
  1ןתיא לט / עבטה ךרדכ ןכ אקווד

 םימייקמה ,םייח ילעב לש םינימ 400-מ הלעמל וליג םירקוח .םי יבלכו םיבובז וליפאו םירבכע ,םירשנ ,םיניווגניפ ,םיפוק

 דעו ,רעוס סקס םישועו תומחוימ תובקנמ םימלעתמש םיפוקמ .םנימ ינב םע תויגוז םיסחי תוכרעמ וליפאו ןימ יסחי

  ןוראהמ אצוי עבטה .לזוג וצמיאו ןק ונבש םירכז םירשנ גוז

 תעפותל תפסונ תודע וליגש ,תינפי םירקוח תצובק לש שדח רקחממ םייניב תואצות ומסרפתה םימי רפסמ ינפל

 תויח ינגו םימוירווקא 16-ב םיניווגניפה תייסולכוא תא הנחב םירקוחה תצובק .םייחה-ילעב לצא תוילאוסקסומוהה

  .תובקנ םע םירכז םימייקמש וזל המודה תיגוז םיסחי תכרעמ םימייקמה ,ןימה ותואמ תוגוז 20 התליגו ,ןפי יבחרב

 תוגהנתהו תוילאוסקסומוה יכ הרבסה התלעוה 60-ה תונשב רבכ וכרענש תויפצתב :םירקוחה תא העיתפה אל וז הדבוע

 בושחל היה גוהנש יפכ הרידנ הניא איהו ,דואמ םיהובג םירועישב עבטב תמייק םנימ ינב יפלכ םייח ילעב לש תינימ

 ,םילמנ ,םיפוק ומכ םינוש םינימ לצא תוילאוסקסומוה לע םיבר םינותנ ופסאנ זאמ ורבעש םינשה 45-ב .ןכל םדוק

 .םי יבלכו םיבובז וליפאו ,םירשנ ,םירבכע

 תויונכוס יבתכל רמא ,ויקוטב ויקיר תטיסרבינואב תיתוגהנתה היגולוקאל רוספורפ ,הדאו הקוסייק ,רקחמה להנמ

 ןתינ אל ,וירבדל .עבטב םרועישמ לודג םנימ-ינבל םיכשמנ הארנכש םיניווגניפה רפסמ םאה עובקל ןתינ אל יכ תועידיה

 ןהבש תוצובקב ,םיפופצ הייחמ יאנתל תולגתסהב רבודמ אמש וא ,םייחה-ילעב לש תיעבט הייטנב רבודמ םאה עובקל

  .תובקנה רפסמל םירכזה רפסמ ןיב ןוזיא ןיא

 .יבשב תופוע תקהלב םיטירפ לש עצוממה רפסמה ,םיטירפ 20 דע ונמש תוצובקב ויח םירקוחה ופצ םהב םיניווגניפה

 ןכתיי יכ םירעשמ םירקוחה .םיטירפ תואמ תונב תוקהל ןהב ,הברהב תולודג םיניווגניפ תוקהל אוצמל ןתינ עבטב

 'םיפילחת' אוצמלו םמצע םיאתהל םירכזה תא ליבוה ,תובקנה טועימל ףסונב ,הקהל לכב תופוע לש םצמוצמה רפסמהו

  .םירכז םיניווגניפ תומדב םירחא

 ,םינוש םיגוסמ םייח ילעב ברקב תוילאוסקסומוהל תויודע ואיבהש םימדוק תויפצתו םירקחמ לע םססבתהב ,תאז םע

 .םימוד םירועישב ,עבטב םיניווגניפ תויסולכוא ברקב םג שחרתמה ,יעבט ךילהתב רבודמו ןכתיי יכ םירקוחה ורמא

 וז הלאש .יבשב הקהלה לע םילעפומה םיצחלהמ האצותכ וא יתביבס םרוגב רבודמ םאה עובקל ןתינ םרט הז בלשב

 רבודמ אמש וא ,םיינוציח םיצחל לש האצות איה תוילאוסקסומוהה םאה – תוכורא םינש ךשמב םיבר םירקוח הדירטמ

  ?תדלומ הנוכתב

  ?הביבסל המאתה תלוכי וא ,תדלומ הנוכת

 םייח ילעבב התפצנ ,ןימה ותואמ םיטירפ ןיב ןימ יסחיו תוימגונומ םיסחי תוכרעמ תוברל ,תילאוסקסומוה תוגהנתה

 םיאצאצ לודיגו 'ץומיא' וליפאו ןוניק ,רוזיח יגהנמ לע וחוויד םלועה יבחרמ םירקוח .תובר םינש ינפל רבכ עבטב םינוש

  .םינוש םינימ לצא

 רבודמ יכ םיסרוג םירחא וליאו ,םייח ילעב םתוא לצא תדלומ הנוכת איה תוילאוסקסומוהה יכ םינעוטה םירקוח םנשי

 םירכזה רפסמ תניחבמ תנזואמ הניאש הייסולכוא יכ הארנ םינוש םירקמב .םתביבסל םייחה ילעב לש "המאתה" תלוכיב

 ךרדב הרומשה תוגהנתה םיליעפמו ,"תילאוסקסומוה תוגהנתה" םימיגדמה םיטרפה רועישב הילעל האיבמ ,תובקנהו

  .םנימ ינב לע ינשה ןימה ינבל ללכ

 ירמגל טעמכ םימלעתמו םנימ ינב םע ןימ יסחי םימייקמ םימיוסמ םייח ילעבש וארה תויפצת ,רוזיח תונויסינ דבלמ

 לצא רקיעבו ,םירחא םירכז ליפשהלו חטשב תוגיהנמ תוארהל םירכזה תונויסינל וז תוגהנתה םיכיישמ ,םיתעל .תובקנמ

 טושפ רבודמ םיבר םירקמב יכ וארה תויפצת רתויו רתוי ,תאז לכב .יכראריהו ןגרואמ יתרבח הנבמ םהלש םייח ילעב

  .םנימ ינב םע ןימ יסחי םויקמ םייחה ילעב םיקיפמש תינימ האנהב

 יכ וארהש תונוש תויפצת וכרענ םינש ךשמבו ,םינוש םיפוק ברקב םירכז ןיב ןימ יסחיב םירקוח ופצ 60-ה תונשב רבכ

 לצא םיצופנ ,תילאנא הרידח םיללוכה ןימ יסחי וליפאו ןימ ירביא ךוכיח ,תידדה תוננוא .ןפוד תאצוי הניא וז תוגהנתה

 ךרועהו )oGayG )http://www.gogay.co.il/content/index.html טנרטניאה לטרופ ילהנממ ,Ynet תכרעמב רבח ןתיא לט :טקלמה תרעה 1
  .תיבסל-ומוהה הליהקה לש תואירבה רתא ,)GayMed )http://www.gaymed.co.il/gaymed.html רתא לש יעדמה
 .)םניינמל 27.12.04( ה"סשת ,תבטב ו"טב ,Ynet רתאב םסרופ הז ורמאמ



 עשעתשהל ופידעהו – םוקמב ויהש תומחוימ תובקנמ ןגפומב ומלעתה וז תוליעפב ופתתשהש םירכזהמ קלחו םדא-יפוק

  .םנימ ינב םע ינימ עגמב

 

  יסניק םלוסב עברא

 םיצחלמ תעפשומו ,תונוש תויסולכוא ברקב הנתשמ הדימב הצופנ תוילאוסקסומוהש םירובס םינוש תוינימ ירקוח

 דואמ טעמו םירכז לש הובג רפסמ הבש םייח ילעב תייסולכוא לש הרקמב ,המגודל ךכ .הביבסב םימייקה םיינוציח

  .'יתחפשמ את' םיקהל םירכזהמ קלח ולכוי אל ,תובקנ

 תאיצמ לש וז תוגהנתה .רחא רכז םע םיסחי תכרעמ – חטשב אצמנה דיחיה ןורתפל םינופ םה וז הדבועמ םילכסותמ

 ישחומ ךרוצ ןה םיסחי תוכרעמ יכ םינעוטה ,הרבחה יעדמו היגולוכיספה םוחתב םירקחמ לע רתיה ןיב תססובמ ףילחת

  .םירחא םייח ילעבל םג הארנכ ךכו ,םדאה לש ומויקל ינויחו

 .םירקוחה ידי לע םניקב חנוהש לזוג "וצמיא" ףאו ףתושמ ןק ומיקהש ,לארשיב םירכז םירשנ גוז לע חווד 90-ה תונשב

  .ינימ-וד ,ליגר יתחפשמ את ומכ ויכרצ לכל וגאדו ותוא וליכאה ,םהלש אצאצ אוה וליאכ לזוגב ולפיט םירכזה ינש

 ינונגנמ תא הנשמ ,גוז-תב אוצמל תלוכי רסוחו ץחל לש בצמב םיאצמנ םה הב הצובקב תויחל "ולגרוה"ש םירכז םאה

 רשאכ םג הנתשי אלו ,עובק אוה םינונגנמה לש הז יוניש םאהו ?םנימ ינבל ךשמהל םהל תמרוגו םהלש תוגהנתהה

   ?תוברתהל ולכוי ןמע תובקנ קיפסמ ויהיש ךכ ,םירכזה תבוטל ןזאמה הנתשי

 תכרעמ תא םייקלו ךישמהל םיפידעמ םירכזה םיבר םירקמב .וז הלאשל תיעמשמ-דח הבושת ואצמ אל ןיידע תויפצת

 הצובקל םיסינכמש הרקמב םג ,םירחא םירכז םע תושדח םיסחי תוכרעמ רוציל ןיפוליחל וא ,םנימ ינב םע םיסחיה

  .תופסונ תובקנ

 ינשה ןימה ינבל תטלחומ הכישממ ענש םלוס לע תישונאה תּוינימה תא ביצה ,יסניק דרפלא ,תּוינימה רקוח

 ינש ןיב םיענ םדאה ינב בור יכ הליג יסניק .)תוילאוסקסומוה( ןימה ותוא ינבל תטלחומ הכישמל )תוילאוסקסורטה(

  .ןוציקה תודוקנב אל םלועל טעמכ ךא – םידדצה דחאב ללכ ךרדב םיאצמנו ,םיבטקה

 תרוקיבה תורמל .דחי םג ינשה ןימה ינבלו םנימ ינבל םיכשמנה – םילאוסקסיבכ ורדגוה םלוסה זכרמב ואצמנש םישנא

 םירועישב יכ םא ,עבטב םייח ילעב ברקב םג ,הארנה יפכ ,ףקת רידגה אוהש תוינימה םלוס ,וירקחמו יסניק לע הברה

 .ךרוצה יפל םתוינימ תא תונשלו ,הביבסל םמצע םיאתהל םילגוסמ םינוש םייח ילעבו ןכתיי .םדאה ינב לש הזמ םינוש

  ?םדאה ינב םג ךכ םאה

  

  ?היצולובאה םשב "הטּומ תּוילאוסקסומוה"

 םירקוח לש םהידיל תשמשמ ,םייתביבס םיצחלמ תעפשומ תוכרעהה יפ לעש תוגהנתה ,"הטּומ תּוילאוסקסומוה"

 לולכממ תעבונה ,תיגולוכיספ-תיתרבח העפות הנושארבו שארב איה םדאה ינב לצא תוילאוסקסומוה יכ םינעוטה

 העפותב רבודמש ךכ לע חרכהב הדיעמ הנניא עבטב םייח ילעב ברקב התואצמיה ,םהירבדל .םייתרבחו םייתביבס םיצחל

  .יתביבס ץחלל תיגולויב הבוגתב רבודמ יכ הנעטה תא תקזחמ אקווד אלא ,תדלומ תיגולויב

 האצותכ םינוש םייח ילעב לש תינימה תוגהנתהב יוניש תוארמה תויפצת לע םהיתונעט תא םיססבמ הלא םירקוח

 םיצחלמ האצותכ 'םילאוסקסומוה'ל םיכפוה ,םדאה ינב ,ונחנא םאה .ןכל םדוק םגדוהש יפכ ,הביבסב םייונישמ

 "יסניק םלוס"ב ונלש םוקימה םאה ?ךכל םיעדומ תויהל ילבמ ,םירחאו הלאכ םייתביבס וא םייגולוכיספ ,םייתרבח

   ?תורגבתההו תודליה תפוקתב ,תונוש תוינוציח תועפשהל םאתהב הנתשמ

 םיססבתמ וז השיגה םידדצמה .םייתביבס םיצחלמ תעפשומה הנוכת הנניא תוילאוסקסומוההש םיארמ םירחא םירקחמ

 ,ינתא אצומ לכמו ,םלועב םוקמ לכמ ,הייסולכואה תובכש לכמ תויבסלו םיאומוה אוצמל ןתינש הדבועה לע רקיעב

 עובק אוה תיפרגומד הניחבמ תונוש ךכ לכ תורבחב םילאוסקסומוהה רועיש יכ הדבועה .ילכלכ וא יתרבח ,יתוברת עקר

  .הביבסהמ תעפשומ הניאש ,רתוי הקומע הנוכתב רבודמש ךכ לע עיבצהל היושע ,תיסחי

 ?ןוירהה ןמזב םינוש םיבצממ האצותכ תעבקנה תדלומ הנוכתב רבודמ אמש וא ,יטנג סיסב תוילאוסקסומוהל םאה

 ,ערזה אתל תיציבה ןיב רוביחבש תינושארה תווהתהה בלשב רבכ תועבקנ םדאה לש )תוירדגמהו( תוינימה ויתויטנ םאה

 לש הרושב רבודמ ילוא וא ?םאה ףוגב םינוש םירמוחו םינומרוהמ האצותכ ,ןוירהה ךשמב תובצעתמ ןה אמש וא

  ?ינשה לע דחאה םיעיפשמ תורחא תונוכתל המודבש ,םינונגנמ

 ,םינוש םייח-ילעבב תוילאוסקסומוה תוגהנתה לע בר עדימ ףוסאל םירקוחל תורשפאמ עבטה םלועב תויפצתה ,הכ דע

 רפסמב טועימ תובקעב הלוע םילאוסקסומוהה םירכזה רועישש רורב רשאכ םג .הל םימרוגה תא עובקל תלוכי אלל ךא

  .ןמזה םע "ותונשל"ו וילע עיפשהל ןתינ םאהו ,ינמז וא עובק אוה םתוינימב הז יוניש םאה רורב אל ,תובקנה



 ןתינ אל ןיידע ,תילאוסקסומוהה תוגהנתהה לש םייגולויבה םידדצה רקחב ונלחתהש רחאל םינש תורשע ,םויה םג

 .יחה תכלממ לש םג ומכ ,ישונאה ןימה לש תוקתרמהו תולודגה תודיחהמ תחא – תוילאוסקסומוהל םרוגה המ תעדל

  

 


