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אורנה בנאי: "עד גיל 40 קיוויתי
שזה יעבור לי"

אחרי כשנתיים שהיא חיה מחוץ לארון כלסבית גאה, מספרת הקומיקאית, יחד עם
הוריה, על החיים עם הסוד שהפך לנטל במשך כמעט 20 שנים. "זה לקח ממני המון

אנרגיה", היא אומרת. הוריה, שמודים כי התביישו בנטייתה המינית, מכים היום על
חטא. "צר לי על התגובה שלנו", אמרה אמה

| פורסם 27/12/13 23:02 חדשות|אילן לוקאץ'

"היה לנו קשה" | צילום: חדשות 2

רק באמצע שנות ה-40 שלה, לפני שנתיים, יצאה אורנה בנאי מהארון. היום היא מתוודה

שהסיבה שבגללה במשך עשרות שנים סירבה להודות שהיא לסבית - הייתה המשפחה:

האבא השופט והאמא - מנהלת התיכון בבאר שבע, שהתביישו וביקשו שלא תספר. עד היום

הם לא התראיינו, אבל השבוע הם ישבו עם כתב חדשות 2 ודיברו בגילוי לב נדיר על

הטעויות שעשו ועל יסוריי המצפון.

רוצים לקבל עדכונים נוספים? הצטרפו לחדשות 2 בפייסבוק

אמיר כבר בן 10 ומיקה בת שש וחצי, ואמא שלהם, אורנה, מרגישה בזמן האחרון הרבה יותר

טוב. לאורנה בנאי יש מופע סטנד אפ שבו היא צוחקת על כל מה ששמרה בבטן 45 שנים

ארוכות מדי, והחיוך המקסים שלה כבר משקף יותר את מה שקורה בפנים.

"אני באמת הרגשתי ממש בשלה לצאת. כמעט רקובה מרוב בשלות", היא אומרת בחיוך.

"הסוד הזה מהציבור ומהתקשורת, בהיותי אדם שהוא חלק מהתקשורת - לקח ממני המון

אנרגיה. מהבחינה הזאת באמת יש הקלה. זה שאני יכולה לדבר על זה ולהגיד את זה בגאווה

אפילו. הטיימינג היה כזה שאני אעביר את המסר באופן מאוד שלם גם לילדים שלי. היום, הם

גם יודעים שאני לסבית גאה".

אמה של אורנה: "היה לנו מאוד קשה;

התביישנו"

הילדים, היא אומרת, שינו את חייה. הוציאו אותה מן

החיטוט העצמי. עדיין היה הדבר הזה שכולם ידעו,

אבל לא נאמר במפורש. לפני שנתיים היא השתחררה

מעולו של הסוד הגדול שנאלצה להחזיק כמעט 20

שנים. "עד גיל 40 קיוויתי שזה 'יעבור לי', או לא הייתי

גאה בזה במיוחד. חשבתי שזה פגם. לא היה לי קל

עם זה. זה כנראה משהו קדום של איך שקיבלו אותי בבית. עם זה צמחתי, וצמחתי לא כל כך

טוב. זה לא שמהתחלה אמרו לי 'זה בסדר'. אמרו לי: 'לא, זה לא טוב'".

הוריה, שופט מחוזי ומנהלת בית ספר, התקשו מאוד. היום הם מדברים לראשונה מול

מצלמה על תהליך היציאה שלהם מן הארון. "כשאורנה הודיעה לנו שהיא לסבית ושהיא חיה

עם אישה - היה לנו מאוד קשה", סיפרה אמה של אורנה, שמחה בנאי. "לא הכרנו מישהו או

מישהי שחי עם בן המין שלו; אנחנו מדברים על למעלה מלפני 20 שנים. מאז עברנו כברת

דרך וצר לי היום מאוד על התגובה שלנו. התביישנו. היה גם קצת פחד, מה בעצם הולך

לקרות עכשיו? איך בונים משפחה? ונכון, חששנו גם ממה שתאמר הסביבה".

השופט (בדימוס) יצחק בנאי, אביה של אורנה, סיפר גם הוא על החוויה האישית שלו. "יש

דברים בחיי הילדים שלך שבהם אתה לא יכול להתערב", אמר. "גם לגבי הבחירה שלה עם

נשים. אין לנו אפשרות בעניין הזה להשפיע. היא החליטה שזה הצורך שלה. קיבלנו את זה,

גם אם לא אהבנו את זה".

"התייחסנו לעניין הזה כאל סוד", הוסיפה האם. "גם לגבי אורנה. לא מעלים את הנושא הזה.

לא מספרים לחברים. לי נדמה שלאורך הזמן קצת הבנו שהחברים שלנו יודעים אבל הם לא

פותחים את זה. הם יודעים שלא נוח לנו". בדצמבר לפני שנתיים, בכתבה גדולה בידיעות

אחרונות, אורנה הודיעה סופית שהיא אכן לסבית ושהיא חיה עם אישה וטוב לה עם זה. "אז

יצאנו מהארון", אמר יצחק. "אורנה, כפי שהיה לה הצורך להיות עם נשים, כך היה לה הצורך

לספר על כך. להוציא את הסוד הזה מן הבטן".

"התקשרתי אליה", אמרה שמחה. "אמרתי לה: יישר כוח. אני חושבת שעשית את זה נכון,

ואני קצת פוחדת להגיד שמאוחר מדי. יכול להיות שהיה צריך לעשות את זה קודם. טעינו,

אני מבקשת סליחה".
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 אלה לי יוצאת מהארון
 עומרי חיון

10/10/2020 

16:23 

הזמרת אמרה בראיון: "אני לא מגדירה את עצמי, אני יכולה להתאהב באישה, אני 

 ."יכולה להתאהב בגבר

אחרי שהגיעה רק למקום השני בכוכב הבא ולצד השמועות על יחסים עם אור עמרמי 

ברוקמן, החליטה אלה לי לדבר על חיי האהבה שלה: "אנשים לא מפסיקים לנסות להצמיד 

לי בני זוג. אבל בסדר, תעשו מה שאתם רוצים, אני בסופו של דבר יודעת עם מי אני 

נמצאת ועם מי אני לא נמצאת. כשאני אמצא משהו ואני ארגיש בטוחה בו אז אני אוציא 

 ."אותו. עד אז תגידו מה שאתם רוצים, לכו על זה, תהנו, אם זה עושה לכם טוב

מדברת על זה: אני לא מגדירה את עצמי, אני  עוד הוסיפה: "זאת הפעם הראשונה שאני

יכולה להתאהב באישה, אני יכולה להתאהב בגבר. אני מתאהבת בנשמה של בן אדם, לא 

במגדר שלו. אני לא מחפשת מגדר, אני מחפשת נשמה, ואני יכולה להתאהב בהכל. אני 

 ."חושבת שאני יכולה להחליט לבד מה אני רוצה ומה אני לא רוצה

רה: "אני חולה על אור, הוא אחלה בנאדם, אבל לא היינו ביחד. לא היה. על אור אמ

בהתחלה זה עוד היה מובן, כל השאלות האלה, 'אתם ביחד? אתם ביחד?'. לאט לאט זה 

נהיה מעצבן, באיזשהו שלב אתה אומר 'די, אנחנו לא ביחד, תעזבו אותנו, אנחנו ילדים, 

בעולם, האייטם עם ליאם, אני לא זוכרת אם  זה הכי מצחיק ?ליאם גולן .תנו לנו לחיות

שלחתי לו או הוא שלח לי אבל צחקנו על זה ממש. שימשיכו לשאול, אין לי בעיה להגיד 

 "את אותו דבר. אנחנו לא ביחד



מהארון: "מהיום אתם יכולים  אצי רעונה בכוכ
 "'לקרוא לי דולב 'ההומו

כוכב "פלמח" ו"נעלמים", השחקן דולב מסיקה, החליט לצאת מהארון באופן 
 כל הפרטים• פומבי לכבוד היום הבינלאומי למאבק בלהטפוביה 

 אבוטבול משה

 20:31, 17/05/2020פרסום ראשון: 

 עשו סאב

אך גם לאחד מכוכבי  ,מיוחד חברתי קמפיין עימו היום הבינלאומי למאבק בלהטופוביה הביא
הנוער האהובים להגיד בפומבי את מה שהסתיר עד כה מהקהל שלו ויצא מהארון בפוסט 

 .מרגש

אן ועדיין נדמה שזה 'אישיו', אך לצד זה כל יציאה מהארון של כוכב או כוכבת נוער כ 2020
מעבירים את המסר החשוב ונותנים כוח לקהל שלהם לעשות את הצעד לכך. היום )א'( 

פרסם השחקן דולב מסיקה )"פלמח", "נעלמים", "כיפת ברזל", "אופוריה"( פוסט ברשתות 
בסיומו החליט לצאת מהארון בפומבי כהומו. אל הפוסט החברתיות שלו לכבוד יום המאבק ו

 .צירף סרטון מהופעה שלו בה בין היתר דיבר על משיכתו המינית והתגובה לכך בעיר בה גדל
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קראתי פוסט של חברה על זה שהיום "
זה היום הרשמי למאבק 

היא כתבה בפוסט על  בלהטופוביה,
בושה, קראתי את זה מיד כשקמתי, וזה 
תפס אותי. כמה בושה היא חלק כל כך 

בושה  דומיננטי מזהות מינית שונה.
מההורים, בושה מהדודים, בושה 

מהחברים בכיתה, מהשכנים, מהמוכר 
ם הוא יגלה, איך אני בסופר בשכונה, שא

אוכל להסתכל לו בעיניים?! זה שמעון 
מהסופר, מה זה, זה משפחה! אני לא 

זה מנהל אותך. בכל הרמות.  אוכל לעשות לו את זה, אני מעדיף להישאר בארון ולהתבייש.
באיך שאתה מדבר, על מה אתה מדבר, באיך אתה מחזיק את הגוף, כי נגיד ברור שאם 

זה מנהל אותך כי זה  יבות וחזקות אז אתה לא אוהב **ן. זה ידוע.הידיים שלך מאוד יצ
מפחיד, כי תמיד מישהו עלול לגלות. לגלות את ההיסטוריה במחשב, לגלות שנפגשת עם 
בחור, לפתוח את הפלייליסט שלך ולגלות שיר של קרן פלס ולהבין. כי באמת, קרן פלס?! 

 .כמה הומו אפשר להיות? פחד אלוהים", הוא כותב

הפחד הכי גדול הוא, שאם אנשים ידעו, הם ייגעלו, יתרחקו ממך ויכעסו עלייך, על "
בדויה כל הזמן הזה ושכל האנשים הכי קרובים אלייך פשוט  שהסתובבת ביניהם בזהות

ייעלמו ושתישאר לבד עם ה'בעיה' הזאת. אז לשמחתי אני חי בתקופה מדהימה ומוקף 
במשפחה וחברים מדהימים, שלכולם ברור שזה טבעי ובריא להימשך ולאהוב, לא משנה למי 

 "!בעיה' ושפשוט הכל טובשאין ' -ואת מי. הפוסט הזה הוא תזכורת לכולם וגם לעצמי 
 

את דבריו חותם מסיקה בהצהרה רשמית: "אז מהיום אתם יכולים לקרוא לי דולב 'ההומו' כמו 
בסרטון המצורף. יום נפלא אה, וכנראה שגם הבן של שמעון מהסופר הומו, אז הכל טוב, 

 "...אולי הוא באמת יהיה משפחה מתי שהוא

https://www.frogi.co.il/articles/author/%D7%9E%D7%A9%D7%94+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9C
https://www.frogi.co.il/relationships/pride/32392
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סלבס
"לא פשוט לעבור את הג'ונגל של גיל

ההתבגרות כשאתה הומו"
אחרי שנים של שמועות בעניינו, סערת האימוץ האחרונה גרמה לכוכב הילדים דניאל

מורשת לעשות מעשה ולצאת בפוסט שמפזר את הערפל סביבו. "אני אמנם רק בן 23
אבל מרגיש שיותר מדי זמן עמדתי בצד ושתקתי", כתב בפוסט, "אז כן, את חיי אני

אחלוק עם גבר"

| פורסם mako 17:12 19/07/17|עדן יואל

instagram :צילום

מורשת דניאל

דניאל מורשת, כוכב סדרות הנוער "גאליס", "הקלמרים" ו"כדברא" החליט לשבור שתיקה,

ובחר לצאת מהארון בפוסט בועט בחשבון האינסטגרם שלו. מורשת פנה אל עוקביו (ויש

199,000 כאלה), וכתב:

אני אוהב את המדינה שלי. אני מתרגש מההמנון, מהדגל ומעם ישראל. אני יהודי גאה,

אפילו מסורתי, שקידוש ליל שבת עם המשפחה הוא החלק הכי חשוב לו בשבוע... תרמתי

שלוש שנים מחיי לצבא ההגנה לישראל בגאווה גדולה ובאהבה גדולה ואני משלם מיסים...

אבל בימים האחרונים משהו התערער. כשסוף סוף נפל לי האסימון שהמדינה שאני כל כך

אוהב ושאמורה להיות הבית המגונן שלי, לא חושבת שאני ראוי להקים בה משפחה. אני

אמנם רק בן 23 אבל מרגיש שיותר מדי זמן עמדתי בצד ושתקתי. אז כן, את חיי אני אחלוק

עם גבר. כי ככה אלוקים רצה".

מורשת מצטרף לגל של סלבס שיצאו במחאה נגד המלצת הממשלה שלא לתת למשפחות

להט"ביות לאמץ ילדים. הראשון להביע עמדה נחרצת היה הראל סקעת, ובמהרה הצטרפו

אליו גם תומכים לא להט"בים כמו אביבית בר זוהר וסטטיק. על אף שגם בפוסטים של

אביבית וסטטיק הופיעו סיפורים מחייהם האישיים, החשיפה של מורשת עולה שלב ומזהה

אותו סופית עם הקהילה הגאה.

"הגיע הזמן שנודה שכבר מזמן לא מדובר בקהילה, מכונסת, מבודדת ובדלנית, אלא בציבור.

ציבור שלם. ציבור של חילונים, דתיים, ימנים, שמאלנים, יהודים, ערבים, רופאים, עורכי דין,

אנשי צבא, מורים ופוליטיקאים שמשרתים בצבא, משלמים מיסים וחיים במדינה הזאת כמו

כולם", כתב מורשת, ופנה גם למעריצים הצעירים, שנחשפו אליו ואל פועלו לאורך הקריירה.

"לא פשוט לשרוד את הג׳ונגל של גיל ההתבגרות, עוד יותר לא פשוט לעבור את זה כשאתה

הומו. הגיע הזמן להגיד די לבורות. הגיע הזמן שנחשוף בפני נוער ככלל ונוער להטבי בפרט

את הנראטיב שללהטבים יש עתיד פה, שיש להם תקווה. לא להתחבא מאחורי הפחד

לבלבל. כי ההפך הוא הנכון, יש לנו את האפשרות למנוע מהם את הבלבול. להראות להם

שיש להם מקום, שהם שייכים".

התרגשנו מדי, ואנחנו שמחים בשמחתו של דניאל ומברכים אותו על האומץ.
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מוזיקה
הראל סקעת מודה בנטיותיו המיניות

אחרי שנים של שמועות יכריז הזמר על נטיותיו ההומוסקסואליות בסרט שישודר בערוץ
2. "אני לא מסתיר שום דבר. כשיהיה לי בן-זוג לא אסתיר אותו בבית ואעשה מה שאני

רוצה", יאמר סקעת
| פורסם mako 06:59 22/10/10|אסף נבו

יוצא מהארון. הראל סקעת | צילום: רויטרס

הראל סקעת

הבוקר יהיו לא מעט אנשים שיוכלו לומר לחברים

שלהם "אמרתי לך", ויהיו כאלה שהלסת שלהם

תישמט כלפי מטה. הזמר הראל סקעת, שהשמועות

על נטיותיו המיניות התרוצצו במשך שנים, צפוי

"לצאת מהארון" בסרט שישודר בערוץ 2 ולהכריז על

נטיותיו ההומוסקסואליות, אחרי שנים של הסתרה.

"אני מאוד שומר על הפרטיות שלי, אבל אני לא

מסתיר שום דבר", יאמר סקעת בסרט. "גם כשיהיה לי בן זוג לא אסתיר אותו בבית ואעשה

מה שאני רוצה", יוסיף - כך מדווח הבוקר עיתון "ידיעות אחרונות", שמצטט גורמים

המקורבים להפקת הסרט.

"אני חושב שאלוהים ברא אותי בצורה מסוימת, שאני מאוד אוהב אותה ומאוד שלם איתה",

ממשיכים ומספרים המקורבים להפקת הסרט, שעוקב אחרי סקעת עוד מהתקופה בה ייצג

את ישראל באירוויזיון.

העיסוק בנטיותיו המיניות של הראל סקעת התגבר לאחרונה, כשהופיע בעצרת הזדהות עם

קורבנות הרצח בבר-נוער במלאות שנה לטרגדיה. השתתפותו באירוע עוררה מיני-סערה

תקשורתית כשלא עשה באופן גלוי את הקישור הברור בין הופעה בעצרת לבין נטיותיו. אולם

בראיון ל- mako אמר סקעת: "הרגשתי מצוין ואני מאוד שמח שעשיתי את זה. אני ממש

שמח, זה עשה לי ממש ממש טוב, בתור בן אדם בעיקר. הייתי עושה את זה גם עוד עשרים

פעם".

לא מנצל את המהלך כדי לקדם אלבום חדש

המהלך הנוכחי של סקעת מגיע אחרי שנים בהן הדפו הוא ומנהליו ויחצניו כל שמועה וניסיון

"להוציא אותו מהארון בכוח". אולם יש לציין כי בניגוד לאמנים אחרים כמו יהודה פוליקר,

עברי לידר, קורין אלאל ואמיר פיי גוטמן, בוחר סקעת להתוודות על נטיותיו שלא בצמוד

להוצאת אלבום חדש וכחלק ממסע יחסי ציבור מתוקשר היטב שנועד לקדם דיסק.

הראל סקעת פרץ לחיים הציבוריים כפיינליסט גמר העונה השנייה של "כוכב נולד", בו

הפסיד במפתיע להראל מויאל. באותה עונה ביצע שורת קאברים זכורים כמו "הנני כאן",

"עודני ילד" ו"בתוך".

כשנה לאחר מכן הוציא סקעת אלבום סולו ראשון שהגיע למעמד "אלבום פלטינה".

האלבום, שנשא את שמו, כלל להיטים רבים, כמו "כל הציפורים" ו"משהו ממני". ביניהם

כמובן גם שיר האהבה לאישה "ואת", שחיברה קרן פלס. השיר נבחר ל"שיר השנה" ודחף

את סקעת למעמד "זמר השנה".

כמו כן הופיע הראל סקעת בתפקיד יצחק רבין במחזמר על חייו. בהמשך הסתכסך עם חברת

התקליטים "הד ארצי", סכסוך שהוביל להשעייתו מהקלטות למשך כשנה בצו בית משפט.

אולם משהסתיים הסכסוך המשפטי הוציא סקעת אלבום שני וכאמור אף ייצג את ישראל

באירוויזיון בשנה האחרונה עם השיר "מילים". מאז הוא עסוק בעבודה על אלבומו השלישי

ובמקביל מקדם קריירה בחו"ל.

>> נינט בת 27; אייל גולן ראשון במצעד ההשמעות; ארז לב ארי נגד ש"ס: "אני דתי

ושמאלני" 
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סלבס
יהודית רביץ יוצאת מהארון

במסגרת סדרה חדשה שעוקבת אחרי גיבורי התרבות של ישראל, חושפת יהודית רביץ
לראשונה את מערכת היחסים שלה עם נעמי קניוק, בתו של הסופר יורם קניוק

mako 08:45 23/12/09 פורסם |

רביץ. "בן אדם מאוד ביישן"

יהודית רביץ

יהודית רביץ, אחת הזמרות המצליחות והמוערכות

בישראל, שידועה כקנאית בכל מה שקשור לחייה

הפרטיים, יוצאת מהארון בסדרה חדשה שתשודר

בערוץ 8 של "הוט".

במסגרת הסדרה "גיבורי תרבות", שעוקבת אחרי

האנשים שעיצבו את התרבות הישראלית לאורך

השנים, מכניסה רביץ את הבמאית סיון ארבל לתוך

ביתה וחושפת בפניה את הזוגיות רבת השנים עם נעמי קניוק, בתו של הסופר יורם קניוק.

העיתון "ידיעות אחרונות" מפרסם הבוקר מספר ציטוטים של רביץ מתוך הסרט. באחד מהם

פונה רביץ לבמאית הסרט ואומרת: "אני יודעת שיש כל מיני דברים שאת נורא רוצה לדבר

איתי עליהם. אבל אני פשוט באמת באמת בן אדם מאד ביישן. ומאוד מאוד פרטי".

רביץ היא לא האמנית הראשונה שבוחרת לצאת מהארון דרך אמצעי התקשורת. קדמו לה

הזמרת קורין אלאל שבחרה לעשות את זה בתוכניתו של קובי מידן בערוץ 2, "פגישה לילית",

בשנת 2001; עברי לידר יצא מהארון בראיון לגל אוחבסקי; אמיר פיי גוטמן בחר לעשות זאת

בראיון ל"ידיעות אחרונות" לקראת צאת אלבומו "דבש בכוורת", ורונה קינן חשפה את

נטיותיה המיניות בראיון ל"7 ימים".

>> אורי גוטליב וחן יאני כבר לא מכחישים
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גדולה מהחיים: מנער מוסלמי לכוכבת רשת 
 מצליחה

״המשפחה דרשה ממני להתרחק מהאחיות 
שלי, קראה לי חולה סוטה והאמינה שאני 

כי אני רק  -איזו חיה שאין לה לב ורגשות 
כוכבת הטיקטוק • רוצה להיות אישה״ 

העולה, לידור טאלב, החליטה לחשוף 
בפוסט אמיץ באינסטגרם את הקשיים שהיא 

חווה כטראנסית. שוחחנו איתה על חוסר 
הקבלה שמביעה משפחתה, על התגובות 

הרעות, החששות והפוסט באינסטגרם 
 ששינה את חייה

 פיליפוביץ יעל

 15:00, 23/03/2020פרסום ראשון: 

 עשו סאב

נולדה כנער מוסלמי בשם מוחמד, שכל   (18)טאלב לידור
חלומו היה רק לשיר, לדגמן ושיקבלו אותו כאישה. את 

היציאה מהארון כטראנסית חשפה טאלב בסרטון מרגש 
באפליקציית ״הטיקטוק״ הידועה, סרטון שצבר כבר 

צפיות. כיום, טאלב מיוצגת על ידי  300,000-למעלה מ
ומנהלת חשבונות אינסטגרם  Talenteam ,סוכנות

וטיקטוק מצליחים במיוחד. לפני זמן מה, החליטה כוכבת 
הטיקטוק לחשוף בפוסט אמיץ באינסטגרם את הקשיים 
שהיא חווה כטראנסית, את חוסר הקבלה שמגיע בעיקר 

היא  -ממשפחתה, ואפילו חשפה שרק בגלל המגדר שלה 
 .רגישה שחייה בסכנהמ
 

הרגשתי צורך לבקש עזרה " ?המשפחה תגובת הייתה ומה זה? פוסט לשתף החלטת מדוע
מהקהל שלי ברשתות החברתיות, בעיקר כי רציתי שמישהו יעזור וישמע אותי. רציתי מישהו שאני 

אוכל ״להיאחז״ בו ולדעת שאני לא לבד. הפוסט תפס תאוצה וקיבלתי המון תגובות מחממות. 
סט שפירסמתי, הם התקשרו ואמרו לי שאני חולה. הם איימו על חיי כשהמשפחה ראתה את הפו

ודרשו ממני להתרחק מהאחיות שלי. אמא שלי ביקשה ממני לעשות את הכל בשקט ולא לצאת עם 
 ,ך אינסטגרם."זה החוצה, אך בכל זאת בחרתי לשתף את הקהל שלי כי לא יכלתי לשאת את זה עוד

@LIDOR_ 
 והאם לפעול החלטת לבסוף כיצד הבית. את לעזוב תצטרכי שבו למצב הגעת כי סיפרת בפוסט

נדרשתי לעזוב את הבית כי רצו שאתרחק מאחיותיי. ? הזה התהליך בכל לצידך מישהו היה
בהתחלה לא ממש היה מישהו לצידי, למעט חבר אחד טוב שלי ועם הזמן גם הסוכנות שלי ואמא 

 ."יחד עם אחיותיי בדירה נפרדת משאר המשפחהשלי. דיברתי עם אימי וכרגע אנחנו גרות 
 ?איתן התמודדת כיצד כן, אם החברתיות? ברשתות או ברחוב רעות בתגובות נתקלת האם

אני מקבלת הרבה תגובות לא נעימות ברחוב, קללות ואפילו יריקות. גם ברשתות לצד התגובות "
יש דברים שלא אומרים וזה לרוב  הטובות יש המון תגובות פוגעות. אני מנסה להתעלם אבל זה קשה,

מאוד פוגע. בסופו של דבר, אני מנסה להמשיך הלאה, להסתכל על התגובות החיוביות ולדבר על 
צילום מסך מתוך © נדרשתי לעזוב את הבית כי רצו שאתרחק מאחיותיי" "."השלילי עם חברים שעוזרים לי ומעודדים אותי

 LIDOR_TALB@ ,אינסטגרם
 היית או מתחרטת שאת משהו יש והאם שעברת? הזה התהליך בכל ביותר הקשה הדבר היה מה

מודד עם התגובות ברחוב. אבל הכי קשה לי היה לספר להורים על היציאה מהארון ולהת?בו משנה
אני לא מתחרטת ולגמרי לא הייתי משנה דבר, כי גם אם זה לא היה קורה עכשיו, זה היה קורה 

 ."מאוחר יותר
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שלחו להדפסה  

לחצו כאן
להגדיל הטקסט

ארתור בהלם: מר עכבר יצא מהארון

רוחות השינוי מגיעות לסדרת הילדים הוותיקה והאהובה "ארתור". בפרק הפותח את העונה החדשה, הילדים
מגלים שהמורה, מר עכבר, מאורס ואינם מרוצים ממי שהם מזהים בתור הכלה. הם מחליטים לעצור את

החתונה, אבל ברגע האמת מגלים שהמורה שלהם בעצם נישא לגבר
ynet

מר עכבר, המורה מסדרת הילדים האהובה ארתור, יצא מהארון. בפרק ששודר השבוע בארצות הברית - הראשון בעונה ה-22 של
הסדרה המונפשת, מתברר כי מר עכבר הוא הומוסקסואל, וכי הוא מאורס לגבר.

 

 

כשארתור והחברים שומעים לראשונה על האירוסין, הם מגיבים בתדהמה. הם עוד לא מבינים שמר עכבר עומד להינשא לגבר, אלא
מופתעים מעצם העובדה שהמורה שלהם מקיים חיים פרטיים מחוץ לבית הספר - תגובה אופיינית לגמרי לילדים (בשלב מסויים
בפרק, באסטר אף מרחיק לכת ואומר ש"מורים אפילו לא הולכים לישון!"). בהמשך, הילדים פוגשים את מר עכבר יושב לארוחת

צהריים עם אחותו, ומסיקים שהיא הכלה המיועדת. הם לא מרוצים מהזיווג: האישה המסתורית נדמית להם כמישהי שעלולה לאמלל
את חייו של מר עכבר, וכיוון שהם התלמידים שלו - הם אלה שישלמו את המחיר.

 

(PBS רשת) מר עכבר והחתן

 

באקט אופייני לחבורת הילדים, הם מחליטים לקחת את גורלם בידם - ולעצור את החתונה. אך ברגע האמת, הם מוצאים את מר
עכבר פוסע בזרועות שלובות עם גבר אחר, כחתן וחתן. כיוון שמר עכבר נראה מאוהב, ארתור והחברים מחליטים לחזור בהם

מהתוכנית הראשונית, ומשתתפים בחגיגות. העונה החדשה של סדרת הילדים תעלה לשידור בערוץ הילדים בקרוב.

 

(PBS רשת) פעמוני החתונה מצלצלים

 

זוהי לא הפעם הראשונה שסדרת הילדים האהובה, שקנתה לה מעריצים רבים גם בקרב ילדי ישראל, מציגה דמות גאה. הפעם
הקודמת הייתה בשנת 2005, בסדרת הבת שעסקה בטיוליו של באסטר ברחבי העולם. אז באסטר המריא למדינת ורמונט, ופגש שם
חבורת ילדים שסיפרו לו שיש להן אימא ואימא. כמו בפרק האחרון, גם אז הנטייה המינית של הדמויות לא נדונה באופן ישיר. תגובתו

של באסטר הייתה אז: "וואו, זה המון אמהות!"

 

הפרק החדש של ארתור מעיד על רצונם של היוצרים לשקף מגמות עכשוויות בעולמנו ההולך והמשתנה, ולהציג נורמליזציה של צורות
שונות של מערכות יחסים.  כזכור, לפני ארבע שנים נרשמה בארצות הברית היסטוריה, כשבית המשפט העליון העניק אישור חוקתי

לחייב את כל 50 המדינות לאפשר נישואים חד מיניים.

 

 

10:21 , 14.05.19
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 נבו, די! כוכב הרשת יצא מהארון

חשף כי הוא נמשך לבנים: "בעולם  21-המנחה בן ה

ת כך הרבה פייק, הפעם אני בוחר להיו-של כל

מלך זילברשלג פרגן: "אתה ילד קסם • אמיתי" 

 "וחבר מושלם

 דניאל שירין •

 18:12 22.09.2020 :עודכן ב 17:40 22.09.2020 :פורסם ב
85 

    
בתקופה שבה המדינה נמצאת בסגר )או לפחות אמורה להיות(, 

יש מי שהחליט דווקא לשחרר את אשר על לבו ולחשוף את 
 האמת שלו.

פרסם היום )שני( סרטון קצר  21-כוכב הרשת נבו עמרני בן ה
ובו יצא מהארון. "פאק נבו די", הוא פתח את הסרטון בדמות 

אגו הקומית המזוהה איתו, ולאחר מכן הגיח למסך בתור -האלטר
הוא עצמו ואמר: "האמת? היא צודקת, החלטתי שדי. אתם 

מכם? אז מכירים את זה שנוח לכם? שאתם מסתכלים רק על עצ
החלטתי שדי. החלטתי שאני לא יכול לתת לפחד לעצור אותי 

יותר. שאני לא יכול להישאר במקום שנוח לי, בעוד שיש אנשים שנלחמים על הקיום שלהם בכדור הזה. 
אני נבו ואני אוהב בנים. הומו, גיי,  -ולמה? רק כי הם אחרים. אז בואו נעשה את זה רגע מההתחלה 

ה...".משחק בקבוצה השניי  

עמרני פרץ ברשתות החברתיות לפני כשנתיים, הודות לסדרת סרטוני רשת של חיקויים של בנות והאופן 
שבו הן מתנהלות ברשתות החברתיות ובעולם העכשווי. קאצ' פרייז שהפך להיות מזוהה אותו במיוחד הוא 

חה תוכנית שליוותה את "פאק נבו די". בעקבות ההצלחה, עמרני הגיע מספר פעמים גם לטלוויזיה, כשהנ
 "נינג'ה ישראל ילדים" בערוץ הילדים.

", המשיך וסיפר, "שנים חשבתי שאני מקולקל, שיש 12"את הדבר הזה שקורה עכשיו הרצתי בראש מגיל 
בי בעיה, שעם הזמן זה יעבור, אבל הזמן עבר ואיתו ההבנה שזה כאן כדי להישאר. בשנים האחרונות 

ל אנשים דרך רשת האינסטגרם והטיק טוק והפעם אני מקווה שתבחרו בי הגעתי למאות אלפי לבבות ש
עוד פרט קטן שלא ישנה לרוב  -שוב, כי נטייה מינית כמו שאני רואה אותה היא כמו המידה שלכם בנעליים 

 האנשים את דעתם עליכם".

ובה: עמרני הודה שהופתע והתרגש לגלות את כמות האהבה שקיבל ממשפחתו, חבריו וסביבתו הקר
כך הרבה פייק, פילטרים -ההפך, רק העצים. בעולם שיש בו כל -לא פגע בכמות האהבה אליי  "זה

 והסתרות, הפעם אני בוחר להיות אמיתי. ככה, כמו שאני".

"החלטתי להפסיק להיות אנוכי ולספר את הסיפור שלי בקול רם כדי להיות קול במאבק חשוב של אנשים 
בכדור הזה, כי בתכל'ס אם זה היה תלוי בי, זה היה קורה מזמן, אבל יש כמוני, כדי שיהיה להם מקום 

להיות הומו  2020הם אלה שייכנסו אליו. כן, גם בשנת  -סביבי משפחה אוהבת שברגע שאני אצא מהארון 
 זאת קללה. בחייאת, אני נראה לכם כמו קללה?".

 
 

את הסרטון הוא סיים באיחול לשנה החדשה: "אני מאחל לכל אחד ואחת מכם להרגיש לפחות פעם את 
תחושת השחרור של לצעוד בעור שלכם, לא לפחד ללכת יד ביד עם בן או בת הזוג שלכם, לא להצטלם עם 

יודע ידידה כדי שלא יחשדו ולא לקבל כאב בטן כל פעם שמישהו שולח לך הודעה לאינבוקס של 'אני 
שאתה הומו', כי זה נכון, ועכשיו אני כבר לא מסתתר".  

הסרטון זכה בזמן קצר לתגובות רבות מצד חבריו של עמרני, בהם אגם בוחבוט, עדי ביטי, טום באום ועוד 
רבים אחרים שהתרגשו מהצעד שלו, והגדיל לעשות מלך זילברשלג שכתב: "אתה ילד קסם וחבר מושלם 

 שאני מאחל לכל מי שאני אוהב. אני אוהב אותך".

 

https://www.israelhayom.co.il/writer_articles?tid=56027
https://web.whatsapp.com/send?text=%D7%A7%D7%A8%D7%90%D7%AA%D7%99%20%D7%9B%D7%AA%D7%91%D7%94%20%D7%9E%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%AA%20%D7%91%22%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%20%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D%22%20%D7%A9%D7%90%D7%95%D7%9C%D7%99%20%D7%AA%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%90%D7%95%D7%AA%D7%9A%20https://www.israelhayom.co.il/article/803287
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 סתיו סטרשקו: "תמיד הרגשתי אישה"
הדוגמנית המצליחה מסבירה למה בחודשים האחרונים היא ביקשה שיפנו אליה בלשון נקבה. "אני 

רוצה להילחם למען הזכויות שלי ושל טרנסים וטרנסיות אחרות", ואומרת שזו "היציאה השנייה שלי 

 ביום שישי ב"ידיעות אחרונות" -איון המלא מהארון". הר

 10:36 , 28.03.17  פורסם:  הדר אלון

 

 קדמי רון צילום:סטרשקו סתיו אישה". הרגשתי "תמיד

 

  

 פוסט המצליחה הדוגמנית העלתה שבועות כמה לפני הערפל. מסך את לפזר עכשיו בוחרת סטרשקו סתיו

 לתהליך בלבד. סמנטי בעניין מדובר לא .נקבה בלשון אליה יפנו והלאה היום שמאותו ביקשה ובו בפייסבוק

 עצמה את רואה שהיא מסבירה מהארון", שלי השנייה "היציאה קוראת היא האחרונה בשנה עברהש

 הטרנס. דגל את בגאון ומניפה דבר, לכל כאישה

  

 שנחתה אחרי בראיון, אומרת היא אחרות", וטרנסיות טרנסים ושל שלי הזכויות למען להילחם רוצה "אני

 לא הטרנסיות, שאנחנו, העיקריות הסיבות "אחת בארץ. םלצילומי וקפצה מתגוררת, היא שם יורק, מניו

 להשתנות". חייב וזה אותנו מקבלת לא עדיין שהחברה היא עצמנו, את מקבלות

  

 שליחות. של סוג רואה היא האחרונה, בשנה שלה המשגשגת הבינלאומית הדוגמנות בקריירת גם

 בחברה, שלנו הקבלה של הארוך ליךבתה קדימה שלב כבר זה מגזין על נמצאות שלי שהפנים "העובדה

 עבודה". הרבה עוד יש מגדר. ללמוד מתכננת גם אני לכן מספיק. לא זה אבל

 

 

 פשוט זה במקום מהגדרות. לברוח שניסיתי מניחה "אני (.24) סטרשקו מספרת אישה", הרגשתי "תמיד

 בשם". לזה קראתי לא רק - אישה כמו הכל ועשיתי אישה כמו התנהגתי אישה, כמו התלבשתי

  

 למה?

 נוח". יותר לי היה ככה התגובות. עם ולהתמודד לאנשים עצמי את להסביר אצטרך שלא "כדי

 

http://pplus.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4929210,00.html


16.11.2020 עברי לידר יוצא מהארון בכתבה שתתפרסם ביום שישי ב - וואלה! חדשות

https://news.walla.co.il/item/157950 1/13

עברי לידר יוצא מהארון
בראיון שמתפרסם ב"סופשבוע" של "מעריב" מדבר הזמר עם גל אוחובסקי באופן גלוי על בנים ועל יחסים

יום רביעי, 19 בדצמבר 2001, 19:20

הזמר הפופולרי, יקיר הבנים והבנות, עברי לידר, יוצא מהארון בראיון מיוחד שערך
עימו העיתונאי גל אוחובסקי עם צאת אלבומו החדש והשלישי, "האנשים

החדשים". בראיון החשוב, שיגיח אליכם מחר מן השער של מוסף "סופשבוע" של
"מעריב", נותן לידר פומבי לראשונה לא רק לנטייתו המינית, אלא גם לפרטים

נוספים הקשורים למסכת חייו ההומואית, ביניהם הנשיקה הראשונה (בגיל 24),
וחייו המשותפים עם בן זוגו יניב וייצמן (מ"פ בגדוד 50 וסטודנט לפסיכולוגיה) מזה 4 שנים.  

על השאלה מדוע החליט לידר לנקוט בצעד דווקא עכשיו עונה הבחור כי הוא "לא רוצה שיחשבו שיש לי
סודות. אין לי סודות. הכל נראה לי הכי בסדר, החיים שלי יפים, השמש זורחת, ולמרות המצב הפוליטי וכל זה

- אני אישית נמצא בשלב טוב בחיים. ואני גם חושב שמגיע לקהל שהאמן לא יהיה כזה בעל סוד. ובאמת,
במקרה שלי לא היה אף פעם סוד ענק - מי שקורא את הטקסטים שלי ומקשיב לשירים, כבר מזמן היה צריך

להסיק את המסקנות לבד". 

לשאלה מדוע לא עשה את הצעד המתבקש בשלב מוקדם יותר השיב "לא חושב שפחדתי ממשהו... היא
(התקשורת) מטפלת בדברים האלו באיזו צורה נורא סנסציונית, ואז זה קצת מפחיד אותך כשאתה זמר

מתחיל... בעיני זה לא היה דבר סנסציוני, אלא חלק מהחיים שלי - אבל היה לי ברור מה יקרה מזה
בתקשורת... יש דברים שאני רוצה להגיד רק דרך השירים...". 

על היציאה מן הארון מספר לידר: "ביום שהכרתי את יניב ונהיינו חברים, האנשים הסובבים אותי הכירו את
יניב. זהו. זה אף פעם לא היה פוליטי כזה, ביני לבין עצמי זה תמיד נראה לי נורא בסדר ונורא טבעי. היו לי

חברות ואחר כך נהיה לי חבר". 

בכך הופך לידר לזמר הישראלי הפופולרי הראשון שיוצא מן הארון, ומצטרף לזמרת קורין אלאל, שעשתה זאת
גם היא לפני כמה חודשים. זמרים הומואים וזמרות לסביות ידועים נוספים מסרבים בינתיים לחשוף את זהותם
המינית האמיתית, וצעדו הכנה של לידר עשוי לסייע להם ולהצעיד את המאבק לשחרור ושיוויון מיני כמה וכמה

צעדים קדימה.  

מערכת וואלה תרבות מברכת את לידר על הצעד ומאחלת לו מכל הלב הצלחה עם תקליטו החדש.



 

 amitrahav8@ צילום: אינסטגרם ©

רכילות בקטנה: עמית רהב מספר על היציאה 

 מהארון

 סיגרון אושר, אבוטבול משה

 15:00, 17/04/2020פרסום ראשון: 

 עשו סאב

 

 בלי ארון

ימים", סיפר לראשונה הכוכב על  7עוד בענייני "המורדת"; בראיון שהעניק עמית רהב ל"
יציאתו מהארון ושיתף כי זו לא הייתה הפתעה במשפחה וכי לא באמת היה ארון ממנו היה 

צריך לצאת. רהב סיפר ששכשזה קרה כשהיה נער, השיתוף התקבל בצורה אגבית, מקבלת 
איתם גדל. "כולם ידעו והכל היה על השולחן משלב מאוד  ואוהבת בקרב המשפחה והחברים

מוקדם של חיי. לא הייתה שיחה דרמטית. לא היו ייסורים. להפך. זה היה כמעט כמו בדיחה. 
ניגשתי לאמא שלי, אמרתי לה מה אני מרגיש, היא חייכה אליי ואמרה, 'ממש הפתעת 

ן אצל אף אדם אחר במשפחה, השנה'. משם הכל התקדם מאוד טבעי. זה לא עורר שום עניי
כולל סבא וסבתא שלי. ככה זה צריך להיות. למזלי אחד מחברי הילדות הקרובים שלי היה 

גיי. אז היינו ביחד, בתוך חבורה של בנים ובנות, וגדלנו ככה, טבעי לחלוטין. עצם הביטוי 
העניין הזה.  'יציאה מהארון' הוא מיושן. כן, זה אני, ככה נולדתי, ביי. ככה צריך להסתכם

ברור לי שהמצב הזה תוצר של הרבה עבודה קשה של אנשים שהפכו את החיים של כולנו 
  ."כזכור, רהב גילם גם דמות של יוצא מהארון בסדרת הנוער "פלאשבק כאן לקלים יותר".

 

https://www.frogi.co.il/articles/author/%D7%9E%D7%A9%D7%94+%D7%90%D7%91%D7%95%D7%98%D7%91%D7%95%D7%9C
https://www.frogi.co.il/articles/author/%D7%90%D7%95%D7%A9%D7%A8+%D7%A1%D7%99%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%9F


16.11.2020 רן דנקר יוצא מהארון: "נמשך לגברים ולנשים"
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תל אביב - יפו 22°

גאווה
רן דנקר יוצא מהארון: "נמשך לגברים

ולנשים"
השחקן שיצא בעבר עם נינט טייב מספר כי בשלוש השנים האחרונות הוא חי עם בן זוג.
"בסוף, העניין הוא זוגיות. לבנות בית עם אדם שאתה אוהב. אני חושב שאף פעם בחיים

שלי לא הרגשתי בית כמו שאני מרגיש עכשיו"
| פורסם mako 08:04 22/07/15 גאווה

צילום: צ'ינו פפראצי

השחקן רן דנקר (31) יוצא מהארון ומספר כי בשלוש השנים האחרונות הוא חי עם בן זוג.

"פשוט התאהבתי", אומר דנקר. "מה שיותר מפתיע אותי מזה שאני בזוגיות עם גבר, זה

שאני שלוש שנים בזוגיות. נקודה". 

דנקר מסביר בראיון לאיתי סגל בידיעות אחרונות כי "המיניות היא עוד דרך של הנפש לבטא

את עצמה. היא מורכבת ובנויה מהמון חלקים. כסך האנשים כך סך האפשרויות המיניות. אני

נמשך לנשים ולגברים. למה צריך לצמצם את עצמנו כל כך להגדרה? לא רוצה להגדיר את

עצמי. בסוף העניין הוא זוגיות. לבנות בית עם אדם שאתה אוהב. אני חושב שאף פעם

בחיים שלי לא הרגשתי בית כמו שאני מרגיש עכשיו".

שחקן הבימה קיים אמש הצגת בכורה של "נעצר בחצות" בה הוא מככב בתפקיד הראשי, מי

שהיה בעבר כוכב טלוויזיה שהופיע על כל מרקע. "אם כל מה שהיה מעניין אותי במקצוע זה

כסף, הייתי הולך להיות איש עסקים או לעבוד אצל תשובה".

דנקר תחזק בעברו מספר מערכות יחסים עם נשים, המפורסמת שבהן עם נינט אותה הכיר

על הסט של העונה הראשונה של התכנית "השיר שלנו", לאחריה יצא השחקן המחוזר גם

עם ליאל דניר, יעל פוליאקוב, רומי אבולעפיה ואחרות. "החיים שלנו השתלבו יחד בתקופה

מאוד נערית ופעורה", סיפר בעבר דנקר על הקשר עם נינט.

רן ונינט | צילום: עודד קרני

אחד מראשוני המברכים היה גל אוחובסקי שכתב: "ברכות חמות וחיבוק לרן דנקר. זה לא קל

לצאת מהארון, בוודאי לא כשאתה שחקן מפורסם שמוכר בכל בית, ועוד יותר כשאתה אחרי

מערכות יחסים מתוקשרות עם נשים. שלא לדבר על הפחדים בענייני עבודה. ובכל זאת הוא

הבין שאין טעם להסתיר, ואין מה. רן דנקר מצטרף לאמיצים שלא מפחדים ולא נתקעים

בשיקולי הכדאיות. רן דנקר הוא גיבור!! ברוך הבא".
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אילת 26°

ערב טוב עם גיא פינס
"אני לא סטרייטית לחלוטין, מעולם

לא הייתי באמת"
כבר חודשיים שהזוגיות של שני גולדשטיין ועדי כרמלי מתרחשת מתחת לרדאר, אבל
גולדשטיין, יוצאת "האח הגדול", החליטה שנמאס לה לשתוק ויצאה מהארון באירוע

פומבי בה נכחו השתיים. "תמיד חשבתי שמשהו דפוק איתי", סיפרה כוכבת הריאליטי
| פורסם 22/07/19 20:03 ערב טוב עם גיא פינס

הקשר של שני גולדשטיין ועדי כרמלי יצא לאור כאשר הראשונה החליטה להפסיק להסתתר.

כרמלי היא אשת נדל"ן אותה אנחנו מכירים מהעונה האחרונה של המרוץ למיליון, ולסבית

מוצהרת, בניגוד לגולדשטיין שיצאה עם גברים בעבר, ביניהם עומר גורדון, אותו הכירה בבית

"האח הגדול".

"זה קשה ומורכב", סיפרה גולדשטיין ל"ערב טוב עם גיא פינס". "אני באמת רועדת

מהתרגשות. אני רוצה להגיד שאני לא סטרייטית לחלוטין, מעולם לא הייתי באמת. תמיד

חשבתי שמשהו דפוק איתי".

בזוגיות. עדי כרמלי ושני גולדשטיין | צילום: מתוך "ערב טוב עם גיא פינס", קשת 12

"אמא שלי ידעה מאז ומתמיד", סיפרה גולדשטיין. "אני חושבת שהיא אפילו קלטה את זה גם

לפני. שנים מאוחר יותר אחי הקטן אמר לי שזה מה שעזר לו לצאת מהארון, שהוא ראה שזה

התקבל בברכה בבית, וזה לא היה ביג דיל."

עומר גורדון, האקס של גולדשטיין שגם נכח באירוע, הגיב על הזוגיות: "מה זה משנה? רק

שתהיה מאושרת".

עם האקס. שני גולדשטיין ועומר גורדון | צילום: רונן פדידה

כשגולדשטיין הוזמנה לאירוע במודיעין, הוצע לה תשלום על הגעתה כמקובל, אבל מה

שגרם לה לחשוף את הזוגיות עם כרמלי היא האמירה של שר החינוך שחוללה סערה. "לא

יכולתי לשבת מנגד יותר", שיתפה גולדשטיין. "הרגשתי גם שאם אגיד משהו אז אני אהיה

במקום מאוד צבוע. איך אני אביע תמיכה בקהילה ואדבר כשאני בעצמי מסתתרת כל החיים

שלי? אם יש בן נוער אחד בבית, שיראה את זה והרגעתי לו משהו בגוף- אז עשיתי את שלי

הערב".
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