
                                                              
 

 1820ערב יום השואה  -פעילות זיכרון בסלון 

 

 דקות שתתקיים אחרי הקרנת העדות המצולמת מהמנ"ש.  30פעילות באורך של כ

 קבוצות גיל. 3הפעילות תתקיים ב

 

 רקע:

מהזוית היהודית אך כמעט שאינו נלמד מזויות שונות נושא השואה בישראל הינו נושא שנלמד רבות 

רלוונטיות לא פחות. לדוגמא: השפעות השואה על יהודים במדינות צפון אפריקה, השפעות השואה 

 על קומוניסטים, מתנגדי המשטר הנאצי, בני רומא )צוענים( וכמובן א.נשים להט"בים.

רך לימוד על חוקים האוסרים על בפעולה זו, נרצה להאיר את הנושא של להט"בים בשואה ד

 להט"ביות )הומוסקסואליות( והשפעתם על הלך הרוח החברתי בתקופות היסטוריות שונות.

 

 מטרות:

  סלוןלזיכרון בלהביע רגשות, מחשבות, כעיבוד החניכות יוכלו  (1

 החניכות יוכלו להתחבר לצדדים נוספים של הרצף ההיסטורי של שואה ולהט"ב. (2

 והקשרם ההיסטורי לזמן הווה. על הקשר בין זהויות להט"ביות והשואההחניכה תדע יותר  (3

נשאל מה תפקידינו בעיצוב זיכרון השואה. מהם המסרים והשאלות שאנחנו רוצות להפיק  (4

 מציון יום זה.

 

 :לקבוצת נוער מהלךרציונל של ה

 דקות.  45הקרנת עדות: 

 : עיבוד1חלק 

האם זה דומה לעדויות  מה היה מעניין? מה עלה? מה הרגשנו?  עיבוד של העדות: -שיחה חופשית

 שאנחנו שומעות בדרך כלל בבית הספר/טקסים/טלויזיה?

 

 : צדדים נוספים של הרצף ההיסטורי2חלק 

 בין גברים. על יחסים אינטימיים איסור חוקי  -מהות החוק :175לימוד על סעיף 

. שיקוף של 2ם פתיחת מלחמת העולם ההמורכבות של המציאות הלהטבית באירופה ע -דיון

גרמניה  מה היה בעצם לפני המלחמה?המורכבויות והשינויים המהותיים ביחס לקהילה הגאה. 

 כבירה הגאה של ארופה. 

 

 : חיבור בין זהויות להטביות והשואה להקשרם ההיסטורי לזמן הווה. 3חלק 

הטקסטים: על  3נקרא את  -ניתן לנוער להעלות את נושא צ'צ'ניה. במידה והם מעלים את זה

 התנגדות. 

טקסים נוספים המדברים על התנגדות לחוקים המפלים בתקופות  3נשים במרכז המעגל 

 (.2היסטוריות שונות )נספח 



                                                              
 

 נשאל:

 ארגונים, מחוקקים? אנשי רוח ומדע?()מהם הכוחות המתנגדים לחוקים המפלים? 

 

 

 לקבוצה בוגרת: מהלךרציונל של ה

 דקות.  30הקרנת עדות:

 : עיבוד1חלק 

האם זה דומה לעדויות  מה היה מעניין? מה עלה? מה הרגשנו?  עיבוד של העדות: -שיחה חופשית

 שאנחנו שומעות בדרך כלל בבית הספר/טקסים/טלויזיה?

 

 : צדדים נוספים של הרצף ההיסטורי2חלק 

 איסור חוקי על יחסים אינטימיית בין גברים.  -: מהות החוק175לימוד על סעיף 

 קריאת הטקסטים. 

 . 1929דיון על המציאות של ארופה טרום  -תמונות על ההיסטוריה הגאה

. שיקוף של 2מציאות הלהטבית באירופה עם פתיחת מלחמת העולם ההמורכבות של ה -דיון

גרמניה  המורכבויות והשינויים המהותיים ביחס לקהילה הגאה. מה היה בעצם לפני המלחמה?

 ה. כבירה הגאה של ארופ

 

 : חיבור בין זהויות להטביות והשואה להקשרם ההיסטורי לזמן הווה. 3חלק 

נוספים המדברים על התנגדות לחוקים המפלים בתקופות טקסים  3נשים במרכז המעגל 

 (.2היסטוריות שונות )נספח 

 נשאל:

 )למדריכה: ארגונים, מחוקקים? אנשי רוח ומדע?(מהם הכוחות המתנגדים לחוקים המפלים? 

האם  לדוגמה: -, לאפשרות של הגמישות בחוקים המפלים2018בשנת  -ור למצב כיוםחיב -

גם בחברה הישראלית יכול להשתנות המצב לרעה? )שימו לב לא לעורר חרדה.... אבל אפשר 

-לספר כי מצבם החברתי של להט"בים לפני עליית הנאצים היה משגשג בברלין של שנות ה

20.) 

 ללהט"בים משקף רוח חברתית בנקודה היסטורית מסויימת?באיזה אופן היחס החברתי  -

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 מהלך:

 -2חלק 

תו של היטלר לשלטון יצופים ביחד בסרטון שמתאר את התרבות הלהטבקית לפני עלי .1

 ר(מתאר את ההיסטוריה של רפובליקת ואיימ)

 :175סעיף -למדריכה

העולם הראשונה המפלגה הנאצית עלתה לשלטון על רקע המשבר בגרמניה שלאחר מלחמת 

)כלכלי, תרבותי, וצבאי(. היטלר הבטיח שיוכל לשקם את כבודו ורוחו של העם הגרמני, וטען שבני 

העם הגרמני )הארי( נעלים על פני גזעים אחרים )התבסס על תורת הגזע(. התעמולה הנאצית 

, המתורבת( האדירה את חוסנו וחוזקו של העם הגרמני, והיללה את הגוף הארי )החסון, הבלונדיני

אריות( דוכאו באכזריות -ועודדה ילודה מוגברת של תינוקות ארים. כל שאר האוכלוסיות )הלא

מתוך מחשבה כי יש לקטוע את המשכיות הגזע שלהם. גם אנשים ממוצא ארי שנחשבו 

 ל"פגומים" )נכים, חולי נפש, הומוסקסואלים, פושעים( עברו לעיתים עיקור, נכלאו ואף נרצחו.

לחוק העונשין הגרמני טען כי יש להעניש גברים המקיימים יחסי מין בין גברים  175סעיף 

במאסר. גברים אלו נחשבו לסוטים, ופושעים מכיוון שהם מסכנים את חוזקו וחוסנו של העם 

 הגרמני. 

גברים הומוסקסואלים נכלאו במחנות עבודה ומאסר. כשליש מהם נרצחו במחנות  15,000סביב 

 אלה. 

 " בלינק הבא: 175"סעיף 

https://www.youtube.com/watch?v=TsDHqRjHjjM 

 (1)נספח  175קוראים ביחד על סעיף  .2

קצר  על מגנוס הירשפלד ופועלו.  יהצעה כדי להעמיק בלמידה צופים בקטע אוטוביוגרפ .3

 (2.)נספח 2וקוראים את נספח 

 בלינק הבא: 2גנוס הירשפלד וארגוני להטב לפני מלחמת העולם המ

https://www.youtube.com/watch?v=m9x1JKPUAvk 

 -2-דיון וסיכום החלק ה .4

. שיקוף של 2המורכבות של המציאות הלהטבית באירופה עם פתיחת מלחמת העולם ה

המורכבויות והשינויים המהותיים ביחס לקהילה הגאה. מה היה בעצם לפני 

 הגרמניה כבירה הגאה של ארופ המלחמה?

 

 -3חלק 

 ( 3)נספח קבוצות בוגרות:

https://www.youtube.com/watch?v=TsDHqRjHjjM
https://www.youtube.com/watch?v=m9x1JKPUAvk


                                                              
 

קטעים וכמה תמונות עם כתבות שמתארות להטבופוביה היום.  2מפזרים במרכז המעגל 

 נותנים להם להסתובב ולהסתכל ושואלים:

הישראלית יכול להשתנות המצב לרעה? )שימו לב לא לעורר חרדה.... אבל האם גם בחברה  -

אפשר לספר כי מצבם החברתי של להט"בים לפני עליית הנאצים היה משגשג בברלין של 

 (.20-שנות ה

 באיזה אופן היחס החברתי ללהט"בים משקף רוח חברתית בנקודה היסטורית מסויימת? -

 (4)נספח  קבוצות נוער:

 טקסטים: על התנגדות. ה 3נקרא את 

טקסים נוספים המדברים על התנגדות לחוקים המפלים בתקופות  3נשים במרכז המעגל 

 היסטוריות שונות 

 נשאל:

 מחוקקים? אנשי רוח ומדע?(ארגונים, )מהם הכוחות המתנגדים לחוקים המפלים? 

 לסיכום:

מאסרם ורציחתם של להט"בים בתקופת השואה היה תהליך ארוך טווח שכלל שימוש 

בחוקים להט"בופובים, סגירתם של מקומות מפגש להט"בים )ברים, מועדונים, מכון 

 המחקר מדעי ותרבותי( ובסופו מעצרם, כליאתם ורציחתם של אנשים להט"בים.

להט"בית שבאה -נגד אנשים להט"בים הלך והתחזק, וכלל תעמולה אנטי הלך הרוח החברתי

 לחזק את השלטון הנאצי הטוטליטרי. ניתן להמליץ לחניכות לראות את הסרט התיעודי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 

 

 :1נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2נספח 

 

 לחוק העונשין הגרמני 175סעיף 

 שנות לחמש הפוטנציאלי העונש את הגדילו ובכך', פשע'ל' עבירה'מ ההגדרה שונתה  בתקופה הנאצית

 על לעבור כדי. בלבד אנאלי למין כמתייחס שנתפס', הטבע כדרך שלא' הביטוי את הסירו הם כן כמו. מאסר

 צנוע לא מבט אפילו - כלל במגע אפילו צורך היה שלא כך', הבושה בחוש פגיעה'ל לגרום היה מספיק החוק

 המעצרים. במספר תלולה לעלייה הביא החוק שינוי. להרשעה להביא היה עלול

 היה לכך שלו הרציונל. הנאצית בגרמניה ההומוסקסואלים רדיפת של הראשי האדריכל היה הימלר היינריך

 של הזכרי ההפריה ממאגר נגרעים בכך אשר, אחרים גברים' סטייתם'ב מדביקים הומוסקסואלים שגברים

 העלול דבר, קונספירטיבי אופי בעלות להתכנסויות נוטים ההומוסקסואלים, לשיטתו, בנוסף. הארי הגזע

 175 לסעיף תיקונים מספר הוכנסו השלישי ועלול לפגוע ב"רוח הגרמנית". הרייך ביטחון את לסכן

 וליישם לאכוף הוטל אס והאס הגסטפו ועל, האסורות ההומוסקסואליות הפעילויות הגדרת את המרחיבים

 1936 בשנת הרי, איש 835 נעצרו 1933-ב אם .בהתמדה עלה 175 סעיף תחת העצירים מספר. החוק את

' תקנה-חסר הומוסקסואל'כ שהוגדר מי. 175 סעיף עברייני 24,450 נעצרו כבר 1939-וב 5,321 נעצרו

(unverbesserlicher Homosexuelle )בגרמניה ריכוז למחנה, במקומה או, המאסר תקופת בתום נשלח 

 מוות למחנות ארים אזרחים שולחים שאין הייתה הנאצית המדיניות(. וזקסנהאוזן בוכנוואלד, דכאו בעיקר)

 175 סעיף תחת השפוטים אסירים. 175 סעיף אסירי גם רוב פי על נהנו זו מפריבילגיה ולפחות, במזרח

 הקהילה של הגאווה מסמלי אחד להיות הפך שלימים סימון, בגדם על ורוד משולש בתג במחנות סומנו

 .ההומוסקסואלית

 לרדיפת בניגוד. למעצרם אחרת עילה בהיעדר, פוליטיים יריבים למעצר לעתים שימש גם 175 סעיף

 אך, בלבד גרמניה בגבולות לרוב הומוסקסואלים רדיפת בוצעה, וצוענים כיהודים, באירופה אחרים מיעוטים

 .וצרפת השפלה בארצות גם הומוסקסואלים נאסרו מקרים בכמה

". הסופי פתרון"ל בדומה, ההומוסקסואלית האוכלוסייה של להכחדה כוללת תוכנית שהייתה לכך עדויות אין

", תיקון"ל הניתנים הומוסקסואלים אותם של" מחדש חינוך"ל לדאוג, הנראה ככל, הייתה הרשמית המדיניות

 אנשי בידי זו חינוכית מדיניות של בפועל הביצוע, אולם. סירוס באמצעות לטפל לתיקון ניתנים שאינם ובאלה

 לא הריכוז במחנות' להתחנך' שנשלחו ההומוסקסואלים ומרבית, ביותר וברוטאלי לכת-מרחיק היה אס-האס

 להתעללות קורבנות והיו, אחרים" אריים" אסירים לעומת במיוחד ומשפיל רע ליחס שם זכו הם. מהם שבו

 יות(.סוציאל-הם סומנו במשלוש ורוד )לגברים( ובמשולש שחור לנשים )א .ומתמשכת סדרתית

 מגע כל עליהם ונאסר" אריים"ה האסירים מיתר ובריחוק בנפרד הוחזקו הם, מסוכנים סוטים שנחשבו היות 

 לשמש הראשונים והיו, תכלית כל חסרות פרך בעבודות הועסקו הם רוחם ושבירת חינוך לצורכי. איתם

 הנאציים הריכוז מחנות במושגי שאפילו ואיסורים מגבלות עליהם חלו. רפואיים בניסויים ניסיונות כשפני

 היה ההומוסקסואלים בקרב בגרמניה במחנות התמותה שיעור. סורסו מהם רבים. וקיצוניים כחריגים נחשבו

 .60%-כ – היהודים לאחר, האסירים קבוצות מבין בגובהו השני

 בין, הערכות פי על. הנאצי המשטר בתקופת שנספו ההומוסקסואלים מספר של רשמית סטטיסטיקה אין

 מחציתם לפחות. 175 סעיף מתוקף הנאצית בגרמניה הומוסקסואלים 100,000-כ נעצרו 1945-ל 1933

 שמצאו כאלה היו, בנוסף. ריכוז למחנות נשלחו 10,000-וכ, רגילים כלא בבתי מרביתם, מאסר לעונשי נידונו

, נספו הומוסקסואלים 15,000-ל 10,000 שבין מעריכים כ"סה. במחנות שלא, אחרות בדרכים מותם את

 מצאו בהם, ריכוז למחנות שנשלחו כאלה; להורג והוצאו נשפטו, שנעצרו כאלה: עיקריות קטגוריות בשלוש

 .אותנסיה - T4 תוכנית במסגרת והומתו במוסדות שאושפזו וכאלה; מחלה או רעב, מהתעללות מותם את



                                                              
 

 

 1933-1897הומניטרית בגרמניה -המדעיתהוועדה 

( WhK: תיבות בראשי, Wissenschaftlich-humanitäres Komitee: בגרמנית) הומניטרית-המדעית הוועדה

 חברתית להכרה שתביא מערכה לנהל במטרה, 1897 במאי 15-ב או 14-ב בברלין הוקם אשר ארגון היה

 היה הארגון. בחוק אפלייתם נגד ולפעול( ב"להט) נדרים'וטרנסג ביסקסואלים, הומוסקסואלים, בלסביות

 .בהיסטוריה מסוגו הראשון

(, Spohr) שפור מקס ל"המו, הירשפלד מגנוס הרופא היו הומניטרית-המדעית בוועדה המקוריים החברים

, בארנד אדולף הסופר(. von Bülow) בילוב פון יוזף פרנץ והסופר( Oberg) אוברג אדוארד הדין עורך

 הילר ירש 1929 בשנת. בהמשך הארגון אל הצטרפו הילר קורט והעיתונאי פרידלנדר בנדיקט הסקסולוג

 .הוועדה ראש-יושב תפקיד את מהירשפלד

. גברים בין אינטימיים יחסים על אסר אשר, הגרמני העונשין לחוק 175 בסעיף הוועדה התמקדה בתחילה

 עסקה, בנוסף. בנושא ציבוריות הרצאות וקיימה, הסעיף בגין לדין הועמדו אשר לגברים סייעה הוועדה

 מריה ריינר, טולסטוי לב היתר בין חתמו שעליה, החוק של לביטולו הקוראת לעצומה חתימות באיסוף הוועדה

-וב 1922, 1898-ב הגרמני לפרלמנט הוגשה העצומה. מאן ותומאס הסה הרמן, איינשטיין אלברט, רילקה

 לחוק מחוץ אל להוציא והמשיך כנו על נשאר 175 סעיף. הפרלמנט לתמיכת זכתה ולא נכשלה אך, 1925

 .1994 לשנת עד לחלוטין הוסר ולא, 1969 לשנת עד בגרמניה הומוסקסואליות

 Jahrbuch für" )המיניות הביניים-דרגות לחקר השנתון"ה את לאור הוציאה הומניטרית-המדעית הוועדה

sexuelle Zwischenstufen ,)בעלי מאמרים בו ופורסמו, קהילתיות פעילויות על דיווחים היתר בין ונמסר שבו 

 מדי לעתים) 1923-ל 1899 השנים בין קבוע באופן יצאו האלמנך של מהדורות. פולמוסי או ספרותי אופי

 [1.]1933 לשנת עד ספוראדי באופן להתפרסם והמשיכו(, חודשים שלושה

 אוסטריה, גרמניה ברחבי ערים 25-בכ פעלו שלה ושלוחות, איש 500-כ בוועדה חברים היו פעילותה בשיא

 בידי, הוועדה פעלה שממנו[ 2,]לסקסולוגיה המכון הרס לאחר, 1933 בשנת התפזרה הוועדה. והולנד

 .הנאצית המפלגה
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 3נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 2017כליאה של הומוסקסואלים בצ'צ'ניה 

 הבטחון כוחות כי אתמול דיווח, במדינה האופוזיציה עם המזוהה" גאזטה נובאיה" הגדול הרוסי העיתון

 .מהומוסקסואלים האזור בטיהור האחרונים בשבועות החלו ניה'צ'בצ

 לנטייה חשד או מסורתית לא מינית נטייה" בגין שנעצרו גברים 100- מ יותר על ידוע עתה עד, העיתון לדברי

 דתיים מנהיגים העצורים בין. נרצחו מתוכם שלושה לפחות, סיהברו המוסלמי באזור המשטרה ידי על" כזו

 .ידועים טלוויזה מנחי שני ולפחות בולטים

 של הפדרליות החוק אכיפת ברשויות רשמיים גורמים ידי על אושרו ההמוניים המעצרים, הדיווחים פי על

 .הפדרלי הביטחון ושירות הפנים משרד, הפרקליטות בהן, רוסיה

. לקורבנות לדייטים הודעות שליחת באמצעות, החברתיות הרשתות דרך התבצע ההומואים הגברים איתור

 .וחבולים מוכים התגלו בהמשך ורק ימים למספר נעלמו חלקם, נעצרו או הותקפו להודעה שנענו אלו

, החברתיות ברשתות שלהם חשבונות את למחוק, פעילותם את להסתיר רבים גברים החלו המעצרים בעקבות

 .מהאזור נמלט אף וחלקם

 להגיד הוא גרוע הכי הפשע, ני'צ'צ בשביל" כי הכריז 2008 בשנת. ידועה להומואים קדירוב הנשיא של גישתו

 מחלישים" שהם מכיוון הקהילה של מועדונים להרוס קדירוב נהג כהונתו במהלך". הומוסקסואל של חבר אני'

 "העם של והאומץ הכבוד, הרצון ואת המדינה את

 נגד המורדים לצד נלחם בהן שנים לאחר, הרוסים ידי על ניה'צ'צ לנשיא 2007 בשנת מונה קדירוב רמזן

 טוענים אדם זכויות פעילי אך, באזור הטרור אירועי במספר יחסית ירידה נרשמה מינויו מאז. רוסיה שלונות

 של ורציחות עינויים, לחטיפות אחראי ני'צ'הצ הנשיא, לטענתם. מהאוכלוסייה כבד מחיר גבה ששלטונו

 .מתנגדיו



                                                              
 

לא על הרצח לבדו: 
חברי הקהילה הגאה 

חושפים את האלימות 
 היומיומית

 'איל מגדלוביץ :מאת |יום רביעי, 5.8.2015 

אמרו עליו שהוא "עשב שוטה", אבל ישי שליסל לא לבד 
והפיגוע במצעד הגאווה הירושלמי בשבוע שעבר אינו 

יחיד. מדי יום מותקפים להט"בים על רקע העדפתם מקרה 
המינית, שיוכם המגדרי או סתם בגלל איך שהם נראים. 

פניות הגיעו השנה למרכז ניר כץ למאבק באלימות  1,300
אחוז מהם אירועי אלימות  30כמעט  –ולהט"בופוביה 

במרחב הציבורי. סיפוריהם של כמה מהאנשים שחוו על 
 בשרם את שורשי השנאה

https://timeout.co.il/%D7%9B%D7%95%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%9D/%d7%90%d7%99%d7%9c-%d7%9e%d7%92%d7%93%d7%9c%d7%95%d7%91%d7%99%d7%a5


                                                              
 

  
 עצרת הזיכרון בגן מאיר. צילום: נמרוד סונדרס

 למהדורה הדיגיטלית / לגליון המודפס:לרכישת מנוי 

  

  

 הוסף תגובה 

 

 

 

 

 

 

 

https://shop.timeout.co.il/timeout
http://timeout.co.il/%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA/%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%99%D7%9F-%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%90%D7%90%D7%95%D7%98-%D7%9E%D7%94%D7%93%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%93%D7%99%D7%92%D7%99%D7%98%D7%9C%D7%99%D7%AA
https://timeout.co.il/%d7%aa%d7%a8%d7%91%d7%95%d7%aa/%d7%9c%d7%94%d7%98%d7%91/%d7%9c%d7%90-%d7%a2%d7%9c-%d7%94%d7%a8%d7%a6%d7%97-%d7%9c%d7%91%d7%93%d7%95-%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%99-%d7%94%d7%a7%d7%94%d7%99%d7%9c%d7%94-%d7%94%d7%92%d7%90%d7%94-%d7%97%d7%95%d7%a9%d7%a4%d7%99%d7%9d#comment


                                                              
 

מדריך בקבוצות הדתיות  – 30אריאל אוחיון, 
 של איגי

 הותקף באגרופים ובבעיטות על ידי ארבעה גברים

בתל אביב והחזיק בידו של בחור. "בערך בעשר  אריאל ישב ערב אחד על ספסל בשדרות יהודית
בלילה, בלי שום אזהרה, קיבלתי בום לפרצוף", הוא מספר. "נפלו לי המשקפיים לרצפה ונשברו. 

הכו אותנו משהו כמו ארבעה גברים. הבחור שאיתי תפס לי את היד ורצנו, מובן שקראו לנו 
ייתי מאוד בארון. באותה תקופה קריאות גנאי. כשהצלחנו לחמוק מהם, התקשרנו למשטרה. ה

 ."הייתי דתי

כשהמשטרה הגיעה כבר לא היה שם אף אחד. השוטרים לקחו תלונה בעל פה עם הפרטים של 
אריאל והבחור שאיתו, אך התוקפים לא נתפסו. "פיזית לא קרה הרבה", אומר אריאל. "קיבלנו 

יתי בשוק מטורף. פרסמתי את כמה מכות, אגרוף לפרצוף ובעיטות, אבל רגשית קרה לי המון. הי
ום הומואים דתיים בתפוז. לא היה לי עם מי לדברהמקרה בעילום שם בפור ". 

 
 אריאל אוחיון. צילום: איליה מלניקוב

  



                                                              
 

ג'נדרקווירית ביסקסואלית  -31קול ל' קולטון, 
 פעילה באיגי

 הותקפה פיזית ומילולית מחוץ למועדון הבלוק

שפונה לסטרייטים וללהט"בים כדי לעודד שיח  ,QUEER yourself לקול יש פרויקט תרבות בשם
 ,Amalek חוצה מגדר ונטייה מינית. לפני חודשיים, כאשר תלתה פוסטרים של ליין המסיבות שלה

 .היא הותקפה באלימות

הלכתי לתלות פוסטרים ליד הבלוק", היא מספרת. "עמדתי ליד הכניסה, ובזמן שדיברתי עם "
ישה אחת והתחילה לתלוש את הפוסטרים שלי. ניגשתי אליה ושאלתי אותה מישהי, הופיעה א

מה היא עושה, אבל היא דחפה אותי ואמרה לי: 'אני לא שואלת אותָך. זה עמלק ולא יהיה עמלק 
בישראל'. אמרתי לה שזה מרחב שאפשר לתלות בו פוסטרים ואסור לה לעשות את זה, זו עברה 

גם אם היא לא מסכימה איתי וזו בסך הכל מסיבהעל החוק. זכותי להביע את דעתי  ". 

האישה המשיכה לתלוש את הפוסטרים, לדחוף את קול ולצעוק: "אתם עמלק". אחרי שקול ציינה 
בפניה שהיא בחורה היא נענתה בקריאות "קוקסינל". "הוצאתי את הטלפון והתחלתי לצלם, לא 

ותך וקוראת למשטרה'. האישה התחילה הייתה לי כוונה לתקוף אותה. אמרתי לה: 'אני מצלמת א
ללכת מהר, אמרתי לה: 'אני לא 
מוכנה שתתחמקי, אני מצלמת 

אותך', אז היא ניגשה אליי, חטפה 
לי את הטלפון מהיד וריסקה אותו 

על הרצפה. היא ניסתה להכות אותי 
בתיק שלה ואמרה לי שחבל 

שהמשפחה שלי לא מתה בשואה, 
שיש לנו מחלות, שאני קוקסינל, 

שאין לנו זכות לחיות וחבל שאנחנו 
בכלל בחיים ושעוד רגע נגיע 

לשכונה שלה ונראה מה יעשו לי". 
כעבור כמה דקות הגיעה ניידת 

משטרה והפרידה בין קול לאישה. 
 .""השוטרים אמרו שאין מה לעשות

 
 קול ל' קולטון. צילום: איליה מלניקוב

  



                                                              
 

עורך דין ואב  – 34יהושע שוחט גורטלר, 
 לתאומים

 סירבו להשכיר לו ולבן זוגו דירה בתל אביב

בשנה שעברה, כשציפו לתאומים, התכוננו יהושע ובן זוגו למעבר לדירה גדולה יותר שתתאים 
מצאו דירה במרכז תל אביב. בעל הבית לצרכים של משפחתם המתרחבת. בעזרת מתווך הם 

זוגו העירו הערות והעבירו  היה תושב זר והמגעים איתו התנהלו באמצעות עורך דין. יהושע ובן
טיוטה לחוזה מתוקן, וכבר הגיעו לשלב שבו התנאים והפרטים מוסכמים. "לקראת חתימה על 

החוזה העברנו את השמות המלאים שלנו ואת מספרי תעודות הזהות", אומר יהושע. "ביום שבו 
ל לחתום'. היינו אמורים לחתום על החוזה התקשר המתווך ואמר 'לצערי צריך לבטל, לא נוכ

כשדחקנו בו להסביר למה הוא היה נבוך מאוד. בעל הבית, שהיה כנראה איש דתי, הבין שאנחנו 
זוג גברים. הוא אמר שהוא לא מוכן להשכיר את הדירה לזוג גייז. זה נאמר במילים האלה על ידי 

 ."המתווך

רטית. "מתברר יהושע, עורך דין במקצועו, מסביר שבישראל אין חוק שמונע אפליה בשכירות פ
שחוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידוק ולמקומות ציבוריים חל רק על 

 ."עסקים", הוא מסביר. "אדם פרטי יכול להשכיר את הנכס שלו למי שהוא רוצה

 
 יהושע שוחט גורטלר, בן זוגו ליאור וילדיהם נועה ויובל. צילום: איליה מלניקוב

  



                                                              
 

תלמיד בחטיבת  – 13.5, איתי אחון זאדא
 ביניים וחניך באיגי

 הותקף פיזית ומילולית בבית הספר

כשאיתי יצא מהארון לפני כחודש וחצי, מעט לפני מצעד הגאווה, התחילו לרוץ שמועות בבית 
שהוא לא הספר. "בדיעבד התברר לי שבהרבה כיתות ריכלו עליי. היה אפילו אחד שאמר שמזלי 

היה אונס אותי. פעם אחת היינו בהפסקה, וכשרכזת הנוער חילקה לנו איתי בכיתה, אחרת הוא 
סוכריות צעקו לי 'יא מוצץ'. זה הצחיק אותי באותו הרגע, אבל מאוחר יותר הבנתי שזה עצוב. אני 

 ."לוקח הרבה דברים בצחוק כדי לא להיעלב

ת וביקשו בכל יום ניגשו לאיתי תלמידים לשאול אותו אם הוא הומו. אחרים הגדילו לעשו
מחבריהם להתרחק ממנו. "יום אחד כל השכבה יצאה לקולנוע", הוא מספר. "בדרך לקניון הלכתי 

עם חבורה של בנות. הן שאלו אותי אם אני הומו ואמרתי שכן. הן היו חמודות מאוד ולאט לאט 
התחברנו ויצאה ממני האוחצ'ה הקטנה. התחלתי לדבר איתן בחופשיות ובכיף וסיפרתי להן על 

מישהו שאני ממש רוצה. כשהגענו לחלק הכי רחב במדרכה שמעתי ילדים מדברים מאחוריי. 
אחד שאל: 'אתה הומו?'. הסתובבתי בלי לענות והוא פשוט בעט בי בחלק האחורי של הרגל 

והפיל אותי על 
הברכיים. נורא 

התעצבנתי והתחלתי 
לדחוף אותו. היו גם 

ילדים אחרים ששאלו 
אותי אם אני הומו 

תעלמתי מהם, אז וה
הם נתנו לי מכות על 

 ."העורף

 
איתי אחון זאדא. צילום: 

 איליה מלניקוב

 

 

 

 

 



                                                              
 

23תמירה ברין,   

 נפצעה כשהותקפה בבית קפה בקריות

תמירה מתגוררת בקריות. יום אחד, כשהתיישבה עם שתי חברות טרנסג'נדריות בבית קפה, 
 .הותקפה קשות על ידי אישה שישבה בשולחן סמוך

" הקפה הבחנו בזוג גברים וזוג נשים יושבים ומתחילים לצחקק עלינו ולדבר עלינו בקול רם בבית 
בלי דין וחשבון, בפרהסיה", היא אומרת. "הן אמרו 'הנה קוקסינל' ונקרעו מצחוק. אני לא אוהבת 

לענות, אני לא קשורה לדברים האלה, אבל החברות שלי שאלו אותן: 'על מה אתם צוחקים?'. גם 
חלתי לצחוק, אני לא נראית טרנסג'נדרית וזה מצחיק לראות איך זה יוצא בסביבה, כשאני אני הת

עם אנשים. הבחורות בשולחן ליד התחילו להתחמם על חברות שלי ואמרו: 'קומי אם את גבר. 
בואי מכות'. הבחורה, לא הגברים שלצדה, קמה ואחריה גם החברות שלי. הבחורה פשוט 

סות באוויר. כוס אחת פגעה לי בפרצוף והתנפצה בתוך הפנים שלי, התחילה לצעוק ולהעיף כו
כוס זכוכית. אמבולנס פינה אותי לבית החולים, וזה השאיר לי מזכרת טובה לכל החיים על 

הפנים. מאוד מכבדים אותנו כאן בקריות", היא מוסיפה. "זה שיש קומץ שלא מכבד זה משהו 
 ."אחר

 
 תמירה ברין

 



                                                              
 

מילואים ופעיל באיגיחייל  – 24דניאל,   

 הושפל מילולית במהלך שירותו בצוק איתן

ביחידות הלוחמות וביחידות העורף. עם  –חברים בקהילה הגאה ממלאים בצה"ל תפקידים רבים 
 .זאת ולמרבה הצער, צה"ל עדיין איננו מרחב בטוח בעבור להט"בים

" ל. "אני משרת בסוללת כיפת זה היה לפני שנה, הייתי במילואים במבצע צוק איתן", מספר דניא
ברזל. היו מגיעים אלינו אנשים לבקר ומביאים תרומות של אוכל ובגדים. יום אחד בא אוטובוס 

של האגודה למען החייל. הם הביאו לנו מתנות והמפקד ביקש שנעמוד בחי"ת כדי שהוא 
המבצע  והמתנדבים יוכלו לומר משהו. אחד המתנדבים התחיל לנאום ואמר דברים רגילים על

ואז הוסיף: 'כל הכבוד לכם שאתה פה מִגנים על המדינה. שימו לב מה קורה בתל אביב. כל 
ההומואים והלסביות האלה מפגינים נגד הצבא'. לקח לי כמה שניות להחליט אם ללכת או לא 

 ללכת. נכנסתי לחי"ת תוך כדי שהוא מדבר ואמרתי: 'סליחה, אני הומו ואני כאן'. הוא אמר: 'אוקיי,
אוקיי, אז אתה בסדר', כאילו השאר לא בסדר ואני יוצא מהכלל. ואז הגיעה מתנדבת אחרת 

 ."'שאמרה: 'מה אתה מתגאה בזה בכלל? מה אתה מספר את זה? אין לך במה להתגאות

בשלב הזה החלו הרוחות להתלהט, ודניאל הובל על ידי חבריו לאוהל. "לא חוויתי איזו אלימות 
"הוא  ספציפית", הוא מסביר.

לא אמר לי את זה באופן אישי, 
אבל הוא מייצג משהו, הוא בא 

להגיד תודה. למה בדברים 
שלו הוא צריך להשפיל קבוצות 

אחרות? לכל אחד יש דעות 
משלו. בתור חייל שבא להגן 

על המדינה, היה לא נעים 
היחס הזה כאל חייל סוג 

דניאל לא למרבה הצער,  ב'".
להגנת מפקדיו בשטח. זכה 
התנצלו על המקרה ואמרו הם 

שלא ידעו מה לעשות באותו 
 .הרגע

 
 דניאל. צילום: איליה מלניקוב

 

 

 



                                                              
 

תלמידה וחניכה באיגי – 17רותם,   

 ספגה השפלות חוזרות מצד מורה בבית הספר

מערכת החינוך אינה מקיימת מרחב בטוח בעבור בני נוער להט"בים. המקרה של רותם מדגיש 
צוות המורים פועל באלימות כלפי בני הנוערשלא רק התלמידים, לעתים גם  . 

יש בית ספר ליד חדרה שהוא גם פנימייה שאני לומדת בה באקסטרני", אומרת רותם. "אלו "
ל לסיים בגרויות. למורה ללשון היו תמיד הערות. קבוצות קטנות, היחס אישי וזה יהיה לי יותר ק

אנשים בכו בגללה. בבית הספר שלי  היא השפילה תלמידים ולא רק בגלל נטייה מינית, והרבה
יש תלמידים הומואים והיא הייתה אומרת להם: 'אתה לא הומו' או 'זו מחלה'. פעם היא אמרה לי 

מול כל הכיתה שכל הצמחים שצמחו בבית הספר נבלו בגללי, זה היה המשפט שהכי התאכזר 
 ."אליי. זה השפיל אותי

הקשר. "הייתי עוברת לידה והיא הייתה  רותם מספרת שלפעמים ההערות האלו נאמרו ללא
אומרת לי מילים כאלה, פשוט מסתכלת עליי וצוחקת", היא מספרת. "ולא רק זה, היא הייתה 
אומרת לילדים להתרחק ממני. המורה שלי הייתה אומרת לחברים שלי שאני אשפיע עליהם 

לה בכתף קרה. לרעה בהתנהגות שלי ובמיניות שלי". רותם החליטה לספר למנהלת אבל נתק
"הסברתי לה למה אני לא נכנסת לשיעורים, שיורדים עליי בגלל מי שאני והמנהלת אמרה לי: 'זה 

לא נושא השיחה כרגע, נושא 
השיחה זה שאת לא לומדת וזה 

 ."'מה שמעניין כרגע

המקרה התפרסם, נציג איגי הגיע 
לבית הספר והמורה הודתה. 

המנהלת מצדה הכחישה. רותם 
יר את המורה ביקשה להשא

בתפקידה והמורה עדיין מלמדת. 
 .לידיעת שר החינוך

 
 רותם

לדיווח על אירוע להט"בופובי 
אפשר לפנות למרכז ניר כץ 

למאבק באלימות 
ובלהט"בופוביה באתר האגודה 
או בקו החם "יש עם מי לדבר", 

 6205591־03

תודה לאיגי, ארגון הנוער הגאה, 
ולאגודה למען הלסביות, 

ההומואים, הטרנסג'נדרים 
והביסקסואלים בסיוע להכנת 

 .הכתבה
 

 

 



                                                              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                              
 

 4נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נאבקות/ים במגדור בבתי הספר 

 



                                                              
 
 

מוסרית של היועץ המשפטי חיים  מה שהחל בהוראה
כהן, המשיך בפסיקה תקדימית של אותו חיים כהן, 
הפעם כשופט עליון והסתיים לפני חצי יובל בביטול 

האיסור על משכב זכר בישראל. בתרגיל מבריק, 
מתחת לאפם של הח"כים הדתיים, הצליחה שולמית 

אלוני להעלים את האיסור על "יחסים שלא כדרך 
"הטבע  

 
 

 


