
ברוכים הבאים.
טוב שבאתם!

היום ננסה לחבר ולגשר בין שתי 
זהויות מקבילות שרובנו מחזיקים – 

יהדות ולהט״ביות.

ננסה לשים את האצבע ולפתוח 
את הלב לשתי תופעות היסטוריות 

משיקות, שגם אם אינן זהות, דורשות 
מאיתנו, חברי הקהילה הגאה, תשומת 

לב מיוחדת והתייחסות עמוקה.

 נתחיל דווקא בדעה, די נדירה בשיח הציבורי, 
 על הדואליות הזו שמחזיק כל להט״ב יהודי 

ביום השואה:

"הזיכרונות האלו, האחרים, המודחקים, הנעלמים, 
מעלים שאלה שכל להט״ב יהודי מתמודד עמה: 

הפיצול, אולי אפילו הקונפליקט המוטמע בנפשנו 
בכל הקשור ליום השואה. מגיל צעיר מאוד אנחנו 

מחונכים לטקסים ולשידורי הטלוויזיה הנושאים את 
הזיכרונות הכואבים והקשים של תקופת השואה, 

רדיפת והשמדת העם היהודי. אנו עומדים דום לזכר 
הקורבנות, מזילים דמעה עם השירים העצובים 

ברדיו, צופים במשדרים המזכירים את מה שאסור 
לנו לעולם לשכוח, את מה שלעולם עלינו לזכור 

ולהזכיר.
אך בעוד שיום השואה מציין חלק חשוב בזהות 
היהודית שלנו, הוא מזניח חלק אחר, שאף הוא 

חשוב וראוי לזיכרון והנצחה: הרדיפה וההשמדה 
של להט״בים. אומנם אין מדובר בתופעה הדומה 

להשמדת היהודים, אך בו בזמן היא ראויה וחשובה 
להנצחה, כחלק מהזהות שלנו כלהט״בים יהודים."

)קישור למקור(

רדיפת קהילת הלהט״ב 
תחת המשטר הנאצי 

טריילר של סעיף 175 שבו יש 
עדות ממש קצרה מהסרט 

עדות:

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4217809,00.html
https://www.youtube.com/watch?v=ySlMFFJQcO0


קישור למקור

"שני אנשי אס אס גררו איש צעיר למרכזו 
של המרובע. הוכיתי בחרדה כשזיהיתי 
שמדובר בג'ו, חברי האהוב אותו הכרתי 

לפני שנעצרתי על ידי הנאצים. הוא היה 
בסך הכל בן 18, ולא ידעתי שגם הוא 

הובא אל המחנה. האם הוא הגיע לפניי 
או אחריי? לא ראינו אחד את השני בימים 
שלפני תפיסתי על ידי הגסטאפו, ונחרדתי 

לראות אותו כעת במרכז המרובע, עיניו 
ריקות וכבויות, מלאות בדמעות וכאב.

"הרמקולים ניגנו בקול רם יצירה קלאסית, 
בעוד אנשי האס אס הפשיטו את ג'ו עד 
שהיה עירום ועריה, תוך כדי שהם מכים 

אותו במוט ברזל. אחר כך הם שיסו בו את 
הכלבים האכזריים שלהם. כלבי המשמר 

חתכו קודם כל את המפשעה והירך 
שלו, ואז טרפו אותו ממש לפנינו. זעקות 

הכאב שלו התעוותו והלכו והתגברו בגלל 
הכאב והפחד. משך כל הזמן הזה אנו 

עמדנו והתבוננו בזוועה, והתפללנו למותו 
המהיר של העלם הצעיר הזה" )פייר סלי, 

"הומוסקסואל מגורש"(.

האנשים עם המשולשים הוורודים

"בחלונות הצטברה שכבה עבה של קרח. מדי לילה ערכו הנאצים 

בדיקות ומי שנמצא כשידיו מתחת לשמיכה או לבוש בתחתונים 

נלקח החוצה אל הקור המקפיא, שם שפכו עליו קערות של מים. 

הוא נשאר לעמוד בקיפאון למשך שעות ארוכות, ורק מעטים 

שרדו את 'הטיפול' הזה. נדיר היה למצוא מישהו שיצא מכך 

בחיים. חלק מאיתנו, שנשאו את המשולש הוורוד, נלקחו לניסויים 

רפואיים מחרידים. כמעט אף אחד לא חזר משם בחיים ומי שחזר 

נדמה כאילו איבד את אנושיותו מהזוועות ולא יכול היה אפילו 

לספר מה עבר".

כך כותב היינץ הגר בספרו "האנשים עם המשולשים הוורודים". 

הגר היה ניצול שואה הומוסקסואל, שכתב בפירוט על חיי 

האסירים ההומואים במחנה הריכוז זכסנהאוזן. הגר מפרט את 

החוקים והכללים שהנהיגו אנשי האס אס במקום, ואת היחס 

הקשה אליו זכו 250 ההומואים בכל אחד מאגפי המחנה.

כך למשל, ערכו הנאצים "מסדרים" בהם בדקו כי האסירים ישנים 

בבגדיהם ואינם ערומים, ושידיהם נמצאות מעל השמיכות, במטרה 

למנוע מהאסירים ה"קווירים המטונפים" כהגדרתם, לאונן או 

לקיים יחסי מין. הגר מציין כי איש לא חשב אפילו על יחסי מין 

במצב הנוראי בו שהו כולם, אך הרדיפה הנאצית לא הפסיקה ומדי 

פעם הוענש מישהו כדי לשמש "דוגמה" לאסירים האחרים.

רדיפת קהילת הלהט״ב 
תחת המשטר הנאצי 

עדויות 
כתובות

סעיף 175: רק ב־20 השנים האחרונות 
זכה קולם של הומואים ניצולי שואה 
להישמע, אחרי עשורים ארוכים של 
שתיקה והכחשה. יש הקושרים את 
שתיקת הניצולים לסעיף 175 בחוק 

הגרמני, שעליו ביססו הנאצים את מעשי 
הזוועות שלהם בהומוסקסואלים, ושבוטל 

רק בשנת 1969.

אות הקלון הזה, שבגינה נרדפו, נאסרו, 
עונו, הושפלו ונטבחו הומואים רבים בידי 

הנאצים, הוסרה מספר החוקים, ואיתה גם 
קשר השתיקה שעד אז ריחף סביב הנושא 

כולו.

"סעיף 175" נותר תקף במערב גרמניה 
ובמערב ברלין לאחר מלחמת העולם 

השנייה, באותה לשון מתקופת 
הדיקטטורה הנאצית. הסעיף שונה 

פעמיים, ב־1969 וב־1974, אבל הוא 
לא בוטל עד 1994. מאחר שהגרמנים 
הדמוקרטים הרפובליקנים ביטלו את 

החוק ב־1968, הייתה זו שאלה של זמן 
כמה זמן הוא יוכל לשרוד לאחר האיחוד 

המחודש של גרמניה ב־1990".

https://www.kamoha.org.il/?p=8545


פאט פארקר הייתה הבת החורגת של 
אמריקה: אישה אפרו-אמריקאית, 

מוכה וענייה, שהפכה למשוררת 
לסבית פמיניסטית ולפנתרה שחורה. 

הכתיבה שלה חסרת פשרות, והיא 
מוחה ומתריסה, בשפה ישירה ובוטה 

נגד הסדר הפוליטי, המגדרי והמעמדי. 
בה בעת זו שירה שמבקיעה אל מעבר 

לפוליטי ומצליחה להיות אינטימית 
ודקת מבע. כל שיר הוא כמו פצע 
המדמם מתוך הגוף הנשי הדואב, 

שנחתך בסכינו של החוק ושל מושגיו 
המעוותים על צדק, על כוח ועל 

אמת. המתח הפורה הזה בין הזעקה 
החברתית לחקירה העצמית הופך את 

הקריאה בשירים לחוויה מעצימה. 
מתוך המקצבים הסוחפים של פארקר 

נשמעים הדי קולם של מרטין לותר קינג 
ושל זמרות גוספל וסול שחורות. נשמעת 

נחישות ונשמעת אמונה באפקטיביות 
של הפעולה הפוליטית. שירתה של 

פארקר היא שירת חופש, שירת מחאה 
במובן העמוק והמשחרר של המושג.
התרגום היפה והצלול לעברית צולח 

להפליא את המעבר מן האנגלית 
המחוספסת והישירה ומאפשר לנו 

להתוודע למשוררת האמיצה הזו, 
שנדמה כי הכעס הפוליטי שלה רלוונטי 

היום וכאן, יותר מתמיד.

דנה אולמרט

גַָּפיִם ְמצְֻחצִָחים
ים ֶאת  ֲחצֹוצְָרנִים ְמנִַקּ

לִים ַהכֵּ
ַשְׁרְשׁרֹות וַּמנְעוּלִים יְצוִּקים

ע ַהצְּלָב ִהְתִחיל. ַמָסּ
ִשׁיַח ׁשוּב ִדּגְלֵי ַהָמּ
נְִּפָרִשׂים עִם ַשַׁחר

וּמֹוִשׁיעִי ַהנְָּשׁמֹות זֹועֲִקים
ַרְדיוֹ. ִשׁיֵרי ַאֲחִרית ַהיִָּמים בָּ

ֶאזְָרִחים, ֶאזְָרִחים טֹובִים
יֹות  לָּם צֹועֲִדים לְַקלְִפּ כֻּ

ַהַהצְבָּעָה
ֶדת ׁה ִמְתַחֶסּ וּבְִקֻדָשּ

כוּת ֶשׁלָּנוּ  ְּ נִים X עַל ַהז ְמַסְמּ
לְַחיִּים.

ֲאנִי לֹא ַמֲאִמינָה כְּמֹו 
ֲאֵחִרים

ֶשַׁהצְבָּעָה ִהיא סֹוף,
ֲאנִי ְמַפֶחֶדת עֹוד יֹוֵתר

ֶשּׁזֹו ַרק ַהַהְתָחלָה.
ָאז ֲאנִי ַחיֶּבֶת לְַהְשִׁמיעַ קֹול

לְַהבִּיט בָּעֵינַיִם וְלְִשׁאֹל:
ֶשׁהֵם יָבֹואוּ? ְהיוּ כְּ ֵאיפֹה ִתּ

ּ ֵהם לֹא יָבֹואו
ְרחֹובֹות, ָהמֹון ִמְתגַּלְגֵּל בָּ כְּ

ְמִהירוּת וּבְֶשֶׁקט ֶאלָּא בִּ
ּ ים ֶשׁלָּנו ִתּ יְַחְדּרוּ לַבָּ

וְיִָסירוּ ֶאת ַהנֶּגַע,
וִויִריּוּת, ַהְקּ

ָהאֹוְחצִ'יּוּת,
ִטיִָּתיּוּת ַהְסּ

ְרבָּם. ִמִקּ
ּ ֵהם לֹא יָבֹואו

גִָדים חוִּמים עֲטוּיִים בְּ
וּצְלָבֵי ֶקֶרס
צְלָבִים אֹו בִּ

בִֵדים וְנֹוצְצִים עַל ֶהָחזֶה. כְּ
נִים ֶֹּרךְ לְַהעֲִמיד ָפּ ַהצ

בָר עָבַר וְנִגְַמר. כְּ
ּ ֵהם יָבֹואו

בֲַּחלִיפֹות עֲָסִקים
ים ֶשׁלָּכֶןם ִתּ לְִקנֹות ֶאת ַהבָּ

וְיָבִיאוּ עֹובְִדים ֲחָדִשׁים
קֹום ֶשׁלָּכֶןם. לְָמלֵא ֶאת ַהָמּ

ֵהם יָבֹואוּ בֲַּחלוִּקים
ם לְַשֵׁקּ

וּבְִמעִילִים לְבָנִים
לְַהכְנִיעַ

ּ ְהיו וְֵאיפֹה ִתּ
ֶשׁהֵם יָבֹואוּ? כְּ

לָּנוּ  נְִהיֶה ֵאיפֹה כֻּ
ֶשׁהֵם יָבֹואוּ? כְּ

וְהֵם יָבֹואוּ – - -
ּ ֵהם יָבֹואו
ּ י ֲאנְַחנו כִּ

ֻמגְָדִּרים ֲהפוּכִים -
סֹוִטים

וֲַאנְַחנוּ סֹוִטים.
ּ עַם ֶשָׁרִאינו בְּכָל ַפּ

ְקוִויר ֻמְטָרד
ְרחֹובֹות וְלֹא ָאַמְרנוּ ָדּבָר - בָּ

זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה

ּ ְרנו ַׁקּ עַם ֶשִׁשּ בְּכָל ַפּ
ֶפה ַהְפָסַקת ַהָקּ בְּ

עַל בֵּן אֹו בַּת ַהּזוּג -
זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.

ּ ַׁמעְנו עַם ֶשָׁשּ בְּכָל ַפּ
"ֵאין לִי בְּעָיָה עִם גֵּיְיז,
ה ֵהם ַחיָּבִים ֲאבָל לָָמּ

לַעֲׂשֹות ַרעַׁש?", וְלֹא ָאַמְרנוּ 
ָדּבָר -

זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.
עַם ֶשׁנַָּתנּוּ לְֵאם  בְּכָל ַפּ

לְֶסבִּית
לְַאבֵּד ֶאת ַהיֶּלֶד אֹו ַהיַּלְָדּה 

ּ ֶשׁלָּּה וְלֹא ִמלֵּאנו
ט - ְשָׁפּ ֶאת אוּלַם בֵּית ַהִמּ

זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.
עַם ֶשׁנַָּתנּוּ  בְּכָל ַפּ

לְִסְטֵריְִטימֹות
אּבים ֶשׁלָּנוּ, לְִהזְַדּיֵּן בָָּפּ

ים ַמן ֶשַׁהֻחִקּ ְּ ז בַּ
ָאְסרוּ עָלֵינוּ לָגַעַת -

זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.
עַם ֶשׁלָּבְַשׁנוּ ֶאת  בְּכָל ַפּ

גִָדים ַהבְּ
ְתִאיִמים לֲַחֻתנָּה  ַהַמּ

ית ְחִתּ ִמְשַׁפּ
ּ וְִהְשַׁאְרנוּ ֶאת ֲאהוּבֵינו

בַּיִת - בַּ
זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.

ַׁמעְנוּ, עַם ֶשָׁשּ בְּכָל ַפּ
ָרִטי "זֶה עִנְיָנִי הְַפּ

ִמיָטה - עִם ִמי ֲאנִי בַּ
זֶה ִאיִשׁי, זֶה לֹא ּפֹולִיִטי" -

וְלֹא ָאַמְרנוּ ָדּבָר -
זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.

עַם ֶשׁנַָּתנּוּ  בְּכָל ַפּ
רֹובִימֹות ְסְטֵריְיִטימֹות לְַקּ

ּ ֹּר ֶאת ֵמֵתינו לְִקב
וּלְַהְרִחיק ֶאת ֲאהוּבֵינוּ -

זֶה ָהיָה ַמעֲֶשׂה ֶשׁל ְסִטיָּה.
וְהֵם יָבֹואוּ.

ׁבִיל הֵם יָבֹואוּ בְִּשּ
ַהּסֹוִטימֹות

וְזֶה לֹא יְַשׁנֶּה
ןם ִאם ַאֶתּ

הֹומוֶֹסְקסוָּאלִים, לֹא 
אֹוְחצ'ֹות

לְֶסבִּיֹות, לֹא ַדּיְיִקיֹּות
גֵּיְיז, לֹא ְקוִויְרז

זֶה לֹא יְַשׁנֶּה
ִאם יֵׁש לָכֶןם
ׁלָּכֶן עֵֶסק ִמֶשּ
עֲבֹוָדה טֹובָה

אֹו ַהְשׁלְַמת ַהכְנָָסה
זֶה לֹא יְַשׁנֶּה

ןם ִאם ַאֶתּ
ְשׁחִֹרימֹות

ֶמְקִסיָקנִיֹּוִתים
יְלִיִדימֹות

ַאְסיִָתיֹּוִתים
אֹו לְבָנִימֹות

זֶה לֹא יְַשׁנֶּה

ןם ִאם ַאֶתּ
ִמנְּיוּ יֹוְרק

אֹו ִמלּוֹס ַאנְגֶ'לֶס
ְקָסס ִמֶטּ

אֹו ִמָדּקֹוָטה
זֶה לֹא יְַשׁנֶּה

ןם ם ַאֶתּ
ּבוּצ'ֹות אֹו ֶפִמיות
לֹא בְּעַד ַהגְָדּרֹות

מֹונֹוגִֶמיֹּוִתים
אֹו לֹא

זֶה לֹא יְַשׁנֶּה
ןם ִאם ַאֶתּ

ָקתֹולִיֹּוִתים
ִטיְסִטימֹות בְַּפּ

ָאֵתִאיְסִטיֹּוִתים
יְהוִּדימֹות

רֹוֶטְסַטנְִטיֹּוִתים אֹו ְפּ
ּ ֵהם יָבֹואו
ּ ֵהם יָבֹואו

לֶעִָרים
וְלָָאֶרץ

לֹונִים ֶשׁלָּכֶןם לַָסּ
וּלְתֹוךְ הֲָארֹונֹות ֶשׁלָּכֶןם.

ֵהם יָבֹואוּ בְִּשׁבִיל
ַהּסֹוִטימֹות

וְֵאיפֹה
ּ ְהיו ִתּ

ּ ֶשֵׁהם יָבֹואו כְּ

רדיפת קהילת הלהט״ב 
תחת המשטר הנאצי 



זה חלום פשוט / פאט פרקר  
תרגום: חני כבדיאל 

יֵׁש לִי ֲחלֹום
ל ַמְרִטין לֹא, לֹא זֶה ׁשֶ

ּ לִּי נָעו ָהַרגְלַיִים ׁשֶ לְַמרֹות ׁשֶ
ָרכִים ַרּבֹות לְאֹוֶרךְ ּדְ

זֶה ֲחלֹום ּפָׁשוּט

יֵׁש לִי ֲחלֹום
ל ַהּצֹועֲִדים ּבָרֹאׁש לֹא ַהֲחלֹום ׁשֶ

לֹא לֲַהפֹוךְ ֶאת ּכָל הָעֹולָם
ּכוּלֹּו

ל ַהָהמֹונִים לֹא ַהֲחלֹום ׁשֶ
ים ל נָׁשִ לֹא הֲַחלֹום ׁשֶ

לֹא לֲַהפֹוךְ ֶאת ּכָל
ָהעֹולָם

ּכוּלֹּו
זֶה ֲחלֹום ּפָׁשוּט

לִּי ּבֲַחלֹום ׁשֶ
ֲאנִי יְכֹולָה לָלֶכֶת ּבְָרחֹובֹות

יָד ּבְיָד עִם ֲאהוּבִָתי

לִּי ּבֲַחלֹום ׁשֶ
ת לְדוּכָן ַהְמּבוְּרגִֶּרים ֲאנִי יְכֹולָה לָגֶׁשֶ

וְלֹא לְַקּבֵל ֶהעָרֹות ְמֲחבוּרת אֹוַפנֹּועָנִים

לִּי ּבֲַחלֹום ׁשֶ
ירוִּתים צִיּבוִּריִם ֲאנִי יְכֹולָה לְִהיּכָנֵס לִׁשְ

ים וְלֹא לֲַחטֹוף צְעָקֹות ִמנָּׁשִ

לִּי ּבֲַחלֹום ׁשֶ
ֲאנִי יְכֹולָה לָלֶכֶת ּבְָרחֹוב ּבַגֶּטֹו

לִּי וְלֹא לֲַחטֹוף ַמּכֹות ֵמַאִחים ׁשֶ

לִּי ּבֲַחלֹום ׁשֶ
ֲאנִי יְכֹולָה לָצֵאת ִמּפָאּב

וְלֹא יַעַצְרוּ אֹוִתי ַמאנַאיַיִקים
יּכַנְּתִי ֶאת ַהגּוּף ַהּזֶה ׁשִ

יּכַנְּתִי ֶאת ַהנֶֶּפׁש ַהּזֹאת ׁשִ
ּבְכָל ִמינֵי ֲחלֹומֹות

ל ַמלְקֹולְם ל ַמְרִטין, ׁשֶ ׁשֶ
ּ ל ַמאו ל ִהיוִּאי וְׁשֶ ׁשֶ

ל ַאנְגֶ'לָה ל ג'ֹוְרג' וְׁשֶ ׁשֶ
רֹום ל ַהּצָפֹון וְַהּדָ ׁשֶ

ל ָאֵמִריָקה ל וִייְֶטנָאם, ׁשֶ ׁשֶ
ל ַאְפִריָקה וְׁשֶ

יּכַנְּתִי ֶאת ַהגּוּף וְַהנֶֶּפׁש ׁשִ
ּבְֲחלֹומֹות

ל ֲאֵחִרים ֲחלֹומֹות ׁשֶ
יו ֲאנִי עֲיֵיָפה עַכְׁשָ

יבוּ! יו ַאּתֶם ּתְַקׁשִ עַכְׁשָ

גַּם לִי יֵׁש ֲחלֹום.
זֶה ֲחלֹום ּפָׁשוּט

רדיפת קהילת הלהט״ב 
תחת המשטר הנאצי 

חלק שיתופי

בחלק הזה אנחנו ממליצים לשיר קצת 
ביחד )אפשר למצוא מי שינגן ואפשר 
פשוט להשמיע את השיר דרך יוטיוב(.

אופציות לשירים:
רקמה אנושית – רוני דלומי
הליכה לקיסריה )אלי אלי(

לפני הדיון שווה לראות חלק מהכתבה
עדות מצ׳צ׳ניה ממחנה המעצר

דיון

שאלות אפשריות:

מדוע לדעתכם אין כמעט עדויות של . 	
חברי הקהילה הלהט״בית מימי מלחמת 

העולם השנייה?
האם יש בין מיעוטים שותפות גורל . 	

והאם צריכה להיות ביניהם ערבות 
הדדית?

האם בני הקהילה הלהט״בית בישראל . 	
הם עדיין בגדר מיעוט נרדף או האם 
יש להם דווקא אחריות בגלל יכולת 

ההשפעה שלהם?
כיצד החברה יכולה/צריכה להגן על . 	

השונה ולהבטיח את זכויותיו?
האם כדי לשרוד בתנאים קיצוניים . 	

מותר/ראוי/נכון להסתיר את זהותך 
המינית?

האם לקהילה הלהט״בית צריכה להיות . 	
אחריות מיוחדת בשמירה על זכויות 

קהילות דומות מסביב לעולם?
האם לקהילה הלהט״בית צריכה להיות . 	

אחריות מיוחדת בשמירה על זכויות 
מיעוטים אחרים בארץ ובעולם?

האם יש חשש שמדינה כלשהי בעולם . 	
תחליט על השמדה מסודרת של בעלי 

נטייה מינית כלשהי?

https://www.youtube.com/watch?v=XLGX-Op9vj0
https://www.youtube.com/watch?v=8f507ih4-qY
https://www.youtube.com/watch?v=8f507ih4-qY
https://www.youtube.com/watch?v=gNrcCwu4fIQ
https://www.youtube.com/watch?v=ySlMFFJQcO0

