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רציונל

בפעולה הקודמת, פעולת הדגל, החניכות התעמקו במהו "נרטיב".

דיברנו על החשיבות שלו - החשיבות בלייצר נרטיב לקהילה שלנו. אם לא נייצר נרטיב משלנו הוא לא יהיה או שיהיה

קיים אך מעוצב ע"י האנשים בעלי הכוח לעצב אותו. (לדוגמא מחיקת המאבק הטרנסי בסטונוול ועוד).

הפעולה מגיעה לדבר על הנרטיב הקיים כבר, ללמוד יותר על ההיסטוריה הלהט"בית ולהתנסות בנרטיב משלנו.

החניכות יחשפו לקיומו של רצף ההיסטוריה הקוורית. שהחל עוד מימים שההיסטוריה טרם תועדה עד לימינו אנו.

ויבינו כי הן עוד נקודה בזמן וחלק ממשהו גדול, משמעותי והיסטורי. ידמיינו תמונת עתיד יתכננו מטרות וחזון

לקבוצתם.
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מהלך

חלק א' | פתיחה

משחק פתיחה.1

משחק פתיחה לפי בחירתכן :) הפעולה הקרובה תהיה קצת "רצינית" לכן כדאי לפרוק אנרגיה.

חלק ב' | לב הפעולה

ציר זמן.2

בפעולה הקודמת פעולת הדגל, החניכות התבקשו ליצור ציר זמן ע"י חקירה וחיפוש.

נציג להם ונעבור בזריזות על ציר זמן מלא יותר באירועים (מצורף כנספח) ונעבור לדיון.

דיון.3

מה מהאירועים הכרנו קודם? יש כאלה שחופפים למה שכתבתן בפעולה הקודמת?-

יש פה דברים שהפתיעו אותנו? שקרו בשנים מוקדמות משחשבתן או להפך?-

מה הציר זמן גורם לכן להרגיש?-

איך זה לראות דברים שקשורים אליכן בציר הזמן?-

שלנו באיגיבונות את הציר של הקהילה הגאה  ואת הציר-תמונת עתיד.4

לציור:בריסטולים2מקבלתקבוצהכל,קבוצותבאותןנשארות

שיקרה עם הקהילה הגאה בעוד כמהאת הציר של הקהילה הגאה בישראל (מה הן רואותבריסטול אחד

עשורים).

(חשוב שיתייחסו לשלושת המימדים הבאים:את הציר שלהן כקבוצה בעיר שבה הן פועלותבריסטול השניב

מה הן היו רוצות לשנות בקהילה המקומית - העיר, בארגון עצמו (איגי) והחלומות או הדברים שירצו לשנות

ב\כקבוצה).

המטרה היא לייצר ציר טוב ומושקע או תמונת עתיד אוטופית בדרכים יצירתיות.

חשוב להשקיע מחשבה ולתת זמן לתהליך היצירה.

הצגת תוצרים+ דיון.5

כל קבוצה תעלה ותציג את תוצריה ועל בסיס ההצגה ונעבור לדיון:

האם אתן חושבות שאלו דברים שיכולים לקרות? במה זה תלוי? ואיפה המקום שלנו בציר הזמן-

הזה? כיחידות, כקבוצה וכחלק מאיגי.

היום?שהואכמוהצירהמשךאתמדמיינותהיושנה30שלפנישהלהט"ביותחושבותאתןהאם-



חלק ג' | סיכום ורפלקציה

יוצרות ציון דרך נוסף בציר הזמן.6

נציג לחניכות את נספח ב' המציג את שלושת המימדים עליהם דיברו קודם בקבוצות - העיר, איגי, והקבוצה.

לכלדבר-לפועללהוציאאותםשמרגשיםאפשרייםדבריםשלושהלמפותהחניכותעלדיון,כדיותוךיחד,

מימד.

סיכום.7

עלאחראיומיאותה,מעצבומיאותהכותבבמי-שלנוהקהילהשלבהיסטוריהעסקנוהאחרוןהתוכןבעולם

עיצוב התרבות, הנרטיב וההיסטוריה המגוונת והעשירה שלנו.

הדורותע"ישנבנהעשירתרבותיועולםהיסטורימרצףחלקולכןמקהילהחלקשאנוראינוהתוכןבעולם

שלפנינו שסבלו מאפלייה ומאלימות לכל אורך הדרך.

החלומותאתלפועללהוציאשלכן-ההזדמנותהנה-ולכןהעתיד,אתלעצבלהמשיךכקהילהעלינו

שכתבתן ממש עכשיו במתודה האחרונה.



נספח א'- ציר הזמן

1950
, החליט שלא לאכוף את החוקהיועץ המשפטי לממשלה,חיים כהן-אי אכיפה של חוק האוסר יחסים הומוסקסואלים

, אותו ראה כחוק לא מוסרי.הומוסקסואלייםהאוסר על יחסים

1956
לביתרינה נתןשביתות רעב ופגיעה עצמית, הגיעה- לאחר מאבק ממושך שכללניתוח לשינוי מין ראשון בארץ

בארץ.שינוי מיןהחולים לאחר שחתכה את איבר מינה. מצבה הרפואי אלץ את הרופאים לבצע את הניתוח הראשון ל

1960
" על הומואיםהדווקאיםלאור הספר העברי הראשון "- יצאספר ראשון בארץ על הומואים ולסביות "הדווקאים"

).רינה בן מנחםש.ר.ב (שם העטולסביות, תחת

1961
(רינה בן מנחם)רואה אור מאת ש.ר.ב.העברי הראשון -לסביהרומן"ההצלע

1962
".העולם הזהלהומוסקסואליות, בשבועון "בישראל שהתייחסה" הכתבה העיתונאית הראשונהמחתרת על הטיילת

1963
הומוסקסואל, הוקרן בקולנוע "חן" בחיפה.על יחסים בין יצאנית מזדקנת לגבר"קורטוב של דבשהסרט "

1964
יחסימנסה להביא לביטול האיסור עלדב יוסףהמשפטיםשרנסיון לביטול החוק האוסר על יחסים הומוסקסואלים -

מין בלתי טבעיים"; הממשלה מסכלת את כוונתו., על ידי ביטול האיסור הפלילי על "יחסימין הומוסקסואלים

1968
הראשון להומואים ולסביות, בדירה פרטיתמועדוןאת המייסדאמיר שרוןתרבות ברים להומואים ולסביות ראשונה -

לונדוןבכךואחריפובבלבדלהומואיםהמיועדיםבריםההוקמו60ה-שנותבסוףאביב.בתלהסירהיורדיברחוב
, תחילה בסודיות ולמוזמנים בלבד.מיניסטור

1971
הומוסקסואלים, הניסיון הראשון נכשל.מגיש הצעה לביטול חוק האוסר על יחסיםאורי אבנריח"כ

ישראלמלכיכיכרבהסתובבואחתואישהגברים20חשופות.בפניםשהתראיין,מלכיאורסיווןביוזמתהמסכות""מצעד1974
עם מסכות ודרשו זכויות ללהט"ב.

1975
הוועדבראשבישראל.הראשוןהלהט"בארגון,באוקטובר6ב-הפרט")זכויותלשמירת("האגודה"האגודה"הקמת

.יעקב פזיהמייסד עמד

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%9B%D7%94%D7%9F_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%A0%D7%AA%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%93%D7%95%D7%95%D7%A7%D7%90%D7%99%D7%9D_(%D7%A1%D7%A4%D7%A8)&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9D_%D7%A2%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%94_%D7%91%D7%9F_%D7%9E%D7%A0%D7%97%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A6%D7%9C%D7%A2&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA
http://www.glbt.org.il/he/aguda/articles.php?articleID=869
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%9D_%D7%94%D7%96%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%95%D7%91_%D7%A9%D7%9C_%D7%93%D7%91%D7%A9_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%91_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%94_%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%9D
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%99%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%94-60
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%90%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%22%D7%9B
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A7%D7%91_%D7%A4%D7%96%D7%99


1976
שעסקהבישראלהראשונההטלוויזיהלתוכניתהייתה,יובלירמיהופרופ'בהנחייתהשלישית","השעה-2.2

בהומוסקסואליות.

סיווןהיההנבחרהיו"ר.בפברואר29ב-אביב,בתל"צוותא"במועדוןנערכת"האגודה"שלהראשונההכלליתהאספה
.מלכיאור

על מיניות האישה.גזרמיניות לסבית מועלית לראשונה כנושא, בכנס בקיבוץ

השני להקמת האגודה, בפארק הירקון", ביום השנההעליזיאדהאירוע הגאווה הראשון בישראל: "1977

.באר שבעב(ארגון לסבי פמיניסטי) בכנס פמיניסטי ראשוןהקמת אל"ף1978

דן לחמן.קו הקשב והסיוע, על ידיהקמת הקו הלבן של "האגודה",1982

אילן רונןבביומיו שלבית לסיןעולה בתיאטרוןהרווי פיירשטיין" מאתסיפור אהבה בשלושה פרקיםההצגה "1984
.אלי דנקרונתן דטנרובכיכובם של

על ידי דן לחמן מ"האגודה".הוקםהוועד למלחמה באיידס1985

(קהילה לסבית פמיניסטית).קל"ףהקמת1987

.זכרמשכבהאוסרהחוקאתמבטלתעשרההאחתהכנסת-במרץ198822

.אל עלחברת, כנגדיונתן דנילוביץ'בשםבית הדין לעבודהלתביעההגשת1989
ביסקסואלים/יות וטרנסג'נדרס).", (תמיכה להורים של לסביות הומוסקסואליםתהל"ההקמת עמותת "

או דורשעובדלהפלות, לפיו חל איסורבעבודהחוק שוויון ההזדמנויותמקבלת תיקון להכנסת השתים עשרה1992
.נטייתו המיניתעבודה בשל

.יעל דייןולסביות בראשות ח"כבכנסת לקידום זכויות הומואיםועדהבחודש פברואר הוקמה תת-1993

הומוסקסואלים ולסביות, ומספר על ההתייחסותמשתתף בישיבה הראשונה שנערכה בכנסת בנושאעוזי אבןפרופ'
שהפלוצה"לשל מערכת הביטחון אליו כהומוסקסואל. בעקבות עדותו הוקמה ועדה ותוקנו רוב פקודות

הומוסקסואלים ולסביות.

בתל אביב. במקום הוצב ארון עץ ממנו יצאו הנוכחיםגינת שינקיןהתקיים ביום הגאווההאירוע הראשון לציון
באופן טקסי.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%9E%D7%99%D7%94%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%91%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA%D7%90
https://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%9C%D7%9B%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%96%D7%A8_(%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A5)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%94%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%96%D7%99%D7%90%D7%93%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A8_%D7%90%D7%94%D7%91%D7%94_%D7%91%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%94_%D7%A4%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%9D_(%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9C%D7%A1%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%93%D7%98%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%99_%D7%93%D7%A0%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A2%D7%93_%D7%9C%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%9E%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%9C%22%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/22_%D7%91%D7%9E%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_(%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C_%D7%A2%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%94%D7%9C%22%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%A9%D7%95%D7%95%D7%99%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%94%D7%96%D7%93%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%A2%D7%93%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%9C_%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%91%D7%90_%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%94_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%A9%D7%99%D7%A0%D7%A7%D7%99%D7%9F


המעניק לבן זוג כרטיס טיסההסכם הקיבוצילנצל סעיף ב, אשר ביקשיונתן דנילוביץ'דיילקובע כי הבג"ץ דנילוביץ1994
בהנחה, רשאי לקבל הטבה זו אף אם בן זוגו הוא מאותו המין.

.בל"ה דואגתבחודש ינואר נוסדה

(ולסביות) למי שאינו כזה עשוי להיתפש כמביש"; בית המשפט קובע כי ייחוס הומוסקסואליותהלכת אמסלם"1995
ושלילי, ושהצגתו של אדם כהומוסקסואל, כאשר אינו כזה, עשויה להיות בגדר לשון הרע.

מופיעה במועדון "זמן אמיתי" בתל אביב.הראשונה שפעלה בישראל,דראג קווינזלהקת ה",בנות פסיה"

קבוצות נוער ראשונות של האגודה נפתחו.

.טלי ירוס חקקבשם ד"רבג"ץלאחר עתירה ל,טיפולי פוריותביטול הפליה ב1996

, על כל הזכויות וההטבות המשתמעות מכך.צה"לחללכאלמן שלאדיר שטיינראחרי מאבק ציבורי ארוך, הוכר

, לאחראוניברסיטת תל אביב, נגדהאזרחהאגודה לזכויותזוכה בתביעה שהגיש, באמצעותעוזי אבןפרופ'
הטרוסקסואלים של חברי סגל האוניברסיטה.שסירבה לאפשר לבן זוגו לקבל אותן זכויות שלהן זכאים בני זוג

ושלטיםגאווהדגליבמעוטרת,מאירגןלכיווןרדינגהכוחתחנתמיוצאתפרטיותמכוניות50כ-שלשיירה
הדורשים שוויון זכויות.

שנה.12כ-לאורך,חינמוןבמתכונתלחודשאחתמאזשהופץ,קדריאירידיעלהוורודהזמןהעתכתבנוסד

. משלחת של ארבעההומופוביתשיצא בהכרזה, לאחרעזר ויצמן,נשיא המדינההפגנה סוערת מול ביתו של
הומואים ולסביות נפגשת עם הנשיא בביתו והוא מפרסם התנצלות.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5_%D7%90%D7%9C-%D7%A2%D7%9C_%D7%A0%D7%AA%D7%99%D7%91%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%99%D7%A8_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9C_%D7%90%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%93%D7%A0%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5%27
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%A7%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A6%D7%99_(%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C#%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%AA_%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A8%D7%90%D7%92_%D7%A7%D7%95%D7%95%D7%99%D7%A0%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%98%D7%9C%D7%99_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1_%D7%97%D7%A7%D7%A7&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%99%D7%A8_%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%9C%D7%9C_%D7%A6%D7%94%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%9C%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%96%D7%A8%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%91%D7%A8%D7%A1%D7%99%D7%98%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%97%D7%A0%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%95%D7%97_%D7%A8%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%92%D7%9C_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%9F_%D7%94%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%90%D7%99%D7%A8_%D7%A7%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9E%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90_%D7%94%D7%9E%D7%93%D7%99%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94


עלולשפרסומודברהיאהרעלשוןכיהוסףבמסגרתו,1965תשכ"ה-הרע,לשוןאיסורלחוקתיקון-בפברואר199728
"לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית".

הומואיםנוערהקרנת פרק בתוכנית העוסק בבניטלוויזיה החינוכיתמתאפשרת בבג"ץ קלפים פתוחיםבעקבות
ולסביות.

".פלורנטיןעונה ראשונה לסדרת הטלוויזיה "

.ירושלים" בהבית הפתוחמוקם "

תל אביבברחוב דיזנגוףסקסי שופ, נפתחת בבישראל,קהילת הלהט"בחנות הסקס הראשונה לקסי שופ -ס

, במתכונת הידועה כיום.תל אביבהראשון במצעד הגאווה1998
.להט"בבאלפי חוגגים מקהילת המתמלאתכיכר רבין;אירוויזיוןבדנה אינטרנשיונלזכייתה של

שניסו לפזר אתמשטרה- התפרעויות כנגד כוחות ה" של הקהילה בישראל)אירועי סטונוול, ("ויגסטוקאירועי
תוך כדי לבישת כפפות גומי.עצרתה

עיריית תל אביב-יפולמועצתמרצנבחרה מטעםמיכל עדן

1999
האגודה לשמירת זכויות הפרט משנה את שמה ל"אגודת ההומוסקסואלים, הלסביות, הביסקסואלים והטרנסג'נדרס

בישראל".

במרכז ירושליםמדרחוב בן-יהודהנפתח המרכז הקהילתי של "הבית הפתוח" ב
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מין הטרוסקסואליים.ליחסי מין הומוסקסואליים לזה של יחסיגיל ההסכמההשוואת

".האגודהוהדרום של "באר שבעאוקטובר: הקמת סניף

https://he.wikipedia.org/wiki/28_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%A8%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5_%D7%A7%D7%9C%D7%A4%D7%99%D7%9D_%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%9C%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%98%D7%99%D7%9F_(%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%93%D7%99%D7%96%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%93%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%95%D7%99%D7%96%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%98%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A4%D7%92%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%9B%D7%9C_%D7%A2%D7%93%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%97%D7%95%D7%91_%D7%91%D7%9F-%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_(%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%94%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91


2001
של זוג לסביות.מכיר בהסכם לחיים משותפיםבאר שבעבבית משפט לענייני משפחה

למטרת היכרות ועבודה עם הקהילה. הפגישהעם נציגי הקהילה,בית הנשיאנפגש במשה קצבנשיא המדינה
וחבר הוועד המנהל של אגדות הלהט"ב מנחםשבי גטניואורגנה על ידי "המועצה לזכויות הלהט"ב" בראשות

שיזף. הייתה זו הפגישה הרשמית הראשונה עם הנציגות המאורגנת של קהילת הלהט"ב בישראל (קדמה לה פגישה
).1996בשנתהקהילהנציגיעםויצמןהנשיאשלרשמיתלא

ומעוררת סערה תקשורתית.יוצאת מהארוןקורין אלאל
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" במסגרת "האגודה".נוער גאההקמת "
", בית מחסה לנוער להט"ב, החל לפעול בתל אביב.בית דרור"

.מצעד גאווה ראשון בירושלים

.החמש עשרהחבר הכנסתכשהושבעמחוץ לארוןהופך להומו הראשוןמרצמסיעתעוזי אבן

יוצא מהארון.עברי לידרהזמר

, יוצא לאקרנים.ברנהיימראבנר", לפי תסריט שליוסי וג'אגר, "איתן פוקסשלסרטו
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.משווה זכויות לבני זוג מאותו המיןעיריית תל אביב

).מיעוטים" (נוער גאה למען שוויון והצבעים שלנוהקמת תנועת "

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%9C%D7%A2%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%97%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%90%D7%A8_%D7%A9%D7%91%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%94_%D7%A7%D7%A6%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A9%D7%91%D7%99_%D7%92%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%95&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9F_%D7%90%D7%9C%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%92%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%96%D7%99_%D7%90%D7%91%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%D7%A6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%A9_%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A8%D7%98_%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%A0%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%9F_%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%95%D7%92%27%D7%90%D7%92%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8_%D7%91%D7%A8%D7%A0%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%97%D7%93-%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A6%D7%91%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C%D7%A0%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%98
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מחמת נטייה מינית.- איסור על הפליית מטופליםחוק זכויות החולהתיקון ל

על רקע נטייה מינית.פשעי שנאהמכפיל את הענישה לגביחוק העונשיןתיקון ל

חוקפירש את המילים "איש ואישה" שבנצרתבהמחוזיבית המשפטבן זוג מאותו המין על ידי בן זוגו -ירושת
ככוללות גם "איש ואיש" ו"אישה ואישה".הירושה

נפרד ממנה והפך לארגון עצמאי.(חינוך ושינוי) שהיה זרוע החינוך של "האגודה",חוש"ן

".כמוני כמוךעצמאית "עמותה"נוער גאה" שהוקם על ידי "האגודה", נפרד ממנה והחל לפעול תחת
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פסק דין ירוס-חקק נגד היועץ המשפטיקבע ב- בית המשפט העליוןהורות משותפת של זוג לסביותהכרה ב
האחת את ילדיה של השנייה.לאמץואביטל ירוס חקק,כי אין לדחות את בקשתן של בנות זוג לסביות, טללממשלה

" (ארגון לסביות דתיות בישראל).בת קולהקמת "

.מצעד הגאווה בירושליםדקירת צועדים ב

200
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"הבנ"ה".הכותרתתחת,הומופוביהנגדהבינלאומיהיוםאתלראשונהמציינתישראל-במאי17

שלהאוכלוסיןמנהלעלשחובהנפסקהפניםבמשרדהאוכלוסיןמינהלמנהלנגדבן-ארייוסיבג"ץב-בנובמבר21
כדין במדינה זרה.זוג גברים הומוסקסואליים שנישאונשואיםלרשום כמשרד הפנים
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".הבית הפתוחביוזמת "קבוצה של הומוסקסואלים דתיים בישראל,",חברותאהקמת "
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.תל אביב-יפו" בהמרכז העירוני לקהילה הגאהנפתח "

זוג בן אותו המין לאמץ את ילדו, הביולוגי או המאומץ,, היועץ המשפטי לממשלה, הודיע כי יש לאפשר לבןמני מזוז
של בן זוגו.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%95%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%A2_%D7%A9%D7%A0%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98_%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%96%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%A6%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A9%22%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%92%D7%99_-_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8_%D7%92%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95-%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%A7%D7%A7_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%A7_%D7%93%D7%99%D7%9F_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1-%D7%97%D7%A7%D7%A7_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99_%D7%9C%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%A5_%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%AA_%D7%A7%D7%95%D7%9C_-_%D7%90%D7%A8%D7%92%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%95%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%91%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/21_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%91%D7%9F-%D7%90%D7%A8%D7%99_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%9E%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%9E%D7%99%D7%A0%D7%94%D7%9C_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F_%D7%91%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F,_%D7%94%D7%94%D7%92%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99_%D7%94%D7%92%D7%91%D7%95%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A8%D7%93_%D7%94%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%90_-_%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%90%D7%99%D7%9D_%D7%93%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99_%D7%9C%D7%A7%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91-%D7%99%D7%A4%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%96
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פתחאביב,בתלהלהט"באגודתלביתחםבנשקחמושאלמונינכנס,באוגוסט1שבת,במוצאי-נוערבררצח
נמלט מהמקום. באירוע נרצחו שני בני אדם, ונפצעו, ולאחר מכןירי בעת מפגש של בני נוער גאים ב"בר נוער"ב

יותר מעשרה.

שבע,בבארהירי.אירועבעקבותאבלומשמרותספונטניותמחאותמתארגנותבארץשונותבערים-באוגוסט2
למצעד.לראשונהיוצאיםותומכיהםהלהט"בקהילתחברי400כ-

אביב.בתלהלהט"באגודתבביתמבקרנתניהובנימיןהממשלהראש-באוגוסט6
ציבוראישיותומכיה,הקהילהחבריאמניםמופיעיםבעצרתאביב.בתלרביןכיכרבהזדהותעצרת-באוגוסט8

מגיעים כמה עשרות אלפי אנשים., שרים וחברי כנסת. לעצרתשמעון פרסובהם נשיא המדינה,

2010
.לציוןראשוןבראשוןגאווהמצעדבצועדיםמאות-במאי17

שבעבארסניףידיעלנוהלהאירועהצעירים.מרכזשלבאמפיתיאטרוןשבע,בבארהראשוןהגאווהאירוע-ביוני4
]26[משתתפים.600מ-למעלהנכחובאירועשבע.בארעירייתבשיתוףהאגודה,שלוהדרום

אחרונות"."ידיעותשללילות"7"במוסףבכתבההומוכמהארוןיוצאפוליקריהודהמלחיןוהזמרה-ביולי16

ירושליםעירייתעלכיוקבע,ולסובלנותלגאווהבירושליםהפתוחהביתשלערעורואתקיבלבג"ץ-בספטמבר14
לתקצב את הארגון, וכן לשלם לו הפרשים עבור תמיכה שלא התקבלה בחמש השנים שקדמו לפסק הדין. על פי

הפסיקה, עולה חשד כי הקריטריונים שקבעה העירייה לחלוקת כספי תמיכה נקבעו במכוון כדי לשלול תמיכה כזאת
]27[הפתוח.הביתמן

https://he.wikipedia.org/wiki/1_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%99_%D7%91%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%90%D7%92%D7%95%D7%93%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91_%D7%91%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/2_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%9F_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%99%D7%94%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/8_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%92%D7%95%D7%A1%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%99%D7%9B%D7%A8_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%9F_%D7%A4%D7%A8%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93_%D7%92%D7%90%D7%95%D7%95%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%9F_%D7%9C%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/4_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C:%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94#cite_note-26
https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%95%D7%93%D7%94_%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%90%D7%94_%D7%9E%D7%94%D7%90%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/14_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%92%22%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%A4%D7%AA%D7%95%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C:%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94#cite_note-27


2011
חבריהשיקואביבתלבהגאהמרכזבשנערכו(הבנ"ה)הומופוביהנגדהבינלאומיהיוםאירועיבמסגרת-במאי17

בכנסת. באירוע נכחו עשרות אנשים ביניהםגאההשדולהאת הניצן הורוביץונינו אבסדזההכנסת השמונה עשרה
).הכי גאים שיש(רנדי הריסון
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https://he.wikipedia.org/wiki/22_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/20_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C:%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94#cite_note-61
https://he.wikipedia.org/wiki/23_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8_%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%96%D7%9E%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91%D7%99%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94_(%D7%90%D7%93%D7%9D)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A0%D7%90%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%A8_%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/18_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%90%D7%AA_%D7%A2%D7%95%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_(%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%A2%D7%9E%D7%93_%D7%94%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%93)
https://he.wikipedia.org/wiki/22_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%90%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91_(2018)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%91%D7%99%D7%AA%D7%94
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שונה, והוא השיב: "ברוך השם הילדים שלי גדלו בצורה טבעית ובריאה". פרץ גם הגדיר משפחה נורמטיבית - "עם
איש ואישה". דבריו עוררו זעם בארגוני הלהט"ב, וכן במערכת הפוליטית ובמערכת החינוך.

הערבית-ישראליתבחברהקיצונייםמצדלחרםמושאהופכת,זהרג'וליהבבעלות",ארזאלטחינת"חברת-ביולי9
לאחר שהפכה לחברה הערבית הראשונה בישראל שתורמת כסף ותומכת באופן פומבי בקהילה הגאה, בכך
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https://he.wikipedia.org/wiki/5_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%91%D7%A8_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9E%D7%99%D7%A8_%D7%90%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/15_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%A8_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%A4%D7%99_%D7%A4%D7%A8%D7%A5
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%AA_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/10_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/2020
https://he.wikipedia.org/wiki/9_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%AA_%D7%90%D7%9C_%D7%90%D7%A8%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%27%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%96%D7%94%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%91%D7%A0%D7%99%D7%AA:%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C:%D7%9B%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94#cite_note-68
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