תפשחנ  רבכשכ  וליפא 
ינש אוה  גוזה  הרקמבש  קר  יביטמרונורטה - )!? המכ   ) דלי םיצמאמש  םיאומוה  גוז  לע  קרפ  היה  הילע ) לדג   Y-רודש ה

הקומע הרוצב  הזב  קוסעל  ילב  לבא  םיאומוהל , תיראטינמוה " הווחמ   " ןיעמכ הז  תא  ובינגה  .השיאו  רבג  אלו  םירבג 
תורדסב תיאר  םעפ  יא  םאה  .יטיירטסה  חטשב  ויה  ןיידע  תויאומוהה  תויומדה  תחלצומ  דואמה  ןיטרנולפ " .תיטנתואו ב"

הפיחב ןימינב  ןג  תא  "ל ?) צז  ) תבכרה ןג  תא  ז"ל ?)  ) תואמצעה ןג  תא  ץופישה ?) ינפל   ) ביבא לתב  ריאמ  ןג  תא  וללה 
םיירוביצה םיתורישב  זופחה  ןויזה  תא  תונואסה ? תא  תיאר  םאה  ומד ?) םוקי  םשה   ) ןורכיזה ןג  תא  םולשה ?) וילע  )

וא םיטרסב  זייגב  קוסיע  היה  רשאכ  םג  םתוא  תיאר  אל  .תילילש  ןבומכ  איה  הבושתה  הניחצמה ? תיזכרמה  הנחתב 
 - םכל רשא  תויצאוטיס , ןה  םיירוביצ ) םיתורישו  תונואסו  םינג  לש   ) וללה תויצאוטיסה  יכ  איה  ךכל  הביסהו  תורדסב ,

תיטיירטסה היצוטאיסה  ךותב  התיה  איה  תיאומוה , תומד  התיה  רבכ  םא  םגש  ךכ  ןיא !!!!! טושפ  .ןיא  םיטיירטסה - 
גירח היה  הז  המכ  םירכוז  םלוכ  לבא  ןמטוג , סומע  לש  עוגנ "  " טרסב יתועמשמ  ןפואב  עיפומ  אקווד  ןג " " הש יל  המדנ  )

(. זא
' תויצאוטיס  ' ויה אל  תויומד ,'  ' ויה אלש  דבלב  וז  אל  הבושחו : תפסונ  הדוקנ ) - תת םצעב   ) הדוקנב תעגל  הצור  ינא  ןאכו 
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הייפצה תיווח  תא  קולחל  היה  רשפא  יא  היזיוולטב , תויב  " טהל תויומד  וא  תויצאוטיס , לש  םירירבש  ויה  םא  םגש  ירה  - 
'. שיש םיאג  יכה   ' לש התעפוהל  דע  החפשמ ) םירבח   ) הבורקה הביבסה  םע  םימשרה  וא 

תא ורכזי  םבור  הרדסה , תא  םירכוזש  םישנאל  הרוכז  יכה  הנצסה  וא  קרפה  המ  לאשת  םא  תלשוש .'  ' לש המגודל  רוזחנ 
רפס תיבב  םויה  תחיש  התיה  וז  בטיה -  ותוא  רכוז  ינא  םגש  הדומ   ) תוכמ תוכלוה  סנווא  הדנילו  סנילוק  ןו  ובש ג' קרפה 

המ .החיש  םושל  .הלילה  תחישל  אל  םג  .םויה  תחישל  ךפה  אל  ומוהה  ןבה  ןיינע  הזה .) קרפה  לש  רודישה  תרחמל 
גרוה ןביטס  לש  ויבא  הבש  הנצסה   ) היווחה םע  ודבל  ראשנ  ןביטסב  תורושקש  תונצסה  תא  הארש  ומוה  לכש  רמואש 

: תושרופמה םילמה  תא  דיגהלו  תינימה  ותייטנב  ריכהל  ותחפשממ  עבות  ןביטס  הבש  הניצסהו  ונב  לש  גוזה  ןב  תא 
'(. ייג אוה  ןביטס  '

הילע החישה  םיטיירטסה .) םג   ) הילע ורביד  טושפ  םלוכ  שיש ." םיאג  יכה   " לע לודגל  הכזש   Y-רודל ה דוגינב  תאז  לכ 
.הילע ורביד  םג  יוניש  םשל  לבא  התוא , ואר  םיטיירטס  םג  יכ  תיבסל , / ומוהכ רשי  ךתוא  הגיית  אל  םגו  ובאטל , הכפה  אל 

', יתלעגנ הממ  ', ' יתאנש המ  תא  ', ' יתבהא המ   ' תא תויווחו , םימשר  קולחל  תונמדזה  התיה  םיטיירטסל  םגו  םיאומוהל 
רשקהב תרושקתה  לש  התובישחש  םשכו  ןיטס .' םמהמ ג' הזיא  ' ' ןאירב ךיתח  הזיא  ' ' יתוא םיהדה  המ  יתוא , ןרקיס  המ  '

רבעמ זייג , לע  הרדסה  רודישב  םגש  ירה  םיב , " טהלה םיאשונב  קוסיעה  םצעב  אלא  הלש  ןוגרפב  תוחפ  איה  יב  " טהלה
לדג  Y-רוד ה .הרודיש  םצעב  התיה  הלש  הלודגה  תובישחה  םינגרפמ -  חרכהב  אלש  הלש -  םייטנתוא  דואמה  םינכתל 

תיעבטה הביבסה   ) הביבס םע  רקיעבו  זייג , לש  תויצאוטיס  םע  זייג , לש  םיגשומ  םע  זייג , תויומד  םע  זייג , לש  הרדס  לע 
ךכ תויצאוטיס , / תויומד / םיגשומ םתוא  לכל  ופשחנו  םה  םג  ופצש  םיב ,) " טהלו םיטיירטס  םירבחו , החפשמ  םהלש - 

(. ילש רודל  אל  םג  .סקיאה  רודל  היה  אל  הזה  רבדה   ) ייגה החפשמה  ןב  וא  רבחה  לע  רבוע  המ  שוחל  ולכיש 
קולחל לוכי  אל  התא  וירחאל , םגו  קחשמה  ךלהמבו  לגרודכ , קחשמל  ךלש  ןבה  םע  ךלוה  תייהש  ןיימד  האוושה -  םשל 

רצונ דחא  לכ  .ומצע  םע  וכרדל  ךלוה  דחא  לכ  קחשמה , רמגנ  ךמצעל .) ןתוא  רמוש   ) קחשמהמ תונבותהו  תויווחה  תא 
האנהה תא  הככ  ןיימדל  לוכי  התא  קחשמהמ ? ךלש  האנהה  תא  הככ  ןיימדל  לוכי  התא  .קחשמהמ  הווחש  המ  תא  ובלב 

? ותציחמב תוהשהמ  ךלש 
תוכרעמ ללש  תא  םהינפב  תשרופ  שיש ' םיאג  יכה  , ' לודגה םלזמלו   - Y-ה רוד  לש  תורגבתהה  תפוקת  העיגה  הנהו 

אל לבא  ףואשל , אל  וא  ףואשל  תוהדזהל , אל  וא  תוהדזהל  םילוכי  םה  .ןיימדל  םיכירצ  אל  םהש  ךכ  תומייקה , םיסחיה 
הביבסה םע  תילולימ  תמעתהל  השק  ול  היה  ןוראהמ  אצוי  היה  ומוה  רשאכ  םג  ילש , רודב  .ןייאמ  שי  ןיימדל  םיכירצ 

, הפשה ירק : םילכה , הליחתכלמש  ךכ  .ןיטולחל  םיטיירטס  ויה  םילימ , רצוא  ללוכ  וידיב , ויהש  םיגשומה  יכ  םירוההו ,
.ודגנ ויה  תמעתהלו , דדומתהל  רומא  אוה  םתועצמאבש 

םג אלא  הב , ופצ  זייג  קר  אלש  רוכזל  ךירצ  רומאכ , .םייפלאה  תונשב  רגבתמ  רעונל  םיימש  תתמ  איה  שיש ' םיאג  יכה  '
(. הנואס ןג , יביספ , יביטקא   ) .םיב " טהלה םיגשומל  הפשחנ  רבכ  הביבסה  םג  ןכלו  םיטיירטס ,

וקלח אל  םעפ  ףא  םה  תיטנוולר , היצאוטיס  לע  הרדס  דחיב ) אלו  דבל  אל   ) םעפ ףא  ואר  אל  םיאומוה  סקיאה  רודב 
היווחה םע  ראשנ  דחא  לכו  הביבסה , םע  תויווחה  תא  וקלח  אל  םעפ  ףא  םה  יהשלכ , הרדסב  ופצ  ןכ  םאו  תויווח ,

םיאומוה דוע  שגופ  תייהשכ  ןכל , .הל  ףתוש  אל  דחא  ףאו  ולש  קר  איהש  היווחה  וזש  םינפה  אוה  דימתש  ולש  תישיאה 
תאצמה ומכ  יל  הארנ  הז  איהה  הפוקתב  ךא  ריעצה , רודל  םגו  יל  ןבומ  יכה  אוה  םויהש   ) והשמ הלגמ  םואתפ  תייה 

ראתמ יתייה  ינאש  ומכ  קוידב  הז  תא  ראתמ  .יתיווח  ינאש  המ  תא  קוידב  הווח  והשימ  דועש  אוה  הזה  והשמהו  לגלגה )
ןיבמש והשימ  ריכהלב  ךורכה  שוגירה  תא  םויה  הווח  אל   Y-ה רודש  בשוח  ינא  .םש  היה  שממ  אוה  וליאכ  .ימצעב 

" .םליבשב ילאייוורט  ךכ  לכ  הז  יכ  .םתומכ  םיאומוה  דוע  לש  םמויק  םצעמ  שגרתמ  אל  יב  " טהלה  Y-רוד ה .ךתוא 

לש תועפשהב  ונד  הרדסה , לש  םויסה  קרפ  ינפל  הרדוש  רשאו  שיש " םיאג  יכה  ל" השדקוהש  היזייוולט  תינכותב 
םיבתכמ לע  ורפיס  רשא  םיקיפמהו , םינקחשה  ונייאור  רתיה  ןיב  .תיאקירמאה  הרבחה  לעו  םי  " בטהל לע  הרדסה 
העפשהל וסחייתה  םג  םה  .םיב  " טהל םירענ  לש  םירוהמ  םגו  םיטיירטסמו  זייגמ  םירגובממו , םירענמ  ולביקש  םישגרמ 

םג ומוה  אוהש   ) םינקחשה דחא  לש  הבושח  הרימא  תועומשה .) יפל  םיטיירטס –  םבור   ) םמצע םינקחשה  לע  הרדסה  לש 
שיגרהל אוה  םירחאה  םינקחשל  רשאמ  רתוי  ול  הנתנ  הרדסהש  םיבושחה  םירבדה  דחאש  התיה  םייתימאה ) וייחב 

: ויתולימבו ךייש ," "

"It had allowed me to move through the world as a person who feels he belongs. And I didn't
feel that way before"

, רדגמ םיסחי , תודוא  יללכה  חישהמ  קלחכ  םיב , " טהלה אשונב  קוסעל  םיססהמ  םניא  תרושקתה  יצורע  בור  םויה 
םג אטבתמ  יתרושקתה  יונישה  .םיריעצה  לע  לקמו  העפותה  לש  היצמיטיגלל  םרות  רבדה  .חרזא  תויוכזו  תוינימ 

, רחואמ ליגב  ןוראהמ  ואצי  םימדוק  תורודמ  תויבסלהו  םיאומוהה  םינעודיה  בור  .םיב  " טהלה םינעודיה  לש  םדמעמב 
הדנ ' גא םדקלמ  ורהזנ  םג  םבור  .םתוינימב  יבמופב  תודוהל  חוכב  טעמכ  םתוא  הפחד  תרושקתהש  רחאל  םיבר  םירקמב 
רודמ םיב  " טהל םינעודי  לבא  .םירוקרזה  רואל  ץוחמ  םהלש  תוישיאה  םיסחיה  תוכרעמ  לע  רומשל  ופידעהו  תיב  " טהל

םיאגתמ םיברש  אלא  תיב , " טהל הדנ  ' גא םדקלו  תינימ  הניחבמ  תוהדזהל  םויה  םיששוח  םניאש  קר  אל   Y-ה
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תא רקיעב  םינירקמ  םהש  ןוכנ  ידילי 1979 .)  ) רזע יסאו  סוסיק  דעיבא  ןה  רתויב  תוטלובה  תואמגודה  .םהיתופדעהב 
לש ימצעה  םנוחטיב  לע  םתעפשה  לבא  .םיליגר  םייח  להנמה  ומוה  אלו  דמחמ " ומוה   " הנכמ תרושקתהש  המ 

םיריבעמו תוחיתפב  םהלש  תויווחה  לע  םירפסמש  םיב  " טהלל המב  תנתונ  םג  תרושקתה  .םוצע  םיריעצה  םיב  " טהלה
.םירחא לש  ןויסינמ  דומלל  רשפאו  הלפאב  דדוב  אל  התא  רסמה , תא 

ץוקעל המצעל  השרמ  איהש  דע  תויבסללו , םיאומוהל  דהואה  הסחיב  החוטב  הכ  םויה  התשענ  תינוליחה  תרושקתה 
בועיתו הביא  אטיב  םיאומוהה  לע  גולגלה  רבעב  פא .) - דנטסו הריטאס  תוינכותב  רקיעב   ) םנובשח לע  קוחצלו  םתוא 

(. ךייש בשחנ  וניא  וילע  םיקחוצ  אלש  ימש  יגולויצוסה  ןורקיעה  יפ  לע   ) הלבקו היתפמא  אטבמ  אוה  םויה  וליאו 
הריטאסה תא  דחיימש  המ  " ) תרדהנ ץרא   " תינכותב תועשעשמהו  תונצחומה  תו " ' צחוא םה ה" רתויב  תרכומה  אמגודה 

רבדמו יטנתוא  דאמ  הז  ןכל  .חטשב  תויצאוטיסהו  הפשה  תא  בטיה  ריכמש  והשימ  הבתכנ ע"י  איהש  וזה -  תיפיצפסה 
םיב .) " טהלה םיפוצה  לא  םג 

ימצע רומוה  םויה  לבוקמ  םהבש , םיריעצה  רקיעב  םיב , " טהלה ברקבש  תיתרושקתה , תימדתה  התנתשה  ךכ  ידכ  דע 
טנוסה רומוהל  המודה  סופד  והז  .תידמעמ  תוחונינ  ךותמו  םהלש  טבמה  תדוקנמ  יב , " טהלה םייחה  חרוא  לע  קחוצש 

תותבסהו םיבסה  לע  הביחב  םיקחוצ  םייחרזמה  םיריעצה  פא : טדנטסב  דאמ  םויה  לבוקמה 
.םיאושנה לע  םיקחוצ  םיקוורהו  ןהיתורבח  לע  תוקחוצ  םישנה  םהלש , תויקריע  / תוינמית / תויאקורמה

ךכ .עדומב  אלשו  עדומב  םיב  " טהל תחפקמ  ןיידע  תילארשיה  תרושקתהש  שיגדהלו , תובהלתהה " תא  ןנצל   " בושח
הספ אל  ייגה  תומד  לש  תידממ  דחה  הגצהה  םגו  היסולכואב  םתוחיכש  תא  תפקשמ  הניא  ךסמה  לע  םתוחיכש  לשמל 

םיגשומ םלוע  לשב  לארשיב  םיב  " טהלה םיווח  ןיידעש  הקעומה  תא   GoGay רתאב ראית  סקורב  ןרוא  .םלועהמ 
: תפתושמה היווחהמ  םתוא  רדממש  יכרע , דח  יתרושקת 

, םהילא רבחתהל  אלו  הכיסנ  םישפחמש  םיכיסנ  ירופיסב  ףקומ  תויהל  הז  ריעצ  "ב  טהל תויהל  : " GoGay-בתוכ ב ריעצ 
ףא תוארל  אל  הז  .ךתיא  רגסנ  המ  יכ  תב  תא  םא  לסרודכ  קחשל  אל  וא  תוחידאפ , הז  יכ  ןב  התא  םא  סאלק  קחשל  אל  הז 

תוארל אל  הז  .תויטנמור  תוידמוקל  תמאב  ףוסה  דע  רבחתהל  אל  הז  .תויגוזב  תויהל  אלש  תרחוב  יהשימ  הב  הגצה  םעפ 
.ךלש תוששחהו  תויוטבלתהה  תא  תרבועש  היזיוולטב  תומד  םעפ  ףא  תוארל  אל  הז  .םינב  גוז  לש  תוצוח  טלש  םעפ  ףא 

חכונה יוכידה  הזו  תוקנימ , םייביטמרונורטה  םיטיירטס  םיגוצייב  םיפקומ  ונחנא  .עונלוקב  הקישנמ  שגרתהל  אל  הז 
לכי אוה  ררחשמ  המכ  םייחה , תורוצ  לכל  יוטיב  ןתונש  הז  יתימא , ךופה  םלוע  ןיימדל  וסנ  .ונתוא  ףיקמש  רתויב  טקשהו 

.תויהל
וללכש םישגרמ  תורגבתה  ירופיסב  ונתוא  הביהלה  דציכו  ןיטנרולפ ,"  " תינכותה תא  םירכוז  יאדוו  םישישיה )  ) ירוד ינב 

, םיטיירטסה םג  יליג , ינב  ןיב  הרוכז  איה  ללכבו  ילע , העיפשה  תינכותה  המכ  ראתל  ןיא  .תוילאוסקסומוה  תובהא  םג 
.תויב " טהל תויומדב  תוצצפומ  "ל  וחמ היזיוולט  תוינכות  דועב  ונימיב , תורידנ  הלאכ  תוינכותש  הארנ  .תניוצמ  תינכותכ 

בלב תובכרומו  תואלמ  תויזכרמ , תויב  " טהל תויומד  םיאור  ונחנא  סכה ," יקחשמ   " דעו ןמדֶמ "  " ךרד המדאב ," קומע  מ"
.םירטסניימה

הב ןיאש  וזכ  אוצמל  ולכות  אל  סונייקואל , רבעמ  רעונל  תינכות  לכ  וקדבת  םא  ךא  םירגובמל , תוינכות  הלאש  ודיגת 
.תילאוסקסורטה הניאש  תחא  חתפמ  תומד  תוחפל  ןיא  םא  ןימא  אל  םהל  הארנ  הז  השעמל , .תוחפל  דחא  יב  " טהל גוציי 

ומכ תוינכותב  עודמ  .שחרתמ  אל  הז  ץראב  המ  םושמ  ךא  הז , תא  םיעדוי  ונחנא  תוינימל , תוינכותה  תא  ךפוה  אל  הז 
רדסב הזש  בשוח  והשימ  םאה  תיב ? " טהל ןהמ  תחא  אל  ףאש  תויומד  רשעמ  רתויל  םידע  ונחנא  יאה "  " וא הממחה " "
םיאור ונייה  םג  תויזנכשא  ויה  תויומדה  לכ  םאו  ללכהמ ? אצוי  ףא  ילב  םינבב  תונבה  לכו  תונבב  םיבהואמ  םינבה  לכש 

? עקרמה לע  םהשלכ  םיב  " טהל םילדומל  םייואר  אל  רעונ  ינב  םאה  ןיקת ? והשמ  הזב 
יסא רוטקפ , סקאב  בככמ  רדיל  ירבע  הנהו  םילאוסקסומוה , םיגוצייב  תעפושמ  היזיוולטה  אקוודש  רמוא  יאדוו  םכקלח 

תמאב ינא  .המואה  בצמב  םיאקיטילופ  םע  תעשעתשמ  יאנב  הנרואו  אבה , בכוכב  האלמ  תיב  " טהל הדנ  ' גא ליבומ  רזע 
תוינימה לע  ףוס ) ףוס   ) םיעדוי ונחנא  .םייב  " טהל םיגוציי  אל  תויב , " טהל תויומד  הלאש  איה  היעבה  ךא  םתוא , ךירעמ 

גוזכ םימלטצמ  םתוא  הארנ  אל  להקב , םגוז  תב  / ןב תא  הארנ  אל  ןאכ  .עקרמה  לע  יוטיב  ידיל  האב  אל  איה  ךא  םהלש ,
בשוח ינא  .ףייעמ ]...[  יטיירטס  הבהא  רופיס  דוע  רכומ  ןידאלא ,' קחשמ ב' תעקס  לארה  תא  הז  לבקנש  המ  לכ  תמוסרפל ,

םא םגו  םתעד , תא  הנשמ  היה  הז  םהירוענב  רגא  ' גו יסוי  וא  ןיטנרולפ  תא  םיאור  ויה  םיאג  ןיאושינל  םידגנתמה  םאש 
 " .ותוא םהל  תתל  ןמזה  עיגה  לדומ , םישפחמש  תורענו  םירענ  הברה  שי  אל ,

טנרטניאה תעפשה 
עירכמ שממ  דיקפת  קחשמ  טנרטניאה  ןוראהמ , האיציה  ךילהת  ךוכירו  זוריזב  בושח  םרוג  התוויה  היזיוולטה  םא 
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: המק תימע  בתוכ  ( 2003 " ) ןוראהו ןותיעה   " ץימאהו בושחה  ורפס  חתפב  .הזה  ךילהתב 

יאשחב יתנייע  הדערו  ליחב  לואשל ." תזעה  אלו  ןימה , לע  תעדל  תיצרש  המ  לכ   " רפסה ידיל  עיגה  ןב 13 , יתייהשכ  "
שומיש יתבב  ןימ  יסחי  םימייקמה  םיטוס  םהש  בתכנ  ךשמהב  םילאוסקסומוה ."  " הלימה ייע  תא  הדצ  עתפל  .רפסב 

תאו םמצע  תא  םיראתמ  םה  ןהילעש  טלאוט , ריינ  לש  תוסיפ  תועצמאב  איה  םהיניב  הדיחיה  תרושקתה  םיירוביצ ;
ויה רבסומ , יתלבו  ירותסמ  ןפואב  יבל  תמושת  תא  וקתירש  וללה , םיטוסה  לע  ףסונ  עדימ  רוקמ  .תוינימה  םהיתושירד 

שבגתהש גשומל  תויתונזו  עשפ  לש  םידממ  םרתו  םויאב , לצלצ  ומשש  ישוש , - ןמלז םשב  םדא  לע  םינותיעב  תובתכ 
ישעמ לע  םינמדזמ  םייאנותיע  םיחווידב  ואצמנ  ימלועב  םיאומוה  לש  םידיחיה  םיגוצייה  ודבלמ , .יתעדותב  תויטיאב 

םירשקהב קרו  ךא  תויאומוה  לע  חישה  היה  יתורגבתהו  יתורענ  יתודלי , לכ  ךלהמב  .רעונ  ינבו  םידליב  ושענש  םודס 
םעט ןיא  ךכ , הז  םאש  היינשהו , ומוה , ימצע  ינאש  תחאה , תויסיסב : תונבות  יתש  יל  ולגתנ  יל 19  ואלמ  רשאכ  .הז  גוסמ 

תלחות רסח  םויקהש  יל  היה  המדנ  .םיירשפא  יתלבו  םישק  וארנ  םייחהו  יאבצה , תורישה  עצמאב  זא  יתייה  .ייחל 
תוומה .תודבאתה  היה  יתעד  לע  הלעש  דיחיה  אצומה  יתשחש : םינואה  רסוחלו  ןואכידל  לוכסתל , לובג  היה  אל  .ןיטולחל 

יפכ הרבחה , לש  םירסוימהו  םייטוזקאה  םיילילפה , הילושב  םייח  ינפ  לע  יתייהש  דדובה  רענה  יניעב  ףידע  היה 
יל איבתש  יתנמאהש  תומכב  הניש  ירודכ  יתרגא  תועובש  ךשמב  .תוממ  עורג  הארנ  דיתעה  .יחור  יניעב  ורייטצהש 
ךא םיפוצר , םימי  השולש  יתנשי  ןונימה  בושיחב  תועט  בקע  .הזה  רגאמה  תא  יכותל  יתנקור  דחא  יפרוח  ברעב  .העושי 
ילש תודבאתהה  ןויסינ  לש  המדרתה  ןמ  יתררועתהש  רחאל  .הווקת ]...[  רסח  טעמכו  םינוא  רסח  בוצע  .םייחב  יתרתונ 

תואבה םייתנשה  ךשמב  םישדחה .'  ' ייח תא  בתנל  לכוא  ובש  יואר , ליבש  לולסל  תנמ  לע  םימוצע  םיבאשמ  יתעקשה 
יתשח אל  וליא  .ענמנ  יתלב  היה  אל  יטוקאה  רבשמה  ףייחב  השדח  הנבות  העיצפה  ןמויסבו  יתוסירה , תא  יתמקיש 

ינממ תענמנ  התיהש  יאדוול  בורק  םיפסונ , םיאומוה  םע  רשקתל  לוכי  יתייה  וליא  תומדא , ילע  ידיחיה  ומוהה  ינא  וליאכ 
" .תומל ןוצרל  הליבוהש  היווחה 

ןדיעב םיריעצ  ןיבל  ורוד  ינב  םיב  " טהלה ןיב  רתויב  םייתוהמה  םילדבהה  דחא  תא  םיתצמתמ  המק  לש  וירבד 
בחרנ שומיש  הב  ושעשו  תשרה  תא  וצמיאש  םינושארה  ויה  דחאכ , םיב  " טהלו םיטיירטס  , Y-רוד ה ינב  .טנרטניאה 

.ןטקהו לודגה  ךסמה  לומ  תובר  תועש  םילבמ  טרפב , םיב  " טהלה ברקמו  ללכב   Y-ה רודמ  םיריעצ  .ריעצ  ליגמ 
, תונובלע  ) תילאוטריו תונוירבלו  תוקצהל  םיב  " טהל םיריעצ  לש  הפישחה  תא  דחא  דצמ  הלידגה  טנרטניאה  תשר 

עיגמ הז  םויה  ירה  ונממו , וילא  ךרדב  וא  רפסה  תיבב  תושחרתמ  ויה  תוקצהה  בור  רבעב  םא  וכו .)' תוינעזג  תורעה 
לשב תילילשה , וז  לע  םינומ  תרשע  הלוע  תיבויחה  העפשהה  ינש , דצמ  .דועו  ליימל  קובסייפה , ףדל  יראלולסל ,

". תוימיטפואו הווקת  יאלמ  םיבויח , םירסמ  לש  הלדנ  יתלב  רגאמ  תשרה  לש  התויה 

םא .תורגבתהה  תא  םהילע  לקמו  םדקומ  ליגב  םייתרבחה  םיילושהמו  תודידבהמ  םויה  םיריעצה  תא  איצומ  טנרטניאה 
( ןושארה יב  " טהלה ןותיעה  " ) םיעגמ  " ןוגכ םימוסרפ , לש  לבגומ  רפסמב  קר  םנימ  ינב  לע  אורקל  ולכי  םיב  " טהל רבעב 

תויטקרפ תוצע  םג  השיגנמ  תשרה  .םמלועל  םירושקה  חישו  עדימ  ירתא  רופסניאל  םינמזומ  םה  םויה  ישוקב , הז  םגו 
םישגפמ רעונ , ינוגרא  לע  עדימ  ןכו  ינימ -  עדימב  הלכו  הכימת  תורגסמב  לחה  םהייחל -  םייטנוולרה  םימוחתב 

תופתתשה ןיב  קודה  רשק  אצמנ  םירקחמב  יכ  הז  רשקהב  ןייצל  ואר  .ץראה  יבחרב  הליהקל  םידעוימש  םיעוריאו 
, השעמל .לאוסקסיב  וא  יבסל  - ומוהכ תינימה  תוהזה  לש  הלבקהו  תישפנה  תואירבה  ןיבל  ריעצ  ליגב  הלאה  םינוגראב 

דחא הזו  ןכתיי  .הלא  רעונ  ינבל  הרזעבו  עויסב  רתויב  תוליעיה  ןה  יב  " טהל רעונל  תויתרבח  תוצובקש  אצמנ 
ןיב רשק  תריצי  לע  הלקמ  םג  תשרה  .םיב  " טהלה לש  תרחאה  תוינימה  תלבקל  רשקהב  תורודה  ןיב  םילדבהל  םירבסהה 

.םיימיטניאו םיירבח  םירשק  תריציו  תידדה  הכימת  ףותיש , ךרוצל  םיב  " טהל

תועפשהב ןאכ  קוסענ  אל   ) םיבר לע  הלקמו  םעפ  יאמ  םויה  הלק  םהל  םימיאתמה  םייטורא  םירסמל  הפישחה  םג 
(. ולוכ  Y-רוד ה לש  תוינימל  שדקומה  דרפנ , קרפב  תונודנה  ונרופה  לש  תוילילשה 

(. ןיזגמו דיירפ  לש  בוליש  " ) Pridezine  " םשב טנרטניא  ןיזגמ  "ל , הצ לייח  זא  ןתיא , לט  ידי  לע  םקוה  תנשב 1998 
ןכדעתהש תושדח  רודמ  תוליהק , תכרעמ  וביבס  ומקוה  ותחלצה  תובקעבו   GoGay-ומש ל תא  הניש  אוה  הנש  רובעכ 

ולעפש םירחאה  "ב  טהלל טנרטניאה  ירתאל  רתאה  רבח  תנשב 2001  .היזיוולט  ירדשמו  םיעוריא  תוחולו  ימוי  ןפואב 
הנשכ .ינכדע  ינוגרא  הנבמב  וכות  לא  םתוא  ףרצו  םירתא , סקדניאו  םירופיס "  " רתא תילארשיה : תשרב  הפוקת  התואב 

םיירוקמ םינכת  ןכו   GoGay ינכתמ קלח  גיצהש  תיסורה , הפשב  שדח  טנרטניא  רתא  לטרופל  ףרוצ  רתוי  רחואמ 
.דרפנ תווצ  ידי  לע  וכרענו  וקפוהש 
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םורופ םיריעצ : םיב  " טהלל םינופה  םיפסונ  םייטנרטניא  םימורופ  ינש  ריוואל  ולע  םייפלאה ) תונש  תישאר   ) תע התואב 
רקחמ מ- ענענ 10 ."  " טנרטניאה לטרופ  לש  םיריעצ " הוואג  ו" םישנא " זופת   " טנרטניאה לטרופ  לש  הריעצ " הוואג  "
םע המלשהל  םיימצע , םיפיטואירטס  תכרפהל  המוצע  ותובישחש  אצמ  זופת "  " לש םורופה  תעפשה  תא  קדבש  , 2009

: רקחמב םינייאורמהמ  םימיגדמ  םיטוטיצ  רפסמ  ןלהל  .םירשק  תריצילו  תינימה  היטנה 

לכב ותוא  ףתשל  והשימ  יל  שיש  תעדל  המוצע , הלקה  שיגרהל  יל  המרג  ןאכ  יתבתכש  הדבועה  םצע  יתוא : דדועמ  הז  "
תא דיגהלו  הז  תא  קועצל  לודג  רתוי  ךרוצ  שיגרמ  ינא  הפ  בותכל  יתלחתהש  זאמ  אקווד  לבא  ילש ):  תויעבהו  םיטבלה 

" .םלוכל הז 

שממ תויהל  דמוע  ינאש  שיגרמ  ינא  ...יל  הליעוה  ךכ  לכ  םורופב  הפ  הביתכה  רשואמ : תויהלל  בורק  ינאש  בשוח  ינא  "
!" םכלוכל תיקנע  הדות  ...בוט  שממ  הז  תא  ולבקי  םיבורקה  ירבחש  בשוח  ינאש  רמאל  חמש  ינא  ישפוח !

חותיפב םיעייסמו  תופתושמ , העדותו  הפש  םירצוי  םייביטקפא , תורביח  ינכוס  םיווהמ  הלאכ  םירתאש  אצמ  םג  רקחמה 
םייחה יבגל  תתוועמ  תואיצמ  תנומת  םע  הזה  גוסהמ  םימורופל  םיעיגמ  רשא  םירענ  .תיבויח  תיבסלומוה  תוהז 

תילאוסקסומוה תינימ  תוהז  ילעב  םירגובו  םיריעצ  םישלוג  לש  תיתימא  םלוע  תנומתל  םיפשחנ  םילאוסקסומוהה ,
.ורבצש עדיהמו  םנויסנמ  םהל  םורתל  םילוכיש  תשבוגמ ,

יבגל םיהדמ  יוניש  הרצי  עדימה  תושיגנ  : " ונל רמא  ךומכ ) ינומכ  האג -  רעונ  ןוגרא   ) יגיאב קיתוו  יעוצקמ  ץעויו  ליעפ 
זעה אל  דוע  ילש  רודה  וב  ליגב  םימיאתמ  םימורופל  וכרד  תא  אוצמל  עדויו  הקוצמב  יורשש  רעונמ  לחה  טרפ -  לכ 

ןיטולחל םהו  ינב 12 13  יגיא , לש  םימורופב  םינופב  םילקתנ  ונא  הנורחאל  וליפא -  הבשחמב  ויתויעב  תא  עיבהל 
תורשפאמש ולא  םג  ןה  תושיגנו  תויבמופ  .עדימ  ףוסיאו  תובשחמ  תושגר , רוריבל  המבכ  וזה  המרופטלפב  םישמתשמ 

" טנרטניאה תבוטל  הברה  םיבייח  ונא  ךכב  םגו  יתימא , רבד  ידכל  הליהק  חנומה  שוביג  תא  תוניזמו 

הצובק םע  דחי  בדנתהל  יתטלחה  הנורחאל  : 10.10.2014 הזו ," המ   " רתאב תב 12 " תיבסל   " זוע לט  לש  גולבה  ךותמ 
תורכיה וכותב  ללכש  שגרמו  ךורא  ןוימ  ךילהת  יתרבע  .האגה  רעונה  ןוגרא  יגיא ," הכירדמ ב" תויהלו  םישנא , לש  הרידא 
הרוחא רוזחל  יתטלחה  יתרבעש , הכרדהה  רנימס  ירחא  .תוחילש  לש  תקבדמ  היגרנא  םע  םידחוימ , םישנ  אלמ א- םע 

תא יתרכהש  םויה  .ילש ]...[  תוינימה  לש  הנבההו  הלבקה  לש  אשונב  תיפיצפס  ימצע , תא  תצק  רוקחל  םעפמ , םינמויל 
היה םג  הז  .דבל  אל  ינא  יכ  ימצע , תא  לבקל  הלוכי  ינאש  יתנבהש  םויה  הזש  תבשוח  ינא  התיכב ח .' יתייהשכ  היה  יגיא ,

םימיל ץוחב ."! הבהא  אצמא  ינא  םידרו , רפכב  תויבסל  ןיאש  וליפא  ו" יתלדג , וב  בושייל  ץוחמ  םייח  שיש  יתנבהש  םויה 
וא יהשימ  דוע  שיש  היצפואה  לע  יתבשח  אל  וליפא  הפוקת , התואב  .ילש  הבכשב  וליפאו  בושיב , תויבסל  אלמ  יתיליג 

" .ינומכ הריס  התואב  תאצמנש  וא  יתוא  ןיבהל  לוכיש  בושיה  לכב  והשימ 

 
ףתשל ןכדעל , םילגרומ  םיברש  תויהו  םימדוק , תורודמ  רתוי  יתורבחו  חותפ  ןצחומכ , ןייפואמ   Y-ה רודש  תויה 

ךילהתב לדגו  ךלוה  דיקפת  וספתי  קובסייפה , ןשארבו  תויתרבחה  תותשרהש  תופצל  היה  רשפא  הזל , הז  ןגרפלו 
.קובסייפב סוטאטס  יוניש  תועצמאב  ןוראהמ  םיאצוי  םיריעצ  םיב  " טהל רתויו  רתוי  הנורחאל  םנמאו  .ןוראהמ  האיציה 

.והזו םלוכל  םיעידומ  .םירבחהו  םיבורקה  לכל  תושיתמו  תוקיעמ  תורזוח , תועדוה  תכסוח  תילאוטריוה  האיציה 
.הלדגו תכלוה  הכימת  תצובקו  ךלהמל  ידיימ  רורשא  םיקפסמש  תודהוא  תובוגתו  םיקייל  לש  לובמ  הז  לודגה  סונובה 

םתוא תפתישש  םיאמחומ  םירבחהש  הדבועהמ  ןהו  קובסייפה  לש  קיילה  תריוואמ  ןה  תועבונ  תויבויחה  תובוגתה 
םיאבה לע  תולקמ  ןוראהמ  תויבמופ  תואיציש  הדבועה  איה  ףסונ  בושח  ןורתי  .ךייחב  הבושחו  תימיטניא  הכ  העדוהב 
םיעדוי םישנא  דימת  אל   ) םיינושלה םילכב  םיששוחה  תא  דייצמ  םג  הז  .ארונ  הזכ  אל  דשהש  םהל  תושיחממו  רותב 

(. לשמל םהירוהל  הרושבה  תא  גיצהל  דציכ 

לע ןה  השקמ  םיתעלו  ונרמגו " גנבז  תטישב ה" עצבתמ  בכרומה  יגולוכיספה  ךילההש  אוה  הזה  סופדה  לש  ןורסיחה 
םירוההש הריבס  תורשפא  תמייק  ןכ , לכ  רתי  .הרושבה  תא  גרדומ  ןפואב  לכעל  ול  םיבורקה  לע  ןהו  ןוראהמ  /ת  אצויה
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לע העדוהל  טעמב  המוד  הז  .תשרה  לכ  םע  דחי  הבושח  ךכ  לכ  הרושב  םילבקמ  םהש  ךכמ  ובלעי  רתויב  םיבורקהו 
.ךיבורקל תעדוהש  ינפל  יבמופ  ןפואב  םיאושינ 

ואציש םיריעצ , םיאומוה  ינש  ונייאור  הב  ומוה ," ינא  : " קייל יל  ושעת   " תרתוכה תחת  הבתכ  המסרופ   mako רתאב
: הבתכהמ םיעטק  ןלהל  .תאזה  ךרדב  ןוראהמ 

סוטטסה יוניש  תועצמאב  ןוראהמ  םינורחאה  םישדוחב  שממ  אצי  דוכילב , האגה  הצובקה  ידסייממ  ןב 26 , רימז  דעלא  "
ירוביצו יטמרד  תיסחי  םדא  ינא  ילש , יפואב  ירעצל , : " האבה העדוהב  רימז  זירכה  ןוראהמ  ולש  האיציה  לע  .קובסייפב 

לבא ילש , םייחה  תא  שדחמ  הנבי  וא  סורהי  וישכע  רמואש  המש  חינמ  ינא  .ךבסותמ  ידו  ןשייב  םנפומ , באוכ , םג  לבא 
ךישמי יתוא , בהאש  ימש  הווקמ  .םיברועמ  תושגר  .ומוה  םגו  קינדוכיל  ינמי , ילארשי , ידוהי , םדא , ינא  .דוע  לוכי  ינניא 
ותאיצי תובקעב  .ומוה  רימזש  ועדי  םיבורק  םירבח  השימח  קר  ןוראהמ , ותאיציל  דע  .ךכ ]...[  ךישמי  יתוא , אנשש  ימו  ךכ 

םג תויטרפ  תועדוה  הברה  םג  ועיגה  .תונגרפמ  דואמ  ויה  תובוגתה  בור   " .תובר תודדועמ  תובוגתלו  הכימתל  הכז  ןוראהמ 
ללגב רשקה  תא  ומע  קתנל  וטילחהש  ויה  .דורו  לכה  אל  תאז , םע  דחי  הלאכ ." תובוגתל  םהמ  יתיפיצ  אלש  רוביצ  ישנאמ 

לכ יל  ובתכש  תודלי  ירבח  השולש  לש  לשמל  ומכ  דחוימב , תויתייעב  תויטרפ  תועדוה  עבש  - שש יתלביק   " .אוהש ימ 
אציש טרחתמ  אוה  םאה  הלאשל  ךשמהב ]...[ .' רשקב  ךתא  תויהל  ןיינועמ  אל  ינאו  הז  תא  לבקמ  אל  ינא  : ' דרפנב דחא 

תושעל יתיצרש  המל  יל  רזע  הזו  הבוט  ךרד  התייה  וזש  בשוח  ינא  .אל  תיעמשמ , דח   ' רימז הנוע  וזה , הרוצב  ןוראהמ 
דוע ןוראהמ  תאצלו  שדחמ  ריבסהל  ךירצ  יתייה  אלו  חותפ  היה  רבכ  לוכה  יכ  האגה  אתה  ימיקממ  תויהל  ךכ -  רחא 

'." םעפ

תיתרבחה תשרה  וז  קובסייפ   " .הרבעש הנשב  לודגה  שפוחב  קובסייפב  ןוראהמ  אצי  התיכ י"ב  דימלת  ןב 17  חמצ  רעס 
ריבסמ אוה  שיש ," הלודג  יכה  הפישחה  איה  קובסייפה  ךרד  האיצי  לש  תועמשמה  ןכלו  םויכ  תמייקש  רתויב  הלודגה 

ךכ ילש  םירבחה  לכ  לש  בחרה  להקל  תחא  םעפב  ןוראהמ  תאצל  יתיצר   " .וזה הרוצב  אקווד  ןוראהמ  תאצל  טילחה  המל 
". ימצע תא  תולגל  יתרחב  ינא  הבש  ךרדה  התייה  וז  לבא  החירב , הזל  אורקל  רשפא  ילוא  .עודי  היהי  לוכהש 

תא יתשפיח  אל  ינא  ". " הזב שייבתהל  המ  ןיא   " לש הקזח  הרימא  התייה  קובסייפ  ךרד  ןוראהמ  האיציב  יכ  ריבסמ  חמצ 
ימ הזש  םלועל  יתעדוה  טושפ  ינא  .תותיחנ  תדמעב  אצמנ  וליאכ  ינא  הלבק  שפחמ  ינאש  הזב  יכ  יתוא , ולבקיש  הז 

". ינאש

ןמזה חור  תא  תופקשמה  תאזה , הבתכל  תוניינעמ  תובוגת  ועיפוה  ךומכ ) ינומכ  האג -  רעונ  ןוגרא  " ) יגיא  " לש םורופב 
: םינבומה לכב 

םינפ ילש  דוד  ןבהו  םירבחהו  םירוהה  ינפל  ןוראהמ  יתאצי  ינא  .חחחחחחחחחח  קיחצמ  רתוי  לבא  המוד  והשמ  הרק  יל  "
יתחכשש המ  לבא  ...ילש  קובסייפב  ימצע  אטבל  ישפוח  ןבומכ  יתשגרה  ןוראב  יתייה  אל  רבכש  ירחאו  ..םינפ  לומ 

ךכו ...םינפ  לומ  םינפ  יתרפיס  אל  םהלו  םירבחב  ילש  קובסייפב  םג  ילש  םידודה  ינבו  ילש , דודה  תונב  ילש , אתבסש 
רקיעה ...םהל  ימצעב  רפסמ  יתייה  אלש  אל  חח  תועטב  הרק  חחח  תבחרומה  החפשמה  לכל  ימצע  יתפשח " ש" הרק 
םלוכש יתעדי  אל  ללכב  רבעש  עובש  דע  תמאה  ןעמל  ללכ .  יילא  הנתשה  אל  םהלש  סחיהו  הלועמ  הז  תא  ולביקש 

" חחח הז  תא  יתיליגש  יתעתפוה  ןכל  חחחח  יילע  םיעדוי 

" .תוארל לוכי  ליפורפל  סנכיש  ימ  לבא  ומוה ,' ינא   ' העדוה יתמסרפ  אל  ..ןוראל  ץוחמ  ייד  ינא  "

ןוצרה תא  יב  ןיא  .רתוימ  יל  הארנ  הז  טושפ..והשמ  וא  דיחפמ  הז  יכ  אל..הז  תא  השוע  יתייהש  ילארנ  אל...ןפואלכב  "
הייטנב ןיינעתמ  אל  ינאש  הדימ  התואב  ילש  םירבחל  בושח  אל  הז  .םינבל  ךשמנ  ינאש  עדי  ותשיאו  םלועה  לכש  הזה 

". םהלש
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ינא דיגנ  יכ  הבוט , ילוא  איהש  הטיש  וזש  רמוא  ינא  דחא  דצמ  .תונורסחו  תונורתי  וזה  הטיש " שי ב" תמאה ? תא  דיגהל  "
הז תא  יתבתכ  לבא  םלועב , בוט  יכה  יל  שיגרמ  הזו  םיעדוי , םלוכ  וישכעו  ומוה , ינאש  לכ  יניעל  קובסייפב  יתבתכ  ןכ 

תוקיצמ םיתיעל  תולאשו , תודדומתה  האיציה ,) ירחא  קר  המייתסה  לבא  המייתסהש ,  ) תימצע המלשה  לש  ךילהת  ירחא 
םיבורקש םישנאל  בושח  היהש  בשוח  ינא  .יבויח ]...[  םוקמל  יתיא  חומצל  יביבס  םישנאל  ורזעש  תובושח  לבא  תוקיעמו 

דחא לכ  לבא  הככ , לכעל  השק  רתוי  םהל  היהש  בשוח  ינאו  ןיבהלו , תעדל  לואשל  לש  החיש ' -' ילש ה םירוהה  ומכ  יל ,
 " ..ולש םירוההו 

הטושפ אל  ןיידע  ןוראהמ  האיציה 
תיטרפה שפנה  תלואגל  ךרדהו  םישק  ןוראהמ  האיציה  יכילהת  םויה  םג  המוצעה , תומדקתהה  תורמלש  שיגדהל  בושח 

ץוחמ ירמגל  םויה  םיאצמנש  םיב  " טהלה בורש  ונמייקש ) תונויאר  ךמס  לע   ) רעשל רשפא  .הכורא  דוע  תיתרבחהו 
רתוי ךומנ  ימונוקא  - ויצוס עקרמ  םי  " בטהלל םתמועל , .ינוליח  םג  בורלו  הובג  ילכלכו  יתלכשה  עקרמ  םיאב  ןוראל 

.םתביבסל תרחאה  םתוינימ  תא  ריגסהל  ימצע  ןוחטיב  תוחפ  םג  ילואו  םייתרבח  םיבאשמ  תוחפ  שי  יתרוסמ  תיבמו 
, תיחרזמה הדעה  דצמו  ןהיתוחפשמ  דצמ  יטסיסקסורטה  יוכידמ  קר  אל  תולבוס  תויחרזמ  תויבסל  הנעט ש" םג  העמשנ 
, רסייתמ הטונו  ומצעב  חוטב  הכ  וניאש  ומוהה  תומד  תאזמ , הרתי   ". תיריווקה הליהקה  דצמ  ינתא  יוכידמ  ףא  אלא 

.תיתרושקת תוחכונל  הכוז  תוחפו  בחרה  רוביצל  תוחפ  תרכומ 

ןיווישל קבאמב  תוליבומה  תוירוטסיהה  תויומדהמ  לאערזי , קמע  תימדקא  הללכמב  תרושקתל  גוחהמ  המק , תימע  ד"ר 
: רפסמ םיב , " טהלה

ינא ומוה , טנדוטס  רתאל "  " חילצמ ינא  רשאכ  תיבסלומוה ! תוארנ  לכ  וב  ןיאש  םוקמב  דמלמ  ינא  "
ינב םג  רמולכ , .הירפירפב  / הללכמב ןוראה  ןמ  תאצל  םיצור  אלש  איה  תפרוגה  הנעטהו  רקוח , תצק 
אל ינאש  לע  בר  באכו  לוכסת  דימת  שיגרמ  ינא  .ןימוי  תקיתע  הרתסה  תוינידמב  םיטקונ  םירשעה 

םירקמ המכ  יל  ויה  .םינכו  םייולג  תויהל  החונינו  הלק  ךרד  ילש  םידימלתה  רובע  לולסל  חילצמ 
לדומ ורובע  תווהל  לוכי  ינאש  בשח  אלש  ילש  דימלת  לע  ימצע ) ןיבל  יניב   ) סועכל יתחלצה  שממש 

.... " ץורעבו 2 ביבא  לתב  הפקת  ילוא  תכיוחמו  החונינה  הריוואה  רמולכ , תוארנה .) תניחבמ   ) יוקיחל

ישוקה תא  םיגדהל  ידכ  ךכב  שי  .םייוסח  ןיידע  ויתושיגפו  ומוקימ  ךא  לארעזי  קמעב  יגיא "  " לש ףינס  םקוה  הנורחאל 
.הירפירפהמ םיב  " טהלה ברקב  חוור  ןיידעש 

םירקמב .ןיבהל  םיב  " טהלל םגו  םיטיירטסל  םג  השק  םתואש  םילאוסקסיבה , רובע  דחוימב  תבכרומ  ןוראהמ  האיציה 
.םחרוכ  לעב  דצ " רוחבל   " םישרדנ טושפ  םה  םגו " םג   " םיספתנ םהש  ןוויכ  םיבר ,

םעש דיגהל  הלוכי  ינא  .םלוכ  םע  םיחותפ  תויהל  םילוכי  םלוכ  ובש  םלשומ  םלועב  םייח  אל  ונחנא  : " הריעצ תירגולב 
םימעפל יב  תאש  והשימל  דיגהל  .םימעפל  הז  תא  ריתסהל  הפידעמ  ינא  יבמופב , ןוראל  ץוחמ  תויהל  הסנמ  ינאש  המכ 

יתוא תוריזחמ  הזו " הז  תויהל  הלוכי  אל  תא  לבא , דצ  ירחבת  הז ה" ירחאו  סכיא ' תובוגת ה' .ןוראב  תויהלמ  רתוי  לכסתמ 
" .ילש תוינימה  לע  רבדל  אל  טושפ  הפידעמ  ינאו  ךושח , ןדיעל 

םיכמות םיכמות םירוה   םירוה
רבודמ םרובעש  שי  .םלועל  וחכשי  אלש  עגר  אוה  תינימה  הייטנה  תפישח  לש  עגרה  םהיתוחפשמ  ינבו  םיב  " טהלה רובע 
תננוכמ המוארטב  רבודמ  םירחא  םיבר  לצא  לבא  תיתחפשמהו , תימצעה  הלבקל  ךרדב  ןקרופו  רורחש  לש  עגרב 

המ  " אוה ןוראהמ  םיאצויה  לש  רתויב , לודגה  םג  ופיסויש  שיו  ינושארה , ששחה  .םהירוה  ןיבל  םהיניב  םוהת  הרעפש 
". הרושבה  " תא ועמשי  רשאכ  וביגי  םה  דציכו  ודיגי " םירוהה 

' ןורא תורושקה ל' תויגוס  ינפב  םיבצינ  םמצע  םיאצומ  םיבר  םירוה  ןוראהמ ,' האיצי   ' לש םיכילהתב  םיאצמנ  םהידלישכ 
? רפסל דציכ  םהלש ? םהיחאו  םהירוה  תא  ףתשל  םאה  ןוגכ : םיטבלו  תולאש  םילוע  םירבדה  עבטמ  .םמצע  םהלש 
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תא וא  םהירוה  תא  ףתשל  אל  םירחוב  םיבר  םירוה  .עדונ  אלהמ  תויופצה  תובוגתהמ  תוששחב  םיוולמ  וללה  םיטבלה 
.דוסה תא  ריגסהל  ששח  ךותמ  םהיחא 

: תלטלטמה העדוהל  הבוגת  יגוס  השולש  םירוה  לצא  םיהזמ  עוצקמה  ישנא 
(. המודכו בוט " אל  יתישע  המ  ", " יתיעט המב   )" םשא תושגר  . 1

"(. הינג הדודה  דיגת  המ  ", " םינכשה ודיגי  המ   )" באכהו השובה  . 2
"(. וילע וקחצי  ", " דבל ןמזה  לכ  היהי  אוה  ", " םידלי ול  ויהי  אל   )" הגאדה . 3

תומילא וליפאו  יודינ  םרחב , רמולכ  יגארט , ןפואב  םימייתסמ  םיברו  דנא ," יפה   " שי ןוראהמ  האיציה  ירופיס  לכל  אל 
לש השוחתה  איה  ןבורל  ףתושמש  המ  לבא  הלש , דחוימהו  ישיאה  רופיסה  תא  שי  החפשמ  לכל  .ב  " טהלה יפלכ 

םיארמ םירקחמ  .הלאשב  האיצי  וא  השק  הלחמ  לע  העדוהל  המודב  ךילע ,) ברח  םלועה   ) םינואה רסוחו  תוטטומתהה 
םירפסמש םיריעצ  שי  .םהיניב  רשקבו  החפשמב  ריעצב , םייולת  תינימה  היטנה  לע  העדוהה  לש  ןפואהו  יותיעהש 

םיבר .םיעידומ  ךכ  רחא  קרו  תינימ  םמצע " תא  םיקדוב   " םירחא .הנושארה  תינימה  תוסנתהה  ינפל  דוע  םהירוהל 
םהבש םיבר  םירקמ  םג  שיו  םירוהה  ינפל  םיעמוש  םיחאה  תובורק  םיתיעל  .באל  ןכמ  רחאל  קרו  םאל  םדוק  םירפסמ 

.םירוהל הרושבה  תא  המידקמ  םירבחל  הרושבה 

ועתפוה אל  תוהמאהמ  תובר  .תובאה  לומ  םיאומוה  לש  רקיעב  היה  ישוקה  םימדוקה  תורודבש  םיארמ , םירקחמה 
תבזכאמ קר  אל  התיה  ןבה  לש  ןוראהמ  האיציה  תובאה , לצא  .ןבה  םע  ימיטניאהו  םחה  רשקה  לשב  ןוראהמ , האיציהמ 

םיבר .קתנ  ורציו  םינבה  תא  וללמאש  תושק , תובוגת  םג  םיבר  םירקמבו  םיסעכ  הררוע  ןכל  .תמייאמ  םג  אלא 
תוגהנתה ב" םתמשאה  לע  תורגבתהה , ליגב  באהמ  קחורמ  סחי  לע  וחוויד   X-ה רודמ  םילאוסקסיבהו  םיאומוההמ 

ומוה ."  " אוהש ןב  םע  דדומתהל  באה  לש  תלוכי  רסוח  לעו  תישנ "

.םהיתובא ינפב  הנושארל  ןוראהמ  ואצי  םילאוסקסיבהו  םיאומוהה  םירבגהמ  תיצחממ  תוחפ  "ב  הראב  Y-רוד ה ברקב 
ןוגריא שארבש  הביסה  םג  וזש  רשפא   ) הלעבל הכרד  רבעומ  רסמהו  םאל  לכ  םדוק  םדוס  תא  םילגמ  םיב  " טהלהמ םיבר 

תוצראב םסרופש  רקחמב  רבודמש  ךכב  הזה  ןותנה  תא  גייסל  שי  דבלב .) תוהמיא  םויה  דע  ודמע  ילארשיה  "ה  להת
הפישח לש  תוילילשה  תוכלשהה  תא  תיתועמשמ  םינתממה  םימרוגה  דחאש  םיארמ  םירקחמ  תנשב 2000 . תירבה 

ידיל האב  העפשהה  .םירוהה  תכימת  אוה  היבופומוה  לש  םירחא  םייוליג  וא  הילפא  יודינ , עקר  לע  קחד  יעוריאל 
.תולגתסהה תלוכיו  ימצעה  יומידה  רופיש  תונדבואו , ןואכיד  תתחפה  הז : ללכבו  תובר  םיכרדב  יוטיב 

יאדוובו לארשיב , םיב  " טהל םיריעצו  םירגבתמל  תירוהה  הכימתה  יזוחא  תודוא  םיקייודמ  םינותנ  ופסאנ  אל  םויה  דע 
םינשב ושענש  םיינתוכיא , םירקחמ  ךותמ  המגמה  לע  דומלל  רשפא  םלוא  .תומדוק  תופוקתל  םייתאוושה  םינותנ  ןיא 

וליג רקחמב  ונייאורש  תורענו  םירענ  לש  םירוההמ  תיצחמ  יכ  אצמנ  ימע  ןב  לייא  לש  ורקחמב  לשמל , ךכ  .תונורחאה 
: רקחמה ךותמ  םיטוטיצ  רפסמ  ןלהל  .םהב  וכמתו  ןוראהמ  האיציה  ךילהתב  םהידלי  יפלכ  היטפמא 

ינאש הז  םלועב ! רבד  םושל  הוותשמ  אל  הזו  תררחושמ  ארונ  השיגרמ  ינא  וליאכ  זא  בוט , הז  תא  הלביק  החפשמה  לכ  "
ףוס ףוס  הלוכי  ינאו  םהל  רקשל  הכירצ  אל  ינאו  רתוי  אבחתהל  הכירצ  אל  ינאו  התיבה  ילש  הרבחה  תא  איבהל  הלוכי 

" ....רבדל

םוקמ תמאב  הז  .החותפ  וילא  תלדה  דימתש  םוקמ  הז  תיב  יתוא , קזיח  דואמ  הז  הז , םע  רדסב  םהו  ....םירוהל  יתרפיס  "
" .יתוא ולביקש 

רפתשמו ךלוה  בצמה  יכ  הלוע  "ה , להת םיב , " טהל לש  םירוהל  הכימתה  ןוגרא  ידי  לע  ורסמנש  םייטסיטטס  םינותנמ  םג 
הזה רודב  םג   (. תנשב 2011 ומסרופ  םינותנה   ) םיב " טהלה םהידליב  םיכמותה  םירוהה  רפסמ  לדג  הנשל  הנשמ  - 

.תובאה לש  וזמ  הלודג  תוהמאה  לש  תוחיתפה 
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, תיבסל ילש  תבה  .תקתושמ  יתראשנ  ינאו  הרמא , איה  .תיבסל ]...[  ילש  תבה  : " התב לש  ןוראהמ  האיציה  תא  תראתמ  םא 
.רבחתהל ליחתה  לכה  טאל  טאל  זאו  יתרפס , אל  ילוא , העש  עבר  ןמז , הברה  יד  יתקתש  .יתעדב  הלע  אל  םלועמ  הזו 

זאו טאל  הנהנה  איהו  הלש , הבוט  יכה  הרבחה  איהש  החוטב  יתייה  וישכע  דעש  טב ,' תבהואמ  איה  םא  התוא  יתלאש 
ןמז המכ  יתלאש  .ןכש  התנע  איהו  הנטק , הדלי  ומכ  טעמכ  שממ ,"  " תורבח ןה  םא  התוא  יתלאש  .תורבח  ןהש  הרמא 

רשפא םא  התוא  יתלאש  .יהשימ  לש  .והשימ  לש  הרבח  תויהל  ןמז  הברה  הז  הנש  יצח  .ואוו  .הנש  יצחש  התנע  איהו 
.יתיכב תצק  ינא  םגש  תבשוח  ינא  .התוא  יתקביח  .ןכש  הרמא  איהו  התוא  קבחל 

ינאו התוא  תבהוא  ינא  הלודג ? וזכ  הצצפ  םע  םישוע  המו  .יל ]...[ " תרפיסש  החמש  ינאו  תאש , ומכ  ךתוא  תבהוא  ינא  "
םא םגו  הז  תא  הצור  אל  ינא  םא  םג  הילא  ילש  תוסחייתהה  לכ  תא  הנשמ  הזו  הנשמ , ןכ  הז  לבא  התוא  בוהאל  ךישמא 

" .הל יתלחיא  אלש  םישק  ךכ  לכ  םייח  הל  ויהיו  םישוע , המו  םירזוע  ךיאו  םיכמות  ךיאו  קדצומ , אל  הז 

'. ץיבולינד ןתנוי  תמזויב  תנשב 1989  "ה  להת תתומע  תמקה  םצע  אוה  חטשב  שחרתמש  יונישל  םינמיסה  דחא  השעמל 
ץראב םירחא  תומוקמב  םישגפמ  ופסונ  ןמזה  םעו  ביבא  לתב  הדוגאה  תיב  םצמוצמ  ףקיהב  התומעה  הליעפה  הליחתב 
רפכו הננער  ןויצל , - ןושאר רפח , קמע  םימודא , הלעמ  םילשורי , הפיח , למרכה , ףוח  הילצרה , לוכשא , חלמה , םי  רוזא  )

, טנרטניא רתא  םיינופלט , הקוצמ  יווק  הכימת , תוצובק  תועצמאב  םויה  תלעופ  התומעה  .עויס  יווק  וחתפנו  םולב ,)
ומכ .םהירוהב  הכימתב  עויס  םישפחמש  םמצע  םידליה  םגו  תויחאו , םיחא  םירוה , םיעיגמ  םישגפמל  .דועו  רשק  ינולע 

התומעה תוליעפ  .םירדנ  ' גסנרטל םירוה  תצובקו  תויתד  תוהמאל  םיידוחיי  תוצובק  ישגפמ  התומעה  תכרוע  ןכ 
Parents, Families and Friends of Lesbians תובית : ישאר   ) PFLAG יאקירמאה ןוגראה  תונורקע  לע  תססובמ 

(. םילאוסקסומוהו תויבסל  לש  םירבחו  תוחפשמ  םירוה ,  - and Gays

תא : ' יל הרמא  הרבח  לומתא : היה  הז  וליאכ  עוריאה  תא  תרכוז  ינא  : " Ynet-ל "ה  להת תתומע  ימיקממ  זול , הרובד 
יתשקיב .הנבל  לש  לדוגב  ןומיסא  יל  לפנ  עגרה  ותואב  ומוה .' אוהש  תשחנמ  ינא  ולש ? תוינימה  יבגל  יתוא  תלאוש 

ינא .ןכ  ינפל  םינש  המכ  רטפנ  ילעבשכ  יתשחש  ןפוא  ותואב  הז  תא  יתלביק  ינא  ןכ .'  ' יל רמא  אוה  .יל  רפסל  אובי  אוהש 
לבא השק , דואמ  היה  תישיא  ילו  העגרה  ירודכ  לבקל  אפורל  יתכלה  .רזע  אל  הזו  םילכה , לכ  תא  יל  ויהו  תיכוניח  תצעוי 

הברה ול  שי   ' יתינעו יתקמחתה  ינאו  הרבח '? ןיא  ךלש  ןבל   ' ולאש ילש  תורבח  .המוח  הלפנש  יתשגרה  ןבה  םע  םיסחיב 
םיקהל שקיבש  ץיבולינד ,' ןתנוי  םע  יתשגפנ  הנש  ינפלש 14  דע  .הזה  רקשה  תא  יתאנשו  רקש , היה  הז  לבא  תורבח .'

אל לבא  יב , תכמות  תאו  ךב  תכמות  ינא  .הכימת  אוה  ןורקיעה  .ב  " הראב  PFLAG ןוגראל המודב  זייג , לש  םירוהל  ןוגרא 
" .הנגה ינונגנמ  שי  םהל  ןטק : קלח  קר  םיווהמ  תובאהו  תוהמאמ , ןבורב  תובכרומ  תוצובקה  ךתוא ." תרקבמ 

בל יוליג  לש  יצולח  ךמסמ  אוה  רפסה  (. 2000 ארפוש , " ) ךל רפסל  והשמ  יל  שי  אמא ,  " רפסה תא  זול  הבתכ  םימיל 
תודוא ינויע  קרפ  םג  ללוכ  רפסה  .םהירוה  לשו  ןוראה , ןמ  ואציש  תויבסלו  םיאומוה  לש  םהירופיס  תא  איבמ  אוה  .שגרמ 

יהמ םיצוביקה :) רנימסב  םדאה  תוינימל  הצרמ   ) ינבא הרש  הבתכ  ותואש  תינימ , - דחה הייטנה  תוהמ 
ךיא תיבסל ? וא  לאוסקסומוה  אוהש  ומצע  לע  הלגמה  םדא  רבועש  ךילהתה  המ  היתורוקמ ? המ  תוילאוסקסומוהה ?
אציש לג  לש  ורופיס  אוה  רפסב  םיעיפומה  םירופיסה  דחא  םהב ? רזעיהלו  םהל  רוזעל  רשפא  דציכו  םירוהה  םישח 

: ןוכיתב דימלת  ותויהב  ןוראהמ 
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'... םמורתמ ', ' ומוה  ' רפסה - תיב רצחב  ירבעל  םיקעוצש  הלאה  םירבדב  תמא  שיש  יתעדי  רבכ  ךרעב  רשע  ןב  יתייהשכ  "
לש תוקד  המכ  ירחא  .תיכוניחה  תצעויה  רדחב  החישל  התיכה  ךנחמ  יתוא  ןימזה  התיכ י ' דימלת  יתויהב  דחא , ריהב  םוי 
ךכ לכ  התא  המל  לשמל , .התיכב  םירחאה  םידליהמ  הנוש  התא  .ךתוא  הניבמ  אל  ינא  לג ,  ' תצעויה הרמא  קרס  ירוביד 

.ומוה ינאש  ידואמ  לכב  יתשחכה  ינא  .תוילאוסקסומוהה  אשונל  ונעגה  רבד  לש  ופוסב  הטיר '? ירחא  ךורכ 
אל הזש  רמאו  הכימת  תולימ  עיבה  אוה  .ומוה  ינא  יכ  יל  השקש  ול  יתרמאו  ךנחמל  יתשגינ  החיש  התוא  רחאלש  םויב 

יתשקב תורמל  .אובל  הרחיא  אל  הכמה  .רשואמ  החישהמ  יתאצי  .ידיל  הטימב  רבג  םע  דחא  רקובב  םוקא  םא  ארונ 
יגולוכיספ לופיט  לבקל  ילעש  ול  רמא  אוה  .ומוה  ינאש  ול  רפיסו  החישל  רפסה  תיבל  יבא  תא  ךנחמה  ןימזה  תשרופמה 

...החישהמ עזעוזמ  אצי  אבא  .יופירל  ןתינ  הז  ילוא  יכ  ףוחד ,
הנפ םואתפ  .רקובהמ  דוע  אכודמ  יתייהש  םימיה  דחא  היה  הז  .התיבה  סובוטואב  יתעסנ  םידומילה  םותב  דחא  ישיש  םוי 

ןובלעה תא  יתלכיע  םויה  לכ  .יתעגפנ  ארונ  קאינמ '! ומוה  אי   ' קעצ אוה  זאו  ול , יתינע  .העשה  המ  לאשו  והשימ  ילא 
הזו ומוה , ינא  אמא , : ' הל יתרמא  זאו  .יתוא  םחנל  התסינו  ידצל  התיה  איה  .ילש  אמאל  תירקתה  לע  יתרפיס  ברעבו  הזה 

'. זוחא האמב  הזב  חוטב  ינא  .םלועל  הנתשי  אל 
הארשכו רדחל  סנכנ  אבא  .ןה  ףא  וכב  ירבד  תא  ועמשש  יתויחא  .תוכורא  תועש  ךשמב  התכבו  חבטמהמ  האצי  אמא 

'... רתוי השק  קר  .דימת  היהי  הז  הככו  .ונתוא  גרוה  התא  האור ? התא   ' ילע קעצ  תוכוב  ןלוכש 
, ולש ישוקה  תא  םילימב  ראתל  ןיאש  אבא , .ןיבהל  התסינו  יתוא  הלביק  אמא  .רפתשה  בצמה  לבא  זאמ , דורו  לכהש  אל 

אוה לבא  אשונה , תא  לבקל  ןכומ  אל  אוה  םויה  דע  .ןיבהל  ידכ  תוילאוסקסומוה  אשונב  היזיוולט  תוינכות  ינימ  לכב  הפצ 
". יתוא בהואו  יתוא  לבקמ 

רואל אציש  רפס  לש 2013 , ביבא  לתב  ונרובעש , תולגל  םיענ   " רפסה לע  בתכנ : םירפס ) תונח  " ) טושפ רופיס   " רתאב
ונחנא ירה  .םעפ  היהש  הממ  יטמרדו  ץוחנ  תוחפ  ילואו  ןשוימ  תצק  רבכ  םויה  הארנ  ןוראהמ  האיצי  לע  תנשב 2000 
הווחש ימל  וילאמ , ןבומ  אל  הז  ורובעש  ימל  תאז , לכבו  אל ? ןוראהמ , האיצי  לכ  הכרבב  וליפאו  הנבהב  םילבקמ  רבכ 

אל שממ  םהש  תעדל  ידכ  קר  ולו  ךל " רפסל  והשמ  יל  שי  אמא ,  " רפסב ךרוצ  שי  וירוהלו , ומצעב  ןוראהמ  האיציה  תא 
.הבהאבו " הלבקב  הנבהב , ףלחתי  הווקנ , הבה  ךא , םייק  ישוקהש  היווח , התוא  תא  ווח  םיברש  .דבל 

.ינלבוסו חותפ  םדא  םג  הרוה , לכ  טעמכ  םלהב  הכמ  םיטיירטס "  " םניא תבה  וא  ןבש  ךכ  לע  העידיהש  ןייצל  בושח 
הייטנהמ םיעבונש  תולבגמו  םיישק  אלל  תחוורה , המרונה  יפ  לע  םייח  ומייקי  םהידליש  וצרי  םירוהש  יעבט 

, ןכל .םידכנ  םהל  ויהיש  ךומנ  יוכיס  תיוולנ : הרמ  הרושב  םהילע  הליפמ  םג  תאזה  הייטנה  םיבר  םירקמב  .תיב  " טהלה
םיגשומב שמתשהל  הזה  רשקהב  דאמ  השקש  הביסה  םג  תאז  .תובזכאב  םיחתמב  ידדה , באכב  הכורכ  תאזכ  הרושב 

.ירוה  ןונגסו  הלבק  תוגרד  לש  ןיינע  ןאכ  שי  /ה ." דליה תלבק   " לש ידמ  םילילכמו  םיינטשפ 

Y-רוד ה ירוה  לש  םסחי  תא  הבר  הדימב  גציימ  ימדשו  זול  לש  ןרפסב  ףקתשמה  תיקלחה  תיתחפשמה  המלשהה  רופיס 
העפותה .ןמזה  חורב  ינמוה  סויפו  הלבק  ךילהת  שי  רבכ  לבא  םש , ןיידע  תומודקה  תועדה  םיב : " טהלה םהידלי  יפלכ 

תועדמ רתוי  תוררחושמה  תוליכשמו  תוינוליח  תוידוהי  תוחפשמב  רקיעב  הארנה  לככ  החיכשו  תטלוב  וזה 
.באה  לש  ויתודמע  לע  רקיעב  עיפשמש  שיגרה  רבגה  לש  לדומה  תא  ץמאל  רתוי  םג  תוטונ  וללה  תוחפשמה  .תומודק 

םויה םיריעצ  לש  םירוהה  רשאכ  ןייטשדלוג , הליגו  ישוש  ןמלזל  םייט  םיירפב  ופשחנ  ונלש  םירוהה  : " ןב 40 רוחב 
םיאור םויה  םיריעצה  לש  םירוהה  .רדיל  ירבעו  רזע  יסא  יקסבוחוא , לגכ  םימואלה  םימאמל "  " םייט םיירפב  םיפשחנ 

הז ומוהו  ארונ  אל  הז  םואתפו  וכו )' רקילופ  יאנב , הנרא  תעקס , לארה  ץיבר , תידוהי   ) ןוראהמ םיאצוי  םיחילצמ  םישנא 
יל שי  ךיא  הניבמ  אלו  המצע  לע  תקחוצ  איה  ןמזה  תביטקפסרפבו  הרבחב  יוחד  היהאש  הששח  ילש  אמיא  .ןכסמ  אל 

" .יירבחו ייקוסיע  לכל  ןמז 

השיג ץוח , יפלכ  תוחפל  םיניגפמ , ןכלו  םיכושח " םתביבס כ" ידי  לע  ספתיהל  םיששוח  םג  הליכשמה  הבכשב  םירוה 
ןיבל  Y-רוד ה יריעצ  ללכ  ןיב  םיסחיה  תא  םינייפאמה  םידליל , םירוה  ןיב  םיירבחהו  םימחה  םיסחיה  .רתוי  תקבחמ 

.הזה  ןוויכב  ןכ  םג  םימרות  םתסה  ןמ  בצמ , לכב  םהידלי  לע  ןנוגל  םיבר  םירוה  לש  הייטנהו  םהירוה ,
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ינפל ןוראהמ  יתאצי  אל  ינא  .םהלש  םירוההמ  םיינלבוס  רתוי  הארנכ  םה  ונלש  םירוההש  חינמ  ינא  : " ןב 25 ריעצ 
ךתחב תוחפל  םהלש -  םירוההש  ילש  םירבח  לש  םירופיסהמ  עדוי  ינא  לבא  םיבוט ,) םירשקב  אל  ונחנא   ) ילש םירוהה 

אל הזש  בשוח  ינא  לבא  םירחא , ןוציק  ירקמ  שיש  ןבומכ  .םהב  וכמתו  םתוא  ולביק  טלחהב  םיוסמ -  ימונוקא  - ויצוס
לש הבוגת  .םליבשב  העתפה  שממ  אל  וז  ןכלו  זייג , ונחנאש  ונינפל  םיעדוי  םג  ונלש  םירוההמ  הברהש  בשוח  ינא  .בורה 

תותבסהו םיבסה  ברקבש  תויהל  לוכי  .םירבח  לש  םירופיס  יפל  הצופנ , יד  איה  תעדוי )' ינא   ' דחוימבו ' ) םיעדוי ונחנא  '
ודמל םהו  תרושקתהמ , תוילאוסקסומוה  לש  תורשפאה  לע  ודמל  ונלש  םירוהה  לבא  הז ," לע   " םירבדמ ויה  אל  ונלש 

"." םינמיסה  " ומכ םהל  הארנש  המ  תא  תוחפל  וא  םינמיסה , תא  שפחל 

יבגל םילרביל  ויה  דימתמו  זאמ  ילש  םירוהה  .הנוכנ  םיינלבוס  רתוי  ילש  רודה  ירוהש  החנההש  בשוח  ינא  : " ןב 22 ריעצ 
רתיה ןיבו  םהלש  םירוההמ  הבוט  רתוי  הלכשה  שוכרל  וכז  םהש  הדבועל  רושק  םג  הזש  בשוח  ינא  .תוילאוסקסומוה 
תתל רוסא  ותעדלש  רמא  ילש  אבס  יתדלונש , ינפל  .ןוראל  ץוחמ  תויבסלו  םיאומוהל  םיפושח  תויהלו  "ל  וחב רוגל 
הזש בשוח  ינא  .תאזה  הרימאה  דגנ  התחמ  ילש  אמיא  .הער  תישיא  המגוד  םיווהמ  םהש  ןוויכ  םיכנחמ  תויהל  םיאומוהל 
יבגל הלש  השיפתה  לע  עיפשה  הזו  לופיטהו , ךוניחה  םוחתב  הלכשה  הפוקת  התואב  השכר  איהש  הדבועל  רושק 

.תוילאוסקסומוה
, אבצב הקיטילופב , םיאומוה  לש  אשונה  .תויבסלו  םיאומוהל  היצזילמרונ  תיסחי  השוע  היזיוולטהש  בשוח  ינא  ןכ , ומכ 

בשוח ינא  .םיחילצמו  םיפי  םישנאכ  "כ  דב םיגצומ  םיאומוה  ןכ , ומכ  .תרושקתב  יוטיב  לבקמ  תומוקמ  דועבו  הימדקאב 
תרושקתהמ וריכהש  ונלש  תותבסהו  םיבסה  ופשחנ  הילאש  םיאומוה  לע  המגיטסל  הרטנוק  הווהמ  הז  םוקמ  והשזיאבש 

." תונשב ה-80 הצרפתהש   HIV-תפגמל ה תוילאוסקסומוה  ורשיקו  ישוש  ןמלז  ומכ  םידונמו  םינצחומ  םיאומוה 

אוה םויה , םירוהה  רוד  תא  תנייפאמה  הלבקהו  תוחתפיהה  תמגמ  תא  אטבל  ידכ  וב  שישו  הנורחאל , עיפוהש  ףסונ  רפס 
יוליג לע  םירפסמ  םהירוהו  תויבסל  םילאוסקסומוה , הבהא : דחפ ,  " קיימ ןח  ד"ר  תינילקה  תיגולוכיספה  לש  הרפיס 

(. 2009 גולאיד ,  ) המע תודדומתהה  ךילהתו  תינימה  הייטנה 

האצמש םא  שולש ; ןב  ותויה  זאמ  רבכ  לאוסקסומוה  הנבש  הדשחש  םא  רפסב -  םיפשחנה  םיישיאה  םירופיסה  ןיב 
ךלהמב םיברועמ  תושגר  םע  דדומתמה  םירוה  גוז  רומח ; ישפנ  רבשמל  העלקנו  הנבל  רבג  ריאשהש  הבהא  בתכמ 

; תינימה ותייטנ  לשב  ותתיכ  ינב  דצמ  תוללעתהל  ןברוק  היה  ותודליבש  אפור  הגוז ; תבו  ןתב  לש  הנותחל  תונכהה 
.וז  םע  וז  תויחלו  ןהילעבמ  שרגתהל  וטילחהש  םישנ  יתשו 

אשונב םיילושל  קחדנש  ןפה  יכ  יתאצמ  יתישעש , רוריב  ךלהמב  : " רפסה םוסרפ  לגרל   GoGay-ןויארב ל קיימ  ד"ר 
, בורל .ונלש  תודדומתההמ  ףא  השק  םהלש  תודדומתהה  תובר  םימעפ  .םירוהה  לש  םטבמ  תדוקנ  אוה  תינימה  הייטנה 

ישוקה תא  הניבמ  ינא  .רפיס  דליה  וב  עגרה  ביבס  רקיעב  ובבס  םהירופיס  .רתוי  םינועט  ויה  םירוהה  םע  םישגפמה 
םג יתמו , אובי  הז  ךיא  תעדוי  ךניא  .ךמצע  םע  ךלש  תודדומתה  וניאש  ךל , הרוקש  ינוציח  והשמ  לע  יבשח  העתפההו - 
אוה דליה  .םירוה  רתוי  הניבמ  ינא  יכ  השח  ינא  רפסה  תביתכ  רחאל  לבא  אמא , אל  ינא  .ינפל  תמייק  התייה  השוחתה  םא 

". רתוי הבר  המצועב  אל  םא  הדימ , התואב  ךילע  רבוע  ול  הרוקש  רבד  לכו  ךרשבמ , רשב  ךממ , קלח 

םישקתמו תומודק  תועדב  םיפוטש  םיבר  םירוה  ןיידע  םימדוק , תורודל  סחיב  תומדקתהה  תורמל  יכ  שיגדהל  בושח 
יתלקתינ : " ונל רמא  יגיאב  םיקיתווה  םיצעויהו  םיכירדמה  דחא  .םהידלי  לש  הגירחה  תינימה  היטנה  תא  לבקל 

קלחו "ה  ליהת לש  םירוהה  תוצובק  ךרד  אשונל -  רתוי  םיחותפ  ןכאו  םיכמותו  םילבקמ  םירוה  לש  תובחר  תוצובקב 
םתוא םקמל  הרואכל  הרומאש  הביבסו  רודמ  םיאבה  םירוה  טעמ  אלב  םג  יתלקתנ  ךדיאמו , יגיא  לש  םיכינחה  ירוהמ 

םיישפוח תועוצקמ  ילעב  םירוה  גוז  ץועייב  ילצא  ויה  הנורחאל  קר  .ללכ  םיינלבוס  םניא  לעופב  לבא  ינלבוסה  רוזאב 
". רתויב הבוטה  התרבחב  תבהואמ  איה  יכ  םתב  לש  התרהצה  תא  לבקל  םילגוסמ  אלש  םיילופיט 

ךותמ ןוראהמ  תאצל  םיססהמ  םיבר  תיתחפשמה  הינומרהה  לשב  אקוודש  הנעטה  םג  התלעוה  תונויארה  דחאב  הרעה :
.תיתחפשמה הילידיאב  עוגפלו  םירוהה  תא  בזכאל  ששחה 

יתועמשמ יוניש  לח  םלועל , םידלי  םיאיבמו  הביצי  תויגוז  םירצוי  תב  / ןבה רשאכש  התיה , התלעש  תפסונ  הנעט 
םתייטנ לע  העדוהה  תא  םיחוד  םיב  " טהלהמ תצקמש  הביסה  םג  וז  .םיב  " טהלה םהידליל  םירוהה  לש  םסחיב  הבוטל 
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ביבא ביבא לתב   לתב הוואגה   הוואגה דעצמ   דעצמ
יסרטסאמ קירטאפ 

םייתחפשמו םייעוצקמ  םיגשיה  לע  תובוט " תורושב   " תועצמאב הרושבה  תא  ךכרל  ולכוי  ובש  בלשל  דע  םירוהל 
": ינגרובה יטיירטסה   " הוותמב

.זייג ויה  אל  םהלש  םידליה  םא  םיחמש  ויה  םהש  איה  ונלש  םירוהה  ברקב  תפרוגה  השוחתהש  בשוח  ינא  : " ןב 25 ריעצ 
םידליהמ עונמל  םיחמש  ויה  םהשו  םיטיירטס , לש  םהייחמ  רתוי  םיכבוסמו  רתוי  םישק  םה  םיאג  םייחש  השוחת  שי 

וליפאו םהירוהמ , הז  תא  ועמשש  םירבח  טעמ  אלמ  הז  תא  יתעמש  .רשפא  היה  קר  םא  הרואכל  הזה  לבסה  תא  םהלש 
תמייק איה  .ונלש  םירוהה  תא  תדחיימש  השוחת  וזש  בשוח  אל  ינא  לבא  .ןויאר  הזיאב  הנורחאל  הז  תא  הרמא  בגר  ירימ 

םינש דועב 16  םא  השעי  אוה  המ  ותוא  יתלאש  .תב  ול  הדלונש  טיירטס , בורק , רבח  םע  יתרביד  הנורחאל  .ונלצא  םג 
ויהי תיבסל  רותב  הייחש  בשוח  אוה  יכ  בוש , הרקי –  אל  הזש  דואמ  הווקמ  אוהש  רמא  אוהו  ןוראהמ , אצת  ולש  תבה 

.תיטיירטס רותב  הייחמ  רתוי  םישק 
.תיסחי רחואמ  ליג  דע  םהלש  םירוהה  ינפל  ןוראהמ  םיאצוי  אל  ןיידע  םישנא  תאזה , השוחתה  ללגב  אקוודש  בשוח  ינא 

ילש םירבח  הברה  ליבוה  הזו  הביסה -  המ  בושח  אל  זייג -  ויהי  םהלש  םידליהש  הדבועהמ  העיתר  וזיא  םירדשמ  םירוה 
םיסחי תכרעמב  ויהי  םהש  רתוי , וא  תוחפ  םייאמצע  ויהי  םהש  דע  אל  תוחפל  םהלש , םירוהל  רפסל  אלש  ףידעהל 

". זייג םהש  תורמל  םתיא  רדסב " לכה   " הנהש םהלש  םירוהל  תוארהל  ולכוי  םהשו 

הזב שי  .היבופומוהל  הרושק  חרכהב  הניא  םירוהה  לש  היעבהש  ונל  ורמא  םיריעצ  םיב  " טהלל םיעייסמש  עוצקמ  ישנא 
ןדבוא תשוחת  דליב ,) הרכה  יאמ  לידבהל   ) דליה לש  הרכה  יאו  תורז  תשוחתל  רקיעב  רושקש  קומע , רתוי  הברה  והשמ 

תכרעמב םיווח  םירגהמש  המל  המודב   ) תירוהה תלוכיה  ןדבוא  תמאב ,) ותוא  וריכה  אלש  רבתסמו   ) וריכהש דליה  לש 
.המודכו םשא  תושגר  םינוא , רסוח  םידיליה ,) םהידלי  םע  םיסחיה 

הלודגה הלודגה תינוריעה   תינוריעה הליהקה   הליהקה
, תיב " טהל היסולכוא  תוכשומ  םלועב  תולודג  םירע 
, םימוד םישנא  לש  תיטירק  הסמ  תוקפסמ  ןהו  רחאמ 
םג ןה  .יוליבו  שגפמ  תומוקמו  םייתליהק  םיתוריש 

םיגירחה יפלכ  רתוי  תוינלבוס  תויהל  תוטונ 
תרצויש תוימינונא , לש  ההובג  המר  תורשפאמו 

בורב .תויולכנתה  ינפמ  הניגמו  ישיא  שפוח 
ווהתה ברעמה  תוצראב  םילודגה  םינילופורטמה 

(, תובוחר םיעבר , תונוכש ,  ) םיב " טהל לש  םירוזא 
". Gay Ghetto  " חלצומ אלהו  ילמסה  יוניכל  וכזש 

םיב " טהלה לצא  ךרוצה  ןטק  תונורחאה , םינשב ,
האצותהו ינוריעה , בחרמב  לדובמ  ץיח  רוציל  םלועב 

ביבא לת  .ריעה  יבחרב  םהלש  רתוי  לודג  רוזיפ  איה 
רקחש בגשמ , ןח   ". וטגה  " בלש לע  תמיוסמ  הדימב  הגליד  איה  השעמל , .העפותה  לש  רתויב  קהבומה  הרקמה  איה 

םילארשיה םיב  " טהלה דחא  דצמ  יכ  אצמ  תויבסלו ," םיאומוה  לש  םטבמ  תדוקנמ  ופי  - ביבא לתב  ינוריעה  בחרמה   " תא
רוזאש םיפידעמ  םניא  ינש  דצמ  לבא  םהלשל , המוד  תינימ  תוהז  ילעב  םישנא  םייח  וב  רוזאב  ררוגתהל  םיפאוש 

, תססות הריווא  קהבומ -  ינוריע  יפוא  םע  תונוכשב  ררוגתהל  םיפידעמ  םיבר   ) ירמגל ינגומוה  היהי  םהלש  םירוגמה 
קלחו רחאמ  יב , " טהל לדבנ  רוזא  רצונ  אל  ביבא  לתב  ויאצממ  יפ  לע  ןכ , לע  רתי  םיה .) ףוחלו  יוליבה  תומוקמל  הבריק 

- ומוהה תוהזה  לש  יוטיב  רשפאמה  ןימזמו , לבקמ  יבסל  ומוה  בחרמל  םיב  " טהלה לש  םתעדותב  ךפה  ריעהמ  לודג 
.ריעב םייחה  לש  םיימוימויה  םינייפאמה  דצל  תיבסל 
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םיביכרמ טעמ  אל  שי  יביבא , לתה  בחרמה  תא  תנייפאמה  םיטיירטסל  םיב  " טהל ןיב  הזויבמיסה  דצלש  ריהבהל  בושח 
תיב " טהלה הליהקל  םידעוימה  םיעפומו  םירב  לשמל , .םיטיירטסה  רובע  תעדונ  אל  ץרא  תניחבב  םהש  יב  " טהלה יווהב 

לודגה הקלחב  איה   , היגשומו הייוטיב  ללש  לע  תיב , " טהלה גנלסה  תפש  םג  .םיידוחיי  תוריש  ידקומ  ןבומכו  דבלב 
.דבלב םיבט  " הלל תורכומה  תויצאיצוסאו  תויווח  לע  תססובמו  םיטיירטסל  המוסחה  םירתס ," תפש  "

ויה אל  ןוראב , ויה  הליהקה  ירבחו  ףקותב  היה  דוע  רכז  בכשמ  לע  ילילפה  רוסיאהשכ  תומדקומה ,  70- הו תונשב ה-60 
תא ואצמ  םתצקמו  םנימ , ינבל  םתכישמ  תא  ווסה  תומייקה , תוביסמב  ובלתשה  הליהקה  ירבח  זייגל ." םירב   " אצמנב

.לארשיל ץוחמ  םייב  " טהל שגפמ  תומוקמב  וא  םיירוביצ  םינגב  םשקובמ 

לתב הדוהי  ןב  תניפ  והימרי  בוחרב  ה"21 - " זייגל -  דעוימה  ןושארה  רבה  לש  ותמקה  םע  םותסשה  ץרפנ  ב-1979 
ללוכ םיפסונ -  שגפמ  תומוקמ  לש  תיתגרדה  החיתפל  האיבהו  הליהקה  ירבחב  ןוחטב  החיפה  רבה  לש  ותחיתפ  .ביבא 

.תויבסלל דעוימה  רב  הז  ללכבו  גארד ) תועפוה  ללוכ   ) עיפוהל םגו  ריכהל  הליהקה  ירבח  ולכי  םהבש  םיראב , פאקיפ 

רוזאל רבע  דקומה  ןמזה  םע  לבא  ביבא , לת  ןופצב  םינומשה  תונש  תליחתב  ומקמתה  הליהקה  לש  שגפמה  תומוקמ  לכ 
דקומל התשענ  ביבא  לת  .לדג  ירודיבה  עצההו  םיעפומה  יגוס  וללכתשהו  ונווגתה  ליבקמב  .ריעה  זכרמו  ןימינב  תלחנ 

.ססות זייג  זכרמ  לש  ימואלניב  םש  ןמזה  םע  המצעל  התנקו  יב  " טהל יוליב 

איה וזככו  וידחי  קרוי  וינו  הכמ  לש  גוס  התוא כ" רידגה  ונלש  םינייאורמה  דחא  ןוראל ." ץוחמ  ריע   " םויה איה  ביבא  לת 
אלמו ססות  ךרככ  תדקפתמ  ריעה   Y-רודמ ה םיבר  םיריעצ  רובע  הביזכמ ." תצק  םיתיעלו  תויפיצה  לע  םיתיעל  הנוע 

אל יאדוובו  ץראב  רחא  םוקמ  םושב  ןיאש  תוי  " בטהל תויורשפא  הזל  תופסונ  יב  " טהלה /ה  ריעצה רובע  לבא  תויורשפא ,
.םימדוק תורודל  היה 

םיתיעל הב  רקבמ  אלש  וייחל  םישולשה  וא  םירשעה  תונשב  רדנ  ' גסנרט וא  לאוסקסיב  תיבסל , ומוה , טעמכ  ןיא 
לודג ןווגמ  העיצמה  הדיחיה  ריעה  תאז  .םיוסמ  ןמז  קרפל  תוחפל  התביבסב , וא  הב  ררוגתהל  םירבוע  םיברו  תופוכת 

תויביבא לתה  תוצובקה  " ) יגיא  " האגה רעונה  ןוגרא  ךרד  ותוליעפו , ויגוח  ללש  לע  האגה  זכרמהמ  לחה  םיתוריש , לש 
םיבושייב םג  תוליעפ  תוצובק  ןנשי  ליבקמבש  תורמל  תובוחרל , הינתנ  ןיבש  םיבושיה  חווטמ  רעונ  ןהילא  תוזכרמ 

םי ףוחו  םינודעומ  םירב , הפק , יתב  ןוגכ  שגפמו , יוליב  תומוקמ  לש  הלדנ  יתלב  עציה  ןבומכו  הדוגאהו , ולא )
.יביטקרטא

: תיביבא לתה  היווהה  ךותל  ולדג  רבכש  םיריעצ  םינייאורמ  העברא  תאז  םיראתמ  ךכ 

יב וצעני  וא  יתוא  וללקיש  ילב  בוחרב  דיב  די  תכלל  הלוכי  ינא  .ילש  הליהקה  בור  תאצמנ  ןאכ  יכ  ביבא  לתב  היח  ינא  "
". היישפוח תמאב  השיגרמ  ינא  ובש  ץראב  דיחיה  םוקמה  הז  .םיער  םיטבמ 

יל ריעמ  אל  דחא  ףא  .תיב  לש  השוחת  ןיעמ  עגורו , ןוחטב  יל  הסינכמ  יל  םימודש  םישנא  יביבס  שיש  השוחתה  םצע  "
". םורדב יתלדג  ובש  םוקמב  ומכ  יל , געול  וא  ילש  שובלה  תרוצ  לע 

( חכוותהל רשפא  הז  לש  תועמשמה  לע  םג   ) רתוי וא  תוחפ  ילאמרונ  יב  " טהל םויק  לש  יא  איה  ביבא  לת  תילאוטפסנוק , "
םוקמה טעמכ  הז  .תיב  " טהלה תוהזה  תא  ערה  הרקמב  תקחומ  וא  בוטה  הרקמב  תרוויע  איהש  תילארשי  הביבס  ךותב 
יסנפמ םייולתש  הוואג  ילגד  לע  רבדל  אלש  תוספרמהמ , םייולת  הוואג  ילגד  תוארלו  בבותסהל  רשפא  ובש  ץראב , דיחיה 

זכרמ שי  ובש  םיאג , םיקסע  רהצומב  םהש  םיקסע  וב  םילעופש  ץראב  דיחיה  םוקמה  טעמכ  הז  .הוואגה  שדוחב  בוחרה 
םייתליהק םייח  לעופב  םימייקתמ  ובש  דיחיה  םוקמה  הז  רוציקב , .םיאג  הליל  ייח  לש  דואמ  לודג  עפש  שי  ובש  האג ,

לש ןווגמהו  ףקיהה  תא  תוושהל  רשפא  יא  לבא  הלאה , םירבדה  תא  שי  הפיחב  טעמו  םילשוריב  םגש  ןוכנ  הז  .םייתימא 
.ץראב רחא  םוקמ  לכב  הלאל  ביבא  לתב  םייתליהקה  םייחה 
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, םילשוריב רג  ינא  םויה  .הז  לש  תובישחב  טיעמהל  רשפאש  בשוח  אל  ינא  תוכייש , לש  הליהקה , לש  תאזה  השוחתה 
הצור ינאשכ  .רדניירגב  שמתשמ  ינאשכ  קר  ילוא  .ילש  םוימויב  יוטיב  ידיל  האב  ילש  האגה  תוהזהש  שיגרמ  אל  ינאו 

זאמ .ילש  םיאגה  םייחה  ךרוא  לכל  ןוכנ  הז  .היח  הליהקה  םש  .ביבא  לתל  עסונ  ינא  לודג , האג  והשממ  קלח  שיגרהל 
םשל .תונושאר  תוינימ  תויווח  תווחל  ידכ  יתעסנ  םשל  .הכישמ  דקומ  יליבשב  התייה  ביבא  לת  ומוה , ינאש  יתנבהש 

שיגרהל יל  םרגש  יהלשכ , הליהק  ןיבל  יניב  רביחש  ינושארה  םרוגה  ויהש  הליהקב , םינושאר  םירבח  ריכהל  ידכ  יתעסנ 
.הזה רבדב  דדוב  תוחפ 

אוה בחרמה  לכ  .םוקמ  לכב  םיטיירטס  םה  םיטיירטס  יכ  .ותוא  ןיבהל  םילוכי  םיטיירטסש  והשמ  הזש  בשוח  אל  ינא 
הביסמבש השוחת  שי  לבא  הביסמל , תכלל  הז  ילוא  לעופב  .םירדגומ  םימחתמבו  םינמזב  קר  זייג  םה  זייג , לבא  .םהלש 

ביבא לתו  ביבא , לתב  תורוק  הלאה  תוביסמהו  .רחא  םוקמ  םושב  יוטיב  לבקמ  אלש  ךלש  תוהזהמ  קלח  הזיא  םישגמ  התא 
.ומוה תויהל  םע  שארב  ךלצא  תרשקתמ 

לבא .הבוט  הפוקת  התייה  וזו  םייתנש  םש  יתייח  תמאבו  אבצה , ירחא  ביבא  לתל  רובעל  דואמ  בושח  יל  היה  םג  ןכל 
.םלענו ךלוה  תצק  הז  רגבתמ  ינאש  לככש  שיגרמ  םג  ינא  .ימוימוי  דואמ  יתרגש , דואמ  תויהל  ךפה  םג  הז  והשלכ  בלשב 

.ןיטולחל ןוראל  ץוחמ  יח  ינאו  םיאומוה , םה  ילש  םירבחה  בור  .תיאומוה  דואמ  תאז  לכב  איה  ילש  הביבסה  וליאכ ,
הברה ימצע  תא  אצומ  ינא  תאז , לכב  .רבעבמ  רתוי  הברה  ילש  םיימוימויה  םייחב  יוטיב  תלבקמ  ילש  תיאומוהה  תוהזה 

(. זייגל םיינימ  םישגפמ  ךרוצל  היצקילפא   ) רדניירגב רחבמ  רתוי  הברה  שיש  ללגב  קר  ולו  ביבא , לתל  עגעגתמ 
.הנטק יד  לכה  ךסב  הפ  הנצסה  םילשוריב 

תוחפ וב  םישיגרמ  םישנאש  ץראב  דיחיה  םוקמה  הארנכ  אוה  רעונרבה , ירחא  םג  ביבא , לת  זכרמש  אוה  ףסונ  בושח  רבד 
הז .םיאג  םילמס  םע  תכלל  קשנתהל , םיידי , קיזחהל  .ירוביצה  בחרמב  םהלש  האגה  תוהזה  תא  עיבהל  םיחוטב  רתוי  וא 

, לבא דלישטורב , .ילש  רבח  םע  קשנתהל  חונב  שיגרא  אל  ינא  םילשורי  זכרמב  םג  .רחא  םוקמ  םושב  הז  תא  ןיא  .בושח 
.ןכ טלחהב 

וב םיאומוה  תמאב  תויהל  חונ  םישיגרמ  םישנאש  ץראב  דיחיה  םוקמה  הז  ביבא  לת  זכרמ  הזה , רבדה  תוכזבש  בשוח  ינא 
" .הבקנ ןושלב  רבדל  בוחרב , הביח  ןיגפהל  םילמס , וא  םילגד  םע  בבותסהל  .ירוביצה  בחרמב 

םיאומוה רתוי  אוצמל  רשפא  ןותנ  חטש  רפש  ןוויכ  האגה  הליהקל  ןורתי  יתעדל  הווהמ  ןד  שוג  לש  תופיפצה  תישאר , "
תא ריבגמ  הזו  תיתרובחת , הניחבמ  בטיה  תשורמ  רוזא  אוה  ןד  שוג  תינש , .םירחא  תומוקמב  לדוג  רדס  ותואב  חטשמ 
יכה יפואה  םע  ריעה  איה  ביבא  - לתש דיגהל  רשפא  תישילש , .םירחא  םירוזאמ  םיאומוה  םע  שגפיהל  תורשפאה 

םירצוי ולאה  םינייפאמה  .תוינגורטהו  תוריית  הייסולכוא , לש  הלודג  הפולחת  תיסחי , תוימינונא  הב  שי  .ץראב  ינוריע " "
בשוח ינא  תיעיבר , .התאש  ימ  תא  ריתסהל  אל  תוחונ  תשוחתו  םיאומוה , ןיב  לש  תויורכיהל  החונ  תיתשת  יתעדל 
ךותמ "א , תל רובעל  םיפאוש  םיריעצ  םיאומוה  .המצע  תא  המישגמש  האובנ  וז  ילדנרפ  - ייגכ ביבא  - לת לע  המגיטסהש 

.א " תב הלודג  תיבסל  - ומוה הליהק  תחימצל  םרוג  הז  רבד  לש  ופוסבו  םהומכ , הברה  דוע  שי  םשש  העידי 
.םיאומוהל חונ  רוזאל  רקיעבו ת"א  ןד  שוג  תא  וכפהש  םימרוגהמ  קלח  םה  ולאה , םייפרגומדה  תונורתיהש  בשוח  ינא 

יבגל חוטב  היה  אל  דועש  רענכש  רכוז , ישיא  ןפואב  ינא  .לבקמ  םוקמלו  תורואנו  תוחיתפל  למס  תויהל  הכפה  ת"א 
לש הפוקתב  םיטיירטס )  ) רפסה תיבמ  םירבח  םע  רקיעב  "א  תב רקבל  עיגמ  יתייה  םלועמ , רבג  םע  היה  אלו  ולש  תוינימה 

, תוחונ תשוחת  יתשגרה  דימת  .לייטל  םתס  וא  תוינק  תושעל  תושפוחב  םיעיגמ  רקיעב  ונייה  .ןוכיתהו  םייניבה  תביטח 
ןוראהמ האיציה  ךילהת  תא  יתלחתהש  ינפל  דועש  רכוז  ינא  .רבג  םע  תוסנתהל "  " לכוא הצרא , קר  םא  "א  תבשו

יב ררוע  הזו  הוואגה ,) דעצמ  רקיעב   ) "א תב םיאג  םיעוריא  לע  תרושקתב  בקוע  הנש  לכ  יתייה  םירבג , םע  תויורכיהו 
.ןוחטיב תשוחת 

"א, תב תיאבצ  םדק  הניכמ  תנשל  יתאצי  ןוכיתה , ףוסב  .א  " תב זייג  תוביסמל  םעפ  ידימ  יתאצי  י"ב  התיכב  ךשמהב ,
לש םיראבו  תוביסמל  הברה  תיסחי  אצוי  יתייהו  הניכמהמ ) אל   ) גוז ןב  יתרכה  .ירמגל  ןוראהמ  םש  תאצל  חונ  יתשגרהו 

" .זייג

ידכ הילא  םיעיגמ  "ל  וחמ םיבר  םיב  " טהל םירייתו  םלועב  זייגה  תוריבמ  תחאל  םויה  תבשחנ  ביבא  לת  יכ  ןייצל  בושח 
ןג זכרמב  םימייקתמה  םיאג  לוחמו  ןורטאיתל  דעו  םהינימל  הצק  ינודעוממ  תויצקרטא –  לש  בחר  םורטקפסמ  תונהיל 

ונממ תמיוסמ  הדימב  םינוזינ  םידעצמה  ראש  לכו  יביבא  לתה  דעצמה  ונה  ןיידע  העידיה  הב ' הוואגה  דעצמ  .ריאמ 
.וליצב םיסוחו 

ריעכ הנויבצלו  התוחתפתהל  יתועמשמ  ןפואב  תמרות  םג  אלא  ביבא  לתמ  תינהנ  קר  אל  תיב  " טהלה הליהקה  השעמל 
תלבקמו הנימזמ  הלודגה  ריעה  תילגעמ : העפות  ןאכ  שיש  ןועטל  רשפא  .תיניילבו  תימניד  תילבולג , תיטסילרולפ ,

תמר  ) ריעב תועדה  םילקא  הנתשמ  ותעפשהבש  ורקימה ,) תמרב   ) יתרבח יוניש  ללוחמ  ורותב  אוהו  רחא ' ה' תא 
דחא לדבה  טעמל  תורחא , תובר  תונידמב  םג  םינוכנו  םיפקת  וללה  םירבדה  .תפסונ  הריגה  הנימזמה  הדבוע  ורקאמה ,)

.תאזכ תחא  ריע  קר  שי  לארשיב  לודג :

123
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שודק שודק םעז   םעז אלל   אלל הוואג   הוואג

ומצע ומצע ןעמל   ןעמל דמעמ   דמעמ
תא וקזיח  םהש  םושמ  תיב , " טהלה הליהקה "  " תא הבר  הדימב  ושביג  תרושקתה  תכפהמו  חרזאה  תויוכזו  טפשמה  ןדיע 

". ומצע ןעמל  דמעמל  ומצעשכל  דמעממ   " הניכ סקרמ  לרקש  המל  ךופהל  םיב  " טהלל הרשפיאש  תפתושמה , תועדומה 
רחא רוד  לכמ  רתוי  בושקו  רבוחמש  , Y-ה רוד  .תילבולגה  המרב  ןהו  תימוקמה  המרב  ןה  הרצונ  תאזה  תועדומה 

.ל " וחב םיב  " טהל םע  תמייקמ  איהש  םירשקלו  תילארשיה  הליהקה  לש  תימואלניבה  תועדומל  םרות  טנרטניאל ,

ישיא ןפואב  ינא  .תילבולג  רתוי  הברהל  האגה  הליהקה  תא  ךפוה  טנרטניאה  : " תוגלפמה תחא  לש  האג  אתב  ריעצ  ליעפ 
ץראב םירצוימש  םיאג  םינכת  םיכרוצ  "ל  וחב םישנא  הברהו  "ל , וחב הליהקה  לש  םירתאמ  טנרטניאב  םינכת  הברה  ךרוצ 
ןבומכ םלועב .) םיאומוה  לש  םימיוסמ  םילהק  ברקב  םילודג  תומש  םה  ןולטמ  ןדיעו  לאיתוקי  לאירוא  ןהכ , דעילא  )

ומכ הלועפל , סויגו  םירסמ  תרבעה  לע  דואמ  לקמ  הז  .םשמ  םיעיגמ  םירסמהו  ןכותה  בורו  "ב , הרא ןיידע  אוה  זכרמהש 
"ב הראב תונוש  תונידמב  םיאג  םיאושינ  יקוח  ןעמל  וא  היסורב  הלא  םימיב  םירבועש  םיבופומוהה  םיקוחה  ביבס  לשמל 

ונילע םהלש  העפשההש  םיילאבולג , םיעוריאל  הפושח  דואמל  האגה  הליהקה  תא  ךפוה  םג  הז  .תשרב  תונוירב  דגנ  וא 
םלועב האגה  הליהקב  םירוקש  םירבד  טנרטניאה  ךרד  םיטלוק  םימעפ  הברה  ונחנא  ץראב  .תילוש  יד  םימעפל  איה 

 – ימואלניבה חישהמ  דואמ  עפשומ  הליהקב  הלא  םימיב  תואקדנופ  לע  דואמ  רעה  חישה  לשמל , .ןאכ  םתוא  םיעימטמו 
.םיללושה דצב  םגו  םיבייחמה  דצב  םג 

האגה הליהקהשכ  דואמ  םיחמש  ונחנא  .יתעדל  רתוי  הברה  לודג  והשמל  תוכייש  תשוחת  ץראב  זייג  לצא  רצוי  הז 
טפשמה תיב  תקיספ  לש  םירישי  םירודיש  תוארל  םיבאפב  ופסאתה  םישנא  .בושח  גשיה  הגישמ  םלועב  והשלכ  םוקמב 

תא גוגחל  תוינטנופס  - יצח תוביסמ  וצצ  ךכ  רחאו  לגרודכ , קחשמב  רבודמ  וליאכ  םיאג  םיאושינ  אשונב  "ב  הראב ןוילעה 
םיבופומוהה םיקוחה  הז  םא  .העיגפ  תגפוס  והשלכ  םוקמב  האג  הליהקשכ  השק  העיגפ  םישיגרמ  םג  ונחנא  .הייכזה 

םיכפוה הלא  לכ  "ב –  הראב םיב  " טהל םיריעצ  לש  תויודבאתה  לש  הרוש  וא  הקירפאב , תומיוסמ  תונידמב  וא  היסורב 
רבכ ןה  היסור  תורירגש  לומ  תונגפה   ) הלועפל תונגראתה  םג  םימעפלו  לארשיב , האגה  הליהקב  םייזכרמ  החיש  יאשונל 

(." חיכש הארמ 

: ליעפ ותוא  ךישממ  .ערלו  בוטל  ןלוציפל , םג  םויה  תעייסמ  איה  תורושה  דוכילל  המרת  תרושקתהש  םשכ  תאז , םע 

ידומע םויה  אוה  ז"ל  דורוה " ןמזה   " היה םעפש  המ  .הליהקב  ימינפ  חיש  תריציב  עייסמ  טנרטניאהש  חינמ  ינא  "
רתוי הברה  טנרטניאה , תרזעבש  חינמ  ינא  .ימינפ  חיש  םיננוכמו  הליהקב  םירסמו  תועידי  םיציפמש  םימיוסמ , קובסייפ 

יקסבוחוא לג  הקיתוה – האגה  הטילאה  לש  החוכב  הדירי  לע  הליהקב  םינש  רבכ  םירבדמ  .הזה  חישה  לע  רערעל  םג  לק 
לבא .תוצובק  ןתוא  תונובש  ביטרנה  לע  רערעל  רתוי  השק  היה  טנרטניאה , ינפל  םימדוק , תורודבש  תויהל  לוכי  .הלאכו 

תרושקתה לש  הדמעמ  לע  רערעמ  םג  טנרטניאה  ירה  .האגה  הליהקב  אקווד  ואל  םוקמ , לכב  ןוכנ  הזש  בשוח  ינא 
" .קוידב תוביס  ןתואמ  תדסוממה 

רוזיפלו םיבאשמ  זובזבל  איבמ  רבדהש  םינעוטה  שיו  םיב  " טהל םינוגראב  היצלפניא  שממ  הרצונ  תונורחאה  םינשב 
ומוהה תסנכ  רבח  הדוגא , "ל  כנמ ןוגרא , שאר  תויהל  הצור  דחא  לכ  םויה  : " ךכ תאז  רידגה  םינייאורמה  דחא  .תורטמ 

הזש  ) הדיחאו הרורב  הדנ  ' גא ןיא  .דועו  דועו  הנושארה  היתדה  תיבסלה  תיכ  " חה ןושארה , ומוהה  ינמיה  "כ  חה ןושארה ,
הגהנה ןיא  .ויערמ  רבח  תאו  ומצע  תא  גיהנמ  דחא  לכ  םויה  וליבוה .) םה  ןוראהמ , ואצי  םיטעמ  קר  דוע  לכ  יכ  ןבומ  דאמ 

?(". תינגורטהו תנווגמ  ךכ  לכ  הליהקל  תמכסומ  הגהנה  תויהל  הלוכי  ךיא  יכו   ) תמכסומ

תיב " טהלה הליהקה  ינב  לש  ילארוטקלאה  םחוכש  ףא  לע   " .תסנכב םיב  " טהלה גוצייב  םג  יוטיב  ידיל  האב  העפותה 
( ולאכ םישולשמ  הלעמל  םנשי   ) םינושה הליהקה  ינגורא  ןיבו  בורל  לצונמ  אל  הז  חוכ  הרבחהמ ,) כ10%   ) תיסחי לודג 

" .םיטסיביטקא םירושימ  דאמ  טעמב  תלעופ  הליהקהו  םיפתושמ  םיקבאמ  לע  המכסה  וא  תויראדילוס  ןיא  124תופוכת 
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.תירוביצה הריזל  סנכיהלמ  םיריעצה  תא  םיעיתרמ  םיימינפה  םיחתמהו  גוליפהש  רשפא 

.תילארשיה הרבחה  ייחב  םיב  " טהל לש  רתוי  הלודג  תוחכונל  םרותו  עויסו  עדימ  שיגנמ  םינוגראה  יוביר  ינש , דצמ 
םיב " טהלה םג  הרזע , שקבל  םישייבתמ  תוחפ  םהו  ישפנ  עויסל  החותפ  השיג  יללכ  ןפואב  שי  ולוכ   Y-רודלש ה ןוויכ 

.םימדוק תורודמ  םינוש  םה  השובה  רסוחבו  תאזה  תוחיתפב  םג  .עויסל  תונפל  תיסחי  םישקתמ  אל  םהיניבמ 

תייה רמולכ  .תישיא  השיגפ  רשפאש  ינופלט , וק  שייאל  ךירצ  יתייה  רבדל " ימ  םע  שי  יתבדנתהשכ ב" : " ןב 40 רוחב 
ךרד הכימת  שי  םויה  .רדחב  יטרפ  ןופלט  וק  וליפא  וא  יראלולס  ןופלט  היה  םלוכל  אל  ונילא -  רשקתהל  ךירצ 

.תיטנוולר המישר  לבקתו  םינוגרא " םיאומוה   " לגוגב קילקתש  קיפסמ  .םהילא  עיגהל  לק  רשק , רוציל  לק  .טנרטניאה 
תדוגא לשמל  .םתרטמ  תא  וריגסה  אלש  תומשב  וארקנ  םהמ  קלחש  םג  המ  םינוגראה , לא  עיגהל  תלוכי  אל  רבעב 
רקיעב  ) םינותיעב שפיחש  ימ  דבלמ  התוא  ריכהל  היה  לוכי  אל  שיא  .טרפה  תויוכז  תרימשל  הדוגאה  הארקנ  "ב  טהלה

לתה לכש  גשומ  היה  הז  הדוגאה ."  " הז המ  ועדי  םלוכ  םעפ  עויסו ." הכימת   " תרתוכה תחת  חול "  " רודמב םיביבא ) לתה 
". םיריכמ שממ  אל  םיריעצה  בור  יתעדל  םויה  .וריכה  םיביבא 

היה היה היהש   היהש המהמ  
רודב תחתופמ  תיטילופ  העדות  לע  חרכהב  דיעמ  וניא  טנרטניאב  םינוכדעלו  תושדחל  םיב  " טהלה לש  ףתושמה  בשקה 

תפלחהב רקיעב  הצמתמו  יביסאפ  ובורב  אוהש  בשק  והז  ונלש  תומשרתההמ  .םייביטקא  םיקבאמל  תונוכנ  לע  וא   Y-ה
.תויתרבחה תותשרב  םיסוטטס  רוביחבו  םיקבקוט  תחילשב  תוילאוטריו , תועד 

ןמז חורב  ובצועש  םייתוברתו , םייגולויב  תורוד  השולש  ןיב  ןיחבהל  רשפא  םיב  " טהלה ברקב  םג  םיטיירטסל , המודב 
ךשוחה תפוקתל  ודלונ   x- הו סרמוב  יבייבה  תורוד  .הנוש  תיטילופ  היצטניירוא  וחתיפ  םג  ןכלו  ( zeitgeist  ) הנוש

םליש ותצקמו  תיב , " טהלה הכפהמה  תא  ליבוה  ץימא  טועימ  .ללכב  םא  רגובמ , ליגב  קר  ןוראהמ  תאצל  וזעה  םיברו 
תילארשיה תואיצמה  תא  תוארל  םיכישממו  ינמחול " טקניטסניא   " םע וראשנ  םיבר  .ץימאה  וקבאמ  לע  דבכ  ישיא  ריחמ 
םיימיספו םינקפס  ראשיהלו  יונישה  לדוגב  טיעמהל  םיטונ  םג  םה  ןכל  .טקילפנוקהו  קבאמה  תשדעל  דעבמ  רקיעב 

.דיתעל סחיב 

רסאמ תונש  רשעש  תילילפ  הריבע  התיה  תויאומוה  הבש  הרבחל  דחא  דצמ  לדג  יב  " טהלה ( xy-ה  ) םייניבה רוד 
םגו תוארל  הכז  אוה  ינש  דצמ  לבא  .םייספא  טעמכ  תיאומוה  תוארנו  יתרושקת  גוציי  םעו  הוואג  ידעצמ  אלל  הדיצב ,
איה רקס ) ךמס  לע  אל   ) ונלש תיביטיאוטניאה  תומשרתהה  .ותוא  םיליבומה  ןיב  תויהל  וליפאו  יונישב  ותורגבב  תווחל 

.תילארשיה הרבחב  םיב  " טהלה לש  םדיתע  יבגל  ומדוקמ  ימיטפוא  רתוי  טעמ  הזה  רודהש 

תורודל תיסחי  קנופ "  " אוה םינשושב  םיגוש  אל  וייח  םגש  ףא  לעו  ךשוחה  ןדיע  תא  ורשב  לע  ריכה  אל   Y-ה רוד 
םיעגונה םימוחתב  ללוכ   ) קדצהו ןויוושה  תונורקע  לע  קבאיהל  תוביוחמ  תוחפו  ךרוצ  תוחפ  שח  אוה  ןכל  .םימדוק 

רתוי עוקש  לבא  הקוחר , ירדגמ  ןויוושל  ךרדהשו  תחוור  ןיידע  הילפאהש  ורשב  לע  שח  אוה  םיב .) " טהלה לש  םדמעמל 
(. יביבא לתה  בחרמה  ךותב  בורל   ) יטסינודההו קנופמה  ןגומה , יב  " טהלה םלועה  ךותב  וישכעו , ןאכב 

: ךכ תאז  ראית  םייניבה , רוד  ןב  תיזכרמ , הגלפמב  םיאגה  םיאתהמ  דחאב  ליעפ 

36/72

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



ךותל דלונש  יממ  הנוש  ןפואב  הוואגה  ידעצמ  תא  םיווח  הוואג  ידעצמ  ויה  אלשכ  רודב  ולדגש  םישנא  : " ןב 37 רוחב 
תא תוחטבאמש  "ב  גמ תודיחי  חכונ  קופיסהו  תואתשהה  תא  אל  וליפא  .רורחשה  תשוחת  תא  ןיא  םיריעצל  .הזה  ןדיעה 

הרטשמה הבש  תילאמרונ  תואיצמ  ךותל  םידלונ  םהש  יתעדל  אירב  דאמ  הז  בגא ,  ) וילאמ םהל  רורב  ארונ  הז  .דעצמה 
תוליעפהש םישנאמ  שרד  הז  קבאמ  המכ  םיעדומ  אלו  הלחש  תומדקתהה  תא  םיניבמ  םניא  םה  ינש , דצמ  ביוא .) הניא 

רודה לצאש  בשוח  ינא  ייג .) תויהלב  יטילופ  ןוה  םוש  היה  אל  יכ   ) יטילופ ןוה  תפירגב  הוולמ  התיה  אל  םהלש  תירוביצה 
אל העד  תעבה  תונרתח , הז  רבד  לכ  םירטסניימב  אל  התא  רשאכ  .םייח  ךרד  תויהל  הכפה  תונרתחה  לכ  םדוקה 

בצמב ונניא  רבכש  ןיבהלו  ורקש , םייבויחה  םייונישל  לגתסהל  השק  םהמ  םיברל  .זייג  לש  תומוקמב  יוליב  תילאוזנצנוק ,
םגו תויבסל  טעמ  אל  לצא  .תיביססבוא  םימעפל  המחלמ " ךפוה ל" ןטק  רבד  לכ  םלצא  .רוביצה  דצמ  יתבר  הפקתמ  לש 

לש תימדתמ  תונהנש  הלאכ  תוחפל  וא  תוילאקידר " תוספתנש כ" תוגלפמל  עיבצהל  הייטנ  תחוור  תו ) / םידוהי  ) םיאומוה
/ן םהש ושיגריש  ידכ  רקיעב  אלא  היגולואידיאה  ללגב  קר  אל  תאזו  "ם , עד דעו  צרממ  לחה  םירטסניימהמ , ךפהה 

ינא .םייח  ךרדל  םיבר  לצא  הכפה  איה  והשכיאו  הריזג -  ץוליא , התיה  רבעב  תונרתחה  תילאקידר ."  " הגלפמל ועיבצה 
םיבאפ לשמל  .ינומה  אלו  דחוימ  יטנתוא , דאמ  והשמ  הזב  היה  .תונרתחל  עגעגתמ  תצק  ינא  םג  יגלטסונה  עטקבש  הדומ 
יעוריא ץוחבל , האוושהב  הריוא  יוניש  םישיגרמ  םואתפו  םיסנכנשכ  השוחת  התיהש  הפיחב , וליפא  םינצחומ  אל 

השוע ינאש  תויהל  לוכי  ינש  דצמ  .א  " תב תואמצעה  ןגב  ומייקתהש  ץראב -  הוואג  ידעצמ  ויהש  ינפל  קוטסגייוה - 
םיליעפה תא  תנייפאמ  אל  םינומשהו , םיעבשה  תונש  יליעפ  תא  הנייפאש  תונרתח " םוקמ ה" לכמ  .הז  לש  היצזילאידיא 

" .םייפלאה תונש  לש 

לש תוברועמה  רסוח  םע  דחא  הנקב  הלוע  םיריעצה  םיב  " טהלה ברקב  תיטילופ  תוברועמ  לש  רתוי  ךומנה  ןונימה 
יללכ ןפואבש  רוד  הז  דרפנ .) קרפב  הבחרהב  וראותש  תוביסהמ   ) םמצעב םיזכורמ  רתוי  םה  םגש  םיטיירטסה , םהירבח 
טעמ אל  תוארל  רשפא  תונגפהב  םנמא  .ול  ומדקש  תורודל  האוושהב  ישיא  ןברוק  בירקהלו  םילגד  ףינהל  תוחפ  הטונ 

טועימ םע  ןופטרמסב ) ףתשל  רשפאש  דמחנ  גנינפה  ןיעמ   ) םייתדוקנ םיעוריאב  רבודמ  לבא  םיריעצ , םיב  " טהל
יגיא ןוגכ  יב , " טהלה עויסה  ינוגראב  םיבדנתמהמ  לודג  קלחש  ןוכנ  .ןמז  ךרואל  תיביסנטניא  תוליעפב  אלו  םיפתתשמ ,

ירבחל וז  םתונושב  םימוד  םהו  ללכה , ןמ  םיאצויה  הלא  לבא  הלודג , תימינפ  תוביוחמ  םע  םייכרע  םיריעצ  םה  ןשוחו ,
: ונל רמא  יגיאב  םייזכרמה  םיליעפה  דחא  .תיללכה  היסולכואב  רעונה  תועונת 

.םיבר םימוחתב  תונשל  ןוצרו  תויתפכא  ןומה  שי  יגיא  תרגסמב  שגפנ  ינאש  םיריעצו  רעונ  ינב  תואמ  ברקב  : " ןב 51 רבג 
תא הפילחמה  התוהמב  תיטסיסיקרנ  היווחו  הבישח  תרייטצמ  שגפינ , ינא  םתיאש  יגיא , יבדנתממ  רחא  רעונ  ברקב  לבא 

" .םעפ לש  תיתליהק  / תיטבשה הבישחהו  היווחה 

ילארשי ללכה  שואייהו  רמוחה  תופייע  יגולואידיאה , םזיפקסאה  תא  השעמל  וחפס   Y-רוד ה ינב  םיב  " טהלהמ םיבר 
הניאש  ) םהלש תיללכה  השיגה  .םיאקיטילופלו  הקיטילופל  הוולנה  זובה  תאו  ץראב ) ריעצה  רודב  דחוימב  טלובש  )

םע תויושגנתהו  תוינשער  תונגפה  ךרד  חרכהב  רבוע  אל  יונישש  איה  הלוכ ) תילארשיה  היסולכואב  תוחוורה  וזמ  הנוש 
, טנרטניאב תודהדהמ  תואחמ  ןבומכו  הידמב  תונויאר  רמולכ  םייתרושקת , םיצחל  תועצמאב  רקיעב  אלא  הרטשמה ,

(. םיקדוצ יד  םהש  חיכומ  ןויסינה  בגא ,  ) קובסייפה תמבב  רקיעב 
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םיעדומו םיברועמ  יליג  ינב  םישנאש  שיגרמ  ןכ  ינא  : " ךכ תאז  חסינ   Y-רוד ה ןב  הדובעה , תגלפמ  לש  האגה  אתב  ליעפ 
האחמה ךרד  טושפ  לבא  םיברועמ , ירמגל  תויהל  אלו  תעדל  אל  היגליבירפה  תא  ןיא  םיב  " טהלל יכ  םויה , תויעבל 

ינא תיביטקפא ? תוחפ  האחמ  וז  םאה  .קובסייפב  םיטסופ  םיפתשמו  םיבתוכ  םישנא  תובוחרל , תאצל  םוקמב  .התנתשה 
.ללכב חוטב  אל 

םיעדומ דואמ  ונחנא  לבא  הליהקה , לש  םיליפנה  רוד  לש  םיקבאמה  םע  תורכיה  וא  הכרעה  ןיא  ונבורלש  ןוכנ  הז 
לכ הליהקב , םילודג  םידהל  הכוז  תינויקיק  הקיקח  תמזוי  לכ  .הזל  רשקב  הקצומ  דואמ  העד  ונל  שיו  םויכ  ונלש  הילפאל 

הפיקת לכ  תיבופומוה , תואטבתה  לכ  ונב , עוגפל  ןויסינ  לכ  דגנמו , .קובסייפב  סעוכ  טסופ  לכ  הנגפה , לכ  המוצע ,
 – תונוש תומרב  םילדתשמ –  םהו  הרוק , המ  םיעדוי  טלחהב  םישנא  .הלודג  דואמ  הפישח  םילבקמ  הלא  לכ  תיבופומוה – 

.םיברועמ תויהל 
? תרחא םיגהונ  םירזגמ  יתממ  לבא  ןוכנ –  הזו  ונמצע , לש  תחתהמ  קר  ונל  תפכאש  דיגת 

רתוי םייטסיביטקא  הלועפ  ינפוא  הלש , םירטסניימב  תוחפל  החנז , איהש  הז  הליהקה  לע  דיגהל  רשפא  ןכש  המ  ילוא 
בחרמב ילואו  .קבאמ  הז  ירוביצה  בחרמב  תוהזה  לש  החכנהה  םצעש  ושיגרי  םישנא  .תויוהז  לש  הקיטילופ  הצמיאו 

אל הז  יתעד  תוינעל  תוחפל  לבא  ןבומ –  אוה  בושו  בוש  תוהזה  תא  חיכנהל  ךרוצה  ונלש , תוהזה  תא  קחומש  ירוביצ 
.old-fashioned םייטילופ םיקבאמ  ףידעמש  דצב  ינא  .הרוצ  םושב  ונדמעמ  תא  םדקמ 

ןפואב ליבומ  הזש  תויהל  לוכי  .יתוהמ  ןפואב  תונתשהל  הלוכי  תואיצמהש  הנומא  רסוח  שי  .שואיי  שי  טלחהב  ןכש , המ 
ראשיהל השק  .תונורחאה  םינשב  טעמב  קדסנ  האגה , הליהקב  תוחפל  הז , םג  לבא  .םזילהינלו  םזיפקסאל  ענמנ  יתלב 

הריזב םיברה  תונולשיכה  לומ  לא  הלועפל  ןברדמ  הז  .םלועב  םיב  " טהל םיקבאמ  לש  החלצהה  לג  לומ  לא  שידא 
". םירקבל תושדח  תוצצ  הליהקה , ךותמ  תודלונש  תושדח , תומזוי  .תילארשיה 

יגולואדיאה קבאמה  ןיב  רשקל  לאמש  יליעפ  לש  הייטנה  איה  הקיטילופמ  םיבר  םיב  " טהל םיריעצ  קיחרמש  ףסונ  םרוג 
תודמעב םיקיזחמ  םיב  " טהלה םיריעצהמ  םיבר  .יתרבח  - ינוחטב - ינידמה םוחתב  תינלאמשה  הפקשהה  ןיבל  יב  " טהלה

, לאמש תוגלפמו  לאמש  ינוגראל  םיכיושמ  תויהלמ  םתוא  עיתרמ  רבדהו  ןימיל ) םיעיבצמ   ) יטילופה םוחתב  תוינמי 
.ילקידרה לאמשל  רקיעב 

םיקבאמהמ תיתעדות  םיקתונמ  םיריעצה  םיב  " טהלה המכ  דע  היה  ונתוא  ועיתפה  טעמש  תונויארה  יאצמממ  דחא 
רבדהש קפס  ןיא  תוברועמו .) תואיקב  םילגמש  ןפוד , יאצוי  םג  שיש  ןבומכ   ) רבעב ךרדה  תא  םרובע  וללסש  םישקה 

דוע השעמלו  תילארשיה  הירוטסיהה  רקחב  חתופמ  וניא  םיב  " טהלה רורחשל  ירוביצה  קבאמה  אשונש  הדבועל  רושק 
אל תיב  " טהל הליהקה  םג  המ , םושמ  ןמזה .) לכ  שחרתהל  םיכישממ  יונישה  יכילהת   ) יפרגוירוטסיהה טבהב  ריעצ 

.אשונה לע  םיילאוזיוו  םיילאוטסקט  םירמוח  שיגנהל  הלחה  הנורחאל  קרו  הלש  הירוטסיהה  דועיתל  קיפסמ  השוע 

רסח רודב  רבודמ  ירהש  .םהל  םיפשחנ  ויה  םיריעצה  םיב  " טהלה םא  קפס  םישיגנ  םיירוטסיה  םירמוח  ויה  םא  םג  השעמל 
םירבסומ םה   ) םיפסונ םימרוגמו  רפסה  יתבב  ךוניחה  תטישמ  םיעבונש  יסיסב , ירוטסיה  עדיו  תירוטסיה  העדות 

ריעצה ומוהה  לש  ומלועל  האוושהב  םויה  ריעצה  ומוהה  לש  ומלוע  ךתעדל  הנוש  המב   " הלאשל דרפנ .) קרפב  הבחרהב 
הדומ ינא  ירוד , ינבמ  םיבר  ומכ  .גשומ  יל  ןיא  : " תינייפוא תונכב  םינייאורמה  דחא  בישה  םינומשהו " םיעבשה  תונשב 
םייח לע  דיגהל  המ  הברה  יל  ןיא  .םינומשהו  םיעבשה  תונשב  לארשיב  םיאג  םייח  יבגל  ידמל  הלודג  תורוב  שי  יל  םגש 

" .יתיאר אל  דורווה  ןמזה  תא  וליפא  .לארשיב  תאזה  הפוקתב  זייג  לש 

, םהלש תירוטסיהה  תועדומה  רסוחב  הבוט  יופכ  תצקו  ןיקת  אל  והשמ  שיש  ודוה , םיריעצה  םינייאורמה  לכ  השעמל 
": רבעב רופחל  םעט  ןיאו  היה  היהש  המ  , " התייה תיללכה  חורה  .דחוימב  לודג  לקשמ  הזל  וסחיי  אל  לבא 

םיקבאמה תא  םיחכוש  תוילאוסקסומוה , יפלכ  היצזילרבילהמ  םינהנש  םיאומוה  הברהש  בשוח  ינא  : " ןב 22 ריעצ 
םיאומוה הברהו  יקסבוחוא , לג  יפלכ  תעמשומ  תרוקיב  הברה  המגודל , .םויכ  בצמל  עיגהל  ידכ  ורבע  םירחא  םיאומוהש 

( סקופ ןתיא   ) וגוז - ןבו אוהש  םיחכוש  לבא  .ןצחומו  ינלאמש  הטוב , אוהש  ןוויכ  .ולש  תומדהמ  רענתהל  םיסנמ  םיריעצ 
תונש ףוסב  ריוואל  התלע  םתוכזב  .האגה  הליהקה  יפלכ  תרושקתה  לש  סחיב  יונישה  לע  ועיפשה  יכהש  תויומדהמ  ויה 

תיניצר הרוצב  היזיוולטב  םייט  - םיירפב תילאוסקסומוה  תויגוז  הנושארה  םעפב  המשש  ןיטנרולפ "  " הרדסה םיעשתה 
" .תרקבמ וא  תגעול  אלו 

תימע .ישיא ד"ר  ןויסינ  לש  ביכרמ  םג  ןבומכ  דמוע  תיטילופה  הלועפהו  תועדומה  םוחתב  םיירודה  םילדבהה  סיסבב 
: ונל רמא  םדוקה , רודב  תיב  " טהלה האחמב  םיבושחהו  םיקיתווה  םיליעפהמ  המק ,
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קוחה יונישל  םיסייגתמ  ויה  םיאומוהש  ןימאהל  יל  השק  .ינטרפ  ישיא  באכמ  ליחתמ  ירוביצ  קבאמ  לכש  יל  המדנ  "
( ןיפנא ריעזב   ) חוכיול תעדה  תא  תתל  יאדכ  הז  רשקהבו  .םהייח  לע  תוישחומ  תוכלשה  ול  ויה  אלוליא  םינומשה , תונשב 

". חרזא תויוכז  ןעמל  םירחאה  םיקבאמה  ןמ  םימלעתמו  םמצע  ןעמל  קר  םיקבאנה  הלא  ןיב  הליהק " םייקתמה ב"

טעמל ןבומכ   ) הזה רודה  לש  םזיאוגאבו  קוניפב  שרופמב  רבסהה  תא  הלת  תוגלפמה  תחאב  האגה  אתב  ריעצ  ליעפ 
(: ללכה ןמ  םיאצוי 

.רתוי םיכלכולמו  םישק  םיקבאמ  קבאיהל  ועדי  תוחפ  לבא  הווואגה , דעצמל  ןוחטיב  ןומהב  ואובי  .םיקנופמ  טעמ  םה  "
דעצמב .הגלפמה  לש  האגה  גוחב  םירשעה  תונש  עצמאב  'ה  רבח המכ  םע  יל  היהש  חוכיומ  אמגוד  םכל  תתל  לוכי  ינא 
תושעל ךירצשכ  דעצמב ,) תונהיל  ךל  רשפאמ  תוחפ  הז  ירה   ) םילגד וא  םיטלש  תאשל  םתוא  סייגל  השק  היה  הוואגה 

לע תורחא  תוגלפממ  םיכ  ח" םיתחהל  הסנמ  התא  רשאכ  רקיעב   ) םיאקיטילופה םע  ךלכלתהלו  תסנכב , יבול  תדובע 
אל היהתש ) לככ  תינויגה   ) םהלש הקמנהה  םואתפ  המו  ךבוסמ , ךכ  לכ  הז  המל  םיניבמ  אל  םואתפ  םה  קוח ) תעצה 

אובל ידכ  םלש  םוי  תונפל  םתוא  םותרל  לק  דאמ  היה  ךדיאמ  .קוח  תעצה  לע  םותחל  תסנכ  רבח  ענכשל  ידכ  הקיפסמ 
רתוי הברה  הז  יכ  םישנ ,) ידגב  שובלל  " ) שנ לע  תולעל   " םיכירצ םה  ותרגסמבש  תויגוזה , תירב  קוח  לע  ןוטרס  קיפהלו 

אל םה  .יפיזיס  קבאמ  םיריכמ  אל  םה  .םיריכמ  םהש  יעצמאה  הז  םהלש  הסיפתב  .יוניש  איבמ  שממ  אל  לבא  הנהמ 
תא םיריכמ  אל  םה  יטסינימפ , ןדיע  ךותל  ודלונ  םהש  עגרמ  .םהמ  קזח  ינחוכ  םרוג  םע  םיישק , םע  דדומתהל  םיעדוי 

ץיבומיחי ילששכ  ורבשנ  שממ  םהמ  םיברש  הביסה  וז  בגא , .הלולס  התייה  רבכ  ךרדה  יכ  ךרד , םמצעל  סלפל  ךרוצה 
". םהילע ברח  םלועהש  ושיגרה  'י -  זובל זירמיירפב  הדיספה 

תיאומוהה הליהקב  הרצונ  .תנקדזמה  תיב  " טהלה היסולכואל  םיאומוהה  לש  השיגב  םג  תאטבתמ  תיכונאה  השיגה 
תוחפ השענ  םדא  רשאכש  איה  הנווכה  םייחה ." ףוס   " תליחת תא  למסמ  םישולש  ליגש  המכסומ  ןיעמ  םלועה  לכב 

םג .תאזה  היגוסל  םלש  קרפ  שדקומ  ״שיש  םיאג  יכה״  הרדסב   ) תויטנוולר דבאמ  אוה  תיזיפ  הניחבמ  יביטקרטא 
תרעוכמ המכסומב  רבודמש  תורמל  םיקרפה .) דחאב  ןוכרעמ  הזל  השידקה  ץוטאפ "  " תילארשיה םיבצמה  תיידמוק 

תבאוכהו תיתייעבה  העפותל  שפנ  ייווש  םבורב  םיב  " טהלה םיריעצה  .ימינפ  שפנ  ןובשחו  םינויד  דאמ  טעמ  שי  הלפמו ,
.תאזה

יתוא יתוא רידגת   רידגת לאלא  
תפסונ הבושת  הנתינ  תיתרבח  היצמיטיגל  לע  תירוביצה  הריזב  םימחלנ  תוחפ  םיב  " טהלה םיריעצה  עודמ  הלאשל 

רידגהלמ םויה  םיענמנ  דחאכ -  םיטיירטסו  םיב  " טהל םיבר -  םיריעצש  אצמ  "ב  הראב ךרענש  רקחמ  עיתפמ : יד  ןוויכמ 
םה .םימדוקה  תורודה  תא  ןייפאמה  יטסינורכנא  ןיינע  יב  " טהלה יוהיזב  םיאור  םהש  םושמ  תינימ , הניחבמ  םמצע  תא 

הלוע הזמ , הלעמל  .תרדגומ  וא  תגיותמ  הנניא  ולש  הכישמהש  םדא  ריווק - " ו" לאוסקס " ןאפ  םמצע כ" תא  םירידגמ 
", תיתרבח הינבה   " לש גוס  ראשה  ןיב  איה  תירדגמה  תוהזהש  תויסאלק ,) תויטסינימפ  תונעטל  המודש   ) הנעטה

תמועל .תיב  " טהלה וזל  תיטיירטסה  תוהזה  ןיב  דוגינהו  לדבהה  דדוח  רבעבש  הביסה  םג  וז  .םוקמבו  ןמזב  העוטנה 
לש יוקיחל  םילדומל  ףושח  היה  אוהש  םימדוקה , תורודה  ומכ  יוכיד  הווח  אל  אוהש  ךכב  ןייפואמ  יחכונה  רודה  תאז ,
רוד ינב  תאזה , הנעטה  יפ  לע  ןכל  .ילבולגו  חותפ  םלוע  אוה  סנכנ  אוה  וילא  םלועהשו  תונוש , תוינימ  תויטנ  םע  םישנא 
םג ךכמ  האצותכו  תולדבנ  תויב  " טהל תורגסמ  ךותב  םמצע  תא  רגסמלו  םמצע  תא  גייתל  ךרוצ  םישיגרמ  םניא  הז 

 . יטיירטסה םלועה  לומ  סירתהל  תוחפ  םיטונ 

ירחאש םינשה  ידילי  םיירוד : םילדבה  ואצמנ  םילארשי  םירקוח  השולש  וכרעש  תויתרבח  תופדעהו  םיכרצ  רקסב 
קיתווה רודלו  ידילי 1979-1985 )  ) םייניבה רודל  האוושהב  םיב  " טהלה םייתליהקה  םיתורישל  רתוי  םיקוקז   1985

לשב רתוי  הלודג  הקוצמו  רתוי  הקזח  תיב  " טהל תוהז  שי  רתוי  םיריעצל  יכ  אצמנ  רמולכ , ינפלש 1979 .) םינשה  ידילי  )
ריעצה רודב  תיב  " טהלה תוהזהש  ליעל  הנעטה  תא  הרואכל  רותסל  ידכ  ךכב  שי  ןכ , יכ  הנה  .םירגובמל  האוושהב  ךכ 
יאבצה תורישב  רקיעב  תורודה , ןיב  ינושה  תא  םילות  םירקוחה  תירבה .) תוצראב  אצמנש  יפכ   ) רתוי תשלחומ  תישענ 

(. תורישה ןמזב  ןוראל " םירזוח   " םיבר רומאכ , )
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םיריעצה לש  רתוי  הלודג  הקוצמב  אקווד  ואל  ץוענ  ואצמ  םהש  םילדבהל  רבסהה  .היוגש  וזה  תונשרפה  ונתעדל 
לבקל הזה  רודה  לש  רתוי  הלודגה  תישפנה  תוחיתפב  אלא  תחוור ,) ןיידע  םיב  " טהלה לש  הקוצמה  ןבומכש  תורמל  )

םיזכורמ ובש   ) ןגומה יביבא  לתה  בחרמב  םזוכירב  תיגולוכיספה ,) תוחיתפה  ןדיעב  ולדג  םה   ) רחאו יגולוכיספ  עויס 
םיתוריש ןומה  םיקפסמ  םיב  " טהלה םינוגראה   ) םהלש חוקלהו  תורישה  תעדותבו  םיב ) " טהלה םיתורישה  םישיגנו 
הכימתב םהלש  ידימתה  ךרוצה   ) הזה רודה  לש  תויתודליה  םג  תינקומ .) תוכז  וללה  םיתורישב  םיאור  םיבר  םיב  " טהלו

.םיאצממה תא  הריבסמ  הלודג , תויתולת  תרצויש  הנווכהו ,)

תוהזה תוקזחתה  ילבולגה : םלועב  תוטלובה  תועפותה  תחאמ  רקיעב  םימלעתמ  םילארשיה  םירקוחה  השעמל ,
רקיעב םלוע , תושיפתו  םייח  ןונגס  לש  תינגומוה  הדחאה  דחא  דצמ  תרצוי  היצזילבולגהש  רקחמב  חכוה  .תפקוממה 

: תויוהז תת  תועצמאב  תגשומה  תוידוחייב  ךרוצ  תרצוי  איה  ינש  דצמ  ךא  םיפתושמ , םייוריגל  הפישחה  ךרד 
.םיצמאמ םיריעצה  םיב  " טהלהש לדומה  השעמל  הז  .תוינימ  תויטנ  םגו  תויביבחת , תויעוצקמ ,

?? תויבסלה תויבסלה םעםע   המהמ  
ףיקמ רקחמ  ךרענ  םרט  .םיאומוהל  תויבסל  ןיב  םילדבהה  איה  תיטילופה  תוברועמל  רשקהב  ןויצל  היואר  הדוקנ 
דיחיה רקחמה  .האחמהו  תרוקיבה  יסופדו  תיטילופה  תוברתל  רושקה  לכב  םיאומוהל  תויבסל  ןיב  םילדבהה  תא  ןחובש 

רבכ ימשר  ןפואב  לארשיב  המייקתה  תיבסל  תיטילופ  תוליעפ  לטרה  יפ  לע  .לטרה  ילחר  לש  הז  אוה  העפותב  קסעש 
םיילושב המייקתה  איה  תוביס : שולשמ  הילע , םיעדוי  םיטעמ  קר  םלוא  .םירשעה  האמה  לש  םיעבשה  תונשב 

דועית רתונ  אל  תוברועמה ; םיב  " טהלה תועונתמ  ןהו  תיטסינימפה  העונתהמ  ןה  המצע  הלדיב  איה  םייתרבחה ;
, תוליעפהמ קלח  לש  תוילושו  הרדה  לש  היווחהו  יגולואידיאהו  יתרבחה  םילקאה   " לטרה תנעטל  .הילע  ףיקמ  ירוטסיה 

םינוגרא לש  םתחימצלו  תיטסינימפ ) תיבסל  הליהק   ) "ף לק תמגוד  םייללכ  םייבסל  םינוגרא  לש  םתכיעדל  וליבוה 
תצובק " ) הרוחש הסיבכ  (, " היסור תואצוי  תויבסל  " ) הגודר (, " תוידוהי תויתד  תויבסל  " ) לוק תב   " ומכ תוהז  ידקוממ 

ביבס ובסנ  רבעבש  םינוגראב  םינכת  לע  העיפשה  וז  המגמ  ןכ  ומכ  .המודכו  שוביכה ) דגנכ  הלעפש  תיריווק  הלועפ 
תוהזה הפיצמ  ןתוא  תויגוסל  הנעמ  ןתמב  םידקמתמ  םויהו  יתרבח  םזיביטקא  וא  תויבסלו  םזינימפ  ומכ  םיבחר  םיאשונ 

.תופתתשמה לש  תיפיצפסה 

םיירוביצה םייטילופה  םיקבאמל  רושקה  לכבש  הלוע  היוסו  הליש  לש  םרקחמ  ךותמו  ונלש  תונויארה  ךותמ  תאז , םע 
תוריעצה תויבסלהמ  הלודג  רתוי  תיביטקא  תוברועמ  םילגמ   Y-ה רוד  ינב  םיאומוהה  םירשקותמה ) הלא  יאדווב  )

תירוד .) בר  העפותב  רבודמו  ןכתי  )

ולתש ויה  .לודגה  לולכמב  ןפוד  תואצוי  ויה  הלא  לבא  םיב , " טהלה םיקבאמב  ךרד  וצרפש  תויבסל  טעמ  אל  שי  םנמא 
יבסלה חישה  .המודכו  תומילא  תונויער , םיביצקת , םיקוחב , קסועו  רתוי  דקוממ  םיאומוהה  לש  קבאמהש  הדבועב  תאז 
האחמה .תירבגה  הרבחה  יוכיד  דגנ  םגו  תילאוסקסורטהה  הרבחה  יוכיד  דגנ  םג  לופכ : קבאמל  הנפומ  תאז , תמועל 

תא עילבמ  רבדה  ילואו  תיללכה  תיטסינימפה  האחמהמ  קלחכ  תירוביצה  העדותב  הבר  הדימב  תגלטוקמ  תיבסלה 
תוינלוקו תוינמחול  תוחפ  ןעבטמ  םג  םישנ  .ןמשב  רבדמש  ימ  רבכ  שיש  השוחת  רצויו  תויבסלה  לש  ידוחייה  לוקה 

.םירוקרזה רואמ  קחרתהלו  תומיעמ  ענמיהל  תוטונו 

הנעטה .תיבט  " הלה הליהקה  ךותב  תויבסלל  םיאומוהה  ןיב  הנבומ  ימינפ  חתמ  לע  תונויארב  ועיבצה  םיבר  הזל , רבעמ 
תאיצמ תודידבה , דוחייה , תשוחת  תומוד -  יד  תויעבה  ריעצה  ליגב  .העפשה  הזל  שיו  הנוש  היווחהש  התיה  העמשנש 
םיכרדה רתוי  םירחואמ  םיבלשב  לבא  .תיללכ  תוהז  תויעבו  תוינימה  תלאש  ןוראהמ , האיציה  תלאש  הרבחו , םירבח 

.תורחא ןנה  תויעבהו  טעמ  תודרפנ 

היבופומוה תוחפו  ןוראהמ  האיציב  םיישק  תוחפ  הווח  תיבסל  םתעדל  יכ  ונעט  םיאומוהה  םינייאורמה  לכ  דועו , תאז 
תא ללכב  ענכשל  אוה  ןהלש  םיישקה  דחאש  ךכ  לע  ןהיניב  תונד  תויבסל  תורבח  עמש  יכ  ןייצ  ףא  דחא  .רכז  ומוהמ 

רוחבה תא  וריכי  ןהשכ  םלתל  וסנכי  ןהשו  בלש ," קר  הז  איה ש" תוצופנה  תובוגתה  תחא  .תויבסל  ןהש  ןהלש  הביבסה 
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השיגרמ תאש  המש  ךלש  הביבסלו  ךמצעל  חיכוהלב  קסעתהל  הכירצ  תאשכ  רערעמו , לבלבמ  דואמ  רסמ  הז   " .ןוכנה
". ןוכנ תמאב  אוה  ךמצע  לע  םינפבמ 

תאזה העפותה  לע  רקחמ  םויה  דע  השענ  אלש  לבח   ) םיאומוהלו תויבסלל  הנוש  ןפואב  סחייתמ  בחרה  רוביצה  םג 
הארנה לככ  םיאומוהה  .תיטילופ  תוברועמל  תויבסלה  לש  היצביטומה  לע  הארנה  לככ  ןירקמ  רבדהו  ץראב )

תדה םוחתב  תויתרוסמ  תויתרבח  תויוסחייתהב  םג  ויוטיב  תא  אצומ  רבדהו  ימונורטהה  בחרמה  לע  רתוי  םימייאמ " "
( יאנג יוטיבו  תוללק   ) המיתכמה הפשה  וליפא  רכז .) בכשמ  לע  אלא  םישנ  בכשמ  לע  ונמזב  רסאנ  אל  לשמל ,  ) טפשמהו

: ךכ תאז  רידגה  םיריעצה  םינייאורמה  דחא  .תויבסל  יפלכ  אלו  םיאומוה  יפלכ  רקיעב  תינפומ 

לק רתוי  םירבגלש  םג  עודי  .תירבג  תויניממ  תוחפ  תניינעמ  תישנ  תוינימ  יללכ  ןפואב  רעצה  הברמל  : " ןב 22 ריעצ 
רתויכ תשפתנ  ומוהה  תומד  והשמ : דוע  שיו  .םישנל  האוושהב  העפשה  תודמעל  עיגהלו  תרושקתה  םוחתב  םדקתהל 

תשפתנש תיבסלה  תומד  תמועל  .תכיוחמו  הזילע " , " תיטתסאכ תשפתנ  ומוהה  תומד  .תיבסלה  תומדמ  תניינעמו  תינועבצ 
הז .רבגל  רשאמ  תוינימה  היתויטנ  תא  ריתסהל  רתוי  לק  השיאלש  בשוח  םג  ינא  .תרמרוממו  הפי  אל  םעט , שוח  תרסחכ 

םעפ ידימ  תוינימ  תויוסנתה  הווחת  השיא  םא  .תירבג  תויניממ  תוחפ  תמייאמ  תישנ  תוינימש  הדבועהמ  רתיה  ןיב  עבונ 
רתוי תניינועמ  אל  איהש  הייחב  םיוסמ  בלשב  טילחהל  ףאו  םירבג  םג  ריכהל  הייוכיסב  עגפי  אל  הארנכ  הז  םישנ , םע 
יושע הז  הלגת , ולש  הבורקה  הביבסהו  רבג  םע  תינימ  תוסנתה  הווחי  רבג  םא  תאז , תמועל  .םישנ  םע  תוינימ  תויוסנתהב 

הדבועה .וירבח  דצמ  קוחיר  וא  הייחד  תווחל  יושע  אוהו  םישנ  םע  תאצל  ולש  יוכיסב  ולש , תוירבג " תושונא ב" עוגפל 
םיכירצ תאז , תמועל  םירבג  .ןהלש  תינימה  הייטנה  יבגל  עירכהל  אלו  רדגה " לע  תבשל   " היצפוא םישנל  תנתונ  תאזה 

םירבג םע  תוסנתהלו  םיטיירטס  םהש  ץוח  יפלכ  רדשל  וא  אל , וא  םיאומוה  םה  םאה  םדקומ  רתוי  הברה  בלשב  טילחהל 
" .רתסב

וא ו/ תויסנרט  םג  תויבסל , קר  אל   ) םישנש קפס  ןיא  : " תולודגה תוגלפמה  תחאב  םיאגה  אתב  ליעפ  ןב 25 , ריעצ 
, הזמ רתוי  .םירבג  לש  םלוע  הז  ןהלש .) יסחיה  לקשמה  תניחבמ   ) תיתליהקה תירוביצה  הריזהמ  תורדענ  תוילאוסקסיב )
לש תוצובקל  תודות  רקיעב  תונורחאה , םינשב  םיוסמ  רופיש  שי  .םייניבה  דמעמ  ינב  םיזנכשא  םירבג  לש  םלוע  הז 

.תוחפ םירחאב  דבוע , הז  םימיוסמ  תומוקמב  .הליהקה  ךותב  העפשהו  חוכ  ידקומל  םישנ  סינכהל  ידכ  תולעופש  םישנ 
חוכה ידקומ  לכל  םירבוחמ  דואמ  רבכ  םירבג  יכ  המכ , יפ  השק  הז  הדוגאה –  ומכ  רתוי –  םידסוממה  םינוגראבש  יאדווב 

.ןוגראה לש 
תיתועמשמ שי  םש  .יגיא  "ן , שוח תגאוד , "ה  לב  – עויסהו ךוניחה  ינוגרא  הלא  םישנ  רתוי  תיתועמשמ  םיאור  ןכש  הפיא 

בור שי  ובש  ילוא  דיחיה  םוקמה  .ירבג  ןיידע  אוה  בורה  יתעדל  םש  םג  לבא  העפשה , תודמעב  םישנ  רתויו  םישנ  רתוי 
.םיילקידר - םיריווק םינוגראב  אוה  םישנל  יתימא 

םג תירוביצה , הריזב  תוחפ  תואצמנ  לארשיב  ללכב  םישנש  הזל  רושק  הזש  תויהל  לוכי  .דיגהל  יל  השק  הככ ? הז  המל 
תקולח .האגה  הליהקל  תידוחיי  העפות  אל  וז  .םירבגמ  םישנ  תוחפ  שי  תותומעב –  וא  םיקסעב  הקיטילופב , .תיטיירטסה 
הלועפ ינוגראב  רשאמ  םישנ  רתוי  שי  ךוניח  ינוגראב  אקווד  המל  ריבסהל  הלוכי  ילוא  הרבחב  תרדגוממה  םידיקפתה 

, תויבסלשו םישנ , לש  הנוש "  " תינימ תוהזל  תינלבוס  רתוי  יללכ  ןפואב  הרבחהש  הזל  רושק  םג  הז  ילואו  .םייטילופ 
" .ןגראתהל ךרוצ  תושיגרמ  תוחפ  ןה  הז  ללגב  ילואו  תדסוממ –  הילפאמ  תוחפ  תולבוס  הסג , הללכהב 

אל טרפב  תוריעצ  תויבסלו  ללכב  תויבסלהש  הרעשהה  םע  ומיכסה  ( X-רוד ה ינב   ) רתוי םירגובמה  םינייאורמה  םג 
: ךכ תאז  ריבסה  םינייאורמה  דחא  .םיאומוהה  לש  המצועבו  ףקיהב  הליהקה  לש  םיירוביצה  םיקבאמב  תוברועמ 

ערז תמורת  תועצמאב  תינכט )  ) םידלי איבהל  תולוכי  תויבסל  .רתוי  םיטקש  םייתחפשמ  םיאתב  תויח  תויבסל  יתעדל  "
ןה לבא  ריעה , תצעומב  םגו  האגה  זכרמבו  הדוגאב  תויבסל  תוליעפ  שי  .רתוי  בכרומ  אשונה  םיאומוה  לצא  וליאו  וכו '

סקסה ישגפמ  תא  ןהל  ןיאו  םירבגהמ  תוחפ  תואצוי  ןה  המל ? .תויבסלל  יוליב  תומוקמ  תוחפ  םג  שי  בגא  .טועימ 
(." הבחר הללכהב   ) הנואסה ןוגכ  םידסוממה 

: הנושה ןונגסבו  םינושה  םיכרצב  םילדבהה  תא  ריבסה  רחא  ןייאורמ 
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םע תרבוח  תקפהל  תויוסח  םיגישמ  ונייהשכ  לשמל  .תובירמב  ורמגנ  דימת  רבעב  םיפתושמ  םיעוריא  קיפהל  לש  תונויסנ 
' - וכו ףרטא  פוש , יסקס  לשמל  ילדנרפ , ייגה  םיקסעה  ילעב  םה  תויוסחה  ינתונ  יעבט  ןפואב  םייצראה –  הוואגה  יעורא 

רבדל אלש  .תויוסח  גישהל  השקהש  המ  םיילאפ -  םיטנמלא  תאשונ  הבורבש  תינימ  הזימר  םושל  תונכומ  אל  תויבסלהו 
.דועו  דועו  תויבסלל , תורבדמ  אלש  גארד  תוכלמ  לש  תוטוב  תויטסיסקס  תוחידב  לע 

תא םג  הכותב  הליכמ  הזה  רודה  לש  תיטסינימפה  תועדומה  דחמ  .טעמ  הנתשמ  הז   Y-רוד ה לצא  אקוודש  בשוח  ינא 
שפחמ ונתיאמ  דחא  לכ  ןיידע  תאז  םע  .חונ  רתוי  תושיגרמ  תוריעצ  תויבסל  רתויו  רתוי  ןכלו  ישנה  יוכידל  תועדומה 

יפכ םיסרטניא  ידוגינ  שי  רשאכ  רערעתמ  אוה  םגו  יטילופ  רקיעב  אוה  ונלש  ףתושמה  סיסבה  .םירחא  טעמ  םירבד 
.לוק ידע  לש  קוחה  תעצה  לש  הרקמב  םגדומש 

דאמ ויה  הדוגאה  ןיבל  "ף  לק ןיב  םיכוסכסה  .תויבסלל  םיאומוה  ןיב  בלשל  וחילצה  שממ  םיב  " טהל םינוגרא  דאמ  טעמ 
יצח ויה  תויוליעפה  תומכ  ידכב  אלו  םירבגל  םגו  םישנל  םג  תמאב "  " הנפש ץראב  ןושארה  היה  יאפיחה  םורופה  .םישק 
םהל שיש  השוחת  םג  ןכלו  העפשה  לש  תמאב  םוקמ  היה  םישנל  יצח , יצח  התיה  ןוגראה  לש  הגהנההו  םיליעפה  יצח ,

.תיב  םהל  שיש  םוקמ 

סקסה סקסה לשלש   ףרטאה   ףרטאה

ירוביצה ירוביצה ןגב   ןגב םירוסא   םירוסא םיעגמ   םיעגמ
, םירעה ילושב  ינימ  עגמ  ךרוצל  שגפיהל  לארשיב  םיאומוהה  תא  רבעב  וצליא  תיתמגיטסה  הננעהו  תויקוחה  תולבגמה 

הדרח ךותמו  הזפוחב  השענ  לכה  .םיממוש  תוגגו  תוגרדמ  ירדח  םיחישו , םיצע  ןיב  םיכושח , םירכונמ , תומוקמב 
אמש עגמה , ףוסב  הזפוחב  םוקמהמ  טלמיהל  וטנו  תוהזמ  תולאש  הז  תא  הז  לואשל  וליפא  וענמנ  םיבר  .תוששחו 

(. םיניירבע ובשחנ  אלה  םה   ) םהילע ונישלי 

לתב תבכרה  ןגב  הנושארל  יתייהשכ  : " רפיס רפתה ) רוד   ) םיעבשה תונש  דילי  ומוה  םינייאורמה , דחא 
הריהנ האור  טושפ  התא  ברעב  הנומש  תארקלש  העפותהמ  יתמהדנ  םיעשתה  תונש  תישארב  ביבא 
.םישנא תואמ  .םשל  םיעיגמ  טושפ  .הנמזה  ילב  .שארמ  םואית  ילב  .ןמואי  אל  הז  םינוויכה , לכמ  ןגל 

םינורחאה םיסובוטואה  רשאכ  תמייתסמ ב-23:00 , התייה  םש  תוליעפה  .ןורכיזה  ןג  תא  היה  הפיחב 
, ומוה לכל  םירכומ  ויהו  ןגב  ודלונש   " ךירטשהל  " ומכ םיגשומ  .םיאצוי  ויה  וכעלו  תוירקל  רדהמ 
, םינגה תוברת  לע  תויכרע  תויהת  תולעל  וליחתה  הנושארל  ילש  רודב  .םיריעצל  םויה  םירכומ  םניא 

אל התאש  םשכ  היגוס , התייה  אל  איה  הז  ינפל  .יתכייתשה  הילאש  זייגה , םיטנדוטסה  תצובקב  לשמל 
אל יכ  ראשה  ןיב  .תיב  אוה  תיבה  ער .? וא  בוט  הז  תיב  םאה  וא  דגנ  / דעב לש  ןוידל  תיבה "  " תא הלעמ 

". תרחא הביטנרטלא  התייה 

והשמ וב  היהש  ןוויכ  היגלטסונב  ךושחה  ןגב  םירכזנ  םירחא  .תכרובמ  העפות  איה  םינגה  לש  םתומלעיהש  ודיגיש  שי 
םינפ לכ  לעו  הרדה  לש  ןדיע  הפקיש  םינגה  תוברתש  םיעד  ימימת  לכה  לבא  .רוזחשל  השקש  יזילס "  " רתוי םדידל 

.םיינימה םהיכרצלו  םיב  " טהלל דובכ  רסוח 
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ןוחריב : " הקוק ירא  בתכ  ביבא , לתב  תואמצעה  ןג  לש  יגולותימה  ודיקפתב  הקסעש  תיגלטסונ , הבתכב 
...ןגה לש  ורהוז  טעמ  םעוה  תונורחאה  םינשב  : " בתכנ הביבסה ב-1981  תוכיאל  דרשמה  לש  יעוצקמה 
לויטו יוליב  תוירשפא  החודה  תיניירבע ,) הקלחב   ) הגירח הייסולכוא  ןגל  תרדוח '  ' ברע תעלש  םושמ 

ןג טלקנ  רכז ב-1988 , בכשמ  לע  רסואה  קוחה  לוטיבל  דע  תונש ה-80 ,' לכ  ךשמל  ...ןגב ]...[ " יתרגש 
םוקממ הרבחה  ירענ  םיטלפנ "  " וילא םוקמכ  תרושקתה , תובקעב  תירוביצה  העדותב  תואמצעה 
תישפנ לפטל  הנווכ  לע  רוכזא  םוש  ןיא  .םולשת  תרומת  םינקדזמ  םירבג  םע  סקס  םישפחמו  םתדובע 

.םיקקזנה לארשי  ינב  םתואל  רוזעל  וא 
גניזורקה לש  קראפ  הנולל  סנכיהל  םא  טבלתמ  ןב 15 , ןוראב  רגבתמ  רענ  רותב  ימצע  תא  רכוז  ינא 

ןגל ועיגה  םלוכ  םינקז , םירענ , םיריית , םילייח , םיברע , .הדיחפמ ]...[  הקתפרה  ימצעל  שפחלו 
.ןיעב בוט  םהל  האבש  תומד  לש  הליצ  רחא  וקחתה  לפואה , יחיש  ןיב  לא  תונבצעב  ובנגתה  תוילשאה ,

ןגב הרטמ , אלל  תוטטוש  לע  םירסואה  לארשי  תרטשמ  ירטוש  לש  תוצרמנ  תוכמב  רמגנ  הז  םיתיעל 
וליפא םיתיעל , .יברע  לש  םימחר  רסח  סויכב  רמגנ  הז  םיתיעל  .הרטמ  אלל  תוטטוש  איה  ותרטמש 

.בוט סקסב 
הייפיצו ךולכלב  לוהמש  גונעת  דחפב , לוהמ  שפוח  לש  השוחתב  התוול  ןגב  גניזורקה  תיווח  בורל ,

תויוליעפו תוביסמ  םיעוריאל , ימיטיגל  שגפמ  םוקמ  םג  הוויה  תואמצעה  ןג  .םעפה ]...[  ושגפי  ימב 
, תאז תורמל  .המודכו  רופיכ  ימיב  םייגולותימה  םישגפמה  קוטסגיווה , ןוגכ  האגה , הליהקה  לש  תונוש 

אוה ךדיאמ  ךא  וב , םילבמ  םהש  תודוהל  ושייבתה  םיבר  הליהקב , יטנלוויבמא  םוקמ  היה  תואמצעה  ןג 
ךפה אוהו  ןגה  לש  ויצעו  ויתוצונ  וצצוק  תנשב 2009  .זייגה ]...[  לצא  דחא  רפסמ  שגפמה  םוקמ  היה 

םיאומוה לש  רשקה  תא  עדגו  םירבדה  ינפ  תא  הניש  הז  ץופיש  .ובורב  לולסו  םיצע  ךומנ  ראומ , ןגל 
וא םיימעפ , דח  םישגפמ  תויגוז , ירשק  תליחת  םיבר , םישנאל  תונורכיז  ובוחב  רצונ  ןגה  .ןגל ]...[  םיבר 

"א" תב םיפיה  דחא  היה  רשא  ןגהמ  ףקשנה  יטנמורה  הלילה  ךותל  תוחיש 

תוליעי תופולח  ורצונ  םתפוקתבש  םושמ  םוקמכו , גשומכ  ןגה  תא  םיריכמ  אל  םיב  " טהלה םיריעצה  בור  םויה 
םושמ ראשה  ןיב  תיתעדותו , תיזיפ  םימלענו  םיכלוהש  םיינוריעה , םינגל  םיקקזנ  אל  רבכ  םה  .רתוי  תוימיטיגלו 

ןעט טנרטניאה , תוברת  לע  לדגש  ימו  הליהקה  יניינעל  ריעה  שאר  ץעוי  ןמציו , ביני  .םירדומ  דוע  םישח  םניא  םהש 
.ירוטסיהה ודיקפת  תא  םייס  תואמצעה  ןג   " ודידל .ןגב  הז  תא  הז  ריכהל  וא  תולבל  םיכירצ  אל  םיאומוהש  ב-2009 ,

יקנ חפוטמ , ןג  הליהקל  ונכה  ןכלו  ייניעב , אלפנ  רבד  הז  גניזורק  ועטת , אלש  .ריעב  רחא  ןג  לכ  ומכ  ץופיש  רבע  ןגה 
" .םשמ ךישמהלו  התיבה  גוזה  ןב  תא  תחקל  ןכמ  רחאלו  ריכהל  לספס , לע  תבשל  רשפא  .הפיפיו 

וליג ינב  בורש  ןוחטבב  חינהל  רשפא  לבא  דילי 1974 ,)  ) ריעצ רוחב  יפמ  תואשנתה  לש  גוס  תאזה  הרימאב  וארש  ויה 
הלאכ ללוכ   ) זייגה לש  םינודעומהו  םיבאפה  ביבא  לתב  ועיפוה  רשאכ  םינפ , לכ  לע  .תאזה  הרימאה  םע  םימיכסמ 

תונימזמ תובר , תוביטנרטלא  ורצונ  ברעמב , תורחא  םירעב  םג  שי  הומכש  הנואסה ,"  " םג ומכ   (, תויבסלל םידעוימה 
.ינימ עגמ  ךרוצל  תוחונו ,

קלח םיווהמ  וטנ  תוינימה  תויורכיהה  םלוע  לכ  םצעבו  תונואסה  לש 20-35  ליגה  תבכשב  : " ןב 51 רבג 
לש הצפחההו  תויחטשה  לע  תמיוסמ  תרוקיב  שיש  תורמל  זייגהמ , לטובמ  אל  קלח  לצא  ידמל  יזכרמ 

רשק אלל  ןימב , םוצע  ךרוצ  קפסמ  הזו  שוקיב  ןומה  הזל  שי  ינש , דצמ  .הליהקב  הגוהנש  םישנא 
זייג ןייפאמ  הזשמ  רתויש  הרבסל  סיסב  יתעדל  שי  .ישגר  רשק  תיינבו  םיטייד  לש  לועה  אללו  בייחמ 

התואב םיגגוח  םיטיירטסה  ויה  םלוכל , תיתוברת  הנותנ  תורשפאה  התייה  קר  םאו  םירבג  ןייפאמ  הז 
" .רתוי ףאו  הרוצ 

רדניטל רדניטל רדניירגה   רדניירגה ןיב   ןיב
םיט ' צה .תיב  " טהלה תוברתה  תודלותב  שדח  ןדיע  הרשיב  םיעשתה  תונש  ףוסב  בחרנ  שומישל  טנרטניאה  תסינכ 

סרמוב יבייבה  רודמ  הליהקה  רבח  .םירכומה  שגפמה  תומוקמל  שימגו  ליעי  ףילחת  וויה  תשרב  הנושארל  ועיפוהש 
? יביספ וא  יביטקא  בהוא ? התא  המ  םילאוש  .םישגינ  .םינגב  השענש  המ  קוידב  הז  : " ךכ םיט  ' צב תוליעפה  תא  רידגה 

.עמשמ יתרת  הלילו , םוי  לש  לדבהב  רבודמ  תישעמ  .קדצ  אוה  תינכט  קסעל ." הללאיו 

רתוי השק  םשש  ןוויכ  הירפירפב , רקיעב  תערכמ  התייה  םיב  " טהלה לש  ינימה  םמלוע  לע  טנרטניאה  לש  העפשהה 
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ךיבמ תוחפ  ןפואב  "(, 24 קא  " וא ביני 26 " כ"  ) םש םוליעב  תיבהמ  רבדל  רשפאמ  טנרטניאה  .תוימינונא  לע  רומשל 
.ןכוסמ תוחפו 

הדבועה רואל  תאז  .יטנמורה  יוטיבה  םוחתב  רמולכ  ישגרה , טבהב  םג  אלא  ינימה  טבהב  קר  אל  זייגל  בושח  טנרטניאה 
םייתרושקתה םירסמהו  יוטיבה  יפוא  לע  תועפשה  ךכל  שיו  םיטיירטס  ידי  לע  םיטלשנ  תרושקתה  יבחרמש 

רבגל רבגמ  הבהא  ריש  תוירוביצה  תותשרב  הקיסומה  תוינכותב  עומשל  ללכב , םא  רידנ , אמגוד , םשל  .םייטננימודה 
, אורקל רבדל , רוציל , םילוכי  םיב  " טהלה תאז , תמועל  הליהקל  ידוחייה  יטנרטניאה  בחרמב  .השיאל  השיאמ  וא 

.תולבגמ אלל  טטרלפלו  ריכהל  תונומת , תוארל  תובושת , לבקל  ףתשל , עומשל ,

יתוהז תא  שבגל  יתלחתה  הב  הפוקתב  יל  רזע  דאמ  טנרטניאב  שומישהש  דיעהל  לוכי  תישיא  ינא  "
לע עדימ  לבקל  ידכ  טנרטניאב  יתשמתשה  ןוכיתה  תפוקתב  .םויה  דע  השעמלו  לאוסקסומוהכ ,

וגיפהש םיאומוה  לש  םירופיס  לע  םימורופו  םיגולבב  אורקלו  האג ) רעונ  ןוגרא   ) יגיא לש  םישגפמ 
יתשמתשה ךשמהב , .ילש  תינימה  הייטנה  ללגב  םימעפל  יב  הררועתהש  תודידבהו  דחפה  תשוחת  תא 

, םינש יצחו  שולש  דחי  ונחנאו  יגוז , ןב  תא  יתרכה  םשו  ףרטא , רתאב  רקיעב  תויורכיהל , טנרטניאב 
." ליג 19 זאמ 

גוס אלא  השוחת  קר  אל  התייה  תודידבה  תשוחת  תורחואמה , םיעבשה  תונשב  יתלדגשכ  : " ןב 51 רבג 
ובש ידיחיה  םוקמה  דיל  "א  תב תיזכרמ  הנחתב  טטושמ  ליגב 22  ימצע  תא  רכוז  ינא  .תואיצמ  לש 
אל שיאש  חוטב  היהאש  עגרל  הכחמו  וק 5 -  דיל  םינותיעה  ןכוד  לע  םיעגמ - "  " תא םירכומש  יתעדי 
לככ רהמ  הז  תא  השעי  רכומהש  ללפתמ  ריקה , לע  יולתש  קתועה  תא  תונקלו  תשגל  תנמ  לע  יב  הפוצ 

קוידב אלש  הזכ  ןותיע  לש  ומויק  םצע  לש  הלודגה  תילגתה  תא  יתיליגש  ירחא  רבכ  הזו  .רשפאה 
" .והשלכ םוקמב  םסרופ 

רובע ותובישחמ  רתוי  ףא  הלודג  םיב  " טהלה רובע  ותובישחש  שדחה ,) ונרופה   ) סקס רבייסה  תא  םג  דילוה  טנרטניאה 
.ףשחיהל הנכס  ילב  תורגלו  תורגתהל  סקס , לע  רבדל  תרשפאמ  תשרה  .םיאושנו  םיקוור  םיטיירטס 

תיזיפ ראוד  תבית  התייה  .ליימיא  היה  אל  .טנרטניא  היה  אל  ריעצ  יתייה  ינאש  הפוקתב  : " ןב 37 רוחב 
םירוהה םע  רגש  ימ  םלוא  יראלולס , היה  אל   ) ןופלט היה  תיבל ,) עיגי  אל  ראודהש  ידכ   ) ראודה ףינסב 

ימ יבגל  המו  םירוהה .) תמכסהב  הנתומ  היה  הז  ןבומכ  ולש -  רדחל  דרפנ  ןופלט  וק  שקבל  היה  לוכי 
ושקבי םירוהה  םאש  הרטמב  םג  ירוביצ , ןופלטמ  םירשקתמ  ויה  םישנא  םעפ  אל  דבל ? רדח  ול  ןיאש 

אלא הרירב  התייה  אל  תובורק  םיתעל  .החישה  רחא  תוקחתהל  תורשפא  םהל  היהת  אל  תוחיש , טוריפ 
רודש םירבד  ינימ  לכ  הלא  תוששח .) לע  תורבגתה  ץמוא , ךירצה  םג  הזש   ) שגפמה תומוקמל  עיגהל 
םויה לש  רודל  םילוחכ -  םיטרס  לש  המרב  וליפא  .םהילע  רבגתהלו  םתיא  דדומתהל  ךירצ  אל   Y-ה

םש םגו  .ואדיו  תוטלק  לואשל  ידכ  סקס , תויונחל  ונילגר  תא  תתכל  םיכירצ  ונייה  ונחנא  .טנרטניא  שי 
זייג רובע  תוטלק  רפסמש  ןבומכ  .זייג  ונחנאש  עדיש  רכומה , ינפב  ןוראהמ  תאצל  םצעב  םיכירצ  ונייה 

טנרטניאה ןדיעב  םויה  .תורחא  תוטלק  לש  םיפדמ  תורשע  תמועל  רתויה , לכל  םיפדמ  ינש  .ןטק  היה 
" ץמוא  " ומכ םיחנומב  שמתשמ  ינאשכ  זירפמ  אל  ינא  .זייג  לש  ונרופ  יטרסב  תזגפומ  תשרה 

ויה תויגוזב ) וא  םיאושנש  הלאכ  םג   ) ילש םיטיירטס  םירבח  וליפא  איהה  הפוקתב  יכ  רבגתהל " ו"
ושייבתה סלכת  םה  יכ  ןימ  ירזיבא  םהל  הנקאש  וא  םילוחכ  םיטרס  םהל  איבאש  ינממ  םישקבמ 

רתוי  ) לק רתוי   Y-רודל ה הזה  ןבומבש  ךכ  .קוחר  וטואה  תא  םינחמ  ויה  וליפאו  סקס  תויונחל  סנכיהל 
רשפא םהייח .) תוחרוא  תא  יתועמשמ  ןפואב  תונשל  ילבמ  להנתהל  םהל  לק  רתויו  לכה  םהל  שיגנ 

תנשב 96 רתויב  רבודמה  יב  " טהלה טרסה  המגודל , .עונלוקה  יטרס  תועצמאב  םג  הזה  יונישב  חכוויהל 
ותוא האור  ינא  שגרמו .) קיחצמ , םיסקמ , טרס  " ) הפי והשמ   :" ארקנ ןוראל ) ץוחמ  תונושארה  ייתונש  )
דחא תונצסה  תחאב  .ריעצה  רודה  רובע  ערלו ) בוטל   ) יטנוולר אל  רבכ  אוה  המכ  םעפנ  טושפו  םויה 

וידגבל תחתמ  התוא  סינכמו  ןכודהמ  תיאומוה  ונרופ  תרבוח  בחוס " ו" םינותיע  תונחל  סנכנ  םירענה 
?(." טנרטניא שישכ  תורבוחב  םויה  שמתשמ  ימ   ) תונחהמ חרובו 

הקוק : ירא  בתכ  ילטיגידה , ןדיעל  םדקש  יאומוהה , תויורכיהה  םלועב  הקסעש  תיגלטסונ  הבתכב 
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ןיימדל דואמ  השק  עבצא , תקלחהב  םירבג  תואמ  ריכהל  רשפא  וב  םויה , לש  ןדיעב  : " וקאמב הבתכ 
תונשב .לאוגה  לוצלצל  קזב  יווק  דיל  תוכחלו  םיבתכמ  חולשל  וכרטצה  ריכהל , וצרש  זייג  הב  הפוקת 
שגפמה תומוקמ  קר  וחילצה  םייטנרטניאה , תויורכיהה  ירתא  לש  תיביסאמה  הסינכה  םע  םייפלאה ,

תויורכיהה ירודמ  תיישעת  ךא  ןיעו , ןשב  דורשל  םיירוביצ  םינגו  םינודעומ  תמגודכ  םיילאוזיווה 
 ]...[ .תולצנתה וא  השחכה  הרתסה , ןומהב  ונייפוא  תונש ה-80 ' תועדומ  .לילכ ]...[  הדחכוה  םיספדומה 

, םויהל זא  ןיב  אוצמל  ןתינש  ףסונ  לדבה  תועדומה , לש  םייטסיאו  ' צמ - םייטסינוראה םיחוסינל  רבעמ 
ףרטא - יצקילפאה ימיב  ומכ  הרדחל " עיגמ  רקובב  רחמ   " וא וישכעל "  " ומכ םילימ  תועדומב  ןיאש  אוה 

תועדומב םירוכזא  אוצמל  היה  ןתינ  רבכ  תומדקומה  ה-90  תונש  תפוקתב  .םיזופחהו ]...[  םיזילעה 
תונש ה- תארקל  .ינימ ]...[  ימצע  ןוחטב  תשכור  הלחה  הליהקהו  תוטובו , תוחותפ  רתוי  טעמ  תורימאל 

םימצמטצמ ולחה  טנרטניאב , תויובתכתההו  םיט  ' צה ירתא  תסינכ  םע  .תונתשהל  לחה  לכה   2000
יניע תא  הספת  ןת , - חקב תויורכיהה  תועדומ  דצל  .טרפב  האגה  הליהקה  לשו  ללכב , תויורכיהה  ירודמ 

תא ריקפת  לא  : " הב בתכנו  בשחמ "! תויורכה  : " תינשדחה תרתוכה  םע  מ-1994  תימוסרפ  העדומ 
לוכי תאז  תמועל  בשחמה  .תובורק  םיתיעל  רשפתהל  ץלאנ  ןיוצמ  רדתסמש  ימ  םג  הרקמה ! דיב  ךלרוג 

". םתיצרש המ  תא  קוידב  םכל  אוצמלו  עגר , - ןב םישנא  יפלא  קודבל 

תנש תישארב  ריוואל  הלעש   " גניטייד ףרטא   " רתאה היה  ץראב  םיב  " טלה ייחב  תילטיגידה  הכפהמה  תא  ליבוהש  ימ 
רוחבלו ישפוח  ןפואב  םישמתשמה  ראש  לש  תונומתל  תשגל  שמתשמ  לש  תלוכיה  תא  ושיגדה  רתאה  יליעפמ   . 2002

.םינוש  ליג  יכתח  יפ  לע  ול  םיאתמש  תא 

ףסכ תובגל  לחה  קוידבש  (, CheckMeOut " ) טואאימק צ'  - " זא דע  חוורש  תויורכיהה  רתא  תא  ףילחה  ףרטא " "
תורטמל רשק  םירצוי  םילארשי  םיב  " טהל ותועצמאבש  ירקיעה  םוידמל  ךפה  ותקשה  זאמו  .ויתוריש  רובעב 
םיאומוה םבור  רתאב , םימושר  םישלוג  ףלא   400 ל - לעמ  תנש 2014  תליחתל  ןוכנ  .ןימו  תודידי  הקיטנמור ,

. ןותנ ןמז  לכב  וילא  םירבוחמ  םיפלאו  תויבסלו ,

שוביי האיבה ל" ותחלצהש  םינעוטה  שיו  ןורחאה , רושעב  יאומוהה  םייחה  חרוא  לע  תערכמ  העפשה  התייה  ףרטא " ל"
.ביבא לתב  זייגל  םידעוימה  םינודעומהו  םיבאפה  לש  יתגרדה "

, האגה הליהקל  יוליב  תומוקמו  םירב " פא  - קיפ  " העבשכ ביבא  לתב  ולעפ  תודחא  םינש  ינפלש  דועב  "
ירבחל תונופש  םינוש , םינודעומבו  םירבב  תוביסמו  הנבי , בוחרב  הטיווא "  " רבה קר  תעכ  רתונ 
יבחרב תולודגה  םירעב  תיללכ  המגמב  תבלתשמ  ביבא  לתב  םיאומוהל  יוליבה  תומוקמ  תריגס  .הליהקה 

דחא דצמ  ןה  תויבסלו  םיאומוהל  םיידוחייה  יוליבה  תומוקמ  תריגסל  תוירקיעה  תוביסה  .םלועה ]...[ 
ינש דצמו  יוליב  תומוקמל  תאצל  םיטעממש  םייבסל , - ומוה תוגוז  לש  תונגרבתהה " ו" תודסמתהה 

ףרטא ו" םיימואלניבה   gayromeo-ו  gaydar ומכ טנרטניאב  תויורכיהה  ירתא  לש  םתוקזחתה 
ותועצמאבש ירקיעה  םוידמל  תונורחאה  םינשב  וכפה  םירחאו  ולא  םירתא  .ילארשיה  גניטייד "

ידכ םייחרכה  ויה  רבעבש  םינודעומהו , םירבה  ןכל  .תוינימו  תויטנמור  תורטמל  רשק  םירצוי  םיאומוה 
" .וז הרטמל  םיצוחנ  םניא  רבכ  םירחא , תויבסלו  םיאומוה  שוגפל 

םישמתשמ ריכהל  ןופטראמס  ילעבל  תורשפאמה  םוקימ  תוססובמ  תויצקילפא  קושב  ועיפוה  יחכונה  רושעה  תישארב 
המ לכ  .ןמדזמ  ןימל  תי  / רנטרפ אוצמל  תילאוטריוה  תלוכיה  הגרדוש  השעמל  ךכ  .תיפרגואיגה  םתברקב  םירחא 

.הבורקה הביבסב  ילאיצנטופ  רנטרפ  לע  תתואי  רבכ  ןופטראמסהו  בוחרב  יארקא  רבעמ  אוה  שרדנש 

, םימכח םינופלטל  תיתרבח  - ואיג תשר  ( - Grindr  ) רדניירגה תייצקילפא  איה  םלועב  רתויב  תוירלופופהו  העודיה 
ןייפואמה , Y-רודל ה דואמ  המיאתמ  הריהמ  תורכיה  .םילאוסקסיבו  םיאומוה  םירבגל  תויורכיה  יתוריש  העיצמה 

(. ןיילנוא 24/7  ) הממיה תועש  לכב  טעמכ  ןימז  םג   Y-רוד ה .םיריהמ  םיקופיסלו  תוידיימל  הפיאשב  תונלבס , רסוחב 
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לוכי דילי 88 . ינא  .תורופס  םימעפ  יתייה  תואמצעה  ןגב  םג  .תונואסב  יתייה  אל  םלועמ  : " ןב 25 ריעצ 
.הלאה תודסומב  רתוי  ךרוצ  היה  אל  טושפ  תונושאר , תוינימ  תויוסנתהל  עיגה  ילש  רודהשכש  תויהל 

.הנואסה תא  םירתיימ  רתוי  וא  תוחפ  םויה  םישמתשמ  םיריעצ  םיאומוה  םהבש  םימוידמהש  בשוח  ינא 
ינא תונואסל .) ךלוה  אוהש  וילע  עדוי  ינאש  וא   ) תונואסל ךלוהש  והשימ  ריכמ  אל  ישיא  ןפואב  ינא 
?" רדניירג שי  םלוכלשכ  הז  תא  ךירצ  המ  ליבשב  .תכלל  הצרא  ינא  םא  תחא  אוצמל  הפיא  עדוי  אל  םג 

םירגובמ םבור  הליהקב -  םיליעפ  רפסמ  לש  םתמח  תא  התלעה  ילטיגידה  םוידמה  לש  הברה  תויראלופופה  ידכב , אל 
םישנאה ןוניס   ) םיישיאניבה םיסחיה  תא  החיטשמ  ילטיגידה  םוידמל  תורכמתההש  םינימאמה  םה  . Y-רודמ ה רתוי 
ילתוכל ץוחמ  תוברת  ךורצלו  תאצל  ךרוצה  תא  הניטקמ  םג  איה  םתנעטל , םילבגומו .) םיינוציח  םינוירטירק  יפל  אוה 

.הליהקה לש  תיתוברתה  תוחתפתהה  תא  תבכעמ  ןכלו  תיבה 

האוושהב טנרטניאבו  תויצקילפאב  רתוי  שמתשמש  הזה  רודבש  בשוח  ינא  : " X-ה רודמ  ןייאורמ 
: םירבד ינש  ונתשה  םימדוקה  תורודל 

ותיא שגפיהל  םא  טילחהל  זא  קרו  רנטרפה  לש  םינותנה  תא  שארמ  ןוחבל  ןתינש  הדבועה  תישאר ,
אלו םייתימאה , םייחב  תוסנתהל  םיעדוי  אל  םה  .הזה  רודה  דצמ  תודדומתה  רסוח  לש  בצמ  תרצוי 

םיריכמ אל  םה  .היהתו  יוסינ  ןיא  ןבלה ." סוסה  לע  ריבאה  תא  אצמנ  אוב   " לש טרס " " המ םיאצוי 
םילבקמ םדוק  םה  אלא  ךישמהל , וא  ךותחל  םא  םיטילחמ  זאו  והשימ  םע  םיאצוי  םניא  םה  .קמועל 

ךילא עיגהל  ול  חקי  ןמז  המכ  ירק : לושיבה –  ןמז  ילאיצנטופה +  רנטרפה  לש  םיינכט  םינותנ   ) טירפת
.םילכוא זאו  רותפכ  תציחלב  םירחוב  ןכמ  רחאל  וילא ,) עיגהל  ךל  וא 

רפסמ בשחמה  ךסמה  לע  חותפל  ךל  רשפאמ  ןפדפדה  .תינמז  וב  תונותחה  לכ  לע  םידקור  םה  תינש ,
דע ליבקמב  םישנא  המכ  םע  טטרלפל  ךל  םירשפאמ  תויצקילפאהו  םיט  ' צהו תינמז  וב  תונולח 

, ליבקמב םישנא  המכ  םע  תאצל  וא  ליחתהל  תלוכי  אל  ונלש  רודב  .םדקתהל  ךל  אב  ימ  םע  טילחתש 
הזה רשקה  תא  קימעהל  תלוכי  םגש  הארנכו  וב , תזכרתה  והשימ  תרכה  וא  והשימ  םע  תאצישכ  ןכלו 

םדאה ןיב  בוטה  הרקמב  תרזופמ  הבשחמה  םויה  םיריעצ  לצא  תוניצרב .) ותוא  ןוחבל  תוחפל  וא  )
םיבר םירקמב  .ךשמהב  טטרלפל  ןנכתמ  וא  טטרלפמ  אוה  םתיאש  הלא  ןיבל  םיאצוי  םה  ותיאש 

 – תייבתהל סקפתהל  דקמתהל , תלוכי  םהל  ןיא  .בלה  תמושת  רסוח  םצעבו  םלוכל , תנתינ  בלה  תמושת 
רשק רוציל  םלשומה + ) םדא  ןבה  היהי  אל  הז  ילואש  ןוכיס  ךות   ) תכלל ימ  לע  הטלחה  לבקל  רקיעבו 

.ימגונומו בייחמ  קומע 
הז תא  םירידגמה  שי   ) דחא ליפורפמ  רתוי  שי  ףרטאה  ישמתשממ  םיברל  יכ  ןייצל  בושח  הזה  רשקהב 

אוצמל ליבשב  הז  דחא  ליפורפש  הלאכ  שיו  םינויז , ליבשב  דחא  ליפורפו  רשק , ליבשב  דחא  ליפורפ 
.םיטלשנו םיעונכ  םיביסאפ  םה  ינשה  ליפורפבו  םיטלוש  םיביטקאכ  םיגצומ  םה  ובו  יביסאפ  רנטרפ 

(. םהלש ןבשיה  לש  הנומת  םיבר  םירקמב  ליכי  הז  ליפורפ 
"(. רקש  " בשחנ אל  ללכב  ליגה  יבגל  רקשל   ) תונכ רדעיה  איה  הז  לכ  לש  תוכלשהה  תחאש  בשוח  ינא 

היצלופינמב וא  תחא  תומד  לש  קחשמב  אצמנ  ןמזה  לכ  התאו  תויוהז , יוביר  רצוי  ךלש  תויומדה  יוביר 
" .הצור התאש  רנטרפה  תא  גישהל  ידכ  תיתוכאלמו  תיביטקיפ  תומד  רצייל  לש 

לע השקמו  סקסה  תא  דדרמש  רכונמ , ענ " טרס  ו" רשב " קוש   " רצונ ןכאש  הנעטה  םע  ומיכסה  ונלש  םינייאורמה  לכ 
ןיאש תימיטיגל  תוליעפ  וזש  ונעט , םג  ללכה , ןמ  אצוי  ילב  םלוכ , המישנ  התואב  לבא  יתועמשמ , ישונא  רשק  תריצי 

.הילע רתוול  םוקמ 

תוינימה תא  םישפותש  םיריעצהמ , ילאוטריווה  ןימה  אשונל  םייתרוקיב  רתוי  םירגובמה  : " ןב 25 ריעצ 
.ער הזש  החנהה  תא  לבקמ  אל  ינא  לבא  רשב , קוש  תמאב  הז  .תררחושמ  רתוי  הרוצב  םהלש 
אל דחא  ףא  םישפחמ , םלוכ  המ  םיעדוי  םלוכ  .םמצע ]...[  םע  םינכ  רדניירגב  םישנאה  תוחפל  ]...[ "

" .אל אל  ןכ , ןכ  הדוקנל –  רשי  םיכתוח  לכה  ךסבו  טישלובב  םתוא  אלממ 
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, ףוג תפשמ  םג  םייונב  ונחנא  לכה  ירחא  ןכש  דחא  לע  דחא  שגפמ  ומכ  ןיאש  ןוכנ  : " ןב 22 ריעצ 
הז לבא  םהילע  עיפשמ  הז  המכ  ללכ  םיעדומ  אל  םישנא  .הלכהו  הבשקה  תלוכיו  רוביד  ןוט  הקימימ ,

הנומתל רבוע  התא  עבצא  יחמב  םויהו  םלועהמ  גפ  טייד  דניילב  גשומהש  קפס  ןיא  .עיפשמ  טלחהב 
המשנה טייד  דניילבל  םיעיגמ  ונייהש  דע  םעפ  ירה  .יתנוטק  רתוי ? בוט  הז  םא  .אבה  דמעומה "  " לש

ונל המרג  תונמרחה  םעפ  אלו  טיידל  רבכ  ונעגהשכ  רהמ  ךכ  לכ  םיטפוש  ונייה  אל  זא   . תאצוי התייה 
לכב והשמ ? ספספל  תמרוג  אל  עבצאה  יחמב  םויה  תויטופישה  ינש  דצמ  בוט ? רתוי  הז  זא  .רשפתהל 

סקסה לש  תונימזב  םיאנקמ  םהש  יל  ורמא  דימת  םיטיירטסה  יירבח  .ערה  ןמו  בוטה  ןמ  שי  רבד 
...עבצ תדל , רשק  ילב  םירבג  םה  םירבג  ףוסב , זא  .םישנ  םע  רתוי  הברה  בכרומ  הז  םלצא  יכ  הליהקב 

" .תינימ הייטנו 

לבא .תויגוזב  ינא  יכ  תונורחאה , םינשה  יצחו  שולשב  תויורכיה  רתא  ףאב  אצמנ  אל  ינא  : " ןב 22 ריעצ 
, תושיגנ תורצוי  תויצקילפאה  .ףרטא  יבגל  יתעדמ  הברהב  הנוש  הז  יבגל  ילש  העדהש  בשוח  אל  ינא 

לבא ןמדזמ , ןימ  שפחל  ער  רבד  הזש  בשוח  אל  ינא  .הערל  לצנל  רשפאו  הבוטל  התוא  לצנל  רשפאו 
רתאב ליפורפ  םינוב  םהשכ  םירדשמ  םה  המ  תעדל  םיכירצ  תיניצר  תויגוז  םישפחמש  םישנא  יתעדל 

" .רדשל םיצור  םהש  רסמה  הז  םאה  בושחלו  היצקילפא , םידירומ  וא  תויורכיה 

אוהש תונכסהמ  םלעתהל  השק  ןיידע  ינכמהו  ירודיבה "  " ןימה תוכזב  תיכרעה  םלועה  תפקשה  תא  םילבקמ  םא  םג 
םג אוה  ןומאה , תשוחת  לעו  תיתרבחה  תוביציה  לע  םויאלו  תישפנהו , תינפוגה  תורכמתהה  תנכסל  רבעמ  .ובוחב  ןמוט 

: ריעצ ןייאורמ  תאז  ריבסהש  יפכ  תינימה , העישפה  לאיצנטופ  תא  לידגמ 

תולקב ריכהל  לוכי  ןב 40  רבג  ףרטאב  לשמל , .תונכס  תרצוי  שיגנ " לכה   " הב תואיצמה  : " ןב 22 ריעצ 
לבא תיבסל , ומוהה  הליהקל  קר  תעגונ  אלש  השק  היעב  תאז  טנרטניאב  היליפודפ  ןב 15 . רענ  הבר 

םיאומוה םימעפ  הברה  םה  היליפודפל  םיפושחש  םירענהש  ןוויכמ  .הליהקב  תמצעומ  איה  יתעדל 
אל ללכ  םירוהה  אלא  טנרטניאב , םישוע  םה  המ  םיעדוי  אל  םהלש  םירוההש  ךכב  יד  אלו  ןוראב ,

חינמ ינא  תינימ , העיגפ  וא  לוצינ  לש  בצמל  ועלקי  םה  םאו  םהידלי , לש  תינימה  הייטנה  לע  םיעדוי 
רתוי לועפל  הכירצ  התייה  הרטשמהש  בשוח  ינא  ןכל , .הרזע  שקבל  תונפל  השק  רתוי  םהל  היהיש 
תיבב תויהל  לוכי  דחא  לכלש  השיפת  ךותמ  זייג , לש  רקיעב  תויורכיה , ירתאב  היליפודפ  לכסל  ידכ 

" .וזה העפותל  ףושחש  ןוראב  ומוה  אוהש  דלי 

ינאכמה ןימה  תעפות  תא  םיניצקמ  קר  ילואו  םיטיירטסה , םיקינ  Y- המ םינוש  םניא  םיב  " טהלה םיקינ  Y-הז ה ןבומב 
לש תינימה  תוברתב  קחשמה  םש  השענ  יעגרה  ץוטס " ה" .תוינימ  ןיבל  שגרו  תוימיטניא  ןיב  דירפמש  יטסינודההו 

ןימה תוברתש  רשפא  .ונייח  לע  היצטיגידה  תעפשה  לשב  ןהו  םייתוברת  םידוק  לשב  ןה  תחאו , םירשעה  האמה 
.ולוכ ינוליחה  הנחמה  תא  ליבומש  יכרעה ) אקווד  ואלו  יגולויצוסה  ןבומב   ) יתרבח דרגנווא  לש  גוס  איה  תיב  " טהלה

םג תדעוימ  ךא   Grindr-ה לש  ןורקיעה  לע  היונבש   Tinder םשב היצקילפא  העיפוה  הנורחאל  ןכ , יכ  הנה 
.םיטיירטסל

רבדה ךותב  דדוב  שיגרהל  דואמ  לק  רדניירגב , םישמתשמש  םישנא  ןומה  שי  ביבא  לתב  : " ןב 25 ריעצ 
.םהלש גניטיידה  תניצס  ךותב  םידדוב  םה  םג  םישיגרמ  אל  םיטיירטס  םא  עדוי  אל  ינא  לבא  .הזה 
םיאור אל  זאו  התיא  םיבכוש  התיבה , התוא  םיחקול  הרוחב , םישגופ  באפל , םיכלוה  םיטיירטסה  ירבח 

? ]...[ בוט רתוי  הז  .םעפ  ףא  רתוי  התוא 
א)  ) הזש בשוח  אל  ינא  לבא  םסקה , תא  הריסמ  טלחהב  רדניירגש  הז  דיגהל  הסנמ  ינאש  המ  לכה  ךסב 

" .ער חרכהב  ב ) -) םיטיירטס ו לצאמ  הנוש 
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לבא רוביח –  היהיש  רשפא  רמולכ , .תיתרבח  הינבה  אוה  תוימיטניאל  סקס  לש  רוביחה  : " ןב 25 ריעצ 
הביסה םג  וז  .תאזה  הדרפהה  תא  תושעל  םיחילצמ  טרפב  םיאומוהש  בשוח  ינא  .יחרכה  אל  הז 
שדקמ טעמכש  ימינפ , חיש  שי  .ונברקב ]...[  תוצופנ  רתוי  יסחי  ןפואב  ןה  תוחותפ  םיסחי  תוכרעמש 

ןימ םע  היעב  יל  ןיא  ישיא  ןפואב  .תוביסמב  םיתורישב  סקסו  רדניירג  ףרטא , תונואס , .ןמדזמ  ןימ 
תוינימ תוסיפת  רגתאלו  ינימ  דרגנווא  תויהל  הלוכי  האגה  הליהקהש  יניעב  ןח  אצומ  אקווד  הז  .ןמדזמ 
םיסחי תוכרעמ  תונבל  םישנא  ררחשת  תוימיטניאל  סקס  ןיב  הדרפהה  ילוא  .תיטיירטסה ]...[  הרבחב 

" .םהלש םייחב  םירחא  תומוקמב  תויתילכת  יתלבו  רתוי  תובכרומ 

.ןיינעה ליבשב  קושל  תאצויש  השדח  היצקילפא  לכ  דירומ  ינא  : " לארשי  Timeout-ב הבתכ 
רקחמה תבוטלו  םישנא , טופשל  תורשפאה  תא  ךל  ןתונש  יפיכ  קחשמ  לאכ  הז  לא  יתסחייתה  הלחתהב 

יל הבתכ  יהשימשכ  הרק  יתימאה  םסקה  .חתפתמ  הז  ךיא  תוארל  ידכ  םישנא  האממ  רתוי  ןכ ' יתנמיס ב'
גישהל הצור  התא  םאש  יתדמל  .התוא  הבש  הזו  םינויז  גישהל  ידכ  הרזחב  הל  יתבתכ  רשי  ייה .' '

" .סקס הצור  אל  התאש  ןהל  דיגהל  ךירצ  התא  םינויז ,

רדניט תייצקילפא 

תטיסרבינואב הנושארל  הקשוה  איה  .הישמתשמ  ןיב  תימינונא  תרושקת  תרשפאמה  םיכודיש , תייצקילפא  איה  רדניט 
רבמטפסב 2012. הינרופילק  םורד 

לבא םיריעצ , ברקב  רקיעב  ץופנ , רתויו  רתוי  השענ  הב  שומישה  זאמו  יהלשב 2013 , לארשיל  הילע  התשע  היצקילפאה 
.תופסונ ליג  תובכשב  םג  הגרדהב 

היצקילפאה .תיתרבחה  תשרה  לע  םייונמ  תויהל  הב  םישמתשמה  תא  תבייחמ  ןכלו  קובסייפה , לע  תססובמ  רדניט 
שמתשמה  ) םיישיא םינותנו  ליפורפ  תונומת  שמח  יארקאב  םשמ  תבאוש  שמתשמה , לש  קובסייפה  ליפורפל  תרבחתמ 

דחא לכ  רובע  םתוא  הגיצמו  ומצע ,) לע  םילימ  המכ  תפסוהו  תורחא  תונומת  תריחב  ידי  לע  ןובשחה  תא  ךורעל  לוכי 
ןיינעה ימוחתו  םירבחה  תומכ  ומכ  םינתשמ  ןובשחב  תחקול  איהשכ   GPS יפל  ) וילא םיבורקה  םיימינונאה  םיגוויזהמ 

(. םהלש םיפתושמה 

הארמ סיסב  לע  םירחא  םישמתשמ  טופשלו  רוחבל  םישמתשמל  רשפאמו  לבגומ , עדימ  ןושארה  בלשב  ליכמ  ליפורפה 
ורשיא םידדצה  ינש  םא  קר  .שמתשמה  לש  ומוקימל  םיבורקה  םיילאנויצפוא  םיגוויזל  גצומ  לבגומה  עדימה  .דבלב  ינוציח 

.רבדל  ולכוי  םה  קייל )"  " תועצמאב  ) הז תא  הז 

.תו / םישמתשמל הלש  תויתודידיה  אוה  התחלצהב  בושח  ביכרמש  םינעוט  היצקילפאה  ידהוא 

, תימעפ דח  השיגפל  םירנטרפ  תאיצמ  אוה  הז  בלשב  רדניטב  ץופנה  שומישה  תויורכה , תורישכ  המוסרפ  תורמל 
איהש םושמ  םיטיירטסה ," לש  רדניירגה   " יוניכל התכז  רבכ  רדניט  .שמתשמה  לש  יזיפה  ומוקימל  בורק  םיאצמנה 

.םיב " טהלה תא  ןכל  םדוק  השמישש  רדניירג " תנכות ה" לע  תססובמ 

ינשה םע  דחא  תויפיצ  םאתל  םישמתשמה  תא  ץלאמש  המ  םיצוטסה ," תייצקילפא   " םיבר תומוקמב  הנוכמ  היצקילפאה 
.םהיתונווכ יבגל 

היגולונכטה דציכ  השיחממ  איה  דחא  דצמ  .טרפב  השדחה  תויורכיהה  תוברת  תאו  ללכב  ןמזה  חור  תא  תפקשמ  רדניט 
איה ינש  דצמ  .םיילאיצנטופ  גוז  ינב  ןיב  םייפוסניא  שגפמו  תורכיה  תויורשפא  תחתופ  תישיאהו  תרעזוממה  תילטיגידה 

תוכרעמב םייטננימוד  םישענו  םיכלוה  תוינימה  תויצביטומהו  יחטשה  טנטסניאה  ינוציחה , הארמה  המכ  דע  השיחממ 
.יטנמור טסופה  םלועה  תא  ןוכנ  רתוי  וא  יטנמורה , םלועה  תא  שדחמ  םיבצעמ  הבר  הדימבו  םיסחיה ,
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זייגו זייגו םיטיירטס   םיטיירטס לשלש   הריעצ   הריעצ הזויבמיס   הזויבמיס
םיטיירטס םיריעצ  לש  םסחי  לע  תירבה ) - תוצראבו הילגנאב  רקיעב   ) םלועב תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקחמ 

.תונלבוסה  תמרב  יטמרד -  טעמכ  רכינ -  רופיש  ואצמ  םיב  " טהלל

Percentage saying: a supporter of gay rights describes them very well

Millennial Gen X Boomer Silent

33.3%

20.9%

21.6%

24.2%

Reference: Pew Research Center. 7.3.2014. Millennials in Adulthood: Detached from Institutions,
Networked with Friends.

Note: Percentages reflect those who rated each description 8-20 on a scale of 1-10 where "10" is a
perfect description and "1" is totally worng.
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Growing Support for Same-Sex Marriage (% Favor by Generation)

2003 2013

Millennial Gen X Baby
Boom

Silent ףרג 6
0%

20%

40%

60%

80%

Reference: Pew research center. 20.3.2013. Growing Support for Gay Marriage: Changed Minds and
Changing Demographics

לש רקחמ  חודמ  םיאצממ  לבא  זייגל , םיטיירטסה  םיריעצה  לש  םסחי  תא  קודבל  דעונש  ףיקמ  רקחמ  ךרענ  םרט  ץראב 
אב רופישה  .תוימיטפואל  םוקמ  םינתונ  האגה ) הליהקה  לש  תונלבוסל  ךוניחה  זכרמ  יונישו -  ךוניח   ) "ן שוח ןוגרא 

םיריעצה ךותמ 20  .ימע 12  ןב  לש  ורקחמב  םג  אצמנ  רופישל  ףסונ  שושיא  רפסה   - תיב תמרב  רבכ  יוטיב  ידיל 
ורשיבש רחאל  רפסה , תיבב  םיבורקה  םהירבח  דצמ  הלבק  לש  תויבויח  תויווח  וראת  רקחמב , ונייאורש  םיבט , " הלה

: רקחמהמ תואמגוד  שולש  ןלהל  .תינימ  - דחה תייטנ  לע  םהל 

הכימתה .והזו ]...[  דחא  ותוא  יתראשנ  ינאו  רבד  םוש  הנשמ  אל  הזש  וניבה  הז , םע  ומילשה  יד  םה  "
" .ערבו בוטב  ךתיא  היהנ  ונחנאש  הארמ  איה  .תקזחמ  תמאב  תאזה 

 ]...[ .רדסב היה  לכהו  הז , לע  ונרביד  ךכ  רחאו  םייעובש  עובש  הזיא  הלחתהב , ולביק  אלש  ולאכ  שי  "
אל ינא  בישקת  ול , יתרמא  ךכ  רחאו  סכיא ! רמא  אוהו  ול  יתרפיס  הלחתהב  ילש  בוט  יכה  דידי  דיגנ 
םא קחרתנ , זא  קחרתנש  הצור  התא  םא  םעט , ןיאו  םיבוט , יכה  םידידי  ונחנא  ימצע , תא  תונשל  הלוכי 

" .הז תא  לביק  אוה  זאו  .ףייכב  זא  רשקב  ראשינש  הצור  התא 

יתוא םילבקמ  ילש  םירבחה  לכ  ךיא  םה , ךיא  האור  ינא  ביבסמ , הרבחה  לש  הלבקה  תא  האור  ינא  "
, תולאש םילאושו  םיניינעתמ  אלא  ברקתהל , םידחפמ  אל  םישנא  המכו  םירבח  רתוי  יל  ויהנש  המכו 

ןיינעתהלו ברקתהל  וליחתה  םואתפ  המ , עדוי  ימ  רשקב  יתיא  ויה  אלש  הבכשה , לש  םינבה  לכ 
םילבקמ םה  ךפיהל , עירפמ , אל  םישנאלש  הז , תא  תוארל  דמחנ  ארונ  היה  הזו  תולאש  לואשלו 

" .הזב םיניינעתמו 

רעונ תועונתל  האגה ' רעונה  ןוגרא   ' לש ודמעמ  הוושוה  רימת , ילוי  פורפ ' ךוניחה  תרש  לש  התנוהכ  ןמזב  תנשב 2007 ,
יכרוצל יגיא ' םידימלת ב' לש  תוליעפב  ריכה  רשאכ  רעס , ןועדג  רשה  ידי  לע  תנשב 2010  םלשוה  הז  ךלהמ  .תורחא 

155

156

50/72

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



תנשב ןיוצש  היבופומוהה  דגנ  ימואל  ןיבה  םויה  תארקל  תותיכב י .)' ןתינש  ידומיל  טקיורפ  ' ) תישיא תוביוחמ   ' םזימ
תיכוניח תוליעפב  םויה  תא  ןייצל  רפסה  יתב  ילהנמל  ארוקה  "ל  כנמ רזוח  ךוניחה  דרשמ  הנושארל  םסרפ   2011

.המיאתמ

ןיידע םיבר  רפס  יתב  לבא  יתכלממה , םרזב  ינימה  ךוניחה  תינכתמ  ימשר  קלחל  הכפה  יב  " טהלה אשונב  עדימ  תצפה 
םיב " טהל םיריעצ  יכ  ואצמ  םיינוליחה  רפסה  יתבב  תונורחאה  םינשב  ושענש  םירקחמ  .תושירדב  דומעל  םישקתמ 

.םידומילה לספסל  םהירבח  דצמ  ןהו  דומילה  תודסומב  לגס  ירבח  דצמ  ןה  ליפשמו  יטמגיטס  סחימ  םילבוס  ןיידע 
םידימלת רתויו  רתוי  .דורו  קפוא  תנמסמש  תכשמתמ  היצמיטיגלו  ךוכיר  תמגמ  לע  םג  םיזמרמ  םירקחמה  תאז , םע 

לולסמב םיריעצ  םיב  " טהלל םיעייסמ  םייכוניח  םיצעויו  םילהנמ  םירומ , רתויו  םתתיכב  /ה  גירחה תא  םילבקמ 
.תורגבתהה

תורודה לכמ  רתוי  תויעבטב  התוא  לבקמו  העפותל  תונלבוס  הלגמ  ילארשיה   Y-רודש ה איה  ונלש  תומשרתהה  םג 
םעפ ולו  ונלקתנ  אל  ונכרעש  דוקימה  תוצובקו  םירקסה  תונויארה , לכב  אבצ .) ירחאש  םיאליגב  רקיעב   ) ול ומדקש 
דחא לכלש  הדבועה  ןויצ  ךות  שפנ , ןויוושב  תויבסלו  םיאומוהל  וסחייתה  םיבר  .םיב  " טהל לע  תילילש  העדב  תחא 

םינוליחה םיריעצה  לש  תינלבוסה  תיללכה  השיגה  םע  דחא  הנקב  הלוע  תאזה  הסיפתה  ול ." בוטש  המ  תושעל   " תוכז
, םינושה היגוס  לע  תוינימה , לא  סחייתמ   Y-רודש ה ןוויכ  ןכ , לע  רתי  םכל ." ברעתא  אל  ינאו  יל  וברעתת  לא   - " םויה

.םירטסניימל  תוביטנרטלא  תוינימ  תורוצמ  ןיינע " השוע   " תוחפ אוה  רודיב , הב  האורו  תינאכמ  רתוי  הרוצב 

חותפה םסחי  ראשה  ןיב  הרושק  תויב  " טהלה תעפותל  סחיב  םיטיירטסה  םיקינ  Y-תא ה תנייפאמה  תיסחיה  תונלבוסה 
ןימה רבעב  םא  לשמל , ךכ  .םייניב  ימגד  דילומו  תוימוטוכיד  תוסיפת  ךכרמ  רודה , לדג  וכותלש  םזילרולפה , .סקסל 

.תוינימ יצעוי  ידי  לע  תצלמומ  ףאו  יטיירטסה , םלועב  תימיטיגל  הביטנרטלא  וז  םויה  םיאומוהל , רקיעב  סחוי  ילאנאה 
, ךכ תאז  רידגהל  ילבמ  תוילאוסקסורטה  ןניאש  תוינימ  תויווח  םיווח  םישנא  הברה  רידנ –  וניא  רבכ  תוישילשב  ןימ  םג 

הימוטוכידה ךוכירל  דואמ  עייסמ  יעדמה  רקחמה  בגא , .בחרתמו  היצמיטיגל  לבקמ  עצמא " ה" לש  רופאה  םוחתהו 
תומכסומ םיפרוטש  םישדח , םיאצממ  תועצמאב  דחאכ  םישנו  םירבג  לצא  תינימ " תוליזנ   " לש ןויערב  ךמותו  תירדגמה 

- תוצובק שי  יכ  תסרוג  תוינימ  תויטנ  וא  תוינימ  תויוהז  לש  ןעבטב  תקסועה  תיעדמה  תורפסה  .תושרשומ  תויתרבח 
יבג לע  תינימ  הייטנ  םקמל  םויה  גוהנ  השעמל , .תוצופנהו  תוחוורה  הלא  רשאמ  תינימ  הייטנ  לש  רתוי  תובר  הנשמ 

.םשמ "ב  טהלו ןאכמ  טיירטס  םיימוטוכיד : תווצק  ינש  לש  אלו  תונוש  תומר  לש  ףצר 

תועדה ךוכירל  ןכ  םג  תמרות  טנרטניאה ) ךרד  רקיעב   ) סקסל ריעצ  ליגמ  רבכ  ופשחנ  םיקינ  Y- המ םיברש  הדבועה 
רבדהו יב , " טהל ןימ  לש  הירוגטק  םג  תאצמנ  ונרופה  ירתא  לכב  טעמכ  .ויתורוצל  ןימה  ייוליג  לכ  יפלכ  תומודקה 

". קשח תביסמ   " התואב רתוי  ןוכנ  וא  םלוע , ותואב  םייח  םלוכ  רדשמ – 

םע ןימל  הדהאב  וליפאו  תונלבוסב  תסחייתמ  הזה , רודה  תא  תנייפאמה  תיטרקומדה , תינימה  תונריתמה  ןכ , לע  רתי 
ןימה ןיב  ילמסה  לדבהה  תא  ההקמ  קפס  אלל  תאזה  השיפתה  .ילאנא  ןימל  ןכו  םיגוסה ) לכמ  תויגרוא   ) םיפתוש רפסמ 

.יטיירטסה ןימה  ןיבל  יב  " טהלה

ךיאו םרובע  אלממ  הז  ךרוצ  הזיא  ילאנא , ןימל  םיכשמנ  םירבג  המל  : " בתוכ יירד  לאינד  גולוסקסה ד"ר 
ובאטכ ליחתהש  המ  .ילאנא  ןימ  לע  רבדנ  ואוב  .ךירדמ  הנהמ ? רתויש  המכל  היווחה  תא  ךופהל 
ילאנאה ןימה  תא  וכפהש  םילוחכה  םיטרסל  תודוה  הברה  היצמיטיגל , לביקו  ךלה  וילע , רבדל  רוסאש 

רבגש םייוכיסה  בור  םהבש  הרבחבו  ןדיעב  .השיאה  לש  יביטמיטלואה  שוביכלו  תינימ  תוחיתפל  למסל 
רבגל קינעהל  היזטנפה , תניחבמ  תוחפל  לוכי , ילאנאה  סקסה  הלותב , הניאש  תינימ  תירנטרפ  שוגפי 

לש שוביכ , לש  תירבג  היזטנפ  שומימ  .םיפסונ  םילותב  קותיב  תוינושאר -  לש  הילשא  וא  השוחת 
" .ורובע קר  המצע  תא  הרמש  השיאהש  הז  תויהל  לש  ןושארה , תויהל 

ינב לש  רתוי  הובג  רועישש  הדבועה  איה  םיב  " טהלה םהירבחל   Y-רודמ ה םיטיירטס  לש  יתפמאה  םסחיל  תפסונ  הביס 
לש תורכיהה  תמר  םע  ךופה  םאתמב  תאצמנ  היבופומוהה  תמרש  דמלמ  יריפמאה  רקחמה  .ןוראהמ  אצוי  הבכשה 
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רתוי םישענ  םה  ךכ  םהייחב , רתוי  םדקומ  בלשבו   , זייג םירבח  רתוי  םיריכמ  םיטיירטסהש  לככ  .ךביבס  םיב  " טהל
ינב לע  תוחיתפב  םיבתוכ  םיבר  .תויבסלו  םיאומוה  לש  םיגולבבו  קובסייפה  יפדב  ףקתשמ  רבדה  .העפותל  םיינלבוס 

.םיטיירטס תורבחו  םירבח  ללוכ  םהלש , תורבחהו  םירבחה  תשק  לכמ  תומח  תובוגתו  םיקייל  םילבקמו  םגוז  תונב  וא 

ץיקב .דרפנב  םייעובשמ  רתוי  תויהל  תוחילצמ  אל  ונחנא  םוי ב-24.3.12  ותואמ  : " הריעצ תירגולב 
היה הז  תונועמב , הנש  דועל  יתרזח  םידומילה  תנש  תליחתבו  הרידב  הלצא  יתלחנתה  ונרכהש  ירחא 

, םיעוגעגה תא  שיגרהל  אל  ידכ  תומישמו  םירועישו  הדובעב  ימצע  תא  יתעבטה  .ירשפא  יתלב  טעמכ 
םוקל היהי  השק  המכ  הנשמ  אלש  רתוי , תלגוסמ  אל  ינאש  יתנבה  וזה  הנשב  .השק  יל  היה  ןיידעו 
.קחרמ לש  דחא  הליל  דוע  דורשל  הלוכי  אל  הידעלב , תויחל  הלוכי  אל  ינא  םוי , לכ  עוסנלו  רקובב 

.וניתש לש  הרידב  דחי  רוגל  ונרבע  טסוגואב 2013 
תוחישה .ןמז  אלמ  רבכ  ונרכה  וליאכ  התיא , רוביח  יתשגרה  ןושארה  עגרהמ  , It was meant to be

.בוזעל הצור  אלו  הלצא  הנשי  ימצע  תא  יתאצמש  דע  דחא , דועו  טייד  דועו  ומרז 
" .םויה דעו  זאמ  רתונ , הז  ךכו 

.תפסונ םעפ  ותוארל  יתהמכ  ךכ  לכ  הנושארל , ותוא  יתשגפש  ירחא  : " קובסייפב ריעצ  לש  טסופ 
.ומש תא  קר  יתרכז  .הז  הזש  תויהל  לוכיש  יל  רמא  תכיוחמ , יצחה  תועינצב  שיובמה , טבמב  והשמ 

ןיימדל יתלוכיש  תומוקמל  יתאצי  זא  .ואיצמה  אל  דוע  קובסייפ  תא  גייחל , רפסמ  יל  היה  אל  .זרא 
.ויתאצמ אלו  .םהב  היהי  אוהש 

.יתוא אוהו  ותוא  שפחמ  ינא  .השולשו  םייעובש  עובש , ופלח  ךכ 
.תובבותסמ תותלד 

.הרק הז  שדוח  ירחא 
...תושגרתה

? רוכזי
.העבקנ השיגפ  .ופלחוה  םירפסמ  .עדי  אלו  .שקיב  אוה  םג  .שפיח  אוה  םג  .ךייחמ  .רכוז  ןכ ,

יתכשמ .םדרנ  אל  םעפ  ףא  טעמכש  יבנלאל  ונאצי  ףוסבו , .ונכשמנ  .ונרשקנ  .ונרביד  .וניתש  השיגפבו 
.הטמסל ותוא 

.ונקשנתה
.ונכרדל ונדרפנו 

.תבשח ןיינועמ , וניא  יאדו  .עודמ  תיהת  התאו 
.ךיראתה תא  ינפל  יתמשר  ינאו 

.דבל ןשיא  אל  רתוי  .ץרמב   28
אל וב  םישגרמו  םיריעסמ  םישדח , םיקרפש  ילש , הבהאה  רופיס  ליחתה  םינש , הנומש  ינפל  םויה ,

.ףסוותהל םיקיספמ 
.םלועל רמגי  אלש  יאוולהש  זרא  םע  הזה  רופיסה  תא  בהוא  ךכ  לכ  ינא 
" .הדות .יבוהא  רחא , דחא  ףא  םע  ייח  תא  תולבל  רחוב  יתייה  אל 

ידימ ןיבהל , הסנמ  ןיידע  ינאו  ייחמ , ירקיעו  בושח  קלח  אוה  תימאפ  תיבסל  יתויה  : " Ynet-ב בתכ 
םירבד הב  שיש  םגה  ילש , תוהזה  םעו  ימצע  םע  טקשב  תויחל  דואמ  החמש  יתייה  .רמוא  הז  המ  םוי ,

, ליג לש  ןיינע  הזש  תנעוט  והשמו , תב 40  יתיא , תודמולש  תונבה  תחא  .םירתוס  תאצומ  ןיידע  ינאש 
.הברה ךכ  לכ  ךמצע  תא  לואשל  אל  תויהל , טושפ  ךמצעל  תושרהל  דומלל 

אל הריכמ  ינאש  תויבסלה  ןמ  תחא  ףאש  אוה  בר  יד  ןמז  הליהקהמ  קלח  תויהלמ  ילש  תונקסמה  תחא 
ונרבע ונלוכ  .ךמצעב  תלכתסמ  ךמצעב  תלכתסמ  ךמצעב  לכתסהל  לש  הלאה , םיבלשה  לע  החספ 
תויהל תיבסל , תויהל  רמוא  הז  המ  ןיבהל  ןויסינב  ונמצע , לש  שדחמ  הניחב  לש  ךילהת  תורבועו 

" .תרחא תיבסל  תוהז  לכ  תויהל  צוב ,' תויהל  תימאפ ,

.ביבא לתב  רקיעב  יוליבה -  תורוצבו  תורבחה  תורגסמב  םג  תאטבתמ  םיריעצ  םיב  " טהלל םיטיירטס  ןיב  הזויבמיסה 
רשק אלל  המח , םיסחי  תכרעמ  םימייקמו  ףתושמ  יתצובק  יוליבל  םיאצוי  םיב  " טהלו םיטיירטס  ןה  תורבחו  םירבח 

לכ לש  יטרפה  וניינע  איה  תוינימ  םהלש : וטומה  .םתניחבמ   Issue אל רבכ  טושפ  הז  .תינימה  הייטנלו  תירדגמ  תוהזל 
רבודמ ןכש  דחוימב , ןהל  םיענ  ותיא  יוליבה  יפוא  .שפנ  דידיל  ייגה  רבחה  תא  תובישחמ  תובר  תוריעצ  דועו , תאז  .םדא 

תא קזחמו  ישנה  םלועה  תא  ריכמו  בהוא  תולבל , עדוי  אימחהל , עדוי  ינימ , טקייבואכ  ןתוא  ספות  וניאש  היוול  ןבב 
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ןיב תורבחב  םיחיכשה  חתמהו  תורחתה  הב  ןיאש  וטנ , תורבחכ  תאז  תורידגמ  ןה  .ןהלש  תוישנהו  תוינימה  תשוחת 
.תונב

לע תוחידב  תופלחומ  רשאכ  תוליכשמ ) תוחפ  תובכשמ  בורל   ) תוינלבוס תוחפה  םיריעצה  תוצובק  ברקב  םג  בגא ,
ללכ ךרדב  הז  ומוה ," הי   " הז תא  הז  םינכמ  םיטיירטסה  םירבגה  רשאכ  םגו  חיכש ) דאמ  ןיידע  הזו   ) םיאומוהה ןובשח 

טפושה תא  םיללקמ  םידהוא  הבש  ךרדל  טעמב  המוד  הז  .תונעזגו  האנש  לש  יוטיבכ  אלו  הקחאד "  " לש הרוצב  השענ 
םיבר םיטיירטס  םיריעצ  הנוז .)" ןב  טפוש  " הש תמאב  בשוח  אל  דחא  ףא   ) הביריה הצובקה  ינקחש  תא  וא  קחשמב 
העדב רבודמש  ףא  לע  לבא  ולש ,) ישנה  לדומב  רקיעב   ) ךיבמו ךחוגמ  והשמ  הז  "ב  טהלש הדמעב  םיקיזחמ 

.החודו לפא  והשמבו  הריבעב  הייטסב , רבודמש  הנשיה  השיפתל  האוושהב  תככורמ  איה  תיפיטואירטס ,

םויהש ןוויכ  רקיעב , ילואו  ראשה , ןיב  תויתרבח  תומגיטס  הגרדהב  םמצעמ  םיריסמ  םיריעצה  םיב  " טהלהש םיסרוגה  שי 
הנבות הגרדהב  תרצונ  תיתרבחה  הרכהה  - תתב .תיטיירטסל  תיבסל  ןיבו  טיירטסל  לאוסקסומוה  ןיב  ןיחבהל  רתוי  השק 

םזינימפה םא  .םישלחנ  םירדגמה  ןיב  םייתרוסמה  םילדבהה  רמולכ  תוירדנ , ' גסנרט לש  ךילהת  רבוע  הזה  רודה  לכש 
םילדומב םייוניש  רתוי –  תכל  קיחרמ  והשמ  עבות  רבכ  שדחה  םזינימפה  םירבגלו , םישנל  תווש  תויוכז  עבת  יצולחה 

םג אלא  תיגולואידיאה  המרב  קר  אל  תשממתמ  תאזה  העיבתהש  רבתסמ  .םייח  ןונגסו  תוגהנתה  לש  םישרשומ  םיירדגמ 
ןיעב תוארל  רשפא  ובש  ןושארה  רודה  השעמל  אוה   Y-רודו ה םינשה  םע  תושטשטימ  ןכא  תוישנו  תוירבג  .תישעמה 

.הזה יטמרדה  ךילהתה  לש  תואצותה  תא 

( תחוורהו הנשיה  המכסומה  יפ  לע   ) םיישנ םיבשחנש  םייח  ןונגסו  תויוגהנתה  םיצמאמ   Y-רודמ ה םיטיירטסהש  ןוויכ 
םיטיירטסה ןיבל  םיב  " טהלה ןיב  לעופב  םילדבהה  תוירבג , רתוי  ובשחנש  תויוגהנתה  תוצמאמ  תויטיירטסהו 

הברק עיבהל  םיטונ  םירבג  רקיעבו  םישנ  .תושלחיה  תמגמב  אצמנ  פיטואירטסה  ךכמ  האצותכו  הזה  רודב  ומצמטצה 
םיברמו הזב  הז  םיעגונ  תופוכת , םיתיעל  הז  םע  הז  םיקבחתמו  םיקשנתמ  םה  םייאומוה ." ובשחנ ל" רבעבש  םיסופדב 

.הברק תולימב  שמתשהל 

םישנאכ םיספתנ  םניא  רבכ  םיישנ "  " םיאומוהש ךכ  המעמעתהו , הכלהש  ירבגה  לאידיאה  תומדב  אוה  יזכרמה  יונישה 
תולוכי תויבסל  םג  המוד , ןפואב  .םירבג  ןיידע  םהש  חיכוהל  ידכ  תוירבג "  " ןיצחהל םיכירצ  םניאו  םיתוחנו  םישלח 

.תירבג תוגהנתהב  דשחיהל  ילבמ  תויביטרסא  עיבהל 

לע םיחוודמ  ןיידע  םיב  " טהל םיריעצו  רעונ  ינב  לש  םילטובמ  אל  םירועיש  תיבויחה , המגמה  ףא  לע  יכ  שיגדהל  בושח 
דאמ הרבח  וזש  םושמ  ראשה  ןיב  םיב  " טהלה יפלכ  תומגיטסב  םחליהל  השק  לארשיב  .םירבחה  דצמ  ילילש  סחי 

תומדקתהה ףא  לע  .םיריעצה  ייחב  תבצעמ  תירבג "  " היווח ןיידע  איה  תיאבצה  היווחהש  םושמו  תיתד )  ) תיתרוסמ
ןיידע םירחא , תואבצל  האוושהב  םיב  " טהלל סחיה  םוחתב  םדקתמ  אבצל  םויה  בשחנ  אוהש  ףאו  "ל  הצב הלחש 

.תודיחיה לכב  תוחוור  היבופומוהה 

רקחמב .ל  " הצב םילאוסקסומוה  לש  תויסולכוא  לע  יגיא  ןוגרא  םעטמ  םירקחמ  ינש  וכרענ  ןורחאה  רושעה  ךלהמב 
תנשמ םיאצממל  האוושהב  םיב  " טהל םילייח  יפלכ  םידקפמו  םילייח  לש  םסחיב  תיבויח  תומדקתה  התהוז  תנשמ 2011 
ךלהמב תינימה  םתייטנ  עקר  לע  תודרטהב  ולקתנ  םיבר  םילייח  ב-2011  םג  יכ  הארה  רקחמה  תאז , םע  . 2006

תודיחיבו תויעצבמה  תודיחיב  יבופומוה  יפוא  ילעב  תובילעמ  תורעהב  היילע  הנשיש  הליג  ףא  רקחמה  .םתוריש 
רועיש ןהב  םיתרשמש  הדבועה  לשב  ילוא   ) הז גוסמ  תורעהב  הדירי  הלח  ןהבש  תויפרועה  תודיחיהמ  הנושב  הכרדהה ,
תוחפ ןהב  םילייחהו  תוירבג "  " תוחפ וללה  תודיחיהש  הדבועה  לשב  וא  םיליכשמ  תוריעצו  םיריעצ  לש  רתוי  הובג 

תירדגמ .) הניחבמ  םימייואמ 

לש הריווא  שי  םש  תוימויב , ביבא , לתב  יתתריש  ינא   " רפיס תיפרוע  הדיחיב  אבצב  תרישש  םיריעצה , םינייאורמה  דחא 
םג .ריכמ  ינאש  תויברק  תודיחיב  םיאומוהל  האוושהב  תוחפ  ילש  תויאומוהל  תוסחייתהה  תא  יתיווח  ןכלו  תונב 

בייח ינא  ברעבש  יתשגרה  יל  ויהש  םיבוטה "  " םיאנתב וליפא  .יל  העייס  שמח  הנומשל -  םחותמ  אבצהש  הדבועה 
" .ומוה תויהלו  תוחרזאב "  " תאצל
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םיסנכנ  " םיבר םיריעצש  אוה  אבצב , "ב  טהלה רוביצ  לש  ובצמ  תנבהל  יתוהמכ  הארנו  רקחמב  הלגתהש  רחא  ןותנ 
יפ לע  ףא  ןכ , יכ  הנה  .הדיחיל  םהירבחל  תינימה  םתוהז  תא  ףושחלמ  םיענמנ  רמולכ  יאבצה , םתוריש  ךלהמב  ןוראל "

עקר לע  ןיוע  יתרבח  םילקא  שי  ןיידע  לעופב  תיקוח  הניחבמ  הערל  "ב  טהלה רוביצ  תא  תולפמ  ןניא  אבצה  תודוקפש 
.ימצעה רורחשהו  תינימה  תוהזה  שוביג  ךילהת  תא  טאמ  אבצה  םצעבו  ינימ ,

הברה תושיגרה  רקיעבו  םהלש , תוגירחהו  תורזה  תשוחתש  הדבועל  םיעדומ  דימת  אל  םיבר  םיב  " טהלש ריעהל  בושח 
אלא םתוא  ןיבהל  שממ  לוכי  אל  דחא  ףאש  השוחתה   ) םהיניב תימיטניאה  תופתושה  םג  ומכ  םהלש  תמזגומה ) םיתיעל  )

םתביבסל ישוק  תרצוי  םירבגל ) סחיב  תושיגרמ  םישנש  המל  המודב  .םהלש  הירוגטקב  אצמנ  אוה  םא 
ףדוע לעו  תויבסלו  םיאומוה  לש  תוריגסה  לע  תרוקיב  התלע  םיטיירטס  םע  ונכרעש  תונויארב  .תילאוסקסורטהה 

תויבסלה תורבחה  לש  הביבסב  תרמוא  אל  ינאש  המ  : " ךכ האטבתה  תונייאורמה  תחא  .ןירקהל  םיטונ  םהש  תויתרוקיבה 
הלבמ ינאש  םג  .םוקע  יד  םלועהש  הסיפתהו  ןהלש  תויניצה  םג  יל  תמרוצ  .בוט  אל  ןהל  עמשנ  והשכיא  הז  דימת  .ילש 

" אכודמה טועימה   " ינאש יל  המדנ  םימעפל  .הזל  תושיגר  אלו  הז  תא  תושיגרמ  אל  ןה  .תורז  השיגרמ  דימת  ינא  ןתיא 
". .....ןה אלו 

": הזו המ   " היגולבב טיירטס  ריעצ  לש  גולבב  ועיפוה  המוד  חורב  םירבד 

, יבופומוה אל  טיירטס  םתס  אל  רואנ ?" טיירטס   " תויהלל םינוירטירקה  המ  לאשא  ינא  םיאומוהה  תא  "
לא  " קוחצב רמול  עשעשמ  היהי  ילוא  הז  .הנווכ  ילב  םג  עוגפלמ  וא  לזלזלמ  ענמנש  טיירטס  אלא 
תא לבקל  ךירצ  טושפ  ינא  ילוא  .ינעגופ  היהי  ןיידע  הז  םינפב  קומע  והשפיא  ילוא  לבא  ומוה ,"! היהת 

םתס אל  וז  םכל - " הווש  כ" יב  וארת  אלשו  םעפ , ידמ  יילע  סאבתהל  וכרטצת  דימת  םתאש  הז 
" .טיירטס ינאש  ללגב  םיאומוה  ןיבל  יניב  המוח  לש  גוס  שיש  יתוא  דירטמ  תמאב  הז  .תופייפייתה 

םויה דע  הכז  אל  םיב  " טהלה םהירבח  דצמ  םיטיירטסה  אקווד  םישחש  תוניועה  וליפא  םיתעלו  תוחונה  יא  אשונ  הרעה :
לע ןנובתהל  םיטונו  םמצעב  םיב  " טהל םה  םלועב  "ב  טהלה ירקוח  בורש  הדבועהמ  עבונ  רבדהו  ןכתי  .קימעמ  רקחמל 

.תוירטנצ - ומוה םייניעב  העפותה 
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לארשיב לארשיב םיריעצ   םיריעצ
סבירפ איג 

תיבהמ תיבהמ םילדומ   םילדומ אלל   אלל תויגוז   תויגוז

תינימ תינימ דחדח   תויגוזב   תויגוזב הרכהל   הרכהל ךרדב   ךרדב
תא םירידגמ  םיינוליח )  ) םיילאוסקסורטה תוגוז 
ינש תועצמאב  םהיניב  תיטנמורה  םיסחיה  תכרעמ 

םיפתושמ םירוגמ  םייתגרדהו -  םיירקיע  םיבלש 
, תאז תמועל  תינימ , - דח תויגוז  .הנותח  ןכמ  רחאלו 

רבכ םייביסנטניא  םיכלהמב  בורל  תנייפואמ 
רבכ ההובג  תורידתב  שגפנ  גוזה  .ךרדה  תישארמ 

וא רהצומב   ) תונבהל עיגמו  תובהאתהה ,'  ' תישארב
הזה רשקה  םיתעל   ) רשקה לש  ויפוא  רבדב  עמתשמב )

רדעיהב םיחותפ .)" םירשק   " לע המכסה  םג  ללוכ 
, ןיאושינו ןיסוריא  ןוגכ  רשקה , ןויצל  םיימשר  םיסקט 
, דיחיה אל  םא  ירקיעה , רטמרפה  ללכ  ךרדב  אוה  ןמזה 

.הביצי תינימ  - דח תויגוז  תרדגהל 

: המגודל .גוזה  - ינב לש  םהיתונווכ  לע  םידיעמה  םיפתושמ , םירוגממ  םייטמרד  תוחפ  םיסקט '  ' רפסמ שי  תאז , םע 
.ףתושמ םוי  - רדס לוהינו  החפשמ  - ינבו םירבח  ינפב  גוזה  - תב / ןב תגצה  "ל ,) וחב וא  ץראב   ) הנושאר תפתושמ  השפוח 

איה / אוה .ב  " טהלה יפלכ  הקוחרהו  הבורקה  הביבסה  לש  ילילשה  סחיה  תא  ןתממ  דסוממה  יגוזה  רשקה  םירקמה  בורב 
.תודסמתהה תמרונ  םע  וק  רשיימ  ךא  תירדגמה  המרונהמ  /ת  גרוח םנמא 

תוקיספ רפסמ  לשב  תמדוקה , האמה  לש  תונשמ ה-90  לחה  רפתשה  םיינימ  דח  תוגוז  לש  יתרבחהו  יטפשמה  דמעמה 
ןתנוי דגנ  לע  - לא תריתע  תא  החד ב-1994  ןוילעה  טפשמה  תיב  ץיבולינד - "' תשרפ   " איה ןהבש  העודיה  .תוימידקת 

ינבל הסיט  יסיטרכ  קינעהל  הרבחה  הגהנש  יפכ  וגוז , ןב  רובע  הסיט  סיטרכ  לבקל  שרד  רשא  הרבחב , לייד  ץיבולינד ,'
הדובעל יצראה  ןידה  תיבו  ירוזאה  ןידה  תיב  לש  ןידה  יקספ  תא  "ץ  גב רשיא  ךכב   ) םיילאוסקסורטהה הידבוע  לש  גוזה 

תא עינתהשו  ףרוג  יביטמרונ  יוניש  ללוחש  דעצ , הז  ןיד  קספב  םיאורה  שי  הבטהה .) תקנעה  לע  ורוהש  תנשמ 1993 
ינב לש  תויוכז   , הדובעב תויונמדזה  ןויוושב  וקסע  תורחא  תוימידקת  תוקיספ  .םיינימ  - דחה תוגוזה  תויוכז  תכפהמ 

.דועו  , החפשמו תורוה   , ונמלאתהש ןימ  ותואמ  גוז 

לש הזל  תיטפשמ  ליבקמ  םהייח  סופד  ןכ , לע  .םיינימ  - דח תוגוז  יאושינב  ריכמ  וניא  ןיידע  לארשיב  קוחה  תאז , םע  דחי 
". רוביצב םיעודיה  "

רפסמה ךא  םיינימ , - דח םיאושינל  תיקוח  אקנפשוג  תונתונה  םלועב  תונידמ  לש  םצמוצמ  רפסמ  שי  תנשל 2014  ןוכנ 
.הנשל הנשמ  לדגו  ךלוה 

לש תינוריעה  הייסנכב  ךרענ  םישנ ) יתשו  םירבג  ינש  לש   ) םלועב ןושארה  ינימ  - דחה םיאושינה  סקט  עודיה , לכמ 
שי יכ  ידנק  טפשמ  - תיב עבק  תוגוזה , ינש  לש  יטפשמ  קבאמ  רחאלו  יצחו , הנש  רובעכ  קר  ראוניב 2001 . וטנורוט ,
םויק רשפאמה  קוח , יוניש  ידנקה  טנמלרפב  רשוא  .רבד ב-2004  לכל  םיאושנ  תוגוזכ  תוגוזה , ינש  תא  קוחכ  םושרל 

.הדנק יחרזא  םניאש  ימל  םג  םיינימ  - דח םיאושינ 
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ינפב ואשינ  רבמטפסבש 2004  המק , תימע  וגוז ד"ר  - ןבו ןבא  יזוע  פורפ ' ויה  הלגעה  לע  וצפקש  םינושארה  םילארשיה 
.םילארשי םיאומוה  תוגוז  העברא  דוע  םהיתובקעב  וכלה  ץרמב 2005  .וטנורוטב  הייריעה  ןיינבב  טפוש 

םושירה דיקפ  יושנ ." ל" קוור " ןיסולכואה מ" םשרמב  םמושיר  תא  תונשל  ושקיבו  םינפה  דרשמל  ונפ  לארשיל  םבוש  םע 
ץבוקב םמשורל  ןתינ  אל  ךכיפלו  לארשי , תנידמב  יקוח  ןפואב  םירכומ  םניא  ולאכש  ןיאושינ  קומינב ש" השקבל , בריס 

.םהיאושינ תא  םושרל  םשרמה  דיקפ  לע  הבוח  יכ  עבקיש  תנמ  - לע "ץ , גבל ורתע  םיפסונ  תוגוז  םשרמה ."

וללה תוגוזה  תא  םושרל  םינפה  דרשמב  ןיסולכואה  להנימ  להנמל  הרוה  "ץ , גבכ ותבשב  ןוילעה , טפשמה  - תיב
לש ינכט  דיקפת  אוה  םושירה  דיקפ  לש  ודיקפת  הרז , הנידממ  םיימשר  םיכמסמ  םיגצומ  רשאכש  קומינהמ  םיאושנכ 

ופיסוה היחנהה  דצל  ךא  .םיכמסמהמ  הלועש  המ  תא  םושרל  וילעו  םשרמה  לוהינ  ךרוצל  םייטסיטטס  םינותנ  ףוסיא 
שדח סוטאטסב  םיריכמ  ונניא  ןימ ; ותוא  ינב  ןיב  םיאושינ  םירכומ  לארשיב  יכ  םיטילחמ  ונניא  : " ןושלה וזב  תוגייתסה ,
ץוחמ םיכרענה  ןימ , ותוא  ינב  ןיב  ןיאושינ  לש  לארשיב  הרכהל  רשאב  הדמע  לכ  םיטקונ  ונניא  הלא ; םיאושינ  לש 

לע העפשה  תוהזה  תדועתבו  ןיסולכואה  םשרמב  םושירל  ןיא  יכ  טפשמה  תיב  ריהבה  השעמל  ךכ   ". לארשיל
.לארשיב וללה  םיאושינה  לש  םפקות  תלאש  תא  החותפ  ריתוהו  םיאושנ , וא  םיקוורכ  גוזה  ינב  לש  יטפשמה  סוטאטסה 

קינעהש הרכהה  תחת  םיילאוסקסורטה , תוגוזל  תוקנעומה  תויסנניפה  תויוכזה  בורל  םויכ  םיאכז  םיינימ  - דח תוגוזה 
םיניינעה תא  יטפשמ  םכסהב  ןגעל  םירחובה  םיינימ  - דח תוגוז  םנשי  רוביצב ." םיעודי  ה" דסומל  ילארשיה  קוחה 

.האווצו הדירפ ) לש  הרקמב   ) שוכר תקולח  םהבו  םהיניב , םיילכלכה 

לש ויתויוכז  ןיב  רעפה  תא  םיפשוח  תעב  הב  ךא  הלבק , לש  תיללכ  המגמ  לע  םידמלמ  םנמא  םייטפשמה  םימידקתה 
, ווק סוטטסה  תא  תונשל  תונויסינ  רפסמ  ושענ  תונורחאה  םינשב  .ינימ  - דחה גוזה  לש  הלאל  ילאוסקסורטהה  גוזה 

.םיזז אל  םירבדה  םייתניב  לבא  ןויערב , וכמת  םיריכב  םישיאו 

תוגוזה תיברמ  לעופב , .ל  " וחב אשניהל  םיינימ  - דח תוגוז  ןברדל  םירומא  ויה  םייביטמרונהו  םייטפשמה  םייונישה 
: םיאבה םימעטהמ  ןתחתהל , םירהממ  םניא  םיינימ  - דחה

.דחא לכ  לש  ודי  - גשיהב םניאש  םיבר , םייפסכ  םיבאשמו  ןמז  תעקשהב  הכורכ  "ל  וחל העיסנ  .א 
.ל " וחמ הרזחה  רחאל  תילארשיה  טפשמה  תכרעמ  םע  תמעתהל  יסיסב  ןוצר  רסוח  .ב 

'. ןוראהמ תאצל   ' אלו ךומנ  ליפורפ  לע  רומשל  ןויסינ  .ג 
תישגרה תוביוחמה  הז , םגד  יפל  .תינויוושו  הבהא  לע  ןעשנה  ילאוסקסורטהה , הזל  יפולח  יתחפשמ  םגד  בצעל  ןוצר  .ד 

.גוזה - ינב ןיב  יתימאה  קבדה  איה  בותכה  ךמסמה  אלו 
לצא רתוי  טלוב  רבדה  .הז  ןוויכב  עיפשמ  רבדהו  ןתחתהל  יתרבח  ץחלו  הייפיצ  תוחפ  שי  םיב  " טהלהמ יכ  םג  המוד  .ה 
ולדג םלוככ  םבורש  ןוויכ  יתחפשמ , את  לש  יוקיחל  לדומ  ןיא  םיב  " טהלל ןכ , ומכ  .תויבסלה  לצא  תוחפו  םיאומוהה 

.ילאוסקסורטה תיבב 
.םידלי איבהלו  אשניהל  תויבסלו  םיאומוה  יפלכ  יתרבחה  ץחלה  םג  רבגתמ  תוילאוסקסומוה , יפלכ  היצזילרבילה  םע 

.תפתושמ תורוה  ומכ  םיאושינל , רשק  ילב  תיקוח , תדסוממ  הרוצב  םלועל  םידלי  איבהל  םיכרד  םויכ  שי  ינש , דצמ 
ךרוצל תרחא  תיטרקוריב  תכרעמל  וא  ינברה ) ןידה  תיב   ) תיתדה תכרעמל  ףופכ  אוה  לארשיב  ןתחתמ  םדא  רשאכ  .ו 

.םימושר  םיאושינ  תועצמאב  תויגוזה  דוסיממ  םיטיירטס  תוגוז  םג  ומכ  םיבר , םיב  " טהל תוגוז  עיתרמ  רבדה  .ןישוריג 
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התייה םישדוח  המכמ  רתוי  הכשמנש  םיסחי  תכרעמב  יתייה  הבש  הנורחאה  םעפה  : " ןב 25 ריעצ 
רבדמ ילוא  ינא  .יתוא  ןיינעמ  אל  הז  הביצי ."  " םיסחי תכרעמ  שפחמ  ינאש  דיגהל  יל  השק  .ןוכיתב 

ונחנאש ללגב  הזש  בשוח  אל  ינא  לבא  .םיאומוהה  ירבח  בור  יבגל  םג  ןוכנ  הז  יתעדל  לבא  הללכהב ,
.םיאומוה ונחנאש  ללגב  אלא  םיריעצ ,

לע עודי  פיטואירטס  הז  רמולכ , .םייחצנ  םיקוור  םהש  םירמוא  ויה  םימדוק  תורודב  םיאומוה  לע 
חונ רתוי  הברה  םישיגרמ  ונחנאש  הארנ  .תמא  לש  הנטק  אל  הדימ  וב  שיש  בשוח  ינאו  םיאומוה ,

ער תוריש  ןאכ  השוע  ינאש  שיגרמ  ינא  .םירחואמ  םיאליגב  םג  חווט  תורצק  םיסחי  תוכרעמ  להנל 
אוה יכ  ותיא  חונ  אל  םישיגרמ  םישנא  הברה  לכה  ךסבש  פיטואירטס  הזיא  קזחתמ  ינאש  הליהקל ,

וא ןתחתתש  הפצמ  אל  דחא  ףאשכ  טושפש  תויהל  לוכי  לבא  תינימ , םירקפומכ  ונתוא  רייצל  ךישממ 
.תאזכ הייפיצ  תא  םישגהל  ידכ  לועפל  ךרוצ  שיגרמ  אל  םג  התא  החפשמ , םיקתש 

וגוז ןב  םע  קרמנדל  הלא  םימיב  עסונ  ילש  בוט  רבח  .שי  טלחהב  .םינתחתמש  םיאומוה  ןיאש  אל  הז 
ונתיאמ הברה  םיטיירטסל , סחיבש  בשוח  ןיידע  ינא  לבא  ו-32 .) ינב 30  םה   ) םש ןתחתהל  ידכ 

רשאמ ללכב , םא  תורצק , םיסחי  תוכרעמ  קזחתל  רתוי  םיחמשו  רחואמ  ליג  דע  םיקוור  םיראשנ 
םיקוור תויהל  חונ  אל  םישיגרמ  ויה  םיטיירטסה  ירבח  .חווט  תוכורא  םיסחי  תוכרעמל  בייחתהל 

םילכתסמ ויה  םישנאו  םיפוצרפ  תושוע  ויה  תוהמיאהו  תולאוש  ויה  תודודה  ליגב 30 . םיעבשומ 
הייפיצהשו ונתיאמ  תיתרבחה  הייפיצהשו  םיאומוה , ונחנאש  ללגב  הזש  בשוח  ינא  .רזומ  םהילע 

.םיטיירטס לש  ולאמ  תונוש  ןה  ונמצעמ  ונלש 
םיאומוהש רכומו  עודי  פיטואירטס  הז  בוש , .תויבסל  ברקב  הז  ןוכנ , אקווד  ואל  הז  ובש  םוקמ  שי  םא 

לע בשוח  ינאשכ  יכ  תמא , לש  ןיערג  וב  שיש  ןכתי  לבא  .הבהא  תושפחמ  תויבסלו  סקס  םישפחמ 
ןהש הארנ  הז  תוכוראו , תוביצי  םיסחי  תוכרעמב  תואצמנ  טלחומה  ןבור  ילש –  תויבסלה  תורבחה 

, היינשה לצא  תחא  תושפחמ  ןהש  המ  הזש  הארנ  םג  הזו  ללכב ) םא   ) רתוי םדקומ  םידלי  תואיבמ 
" .גשומ יל  ןיא  הככ ? הז  המל  .םיאומוהל  דוגינב 

ךילהת תא  רשפאה  לככ  תוחדל  ןוצרה  םיקהבומה -   Y-ה רוד  ינייפאממ  דחא  לש  העפשה  םג  ןאכ  שיש  רשפא  .ו 
.ינימו  ישיא  שפוח  לש  הכורא  הפוקת  רשפאל  ידכ  תודסמתהה 

ויקלח לע  לבקתהל -  ןוצרה  אוה  תויגוז  םישפחמש  ולא  תא  םיעינמה  תוחוכה  דחא  : " ןב 40 רוחב 
ינוציח קר  אלו  ימינפ  הסינכ  סיטרכ  הווהמ  תויגוז  .םיעדומ  אלה  ויקלח  לע  ךכמ , רתויו  םיעדומה 

ללותשהל תלוכיו  ןוצר  םג  שי  ינש , דצמ  .הרידמה  היבופומוהה  לע  תורבגתהל  הרואכלו  תולבקתהל 
 - הליהקב םייקה  בצמה  תא  םיתיעל  ףקשמו  םדוקה  ןוצרב  שגנתמ  הז  ןוצרו  ןוראה  תונש  לע  תוצפלו 
תא החוד  םישוגירהו  תויורשפאה  יוביר  ...שיש  הממ  םינהנ  אובי  הזש  דעו  רשק  לע  םירבדמ  םלוכ 

ייחל רובעל  "כ  חא השקתמו  ףחסנ  םקלח  .םייחה  תא  וצימש  שיגרהל  םיצורש  םיריעצה  לש  תויגוזה 
" .הדימ התואב  אל  ילוא  יכ  םא  םיטיירטסה , לצא  םג  םייק  הזש  תודוהל  ךירצ  לבא  תויגוז 

ביצי רשקל  רנטרפ  תאיצמ  לש  המישמה  תא  הכפה  ינימ  רנטרפ  תאיצמ  לש  תלבסנ " יתלבה   " תולקה הזמ , הלעמל 
.רתוי הברה  השקל 

.תונורסחו תונורתי  שי  םיאומוה  לש  תינימה  תונריתמלש  יללכ  ןפואב  דיגהל  לוכי  ינא  : " ןב 22 ריעצ 
הברהש םירנטרפ , הברה  םע  ןימ  יסחי  םייקל  יטנתואה  ןוצרה  שומימ  אוה  ירקיעה  ןורתיה  הרצקב :

םתוא תמסוחש  תויתרבח  תומרונ  לש  תכרעמ  ללגב  םילגוסמ  אל  ךא  שממל  םיצור  ויה  םיטיירטס 
דסמתהל םיאומוהמ  תענומ  ןימה  לש  הלודגה  תונימזהש  אוה  ירקיעה  ןורסיחה  .הז  תא  תושעלמ 

אל םהש  ךכב  ףרטא "  " תא םישאהל  םיטונ  םישנא  הברהש  בשוח  ינא  .תינימ  תונמאנ  לע  רומשלו 
םהש וא  ןימ , קר  םישפחמ  םהש  רדשמש  ליפורפב  םיקיזחמ  םישנא  םתוא  "כ  דב לבא  תויגוז , םיאצומ 

". ןימ קר  םישפחמ  םהש  רורבש  םישנאל  קר  תונפל  םיטונ 

םיאומוהה לש  ישוקה  תא  ריבסה   ?" ונל הרוק  אל  הז  המל  הבהא :  " התרתוכש הבתכל   GoGay רתאב םיביגמה  דחא 
: ךכ הביצי  תויגוז  תאיצמב 
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תורוונתסהה םג  .ןימז  ןיממ  תונהלו  ללרתשהלו  ללותשהל  םיצור  םה  .תויגוז  םיצור  אל  טושפ  הברה  "
לע רשפתה " םיברמ ל" תענומ  בוט  רתוי  והשמ  אוצמל  דימת  תורשפאהו  תויורכיהה  ירתא  לש  עפשהמ 

.יפיציפסה םעטל  עלוק  קוידב  אל  אוהש  והשימ 
שממל תורשפאה  יא  ןבומכו  תינימ  דח  תויגוזל  םילדומב  רסוחו  םירבגה  לש  תויחטישה  תא  הזל  ףרצת 

.תויבסלו םיטיירטס  תוגוז  וידחי  תרשוקש  םידלי  איבהל  בר  ישוק  .הביבסהו  הנידמה  יניעב  וז  תויגוז 
.ונצראב הנטקה  הליהקה  ךותמ  םהמ  רוחבל  םישנא  לש  הטעמ  תומכ  ללכבו 

תומוקמב ישיאו  יעבט  רתוי  ןפואב  ריכהל  םילוכי  דוע  םהו  תויגוז ! אוצמל  םיטיירטסל  השק  המכ 
" .תויגוזב םיצור  תמאבש  הלאל  .זייגל  השק  המכ  יפ  דע  זא  .וכו  אבצ  םידומיל , הדובע ,

, ףרטא םייותיפ , תויורשפא , תופדעה , תויפיצ , המאתה , תרוקיב , : " GoGay רתאב הבתכה  רבחמ 
ןיזגמה לש  רעשה  תבתכב  בושו  בוש  ןמצע  לע  ורזחש  םילימה  ויה  ולא  .םיחותפ  םיסחי  רדניירג ,

אל תחא  הלימ  .דבל  םיראשנ  םיאומוה  הברה  ךכ  לכ  עודמ  חנעפל  ןויסינ  היה  הב  ןורחאה ,  F/O/D
.דחפ תוניצרב : הב  הנודנ  אל  ןכ , םא  םגו  הב  הרמאנ 

אוה יתשגרהש  המ  לכ  וזה  הבתכה  תא  יתארקשכ  .דחיב  תויהלמ  דחפ  הברקמ , דחפ  הבהאמ , דחפ 
םירוגס םיקחורמ , םייתרוקיב , םיינררב , תויהל  ונל  םרוגש  הזה , יסיסבה  שגרה  לא  רוזחל  ךירצש 

.דבל ראשהל  רבד , לש  ופוסבו 
םינשה הנומשב  יגוז  ןב  תא  יתרכהש  דעו  ליגב 17  ןוראהמ  יתאציש  זאמ  .דבל  יתייה  םינש  הברה 

רפסמ לש  הרצק  םיסחי  תכרעמ  םינמור , םשו  הפ  .תרהזמ  תודבל  לש  םינש  יתרבעה 13  תונורחאה ,
.וזה הבתכב  הפקתשהש  המוגעה  הקיטסיטטסהמ  קלח  יתייה  וללה  םינשה  תיברמב  עצמאב , םישדוח 
הרזחב יב  םיבהאתמ  אלש  םירבגב  בהאתמ  ינא  המל  .חילצמ  אל  הז  המל  יתנבה  שממ  אל  הלחתהב 
םינמור המל  הרהמב , םיקחרתמ  יב  םיניינעתמש  ולא  המל  טיירטס ,) רבגב  יתבהאתה  אל  םלועמ  אל , )

דואמ רקיעב  יתייה  הלחתהבו  םינש  ןתואב  יתלאש  המל '  ' הברה .הרק  הממדב  םימייתסמ  םימח 
.לכסותמ

ינא הב  וזה  תואיצמה  תא  רצוי  דחפהש  דע  דחפמ , ךכ  לכ  .דחפמ  ינאש  ןיבהל  יתלחתה  טאל  טאלש  דע 
רשא יכותב , דחפמה  םוקמב  לפטל  יתלחתה  הז  תא  יתנבהש  לככ  .ער  לכמ  ןגומ  ךא  דבל , רתונ  םנמא 

.ילוכ לכ  תא  אלממ  אוהש  יתשגרה  םימייוסמ  םיבלשב 
לע התנע  אלש  וזכ  תיתימא , הבוט , תויגוז  .הרק  הז  ףוסבו  יתיפיצש , יפכמ  ןמז  רתוי  ןמז , חקל  הז 

.ןהילע התלע  איה  ילש : תויפיצה 
לכ עגפנ  ילש  ןומאה  יילא , םיבורקה  ולאמ  קחרתהלו  רהזהל  דחפל , יילעש  העידיב  לדג  ינא  רשאכ  ]...[ 

תוינימה לע  הייחד  יתגפס  ךרדב  םא  םייתעבש  ןוכנ  הז  .תיגוז  הבריק  רוציל  השק  יל  היהיש  דע  ךכ 
הברה ןיא  ובש  הזה , יסיסבה  ימינפה , םוקמה  לא  רוזחל  המכסהה  אוה  הנשמש  המ  .ילש ]...[  הנושה 

לאיצנטופכ הבהאב  האורש  הברקב , הנכס  ההזמש  דחפמש , םוקמה  לא  .שגר  הברה  ךא  םילימ 
.דבל ראשנ  זא  הלגתי  ךרוצה  םאש  ןימאמש  שדחמ , קקדזהל  דחפמש  העיגפל ,

.ותוא רצויה  באכה  לא  סנכהל  דחפה , תא  שדחמ  שיגרהל  .םוקמ  ול  תתלו  דחפמה  םוקמה  לא  רוזחל 
, באכה תא  אפרל  דחפה , תובכש  תא  תולגל  ידכ  ךרדב  הרזע  ךירצ  .דבל  הז  תא  תושעל  רשפא  יא 

.רתוי םיחותפ  רתוי , םיקזוחמ  הזמ  תאצלו 
עסמ הז  ירובע  .רהמ  ךכ  לכ  םימלענ  אל  ונלש  הנגהה  יסופד  ןכש  העיגמ , תויגוזשכ  רמגנ  אל  םג  הז 

" .ינא םג  .החיבשמ  ילש  תויגוזה  קר  אל  שדחמ , חתפיהל  דמול  ינאש  לככ  .לכ  קבוח  םייח 

תדובע תרגסמב  םסרופ  אשונה  לע  לארשיב  רתויב  ףיקמה  רקסה  .ותישארב  ןיידע  םיינימ  - דחה תוגוזה  לע  רקחמה 
ךרואל גוז  ינבו  םירנטרפ  םע  םילאוסקסומוה  םירבג  לש  םירשקה  וקדבנ  הרקחמב  .רצנימ  טלרא  לש  טרוטקודה 

, תאזמ הרתי  .םייח  תונונגס  לש  ןווגמ  הב  שיו  תינגומוה  הניא  וז  היסולכואש  אוה  רתויב  בושחה  אצממה  .םייחה 
.תילאוסקסורטהה הייסולכואה  ןיבל  םניבש  הלאמ  םילודג  םילאוסקסומוה  םירבג  לש  םינוש  םיסופיט  ןיב  םילדבהה 

, םיישיא - ןיב םייגולוכיספ , םיישיא , םינויפא  אלא  םירשקה , ביט  תא  תעבוק  תילאוסקסומוהה  הייטנה  אל  רמולכ – 
.םייתרבחו  םייתחפשמ 

ןיבל תילאוסקסומוהה  תוהזה  לש  שוביגה  תדימ  ןיב  קהבומו  יבויח  םאתימ  אוה  יופצ , םא  םג  בושח , ףסונ  אצממ 
לש הפישחו  תימצע  הלבק  לש  םיטביהב  רתוי  הקזח  תילאוסקסומוהה  תוהזהש  לככ  .םהמ  קופיסהו  םירשקה  תוביצי 

םיקהבומו םייבויח  םימאתִמ  םג  ואצמנ  .רתוי  םיקפוסמו  םיביצי  תויהל  םיטונ  גוז  - ינבו םירנטרפ  םע  םירשקה  הייטנה ,
תיתרבחהו תיתחפשמה  הכימתהש  לככ  .םילאוסקסומוה  םירבג  לש  םירשקה  ביט  ןיבל  תיתרבחו  תיתחפשמ  הכימת  ןיב 
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.רתוי םיקפוסמו  םיביצי  תויהל  םיטונ  גוז  - ינבו םירנטרפ  םע  םירשקה  רתוי , ההובג 

םיב " טהלה תוגוזל  דוסי  ינייפאמ  רפסמ  שי  תאז  לכבש  המוד  רצנימ , לש  רקחמב  התלגתהש  הלודגה  תונושה  ףרח 
: ונלש תונויארב  ולעש  דחאכ ,) םיאומוהו  תויבסל  )

.םילאוסקסורטה תוגוזמ  רתוי  תילכלכ  םיססובמו  םיליכשמ  בור , - יפ - לע םה , רזגמב  םיינימ  - דח תוגוז  .א 
(, םידלי לש  םתוחכונ  - יא ןיגב   ) יתרוסמה יתחפשמה  םגדהמ  הנוש  בורלש  םי , " בטהלה תוגוזה  לש  היחמה  - בחרמ .ב 
לא םכש  דמועו  תיתרבח  תוניוע  ייוליגב  לקתנ  גוזה  רשאכ  רתוי  דוע  תרבוג  תוסנכתהה  .יגוזה  רשקה  תמצעהל  םרות 

.םכש
.ולשמ םירוגמ  - םוקמ םהמ  דחא  לכל  רשאכ  יגוז  רשק  םימייקמ  אלא  גג , - תרוק התוא  תחת  םייח  םניא  םיבר  תוגוז  .ג 

תחא - אלו המודכו ,) םיינוריע  םיתוריש  עוצקמ , - ילעב םינכש , תיבה , דעו   ) תבחרנ הפישחב  םיכורכ  םיפתושמ  םירוגמ 
.הז דעצ  תטיקנמ  גוזה  תא  םיעיתרמ 

תלבחמ תינוציחה  הביבסה  םע  תכשמתמה  תודדומתההש  ןוויכ  הרצק , תויגוז  םימייקמ  םיבר  םיינימ  - דח תוגוז  .ד 
(. ןוויגל םיבחרה  היצמיטיגלהו  ךרוצה   ) הזה ןוויכב  העיפשמ  תוינימה  תוברת  םג  .הביצי  םיסחי  תכרעמ  להנל  ןויסינב 

רוידל ההובג  תישדוח  האצוה  ריחמ : הזל  שי  .הלש  ןיוולה  ירעב  וא  ביבא  לתב  םירג  םיינימ  דח  תוגוז  טעמ  אל  .ה 
.םירבחו החפשממ  קתנ  ידכ  דע  קוחיר  רקיעבו , הנוש  םייח  בצק  שדח , הסנרפ  - רוקמ אוצמל  ךרוצ  הלכלכלו ,

הניא ריעהש  ךכ  לע  םיננולתמ  םהמ  םיבר  ביבא , - לתב םיינימ  - דח תוגוז  לש  הובגה  זוכירה  תורמל  יכ  ןייצל , שי 
אלא תויבסלו  םיאומוהל  םירבב  רוסחמ  לע  רבודמ  אלש  שיגדהל  בושח  .םהיכרצל  םימיאתמה  יוליב  תומוקמ  העיצמ 

לע תחא , אל  עיבצמ  , GoGay ילארשיה "ב  טהלה לטרופ  הלעה .) רקסהש  רבדה  הז   ) תוגוזל יוליב  תומוקמב  רוסחמ  לע 
תומוקמכ םישפתנ  ולא  תומוקמ  .םירבהו  םינודעומה  תמגוד  םיאגה –  יוליבה  תומוקממ  םהילגר  םירידמ  תוגוזש  ךכ 

.םהב רקבל  ןוצר  םישח  םניא  תוגוז  ןכ  לעו  גוז  ינב  שופיחל 

אמיא אמיא םגםג   אוה   אוה אבאו   אבאו אבא   אבא םגםג   איה   איה אמיא   אמיא
"ץ גב  ) ערז תמורתמ  וא  רבג , םע  ןהמ  תחא  לש  םדוק  רשק  תרגסמב  ודלונש  םידלי , תולדגמ  תובר  תויבסל  גוז  - תונב

תוגוזה תיברמ  ןתמועל , תירטאיכיספ .) הקידב  רובעל  ילבמ  ערז  תמורת  לבקל  תיבסלל  רשפא  תנשמ 1997 
ךרפמ ךורא , םילושכמ  לולסמ  רובעל  ץלאנ  דלי , לדגל  שקבמה  הזכ  גוז  .םידלי  םילדגמ  םניא  םיילאוסקסומוהה 

: ןה וינפב  תודמועה  תוירקיעה  תופולחה  שולש  .ירשפא  - יתלב טעמכו 

הרתסה בייחמ  בורלו  רקי  ךילה  הלמטאוגבו -  הפוריא  חרזמב  ץומיא  ךילה  תרגסמב  דלי  ץומיא  איה  הנושארה  הפולחה 
ותנווכ רבדב  ץומיאה  תויושר  תא  עדיימ  השקבה  שיגמ  .הנידמה  התואב  ץומיאה  תויושר  ינפמ  תינימה  הייטנה  לש 

לכהו םתסוראכ , התוא  םיגיצמו  הבוט  הרבח  םמע  םיאיבמה  שי  יוסיכה , רופיס  תמלשהל  .וגוז  - תב תא  השיאל  תאשל 
.ילאוסקסורטה ךפונ  ךילהל  תוושל  הרטמב 

םג אלא  ןוכנ ל-2008 ,) םילקש , ףלא  לעמ 120   ) ההובגה תיפסכה  העקשהה  לשב  קר  אל  ךכמ , םיעתרנ  םיבר  תאז , םע 
םה םתניחבמ , .ידוהי  בשחנ  וניא  הז  ךילה  תרגסמב  ץמואש  דלי  בורה , - יפ - לע .תויתכלההו  תויטפשמה  תויגוסה  לשב 

.יגולויב דלי  םיפידעמ  ויה 

תרחא תורוה  תמגוד  םינוגרא  םימייק  .תיבסל  וא  תילאוסקסורטה  השיא  םע  דלי  תדלוה  איה  היינשה  הפולחה 
ןגועמה הז , רדסהל  םג  ךא  .יגולויב  דלי  םלועל  איבהל  םהל  םירשפאמו  םיניינועמה , םידדצה  ינש  ןיב  םיכוותמה 

.ולשמ תונורסח  רבד , לכל  יטפשמ  םכסהב 

םה .םישורג  םירוהל  דלי  לע  רזגנש  יפכ  םיתב , ינש  ןיב  ערקייש  דלי  םלועל  איבהל  םיצור  םניא  יכ  םינעוט , םיבר 
גוז לש  הרקמב  .ףסונ  רז  םדא  וא  תפסונ  החפשמ  םע  ותוא  קולחל  אלו  םתיבב , םדלי  תא  לדגל  הפיאש  םיעיבמ 

ימ עבקנש  רחאל  ןכש  תויתייעב , ררועמ  רבדה  .גוזה  - ינבמ דחא  לש  יגולויבה  ונבל  בשחנ  דליה  ילאוסקסומוה ,
.דליל סחיב  יטפשמ  דמעמ  לכ  רסח  רתונ  וגוז  - ןב יגולויבה , באה  אוה  םיינשהמ 
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רתוויי דליה  הדירפ  לש  הרקמבש  אוה , ירקיעה  ששחה  .ויתויוכז  תחכוהל  תיטפשמ  הכרעמ  להנל  שש  דחא  לכ  אל 
.ירירע רתוויי  ףסונה , גוזה  - ןב תישילשה , עלצה  וליאו  וירוה , תקזחב 

ינפב ורגסנ  ודוהו  דנליאת  לש  תויורשפאה  עגרכ   ) "ב הראו דנליאת  ודוה , "ל -  וחב תואקדנופ  איה  תישילשה  הפולחה 
תוגוזלו םיקוורל  תואקדנופ  רשפאיש  ןפואב  םירבוע  תאישנל  םימכסהה  קוחל  ןוקית  שביג  תואירבה  דרשמ  םיבטהל .)

םירשה רמולכ   ) קוחה תעצה  תא  הרשיא  םירשה  תדעוו  "ל ,) וח תואקדנופ  לע  תולבגה  ליטי  ליבקמבו   ) ץראב םיאומוה 
םימכסהב ול  תינקומ  תוכזה  חוכמ   ) וטו ליטה  לאירא  ירוא  רשהש  אלא  האילמב ,) קוחה  דעב  עיבצהל  םיבייח 

.קוחה תא  רבק  השעמלו , םיינויצילאוקה )

םיבר תוגוז  עיתרמ  רבדהו  יטרקוריבהו  יטפשמה  טביהב  םילטובמ  אל  םיישק  םימייק  "ב  טהל גוז  רובעש  שיגדהל  שי 
.הזה בכרומה  םוחתב  ץועייו  הכרדה  לבקל  םישקתמש  םיכומנה  םימונוקא  ויצוסה  תודמעמהמ  תוגוז  רקיעבו 

םי / תואפור שוגפל  וכרטצת  ...תיבסל  החפשמב  םיננכותמ  אל  םידלי  ןיא  הרקמב ,"  " ועיגי אל  םידליה  "
ןכילא וסנכיש  "ס  וע םג  שוגפל  וכרטצת  .ןכתחפשמב  עודי  בא  בוליש  לע  טילחהל  וא  ערזה , קנב  תאו 

לבא םי , / תוצילממ םה  "כ  דב  ) תיגולויב אלה  םאה  דליה ע"י  ץומיא  לע  וצילמי ) אל  וא   ) וצילמיו התיבה 
, הרופאטמכ  ) םידירול ןכל  וסנכי  רוציקב , .הז  ליבשב  טפשמה  תיבל  עיגהל  וכרטצת  אלש .) םירקמ  שי 

תא םהיניינעב  ליעפהל  ךירצ  אל  יוצמ  ןיירבע  ףאש  םירבד  לע  ועמשמכ ) וטושפ  םג  האופרה  ןיינעבו 
דיגהל וחכשת  לא  תאז -  תורמלו  .םהב  ול  ברעתהל  יאשר  אל  רז  םדא  ףאש  יאדוובו  םירופאה , ויאת 

” .לארשי תנידמב  םויה , ירשפא , ללכב  ןאכ  יתבתכש  המ  לכש  הז  לע  הדות 

, לשמל ךכ  .תימלוע  ללכ  העפות  איה  תינימ  דח - תורוהל  הז  ללכבו  תיביטנרטלא  תורוהל  היצמיטיגלב  היילעה 
םילדגמ ליגל 50  תחתמ  םיאומוההמ  ו-20%  תויבסלהמ  הלוע ש-48%  תירבה  תוצראב  ב-2013  םסרופש  רקחממ 

(. ליגל 18 תחתמ  םהש   ) םידלי

Weighing Trends in Marriage and Parenthood (USA)

6565 ++46-6446-6430-4530-4518-2918-29 % % saying this is a bad thing for societysaying this is a bad thing for society

71655459More single women deciding to have childern

55483632More gay couples raising childern

38392923More mothers of young children working outside the home

58443122More people living together with out getting married 

2614105More people of different races marrying each other

Refernce: Pew Research Center, February 2010.

החפשמ רתא  יפל  .ףתושמ  דלי  םילדגמ  םיאומוה  תוגוז  הזמ  תוחפ  דועו  םיב  " טהל תוגוז  דאמ  טעמ  ןיידע  לארשיב 
םידלי םילדגמה  םיאומוה  םירבג  תוגוז  תואמ  המכו  תויבסל  םישנ  לש  תוגוז  הלעמל מ-2,500  ןוכנ ל-2007 , השדח ,

לש היצמיטיגלל  תיתעדות  תיתשת  רצויו  הדמתהב  הלוע  רפסמה  לבא   (. םיליגה תוגלפתה  העודי  אל   ) ףתושמב
.הלוכ  תילארשיה  הרבחב  ןהו  הליהקה  ךותב  ןה  העפותה 

: םירחבנ םיעטק  ןלהל  .העפותה  לע  וא  תכפושה  תבחרנ  הבתכ  דורווב " ריעה   " ןויליגב המסרפתה  תנשב 2008 
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םיאומוה רתויו  רתוי  תוארל  רשפאו  םוב ," יבייב  תעפות ה" הליהקב  תחמוצ  תונורחאה  םינשה  שמחב  "
םויכ כ- שי  תוימשר  יתלב  תוכרעה  יפל  לבא  אוצמל , השק  םיקיודמ  םירפסמ  .םידלי  םע  תויבסלו 

ינב ברקב  םוב " יבייב  תעפות ה" תא  שיחמהל  ידכ  .םידלי ]...[  םע  לארשיב  תוינימ  - דח תוחפשמ   3,000
םינש שש  וא  שמח  ינפלש  םיכסהל  ידכ  םכנורכיזב  ושפשפתש  יד  תיבסל , - ומוהה הליהקה  תונבו 
םויה וליאו  "ל , וחב דלי  ץמאל  טילחהש  ייג  וא  דחי , ודליש  תויבסל  םישנ  לש  דחא  גוז  ילוא  םתרכה 

םלועל ןודלי  איבהש  ומוה  תונווגמ : תויתחפשמה  תורגסמה  .םיאג  םירוה  רתויו  רתויב  םילקתנ  םתא 
קנב תרזעב  דליל  הנוצר  תא  השמימש  תירוה  - דח תיבסל  תפתושמ , תורוה  םכסה  יפ  לע  השיא  םע 
.דוע שיו  םתדלי , תא  הרהתש  תיאקדנופ  םאל  טעמ  אל  ומלישו  םיסונייקוא  וצחש  םירבג  תוגוז  ערזה ,

הרבחב תיבסל  וא  ומוה  תויהל  לש  תוימיטיגלה  לע  קבאמב  בלש  דוע  ןמסל  לוכי  האוגה  םידליה  ףטש 
 ]...[ .םויכ ונלש 

תרמואש יפכ  יבסל , - ומוהה קבאמה  לש  םיגשיהב  הרושק  הליהקב  תרבגתמה  הדוליה  תנוכתמ  קלח 
ומכ תיסחי , תססובמו  תיסחי  הלודג  הליהק  לש  תויסיסבה  תורטמה  וגשוהש  עגרב  : " ויז הילמע  ד"ר 

רשפאו דוסי , תויוכז  לע  קבאמה  חילצהש  עגרמו  תויבסלו , םיאומוה  לש  םמויק  םצעל  היצמיטיגל 
סיסב לע  הדובע  םוקממ  םירוטיפ  תנכס  ןיאשו  תומילא  ידי  לע  םימיואמ  םניאש  םייח  להנל  ליחתהל 
ללוכ םישנא  הברה  רובע  ימצע  שומימו  ימצע , שומימ  ינפב  תלדה  תחתפנ  הז  בצמב  תינימ -  הייטנ 

 ". ]...[ תורוה

.ותוא הוולמה  הקיקחלו  תואירבה  םוחתל  רושקה  לכ  אוה  ץראב  תדלל  תויבסל  לע  לקמה  ףסונ  רוטקפ 
", םידלי תושעל  דואמ  לק  תיסחי  ץראב  תויבסלל  םתוכזבש  הזב  הז  םיבולשש  םיכילהת  המכ  שי  "

םישנל לשמל , הפוריא , תונידממ  קלחב  .תיתועמשמ  דואמ  איה  תיגולונכט  תונימז  , " ויז הריבסמ ד"ר 
רזעה תויגולונכט  לכש  אלא  העינמ , ןיאש  קר  אל  ץראב  .ערז  תומורת  לבקל  תורשפא  ןיא  תואושנ  אל 

תואירב תוינידמ  ץראב , .ןוירפ  תמצעמ  איה  לארשי  הזה  ןבומב  .הנידמה  לש  רידא  דוסבסב  ןה  ןוירפל 
, יפרגומד קבאמ  לש  הסיפת  שי  ןוירוג  - ןב זאמ  .הדוליה  דודיע  תייגולואידיא  לע  תנעשנ  רוביצה 

יוביר לש  ךילהת  ידי  לע  היינשהו , תובשה ; קוח  תועצמאב  היילע  ידי  לע  תחא , םיכרד : יתשב  השענה 
לש רוטקפה  ךרעל , זאמ 1993  ףסונ , הזל  .ןוירפ  תויגולונכט  דוסבסו  הדוליה  דודיע  תועצמאב  ימינפ 

תוארנ םיללוכש  הליהקה  לש  םימישרמה  תוקזחתההו  לודיגה  דמולכ  תיבסל , - ומוהה הכפהמה  תחימצ 
". ביבא לתב  הוואגה  ידעצמ  לש  ירוביצ  ןומימב  לשמל  םירכינו  םימישרמ , םייטפשמ  םיגשיהו  הרידא 

]...[

.םליג אוה  הייסולכואה  ללכל  האוושהב  תיבסל  - ומוהה הליהקה  ברקמ  םירוהה  תא  דחיימה  ףסונ  רבד 
דע  " .ויז ד"ר  תרמוא  תעדומ ," תויהל  תבייחש  הטלחה  איה  תורוהה  תויבסלו  םיאומוה  לצא  "

םיטיירטס לצא  ומכ  קלפתמ '  ' אל הז  .תושבגתהלו  תוטבלתהל  םוקמ  הברה  שי  תערכומ  וזה  הטלחההש 
איה תורוה  םיישגרה , םינכתה  לש  ןבומבו  םייתייווח  םינבומ  הברהב  תאז , םע  .וילאמ  ןבומ  אל  הזו 

, םילאוסקסורטה םירוה  םע  םג  ףתושמב  הברה  יל  שיש  האור  ינא  הרוה  רותב  םויה  .תורוה  איה  תורוה 
". ]...[ וניניב לדבה  לכ  ןיא  תירוהה  הקיטקרפה  תניחבמו 

תאז המ  ךלש '? ימ  זא   ' םילאוששכ הז  תונבצעמ  יכה  תולאשה  תחא  : " תרמוא הבתכב  תנייאורמ 
וחסינ הנווכב  אלש  תעדוי  ינא  תנקתמ , ינאש  םיענ  אל  םישנאל  .הדימ  התואב  ילש  םהינש  תרמוא ?

םא רחא , הדלי  תחא  לכש  בוט  יכה   - ' יל הרמא  יהשימ  הדובעב  .ןקתל  בושח  יל  לבא  הלאשה , תא  הככ 
םידליה םידרפנ  םאש  רורבש  הז  תא  םיניבמ  אל  םישנא  הלש : דליה  םע  ךלת  תחא  לכ  ודרפית 

?" םיחא ןיב  דירפהל  ךתעד  לע  הלעמ  תייה  םיחא , םה  .דחיב  םיראשנ 

םיאירב םילדג   " תוינימ דח  תוחפשמב  םידליהש  אצממה  תא  םעפ  רחא  םעפ  םיששאמ  םלועה  יבחרב  וכרענש  םירקחמ 
, הלאכ תוחפשמב  ולדגש  םידלי  ןכ , לע  רתי  .תונוש  לבקל  רתוי  הבר  תוחיתפ  םע  וליפאו  תישגר  םיחתופמו  תישפנ 

הלכשהל תודסומב  וא  רפסה  תיבב  םידומיל  םוחת  וליפא  וא  עוצקמ  רוחבל  םאובב  תירדגמ  היטנמ  רתוי  םיררחושמ 
תוחפשמב םילדגש  םידלי  ברקב  תויפיטואירטסה , םלועה  תוסיפת  לכל  דוגינב  .םיבהוא  םהש  המ  םירחוב  םה  .ההובג 

םע םירשקה  ביט  .הייסולכואה  ראשל  םימוד  םיזוחאהו  תילאוסקסומוה  תינימ  הייטנ  לש  רתוי  םיהובג  םיזוחא  ןיא  תואג 
םע תוילאוסקס  ורטה  תוחפשמב  םילדגה  םידלי  לש  םירשקה  ביטל  םיהז  ...םידוד ) אתבס , אבס ,  ) תבחרומה החפשמה 

" .תבחרומה םתחפשמ  ינב 

יגוס השולשב  עשת  דע  שולש  ינב  םידלי  לש  םתוחתפתה  ןיב  התוושה  לארשיב ב-2010  המסרופש  טרוטקוד  תדובע 
םאה וא  תיבסל , םאה  ןהבש  תוירוה  - דח תוחפשמו  םילאוסקסורטה , םירוה  גוז  תויבסל , תוהמיא  גוז  תוחפשמ :
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ידיקפתל רתוי  הבר  תוחיתפ  םילגמ  הנומש , דע  עברא  ינב  דחוימב  תויבסל , תוהמיא  גוזל  םידלי  יכ  אצמנ  .תיטיירטס 
םיררחשמ םה  הבובב , וא  תיאשמב  קחשל , בהוא  ןב  המב  םתוא  םילאוששכו  רדגמ , לש  תוימצע  תורדגהלו  רדגמ 

". ול קשחתמש  המב  : " ןונגסב אליעל  תיטרקומד  הבושת 
םירוה לש  םדמעממ  הנושכ  הרבחב  ןדמעמ  תא  תוספות  אל  תויבסל  תוהמיא  לש  תוגוזש  רקחמה  ןמ  הלוע  דוע 

 - הלא תוחפשמ  לש  הכימתה " תותשר   " םג טועימ . תצובקכ  תיגולוכיספ  הניחבמ  תושיגרמ  ןניאו  םילאוסקסורטה ,
.םילאוסקסורטה םאו  בא  ןהבש  תוחפשמ  לצא  יוצמש  הממ  תונוש  ןניא  םיכמותה -  םירבחהו  םיבורקה  רמולכ 

הז עודמ  .ההובג  םהלש  תימצעה  הכרעההו  םירשואמו , םיחמש  םידלי  םה  תוהמיא  יתשל  םידליש  םיארמ  םיאצממה 
, תודבוע תוהמיאה  יתש  םא  םג  הלאכ , תוחפשמבש  איה  ימלועה  רקחמב  םויה  תולבוקמה  תורבסה  תחא  הרוק ?

תווקל שי  .תחא  אלו  םייתש  שי  יכ  טושפ  תוילאוסקסורטה -  תוחפשמב  רשאמ  רתוי  הבר  תיהמיאה  העקשהה 
.םיאומוה םירוה  לש  תוחפשמ  יבגל  םיאצממ  םג  ויהי  בורקבש 

הילע תשחרתמ  םלועל  םידלי  םיאיבמש  ירחא  תורוהה :" סקודרפ  -" כ עודיש  המ  תא  הקדב  תרחא  רטסאמ  תדובע 
האצמ הדובעה  .ינש  דצמ  תיביטקייבוס  החוורו  רשוא  תומר  לע  םיחווידב  הדיריו  דחא  דצמ  םייחה  תועמשמב 
םיינימ דח  תוגוז  רובעש  הדבועה  לשב  הארנה  לכ  הזה , סקודרפה  םייקתמ  אל  םיינימ  דח  םירוה  לש  תוחפשמבש 

לש תולבקתהה  לע  םג  העיפשמש  תבשוחמו  תלכשומ  הטלחהב  תינתומו  הילאמ , תנבומ  הניא  דלי  איבהל  הריחבה 
.םירוהה לש  השוחתה  לע  םגו  םידליה 

םיב " טהל תוגוז  לע  דיתעב  לקהל  םייושעו  םיב  " טהלה לש  תיתרבחה  היצמיטיגלל  םימרות  ליעל  ואבוהש  םינותנה  לכ 
חכונל דחוימב  תנרקסמ  הלאשה  .הפפכה  תא  ומירי  םהמ  המכ  ןבומכ , הלאשה  .םידלי  םע  תוחפשמ  םיקהל   Y-רודמ ה
רשפא דרפנ .) קרפ  ואר   ) םהלש ךומנה  ישפנה  ןסוחהו  דחאכ ) םיב  " טהלו םיטיירטס   ) הזה רודה  לש  תיללכה  תויכונאה 
עויסב ןהו  םלועל  םידלי  איבהל  םהידלי  לש  הטלחהב  ןה  םיברועמ  רתויו  רתוי  ויהי  םיב  " טהלה ירוהש  תופצל 

.םלודיגב

היפרגויליביב היפרגויליביב
.ולוכ רקחמה  לש  תיפרגוילביבה  המישרל 

 

חתפמ חתפמ תולימ   תולימ
 | הדוגאה |  IGY תואמצעה |  - ןג ןוראהמ |  - האיצי ףרטא |  רדניירג |  טיירטס |  לאוסקסיב |  רדנ |  ' גנרט תיבסל |  זייג |  ומוה |  "ב |  טהל
 | האגה - ריעה - ביבא - לת טרפה |  - תויוכז - תרימשל - הדוגאה ןבא |  - יזוע המק |  - תימע יקסבוחוא |  - לג שיש |  - םיאג - יכה |  GOGAY

ריווק ןיטנרולפ |  םיחותפ |  - םיפלק היבופומוה |  גניטואא |  הוואג |  - דעצמ

םיילוש םיילוש תורעה   תורעה
הרכמנ תנשב 2008  תנשב 2006 . ןייוולב , היזיוולטה  , Yes-הרדושש ב ןורוד  לייא  לש  ךל ' יתחטבה  אל   ' הרדסה לשמל  ךכ   .1

תא תמיוסמ  הדימב  הרשיב  וזה  הרדסה  .הנש  התואב  ילויב  רודישל ב-12  התלעו  ץורעל 10  הרדסה  לש  הנושארה  הנועה 
.2.11.2006 ירשא , ואר  תילארשיה  היזיוולטב  שדחה  ירדגמה  לדומה  לע  . Y-רוד ה תא  םינייפאמה  רדגמה  יסחי 

םה עונלוקב , גניטקא ' טיירטס   ' וא ילאמרונ ,' ומוה   ' רצייל יקסבוחוא  לגו  סקופ  ןתיא  לש  םהיתונויסינבש  הרקמ  הז  ןיא  ילוא   .2
םינקחש ויה  יגולותימה  רגא ' ' גו יסוי   ' ללוכ םיאומוהה , תויומד  לכ  .ומוהה  דיקפתל  רהצומ  ומוה  וקהיל  אל  םלועמ 

190

191

62/72

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 

http://www.peopleil.org/Details.aspx?ItemID=30367&noCacheDigest=4f7e


.םיטיירטס
Just  " ןגולסה תחתו  יירג  יקיו  םשב  תידנק  תינעונפוא  תמזויב  תנשב 2007 , הדנקב  הנושארל  ןייוצ  ימואלניבה  תבכורה  םוי   .3
, היסור ודוה , הקירפא , םורד  הינטירב , ומכ  תופסונ  תונידממ  םיעונפוא  תובכור  תוצובק  המזויל  ורבח  הרהמב  ". ride
לת תובוחרב  ןושאר  ףתושמ  הביכר  עסמב  לארשי , םג  המזויל  הרבח  .קרוי ב-2009  וינו  הדנק  ליזרב , דנליז , וינ  דנליאת ,

.8.5.2015 לקנרפ , רפסמה ל-250 . קניז  תנשב 2015  .דבלב  םישנ  ופתתשה 20  וב  ביבא ,
.6.10.2012 המרא ,  .4

םשב הווהב  גולוכיספו  רבעשל  ןיצק  היה  לארשיב  השדח ' תוירבגל  העונתה   ' תא ונמזב  םיקהש  ימש  ןמזה  חורל  ילמס  המכ   .5
לעו ירשב  לע  יתיווח  ןהב  תורש  תונש  רחאל 22  אבצהמ  יתשירפ  םע  ב 1993  : ' רבעש ךפהמה  תא  ראית  אוה  ךכ  .ידרנ  ןח 

'. השדח תוירבגל  העונתה   ' תא םירבגו  םישנ  םע  יתמקה  יובש , יתייה  הבש  תיאו  ' צמה תוירבגה  לש  היריחמ  תא  יתחפשמ  יבג 
אלו תויהל , םיצור  םהש  ימ  תויהלו  םתוירבג  תא  שדחמ  רידגהל  םיצורה  םירבגב  הכימת  התרטמו : םויה  דע  תלעופ  העונתה 

'. ידרנ גולאיד –   – ' ולש ישיאה  רתאה  ךותב  םנימ .' לשב  ויהיש  םיצור  םירחאש  המ  קר 
תובקעב הצואת  רבצ  חנומה  טנדנפדניא .' םסרפש ב' הבתכב  תנשב 1994 , חנומה  תא  עבט  ןוספמיס  קרמ  יטירבה  יאנותיעה   .6

רבגה לש  סופיטה  בא  וב  םיאור  םיברש  םאהקב , דיווייד  ןלגרודכה  לש  ותומדב  הקסעשו   Salon.com ־ב המסרופש  הבתכ 
' ןוראהמ םיאצוי  םילאוסקסורטמה   ' תרתוכה תחת  סמייט ' קרוי  וינ  ב'  2003 ־ב המסרפתהש  תפסונ  הבתכ  .לאוסקסורטמה 

תוינכותב םינוידו  תויוסחייתה  רופסניאל  לאוסקס ' - ורטמ ה' הכז  זאמ  .תיתרבחה  העדותב  גשומה  תיינבהל  ןכ  םג  המרת 
םלש קרפ  הרציו  תושעל , הלידגה  ףא  קראפ  תואס ' היזיוולטה  תינכות  .רודיבו  יאנפ  יאשונב  וקסעש  תע  - יבתכבו היזיוולט 
.Anderson, 2008 ;2010 Anderson, Adams & Rivers ואר : הבחרהל  .הידפיקיו  לאוסקסורטמ ,'  ' .העפותה תודוא 

הניחבמ יטירק : דחא  לדבהב  לבא  לאוסקסומוהה , לש  םייפיטואירטסה  םינייפאמה  תיברמ  לע  הנוע  לאוסקסורטמה  השעמל ,  .7
שמשמה ולש , ופוג  אוה  לאוסקסורטמה  רובע  יזכרמה  ינימה  טקייבואה  םישנל , ותכישמ  ףרח  .םישנל  ךשמנ  אוה  תינימ 

: םיימואל תוירבג  ייומידל  דירש  אוה  לאוסקסורטמה  ףאוש  וילא  ילאבולגה  ילאידיאה  ירבגה  יומידה  .דחא  םדא  לש  שדקמכ 
תוירבגב הנתשנ  יתוהמ  המ  רבד  ילאבולגה , רבעל  ימואלה  ןמ  הכרדב  לבא  .המוק  תופיקזו  תיסיפ  המצוע  ירירשו , ןוסח  ףוג 

םיכלוה המצועו , תושיחנ  תוינמלטנ , ג' הרובג , ןוגכ  םירחא , םיכרעש  העשב  ירקיעה  רבדל  ךפה  ינוציחה  הארמה  ךרע  וזה :
.77 : 2002 סקורוה , ; 7-46 : 2007 ראירדוב , םג  ואר  הז  ןיינעל  .םישלחנו 

.28.2.2010 יחרזא ,  .8
- ודל םלוכ  םדאה  ינב  וכפהי  דיתעבו  םישטשטימו , םיכלוה  םישנל  םירבג  ןיב  םילדבהה  .היצולובא  רבוע  ישונאה  ןימה  '  .9

יקלטיאה תואירבה  רשו  ונאלימב  יגולוקנוא  רקחמל  יפוריאה  ןוכמה  להנמ  יזנורו , וטרבמוא  רוספורפ  זירכה  ךכ  םיינימ – '
.2007 זר , - ריש .רבעשל 

.27.8.2007 רב , - יסוי  .10
.21.8.2013 הזבוקוב ,  .11

The decline of men: How the American Male is Turning Out, היסרג איג  לש  ורפס  םסרופ  ב-2008   .12
'. Giving up and Flipping off his Future

.Rosin, July/August 2010  .13
.31.5.2011 יחמק , םג : ואר  וז  העפות  לע   .14

ןקתל ועדיש  םירבגה  ומלענ  ןאל  ; ' תוירבג יניינעב  תיטנגילטניא  ךרדב  םירבגל  ץעיימ   Mansome םשב טקיורפ  לשמל  ךכ   .15
, ץראה ונימיב : תוירבג  תויונמוימ  תומלעיהב  קסועש  עשעשמ  רמאמב  ואיל  - הד לייאו  ולש  רהס  םילאוש  םירבד ,'
', How To Be a Man  ' ורפסב בתכ  ', GQ  ' יאקירמאה ןיזגמב  ' The Style Guy  ' רוטה לעב  ןיירבוא , ןלג  ; 23.3.2012
'. קזחה ןימה   ' תא קר  ןייפאמ  אל  הזה  ךילהתה  בגא , .ריעצה  רודב  ומלענ  ותודליב  שכר  רבג  לכ  רבעבש  תויזיפ  תויונמוימש 

ילרטסואה ןותיעב  םסרופש  תנשמ 2011  רקחמ  ןכ , יכ  הנה  .תודחכנו  תוכלוה  תוישנ '  ' וספתנ םעפש  תויונמוימ  םגש  רבתסמ 
ץהגל ןוגכ  ימוימוי , סיסב  לע  ושע  ןהיתומאש  תומישמה  תא  עצבל  תולגוסמ  תוחפ   Y-רוד ה תושנ  יכ  אצמ  ליימ ' ריירוק  ה'

איה תוגוע  תייפא  םגו  ילצ  ןיכהל  דציכ  תועדוי  םישנהמ  קר 51%  רקחמה , ינותנ  יפ  לע  .תיאצח  רופתל  וא  לשבל  הצלוח ,
תורודב תמועל 45%  תאז  רונתה -  תא  לעפתל  תולגוסמ  ויה  תוריעצה  םישנהמ  דבלב  כ-20%  קר  תעווג –  תונמא 

ןהש ודיעה  תוריעצהמ  קר 23%  .תושלחנו  תוכלוה  תוישנ ' כ' וספתנ  םעפש  תויתרוסמה  תויונמוימה  ראש  םג  .םימדוקה 
.30.11.2011 תושדח 2 , תולק .' ילק   ' הזש ורמא  ןהלש  תותבסהו  תוהמאה  רודמ  דועב 78%  חמצ , לדגל  תולגוסמ 

הידמב הרופאטמכ ) םגו  הדבועכ  םג   ) םלועב ירבגה  ןורטסוטסטב  תוחיפה  תא  הלות  ודרבמיז  פיליפ  עדונה  גולוכיספה 
טרנטניאהו בשחמה  יקזנל  םישנמ  רתוי  םיפושח  םיריעצ  םירבגש  ןעוט  אוה   The demise of guys ורפסב .תילטיגידה 

תא רקעמ  וא  סרסמ  ץמאמה  רסח  ןקרופהו  תורכמתהה  .רותפכ  תציחלב  ידיימ  קרופ  אצומש  ינוציח  יוריגל  םירכמתמו 
.ישממה  םלועב  דוקפתה  תא  םהילע  השקמו  וללה  םירבגה 

עיסהל רבג , ומכ  'מ  ומ להנל  תוכירצ  ונחנא  רבג , ומכ  ףסכ  תושעל  תוכירצ  ונחנא  .ריחמ  הזל  שיש  רורב  : " הריעצ תירגולב   .16
רבגל תווש  תויהל  איה  ונתיאמ  הייפיצה  םא  .רסמתהלו  םיילגר  חותפל  התיבה , רוזחל  ןובשחהמ , יצח  םלשל  ונמצע , תא 

תושוחתל םידחהו  םינושארה  םייוטיבה  דחא  . 16.9.2010 דרא , .תוגונע " תויהל  םג  ונתיאמ  תופצל  םילוכי  אל  זא  חילצהלו ,
". הרבחה תוטטומתהו  ישנהמ  דחפה  ןמושהמ , דחפה  לע  רבגל -  השיאה  הכפה  ךיא   " גנינוארב יבוט  לש  הרפס  היה  וללה 

63/72

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



אל תרוקיב  החיטמ  איה  המע ." עווגנ  תאז , ןיבנו  ררועתנ  אל  םאו  , " גנינוארב תבתוכ  תססוג ," תישנה  תושיה  (. " 2003)
תבתוכ איה  הרפס  חתפב  היצזירבג .' השירד ל' השיאל  הביצמש  תיטסינימפה  תוצירעב  אלא  םישנ  ןויוושל  השירדה  םצעב 

'. לכמ ארונ  אוה  ונמצעב  ללעתהלו  סונאל  אכדל , םלוא  .ארונ  רבד  אוה  םירחא  ידיב  יוכידלו  תוללעתהל  ןברוק  תויהל  "
, הזע תויתורחת  ןימל , ינכט  סחי  תרכונמ , תוישגר  םישנ : לצא  רתיה ' - תוירכז  ' לש ינסרהה  ץומיאה  לע  הממוקתה  גנינוארב 

.ירדגמ לדבה  לכ  קוחמל  הפיאשו  תוהמיאהמ  תורענתה 
The difference between a וז : איה  לילעב ) תיתודליה  ' ) תירבגה תוילטנמ  שי  תשיג ה' תא  תותצמתמה  תוצלהה , תחא   .17

''. man and a boy is the size of the toy
תירבה תוצראבו  הינטירבב  םישנ .' תורפס   ' ןיפולחלו םירבג ,' תורפס   ' םויה הנוכמש  המב  היוטיב  תא  תאצומ  תאזה  השיפתה   .18

ובש ב-92 ,' אשדה ' לע  הבהא   ' ןושארה ורפס  תא  םסריפ  יבנרוה  קינש  זאמ  ילוא  םינש , רשעמ  רתוי  רבכ  גשגשמ  הזה  רנא  ' זה
לש הנמוי   ' חסונ םישנה  תורפסל  הבושתה  םירבגה –  תורפס  .לנסרא  לגרודכה  תצובקל  תיביססבואה  ותבהא  תא  ראית 

תוירבגה לע  םייפוס  - ןיאה םינוידהו  תוילאוסקסורטמה  דצל  תונורחאה , םינשב  תיתנפוא  המגמ  איה  סנו – ' ג' 'ט  גדירב
.השדחה

לש ורפסו  הנימי " תחא  הלאשמ   " ובנ לוכשא  לש  ורפס  לשמל , .םירפסה  ףדמ  לע  הזה  רנא  ' זה הנורחאל  עיפוה  לארשיב  םג 
תכ רבצ  אוה  .םוסרפ  דרשמ  לעב  רבעבו  השולשל , באו  יושנ  , XYה רודמ  יאנותיע  אוה  סינפיק  ךילשת ."  " סינפיק רינ 
רמא ירא  ןב  יריש  תיאנותיעל  ןויארב  .תיטסינימפ  - טסופה השיגה  לע  הנבנש  ןותיע  רזיילב - " ב" ותביתכ  לע  םיצירעמ 

' רזיילב  ' םגו רפסה  םג  .שדחה  ילארשיה  רבגה  לש  תכסכוסמה  ושפנל  יוטיב  תתל  הז  תוחילש , יהשוזיא  יל  שי  םא  : " סינפיק
ואוב ונל  ורמא  יטסיאו , ' צאמה ןדיעה  רמגנ  ךכ  רחא  .םירורב  םיללכ  ויה  רבג , תויהל  לק  היה  םעפ  העפות –  התואל  יוטיב  םה 

רזיילב רעיש  ריסהל  םג  ונתוא  ודמיל  ךכ  רחא  תושגר , עיבהלו  תוכבלו  םיטרסל  תכלל  ונתוא  ודמיל  םישדח , םירבג  ויהת 
.24.3.2006 ירא , - בל עדוי ." אל  ינא  עיגי  הז  ןאל  .סרכב  קבאיהלו  רשוכ  ינוכמל  תכללו 

' רכומ רנא  והז ז' .םינמאנה  ויארוקל  רזיילב '  ' ןיבש תוימינפה  תוחידבה  בטימ  תוצבוקמ  תעדל ' ךירצ  רבגש  םירבד   ' ןורפסב "  .19
תושעל המ  לבא  םזיניבושו –  תושרפה  תוקחאד , יחיג , םיצולפ , תיללכ , רמולכ , םיקינמיאולימ –  תוחידב  תירבעב  הנוכמה 

ןיב קסוע  רפסה  .םירעטצמ " .תצקמב  םילבגומ  בוטה –  לאה  ונתוא  ארב  הככ  .םירבג  םיקיחצמ  דואמ  טושפ  הלאה  םירבדהש 
ירחא תושעל  רבגל  רוסאש  םירבד  םושר ,) ראוד  טרופסב , הניבמש  השיא   ) םהיבגל ןדשח  תויהל  ךירצ  רבגש  םירבדב   " ראשה

םע םיל  תכלל   ) םהילע תוומה  תא  ףידעי  יתימא  רבגש  םירבד  םיסחי ,) תכרעמב  הליעומ  הנוכת  איה  תונכש  בושחל   ) ליג 30
אל התאש  ' ) תעדל ךל  רוסאש  המכ  דועו  תולגל  הצור  אל  התאש  םירבד  , ' ףוסבלו הביח ,)' לש  םיאנת   ' תא תוארל  ודיפס ,

.17.4.2006 ןונ , - ןב קיחצמ ." טושפ  הז  המל –  ולאשת  לא  הלש .) תמאב ה-30  אל  התאש  הלש , ישילשה  תמאב 
". םיק " בטהל  " חנומה חוור  םיריעצ -  רקיעב  םימיוסמ -  םיגוח  ברקב  .וז  הצובקב  םיללכנה  םיביכרמה  יבגל  תקולחמ  תמייק   .20

". ריווק  " חנומה תא  תגציימ  תואה ק '
.Adam, Duyvendak & Krouwel, 1998  .21

" עבטה ךרדכ  אלש  בכשמ  " לו היפכב " םודס  השעמ  סחייתה ל" ףיעסה  .אוהה  קוחבש  ףיעסב  רכזינ  אל  רכז " בכשמ   " חנומה  .22
השיא בכשמ  ןהו  רכז  בכשמ  ןהש  וריהבה  לארשיב  טפשמה  יתב  ילאנא .) לגשמ   ) השיאל רבג  ןיב  םג  תושעיהל  לוכיש 
ןפואב סחייתה  רבכ  ילילפה מ-1936  קוחה  תדוקפ  תא  ףילחהו  תנשב 1977  קקוחש  ןישנועה  קוח  .הז  חנומ  רדגב  םיללכנ 

". עבטה ךרדכ  אלש  בכשמ   " יללכה חנומל  קר  אלו  םירבג  ינש  ןיב  בכשמל  שרופמ 
, רגמש ריאמ  הלשממל  יטפשמה  ץעויה  לש  ותנוהכ  ןמזב  ימשר  ןפואב  הנגועש  ןהכ , םייח  לש  היחנהה  הב : ץוקו  הילא   .23

ןיגב ןידל  ודמעוהש  םידיחיה  תישאר , םיב : " טהל לש  יטפשמהו  יתרבחה  םדמעמ  תחצנהל  ומרתש  תואצות  יתשל  האיבה 
ןידל םתוא  ודימעה  סנוא , תריבעב  םעישרהלו  ןידל  םדימעהל  םוקמבש  םיליפודפ , וא  םיסנא  ויה  "ל  נה הריבעה  עוציב 

(. ןברקה לש  תודגנתה  רדעיה  וא  הייפכ  חיכוהל  היה  ךירצ  אל  יכ  לק  רתוי  היה  הז   ) רכז בכשמ  לש  הריבעב  םתוא  ועישרהו 
לש תיתטישה  הפיכאה  רדעיה  תינש , .היליפודפ  וא  סנואל  רכז  בכשמ  ןיב  תיפיטוארטס  הלבקה  הרצונ  ךכמ  האצותכ 
ןימ יסחי  םויק  ללגב  קר  רסאמ  ישנועל  םייופצ  ויהש   ) ילילפה רוסיאה  לש  םיישחומ  תונברוק  רדעיהו  ילילפה  רוסיאה 

.1996 לארה , ואר  .רתוימכ  ספתנש  יב  " טהלה קבאמה  שוביג  תא  ובכיע  םיריגב ) ןיב  המכסהב 
.238 מעב ' , 225 (, 3) חי פ"ד  "ש , מעויה ימע נ ' ןב  ףסוי  ע"פ 224/63   .24

.Weishut, 2000  .25
.2002 לארה , "ח ; נשת יאנוי , ; Kama, 2000  .26

.1997 ןמזולג ,  .27
גומלא 1997.  .28

.2004 גומלא , ואר : הבחרהל   .29
.192 מע ' , 1996 יולו , רגירק  לשמל : ואר  תמנפומ ." היבופומוה   " אוה וז  העפות  רואיתל  לבוקמה  חנומה   .30

םודס השעמב  קסע  הזה  ןידה  קספ  . 378 ( 2) דל פ"ד  לארשי , תנידמ  סייו נ ' גרו  "פ 308/79 ג' עב רגמש  טפושה  לשמל  ואר   .31
". תילאוסקסומוה תינימ  הייטס  ילעב  םהש  םיינש  םימשאנה כ" תא  ראתמ  אוה  .םיניטקב  םיריגב  ינש  עצובש ע"י 

.2002 המק ,  .32
.םיאומוהה תא  ףודרל  ידכ  תודורו " תומישר   " תלהנמ התיה  הרטשמה  םיעשתה  תונש  דע   .33
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.הידפיקיו היגולונורכ , לארשיב –  "ב  טהל  .34
תורבודמה תולחמה  תחאל  הכפה  זאמו  ה-20  האמה  לש  ה-70  תונש  ףוסב  ברעמה  תונידמב  התלגתנ  סדייאה  תלחמ   .35

, םויכ .יסחי  ןפואב  לודג  ןגומ  אל  ילאנא  ןימ  ךלהמב  הקבדהל  יוכיסה  תנשב 1981 . הנושארל  ההוז  ףיגנה  .רתויב  תורקחנהו 
שחרתמל דוגינב  , HIV-1-ב הקבדהה  ירקממ  רכינ  זוחא  םיווהמ  םירבג  ןיב  םינגומ  אל  ןימ  יסחי  ברעמה , תונידמב 

.םילאוסקסורטה ןימ  יסחי  ךלהמב  םישחרתמ  הקבדהה  ירקמ  בור  םש  תוחתפתמ  תונידמב 
ונרופה יטרס  .ןגומ  סקסל  יתרבסהה  קבאמה  תאו  סדייאב  המחלמל  ירוביצה  קבאמה  תא  הליבוה  תיב  " טהלה הליהקה   .36

טרסה ינקחשמ  דחא  עיפוה  ףא  לודגה  םקלחבו  םימודנוקב  היולג  הרוצב  ושמתשה  םהבש  םינושארהמ  ויה  םיילאוסקסומוהה 
.2001 ןילק , םג : ואר  .םודנוקב  שמתשהל  םיפוצב  ריצפהו  ופוסבו  טרסה  תליחתב 

יכדרמ ח"כ  םע  דחי  הליהקה  תריקי  ראותב  תנשב 2000  ינולא  תימלוש  התכז  תיב  " טהלה הליהקה  ןעמל  הלעופ  לע   .37
.ביבא לתב  ןוקריה  קראפב  הוואגה  דעצמ  םויסב  שידק  - רנרב לוקינו  תור  םיינשל ע"י  הקנעוה  הדועתה  .יקסבושריו 

תקספהל איבי  רוסיאה  לוטיב  יכ  וחינה  םידרחה  יכ  תסרוג  ןהמ  תחא  .שחרתהש  המ  תא  תוריבסמש  תורחא  תוירואית  תומייק   .38
ןיב ןוצרמ  ןימ  יסחי  םויק  לע  ילילפה  םתכה  תועצמאב   ) םיאומוהל השענש  לוועהש  עגרמ  רמולכ , .םיאומוה  לע  חישה 

םיכסהל וצלאנ  םה  יכ  תסרוג  תרחא  הירואית  .ירוביצה  םויה  רדסל  אשונה  תא  תולעהל  הביס  םהל  היהת  אל  רסוי , םירבג )
.תיתדה הליהקב  םיאומוה  לש  תויומד  ףושחלו  תיתדה  הליהקה  לע  םירופיס  ןוראהמ  איצוהל  םויאה  לשב 

קר ב-1995. לילכ  ורסוהש  תולבגה  ורתונ  ןיידעו  תולפמה  "ל  כטמה תודוקפמ  קלח  קר  ולטוב  השעמל ב-1993  .39
.2011, יסחנפו הליש  יול ,  .40

הרבש םיטיירטסה  םיירבגה  םיפיטוארטסה  לע  הנועש  תוזחו  ינוחטב  עקר  לעב  הימיכל , רוספורפב  היה  רבודמש  הדבועה   .41
לש יתרבחה  יומידה  : " בתכנ הבשו  בירעמב  המסרופש  הבתכב  תוארל  רשפא  ךכל  השחמה  .המגיטסה  תא  םיברל 
דחא הלע  ןכודה  לע  ...העפותה  תקחדה  לע  לקמ  הזה  יומידה  בחרמה  .תואמצעה  ןגל  ישוש  ןמלז  ןיב  ענ  םילאוסקסומוה 

תא םאת  אל  ןבא  יזוע  פורפ ' .ולש  תוחכונה  םצעבו  רביד  ובש  ןפואב  דירטמ  והשמ  היה...ןבא  יזוע  רוספורפ  הצובקה , יגיצנמ 
(. תבש 23.2.93 בירעמ  הטוס " אל  לאוסקסומוה  , " ארפק לכימ  " ) הטוסה לאוסקסומוהה  יומיד 

תימואל תוברת  תרוביגל  התכיפהו  ןויזיווריאב  לנוישנרטניא  הנד  לש  התייכזש  הרבסה , תלבוקמ  תיב  " טהלה הליהקב   .42
, סורג ואר : העפותה  לש  תובכרומה  תוילמסהו  תויתרבחה  תויועמשמה  לע  .ןוראהמ  תאצל  םיבר  םיריעצ  ודדוע  תימואלניבו ,

.1999 ויז , ; 2003 ויזו , סורג  ; 2003
.2010 ןלפקו , רפוק  ; 2011 לדייבש , ; 2007 ירפ , ; 2006 לדייבש , ; 2004 דנלוינ , ןרוק 2003 ; ואר :  .43

.2008 בגש , ; 2011 רונמו , רטסנפ  ; 2007 רונמ , ואר :  .44
דרפנ הדוגאה ,'  ' לש ךוניחה  עורזכ  םקוה ב-2001  ןוגראה  .רתויב  עיפשמהו  בושחה  ןוגראה  אוה  יונישו ) ךוניח  ' ) ןשוח  ' ןוגרא  .45

יכילהתב םיריעצה  םיב  " טהלל תעייסמ  רפסה  יתבב  ןשוח  לש  תיכוניחה  תוליעפה  .יאמצע  ןוגראל  ךפהו  ב-2004  הנממ 
אלא םיב , " טהלב הוואגו  תוכייש  תשוחת  תעיטנב  יד  ןיאש  םושמ  רעונה , ינב  ראשל  םג  תמרות  וז  תוליעפ  .ןוראהמ  האיציה 

יצועייהו יגוגדפה  תווצל  הקינעמו  תעייסמ  ןוגראה  תוליעפ  ףסונב , .םביבס  תיתרבחה  הריוואה  תא  תונשל  םג  דואמ  בושח 
.2010 תרפא , - ילאיבצ .דסומה  םוחתב  תולועה  יב  " טהל רעונל  תועגונה  תויגוס  םע  תודדומתהל  םילכ  רפסה  יתב  לש 

הנעמ ןתונ  הז  ןוגרא  .רעונה  תוסח  םוחתו  החוורהו  הדובעה  דרשמ  םע  ףותישב  ביבא , לת  תייריע  ע"י  םקוה  רורד ' תיב  '
לע םקוה  האג ' רעונ  ןוגרא   ' .תינימ הייטנ  עקר  לע  תיבב  תויחל  תורשפאה  ונממ  הללשנ  רשא  תיב , רסוחמ  יב  " טהל רעונל 

ב- הדוגאה ' דרפנ מ' ןוגראה  .ץראה  יבחרב  םיריעצ  רעונ  ינב  יפלאל  תויתרבח  תוצובקו  הכימת  קפסמ  אוהו  הדוגאה ,'  ' ידי
םיקפסמ ולא  םינוגרא  .רעונ  תעונתל  ימשר  ןפואב  ךפה  ב-2007  ךומכ .' ינומכ   ' תיאמצע התומע  תחת  לועפל  לחהו   2004

םיברל תונמדזה  םירצוי  םג  םה  .ץראב  "ב  טהלה רעונהמ  תבחרנ  הצובקל  הנעמ  םינתונו  רעונ  ינבל  שיש  םינווגמ  םיכרצ 
.םהב בדנתהל  הליהקה  ירבחמ 

ימוקמה ןוטלשה  לש  סחיב  קסעש  הוואגה 2003 , םוי  תארקל  ןכוהש  תסנכה  לש  רקחמהו  עדימה  זכרמ  לש  ךמסמ  ואר   .46
.16.6.2003 תסנכה , לש  עדימהו  רקחמה  זכרמ  .הליהקה  יפלכ  ץראב  תויושר  רפסמב 

.12.2.2010 רדה , הידפיקיו ; היגולונורכ , לארשיב -  "ב  טהל הידפיקיו ; "ב , טהל ואר : הפיקמ  הריקס   .47
הדיחיה ךרדה  ןוכנ ל-2014  .טפשמה  יתב  לש  תורתוס  תוקיספ  תומייק  .תיעמשמ  דח  הניא  השוריה  תוכז  יכ  שיגדהל  בושח   .48

יתב לש  תרתוס  הקיספ  שי  .האווצ  תכירע  תועצמאב  איה  "ב  טהלה גוזה  ןב  לש  השוריה  תויוכז  תא  חיטבהל  החוטבה 
רואל תאז , םע  .תבייחמ  תיטפשמ  הכלה  ןיא  ןוילעה , טפשמה  תיב  לש  וחתפל  עיגה  אל  ןיינעהש  ןוויכמו  לארשיב , טפשמה 
.ןידה קספ  לע  רערעת  אל  יכ  הנידמה  העידוה  ןימ , ותואמ  גוז  ןבל  ןיד  יפ  לע  השורי  רשיאש  ןורחאה , ןידה  קספב  יכ  הדבועה 
תורמל  ) הז ןיד  קספמ  רצונש  יטפשמה  בצמל  תדגנתמ  הניא  הנידמה  רומאל  ןהה , עמשנ  ואלה  ןושלמ  יכ  םיכירעמה  שי 

, םייחרזאה םיקוחה  לכ  תא  שדחמ  חסנמש  יחרזאה  סקדוקה  תרגסמב  יכ  ןייצל  בושח  קוחה .) חסונל  הריתסב  דמוע  אוהש 
םלוא ןימ , ותואמ  גוז  ינב  םג  תללוכש  וזכל  הכפהו  גוז ," ןב   " תרדגה ןמדירפ  לאינד  םיטפשמה  רש  לש  ותנוהכ  ןמזב  התנוש 

תסנכב ה-18. ןמאנ  בקעי  רשה  לש  ותנוהכ  תפוקתב  הרזחוה  דבלב ) םילאוסקסורטהל  הסחייתהש   ) תירוקמה הרדגהה 
.ךיראת אלל  לארשי , לנויצנרטניא  יטסנמא   .49

.Kama, 2011  .50
.הידפיקיו לארשיב , "ב  טהל ינוגרא  ואר :  .51

65/72

לארשי םישנאל  תורומש  תויוכזה  לכ  © 



.Kama, 2005 ; 2007 ןמקב , ינוי 2008 ; המק ,  .52
.2011 יריאמ , ; 2008 הבדפ , ףסוי 2007 ; ; 2005 יאקרב , ; 2003 גלפ , ; 2000 ןלפקו , ןענכ  ןב  ; 2000 השמ , - ירוגת ואר :  .53

.2.5.2006 ליג , - ןיע  .54
.הידפיקיו לארשיב , היבופומוה  ואר :  .55

.7.11.2009 ריבד , לשמל : ואר   .56
.2009 הליש ,  .57
.Rust, 2003  .58

.Ben-Ari & Efrat, 2002 ; 2002 יאלקח , ; 1999 תרפא , ; 2011 קיימ , ; 2011 לג ,  .59
.6.2.2014 זוע ,  .60

.2011 ףצקו , ץרה  רטיילס , קייע ,  .61
". Old Witch", 20.9.2009  .62

.2007 הליש ,  .63
יחרזמ 2001. ; 2001 םורמ , ; 2000 רומדת , ואר :  .64

.McCarn & Fassinger, 1996  .65
.25 המק 2003 :  .66

.Cohler & Hammack, 2007  .67
.Savin-Williams & Diamond, 2000; D`Augelli, 1994 ; 2007 הליש ,  .68

.2011 ףצקו , ץרה  רטיילס  קייע , הליש ,  .69
.הנאיד 23.12.2010. רינ , - רוחב ךותב : טטוצמ   .70

םיחוודמ לשמל  םילאוסקסיבה  .ב  " טהלה רעונ  רוביצ  ךותב  תונוש  תוצובק  ןיב  םילדבה  םימייקש  םינייצמ  םירקחמ  הרעה :
חוורה רבסהה  .ןוראהמ  םיאצוי  תוחפ  ךכמ  האצותכו  תויבסלו ) םיאומוהל  האוושהב   ) תינימה םתייטנ  םע  םימלש  תוחפ  םהש 

Rust, 2003; Fox, תיב. " טהלה הליהקה  ךותב  ןהו  תיללכה  הרבחב  ןה  םויה  תלבוקמ  תוחפ  תוילאוסקסיבש  אוה  ךכל 
.2003

.2007 גנוושלוא , - לרפ  .71
.א " עשת ןמרמיצו , ןומיר  דידי ,  .72
.24.6.1997 "צ 273/97 , גב  .73

הליהקב םימרוג  ספתנש ע"י  ונכות , תניחבמ  תוחפו  רודישה , לע  הארוהה  לשב  קר  ןוחצינ  הוויה  הזה  ןידה  קספ  תמאה , ןעמל   .74
, לארה .ןוחצינכ  תירוביצה  העדותב  עבקתה  אוה  הליהקה  לש  בטיה  תנמושמ  רוביצ  יסחי  תכרעמ  תוכזבש  אלא  .יבופומוהכ 

.ח " נשת
.יול יגח  קיפהש  הבהא " לע  םירצק  םירופיס   " םיטרסה תרדס  תרגסמב  תשק , רודישה  תינייכז  תרגסמב  ץורעב 2 ,  .75

םילבכה תרבח  לש   VOD תורישבו ץורעב 3  םירזוח  םירודישב  ןכמ  רחאלו  דעלט , רודישה  תינייכז  תרגסמב  ץורעב 2 ,  .76
.HOT

.16.11.2011 איגש ,  .77
םיטרסה לביטספב  ינשה  םוקמב  הכזו  עונלוקל  םג  אצי  אוה  רצקש  םיחבשה  תובקעב  ךא  היזיוולטל , טרסה  םלוצ  רוקמב   .78
.םלועה יבחרב  תירחסמ  הצפהלו  םילשורי , לביטספבו  ונירוט  לביטספב  םיסרפב  טרסה  הכז  ןכ , ומכ  .ןילרבב  םייבסל  - ומוהה

.Padva, 2014 ואר : לארשיב  תיריווק  היגלטסונ  לע 
.דעלט היזיוולטה  תינייכז  רובע   JCS תרבח ידי  לע  הקפוה  הרדסה   .79

ץורעב הרדוש  הרדסה  לש  הנושארה  הנועה  .ץבקלא  ימולשו  ץיבורוה  בירי  םיאמבהו  םולהי  ארויגו  יבוקעי  ןרוא  םה  םירצויה   .80
.yes stars Drama HD ץורעב רודישל ב-2010  התלע  היינשה  הנועה  ץורעבו 2 . ילארשיה   yes stars

.תונוע יתשב  םיקרפ  הללכ 14  הרדסה  .היבח  יבוקו  זרא  רינ  לאפר , ריפכ  רואיל  שורה , ןב  זרא  הירצוי :  .81
.16.11.2011 איגש ,  .82

ידי לע  ןכל  םדוק  הנש  הרצונש  (, Queer in the City " ) ריעב ריווק   " םשב תיטירב  היזיוולט  תרדס  לע  תססובמ  הרדסה   .83
.דבלב תונוע  יתש  הרדוששו  סיווייד  .יט  לסאר 

רתוי רחואמ  . Yes  + ץורעב האולמב  הרדוש  ךשמהבו  תונוע 1-2 )  ) םילבכב ץורעב 3  הליחת  לארשיב  הרדוש  הרדסה   .84
ץורעב 3. בושו  טוה  הרטסקא  ץורעב  הקלחב  הרדוש 

.הידפיקיו שיש , םיאג  יכה   .85
www.youtube.com/watch?v=Yjv-9gDUI6A  .86

ב ץורעב 2  רדושש  ןוראהמ , ותאיציב  קסועש  םכל ," רפסל  והשמ  יל  שי  אבאו , אמא   " רזע יסא  לש  וטרס  לשמל  ךכ   .87
.2.7.201

המכ םיפסוותמ  ליגרה  םילמה  רצואל  .הלשמ  גנלס  שי  ץראב  םיאומוהה  תוברתל  םג  המצע , תא  תדבכמש  תוברת  לכ  ומכ   .88
םייוטיב .תיאומוהה  תוברתה  ייחל  סיסבה  תא  םיווהמש  ןמזה ) קוידב  הז  זא  אל  םאו   ) ריכמ ריעצ  ומוה  לכש  םייסיסב  םייוטיב 
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לש ןרוקמ  .הליהקה  לש  ימוימויה  רובידהמ  קלחל  םיכפוהו  םתועמשמ  תא  םינשמ  דועו  םור  קראד  יביסאפ , יביטקא , ומכ 
.םלשה ירבע  - יהומוהה ןולימ  לשמל : ואר  .דועו  תיתפרצ  תיקאריע , תיברע , תירבעב , םילימ  לש  שוביש  אוה  םילימה  בור 

.20.1.2014 סקורב ,  .89
.9 : 2003 המק ,  .90

.Mesch & Talmud, 2006  .91
.2012 שמט , - ינר צ'  .92

.2007 רפוק ,  .93
.2011 היוסו , הליש   .94

Mesch & רעונ. ינב  לש  יתרבחה  ןוהה  תא  לידגמ  טנרטניאב  םיטא  ' צבו םימורופב  שומישהש  םיארמ  םיינכדע  םירקחמ   .95
.Talmud ,2010

לארשיב ןושארה  יב  " טהלה תרושקתה  ףוגל  ותוא  הכפה  ךכבו  רתאב , תיתלשממה  תונותיעה  תכשל  הריכה  תנשב 2005   .96
םינתינ ויתורישו  תיתובדנתה , הדובע  לע  ולוכ  ססובמה  חוור  תנווכ  אלל  דסומ  אוה  ומצע   GoGay תידסממ. הרכהל  הכוזה 

םע .םירידנ  םינוכדעב  דבלב , תוקוחר  םיתעל  ןכדעתהו  ותוליעפ  תא  קיספה  רתאה  םינשה 2010 ל-2012  ןיב  .םולשת  אלל 
להקל תוריש  קפסל  וכישמהש  יאופרו  יגולוכיספ  ץועיי  לש  םירודמ  ומקוה  ןכו  לועפל , וכישמה  רתאה  תוליהק  תאז ,

.שדח םיבתוכ  תווצ  םעו  ינכדע  טמרופב  טסוגואב 2013 , שדחמ ב-1  קשוה  רתאה  .יעוצקמ  תווצ  ידי  לע  םישלוגה 
.8 : 2009 ונאיצרמ ,  .97

.2005 ןיזור ,  .98
.Kama, 2007 םג האר  הז  ןיינע  לע  . 2009 ונאיצרמ ,  .99

.30.4.2012 ינאיול ,  .100
.IGY םורופה  , 30.4.2012  .101

םא עיתפמ , אל  .בור  לבקי  ומוה " אי   " יוטיבהש םייוכיסה  בור  רתויב , הרוגשה  הללקה  יהמ  רעונ  ינב  ברקב  לאשמ  ושעת  םא   .102
הדעווהמ ףסוי  רב  הנח  ד"ר  ידי  לע  תנשב 2012  ךרענש  םיב  " טהל רעונ  ינב  ברקב  תינדבוא  תוגהנתה  אשונב  רקסש  ןכ ,

האגה רעונה  יכ  הארה  "ב , טהלה תדוגא  לש  ילאיצוס  - וכיספה תורישה  םע  ףותישב  תואירבה  דרשמב  תויודבאתה  תעינמל 
הרושק תודבאתהל  הייטנה  םא  קדב  אל  םנמא  רקסה  .תורחא  רעונ  תוצובקמ  תינדבוא  תוגהנתהל  רתוי  בר  ןוכיסב  אצמנ 

םיב " טהלה רעונה  ינבמ   20% םמצע : דעב  םירבדמ  םינותנה  םלוא  הל , המדקש  תיבופב  " טהל תינוירב  תוגהנתהל 
הנורחאב קר.יללכ  ןפואב  רעונה  ינב  ברקב  תודבאתהה  תונויסינ  רועישמ  יפ 112 )!(  דבאתהל -  וסינ  רקסב  ופתתשהש 

21 ךירלק , .תירדגמ  תוהז  וא  תינימ  היטנ  עקר  לע  םידימלת  תיילפא  רסואש  דימלתה , תויוכז  קוחל  ןוקית  תסנכב  רשוא 
.5.2014

.2009 ילעשמ ,  .103
.3.5.2013 וקרג ,  .104

.2011 ץכו , יקסלבוק  סדרפ ,  .105
.Savin-Williams, 2000  .106

.Pachankis & Goldfried, 2010; Cramer & Roach, 1988; Herdt & Koff, 2000  .107
.49 : 2010 ימע , ןב   .108

.2011 ץכו , יקסלבוק  סדרפ ,  .109
ןהינב תא  וגיצה  ןתיברמ  יכ  אצמנ  ". " ןוראהמ ואצי  םירגוב ש" וא  םירגבתמ  םינבל  תוהמא  הרקחמב  הנייאר  ושינב  לידוב   .110

ולא םירואיתב  .םיגלפומ  ראות  תומשב  שומישה  תרזעב  תובר  םיתיעלו  רתויב , םייבויח  םיחנומב  ןפוד  אצויו  דחוימ  םדאכ 
 - לולכמכ םיתיעל  יעוצקמה –  וא  ילאוטקלטניאה  יתרבחה , םוחתב  ןבה  לש  םיליגר  יתלבהו  םיטלובה  וירושיכ  תא  ושיגדה 

םישוח לעב  אוה  חלצומו ," םיהדמ   " דליכ ראותמ  ןבה  ןכ , לע  .וליג  ינבל  האוושהב  וא  ויחאל  סחיב  ולש  דחוימה  יפואה  תאו 
םיבבוסה לש  חור  יבצמל  תויתפכא  יוליגב  יוטיבל  אבש  ןויפא  הבורקה , ותביבסב  שחרתמל  רתויב  שיגרו  ינרעו  םיחתופמ 
תילאברו תלוכי  לעבו  רשיו  יולג  אוה  ומצע , םע  וולשו  ררובמ  אוה  הובג , ימצע  ןוחטיבב  ןחינ  אוה  .תלוזב  תובשחתהו  ותוא 

.2010 יונ , - רב - לאירא םג : ואר  . 2011 ושינב , .וליג " ינבל  סחיב  ההובג 
.14.1.2007 תחא ," אמא  "  .111

.2003 סייר , ךותב : תטטוצמ   .112
.13.9.2009 ידיוד ,  .113

תוללעתהל םיפושח  ויה  תינימה  םתייטנ  לע  םהירוהל  ורפיסש  רעונה  ינבמ  לע 20% ,  הלועש  רכינ , רועישש  ןייצמ  הליש   .114
.2007 הליש , .םתחפשמ  ינב  בורמ  תיזיפו  תילולימ 

.Castells , 1984; Adler & Brenner, 1992 ; 2003 קנלב , .ןושארה  יריווקה  בחרמה  היה  וקסיסנרפ  ןסב  ורטסקה  עבור   .115
.Castells , 1984  .116

.2003 קנלב , .םיב  " טהל לש  םיינוריע  םיבחרמ  לש  דוקפתהו  הנבמה  לע  יעדמה  רקחמה  םלועב  חתפמ  תונורחאה  םינשב   .117
", דורו עבור   " ריעב םוקל  רומא  ןהיפל  תועידי , תיב  " טהלה תונותיעבו  תיביבא  לתה  תימוקמה  תונותיעב  ומסרפתה  ב-2001   .118
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התיה הכרעההש  ןימינב , תלחנ  בוחרדמ  היה  דעוימה  רוזאה  .תורייתו  רחסמ  דקומכ  ןכו  הליהקה  לש  םירוגמל  שמשיש 
םיקוורל תומיאתמה  תונטקה  תורידה  יוביר  ותויזכרמ , איה  רוזאל  הפדעהה  לש  הביסה  .םיבר  הליהק  ירבח  הביבסב  םירגש 

ןה תודגנתה  לשב  לעופל  האצי  אל  המזויה  .ביבא  לת  םורדל  הברקה  לשב  ךומנ , תיסחיה  הרידה  רכשו  םידלי  אלל  תוגוזלו 
.2003 קנלב , .הל  הצוחמ  ןהו  הליהקהמ  םישנא  לש 

.2008 בגשמ ,  .119
.ךיראת אלל  רוצ , ; 9.6.2011 לטנזור ,  .120

העיבת ביבא  לתב  ריעה  ןג  ןוינקב  סכנ  ילעב  ושיגה  םיעשתה  תונשב  לשמל , ךכ  .ביבא  לתב  םג  דורו  היה  לכה  אל  תאז , םע   .121
טפשמה תיב  .םיאומוהל  שגפמ  םוקמ  שמשי  סכנב  םקומ  תויהל  רומאש  באפה  יכ  םהל  עדונש  רחאל  תוריכש , הזוח  לוטיבל 

ןתיא נ ' "מ  עב ריעה  ןג  טקיורפ   23319/90 ביבא ) לת   ) ת"א ואר   ) םיעבותה לע  תרוקיבב  ךסח  אלו  םתעיבת  תא  החד 
תנשב 1996, הפיחב  שחרתה  המוד  הרקמ  (. 139 ( 1990 "א –  נשת ' ) א ךרכ  םולשה , טפשמ  יתב  לש  ןיד  יקספ  ץיבורוה ,

הדוגא איה  טרפה " תויוכז  תרימשל  הדוגאה   " תרכושהש ול  עדונש  רחאל  תוריכשה  תא  לטבל  שקיב  הריד  ריכשמ  רשאכ 
תודוא םיטרפ  תולגל  הבוח  הלח  יטרפ ) םדאמ  לידבהל   ) הדוגאה לע  יכ  עבק  הפיחב  םולשה  טפשמ  תיב  .םיאומוה  לש 
ורפיס הדוגאה  יגיצנ  םאה  תיתדבועה , הלאשה  תא  ררבל  טפשמה  תיב  קיפסה  םרטב  םלוא  ןתמו , אשמה  ךלהמב  התוהמ 

תוריכשה הזוח  תא  שדחל  ותמזוימ  שקיב  הרידה  לעבו  הנושארה , תוריכשה  תנש  הפלח  אל , וא  התוהמ  לע  תיבה  לעבל 
אל  ) ןיקצמ נ ' טרפה  תויוכז  תרימשל  הדוגאה   4583/96 יח )' ' ) מה ואר  טפשמה  תיב  לש  הטלחהה  תאירקל  .תפסונ  הנשל 

(. םסרופ
.2007 הליש , ואר :  .122

םייב " טהל םיעוריא  םירצוי  םה  .ולש  ילבולגה  ןויבצהו  ינלופורטמה  בחרמה  תוחתפתהל  םימרות  םיאומוהש  הארמ  תורפסה   .123
Gay--לש ה טרופס  עוריא  ינדיסב , ארג  - ידראמה לשמל , .םיב  " טהל םיריית  םיכשומש  יוליב  תומוקמו  הוואג  ידעצמ  ומכ 
Binnie, תיב. " טהלה תורייתה  לש  הכמ " ל" הקירמאב  טסוו  - יק וא  ןואטסניבורפ  ןוגכ  תורייע  לש  ןתכיפה  תאו   Games

.Kama, Forthcoming םג : ואר  . 2004; Kenney , 1998
.ךיראת אלל  לארשי , יטסנמא  רתא   .124

.2011 ונרומ , ; 2006 רביל , ואר : הז  ןיינעל   .125
םיביכרמ רשא  םירמוחה  דועיתו  ףוסיאל  בחרנ  טקיורפב  הדוגאה )"  )" טרפה תויוכז  תרימשל  הדוגאה  הלחה  תנשב 2004   .126

םע תונויאר  וכרענ  םידוחיי , ןויכרא  יכמסמ  ופסאנ  טקיורפה  תרגסמב  .לארשיב  תיב  " טהלה הליהקה  לש  הרופיס  תא  דחי 
עדימה םייתניב  לבא  .םינוש  םירמוח  הדוגאה  לש  רתאב  ולע  ןמזה  םע  .םיבר  דועית  ירמוח  ופסאנו  ץראב  הליהקה  יקיתו 

(Gay Days " ) דורווה ןמזה   " ידועיתה טרסה  תא  גירחכ  ןייצל  יואר  .יעוצקמ  יפרגוירוטסיה  הדימ  הנקב  דאמ  לבגומ  ןיידע 
תונשב לארשיב  "ב  טהלה תליהק  לש  האגה  הכפהמה  תא  דעתמ  תנשב 2009  רואל  אציש  טרסה  .רדק  ריאי  לש  ויומיבב 

". דורווה ןמזה   " ןותיעה תא  ורבעב  דסייש  יאמבה , לש  ישיאה  ורופיס  ךרד  םייזכרמ  םיעוריא  רקוסו  םיעשתהו  םינומשה 
הבתכ םגש   ) טוילא יזריש , ןועמש  סקופ , ןתיא  יקסבוחוא , לג  האגה : תילארשיה  הליהקב  תויזכרמ  תויומד  תופתתשמ  טרסב 

ןבא יסוי  המק , תימע  ןבא , יזוע  רנייטש , רידא  יזריש , הנליא  ןמסה , ימר  ויז , הילמע  טרסה ,) רובע  תירוקמ  הקיזומ 
"ב טהל ינוגרא  לארשיב ; "ב  טהל "ב ; טהל הידפיקיוב : םינוש  םיכרעב  םויכ  שיגנ  ירוטסיהה  רמוחהמ  לודג  קלח  .םירחאו 

.לארשיב םילאוסקסומוהו  תויבסל  היגולונורכ ; לארשיב : "ב  טהל לארשיב ; "ב  טהל תויוכז  לארשיב ; היבופומוה  לארשיב ;
.2012 רנכבו , ןולא  ; 2005 שא , - ירמ  .127

.2011 ינלוק , - סוסו םואב  ןמדלו , ; 2006 ןמדלו , ואר : םיאומוה  לש  הנקז  לע   .128
.Savin-Williams, 2005  .129

ינותנש םירבדה  ילושב  ריעהל  בושח  . Pizmony-Levy, Shilo, & Pinhassi, 2009 . 2011 יסחנפו , הליש  יול , - ינומזפ  .130
ןתינש ביבא , לת  תייריע  לש  םיישיא  םיכרצ  רקס  לע  םיססובמו  םייתרבח  םיכילהת  לש  הדימ  הנקב  ( 2004  ) םינשי םה  רקסה 

םג .םויה  עצומש  הממ  םיקוחר  ויה  םיב  " טהלל יוליבה  תויורשפאו  תורגבל  ועיגה  אל   y-רוד ה תבכש  בור  הבש  הפוקתב 
(. םינש רשע  ינפל   ) זא תלבוקמ  התיהש  וזמ  הברהב  ההובג  העפותל  תילארשיה  הרבחה  תא  םויה  תנייפאמה  תוחיתפה 

.2012 לטרה ,  .131
.2011 היוסו , הליש   .132

ריעה תצעומ  תרבח  ןדע , לכימ  ץומיאהו ; תוסופורטופואה  םוחתבו  ערזה  תמורת  אשונב  קקח  - סורי לטיבאו  לט  לשמל ,  .133
הגציי רתיה  ןיב   ) תויזכרמ תוריתעב  ןיד  תכרועכ  הגצייש  רדה , אריע  רורד ; תיב  תמקה  תא  המזיש  ןוראל , ץוחמ  הנושארה 
תרזועה התיהש  סיסקבא  הנידו  םיחותפ )" םיפלק   " ןיינעב הריתעב  "ף  לק תאו  םינושה  םיכילהב  קקח  - סורי לטיבאו  לט  תא 

תמזוי ירפ  היה  ( 2003  ) הפיחב ןושארה  הוואגה  דעצמ  יכ  ןייצל  ןתינ  הז  רשקהב  .ןוראל  ץוחמ  הנושארה  תירטנמלרפה 
.ןתושקעתהל תודוה  לעופל  אציו  יאפיחה " םורופה   " לש תויבסלה 

םירבגל םג  םידליל  תוהמיא  םישנ  םויכ  תולבקמש  הסנכה  סממ  יוכיזה  תודוקנ  תא  תונקהל  הרומא  לוק  ידע  לש  קוחה  תעצה   .134
קוחה תעצה  תובקעב  .הבטההמ  תונהנ  גוזה  תונב  יתש  םייקה  בצמב  .הערה  וז  תויבסל  גוז  תונב  רובע  .תיב  " טהל תויגוזב 

.הילע רתוול  ןהמ  תחא  ךרטצת 
ןתינ : " יכ הנעטו  תואמצעה  ןג  תא  הנחב  איה  .ביבא  לתב  ( Queer Spaces  ) םיריווקה םיבחרמה  תא  הרקח  שריה  הנפד   .135
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םג אלא  ירוביצה , בחרמב  תיביטמרונ  אל  תינימ  תוליעפ  וב  תמייקתמש  םושמ  קר  אל  יריווק ' בחרמ   ' תואמצעה ןגב  תוארל 
בחרמב תילאוסקסורטהה  הטילשה  תא  רערעמ  אוה  וב , םירקבמה  לע  לעופ  אוה  ובש  ןפואבש  םושמ  רתוי : קזח  ןבומב 

.289 מע ' , 2005 שריה , .דבלב " ימוקמ  ןפואב  םא  םג  ירוביצה ,
ליחתמש והשימ  ושוריפש  לעופכ , םג  תשמשמ  הלימה  וכו . םיירוביצ  םינגב  רבודמשכ  םיאומוה , לש  שגפמ  םוקמ  ךירטש :  .136

ירבע - יהומוהה ןולימ  .םלועה  יבחר  לכב  זייג  תשמשמ  הלימה  .תלייט  השוריפו  תינמרגב , איה  רוקמה  תלימ  .והשימ  םע 
.םלשה

.12.7.2013 הקוק ,  .137
שגפמ םוקמל  ךפה  הפיחב  ןורכיזה  ןג  דוע , םייק  אל  ביבא  לתב  למשחה  ןג  ןוינחל , ךפהו  סרהנ  הפיחב  ןימינב  ןג  לשמל  ךכ   .138

ביבא לתב  תבכרה  ןג  .הנוכשה  לכ  תא  תרשמש  ביהרמ  קראפל  ךפהו  ץפוש  ביבא  לתב  תואמצעה  ןג  םיסור , םירגהמ  לש 
ולש בוציעה  לכש  תוינורט  ולעוה  םייתנשמ ,) הלעמל  ךשמנ   ) תואמצעה ןג  ץופיש  לחהשכ  בגא , .הסירה  יבלשב  אצמנ 
ןתינ .םש  תיאומוהה  תוליעפה  תא  לסחל  ידכ  ונווכ  רוביצל ) שדחמ  חתפנש  רחאל  וב  וכרענש  םיפסונ  םייוניש  ןכמ  רחאלו  )

(. תראומ אלש  הניפ  ןיא   ) הרואתבו םוזיגב  בטיה  הז  תא  תוארל  היה 
אלש םימעה  רבחמ  םירגהמ  רובע  שגפמ  תומוקמ  םיווהמ  םיאומוהה " םינג  תצקמש ה" ךכב  הבוצע  תוילמס  לש  הדימ  שי   .139

.ץראב טלקיהל  וחילצה 
.12.7.2013 הקוק ,  .140

םוקממ רתוי  איה  רבה  תועמשמש  הנעט  איה  .תיבסלכ  היתויווח  לע  שגד  ךות  םיב , " טהלה םיראבה  תא  הרקח  ויז  הילמע   .141
לש תוהזה  וב  םוקמ  יתליהק ." תוברת  םוקמ   " אוה רבה  .גניזורקל  םוקממ  רתוי  ףאו  יליל  יוליבל  תאצל  וא  לוהוכלא  תותשל 
לש קחשמה " יללכ   " תא תיבסל , וא  ומוה  תויהל  לש  תועמשמה  תא  םידמול  םש  .תרשואמו  תבצעתמ  תויבסלו  םיאומוה 

 . Ziv, 2005 השדחה. הפשה  תאו  הליהקה 
.Tattelman, 1999  .142

.7.6.2012 הקוק ,  .143
םייוליב ןיזגמ  רוקמב  היה  רתאה , תרושקתו ." טנרטניא  ברסרבייס   " תרבח ידי  לע  לעפומה  ילארשי  לטרופ  אוה  ףרטא " "  .144

יתרבח רתאל  ךשמהב  חתפתה  אוה  .םירחבנ  םיעוריאמ  תונומת  ןכו  לארשי  יבחרב  תועפוהו  תוביסמ  לע  ינכדע  חוויד  קפיסש 
". גניטייד ףרטא   " םלוכ לעמו  םיגולב  ףרטא  הליל ,) ייחו  תועפוה  תוביסמ , סקדניא   ) הליל ףרטא  םירתא : יתת  ליכמה  רישע ,
ובש רינב  זחוא  םלוצמ  אוה  הב  תויולג , םינפ  םע  ולש  הנומת  חלוש  שמתשמה  .תונומת  תמאל  רתאה  רשפא  םינשה  םע   .145

תונומתהמ תחא  לכ  לע  תמואמ "  " בותיכה עיפומ  הז  עגרמ  םלוא  רתאב , תמסרופמ  אל  וז  הנומת  .ולש  קינ " ה" םושר 
.ולש ןכא  ןה  תונומתה  יכ  םיעדוי  םישלוגה  ךכ  .ולש  ליפורפב 

.22.1.2009 ינליא ,  .146
לשמל  ) םימדוק תורודמ  רתוי  ומצע  תא  ףושחל  הטונ   Y-רוד ה םא  יריפמא  ןפואב  קודבל  יאדכ  הרעה : . 28.7.2006 ויז ,  .147
היטנה עקר  לע  שקבתמ  רבדה  .רתוי  םיינפשוח  ןכא  םה  ונלש  תיחטש  תומשרתהמ  .חישהו  תויורכהה  ירתאב  תויולג ) םינפ 

.ולוכ  Y-רוד ה תא  תנייפאמה  הנצחהלו  תוחיתפל  רתוי  הקזחה 
.הידפיקיו טנרטניא ,) רתא   ) ףרטא  .148

 - םיב " טהלה ברקב  םייראלופופ  יוליב  תומוקמל  רבעב  ובשחנש  םירב  תריגס  לע  חווד  ץראהב  המסרפתהש  הבתכב   .149
.2009 ינליא , ךותב : םאיד ." הפרק  " הו הוורנימ " ", " ירומא סומאדס  "

דפייא וא  ןופייא  ילעב  םישלוגל  תרשפאמה  םוקימ , תססובמ  גניטייד  תיצקילפא  גניטייד " ףרטא   " קישה תנשב 2010   .150
, םירישכמב יוצמה   GPS-ה לע  תססובמש  היצקילפאה , . 3.9.2010 לג.תיפרגואיגה , םתברקב  םירחא  םישמתשמ  ריכהל 

.תישממה היווחהו  תילאוטריווה  היווחה  ןיבש  רוביחה  תא  תקזחמו  ינטנופס  יזיפ  שגפמ  תדדועמ 
לכשומ שומיש  השועו  שומישל  תיתודידי  רדניירג  לש  תויורכיהה  תמרופטלפ  .םייונמל  הסרגבו  תימניח  הסרגב  תמייק  איה   .151
םישנאה תא  תוגציימ  םישמתשמה  לש  ליפורפה  תנומתל  רתויב  תובורקה  תונומתה  .רישכמה  לש   GPS-ה תולוכיב 
שמתשמ ותואל  םיעגונה  םיפסונ  םינותנ  ףושחת  םכתא  תנרקסמש  הנומתה  לע  הלק  העיגנ  .תיפרגואיג  םהילא  םיבורקה 

םוש ןיזהל  ךרוצ  ןיאש  אוה , רדניירג  לש  לודגה  ןורתיה  .ןותנ  עגר  ותואב  םכמ  ולש  קיודמה  קחרמה  תא  הנושארבו  שארבו 
םיאצמנש םישנאה  לכ  יבגל  תנכדועמ  בצמ  תנומת  לבקלו  םלועב  םוקמ  לכב  התוא  ליעפהל  ןתינשו  המשרהה  ךילהב  ןותנ 

Joel  ) יאחמש לאוי  םשב  יאקירמא  ידוהי  ידי  לע  החתופ  היצקילפאה  .תדחוימ  המאתה  ףא  עצבל  ילבמ  םכביבס 
הטשפתה זאמו  ב-2009  ריוואל  התלע  איה  .שולש  ןב  היהשכ  קרוי  וינל  הרגיה  ותחפשמש  ביבא  לת  דילי  (, Simkhai

הלעמל תללוכ  האגה , הליהקה  רובע  םלועב  רתויב  החילצמה  תויורכיהה  תייצקילפאל  תבשחנ  רדניירג  .דאמ  ריהמ  בצקב 
לע הז  םע  הז  םיחחושמו  שיא  הילא כ-50,000  םירבוחמ  ןותנ  ןמז  לכבו  תונידמ  הלעמלב מ-190  םישמתשמ  ןוילימ  מ-2 

ןוניסב םיקסוע  םהמ  יצח  טעמכש  םידבוע , כ-60  הקיסעמ  רדניירג  תניינעמ : הדוקנ  .םהלש  יפרגואיגה  םוקימה  סיסב 
הרבחה לש  םיחנמה  םיווקה  תא  תודגונ  וליאו  היצקילפאב  עיפוהל  תורישכ  תונומת  וליא  םיעבוקו  םישמתשמה  תונומת 

תיבב יתלדג  התיא  תילארשיה  תוילאטנמה  : " GeeTime רתאל יאחמש  רפיס  רצק  תדלומ  רוקיבב  .לפא  לש  תוינידמהו 
ןיתמהלו ןנולתהל  אל  תונשלו , תכלל  ךירצ  התא  ךל  קיצמ  והשמ  םאש  הדבועה  .רדניירג  לש  החותיפל  האיבהש  וז  איה 

"ב הראב יחש  ומוה  רוחב  רותב  .הירוטסיה  הז  םשמו  ןורתפ  יתאצמ  ישיא , ךרוצ  יתיליג  .הדובעה  תא  ךל  השעי  והשימש 
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, הקטל .רדניירג " דלונ  ךכו  ןורתפב  ךרוצל  הליבוה  אל , וא  ומוה  אוה  ךיניעב  ןח  אצומש  והשימ  םא  םוקמ  לכב  וזה  הייהתה 
.11.7.2011

.13.12.2005 הנביל , ; 8.7.2008 ינליא ,  .152
.28.12.2013 סבחי ,  .153

רקחמה " gay friendly  ." רתוי הברהל  ךפהנ  הינטירבב  רעונהש  הארה  תנשב 2012  הינטירבב  םסרופש  רקחמ  לשמל , ךכ   .154
ןוגכ םירבג , ידי  לע  תוישנכ  רבעב  וגיותש  תויוגהנתה  .םיטיירטסה  ברקב  תוילאוסקס  ורטמה - תעפות  תוטשפתה  תא  ראתמ 
ףוגו שאר  תורעיש  ןוצמח  רעישל , ג'ל  וא  רוע  םרק  ומכ  יפוי  ירצומ  לע  תוחיש  הביח , תעבה  ךרוצל  תוחתלמב  ינפוג  עגמ 

.טיירטס ימו  ומוה  ימ  הלאשב  ןיינעתמ  ונניאו  היבופומוהמ  לבוס  וניא  יטירב  רעונ  הזה  רקחמה  יפ  לע  .המודכו 
.McCormack, 2012

תורישל הרשפיא  ןוגראה , לש  ותמקה  םע  תנשב 2001 , "ן  שוח ןוגראל  הריבחה  . 2011 ףצקו , ץרה  רטיילס  קייע , הליש ,  .155
תא ףקשמ  הזה  יונישה  .ולש  ריעצה  םיבדנתמה  תווצבו  ןוגראה  איבהש  עדימב  רזעיהל  ךוניחה  דרשמב  יצועייה  יגולוכיספה 

.יתכלממה רזגמב  תוחפל  יב  " טהלה  Y-רוד ה לדג  וכותלש  שדחה  ירפס  תיבה  םילקאה 
.46 : 2010 ימע , ןב   .156

הנממ ב-2004 דרפנ  הדוגאה ,"  " לש ךוניחה  עורזכ  םקוה ב-2001  אוה  .רתויב  עיפשמהו  בושחה  ןוגראה  אוה  ןשוח "  " ןוגרא  .157
.ןוראהמ האיציה  יכילהתב  םיריעצה  םיב  " טהלל תעייסמ  רפסה  יתבב  ןשוח  לש  תיכוניחה  תוליעפה  .יאמצע  ןוגראל  ךפהו 

םג דואמ  בושח  אלא  םיב , " טהלב הוואגו  תוכייש  תשוחת  תעיטנב  יד  ןיאש  םושמ  רעונה , ינב  ראשל  םג  תמרות  וז  תוליעפ 
רפסה יתב  לש  יצועייהו  יגוגדפה  תווצל  הקינעמו  תעייסמ  ןוגראה  תוליעפ  ףסונב , .םביבס  תיתרבחה  הריוואה  תא  תונשל 

.2010 תרפא , - ילאיבצ .דסומה  םוחתב  תולועה  יב  " טהל רעונל  תועגונה  תויגוס  םע  תודדומתהל  םילכ 
.2008 יול , - ינומזפו הליש  ; 2003 רימז ,  .158

Pizmony-Levy, Kama, Shilo & ; 2005 םחנמו , יסחנפ  איבל , המק , יול , - ינומזפ ; 2010 ימע , ןב  ; 2010 הבדפ ,  .159
.Lavee, 2008

םישנה ךותמ 79  יכ  יכ  אצמנ  םירקחמה  דחאב  .םישנ  לש  ןתוינימ  לע  רקחמ  תובקעב  ררועתה  תינימ " תוליזנ   " רבדב ןויערה   .160
םיימעפ תינימה  ןתוהז  תא  וניש  ןהמ  שילשו  תינימה , ןתוהז  תא  וניש  םישילש  ינש  םגדמב , וללכנש  תוילאוסקסורטה  - אלה

ךכל תוקהבומה  תויארה  תחא  .בושחל  םיטונ  רשאמ  רתוי  תושימג  רבגה  לש  תינימה  ותייטנו  תינימה  תוהזה  םג  .רתוי  וא 
םיילאטוט תודסומב  תילאוסקסומוה  תינימ  תוגהנתה  םיניגפמ  רשא  םילאוסקסורטהכ  םיהדזמה  םירבג  םנשי  יכ  אצממה  איה 

םרועישש יוליגה  םג  וכו .' םייאבצ  תודסומ  תוינימ , דח  תוימינפ  תובישי , רהוס , יתב  ןוגכ : דבלב , תירבג  הביבס  לע  םייונבה 
יושע םיינימ , דחה  לש  םרועיש  לע  הלוע  ףא  הארנכו  לפונ  וניא  היסולכואב  דחאכ ) םישנו  םירבג  לש   ) תוילאוסקס - יבה לש 

.2011 יבתנע , .םדאה  לש  ותוינימ  תא  תשפות  הרבחה  הבש  ךרדה  תא  תונשל 
.3.2.2014 יירד ,  .161

.2009 הליש , ; 2004 הליש , ןמטכר 2002 ; לשמל : ואר   .162
.2009 הליש , לש  ורקחמב  האר  ךכל  השחמה   .163

.6.2.2014 זוע ,  .164
.2.2.2009 רשיבא ,  .165

.3.2.2014 יירד ,  .166
2001 ; 2006 יסחנפו , איבל  המק , יול , - ינומזפ הליש , ; 2006 יול , ; 2002 סורג , ; 1999 ןלפק , ואר : "ל  הצב םיאומוה  לע   .167

.Belkin & Levitt
.2011 הלישו , ארפק  ינומזפ ,  .168

.22.8.2013 ךברוא ,  .169
.Meezan & Martin, 2003 ; 2014 המק , ואר :  .170

לש ןידה  קספ  תובקעב.טרפב  תיאומוה  תויגוזבו  ןימ  תריבע  עקר  לע  אלו  ללכב  םיאומוהב  ןד  ןוילעה  טפשמה  תיב  הנושארל   .171
תימע ד"ר  ןבא , יזוע  פורפ ' לש  וגוז  - ןבל קינעהל  ביבא  - לת תטיסרבינוא  התואנ  ץיבולינד ' תשרפב  ןוילעה  טפשמה  תיב 

ןידה תיבל  העיבת  ךכ  ךרוצל  שיגה  ןבא  פורפ ' .םילאוסקסורטה  לגס  ישנא  לש  םגוז  - ינבל תונתינה  הלאל  תוהז  תויוכז  המק ,
רבחכ הרצק  הפוקת  ןהיכ  ןבא  םוימ 30.1.95 . ) המכסהב  ןיד  קספ  ת"א , נוא ' ןבא נ ' יזוע  / 3/1712 דנ ואר :  ) הדובעל ירוזאה 

.הדנקב תימשר  םיינשה  ונתחתה  ב-2004  .תינימה  ותייטנ  לע  יבמופב  ריהצהש  ןושארה  "כ  חל היהו  צרמ , םעטמ  תסנכ 
- המק גוזה  יכ  ריכזהל  בושח.לארשיב  ןיסולכואה  םשרמב  םג  םיאושנכ  םיינשה  ומשרנ  ירא , - ןב "ץ  גב תובקעב  ףוסב 2006 ,
יכ ןייצל  שי.ינברה  ןידה  תיב  ךרד  אלו  החפשמ  יניינעל  טפשמה  תיב  תועצמאב  ןישוריג  לש  םידקת  ורציו  ושרגתה  ןבא 

תוחנהל םיאכזכ  םייחל  ורבחבו  טנדוטסב  ריכהל  ביבא  לת  תטיסרבינוא  התואנ  ןבא  יזועו  ץיביולינד  לש  ןידה  יקספ  תובקעב 
םיטנדוטס לש  םילאוסקסורטה  גוז  ינבל  תונתינש  תובטהל  המודב  טרופסה ) ןודעומב  יונמ  לשמל   ) הטיסרבינואה יתורשב 

אלל םג  יתחפשמ  םד  חוטיבב  /ם  ןגוז תו  / ינב תא  חטבל  תויבסלו  םיאומוהל  רשפאיש  עידוה  "א  דמ בירעמ 17.4.96 ;) )
תונוטלש תוינידמב  יוניש  לע  הזירכה  "ש  מעויה תכשל  ץרמ 1996 ;) טרפה  תויוכז  תרימשל  הדוגאה  ימוסרפ   ) םד תמורת 

דורוה ןמזה   ) םיסממ רוטפב  שדח  הלוע  שכרש  בכרב  גוז  ןב  לש  שומישה  תוכז  ןינעל  ןימ  ותואמ  גוז  ינב  ורכוי  היפל  סכמה 
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םרט דוע   ) תנשב 1987 "ת : יבטהל תויגוזב  טפשמה  יתב  וקסע  ץיבולינד ,' ןיד  קספ  ינפל  םג  יכ  ןייצל  בושח  ילוי 1998 .)
ךירצ אל  רחא  רבגמ  האוולה  לטנש  רבג  יכ  הפיחב  תונטק  תועיבתל  טפשמ  תיב  עבק  רכז ) בכשמ  לע  ילילפה  רוסיאה  לוטיב 

היה רבודמ  ...יצחו  הנש  ךשמב  תינימ  תוימיטניאו  הבריק  ייח  ויחש  םירבג  ינשב  רבודמ  םעטהמ ש" האוולהה  תא  ול  ריזחהל 
ילכלכו ינימ  ישגר , ישפנ , רשק  ךות  ןיינעו , רבד  לכל  יושנ  גוז  לשכ  ףתושמ  תיב  קשמ  לוהינ  ךות  שממ  לש  ףותיש  ייחב 

..םייפסכה םהיעצמא  תא  ...ףתושמה  םתיב  קשמ  תאו  תימיטניאה  םתברק  תא  ךכ  םיקלוחש  ימ  ...םהיניב  ימוימויו  קומע 
םייחה השיאו  רבג  וא  יושנ  גוז  ןידכ  תיחכונה , העיבתה  יביכר  גוסמ  םיביכרב  העיבת  ךרוצל  םניד  תוינימה , םהיתואנה  תאו 

ןידה קספ  ךשמהב  ףותישה ." תקזח  תא  םיימוימויה  םהיסחי  לע  ליחהל  שי  ...רוביצב  ותעודיו  רבגכ  וא  יאושינ  רשק  אלל 
םלועו ןוטלשה , רוביצה , םישרדנ  וכותב , לארשיו  יברעמה  וקלחב  טרפבו  םלועה  יבחר  לכב   " יכ רחש  לט  טפושה  ףיסוה 
םירתומ םיסחיכ  רוקמב ) ביתכה  תועט   ) םילאוסכסומוה ןיבשו  תויבסל  ןיבש  םיינימ  םיסחיב  רתויו -  רתוי  ריכהל -  טפשמה ,

טפשמ תיב  ליחה  תנשב 1997  (. 2591/87 הפיח )  ) ת"ק " ) ןדצב תויוכז  םע  הרכהו , תונלבוס  ישרודו  םייעבט  םיימיטיגלו 
גוזה תב  לע  רסואה  וצ  איצוהו  ןימ  ותואמ  גוז  ינב  לע  םג  החפשמב  תמילא  תעינמל  קוחה  תא  הפיחב  החפשמ  יניינעל 

ותואמ גוז  ינב  םג  ללוככ  שרפתהל  לוכי  גוז " ןב   " חנומה יכ  עבק  רשאכ  תפתושמה , ןתרידל  סנכיהל  תעבותה  לש  המילאה 
תינולפ נ'  32520/97 הפיח )  ) "ש מת  ) ץיבולינד תשרפב  ןידה  קספב  הללשנ  אל  וז  תינשרפ  תורשפא  יכ  הדבועה  רואל  ןימה 

רבג לש  העיבתב  ןודל  החפשמ  יניינעל  טפשמה  תיב  בריס  תנשב 1998  ךדיאמ , םוימ 2.6.97 .) ןיד  קספ  םוימ  תינומלא ,
ןודל תוכמס  ןיא  החפשמ  יניינעל  טפשמה  תיבל  יכ  עבק  טפשמה  תיב  .ודרפנש  רחאל  גוזה  ןב  לש  ושוכר  תיצחמ  תלבקל 
םינש רפסמ  ינולפ .) נ ' ינומלא  "ש 14480/98  מת " ) גוז ןב  ו" החפשמ " ןב   " לש הרדגהה  לע  םינוע  םניא  םה  יכ  העיבתב 

םהיניב ןוממ  ימכסה  ורשיא  ףאו  ןימ , ותואמ  גוז  ינב  יניינעב  ןודל  םתוכמסב  החפשמ  יניינעל  טפשמ  יתב  וריכה  ןכמ  רחאל 
רשקהב םוימ 16.2.2004 ) "ד  ספ  3140/03 ת"א )  ) "ש מת ןכו  םוימ 12.8.2001  "ד  ספ  8510/01 ב"ש )  ) "ש מת לשמל : ואר  )

ןוממ םכסה  רושיאל  השקבש  גרבדלוג  טפושה  ריעה  ןוילעה  טפשמה  תיב  לש  ןידה  יקספמ  דחאב  רבעב  יכ  ריכזהל  שי  הז 
,673 ( 1) טל פ"ד  "ש , מעויה ןהכ נ ' ע"א 640/82   ) רוביצה תנקת  לש  םימעטמ  תוחדיהל  הכירצ  םישנ  יתש  וא  םירבג  ינש  ןיב 

השיכר סמו  חבש  סממ  רוטפ  לש  רשקהב  הנתינ  ןימ  ותוא  ינב  תויגוזב  הריכמה  טפשמה  יתב  לש  תפסונ  הקיספ  (. 680 מעב '
סמ להנמ  טינרג נ ' חצו  רנייטש  רידא  ואר ע"א 5178/03   ) הרומת אלל  גוז  ינב  ןיב  םירוגמ  תרידב  תויוכז  לש  הרבעה  לע 

(. םוימ 29.2.2004 המכסהב  "ד  ספ ןיערקמ –  חבש 
וידבוע ןיב  תולפהל  דיבעמ  לע  רסואה  הדובעב , תויונמדזה  ןויווש  קוחל  ןוקית  תישילש  האירקב  הריבעמ  תסנכה  ב-1992   .172

.תינימה םתייטנ  תמחמ 
, ןטרסה תלחממ  ותריטפ  דע  ותוא  דעסו  לזיימ , ןורוד  "מ  לא וגוז , - ןב םע  םינש  עבש  ךשמב  יחש  רנייטש , רידא  ב-1996   .173
, רטפנש "ל  הצ לייח  לש  וגוז  - ןבכ וב  ריכהל  לייחה  תחצנהל  הדיחיה  לש  הבוריס  הליעה : .ןוחטיבה  רש  דגנ  "ץ  גבל רתוע 

החצנה תויוכזו  היסנפ  ימולשת  םילומגת , ךרוצל  תלחוימה  הרכהל  הכוז  רנייטשו  החלצהב  רתכומ  קבאמה  .תויוכז  ךרוצל 
רש רנייטש נ ' "ץ 5398/96  גב ןכו  םסרופ ) אל   ) "ל הצב תואלמגה  םולשת  לע  הנוממה  רנייטש נ '  369/94 ת"א )  ) ע"ש ואר :

דבוע לש  ןימה  ותואמ  גוז  - ןב לש  םיראש , תבצקל  ותואכזב  ריכמ  הנידמה  תוריש  ביצנ  ב-1998  םסרופ .) אל   ) ןוחטיבה
יפסכ תא  לבקל  םיחטבמ , היסנפה  ןרק  דגנ  יול , קירטפ  לש  ותעיבת  תא  לבקמ  ביבא  - לתב הדובעל  ןידה  - תיב : 2001 .הנידמ

תומ רחאלש  ךכ  רוביצב ," םיעודי  " כו גוז " - ינב םיבשחנ כ" םיאומוה  גוז  יכ  םיעבוק , םיטפושה  .רטפנש  וגוז  - ןב לש  היסנפה 
תדבוע תא  תרושקתב  ףשחשכ  תורתוכל ב-1995  הלע  דולמ , הרומ  יול , קירטפ  .םיריאש  תייסנפל  רחאה  יאכז  םהמ , דחא 

.סדייאב המחלמל  דעווב  ליעפ  ךפהו  ךוניחה , דרשמב  ותרשממ  רטופ  תאז  תובקעב  .סדייא  אשנ  ותויה 
, תואירבה דרשמ  לש  םילפמ  םיללכ  ןוילעה  טפשמה  - תיב לטבמ  קקח , - סורי לט  ד"ר  השיגמש  "ץ  גבל הריתע  תובקעב   .174

תלבקו הירפה  ילופיטל  יאנתכ  תילאיצוס  תדבוע  לש  "ח  ודו תירטאיכיספ  תעד  - תווח לבקל  תויבסלו  תוקוור  םיבייחמה 
הבשחנ תואירבה , דרשמ  לש  תויחנההו  םיללכה  יפ  - לעו זאמ 1989 , לטיבא  הגוז  - תב םע  היח  קקח  - סורי לט  .ערז  תמורת 

ךא תוועמה , תא  רומאכ , ןקית , "ץ  גב .הירפה  ילופיט  רובעל  תיאכז  הניא  ךכיפלו  תויגוז , ייחב  היח  אלש  הקוור  לטיבא 
.ףסונ ב- יטפשמ  ןוחצינב  ןיד  - קספב םינש  עשת  רובעכ  םייתסהש  תורשפ , רסח  קבאמב  וכישמהו  ךכב  וקפתסה  אל  םייתשה 
לש הידלי  תא  וז  ץמאל  ולכוי  ערז  תמורתמ  ודלונש  םידלי  השולשל  תוהמאה  יתשש  ןוילעה , טפשמה  תיב  קספ   2006

הקיספב תוארל  ןיאו  םידקתב  רבודמ  אל  יכ  שיגדמו  רזוח  טפשמה  - תיב תאז , םע.תוהמא  יתש  הנייהת  הלא  םידליל  .תרחאה 
לש שדח  יטפשמ  סוטאטסב  םיריכמ  םניא  םה  יכ  םינייצמ  םיטפושה  .םיינימ  - דח תוגוז  לש  ץומיא  תויוכזב  תיביטמרונ  הרכה 
תיב : 2000 .ץמואמה תבוטל  אוהשכ  ןתניי  ץומיא  וצ  היפל  תיתרבחה  המכסהל  יוטיב  םינתונ  קר  אלא  תינימ , - דחה החפשמה 
ןהמ תחא  הצמיאש  דליה  לש  ויתוהמא  יתשכ  שידק , - רנרב לוקינו  יתור  תא  םושרל  םינפה  רש  תא  בייחמ  ןוילעה  טפשמה 

רובעכ קר  סנכתמ  םיטפוש  העשת  לש  בחרומ  בכרה  .ןידה  - קספב ףסונ  ןויד  שקבמו  ברסמ  םינפה  דרשמ  .תירבה  - תוצראב
ובייח זא  תנשב 2000 . ןתינש  ןוילעה , טפשמה  - תיב לש  םדוק  וצ  םייקל  םינפה  דרשמל  הרומו  ב-2007  םינש , עבש 

תחא לש  יגולויבה  הנב  לש  תוהמאה  יתשכ  שידק , - רנרב יתורו  לוקינ  גוזה , תונב  תא  םושרל  ןיסולכואה  םשרמ  תא  םיטפושה 
, דליה לש  תיקוחה  ומאכ  שידק  - רנרב לוקינ  תא  םושרל  אלש  שקעתה  םינפה  דרשמ  .ל  " וחב תרחאה  ידי  - לע ץמואש  ןהמ ,

הרוה לש  גוז  ןב  םושרל  םינפה  דרשמל  טפשמה  תיב  הרוה  ראוניב 2014  .ןידה  - קספ יונישל  ףסונ  ןויד  ךורעל  שקיבו 
תוימשר תודועת  ךמס  לע  תאזו  ותוא , ץמיא  אל  םא  םג  דליה  לש  ינשה  הרוהכ  "ל  וחב תואקדנופב  דלונש  דלי  לש  יגולויב 

רש םיריבא נ ' קבט  "ץ 6569/11  גב ואר   ) .דליה ירוה  םה  גוזה  ינב  ינש  יכ  תועבוקהו  תואקדנופה  ךילה  עצוב  הבש  הנידמהמ 
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  << רתאב רמאמה  ףדל 

איה הרכהה  "ל , וחב ושענש  ןיאושינ  וא  ץומיא  םושירב  וקסעש  ןידה  יקספל  המודב  ןאכ  םג  םוימ 28.1.2014 ) "ד  ספ םינפה ,
תונוזמ םלשל  השיא  בייח  החפשמ  יניינעל  טפשמה  תיב  בייח  תנשב 2013  ןיבל , ןיב  .ןיסולכואה  םשרמב  םושירה  ךרוצל  קר 

"ש מת "ש 35645-06-11 , מת "ש 21910-02-10 , מת ואר   ) .ותוא הצמיא  אלש  תורמל  הגוז  תב  לש  ןיטקה  יגולויבה  הנבל 
(. םוימ 27.8.2013 "ד  ספ מ ,' נ ' "ש 35695-06-11 ש ' מת , 35716-06-11

, הקירפא םורד  דנליז , וינ  הינטירב , תפרצ , קרמנד , דנלסיא , לגוטרופ , הידבש , היגברונ , דרפס , הדנק , דנלוה , היגלב , הדנק ,  .175
, טנומרוו יאווה , יוניליא , הוויא , תירבה : תוצראב  תונוש  תונידמבו  וקיסקמב  יטיס  וקיסקמ  ןכו  .יאווגורוא  ליזרב , הניטנגרא ,

.דנלייא דורו  הינרופילק  טקיטנוק , קרוי , וינ  ריישפמה , וינ  יזר , וינ ג' דנלירמ , סטסו , ' צסמ הטוסינימ , ןיימ , הטוי , ןוטגנישוו ,
.2007 המק , ואר : לארשיב  ךילהתה  לע   .176

לש טועימ  תעד  לומ  םיטפוש  השיש  לש  בורב  לבקתה  םירתועה ) דחא  לש  ומש  לע   ) ירא - ןב "ץ  גב םשב  עדונש  ןידה , קספ   .177
.21.11.2006 "ץ 3045/05 , גב .דחא  טפוש 

- דח תוגוז  םג  תוללוככ  ןשרפל  ןתינש  םישוריגו , םיאושינל  קוח  תועצה  יתש  ץיבורוה  ןצינ  תסנכה  רבח  שיגה  ב-2009   .178
- דח םיאושינב  הכימת  ועיבה  תואבה  תוגלפמה  תסנכל ה-19  תוריחבה  ינפל  .קוח  ידכל  ולישבה  אל  הלא  תועצה  .םיינימ 

םיינימ - דח םיאושינ  .ש  " דחו צרמ  העונתה , הדובעה , תגלפמ  דיתע , שי  םיינימ : - דח תוגוז  ןיב  יחרזא ' דוחיא  ב' וא  םיינימ 
השמ סרפ , ןועמש  הנידמה  אישנ  םהיניב : תילארשיה , תיטילופה  תכרעמב  תסנכו  הלשממ  ירבח  רפסמ  ידי  לע  םיכמתנ 

תא העיבהש  ץיבומיחי ' ילש  ח"כ  הלשממה , שארל  הנשמה  ותויה  ןמזב  ותכימת  תא  עיבהש  דוכילה , תגלפממ  ןולעי 
שי תגלפמ  "ר  וי החוורה , רשכ  ותנוהכ  תעב  דוע  גוצרה  קחצי  הדובעה  תגלפמ  "ר  וי היציזופואה , "ר  וי התויה  תעב  התכימת 

, דוכילהמ רעס  ןועדגו  תנבל  רומיל  תסנכה  ירבח  המידק  תגלפממ  הזדסבא  ונינ  "כ  חו ינבל  יפיצ  ח"כ  דיפל , ריאי  דיתע ,
.דועו ןואלג  הבהז  צרמ  "ר  וי תואמצעה , תגלפממ  דקונ  תירוא  הרשה 

.2009 רימט , ואר :  .179
.10.2.2014 תרופ , ןב   .180
.10.2.2014 תרופ , ןב   .181

.2007 תרפא , ואר :  .182
.1998 רצנימ ,  .183

היטהב הקול  םג  רקחמה  .הנוילעה  הבכשה  תא  דרגמ  ישוקבו  העפותה  לע  יתועמשמ  רוא  ךפוש  אל  רקחמה  רעצה  הברמל   .184
(. לש 0.30 הרזחה  רועיש  ורזחוהו 135 –  םינולאש  וצפוה 450  "כ  הסב  ) רקסה ינולאש  תרזחה  לש  ךומנ  רועיש  תיריפמא :

.םינש הלעמל מ-15  ורבע  םג  זאמ  .ונייאור  דבלב  םכותמו 30  העצהל  ונענ   65 םיליבקה -  םינולאשה  ןיבמ 121  דועו , תאז 
". Old Witch", 20.9.2009  .185

.Gates, 2013  .186
.4.4.2007 גלפו , םולבנזור   .187

.1.7.2008 ךייר ,  .188
.Gates, 2013 םג ואר  . 2009 קיימ ,  .189

.2009 רנכש ,  .190
.2005 ןמקנש ,  .191
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