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  מועדון האלדורדו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ניתן ללמוד על ההיסטוריה של להט"בים  ןשמה דמויות 
 בתקופה

 

  מאגנוס הירשפלד

 
 

, 1935 במאי 14 – פרוסיה, קולברג, 1868 במאי Magnus Hirschfeld;  14: בגרמנית) הירשפלד מגנוס

 למען התנועה מחלוצי אחדו המכון לחקר המיניות ממקימי. גרמני-יהודי וסקסולוג רופא היה( צרפת, ניס

 .ב"להט זכויות

 החוק רשויות בידי והלסביות ההומוסקסואלים רדיפת נגד והתבטא מניעה אמצעי להנהגת קרא הירשפלד

 מולדת תכונה היא הומוסקסואליות כי להוכיח רצה, בעצמו הומוסקסואל שהיה, הירשפלד. 175תחת סעיף 

הפוליטיים אף השתתף בסרט קצר בשם "שונה מהאחרים" במסגרת המאמצים . שלה ללגליזציה להביא וכך

המכון לחקר המיניות שהקים היווה מוקד עלייה לרגל לאנשים בבעלי שונות  (, ששימש להסברה.1923)

מגדרית ומינית ששאפו לחיות בחברת אנשים כמותם. הירשפלד האמין כי הומוסקסואלים וטרנסקסואלים 

אבינג, אולריכס -ס על מחקריהם של חוקרים כקראפט, בהתבסנקבהל רזכ ביןשייכים ל"מין שלישי", הנמצא 

המכון סיפק תעסוקה לרבים ממכריו, שלעיתים  ;אף היה מעורב בחיי הלילה של ברליןהירשפלד ואחרים. 

 התקשו למצוא עבודה במקומות אחרים. 

 המכון את לבזוז הייתה 1933 במאי 6-ב לשלטון עלייתם לאחר הנאצים של הראשונות מפעולותיהם אחת

; ב'ליל הבדולח' המפורסמת הספרים בשרפת שלו והארכיונים הענקית הספרייה את ולשרוף המיניות לחקר

 בהזדמנות. באש העולה המכון ספריית של תמונות הגדול בחלקן הן הספרים שרפת של המוכרות התמונות

. למוות רבים של גורלם נחרץ ובכך, שבמכון שמות המטופלים והעובדים רשימת את גם החרימו הם זו

 ניסיונות לאחר. לגרמניה עוד שב לא והוא, ל"בחו הרצאות במסע עת באותה הירשפלד היה, מזלו למרבה

 .67-ה הולדתו ביום בניס מת הוא, בצרפת המכון את מחדש לפתוח צלחו שלא



 

 גד בק

 

  
 יהודי לאב בן, יהודים מהגרים בעיקר התגוררו שבו באזור, גרמניה בירת בברלין 1923-ב נולד בקגד 

 המשפחה עברה חמש בן כשהיה(. מרים) ַמרגֹוט, תאומה אחות ולו, שהתגיירה נוצרייה ואם מאוסטריה

 מצד אנטישמיות מגילויי וסבל עממי ספר בבית ולמד בק גדל ושם, העיר מזרח-שבצפון וַייֶסנֶזה לשכונת

 נאלץ אך, יהודי ספר בבית ללמוד החל, לשלטון הנאצים עליית לאחר, 1934 בשנת. הלימודים לספסל חבריו

 והושם נעצר בק, הגזע חוקי כהגדרת( מישלינג" )תערובת-בן" בהיותו. בחנות ולעבוד הלימודים את לעזוב

 בעקבות היהודים העצורים יתר עם ביחד קצר זמן תוך שוחרר אולם, העיר שבמרכז רוזנשטראסה במחנה

 Manfred) לוין ַמנפֶרד אהובו את להציל היה יכול כך בתוך. בברלין נשאר והוא, רוזנשטראסה מחאת

Lewin ,)סירב לוין אולם; בניין לעבודות אותו שדרש לאחר, גורש שאליו המעבר ממחנה, הראשון זוגו בן 

-ב.משפחתו בני שאר עם באושוויץ נספה מנפרד[ 1,]המלחמה לאחר בק שגילה כפי. משפחתו את לנטוש

 אל גד ויילך, "1945 ועד 1923-מ ברלינאי יהודי-הומוסקסואל של האוטוביוגרפיים זיכרונותיו את פרסם 1995

. לאנגלית בתרגום הופיע 1999 ובשנת, רבה לתהודה זכה הספר(. Und Gad ging zu David" )דוד

ר חירות, "בק של חייו על התיעודי הסרט יוצר לדעת. במחלוקת שנויה הפרטים אמיתות  עוזב הסיפור", המַספֵּ

 .להשיג בק שביקש האפקט לטובת ההיסטורית האמת מחוזות את פעם לא

 עטור התיעודי בסרט ומופיע, הומוסקסואליות רקע על הנאצית בגרמניה נאסרוהגברים ש בין בק היה

 ".175 סעיף" הפרסים



 

 אנה טרוימן
 אישה לסבית שנרצחה במחנות ההשמדה, השאירה אחריה מכתב שכתבה לאהובתה:

 

 
 

 אנט אייק
ייתה האישה לסבית שגדלה כנערה צעירה בברלין טרום התקופה הנאצית. במהלך התקופה הנאצים בברלין 

ברחה מברלין לאזור כפרי ומשם הצליחה לברוח לשוויץ ואנגליה  עדה להיכחדות חיי הלילה של העיר. אייק

 סוציאליות" והוכרחו לענוד טלאי שחור. -נשים לסביות נעצרו כ"א 10-ובכך ניצלו חייה. כ

 

 

 הערבים באחד. יצאו הפרולטריון שבנות איפה העיר בצפון היה מהם אחד, המועדונים את הכירו כולם "

 כמה. ישניתיוב צעירה מאוד הייתי, ממני התעלמה כמובן היא, דיטריך מרלין כמו שנראתה בחורה איזו ראיתי

 שבזכותו אישור לי שלחה היא לפני באנגליה גרה שהיא בגלל, אותי שהצילה זו היתה היא כך אחר שנים

 " מגרמניה לברוח הצלחתי

 



 

 קרל בר

 

 היהודי" של המהפכנית בקליניקה מין לשינוי ניתוח שעברו הראשונים הטרנסים הגברים אחד היה ברקרל 

 קבור בר והרי) 1906 של הגאה בברלין רחוק רחוק, הירשפלד מגנוס(, היטלר כדברי" )בגרמניה מסוכן הכי

, פמיניסטית' בוצ לסבית גם היה בר אבל(; אביב תל בצפון שאול קריית של העלמין בבית, קרוב קרוב

 בנשים סחר למיגור ציונים בארגונים ופעלה גבוהה בהשכלה ללמוד כדי הזכוכית תקרת את לפרוץ שחתרה

 באופן התפתחו שלא חיצוניים מין איברי עם – כאינטרסקס נולד בכלל בר והרי; אירופה במזרח יהודיות

 הכינוי תחת שפורסמה) בר של האוטוביוגרפיה. צמח ושפמו נשבר כשקולו גם בשמלות והולבשו, המקובל

N.O. Body ,עם אך -סרט פיה על הופק ואף בגרמניה רבות למהדורות זכתה(, הרצל של" אלטנוילנד" מתוך 

 ומת נשותיו שתי עם שחי אנונימי חשבון לרואה היה, פלשתינה לחופי 1938-ב הנאצים מרדיפת בריחתו

 .1956-ב, ים בבת שם עלום

 הינץ דורמר
 175נאסר על פי תוקפו של סעיף 

 
 הגוףו הטבעהרומנטיקה  את חגגנו. להיפגש הומוסקסואלי לנוער מקום היתר בין היו הנוער תנועות"

 ".האנושי



 

 לילי אלבה
 בדצמבר Lili Elbe;  28 בשם ידועה Lili Ilse Elvenes: בדנית) אלבה לילי בשם ידועה אלבנס אילזה לילי

 אלבה. מין לשינוי ניתוח שעברו מהראשונות ואחת דנית נדרית'טרנסג הייתה(, 1931 בספטמבר 13 - 1882

, כלילי עצמה את איינר הציגה לעתים. זה בשם כציירת מאוד והצליחה וגנר אנדראס מגנוס איינר בשם נולדה

 אלבנס אילזה ללילי החוקי שמה את שינתה, כאישה עצמה את לזהות שהחלה לאחר. איינר של דודתו בת

 .1933 בשנת פורסמה, לאישה מגבר, שכתבה האוטוביוגרפיה. לצייר והפסיקה

 ארבעה של בסדרה, ומסוכן ניסיוני ניתוח בזמנו שהיה, מין לשינוי ניתוח לצורך לגרמניה נסעה אלבה 1930-ב

 של השגחתו תחת נעשתה, האשכים הסרת, הראשון הניתוח. הכל סך שנתיים פני על שנמשכו ניתוחים

 הנשים במרפאת רופא, וורנקרוס קורט ידי על בוצעו הניתוחים יתר. בברלין הירשפלד מגנוס הסקסולוג

 וברביעי האשכים וכיס הפין הוסר בשלישי, הבטן בחלל שחלה הושתלה השני בניתוח. דרזדן של המחוזית

 הגבריים אלו במקום נשיים רבייה איברי אלבה של בגופה הושתלו שבגינה הסיבה. ונרתיק רחם הושתלו

 .לעולם ילדים להביא רצונה הייתה

 דנמרק בעיתוני מרעישות לחדשות הפך כבר שלה המין שינוי תהליך, אלבה של האחרון הניתוח בזמן

 שמה את חוקית שינתה ואלבה, 1930 באוקטובר וגנר הזוג בנות נישואי את ביטל דני משפט בית. וגרמניה

 לעברה שייך זה שחלק סברה היא כי, לצייר הפסיקה היא. החדש שמה תחת דרכון קבלת כולל, ומינה

 .האחרון לניתוח לדרזדן חזרה היא, נישואיה התפרקות לאחר. כאיינר

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 וגופניות מיניות פרקטיקות עלופוליטי  מדעי שיח
 רקע

אּוגֵּנִיָקה  מאפיינים על התורשה השפעת בחקר העוסקת חברתית-ביולוגית פילוסופיה היא( Eugenics) אֵּ

 המילה. האנושי המין את" להשביח" דרכים וליישם למצוא השאיפה מתוך אדם בבני והתנהגותיים מנטליים

 (.מולד) genes-ו( הולם, טוב) eu היוונים השורשים מצירוף נגזרת אאוגניקה

 

 במקביל וצמחה 20-ה המאה בראשית אירופה ובמערב הברית בארצות במיוחד פופולרית הייתה התנועה

 בעלי לאזרחים החברה את לחלק ניסיונה בשל לשמצה נודעה היא. המנדליאנית הגנטיקה להתפתחות

 את לרסן במטרה שהובילה העיקור כניותת ובשל", פגומה" תורשה בעלי למול" נורמטיבית"ו" טובה" תורשה

 כניתת ביישום ובעיקר הגזע תורת בפיתוח הנאצית גרמניה על רבות השפיעה היא. האחרונים של התרבותם

T4 .רוב בקרב למוקצית הפכה ותורתה השנייה העולם מלחמת בעקבות צנחה התנועה של הפופולריות 

  .המדעית הקהילה

 

 
 מדידת גולגלות כחלק ממחקר האאוגניקה

 



 

 מאגנוס הירשפלד – הוועדה המדעית ההומניטרית
 מאחר ולהיות להט"ב עדיין –ארגון השחרור הגאה הראשון. השם  –הוקמה הוועדה המדעית ההומניטרית  1897ב

בחוק  175, היה חייב להיות שם של ארגון "שיחליק בגרון". הם אלו שניהלו מאבק נגד סעיף (175)סעיף  חוקל מנוגד

שאסר על משכב זכר. גם וועדה זו חוסלה ע"י היטלר. כשהתחילו לנקות את המרחב הציבורי מלהט"בים, נסגרו 

לא נסגרו, אך  המועדונים, הספרות והתרבות הלהט"בית. מקומות "פחות מחוצנים" ששימשו את הקהילה הגאה

הנאצים הקיצוניים ניהלו מעקב אחרי באי המקום ורשמו אותם ב"רשימות הוורודות" מה שאח"כ שימש למציאתם 

 ושליחתם למחנות הריכוז. 

 

 , וארנסט רוהםבחלק העליון כרזת תעמולה נאצית המציגה אישים הנוגדים את "הרוח הגרמנית" )מאגנוס הירשפלד

  (בחלק התחתון

 

 

 ארנסט רוהם –רעיון אחוות הגברים הלוחמת 

 
הרעיון הוא שכשיש קשר אינטימי בין אחוות גברים הם יכולים לעשות דברים גדולים, ביחד יש להם רוהם קידם את 

המון כוח. זה נח על התפיסה של היוונים, שידועים בכך שאהבת גברים מוחצנת הייתה עילאית. פולחן גבריות 

נשית. בליל הסכינים הארוכות הוא -אחווה גברית מיזוגינית ואנטי –ולא הרוח. המסר שלו עוצמתית והערצת הגוף 

מאחר והיטלר חש שהם מאיימים על מקומו. לאחר חיסול  S.Aשרצחו באותו לילה מספר אנשי  S.S-נרצח ע"י אנשי ה

החלה עלייה במעצרים  1934התאפשרה עלייתו של היינריך הימלר שהיה ידוע כהומופוב מושבע, ומקיץ  S.A-צמרת ה

"הדברים שקורים בתחום המיני הם אינם עניינו הפרטי של אדם, הם עניינים של חיים ומוות  :של חברי הקהילה. הימלר

לאומה". כלומר תרבות הלהט"ב גוררת גם אנשים "נורמליים" לתוכה ומזיקה לגורל האומה. בשלב זה הייתה החמרה 

 ה לאובייקט מאותו מין הינה עילה למעצר. אפילו מבט רווי תשוק – 175בסעיף 



 

 המכון לחקר המיניות ע"ש מאגנוס הירשפלד

 

 
 

 Institut) לסקסולוגיה המכון את הקים 1919 ביולי 6-וב, הירשפלד מגנוס מכון את הירשפלד ייסד 1918-ב

für Sexualwissenschaft )המכון בהקמת. המין לחקר שהוקדש בעולם הראשון הגוף שהיה, בברלין 

 לנץ-לוי לודוויג הגניקולוג, קרונפלד ארתור פסיכותרפיסט-הנוירולוג, ורטהיים פרידריך העור רופא השתתפו

 רפובליקת של הקמתה בעקבות ששררה הליברלית לאווירה הודות. שפירא ברנרד אינדוקרינולוג-והדרמטולוג

 של ביתו שהיה, הסמוך הבניין וכן, בדימוס בכירים קצינים למגורי שימשו שבעבר בניינים למכון הוקצו, ויימאר

. רפואי ייעוץ בו ניתן וכן, מין בנושא ספרים של גדולה ספרייה הייתה במכון. יואכים יוזף המפורסם הכנר

 ספר-בית כיתות אפילו דיווחים כמה פי על; מיניותם את יותר טוב להבין כדי למכון באו אירופה מכל מבקרים

 ביקור על" מינו ובני כריסטופר" בספרו כותב אישרווד כריסטופר. המכון מן חלק שהיה למין במוזיאון ביקרו

". השלישי מין"ל הקשורים בנושאים בעיקר, עת וכתבי ספרים פרסם המכון. אודן. ה. וו עם במקום שערך

 שעברו אנשים, סריסים, אינטרסקסואלים) מיניים חריגים של תמונות אלפי היו והמכון המוזיאון באוסף

, וכדומה מזוכיסטים, סדיסטים, פטישיסטים שציירו ארוטיות תמונות, מין אביזרי'(, וכו מין לשינוי ניתוחים

 . אתנוגרפיים ומוצגים מניעה אמצעי

, מין עבירות של במקרה המשפט לבתי מקצועית דעת חוות להגיש קרובות לעתים נתבקשו המכון עובדי

 .20-ה במאה המיני המוסר התהוות על מרתקת עדות מהווים ששרדו המכון וארכיוני

 



 

 

 הירשפלד ושתי מטופלות

 

 

 חקר המיניותאוסף הספרים של המכון לבזיזת 



 

 

 השתלטות הנאצים על המכון לחקר המיניות

 

 

 צוות המכון לחקר המיניות

 

 

 

 

 

 



 

 מיניותסימון וסיווג של פרקטיקות וזהויות 
 

 על גבי וליהודים הומוסקסואלים צהוב צהובתלאי  – ליהודים. ורוד משולש – להומוסקסואלים הסימון שיטת

 (. ביותר הגרוע המצב) ורוד

כי  טיעון על מתבססים כלומר –" והפלות בהומוסקסואליות למאבק המרכזי המשרד" מוקם 1935 בשנת

 הייתה אמנם בגרמניה ההחמרה, שוב. הארישל העם  בילודהו הדמוגרפית הפגיעהההומוסקסואליות הינה 

 נעצרו מספריות הערכות פ"ע. ועוד לונדון, ב"ארה על גם פסח שלא עולמי מתהליך לקח הייתה אך קיצונית

 חלקם. הגזעי מוצאם רקע על נפגעו כבר הם האוכלוסיות משאר. ארים בעיקרם הומואים 100,000 בסביבות

 עיקור כגון התעללות עברו חלקם. וההשמדה הריכוז למחנות נשלח האחר והחלק מיד נרצחו ההומואים של

 חלקם אך, כולם להורג הוצאו נכים לכן, סביבתית כשהשפעה ברובה נתפסה המינית הנטייה. נוספים וניסויים

 .הושמדו קיום ברי שלא 20%-ה ורק מחדש חינוך עברו מההומוסקסואלים

 

 

 

 



 

 לחוק העונשין הגרמני 175סעיף 

 
 אקטיבית רדיפה, בהומוסקסואלים הנאצי הטבח החל בו התאריך את לרוב מסמן 1934 ביוני 30 -ה כי אף

 31-ב, זה למינוי סמוך. השלישי ברייך עליונה חוקית לסמכות היטלר של התמנותו עם, 1933-ב עוד החלה

 ערכו וצבאותיו, והלסביים ההומוסקסואליים הארגונים כל את לחוק מחוץ אל היטלר הוציא, 1933 בינואר

 :  הבאים המאורעות, היתר בין, אירעו זו בשנה. הומוסקסואלים של המפגש מקומות על פשיטות

 . נסגרים ההומוסקסואליים והמלונות הברים כל - 1933 בפברואר 23 •

 .הומוסקסואלים נגד פרסום במסע פותחת" המוסר למען גרמנית-המערב הליגה" -1933 מרץ •

 הרס בו וזורעים בברלין" המין למדעי המכון" על פושטים להתעמלות האקדמיה תלמידי - 1933 במאי 6 •

, מכן לאחר ימים וארבעה; גרמנים דין-ועורכי שופטים של הנאצית האגודה של לשימושה מופקע הבניין. וטרור

-מדורת לאש מוטלים המכון מן שהוחרמו כתבים אלפי", גרמניים בלתי" ספרים של המונית משריפה כחלק

-אנטי בהפגנות בובה בדמות צלמו את משחיתים והמונים, נשללת הירשפלד של אזרחותו. ענק

 עד בה נותר, 1933-ב( מקרה בדרך כנראה) בצרפת שהה אשר, הירשפלד. אנטישמיות/  הומוסקסואליות

 . מותו ליום

 . Orienburg הריכוז למחנה ונשלח נאסר( Kurt Hiller) הילר קורט הגייז-לזכויות הפעיל - 1933 יולי •

 מיוחדת לב תשומת להקדיש" המשטרה מראש מבקשת המבורג העיר מינהלת - 1933 בנובמבר 13 •

 ".הכרחי אם ריכוז למחנות אותם ולהעביר לטראנסווסטיסטים

 להגנה ואמצעים מסוכנים סדרתיים עבריינים כנגד החוק" בכללה, מין עברייני כנגד חקיקה מועברת  •

(, 176 סעיף) פדופיליה, זיהום, אונס במקריי כפוי סירוס על להורות גרמניה לשופטי מאפשר אשר", ושיקום

 סעיף) הומוסקסואלים מעשים כולל בפומבי מהוגנים לא מעשים ביצוע(, 177 סעיף) מין עברות לביצוע כפייה

 אקטים או(, 226-223 סעיפים) המיני הדחף את לספק או לגרות שיועדו אדם-והריגת רצח(, 183

 .14 לגיל תמתח נערים עם הומוסקסואליים

 התנהגות של רחב מגוון שכעת הריי, אנאלי משגל הייתה ענישה-ברת היחידה העבירה 1935 -ל עד אם

 תיאוריית תחת. הומוסקסואליות פנטזיות ואפילו, חיבוק, נשיקה בכללה, נאסרה גברים בין" ותאוותנית גסה"

 gesundes" )העם של הבריאה רגישותו" מושג רוממות ומתוך, הגרמנית" הפנומנלי" הצדק

Volksempfinden )המשפט מערכת. פליאה כל אדם של הפנימיות מחשבותיו לשיפוט ביומרה הייתה לא 

 ולמסור שכנים של התנהגותם אחר לעקוב שעודדה, הגרמנית האוכלוסייה בכל המכשפות בציד נסתייעה

 .הגסטאפו לידי חשודים

 -כ, 1945-1933 השנים בין. הומוסקסואלים גברים מליון 1.2 בגרמניה היו 1928 בשנת, האומדן לפי

. נשפטו כהומוסקסואלים רשמית הורשעו אשר 50,000 -כ, ומתוכם, כהומוסקסואלים נאסרו גברים 100,000

 : הבאים הסיכומים על מצביעות ששרדו הרשמיות הרשומות

1933 : 853     ;1934 : 948     ;1935 : 2106     ;1936: 5320     ;1937: 8271      ;1938: 8562      ;

-1944; 966 (:ראשון רבע) 1943;     3963: 1942;     3735 :1941;     3773 :1940;     7614 :1939

45:  ? 

 זה מספר. 50,000 -כ על עומד הנאצית התקופה במשך 175 סעיף תחת שהורשעו האזרחים מספר, כלומר

 מאסר תקופות ריצו אשר, ואוסטרים גרמנים גברים היו המורשעים מרבית". שטוהרו" 56,000 את כולל אינו



 

 למן, זאת עם. ריכוז במחנות נכלאו מאלה 15,000 -כ( , Jellownek) אחד אומדן לפי. רגילים כלא-בבתי

 ולהיות" הגנתית חסות" תחת להיעצר נידונים הכלא מבתי המשתחררים" המדינה אויביי" כל, 1936 שנת

. ריכוז למחנות כיסוי כשם שימשה( Schutzhaft" )הגנתית חסות. "קצוב בלתי זמן למשך תחתיה מעוכבים

 הגרמנית למשטרה ידוע היה פעם שאי הומוסקסואל שכל כך, רטרואקטיבית נאכפה" הגנתית חסות, "כן כמו

 שמנה אינדקס, למשל, היה לבדה ברלין למשטרת. מיידי למאסר צפוי היה השלישי הרייך להקמת קודם אף

 ועשרות אלפים שיגר הגסטאפו, בנוסף. השלישי לרייך קודם הומוסקסואלים של שמות 20,000 -מ למעלה

 של לאימפקט הופנתה הנאצים של דאגתם עיקר כי הגם, ולבסוף. משפט ללא למחנות אלפים

 מדינות מכל גייז, 1939 שלמן הריי, הארית האוכלוסייה של הילודה ושיעוריי החוזק על ההומוסקסואליות

 כוללים אינם, הומוסקסואלים אזרחים של אלה מספרים, ושוב. גרמניים למחנות הם אף נשלחו הנאצי הכיבוש

 .היו הגברים שרוב היכן - החזית את

 

 

 

 שאלות להמשך חשיבה.....

 

 לילה בברלין בתקופת רפובליקת ווימאר וחיי תרבות: 

 ולילה?מה ניתן ללמוד על ההקשר שבין פוליטיקה וחיי תרבות  -

 לכדי מחיקה? עיר שוקקת חיים להט"בים כמו ברליןחיים תרבותיים במה היו התהליכים שהביאו  -

 

 

 בתקופה: בים"להט של ההיסטוריה על ללמוד ניתן שמהן  דמויות 

 מה ניתן ללמוד מדמויות וסיפורים אישיים על רוח התקופה? -

 "אלטרנטיבית" מזו שאנחנו מכירות?כיצד התחקות אחר דמויות אלו יכולים ליצור היסטוריה  -

 

 

 וגופניות: מיניות פרקטיקות עלופוליטי  מדעי שיח 

 מה ניתן ללמוד מבחינה תרבותית על הצורך המדעי לסווג ולמיין חוויות אנושיות? -

 כיצד השתמשה התעמולה הנאצית בשיח מדעי בכדי להצדיק את שאיפותיה הפוליטיות? -

לשיח פוליטיקת  20-בין השיח המדעי של תחילת המאה ה תרבותיים האם ניתן לראות הקשרים -

 ?21-הזהויות של תחילת המאה ה

 

 

 

 

 



 

 ממוזיאון יד ושם ביבליוגרפיתרשימה 
 

ראו   –סרטים בכל מיני ז'אנרים הקשורים לנושאי להט"ב  33בספריית הסרטים הדיגיטלית רשומים כ       .1

רשימת הסרטים המלאה הקיימת אצלנו ומידע עליהם בלינק לקטלוג הסרטים המקוון של מרכז 

 הצפייה:

lTextSearch=%D7%94%D7%95%D7%9E%Dhttp://db.yadvashem.org/films/list.html?genera

7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D&general

TextSearchType=STEMMING&_genre1=1&language=iw 

 Facing History and מפי ד"ר ג'ק פורטר , שכותרתה: " 1989הרצאה המצולמת משנת       .2

Ourselves"  , 63 הקלטת טרם עברה רישום עומק. לבקשתכם, אנו נקדם אותה בעדיפויות דקות, באנגלית .

של תוכן ההרצאה. היא מצויה ברשימה הנ"ל   הטיפול לרישום מפורט

(7anguage=iw&itemId=8219http://db.yadvashem.org/films/item.html?l  וניתן לצפות בה במרכז )

 הצפייה בירושלים.

כל האוסף זמין לצפייה ביד ושם במרכז  –)"עדויות שפילברג"(  – USC- Shoah Foundation עדויות      .3

הצפייה, והרישום של העדויות מאוסף זה אצלנו הוא של שדות בסיסיים בלבד )שם, שנת לידה, מקום לידה, 

קוד עדות(. על מנת לבצע תחקיר עומק לפי נושאים היכנסו למימשק המקוון 

ותוכלו   . תצטרכו להרשם וליצור לעצמכם יוזר, http://vhaonline.usc.edu/login.aspxכאן:  USC של

תוצאות., חלקן  lesbian – 140 וכן  תוצאותhomosexual – 45 לחפש בקטלוג העדויות את מילות המפתח

באותו לינק. ממה  USC ן להזמין חומרים מכבר מתומללות. התימלולים לא קיימים ביד ושם אבל נית

ליין , במגוון שפות, ובמגוון -שמצאתי יש שם עדויות שמתייחסות לנושים להט"בים, חלקן זמינות לצפייה און

אספקטים )מפורטים מונחי אינדקס שונים כמו: "רדיפת הומסקסואלים", "עמדות כלפי הומוסקסואלים", "ניצול 

כדי לצפות בכל העדויות )שאינן זמינות און   ת לסבית", "ניצולה לסבית", ועוד(.הומוסקסואל", "פעילות מיני

  ( יש להגיע למרכז הצפייה ולחפש אצלנו לפי קוד עדות או שם הניצול/ה.USC ליין במימשק של

פעולתם. כידוע לא קיימים סרטים שתעדו את המחנות בעת  –תיעוד ממחנות הריכוז וההשמדה       .4

שתעדו את המחנות בעת ששחררו אותם. ככל   הסרטים היחידים הידועים הם של צבאות בעלות הברית

הידוע לנו לא ניתן לדעת אם מצולמים בחומרים אלו )שעותקים שלהם קיימים במאגרינו ביד ושם( אסירים 

מצאתי שלושה פריטים  מוזיאון השואה בוושינגטון, – USHMM להטב"ים. יחד עם זאת בארכיון הסרטים של

שעסק בנושא רדיפת  1946ארכיונים מעניינים בהקשר זה: קטע מצולם ממשפטי נירנברג מאוגוסט 

שהיה מפקד היחידה JOSEF MEISINGER לכידתו של  הומוסקסואלים וקבוצות אחרות בגרמניה הנאצית,

און ליין(, וסרט נוסף בנושא ללוחמה בהפלות והומוסקסואליות בגרמניה הנאצית )שני אלה זמינים לצפייה 

בגרמניה,  1991שהופק ב 

 ראו:

http://www.ushmm.org/online/film/search/result.php?FilmVideo__StartDoc=1&FilmVideo__s

ort=score&FilmVideo__search_type=simple&FilmVideo__Query=homosexual&FilmVideo__

rueis_digitized_cb_1=&FilmVideo__is_digitized_cb_0=t  

 ספרים בנושא שמצויים בספריית יד ושם: 60-רשימת כ      .5

http://db.yadvashem.org/library/list.html?generalTextSearch=homosexuals&generalTextSea

rchType=Literal&keywordType=Literal&language=en 
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