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פרק ראשון  -מבוא
הבעיה:
במדינת ישראל קיים יחס אלים מבחינה מילולית ופיזית ,כלפי אנשים בעלי משיכה למינם שלהם .יחס
שלילי זה מתבטא בפגיעה בחייהם וכבודם.
בעבודתנו בחרנו לעסוק בעיקר בנושא השברירי של היחסים בין החברה ההטרוסקסואלית לאנשים
בעלי משיכה מינית לבני מינם ,מכיוון שבעינינו נושא זה הינו נושא חשוב ,בעיית האלימות
ההומופובית הינה בעיה אקטואלית שעולה לסדר היום הציבורי לא אחת ,לרבים במדינה יש דעות
חלוקות בנושא זה ובעבודה זו אנו נציג את הבעיה לפרטיה ונציע הצעות לפתרונה.
יש להוסיף כי הנושא קרוב אלינו 13% :מהאוכלוסייה (באומדן) בישראל בעלי נטיות הפוכות
מתוכם כ 10%הינם דתיים.
מחקרים בישראל מציגים כי לפחות  45%מהבנים ו 20%-מהבנות  -שנתפשו על ידי חבריהם
ללימודים כהומואים או לסביות  -סבלו הטרדות מילוליות קשות או אלימות .האובססיה להציב
גבולות ברורים בין העולם ההטרוסקסואלי לזה החד-מיני ,נתמכת באופן אירוני על ידי הומופוביה
מצד אחד ומושג "הגאווה" ההומו-לסבי מצד אחר.
בשל כל נתונים אלו אנו מרגשים את הצורך ,השליחות והרצון לעסוק בנושא זה ואולי לפתור אותו.
כמובן שהמצב הרצוי הינו הפסקת הפגיעות המילוליות והפיזיות כלפי הומואים ולסביות.
גורמים בעלי עניין:
בעיית ההומופוביה נוגעת לכלל האוכלוסייה ,שכן ההומוסקסואלים והלסביות הינם חלק נרחב
מהאוכלוסייה (באופן יחסי) .על מוסדות השלטון לפעול נגד אלימות הומופובית על ביטוייה השונים,
כמו כן ,ישנן עמותות רבות המתעסקות בנושא כדוגמת :אגודת הלהט"ב ,הבית הפתוח ,חושן ,נוער
גאה ,חברותא ,בית דרור ,סגו"ל ,העשירון האחר ,המרכז הגאה.
בכדי לתת פרספקטיבה דתית ,נרחיב על הארגון חברותא :ארגון דתי גאה שמטרותיו הן :קידום
קבלה אמתית של להט"ב בחברה הדתית כיחידים וכמשפחות יצירת קהילה דתית גאה המאפשרת
ויוצרת דרך חיים.
לפי האתר הרשמי של ארגון חברותא:
"אנו בחברותא מאמינים שאנו ראויים לחיים מלאים וגלויים התואמים את נטייתנו המינית ואת זהותנו
המגדרית.
אנו בחברותא מאמינים בזכותנו לחיות חיים דתיים כיחידים וכקהילה.
אנו בחברותא מאמינים בחיים גלויים ללא ארון".
חשוב לציין כי הארגון מכיל חברים רבים מאוד ופעיל כבר משנת  2010עד היום באופן רציף.
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הקשר לאזרחות:
חובות האדם כאדם הינם :הכרה בזכותו של האחר לממש את זכויותיו הטבעיות ,הימנעות מפגיעה
בזכויות האחר ,התרעה ונקיטת פעולה נגד פגיעה במימוש זכויותיו של האחר וגילוי סובלנות כלפי
כל אדם אחר.
השנאה ,האפליה ,ההשמצות ,התוקפנות ,הזלזול והאלימות הפיזית והמילולית כלפי הומוסקסואלים
ולסביות פוגעת בזכות החיים והביטחון שלהם ,בזכותם לכבוד.
הומופוביה קיצונית כגון הרצח במצעד הגאווה או הירי בברנוער הינה מתועבת ומבטאת עברה ישירה
על החוק ,לפיכך עקרון שלטון החוק נפגע ,ברוב המקרים העבריינות הינה עבריינות אידיאולוגית
ופלילית.
הזכות לחיים וביטחון :זכות טבעית .זכותו של אדם שלא יפגעו פיזית או נפשית בחייו או בגופו,
ולחיות ללא חשש מפני פגיעה שכזו .חובת המדינה להגן על תושביה מפני פגיעה בביטחונם
ובחייהם ,ולאפשר להם לחיות ללא חשש מפני פגיעה שכזו.
הזכות לכבוד :זכותו של כל אדם שלא להיות נתון ליחס משפיל ,פוגע ומעליב .הזכות לכבוד קשורה
לתחושת הכבוד העצמי ולדימוי העצמי של האדם.
עקרון שלטון החוק :מערכת החוקים במדינה דמוקרטית מחייבת את כל התושבים במדינה .כלומר,
כולם שווים בפני החוק .גם השלטון כפוף לחוק .מערכת חוקים אחת ויחידה הידועה לכלל האנשים,
מחייבת בחיי היום יום שליטים ואזרחים ,עניים ועשירים ,חלשים וחזקים .לא די שהחוק יהיה שוויוני,
צריך שהמדינה תדאג לכך שהחוק יופעל בצורה שווה ושכל אזרח יוכל ליהנות מהזכות לשוויון בפני
החוק .עבריינות אידיאולוגית הינה עבירה על החוק ממניע של השקפת עולם דתית ,פוליטית.
עבריינות אידיאולוגית יכולה להתבצע על ידי השלטונות ועל ידי האזרחים .מטרתה להביא לשינוי
מדיניות ,או לדבוק בעקרונות מוסריים .עבריינות פלילית הינה עברה על החוק המתבצעת על ידי
האדם כדי להשיג רווח אישי כמו גניבה ,אונס ,רצח ,שוחד והונאה.
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פרק שני – סקירת ספרות
מקור ראשון – הרצח בבר נוער:
במוצאי שבת 1 ,באוגוסט  ,2009בשעה  ,22:40התפרץ אדם חמוש ל"ברנוער" בתל אביב ,מועדון
למפגש חברתי של בני נוער ,הממוקם בבית אגודת הלהט"ב .החמוש ,לבוש בבגדי הסוואה שחורים
ומסכה על פניו ,ירה בנוכחים ללא הבחנה ונמלט מהמקום .מהירי נהרגו במקום ניר כץ  -מדריך
בברנוער ,וליז טרובישי  -נערה בת  .16מדריך נוסף ותשעה בני נוער נפצעו ,חלקם קשה .שניים
מתוכם נותרו נכים לצמיתות.


עברה פלילית על החוק ממניע אידיאולוגי.

מקור שני – פיגוע הדקירה במצעד הגאווה:
בשנת  2015נדקרו שישה מהמשתתפים במצעד הגאווה על ידי ישי שליסל חודש לאחר ששוחרר
ממאסר של  10שנים בעקבות אירוע דומה במצעד הגאווה ב  .2005נערה נפצעה אנוש (לאחר מכן
מתה מפצעיה) ,אדם נוסף קשה ,אחד בינוני ושלושה קל.


עברה פלילית נוספת על החוק ממניע אידיאולוגי.

מקור שלישי – הומופוביה בישראל:
הגדרה של הומופוביה" :המונח הומופוביה מתאר סלידה ,רתיעה ופחד משולל היגיון מהומוסקסואלים
ולסביות והבאתן של תחושות אלה לידי ביטוי על ידי זלזול ,שנאה ,ואפליה ,תוקפנות או אלימות.".
במהלך השנים אירעו בישראל מקרי הומופוביה ,אנשי ציבור ,בהם חברי כנסת וממשלה ,התבטאו
בצורה הומופובית וגילויי הומופוביה התרחשו גם בקרב מוסדות המדינה ,חברות ממשלתיות ובכלי
התקשורת.


הומופוביה הינה רתיעה ופחד משולל היגיון מהומוסקסואלים ולסביות ,רתיעה ופחד אלו
גורמים לאלימות ותוקפנות ,שאינן ניתנות להצדקה.
מקור זה הינו המקור המרכזי
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מקור רביעי – מציאות:
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בתמונות ניתן לראות ביטויים של הומופוביה ברשת החברתית ,רצינו להביא מקורות אלו כדי
להבחין כי הנושא הינו מדובר ,אקטואלי ,ויראלי ועל כן ,שווה התעסקות.
ניתן לראות כי ביטויים מילוליים אלימים כנגד לסביות והומוסקסואלים קיבלו תגובות מעודדות
ומתנגדות כאחד ,שיח אלים ברשת דוחף לאלימות פיזית ומילולית כלפי לסביות
והומוסקסואלים במציאות.

סיכום המקורות:
מכלל המקורות שהבאנו אישרנו כי בעיית האלימות כלפי לסביות והומוסקסואלים בישראל הינה בעיה
שמצריכה פתרון שכן פגיעה זו הינה פגיעה לא הוגנת ,אין זה שונה לפגוע בבן אדם בצורה מילולית
או פיזית בשל משיכתו המינית מאשר לפגוע בו על רקע המראה שלו ,מוצאו ,דתו ,אמונתו ,אופיו או
תפיסת עולמו .המקורות עזרו לנו לתפוס בצורה טובה יותר את המצב הקיים בארץ מבחינת בעיית
ההומופוביות .קראנו על מקרים שגרמו לנו להזדהות עם הצד הנפגע.
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:מקורות
1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%91%D7%
91%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/ הרצח_בברנוער//
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4685873,00.html 2
3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%A4%D7%9
5%D7%91%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7
%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/ הומופוביה_בישראל//
https://www.facebook.com 4
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פרק שלישי – איסוף מידע מהשטח
כמה שאלות קצרות שנשאלו בצורת סקר:
שאלות

אפשרויות

עד כמה אתה מרגיש כי הנושא נוגע אליך?

כלל לא ( – )1מאוד ()5

האם שמעת בעבר אדם שהשתמש בביטוי (כגון

כן

"הומו") כביטוי מילולי פוגעני כלפי אדם אחר?

לא

אם אדם קרוב אליך היה מזדהה כלהט"ב ,איך

מנתק קשר

היית מגיב?

מחליש את הקשר
נשאר אדיש
מקבל ומבין
תומך בו
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ראיון עם נדב שוורץ:
 .1אתה יכול לספר מעט על עצמך ועל הארגון חברותא?
"שמי נדב ,אני בן  ,33נולדתי בפתח תקווה ,היום אני גר בירושלים ,גיליתי שאני נמשך לגברים מגיל
 ,13אני כרגע מכהן כסגן יושב ראש בארגון חברותא ורכז קהילה בבית הפתוח".
 .2האם נפגעת מילולית או פיזית עקב משיכתך המינית?
"לא אלימות פיזית ,אבל כן קיבלתי הערות פוגעניות מילוליות .בהחלט.
בתיכון היו תלמידים שהציקו לי ,חלקם קראו לי "הומו" ,הם לא נתנו לזה שם כמו שאני נתתי לזה
שם ,הם קראו לי "הומו" אבל לא חשבו שאני באמת הומו ,היה לי פחד לישון בפנימייה פחדתי שאני
אדבר מתוך שינה ואגלה שאני הומו".
 .3מה לדעתך יחס אנשי הדת כלפי להט"בים ,האם יש פגיעות יותר חמורות מצדם?
"אנשי דת בגדול לא יודעים כיצד להתמודד עם התופעה ולכן הם אומרים אמירות פוגעניות ,מזלזלות
ובהחלט אלימות :חולים ,מתועבים"...
 .4איך אתה מסביר את הסטירה בין להיות הומו ללהיות דתי?
"בתורה כתוב שמשכב זכר הוא אסור ,אבל לא מצוין שום דבר על משיכה מינית לגבר ,השאלה היא
איך מתמודדים עם אקט מיני בתוך מערכת יחסים בין גבר לגבר .לכל אחד יש את התשובה שלו".
 .5בגילאים צעירים ,האם הפגיעה יותר חמורה?
"הפגיעה יותר חמורה ,בגיל קטן זה היה פחד קיומי אבל בגיל מבוגר יותר זה פחות היה משמעותי.
בגילאים צעירים יותר מייחסים יותר חשיבת למה שאומרים".
 .6האם לפי דעתך קיימת פגיעה בזכות ההומואים לחיים וביטחון ו/או בזכות לכבוד?
"כן ,בוודאי"
 .7מה לדעתך גורם לבעיית ההומופוביה?
"חוסר היכרות ,אני תמיד נותן את הדוגמא הזאת ,אם גבר ואישה שלא שומרים תורה ומצוות הולכים
ברחוב ומחזיקים ידיים ונותנים נשיקה על הלחי ,ונניח שהאישה לא טבלה במקווה ,הם עוברים
לפחות על איסור אחד ,דאורייתא ,גבר וגבר הולכים ברחוב ומחזיקים ידיים ונותנים נשיקה על הלחי,
על כמה איסורים הם עוברים? אפס .מה יפריע לאנשים? היחס כלפי הדוגמא השנייה יהיה יותר
חמור ,ההומופוביה היא לא בגלל הדת ,ההומופוביה זה משהו חברתי".
 .8איך לדעתך ניתן יהיה לפתור את הפגיעות בהומואים?
"כמו כל דבר ,בעזרת היכרות ,תמיד מפחדים מהלא נודע ,מפחדים משמועות ,צריך להעלות את
המודעות ,כל בן אדם שרוצה לפסוק הלכה ,צריך להכיר את המציאות לפני שמדברים עליה ,אני יכול
להגיד לך מניסיון שכל פעם כאשר אני מדבר עם אדם אחד על אחד זה מסתיים בהתנצלות".
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פרק רביעי – ניתוח המידע והצגתו
השאלות מהסקר:
הבעיה האזרחית שבה עסקנו בעבודתנו הינה היחס של כלל הציבור כלפי הומוסקסואלים ולסביות או
באופן מדויק יותר ,ביחס האלים שקיים כלפי הומוסקסואליים ולסביות.
כלל האוכלוסייה נחלקת בנוגע לשותפות לנושא ,אך לעומת זאת ,הרוב המוחלט של האוכלוסייה
מכיר את המושג "הומו" כמושג פוגעני ,בנוסף ,ישנו אחוז גבוה של אנשים שהיו מחלישים את הקשר
באופן יחסי למצב הרצוי .לכן ,קיימת בעיה של יחס אלים מילולית כלפי הומואים ולסביות וקיימת
תפיסה שלילית לגביהם (אין התייחסות לפתרון הבעיה).
הריאיון:
ראיינו את נדב שוורץ ,הומוסקסואל בן  ,33מכהן כסגן יושב ראש בארגון חברותא ורכז קהילה בבית
הפתוח.
בעזרת נדב ,למדנו כי פגיעות מילוליות פוגעניות הינן הרבה יותר שכיחות והן יותר פוגעות בגילאים
צעירים מאשר בגילאים מבוגרים ,למדנו כי התפיסה של ההומואים והלסביות כלפי אנשי הדת הינה
שהם אינם מכירים מספיק את הנושא ,דבר זה הוביל את נדב להציע לנו את פתרון העלאת המודעות
בנושא היחס האלים כלפי הומואים ולסביות.
לפני שראיינו את נדב ,כבר הצענו את אותו הפתרון ולפיכך הדבר מחזק את התחושה שלנו שזהו
הפתרון המתאים ביותר.
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פרק חמישי – טיעון ופתרונות
הבעיה האזרחית שבה עסקנו בעבודתנו הינה היחס של כלל הציבור לקהילה הומוסקסואלים
ולסביות .רצינו לעסוק ביחס השלילי של כלל הציבור כלפי הומוסקסואלים ולסביות.
אנו נציג בטיעונים את הצד הנפגע בצורה אובייקטיבית בהתבסס על מידע שאספנו דרך מקורות
ספרותיים ועל השאלון שערכנו.


ראשית ,הומוסקסואלים ולסביות סובלים מפגיעות בחייהם ובכבודם מצד חלקים מסוימים
באוכלוסייה.
זכויות אדם בסיסיות כגון :הזכות לחיים בביטחון והזכות לכבוד .פגיעות אלו מתבטאות
בפעולות הומופוביות .לפי חובות האדם כאדם ,פגיעות בזכויותיהם של אנשים אחרים הינן
אסורות ,ועל כן בעיית ההומופוביות בישראל הינה בעיה הדורשת התייחסות.



הומופוביה מוגדרת כסלידה ,רתיעה ופחד משולל היגיון מהומוסקסואלים ולסביות והבאתן
של תחושות אלה לידי ביטוי על ידי זלזול ,שנאה ,ואפליה ,תוקפנות או אלימות .לפיכך ,מצאנו
כי קיימת הבעיה בתוך כלל הציבור הרחב ,הבעיה מתבטאת באלימות כלפי הומוסקסואלים
ולסביות במגוון צורות ונגרמת בעקבות ההומופוביה.

פתרונות אפשריים לבעיה ההומופובית:


חוקים מחמירים המלווים בעונשים חמורים כלפי פעילויות הומופוביות הבאות על רקע לא
דתי .ההומופוביות מוגדרת כרתיעה מאנשים בעלי משיכה מינית שונה .אם נוכל לשנות את
הרתיעה הזאת אז נוכל למנוע פעילויות הומופוביות אלימות מראש.
פעילויות קיצוניות שהינן נחשבות עבירה על החוק הקיים כעת לא יכולות לקבל כל לגיטימציה
וצריכות למוגר בצורה מלאה על ידי עונשים ואכיפה מתאימה.



בלי קשר לדעותיך האישיות ,צריך שינוי בתפיסה :גם אם הטענות שלך המבוססות על כל
רקע שהוא כלפי אנשים בעלי משיכה מינית שונה מוצדקות ,פגיעה בזכותם לחיים וביטחון
וכבוד הינה לא מוסרית ברמה הגבוהה ביותר ,כלומר ערך החיים הינו הערך החשוב ביותר
על פי כלל הדתות ועל פי כלל התפיסות השונות (למעט תפיסות מעוותות שאין להם מקום
בתרבות המודרנית).
ועל כן הפתרון לבעיית האלימות כלפי הומוסקסואלים ולסביות בישראל יצטרך להתבטאות
בהרחבת הידיעה שאלימות כלפי כל אדם באשר הוא היא למעשה דבר שנראה פסול בעיני
כולנו ולכן בפרט כלפי הומוסקסואלים ולסביות צריכה להפסק.
אנו מציעים שהתקשורת תעשה את מירב המאמצים להעביר מסרים נגד אלימות על רקע
הומופובי בשביל להעלות את המודעות בנושא.
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ועוד אנו מציעים כי כל אדם באופן אינדיבידואלי יעשה עם עצמו חשבון נפש ויעמיד את עצמו
בסיטואציה בה פוגעים בו בצורה מילולית או פיזית על רקע רכיב מסוים באופיו.

אנו חושבים כי הפתרון המתאים ביותר הינו הפתרון השני מכיוון שפתרון זה הינו הפתרון הריאלי
ביותר הפונה למצפונו של אדם וקורא להפסיק לפגוע בצורה פיזית או מילולית בכל אדם באשר הוא
ולכן גם בהומוסקסואלים ולסביות בפרט.
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פרק שישי – התוצר
התוצר הינו כרזה שהפצנו ברחבי בית הספר הקורא להפסקת האלימות כלפי הומוסקסואליים
ולסביות.

בס"ד

במדינת ישראל קיים יחס אלים מבחינה מילולית ופיזית ,כלפי אנשים בעלי משיכה למינם שלהם .יחס
שלילי זה מתבטא בפגיעה בחייהם וכבודם.
מחקרים בישראל מציגים כי לפחות  45%מהבנים ו 20%-מהבנות  -שנתפשו על ידי חבריהם
ללימודים כהומואים או לסביות  -סבלו הטרדות מילוליות קשות או אלימות .בהתאם לסקר
שערכנו 98% ,מהנשאלים שמעו בעבר שימוש במילה "הומו" כמילה פוגענית כלפי אחר.
דוגמאות לפגיעות אלו ניתן למצוא בכל מקום :ברחוב ,בפייסבוק ,במועדונים ,בבתי ספר ועוד .בין
פגיעות אלו ניתן למצוא את פיגועי הדקירה במצעדי הגאווה והרצח בברנוער.

צריך שינוי תודעתי בנוגע ליחס כלפי הומואים ולסביות מכיוון שדבר
ראשון הם בני אדם .מעבר לכך ,בתור חברה נאורה ,מתקדמת,
דמוקרטית ומוסרית ,לא יכולה להתקיים אלימות כלפי בן אדם אחר בשל
בחירותיו המיניות.
תסתכלו על עצמכם ,תעשו עם עצמכם חשבון נפש ,האם היחס שלכם כלפי השונה ,בצחוק או לא
בצחוק ,האם הוא יחס ראוי? האם הוא יכול לפגוע? האם הייתם רוצים לקבל יחס דומה? והאם
לדעתכם יחס אלים שקיים יכול להמשיך להתקיים?

בכם קיים הכוח לעצור אלימות ויחס שלילי כלפי הומואים ולסביות!
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