
 ההיסטוריה הגאה בארץ

1947
)שיטוט בחיפוש אחר מין מזדמן( מתקיימים  מפגשים בין הומוסקסואלים וקרוזינג

בגינות ובטיילת תל אביב.

1956

לבית  לאחר מאבק ממושך שכלל שביתות רעב ופגיעה עצמית, הגיעה רינה נתן
לאחר שחתכה את איבר מינה. מצבה הרפואי אלץ את  אסף הרופא החולים

.בארץ שינוי מיןולבצע את הניתוח הראשון ל סירוסהרופאים לסיים את הליך ה

על הומואים ולסביות. הדווקאים " יצא לאור הספר העברי הראשון " 1960

העברי הראשון, רואה אור. לסביה רומןה ,"הצלע" 1961

1964
על ידי  ,יחסי מין הומוסקסואלים מנסה להביא לביטול האיסור על שר המשפטים

.ביטול האיסור הפלילי על "יחסי מין בלתי טבעיים"; הממשלה מסכלת את כוונתו

1968
הראשון להומואים ולסביות, בדירה פרטית ברחוב  מועדוןמייסד את ה אמיר שרון

יורדי הסירה בתל אביב. 

1971
מגיש הצעה לביטול חוק האוסר על יחסים הומוסקסואלים,  אורי אבנרי ח"כ

.אשון נכשלהניסיון הר

1974
גברים  20שהתראיין בפנים חשופות.  ,סיוון מלכיאור מצעד המסכות" ביוזמת"

.עם מסכות ודרשו זכויות ללהט"ב כיכר מלכי ישראלואישה אחת הסתובבו ב

1975
ארגון  ,באוקטובר 6-)"האגודה לשמירת זכויות הפרט"( ב "האגודה" הקמת

.יעקב פזי הלהט"ב הראשון בישראל. בראש הוועד המייסד עמד

1976

.על מיניות האישה גזר מיניות לסבית מועלית לראשונה כנושא, בכנס בקיבוץ •

.נפגש עם משלחת של האגודה ,אהרן ברק ,היועץ המשפטי לממשלה •

דן לחמן ודובי  ,'יונתן דנילוביץ הקמת שירות ההרצאות של "האגודה" על ידי •
.ברקן

1977
ביום השנה השני  , העליזיאדה - אירוע הגאווה הראשון בישראל - בספטמבר 17

.להקמת האגודה

.באר שבעהקמת אל"ף )ארגון לסבי פמיניסטי( בכנס פמיניסטי ראשון ב 1978

1979

מבטלים את ההזמנות של  מעלה החמישה בית המלון "מרינה" ובית הארחה בקיבוץ •

הכנס הבינלאומי הרביעי של הומוסקסואלים ולסביות יהודים, שהגיעו מבית הכנסת 

.שלהם כשרותמחשש לאיבוד תעודת ה ,ניו יורק"שמחת תורה" ב

קרן קיימת  .בדרום יער להבבחלקה שב עצים 3,000-באי הכנס הבינלאומי נוטעים כ •

.מסרבת להניח שלט המעיד על זהות התורמים לישראל

1982

., על ידי דן לחמןהקמת הקו הלבן של "האגודה", קו הקשב והסיוע •

ישראלי הראשון של במאי הומו. הוא הסרט ה עמוס גוטמן בבימויו של "נגוע" •
.המועצה לביקורת סרטים ומחזות הסרט נאסר להקרנה על ידי

.הוקם על ידי דן לחמן מהאגודה הוועד למלחמה באיידס 1985

.קהילה לסבית פמיניסטית -  ף"קל הקמת 1987

.מבטלת את החוק האוסר משכב זכר הכנסת האחת עשרה - במרץ 198822

1989
. אל על תגד חברנ 'יונתן דנילוביץ בשם בית הדין לעבודהל תביעה הגשת •

עמותת תהל"ה.הקמת  •

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A1
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/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
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%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%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/6_%D7%91%D7%90%D7%95%D7%A7%D7%98%D7%95%D7%91%D7%A8
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
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/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%90%D7%94%D7%A8%D7%9F_%D7%91%D7%A8%D7%A7
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%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%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/17_%D7%91%D7%A1%D7%A4%D7%98%D7%9E%D7%91%D7%A8
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%9E%D7%A2%D7%9C%D7%94_%D7%94%D7%97%D7%9E%D7%99%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%99%D7%95_%D7%99%D7%95%D7%A8%D7%A7
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A2%D7%A8_%D7%9C%D7%94%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%9F_%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%AA_%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%92%D7%95%D7%A2
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%92%D7%95%D7%98%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%A8%D7%AA_%D7%A1%D7%A8%D7%98%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%9E%D7%97%D7%96%D7%95%D7%AA
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%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%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


1990 
 .ירושליםב להט"ב סטודנטים תא  ,ר"עשירון האח"ה הקמת •

 .ייל למפקדוהעוסק במתח מיני בין ח, אפטר - איתן פוקססרט ראשון ל •

1992 

לפיו  ,חוק שוויון ההזדמנויות בעבודהמקבלת תיקון ל הכנסת השתים עשרה •
 .נטייתו המינית או דורש עבודה בשל עובד חל איסור להפלות

-חונכת "האגודה" באירוע חגיגי ביער להב בנגב את ה"יער ההומו ביוני 29-ב •
 .1979לסבי", ומציבה שלט המעיד על התורמים שנטעו עוד בשנת 

1993 

בכנסת לקידום זכויות הומואים ולסביות  ועדה-בחודש פברואר הוקמה תת •
 .יעל דיין בראשות ח"כ

משתתף בישיבה הראשונה שנערכה בכנסת בנושא  עוזי אבןסור פרופ •
הומוסקסואלים ולסביות, ומספר על ההתייחסות של מערכת הביטחון אליו 

שהפלו  צה"ל ו רוב פקודותכהומוסקסואל. בעקבות עדותו הוקמה ועדה ותוקנ
 .הומוסקסואלים ולסביות

בתל אביב. במקום  גינת שינקיןהתקיים ב יום הגאווה האירוע הראשון לציון •
 .הוצב ארון עץ ממנו יצאו הנוכחים באופן טקסי

1994 

הסכם אשר ביקש לנצל סעיף ב ,'יונתן דנילוביץ דיילקובע כי ה בג"ץ דנילוביץ •
 .בהנחה, רשאי לקבל הטבה זו המעניק לבן זוג כרטיס טיסה הקיבוצי

של האגודה והוועד למלחמה  איידסבחודש ינואר נוסדה בל"ה דואגת, זרוע ה •
 .נעם הולדנגרבר באיידס, בראשות

להומואים שנרצחו  "יד ושם"בחודש יולי היה ניסיון ראשון לקיים טקס אזכרה ב •
להט"ב יהודים וישראלים הותקפו פיזית על ידי פעילי ימין. יו"ר ארגון  .שואהב

 .פרובוקציההאשים את הקהילה ב ,אבנר שלו", "יד ושם

1995 

הראשונה שפעלה בישראל, מופיעה בתל  קווינז דראגלהקת ה ,"בנות פסיה" •
 .בועז פייפרו אלחי לויט ,גיל צ'רנוביץ ,איציק כהן אביב. חברי הלהקה הם

 .בנגב גוריון-אוניברסיטת בןב סטודנטים תא ,סגו"ל הקמת •

הורה להפיק חוברת הדרכה של משרד החינוך  ,אמנון רובינשטיין ,שר החינוך •
 .ומחנכים יועצים חינוכיים, לעל נטייה הומוסקסואלית

 .קבוצות נוער ראשונות של האגודה נפתחו •

1996 

 .טלי ירוס חקק בשם ד"ר בג"ץלאחר עתירה ל ,טיפולי פוריותביטול הפליה ב •

 .חלל צה"ל כאלמן של אדיר שטיינר אחרי מאבק ציבורי ארוך, הוכר •

לאחר  ,אוניברסיטת תל אביב נגד זוכה בתביעה שהגיש עוזי אבןסור פרופ •
שסירבה לאפשר לבן זוגו לקבל אותן זכויות שלהן זכאים בני זוג של חברי 

 .סגל האוניברסיטה

 .מר"צ מפלגת הקמת "פורום גאות", תא להט"ב בתוך •

שהופץ מאז אחת לחודש  ,יאיר קדר על ידי הזמן הוורוד נוסד כתב העת •
 .שנה 12-לאורך כ ,חינמון במתכונת

לאחר שיצא  ,עזר ויצמן ,נשיא המדינה הפגנה סוערת מול ביתו של •
משלחת של ארבעה הומואים ולסביות נפגשת עם   .הומופובית בהכרזה

 .הנשיא בביתו והוא מפרסם התנצלות

1997 

הקרנת פרק  טלוויזיה החינוכיתמתאפשרת ב בג"ץ קלפים פתוחים בעקבות •
 .ולסביותהומואים  נוער בתוכנית העוסק בבני

 ".פלורנטין" עונה ראשונה לסדרת הטלוויזיה •

 .ירושליםב" הבית הפתוח "מוקם •

1998 

 ! אירוויזיוןב דנה אינטרנשיונל זכייתה של •

 .במתכונת הידועה כיום ,תל אביבהראשון ב מצעד הגאווה •

שניסו לפזר את  משטרההתפרעויות כנגד כוחות ה - ויגסטוק אירועי •
 .תוך כדי לבישת כפפות גומי עצרתה

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%90%D7%97%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9C%D7%94%D7%98%22%D7%91
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%90%D7%99%D7%AA%D7%9F_%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%A1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A4%D7%98%D7%A8_(%D7%A1%D7%A8%D7%98)
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/29_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/29_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%A0%D7%99
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
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%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%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%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%90%D7%99%D7%99%D7%93%D7%A1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%A0%D7%A2%D7%9D_%D7%94%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A0%D7%92%D7%A8%D7%91%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93_%D7%95%D7%A9%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%A0%D7%A8_%D7%A9%D7%9C%D7%95
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%95%D7%A7%D7%A6%D7%99%D7%94
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%90%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%A7_%D7%9B%D7%94%D7%9F_(%D7%A9%D7%97%D7%A7%D7%9F)
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%92%D7%99%D7%9C_%D7%A6%27%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A5&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%97%D7%99_%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%98
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%95%D7%A2%D7%96_%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%A4%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%92%D7%95%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%93%D7%A0%D7%98
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%91%D7%9F-%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%9F
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%90%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%9F_%D7%A8%D7%95%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%A9%D7%98%D7%99%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%95%D7%A2%D7%A5_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99
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%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%9E%D7%A4%D7%9C%D7%92%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A8%22%D7%A6
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
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%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%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%95%D7%99%D7%92%D7%A1%D7%98%D7%95%D7%A7
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


 .עיריית תל אביב יפו למועצת מרצ נבחרה מטעם מיכל עדן •

1999 

 .צה"לספר על הומוסקסואליות ב ,דני קפלן מאת "דוד, יהונתן וחיילים אחרים" •

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

במרכז  מדרחוב בן יהודהבנפתח המרכז הקהילתי של "הבית הפתוח"  •
 .ירושלים

 :אינטרנטשל הומואים ולסביות ישראליים נפתחים ב פורטלים שני •
"gayway.co.il" ו"globalgay.co.il". 

2000 

ליחסי מין הומוסקסואליים לזה של יחסי מין  גיל ההסכמה השוואת •
 .הטרוסקסואליים

 ,תיאו מאינץ שם-נפתח "קפה תיאו", בית קפה וחנות ספרים הנקרא על •
 .מראשוני הקהילה ההומוסקסואלית בישראל

 .האגודה והדרום של באר שבע אוקטובר: הקמת סניף •

2001 

חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות  •
 .אוסר גם הפליה מחמת נטייה מינית ציבוריים

 .פנסיית שאירים לצורך ידועים בציבורהכרה בזוג הומואים כ •

מכיר בהסכם לחיים משותפים של זוג  באר שבעב בית משפט לענייני משפחה •
 .לסביות

 .הראשון "סקס אחר" כנס •

, למטרת עם נציגי הקהילה בית הנשיאנפגש ב משה קצב א המדינהנשי •
 היכרות ועבודה עם הקהילה. 

 .ומעוררת סערה תקשורתית יוצאת מהארון קורין אלאל •

 ,קריית שמונהב "גלילהקמת סניפים נוספים של "האגודה": "גאים ב •
 .באילת "הערבהו אילת"ו

 ארגון הנוער הגאה, כחלק מהאגודה. –הקמת איגי  •

2002 

 ,אריאל שרון ,מכהן ראש הממשלה לראשונה נפגש בלשכתו - בפברואר 26 •
 עם נציגי הקהילה. 

 .בית מחסה לנוער להט"ב, החל לפעול בתל אביב ,"בית דרור" •

 .מצעד גאווה ראשון בירושלים •

חבר שהושבע כ מחוץ לארון הופך להומו הראשון מרצ מסיעת עוזי אבן •
 .החמש עשרה הכנסת

 .יוצא מהארון עברי לידר הזמר •

 .יוצא לאקרנים ,וג'אגריוסי  ,איתן פוקס של סרטו •

2003 

 .משווה זכויות לבני זוג מאותו המין עיריית תל אביב •

עיריית  למועצת מרצ נבחר מטעם איתי פנקס ,קומיותבבחירות לרשויות המ •
אורנה  ;עיריית ירושלים נבחר מטעם מרצ למועצת סער נתנאל ;תל אביב יפו

ונבחרה  ,רמת השרון עמדה בראש רשימת מרצ למועצת עיריית אוסטפלד
 .למועצה

2004 

 .ותו המיןלהעברת דירה לבן זוג מא מס שבח מקרקעיןפטור מ •

 .איסור על הפליית מטופלים מחמת נטייה מינית - חוק זכויות החולהתיקון ל •

על רקע נטייה  פשעי שנאה מכפיל את הענישה לגבי חוק העונשיןתיקון ל •
 .מינית

פירש  נצרתב בית המשפט המחוזי - בן זוג מאותו המין על ידי בן זוגו ירושת •
ככוללות גם "איש ואיש" ו"אישה  חוק הירושהאת המילים "איש ואישה" שב

 ."ואישה

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/w/index.php?title=%D7%93%D7%95%D7%93,_%D7%99%D7%94%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%9F_%D7%95%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%99%D7%9D&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%93%D7%A0%D7%99_%D7%A7%D7%A4%D7%9C%D7%9F&action=edit&redlink=1
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/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%A4%D7%95%D7%A8%D7%98%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%98
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%AA%D7%99%D7%90%D7%95_%D7%9E%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%A5
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
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D,_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%95%D7%A7_%D7%90%D7%99%D7%A1%D7%95%D7%A8_%D7%94%D7%A4%D7%9C%D7%99%D7%94_%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D,_%D7%91%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D_%D7%95%D7%91%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%A1%D7%94_%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8_%D7%95%D7%9C%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A2_%D7%91%D7%A6%D7%99%D7%91%D7%95%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%90%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D
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
http://www2.mta.ac.il/~rwagner/sexacher/proceedings/proceedings.html
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/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%94%D7%92%D7%9C%D7%99%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA_%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%99%D7%9C%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A2%D7%A8%D7%91%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/26_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/26_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/26_%D7%91%D7%A4%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%90%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%9C_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
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%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%99%D7%95%D7%A1%D7%99_%D7%95%D7%92%27%D7%90%D7%92%D7%A8
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%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%90%D7%99%D7%AA%D7%99_%D7%A4%D7%A0%D7%A7%D7%A1
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%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%A1%D7%A2%D7%A8_%D7%A0%D7%AA%D7%A0%D7%90%D7%9C
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%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%A0%D7%94_%D7%90%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%A4%D7%9C%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A1_%D7%A9%D7%91%D7%97_%D7%9E%D7%A7%D7%A8%D7%A7%D7%A2%D7%99%D7%9F
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


ואיגי )ארגון הנוער  )חינוך ושינוי( שהיה זרוע החינוך של "האגודה", חוש"ן •
 .לעצמאיים כיםופממנה וה יםנפרד הגאה(

2005 

בית המשפט העליון קבע כי אין לדחות את בקשתן של בנות זוג לסביות, טל  •
 .האחת את ילדיה של השנייה לאמץ ,ואביטל ירוס חקק

קבע בחודש מרץ, כי אין מקום להפלות  ,מני מזוז ,היועץ המשפטי לממשלה •
  .המוסד לביטוח לאומי בני זוג מאותו מין בתשלום גמלת שארים של

 .לארגון לסביות דתיות בישרא - בת קולת הקמ •

 .עד הגאווה בירושליםמצדקירת צועדים ב •

בית המשפט לעבודה מאשר הענקת פיצויים בגובה שנתיים עבודה  •
 . שפוטרה לאור תהליך שינוי המין שהיא עוברת טרנסקסואלית לאישה

2006 

 , וביההיום הבינלאומי נגד הומופ ישראל מציינת לראשונה את - במאי17 •
 ."הבנ"היום תחת הכותרת "

נפסק  האוכלוסין במשרד הפנים ארי נגד מנהל-בג"ץ יוסי בןב - בנובמבר 21 •
זוג גברים  נשואיםלרשום כ משרד הפנים של מנהל האוכלוסין שחובה על

 .הומוסקסואליים שנישאו כדין במדינה זרה

 קבוצה של הומוסקסואלים דתיים בישראל , תא"חברו"  הקמת 2007

2008 

 ארגון של דתיים הומוסקסואלים בישראל, ,הו"ד הקמת •

יניב מטעם רשימת "עיר לכולנו" ו יואב גולדרינג ,בחירות לרשויות המקומיותב •
ציפי  ;עיריית תל אביב יפו "רוב העיר" נבחרו למועצת מטעם רשימת ויצמן

ראש הרשימה העצמאית "גבעתיים הירוקה", נבחרת למועצת  ,אובזילר
 .גבעתיים עיריית

 .יפו-תל אביבב "המרכז העירוני לקהילה הגאה" נפתח •

משפטי לממשלה, הודיע כי יש לאפשר לבן זוג בן אותו המין היועץ ה ,מני מזוז •
 .לאמץ את ילדו, הביולוגי או המאומץ, של בן זוגו

2009 

שכתב לאורך שנים טור  ,ניצן הורוביץ העיתונאי והפעיל הסביבתי -פברואר  •
התנועה החדשה  מטעם כנסתנבחר ל ,הזמן הוורוד פוליטי בעתון הקהילה

 .מרצ

 .לזוג הומואים דמי לידה שילם לראשונה המוסד לביטוח לאומי - מרץ •

מצעד  ב"חתונת המאה", במסגרת נישאים חמישה זוגות בני אותו מין -יוני  •
 .תל אביבב הגאווה

והופך  יוצא מהארון ,שהקים הו"ד שעומד בראש ארגון ,רון יוסף באפריל הרב •
 .ישראללרב האורתודוקסי הראשון ב

לזוגות בני אותו המין  קצבת שארים מאפשר מתן המוסד לביטוח לאומי - יולי •
 .לאחר תביעה של אישה לסבית שבת זוגה נפטרה

ירי בעת תח בופונכנס אלמוני חמוש בנשק חם  ,באוגוסט 1 ,במוצאי שבת •
באירוע נרצחו שני בני אדם, ונפצעו יותר  וער"בני נוער גאים ב"בר נ מפגש של

 .מעשרה

בערים שונות בארץ מתארגנות מחאות ספונטניות ומשמרות  - באוגוסט 2 •
חברי קהילת הלהט"ב  400-הירי. בבאר שבע, כאבל בעקבות אירוע 

 .ותומכיהם יוצאים לראשונה למצעד

 "א.מבקר באגודת הלהט"ב בת בנימין נתניהו ראש הממשלה - באוגוסט 6 •

בתל אביב. בעצרת מופיעים אמנים  כיכר רביןעצרת הזדהות ב - באוגוסט 8 •
שרים  ,שמעון פרס ,חברי הקהילה ותומכיה, אישי ציבור ובהם נשיא המדינה

 .וחברי כנסת. לעצרת מגיעים כמה עשרות אלפי אנשים

הוקם מניין התפילה הראשון, המניין הגאה, הפועל  - יום כיפור ,בספטמבר 27 •
 .אנשים 300-הלכתית. לתפילות ביום כיפור הגיעו כ-במתכונת שיוויונית

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%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%9E%D7%A0%D7%99_%D7%9E%D7%96%D7%95%D7%96
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97_%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99
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/%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%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%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A7%D7%A1%D7%95%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/17_%D7%91%D7%9E%D7%90%D7%99
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/%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/%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/21_%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%91%D7%9E%D7%91%D7%A8
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%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%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%95%22%D7%93
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91_%D7%92%D7%95%D7%9C%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%A0%D7%92&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%91_%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%9E%D7%9F
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%A6%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%91%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A6%D7%99%D7%A4%D7%99_%D7%90%D7%95%D7%91%D7%96%D7%99%D7%9C%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%91%D7%A2%D7%AA%D7%99%D7%99%D7%9D
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
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%95%D7%9F_%D7%99%D7%95%D7%A1%D7%A3
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%95%22%D7%93
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%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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בדף  לסביתכ יוצאת מהארון יהודית רביץ מלחינהוה זמרתה - בדצמבר 23 •
 ."ידיעות אחרונות" הראשי של העיתון

2010 

משרד  ד הגישו עתירה לבג"ץ נגדובן זוגו יואב אר איתי פנקס - בפברואר 10 •
כדי להביא  פונדקאות בדרישה לאפשר להם להשתמש בשירותי ,הבריאות

 .ילד לעולם

 ,משרד התרבות ;לראשונה, משרד ממשלתי מסייע במימון אירועי הגאווה •
 .[11]אלף שקלים 50-מסייע בכ ,לימור לבנת שבראשו עומדת השרה

 .ראשון לציוןראשון ב מצעד גאווהמאות צועדים ב - במאי 17 •

בירושלים, סירב בחודש  בית המשפט לענייני משפחה שופט ,פיליפ מרכוס •
שתאפשר לאב ההומו דן גולדברג להוכיח את  בדיקת דנ"א מרץ להורות על

ולהביאם לישראל, ועיכב  הודוב אם פונדקאיתשנולדו לו מ תאומיםאבהותו ל
הוצאת צו דומה לשני הומואים נוספים המחכים להולדת ילדיהם בדרך דומה. 

ראש הפרשה עוררה סערה ציבורית והפגנות בתל אביב ובירושלים, ו
התערב בפרשה והורה לשר הפנים להביא להבאתם  בנימין נתניהו הממשלה

  ץ.של התאומים לאר

אירוע הגאווה הראשון בבאר שבע, באמפיתיאטרון של מרכז  - ביוני 4 •
 הצעירים. 

בכתבה במוסף  הומוכ יוצא מהארון יהודה פוליקר מלחיןוה זמרה - ביולי 16 •
 ."דיעות אחרונותלילות" של "י 7"

הבית הפתוח בירושלים לגאווה  קיבל את ערעורו של בג"ץ - בספטמבר 14 •
לתקצב את הארגון, וכן לשלם לו  עיריית ירושלים וקבע כי על ,ולסובלנות

 הפרשים עבור תמיכה שלא התקבלה בחמש השנים שקדמו לפסק הדין. 

בכתבה ב"ידיעות  הומוכ יוצא מהארון הראל סקעת זמרה - באוקטובר 22 •
 ."אחרונות

2011 

הכנסת השמונה  השיקו חברי יום הבנ"ה במסגרת אירועי - במאי 17 •
 בכנסת.  גאהה שדולהה את ניצן הורוביץו נינו אבסדזה עשרה

 יוצאת מהארון אורנה בנאי השחקנית והקומיקאית - בדצמבר 27 •

 הרההראשון בישראל ש טרנסג'נדרה ,יובל טופר ארזנולד לבן  - בדצמבר 28 •

2012 

" בתחרות של 2011זכתה בתואר "העיר הגאה של  תל אביב •
  Gaycitiesהאתר

 פתח תקווהמצעד גאווה ראשון נערך ב - ביוני 18 •

 חדרהמצעד גאווה ראשון נערך ב - ביוני 29 •

 רעננהמצעד גאווה ראשון נערך ב - ביולי 6 •

אישר את גירושיהם של בני  רמת גןב בית המשפט למשפחה - בדצמבר 2 •
 .ונרשמו כנשואים בישראל קנדהשנישאו ב ,עוזי אבןו עמית קמה הזוג

2013 

הפועל ירושלים  נערך מפגש ראשון מסוגו שבו התארחו שחקני - במרץ 19 •
בבית הפתוח בירושלים, במסגרת מאמציה של הקבוצה למאבק  בכדורסל

 .באלימות וקידום הסובלנות במגרשים

הודיע בעקבות עתירת זוגות חד מיניים  היועץ המשפטי לממשלה - במאי 12 •
זוג של הורה פונדקאי יוכל להסתפק רק בצו בית משפט ולא לבג"ץ, כי בן 

 .ייאלץ לעבור הליך אימוץ ממושך

שגריר ארצות הברית  ערב הוקרה ראשון מסוגו בבית - במאי 16 •
היום הבינלאומי  לנציגי הקהילה הגאה בישראל לרגל ,דניאל שפירו ,בישראל

  .וביהנגד הומופ

 .נערך לראשונה מצעד גאווה באשדוד - ביוני 21 •

שתי הצעות חוק לתיקון האפליה על רקע נטייה מינית וזהות  - בדצמבר 18 •
עפר  את ההצעות הגישו ח"כ .כנסתמגדרית עברו בקריאה טרומית ב

 .מרצ) ניצן הורוביץ וח"כ (יש עתיד) שלח
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%90%D7%A9_%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
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https://he.wikipedia.org/wiki/16_%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%99
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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
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 .בג"ץ קבע כי זוג אבות יוכרו יחד כהורים - בינואר 28 . •
אישרה חוק האוסר אפליית להט"ב  הכנסת התשע עשרה - במרץ 18 •

  .במערכת החינוך

גיבשה שורת הנחיות שנועדה להקל על  יעל גרמן שרת הבריאות - במאי 13 •
 .ביצוע ניתוחים לשינוי מין

אמר בראיון כי בני זוג מאותו המין "הם לא  שי פירון שר החינוך - ביוני 26 •
  .משפחה". עקב המחאה שפרצה נגדו הוא פרסם התנצלות

רשות האוכלוסין החלה להנפיק תעודות זהות מיוחדות לילדים  - בנובמבר 14 •
 "להורים בני אותו המין, בהן יופיע פעמיים הסעיף "שם האב" או "שם האם

2015 

בו נאם  ,בית גאה בבאר שבע טקס פתיחה חגיגי של עמותת - בינואר 15 •
 .'רוביק דנילוביץ לראשונה גם ראש העיר

  .יצא מהארון רן דנקר - ביולי 22 •

, נפטרה 16-שירה בנקי בת ה - הרצח במצעד הגאווה בירושלים - ביולי 30 •
  .מפצעיה מספר ימים לאחר מכן

 .ד הגאווהעצרת מחאה בירושלים נגד הפיגוע במצע - באוגוסט 1 •

במהלך  יוצא מהארוןהראשון ש נסתחבר הכ הוא איציק שמולי ח"כ - ביולי 31 •
  .כהונתו

והופך  לכנסת מושבע, גאווה בליכוד ממקימי ,אמיר אוחנה - בדצמבר 27 •
 .במפלגת ימין בישראל מחוץ לארון הראשון הומוה חבר הכנסתל

2016 

 .זכויות קהילת הלהט"ב מציינת לראשונה את יום הכנסת - בפברואר 23 •

אנשים בבאר שבע, כמחאה על ביטול מצעד  2,500הפגנה בת  - ביולי 14 •
 .בית גאה בבאר שבע הגאווה שתכננה עמותת

2017 

בעקבות תשובת המדינה לבג"ץ בנוגע לאימוץ שקבעה כי אין  - ביולי 20 •
  .אלפי בני אדם בתל אביב במחאההפגינו , לאפשר לזוג להט"בי לאמץ ילדים

 ,הורות להט"ביתולט במאבק לופעיל ב זמר ,אמיר פרישר גוטמן - ביולי 23 •
 .טביעהנפטר מ

2018 

והופך  אלוף מקודם לדרגת ,הפרקליט הצבאי הראשי ,שרון אפק - ביולי 12 •
 .הקהילה הגאה הנמנה עם צה"ל לקצין הבכיר ביותר בתולדות

המתיר פונדקאות  חוק הפודקאותמעבירה תיקון ל הכנסת העשרים - יוליב 18 •
 .לנשים יחידות, ודוחה תיקון לחוק המתיר פונדקאות לגברים יחידים

 ,2018טקס פרסי אופיר לשנת מתפרסמת רשימת המועמדים ל - ביולי 20 •
שונה הטרנסג'נדרית הרא - סתיו סטרשקו הכוללת את מועמדותה של

 .השחקנית הראשית הטובה ביותר המועמדת לפרס בקטגוריית

במסגרתן לראשונה  ,מחאת הלהט"ב סדרת הפגנות של - ביולי 22 •
תו אליה הצטרפו חברות רבות במשק הישראלי ובסיום או שביתה הוכרזה

-היום, נערכה ההפגנה הגדולה ביותר של קהילת הלהט"ב בהשתתפות של כ
 .אלף בני אדם 80

2019 

שלושה ח"כים הומואים  כנסת העשרים ואחתלראשונה נבחרו ל - באפריל 9 •
הצטרפו ו כחול לבן ממפלגת הרצנו-יוראי להבו עידן רול ,איתן גינזבורג ,גלויים

 .איציק שמוליו אמיר אוחנה :לשניים שהיו בכנסת הקודמת
והפך להיות  שר המשפטיםמונה ל אמיר אוחנה חבר הכנסת - ביוני 5 •

 .ההומו הגלוי הראשון בתולדות המדינה שרה

והוא הנציג הראשון של קהילת  מרצ נבחר להיות יו"ר ניצן הורוביץ - ביוני 27 •
 .הלהט"ב שנבחר ליו"ר מפלגה בישראל

 .נתניהנערך מצעד הגאווה הראשון ב ביולי 12 •
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