
 

 בעקבות הקהילה הגאה בתל אביבוירטואלי  סיור
 

 .סיורחשוב לעשות תיאום צפיות עם החניכות לקראת ה -למדריכה

 לדאוג שהן מתחברות ממחשב ולא מהפלאפון כדי שיהיה להן יותר קל. .1

כובע  ��כדי לייחד את הפעילות סיוראפשר לבקש מהחניכות קוד לבוש לקראת ה .2

 חמוד/פפיון / שפם וכוו

 סמך זה מתאר את מהלך הטיול בשלבים .מ

 במחשב שלכן   google earthוח את הקישור של הטיול בלפת .1

 : סיורמדריך ל

 .סיור. אתן לוחצות על הלחצן של הצגה כדי להתחיל בסיורתראו את המסלול של הימין צד מ

 ליעד הבא. לעבוררוצות אתן שולטות בזמן שאתן 

https://drive.google.com/open?id=1CQ_cLjmT4npYw2S8q56rgoSrEopJqLmF&usp=sh

aring 

 

 ולשתף את המסך שלכן סיורעם החניכות לקראת ה zoomפתוח ל .2

משותף שולחות להן את הלינק ומבקשות מהן  סיורמסבירות לחניכות שאנחנו יוצאות ל .3

 לפתוח אותו במחשב שלהן. 

 כדי לא לאבד את הריכוז של החניכות חשוב לבקש מהן שיעקבו אחריכם בzoom   

שיהיו בנקודות ספציפיות  google earthאתן תפנו אותן לחלון של הו מהן שרק כשתבקו

 משימות . 

נעבור היום סיור בתל אביב סביב ההתפתחות וההיסטוריה של הקהילה הגאה בישראל  -מההקד

ובתל אביב בפרט. הרבה מההתפתחות של הקהילה הישראלית קשורה בעיר הזאת, ואנחנו נעבור 

 בכמה מוקדים שיעלו לנו שאלות ומחשבות על הקהילה בעבר והיום.

 ביב לבין הקהילה הגאה?שואלות: למה לדעתכן יש קשר כזה חזק בין תל א

הרבה פעמים עיר מהווה מוקד משיכה לאנשים שהסביבה הביית והקרובה שלהם מתייחסת 

לעצמם כ"סוטים" . אנשים ונשים שנאלצו לחיות בהסתרה מגיעים לעיר גדולה בניסיון לחיות רחוק 

ו מהמשפחות או הסביבה שלא מקבלת אותם ולהכיר עוד א.נשים כמוהןם. זו תופעה שאנחנ

 לעיר סן פרנסיסקו. 60מכירים גם בארצות הברית למשל, כשלה"טבים רבים הגיעו בשנות ה

 

שואלות את החניכות אם הן יודעות איך להטבים היו נפגשים אחת עם  -גן העצמאות .4

 השניה בעבר? כשהחוק אסר על התקהלות ויחסים הומסקסואלים?

 ות מקריאות יחד :אחרי התשובות של חניכ

במשך עשרות שנים ידוע גן העצמאות בתל אביב כמקום מפגש של להטבים )בעיקר הומאים( 

למטרות היכרות ומין, בדומה לגנים ציבוריים רבים בעולם. על המקום נכתבו שירים וספרים ונעשו 

גם . מפגשים אלו  סרטים. זה המרחב היחידי בו יכלו להטבים להתקהל באופן אנונימי

נקראו"שטריך" בקהילה הלסביסית המפגשים לרוב לא קרו במרחב הציבורי אלא בסלונים של 

 .בתים

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1CQ_cLjmT4npYw2S8q56rgoSrEopJqLmF&usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1CQ_cLjmT4npYw2S8q56rgoSrEopJqLmF&usp=sharing


 

 

 נכנסות לקישור וקוראות יחד  את הכתבה 1979הפגנה  -כיכר מלאכי ישראל .5

6. -https://www.wdg.co.il/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA

-%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94-D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90%

-D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94%

D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%%

/%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90-95%D7%90%D7%9C 

 )נספח א'( דק( 10) -משימה לפני שממשיכות ליעד הבא .7

להטבים קבוצות בחדרי שיחה שונים. ושולחות להן תמונות של  2מחלקות את החניכות ל

 מפורסמים ומבקשות מהן לנחש מי בתמונות 

 -zoomמדריך לחלוקה לחדרים ב

https://www.youtube.com/watch?v=YivJMe0rmys&feature=youtu.be 

 

במרכזה של גינת שינקין הוצב ארון עץ שממנו   בישראל 1אירוע הגאווה ה -גינת שינקין  .8

המשתתפים באירוע לצאת ולהצטלם במצלמת פולארואיד, ולקחת לעצמם מזכרת  יכלו

 . 1993מגנטים גרסת  –ש"ח מהאירוע ההיסטורי בעלות שישה 

שבה רואים את ההפנינג בגינת שנקים הזמן הוורוד" נצפה בדקות הראשונות מתוך הסרט "

ואת "צעדת המסכות" בכיכר דיזינגוף. הסרט ״הזמן הוורוד״ הוא סרט תיעודי בבימויו של יאיר 

ואילך. בסרט  80-, המתאר את חייהם של להט״בים בתל אביב משנות ה2009קידר משנת 

סים להומוסקסואליות כמחלה בישראל שבה מתייח 50-70רואים גם כתבות מהעיתון בשנות ה

 ושומעים את המפגינים מדברים על עצמם כ"נעימים ונעימות".

ECD2tZw?t=41s-https://youtu.be/Nwa 

 שאלות:

 ?מה ראיתם 

  ?איך קראו לעצמם המפגינים? )נעימים ונעימות( למה 

נסביר: בישראל פרקטיקה מינית להט"בית )לדוגמא מין בין שני כגברים( היה דבר אסור הרבה 

שנים. השם "נעימים ונעימות" נוצר בין היתר בגלל סיטואציה חברתית שבה אסור היה להגיד 

 ת הזאת ודרך לשמור על לה"טבים בארון.שאנחנו להט"בים , זה היה ניסיון "לרכך" את הזהו

 ?בברנוער 2009שואלות את החניכות אם הן יודעות מה קרה באוגוסט  -הברנוער .9

אפשר לראות שמבחוץ הבניין כלל  אחרי שמסבירות על הרצח מסיבות את תשומת הלב שלהן

ן מגורים רגיל ברחוב נחמני. הסימנים היחידים הם שלט קטן על גדר בניי – להט"בי לא נראה

מה שפעל במבנה הם  הברנוער לברנוער. מלבד הבניין ומדבקה על ארון החשמל שמחוץ

  .הלהט"ב המשרדים של האגודה לזכויות

שנים לרצח בבר נוער כל  9בסימן  נערכה הפגנת הנוער הגדול ביותר 2019באוגוסט מזכירות ש

 .סו יחד עם איגי לדרוש מרחב בטוח לנוער להטביתנועות הנוער התגי

האנדרטה לזכר הלהטבים  -2ח להטבים בתקופת מלחמת העולה הצרזכרון אנדרטה ל .10

בקרבת המרכז העירוני לקהילה  שנרדפו בשואה היא אנדרטה שהוקמה בגן מאיר

 שנרדפו ונרצחו במהלך מלחמת העולם  של להטבים זכרם  המנציחה את הגאה,

הוחמרה האכיפה  עליית הנאצים לשלטון, עם השנייה עקב נטייה מינית או זהות מגדרית. 

 לחוק העונשין הגרמני הפלילי, שאסר על יחסים אינטימיים בין 175של סעיף 

https://www.wdg.co.il/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90/
https://www.wdg.co.il/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90/
https://www.wdg.co.il/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90/
https://www.wdg.co.il/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90/
https://www.wdg.co.il/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA-%D7%AA%D7%A7%D7%A8%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%AA%D7%94-%D7%A0%D7%A2%D7%9E%D7%94-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C-%D7%99%D7%A7%D7%A8%D7%90/
https://www.youtube.com/watch?v=YivJMe0rmys&feature=youtu.be
https://youtu.be/Nwa-ECD2tZw?t=41s


 

הנאצית נחשבה ההומוסקסואליות לפגיעה ב"בריאות  פי התפיסה משום שעל גברים,

למאבק  וה"מרכז הוקמה יחידה מיוחדת בגסטפו לצורך מאבק בהומוסקסואלים, העם".

ליות והפלות" ניהל רשימות חשאית של מאה אלף הומואים. עשרות אלפים בהומוסקסוא

שם סומנו בטלאי משולש  שהוזהרו ונחשד ש"חזרו לסורם" נשלחו למחנות ריכוז,

איש, נרצחו במחנות. בין השאר שימשו  15,000-ל 10,000ובין  רובם עוקרו בכפייה, ורוד.

הומוסקסואליות". גם לסביות שנחשבה הקרבנות גם לניסויים רפואיים שנועדו ל"ריפוי מ

האנדרטה בצורת  "מוחצנת" הוגדרה כסיבה למעצר במחנה הריכוז לנשים ראוונסבריק.

הלהט"בים. האנדרטה בגן מאיר  סימנו הגרמנים את אסירים שאיתו התלאי משולש ורוד,

 היא מבין כמה יחידות שיש בעולם, רובן בגרמניה.

 שאלות:

  ?האם זה חידש לכן 

 בית ספר ומה לא? י בוחר מה נלמד במ 

 ?מדוע לא מספרים את הסיפור של להטבים לאורך ההיסטוריה 

  ?האם הכרתן היסטוריה להטבית לפני שהגעתם למרחבים קהילתיים 

פאב אגדי לקהילה הלסבית בישראל. הוא היה ממוקם  ההמנרווה הי - מועדון המנרווה .11

 מטת בית השואבהבס

המדריכה שולחת בווטסאפ אירועים מההיסטוריה של הקהילה הגאה . החניכות  -משימה

 )נספח ב'( צריכות לסדר את האירועים בסדר כרונולוגי

 

עצם . האם אתן חושבות שדיברנו קצת על הקהילה בתל אביב ובישראלעם החניכות מסכמות 

 ם מה אתם יוצאים מהסיור הזה? ע יות חלק מאיגי זו גם היסטוריה? לההקיום של איגי ו

 

 

 נספח ב'

ות דומות ברחבי העולם ובפרט בארצות הברית, במקביל לתמור צעידת המסכות והקמת האגודה:

גם בישראל הקהילה הגאה החלה לצאת לאט לאט מהארון. תחושת הקבלה העצמית והקהילתיות 

, קבוצת פעולה קטנה בהובלת סיון מלכיאור, 1974-מובילות להתעוררות בנושא של זכויות. ב

״צעדת מסכות״ בכיכר דינזגוף, שלימים יהיה היו״ר הראשון של האגודה לזכויות הפרט, מקיימת 

בגלל הבושה שהייתה ושם להט״בים לראשונה מתאגדים לדרוש זכויות. למה הם צעדו עם מסיכות?

מוקמת אגודת הלהט"ב, הארגון  1975ב "בים והחשש שיוציאו ואתם מהארון.נלוית ללהיות להט

תה מחוץ לחוק )!( ולכן הראשון שפעל למען זכויות קהילה.. בזמן שהוקם הארגון "הומואיות" היי

 בחרו המקימים לקרוא לארגון "הארגון לשמירת זכויות הפרט בישראל"

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

צעידה בגינת שנקין: לאחר עוד כמה ניסיונות בהיקף קטן, בשנת 1993 התקיים בגינת שנקין )הגינה בה 
אנו עומדים!( אירוע הגאווה הגדול הראשון, שבו הוצב ארון עץ ולהט״בים הוזמנו להצטלם כשהם יוצאים 

העובדה שהם זה היה הפעם הראשונה שלהט"בים חגגו באור יום ובפנים גלויות את  ממנו.
 להט"בים

 

 
 

 

 
פסטיבל וויגסטוק: החל משנת 1995, התקיים בגן העצמאות מדי שנה פסטיבל ויגסטוק, שכלל מסיבה 

ושילב את תרבות הבילוי עם מסרים פוליטיים. הפסטיבל אורגן על ידי בל״ה דואגת, ארגון  ומופעי דראג
-ההסברה של נשאי ה AIDS,  בפסטיבל 1998וכל הכנסותיו היו תרומה למימון פעילות הארגון. בשנת ,

באי הפסטיבל בטענה שנכנסה השבת  3000-2000הויגסטוק השלישי, שוטרים עצרו את חגיגתם של 
ממשתתפי האירוע הפגינו נגד החלטת המשטרה וחסמו את הצומת הסמוכה  200מפריע לשכנים. והדבר 

למשך שעה, ושוטרים החלו לנסות לפזרם בכוח. במהלך העימות, לבשו השוטרים כפפות גומי, דבר שנתפס 
.ארבעה מפגינים ומפגינות נעצרו .AIDSכמסמל הומופוביה וסטיגמטיזציה של נשאי   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

הוגש תיקון לחוק העונשין, שכלל ניסוח מחדש של  1988ב  (22.3.1988) ביטול איסור משכב זכר
"שכחה"   לוני, שעסקה ברפורמה,מרבית הסעיפים העוסקים בעבירות מין. חברת הכנסת שולמית א

להכליל את הסעיף האוסר יחסי מין הומוסקסואלים בהסכמה. חברי הכנסת לא שמו לב שהסעיף אשר 
אסר על יחסים הומוסקסואלים בהסכמה הוצא מהחוק. אפילו אגודת ההומואים והלסביות הופתעה אז 

 מכך שהתיקון לחוק עבר.

 

 
הגישו מספר ארגונים להט"בים עתירה לבג"צ כנגד  1997בשנת  (:1997הקרנת פרק "קלפים פתוחים" )

דאז,  זבולון המר,  לאסור את שידור התוכנית "קלפים פתוחים" על בני נוער   החלטתו של שר החינוך
י להראות לילדים . משרד החינוך חשב שזה לא חינוכי ובלתי הגיונ  הומואים ולסביות בטלוויזיה החינוכית

 זוגיות או אהבה ששונים מהנורמה.
 

 
 

 



 

 

 
דנה אינטרנשיונל זכתה באורוויזיון )1998(: בשנת 1998 ישראל שלחה לאורוייזיון את הזמרת דנה 
אינטנשיונל, זמרת טרנסית, שהגיעה למקום הראשון בתחרות. הדבר היה די מהפכני בזמנו והוביל 

את הקהילה הגאה לצאת החוצה לרחובות ולחגוג את הנראות המפתיעה והגאווה שהביאה דנה 
שנה  20ווה הראשון בתל אביב! מה קרה לישראל. בעקבות אותה זכיה יצא באותה שנה מצעד הגא

☺20אחרי? נטע ברזילי זכתה באורוזיון והמצעד חגג   

 

 
 

 

הוקמה הקבוצה הראשונה של ארגון הנוער הגאה. מאז איגי גדל מאוד  2002בשנת  הקמת איגי:
ופתח קבוצות ומועדוני נוער בכל רחבי הארץ. היום אנחנו ארגון הנוער הגאה היחיד בישראל ובין 

 םהיחידים בעול
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

במהלך ההיסטוריה של הקהילה, גם בשנים  הפיגוע בברנוער והרצח של שירה בנקי:
נכנס מחבל למועדון  2009האחרונות, אנחנו עדים למעשי אלימות כלפי חברי הקהילה. בשנת 

הנוער "הברנוער" , שאליו נגיע בהמשך המסלול, ורצח מדריך ובת נוער שהיו במועדון. בשנת 
 רה בנקי שהגיעה לצעוד.הגיע ישי שליסל למצעד הגאווה בירושלים ודקר את הנערה שי 2015

 

 

הוחלט לראשונה על הפנינג מחאה בבאר שבע, הפנינג  2016בשנת  מצעד בבאר שבע:
גדולה של המשטרה והעירייה. היום יש מצעדים  שהובילו פעילים להט"בים מהעיר על אף התנגדות

בהמון ערים בישראל, השנה לדוגמא היה המצעד הראשון בעיר כפר סבא שגם דרש מאבק אל מול 
 העירייה והמשטרה . יש מצעד גם באשקלון, אשדוד, לוד, חיפה, ראשון ועוד.

 

  
 

 

 


