
 

 

 www.knesset.gov.il/mmm  כז המחקר והמידעמר –הכנסת 
 

על אוכלוסיית סטטיסטיקה לאומית 
 מיניים-ל משקי בית חדעלהט"ב וה

 |אורלי אלמגור לוטן | אישור:  רמי שוורץכתיבה: 

 עריכה לשונית: מערכת דברי הכנסת

 2020בדצמבר  3, "ז בכסלו תשפ"אי: תאריך

 סקירה משווה

http://www.knesset.gov.il/mmm


   ינייםמ-סטטיסטיקה לאומית על אוכלוסיית הלהט"ב ועל משקי בית חד

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 ענייניםה תוכן

 1 ....................................................................................................................................... תמצית

 3 ................................................................................................................................ מבוא .1

 7 ............................................................................................... איסוף נתונים על נטייה מינית .2

 8 ................................................................................................... סקרים מדגמיים ארציים 2.1

 13 ............................................................................................................. מפקדי אוכלוסין 2.2

 15 ..................................................................................................... איסוף נתונים בעקיפין 2.3

 16 ................................................................................. מיניים-איסוף נתונים על משקי בית חד .3

 20 ...........................................................................סטטיסטיקה רשמית של להט"בים בישראל .4

 

  

 

http://www.knesset.gov.il/mmm


 1 | םמיניי-סטטיסטיקה לאומית על אוכלוסיית הלהט"ב ועל משקי בית חד

 

 www.knesset.gov.il/mmm  מרכז המחקר והמידע –הכנסת 
 

 תמצית

, לסביות) "בהלהטנתונים על אוכלוסיית  איסוףועניינו  מיכל שיר סגמןמסמך זה נכתב לבקשת חברת הכנסת 

 מגווןב רשמיים סטטיסטיקה גופיידי על מיניים, -חד בית משקיועל  (םביסקסואליו, ים, טרנסג'נדרהומוסקסואלים

  .מדינות

הקשורה איסוף נתונים רשמיים על אוכלוסיית הלהט"ב הוא נדבך חשוב בגיבוש מדיניות ציבורית  ,OECD-לפי ה

 חף אינו הגאה הקהילה על מידע איסוףלמרות חשיבות הנתונים,  טיים.רלוונלקהילה הגאה ובהקצאת משאבים 

א בכך שלהט"בים רבים עדיין . קושי מרכזי בהערכת גודל אוכלוסיית הלהט"ב הוםמתודולוגיים ופרקטיי מאתגרים

"בים לדווח על זהותם מלהט מונעחשיפה מ החשש קרובות תיםילעאת זהותם המינית או המגדרית.  מסתירים

ם לקושי נוסף: אוכלוסיית הערכה קשור ג-. הסיכוי לתתהאוכלוסייהגודל של  הערכה-לתת עשוי להביאו ,בסקרים

. מדעי ערך עם תוצאות כדי להציג מספיק מייצג למדגם להגיע אפשר תמיד לאקבוצה קטנה יחסית והיא הלהט"ב 

מנעד רחב של זהויות מיניות ומגדריות, והגדרות שונות עשויות להביא לתוצאות  כוללתיתר על כן, הקהילה הגאה 

( יותר)הגבוה  שיעורהלבין  כהומוסקסואלים המזדהים האנשים שיעור בין משמעותי הבדלשונות. למשל, לרוב יש 

יש גורמי סטטיסטיקה רשמיים הגורסים שנטייה מינית נוסף על כך,  .לבני מינםמדווחים על משיכה אנשים הה של

 משתנה רלוונטי לסקרי אוכלוסייה. ואינה נחשבת עניין אישי  אהי

מדינות שבהן ב, גם לעומת זאת. ב"הלהטהוחלט שלא לאסוף נתונים על קהילת  שבהן מדינות יש, נוכח זאת

שמעית לשאלה כמה להט"בים יש מ-חדויש מודעות לכך שלא תמיד אפשר לתת תשובה מדויקת  ,ףמידע זה נאס

בין הקהילה יחסי אמון  לבנותלהגיע לנתונים מהימנים יש  שכדי מלמד של מדינות המצטבר הניסיוןבאוכלוסייה. 

מציגה את  ,השאלוןנסקר בזמן מילוי ל פרטיות המבטיחה במתודולוגיה ולהשתמשהגאה לבין גופי סטטיסטיקה 

   שנמסר. מידעה חיסיוןושומרת על  וולונטריות שאלותהשאלות בתחום כ

 על ותישירשבהם שואלים  ארציים סקרים מופצים OECD-ה מדינות 37 מתוך 15-ב ,למרות הקשיים שצוינו לעיל

ביסקסואלים )לה"ב( גם לאמוד את שיעורם של הומוסקסואלים, לסביות ואפשר . מתוך כך המשיב של המינית נטייתו

באוכלוסייה הכללית. סקרים אלה עוסקים במגוון רחב של נושאים חברתיים, כגון מצב בריאותי, מצב כלכלי, היפגעות 

בין  להצביע על קשריםגם נטייה מינית מאפשרת בדבר מעבירות ועוד. מעבר להערכת שיעורם באוכלוסייה, שאלה 

סקר היפגעות על בסיס ממצאי זכרו לעיל. לדוגמה, והמו אלה שכ םאקונומיי-משתנה זה לבין משתנים סוציו

סקר על בסיס ממצאי ו ,נים של עבירות כלפי הומוסקסואליםיילבחון את המאפאפשר מעבריינות בארצות הברית 

   ית של להט"בים.זלהפיק נתונים על הבריאות הנפשית והפיאפשר בריאות הציבור בקנדה 

. יוצא מכלל בעולם אוכלוסיןד למצוא שאלה ישירה על נטייה מינית במפקדי ומא נדירלעומת סקרים מדגמיים, 

. , אשר עתיד לכלול שאלה בעניין נטייה מינית וזהות מגדרית2021-בלהיערך זה הוא המפקד הבריטי אשר עומד 

רי פגע בשיעוילא שהשינוי  הי שטח אשר הראואחרי ניסהתקבלה , שעוגנה בחקיקה, להוסיף את השאלה ההחלטה

 איכות המידע.וביענות הה
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"ב הלהט אוכלוסייתעל  נתונים סקרים האוספיםנוסף לשאלות ישירות על נטייה מינית, במדינות מסוימות יש 

בעיקר על ידי כך שהמשיב מתבקש לדווח על השתייכות לקבוצות אוכלוסייה הסובלות מהפליה, ובהן גם  ;בעקיפין

 הקהילה הגאה.

סקרים  נערכים מדינות אחדותבשבהם שני בני הזוג הם מאותו מין,  בתיםכלומר  ,מיניים-בית חד למשקי אשר

 ולהכלשאלה מסוג זה  במקביל, .מינית-או חד הטרוסקסואלית בזוגיות נמצאהמשיב  האם ישירותשואלים שבם 

של  מינםבת ידי הצל על, בעקיפין, ככל שמידע זה נאסף, הדבר נעשה לרובאך  .בעולם אוכלוסין מפקדי כמהב

-זוגות חדעל , מדינות רבות אוספות נתונים רשמיים על כך נוסף לפי המדווח בתיאור בני הבית שבשאלון. הזוג בני

  מיניים אשר מיסדו את הקשר ביניהם.

 אוספים אינם, )הלמ"ס( לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה פרטובבישראל, רשמיים  סטטיסטיקה גופיככלל, 

למרות העובדה שיש בין סקרי הלמ"ס גם כאלה המתייחסים לנושאים  ,"בהלהטעל אוכלוסיית מובחנים נתונים 

טעמים מתודולוגים מכמה נובעת  , מדיניות זומ"סהל פי עלהקשורים לנטייה מינית, כגון הפליה על רקע זה. 

 . כמו כן, משיבים רביםשקשה להגיע בעבורה למדגם מייצג קטנה קבוצה. ראשית, כאמור, מדובר על ופרקטיים

בסיטואציה כזו יש לצפות לבעיות במהימנות המידע הנמסר על  ;נוהגים למלא את השאלון ליד בני ביתם או בעבורם

תפגע בשיעורי לסקריה שאלה על נטייה מינית ש חשש הלמ"ס עניין פרטי ורגיש כמו נטייה מינית. עוד הביעה

דברים שיקשו על  – מסוימות כלוסייהאו קבוצות בקרב הכשהלכלפי  אנטגוניזם תיצור אפילוו הםל ענותיהה

 ברגשות לפגוע עשויה זו שאלהשוטפת של הלמ"ס בכלל. כמו כן, הם ציינו שהסקרים אלו וכן על העבודה עריכת 

, ובכך לפגוע ביכולת של הלשכה תבירעהו תהחרדיבני החברה אלה מהם שהם בקרב סוקרי הלמ"ס, ובפרט 

 לקיים סקרים אחרים בתוך אותן חברות. 

 על ישירות שאלות נשאלות בוחן היפגעות מעבירות, אשר, "סהלמ של אישי טחוןיב סקרבשהקשר זה נציין, ב

בקש הנדגם לדווח על פגיעות מיניות שהוא או תסקר מב. למשל, לא פחות מנטייה מינית עדיניםו אישיים נושאים

חלה  לאוד לסקרים אחרים של הלשכה, ובניג ,הדברים רגישות בשל .עליהןילדיו עברו ולענות על סדרה של שאלות 

. ככל אישי בראיון ולא ,אינטרנטאמצעות הבבצורה אישית ובלתי אמצעית  נערךוהוא  מענהעל סקר זה חובת 

 זכרו לעיל.הופרקטיים שהזו באה להתמודד עם חלק מהאתגרים  ההנראה מתודולוגי

 נתוניםלהוציא  תינועקררות שפא ישזאת, . עם מיניים-משקי בית חד מידע על ותישיר פתאוס הגם אינ למ"סה

מתוך שאלונים הכוללים תיאור של בני הבית והיחס ביניהם, כפי שהוסבר לעיל. שאלונים כאלה  בעקיפיןאלה 

מהלמ"ס נמסר כי  נמצאים, לדוגמה, בסקר משקי הבית, הסקר החברתי ומפקד האוכלוסין של הלמ"ס. עם זאת,

 האוכלוסייה הלהט"ביתבדבר גודל מההערכות הרווחות  תוך משמעותינמצא נממעיבוד זה  האומדן שמתקבל

 . לפרסמו אפשר-איבישראל, ולכן 

 םיניים שנישאו בחו"ל וביקשו להירשמ-להפיק נתונים על מספר הזוגות החדאפשר שציינו מעבר לכך נציגי הלמ"ס 

הם הדגישו עניין זה ב, גם עם זאת .מיניים-נתונים על רישום ילדים לזוגות חד להפיק במרשם האוכלוסין, כמו גם

 שהאומדנים מוטים כלפי מטה.
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 מבוא .1
 ,ינייםמ-משקי בית חדב תוך התמקדותלהט"ב, אוכלוסיית ה איסוף נתונים עלב מסמך זה עוסק

  .  במגוון מדינותידי גופי סטטיסטיקה רשמיים על 

 מסמך: במונחים מרכזיים כמה  , יש להגדירטרם נתייחס לנושא עצמו

 באנגלית: ; ים, ביסקסואלים, טרנסג'נדרים, הומוסקסואלות)לסביכלוסיית הלהט"ב או

LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender; – המכונה גם הקהילה זו,  אוכלוסייה

לסבית, הומוסקסואל מונחים הכוללת מנעד רחב של זהויות מיניות ומגדריות. הגאה, 

כלומר המשיכה  (,sexual orientationשל האדם ) המינית נטייה מתאריםוביסקסואל 

(, identity gender) מגדריתזהות  ארמתלעומתם, המונח טרנסג'נדר  1.מינית-הרומנטית

איסוף  ,ךשסבר בהממוכפי ש ביחס להגדרת מגדרו.של אדם כלומר תחושתו האישית 

ס בעיקר ייחנת השני של המסמך קפרב ,לכן. יותרזהות מגדרית הוא נדיר על נתונים 

: לה"ב ,מצומצם יותרהבמונח  נשתמשלרוב ו מינית טייהנעל איסוף נתונים ל

  (.LGB)באנגלית:  לסבית, הומוסקסואל, ביסקסואל

 משק בית (household) – שים אשר נקבוצה קטנה של אכ בל להגדיר משק ביתומק

ק בית משעל פי הגדרה זו שלמרות  2ומגורים.מזון , בעיקר תפיםוחולקים משאבים מש

-משקי בית חדלהכוונה היא מסמך זה ב בפרק השלישי ,עשוי לכלול אדם יחיד

הם בני אותו שזוג בני חיים בתים שבהם  , כלומר (same-sex households)מיניים

  .מיןה

סקר  ,סקרים של סוגים שניהאוכלוסייה הנבדקת שצוינו לעיל, יש להגדיר גם  נוסף על הגדרות

  3:(census) ומפקד (sample survey) מדגמי

 האוכלוסייהמן קטן חלק רק דוגם  סקר מדגמיכפי שמשתמע משמו,  – סקר מדגמי

האוכלוסייה על מסקנות  ממנו להסיקאפשר מדובר על מדגם מייצג דיו אם . הכללית

ם יבתחומים חברתיים וכלכלילרוב שיוזכרו כאן עוסקים המדגמיים הסקרים הכללית. 

הנבדק תעסוקה ועוד. בסקרים אחדים הנושא  ,פליההציבור, ספציפיים, כגון בריאות ה

 רחב יותר, כגון תנאי מחייה או דמוגרפיה ארצית.

 על  מידעמטרתו לאסוף ו מסקר מדגמי נרחב הרבה יותרהוא סקר מפקד  − ִמְפַקד

את לבדוק השאיפה היא מפקד בסקר מדגמי, שלא כמו  .תושיטתיב האוכלוסייהכלל 

                                                                    
 תונים על הקהילה הגאה, ראו:להסבר תמציתי על ההבדלים בין נטייה מינית לבין זהות מגדרית והמשמעות הנגזרת בהקשר של איסוף נ 1

 OECD, Society at a Glance: OECD Social Indicators; A Spotlight on LGBT People, 2019, p. 15 
  ,th28 ctoberOaccessed: , ”Household“OECD, Glossary of Statistical Terms 2020להרחבה, ראו:  2
 .“Census”-ו “Sample Survey” שם, :ההגדרות הקצרות כאן מבוססות על 3
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 ותבכל מדינהוא עניין הרווח  (population census) אוכלוסין דקאוכלוסייה. מפהכלל 

מקור משמשים הם , ושנים אחת לעשרלרוב . מפקדי אוכלוסין נערכים עולם המערביה

לרוב,  4., הכלכלי והחברתיהדמוגרפי והרכבה ההאוכלוסייגודל  עלים לנתונים רשמי

 שבו נבחנים(, housing censusמגורים )מפקד  יחד עםגם משולב  אוכלוסיןמפקד 

  5.יםתושבההמגורים של כל תנאי ו במדינההדיור  יחידות מספר

גודל על אפשר הככל  ומדיוקים מהימניםחשיבות באיסוף נתונים מצביע על ה OECD-ה

-שפרסם הארגון בבנושא  דוחב. מיניים בפרט-בכלל ומשקי בית חדאוכלוסיית הלהט"ב 

 יכולה לסייעלאומיות בסטטיסטיקות  אוכלוסייה זו אודותעל שהכללת נתונים  נאמר 2019

סקרים , נוסף על כך 6.י להט"ביםפכל פליהה ובמאבק נגדחברה מכילה יותר  יצירתב

של  מעמדם תכהערל חיונייםתקופתיים המתייחסים בצורה מפורשת לקהילה הגאה  חברתיים

 7כוונת אליהם.המ שלהם, והאפקטיביות של מדיניות ציבורית החיים רמת, בחברהחבריה 

 הגיאוגרפיופיזורה  ת הלהט"בהיקף המספרי של אוכלוסייההבנה טובה של ש יש להוסיף גם

שלה  םהייחודיילצרכים הולם מענה לספק  ממשלתיים-לגורמים לאולממשלות מאפשרת 

 . ובריאותייםתחומים חברתיים, כלכליים ב

 של הנציבות האירופית מסמך. ניכריםאתגרים ב כרוך על הקהילה הגאהאיסוף נתונים 

(European Commission) ,להט"בים כך שיע על צב, ההרשות המבצעת של האיחוד האירופי

בעקבות , בין היתר בשל חשש מפגיעה מגדריתהאו  המינית זהותם מסתירים אתרבים 

מאד מקשה ה דבר ,ותחשפהילהשתתף בסקרים מחשש ללהט"בים עלולים לא לכן,  8.היחשפות

 . מדגם מייצג בנותלאו  םרלוונטייהגיע אל נדגמים על חוקרים ל

ממשי  חששמאחר שיש  ,יחסית קטנהלהט"ב אוכלוסיית במדינות עם מהיחשפות גובר חשש ה

בשל כך, לדוגמה, בסקר  9 ר.שבעזרת הצלבת נתונים אפשר יהיה לזהות את העונים לסק

 European Union Statistics on) רופיאיחוד האיההסטטיסטיקה על הכנסה ותנאי מחיה של 

Income and Living Conditions )הוטמעו כחלקמיניים בסלובניה -ל משקי בית חדש יםהדיווח 

                                                                    
4 OECD, Glossary of Statistical Terms, "Population Census,” accessed: October 28th 2020. 

 ."Housing Census"שם,  5
6 OECD, Society at a Glance: OECD Social Indicators; A Spotlight on LGBT People, 2019, pp. 39−41. 

General for-, European Commission, DirectorateData collection in relation to LGBTI Peopleark Bell, M שם. ראו גם:  7
Justice and Consumers, p. 22. 

 .16שם, עמ'  8
 .17שם, עמ'  9

מצביע על  OECD-ה
החשיבות של איסוף 

נתונים מהימנים 
ומדויקים על 

אוכלוסיית הלהט"ב. 
נתונים אלה חשובים 

להערכת גודלה 
ומצבה של קבוצה זו, 
כמו גם לצורך בחינת 

האפקטיביות של 
יניות ציבורית מד

 הקשורה אליה.  

איסוף נתונים אלה 
כרוך באתגרים שונים, 

ובהם הרצון של 
להט"בים רבים 

להסתיר את נטייתם, 
החשש מפני חשיפה 
והקושי לבנות מדגם 

מייצג של קבוצות 
 קטנות.  

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2082
https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=1262
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1603954879&id=id&accname=guest&checksum=A99A87E0AEF8BA75C99637BA1F4738BB
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45605
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של מבטיחה אנונימיות מנם ואשיטה זו  10יותר של כלל הזוגות הנשואים.הקבוצה הגדולה מ

 מיניים. -י בית חדקעל משמובחן אך מונעת הפקת מידע אוכלוסיית הלהט"ב, 

על  איסוף נתונים על הקהילה הגאה, והצורך להגן על צנעת הפרט גישות המתוארתהר נוכח

האסדרה הכללית להגנה על למשל,  לאסדרה )רגולציה( מיוחדת. כפוףידי גורמים רשמיים 

מאפיינים אישיים כגון נטייה מינית על אוסרת איסוף נתונים ( GDPR-)הרופי האישל האיחוד  מידע

בארצות כאשר הסכמה כזו אינה נדרשת במפורש, כמו גם  11נדגם.בלי הסכמה מפורשת של ה

בתחומים ניתנת אפשרות לנדגם לסרב לענות על שאלות בכל המקרים שמצאנו הברית, 

  .אינטימיים

מציינים שאתגר מרכזי באיסוף סטטיסטיקה על אוכלוסיית הלהט"ב, הוא  OECD-חוקרי ה

לא רק להסכים לחשוף את ם צריכים הנסקרי כלומר −להבטיח כי המידע הנאסף מייצג 

  12.מדויקגם למסור מידע אלא המאפיינים שלהם, 

קבוצות מיעוט שנצבר עד כה מאיסוף סטטיסטיקה על  הניסיוןכי גם באותו פרסום של הארגון צוין 

לו, ם אוכלוסיות אעשיתוף פעולה של מיעוטים לאומיים( מלמד על החשיבות למשל ) אחרות

הובא תהליך  כדוגמה. ת היעדולבין קהיל קהיאמון בין גופי הסטטיסטיחסי בניית לצורך 

של המאה  השמוניםאיסוף סטטיסטיקה על קהילות היספניות בארצות הברית, בתחילת שנות 

 ארצות של הרשמי הסטטיסטיקה שגוף לכך הצליחו להביא: לאחר שנציגי קהילות אלו 20-ה

 בשיתוף פעלו גיהינצ, במדינה ההיספנים סייתאוכלו על מובחנים נתונים לאסוף יתחיל הברית

מדגיש את החשיבות של  OECD-ה .הקהילה בני בקרב אמון לבנות כדי הסטטיסטיקה גוף עם

 פרטיותה בדבר שחששות להבטיח כדיעבודה בשיתוף עם נציגי קהילת הלטה"ב, הן 

מידע  ו שלמסירת חשיבותטית את רלוונכדי להסביר לאוכלוסייה ה הןוראוי מענה  יםמקבל

  13.ומדויק אמין

 בעקבות זאת,. קבוצות-יתת כוללת מגווןגאה ההקהילה שנוצר מכיוון באיסוף נתונים עוד קושי 

עת במיוחדת  נותרעכן ו מידעהאיסוף בתהליך ו שאלוניםה בנייתב תמיוחדתשומת לב  נדרשת

לדוגמה, : גם אופן הגדרת האוכלוסייה הנבדקת משפיע על תוצאות הדגימה תוצאות.ההצגת 

, (sexual self-identification)הגדיר הומוסקסואליות על פי הזדהות מינית אישית לבל ומק

הומוסקסואלים, לסביות או כ רואים את עצמם שמדווחים שהםמספר האנשים כלומר 

עשוי להיות  ההאוכלוסייהאומדן של גודל נרחיב בהמשך, ש, כפי עם זאת 14ביסקסואליות.

                                                                    
10 Mark Bell, Data collection in relation to LGBTI People, European Commission, Directorate-General for Justice and 

Consumers, 2017, p. 17. 
11 OECD, Over the Rainbow? The Road to LGBTI Inclusion, 2020, p. 150. 

 שם. 12
 שם.  13

14 OECD, Society at a Glance: OECD Social Indicators; A Spotlight on LGBT People, 2019, pp. 16-17. 

בשל רגישות השאלה 
על נטייה מינית, 

מדינות האוספות 
סטטיסטיקה על 

להט"בים לרוב עושות 
תחת רגולציה זאת 

מיוחדת. בין היתר, הן 
אינן מחייבות נסקרים 

להשיב על שאלות 
בעניין זה )שאלות 

אחרות מחייבות מתן 
 מענה(.

בניית יחסי אמון בין 
הקהילה הגאה לבין 
גופי הסטטיסטיקה  

חשובה כדי להבטיח 
נתונים מהימנים 

ומדיוקים ככל 
 האפשר.    

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45605
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/8d2fd1a8-en.pdf?expires=1605173779&id=id&accname=ocid71016392&checksum=B27FA9FADA1B43CC1AD1092C2CA067D0
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1603954879&id=id&accname=guest&checksum=A99A87E0AEF8BA75C99637BA1F4738BB
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או משיכה  יום יחסי מין עם בני אותו מיןקכגון  ,טריון אחריים על פי קרד אם מודדושונה מא

 . מינית

. את הקהילה הגאהעל אסוף נתונים עושות מאמצים ל אחדותמדינות , אלה קשייםמרות ל

נדגיש שבשני המקרים אין  .וף עקיףאיסוף ישיר ואיסללחלק אפשר דרכי האיסוף של הנתונים 

סקרים המתייחסים לכלל על , אלא עצמה אוכלוסיית הלהט"בייעודיים למדובר על סקרים 

  "ב.עריך את שיעורה של אוכלוסיית הלהגם לה אפשר שבמתסגרתם ,האוכלוסייה במדינה

 סקרים עורכיםוגופי מחקר גופים סטטיסטיים רשמיים אחדות ת ומדינב :איסוף ישיר 

ך כלל האופציות הן: בדר ;על הנטייה המינית של המשיב ישירותשואלים שבהם  ארציים

סקרים בהינתן מדגם מייצג, . מסרב לענותו, אחר הטרוסקסואל, הומוסקסואל, ביסקסואל

בהקשר גם  ,כמו כן. האוכלוסייה הכלליתמ להעריך את שיעור הלה"בים אלה מאפשרים

שואלים שבהם סקרים מדינות בכמה מופצים  מיניים-צם יותר של משקי בית חדהמצומ

זוגיות או  (same-sex relationship) מינית-ת חדזוגיונמצא בם המשיב א ישירות

 .(opposite-sex relationship) הטרוסקסואלית

 שבהם אין מסקרים הקהילה הגאה על גם להפיק נתונים אפשר  לעיתים :איסוף עקיף

לקבל מידע אפשר מתשובות לשאלות אחרות , אך ה מיניתנטייעל  הישיר אלים שאלהוש

על סקרים שבהם שואלים לדוגמה,  .ות מיעוט, כגון קהילת הלהט"בבוצהשתייכות לק על

, נוסף על כך. מהשתייכות של הנדגם לקבוצה מסוימת יםתחושת הפליה או חשש הנובע

מבקשים  מדינות מפותחות,כמה מפקדי אוכלוסין בב, ובפרט רביםארציים סקרים ב

 בעקיפיןלזהות ים סקרים אלו מאפשר. של המשיבהבית הרכב משק על כללי ע ידמ

  .מינם של בני הזוגעל ידי הצלבת  ,מיניים-משקי בית חד

שבהם  OECD-הבמדינות  אחדיםלסקרים  מובאת התייחסות מסמךהשל  פרק הבאב

 ארצייםראשית, נציג סקרים  .מגדרית זהותעל תים גם יולע מינית נטייהאוספים נתונים על 

סוגיות  להבהיר כמההעשויים  אחדים ספציפיים נרחיב על סקריםו ישירותשבהם מידע זה נאסף 

קטן  מספרל נתייחס גם, אך לרוב מדובר על סקרים מדגמיים בתחומים חברתיים .מתודולוגיות

דוגמה של סקר , נציג נוסף על כךאוכלוסין.  יבמפקד ישירות של מדינות שבהן המידע נאסף

  .תמדינוכמה הגאה בקהילה המידע על  בעקיפין במסגרתו נאסףש לאומי-ןביחברתי 

גם כאן, נציג  מיניים.-חד בית משקימידע על  שבהם נאסףנתייחס לסקרים  בפרק השלישי

. בעקיפין דוגמאות לאיסוף המידע בהמשךו ישירותהמידע  שבהן נאסףמדינות דוגמאות מקודם 

חלק זה בסקרים מדגמיים, הנעשית לרוב באמצעות  ,מיניתאיסוף מידע על נטייה בשונה מ

 . מיניים-כמקור עיקרי לאיסוף נתונים על משקי בית חד מפקדי אוכלוסיןביע על צנ

אין בישראל סקר  ,כיום תייחס למצב במדינת ישראל.נך מהמספרק הרביעי והאחרון של ב

הלשכה  מדיניות, ןיתר על כמיניים. -משקי בית חדעל רשמי האוסף נתונים על נטייה מינית או 

אפשר לאסוף 
סטטיסטיקה על 

הלהט"ב אוכלוסיית 
 ישירות או בעקיפין.

 
 

http://www.knesset.gov.il/mmm
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. נציג בעקיפיןולא  ישירותלאסוף מידע זה, לא  שלאהיא ס( המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"

  בנדון. של הכנסת לפנייה של מרכז המחקר והמידע הלמ"ס תשובת בקצרה את

גופי כגון אלה הנערכים על ידי רשמיים, מתייחס אך ורק לסקרים  הז מסמךשנחזור ונדגיש 

גם לסקרים הנערכים על ידי  . לעיתים נתייחסמשרדי ממשלהקה מדינתיים רשמיים או סטטיסטי

גופים ציבוריים אחרים, כגון אוניברסיטאות, כאשר הם פועלים בשיתוף פעולה עם הממשלה או 

 מטעמה. 

ממשלתיים או מוסדות פרטיים -לסקרים הנעשים על ידי ארגונים לא אין התייחסותמסמך זה ב

 אחרים.

 על נטייה מינית איסוף נתונים  .2
 כללוהחברות בארגון המדינות  37מתוך  OECD, 15-הארגון  2019פרסם בשנת על פי דוח ש

 יכולותמדינות אלה  בדרך זו. אחד לפחות מדגמי ארציעל נטייה מינית בסקר ישירה שאלה 

, דאיטליה, איסלנמדינות אלה הן: אוסטרליה,  15.באוכלוסייה "בשיעור הלהאת  אמפיריתלמדוד 

, צ'ילה, נורבגיהזילנד,  יונמרק, צרפת, מקסיקו, נד ,, גרמניהבריטניהאירלנד, ארצות הברית, 

)כגון כל  פרק זמן מסויםאחת ל, הנעשים מחזורייםסקרים מדובר על לרוב . שבדיהו קנדה

 .פעמי-על סקר חד היה מדובר ונורבגיה בצרפת, אירלנד, איטליה .שנה, חמש שנים, או עשור(

בארצות לדוגמה, נטייה מינית.  מידע על ישירותהאוסף  יותר מסקר אחדיש בחמש מדינות 

. באוכלוסייה נתונים על שיעור הלה"ב ותעיקבבאספים שבהם נ סקרים ארציים יש עשרה הברית

, כלומר מגדרית זהותרק במספר קטן של מדינות יש סקרים הכוללים שאלות גם על כאמור, 

 16.היחס בין מינו של אדם בלידה לבין הזהות שלו כיום

הוא  באוכלוסייה הבוגרתשיעורם של לה"בים  ,OECD-במדינות השנעשו אחדים סקרים על פי 

מעירים  OECD-חוקרי העם זאת,  17.2.7%ממוצע וב, סקר, תלוי במדינה וב5.4%−1.2%בין 

א, לה"בים הם קבוצת וכפי שהוסבר במב 18.ברורה הערכה-מדובר על תתבמקרים רבים ש

הוכיחו שסקרים אחדים מחקרים ב, לכךבהתאם יחס עוין. מו פליההמ לעיתיםעת גמיעוט הנפ

אדם ללמסור תשובות  נדרשים נדגמיםהאם בייחוד פרטיות,  תחושתלנדגמים שאינם מספקים 

באה נקודה זו . יתזהות לה"בעל משמעותי  ווחיד-תתל ביאים, מ(פרונטלי)בטלפון או בראיון  אחר

יותר בסקרים שבהם  בוה: שיעור הלה"בים גOECD-הסקרים של מדינות תוצאות הבלידי ביטוי 

כמו כן, . ממלא את השאלון המראייןהם בלעומת סקרים ש ,בעצמוהנדגם ממלא את השאלון 

                                                                    
15 OECD, Society at a Glance: OECD Social Indicators; A Spotlight on LGBT People, 2019, table 1.A.1, pp. 52−55. 

 .56, עמ' A.2.1שם, לוח  16
 ECDO-. הממוצע של כלל המדינות לא כולל נתונים על שיעור הלה"בים בדנמרק כי מידע זה לא היה בידי ה55−52, עמ' A.1.1שם, לוח  17

 בעת פרסום הדוח.
 .17−16שם, עמ'  18

 

מדינות  37מבין  15-ב
יש סקריים  OECD-ה

ארציים שבהם 
שואלים ישירות על 

 נטייה מינית.  

מסקרים אלה עולה 
ששיעור הלה"בים 

באוכלוסייה הוא בין 
, תלוי 5.4%-ל 1.2%

בסקר ובמדינה. 
ההנחה המחקרית 

היא שמדובר על 
 הערכת חסר.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1603954879&id=id&accname=guest&checksum=A99A87E0AEF8BA75C99637BA1F4738BB
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 פי הזדהות מינית עצמיתעל  יםמחושב הבאוכלוסייעל שיעור הלה"בים  הנתונים הרשמיים

(sexual self-identification כלומר ,)או  שהם הומוסקסואלים, לסביותדיווחו מספר הנדגמים ש

 שאלות על התנהגות מינית או משיכה מינית גם בסקרים שכללולעומת זאת,  .ביסקסואלים

  19.גבוהים הרבה יותרהשיעורים שלראות אפשר 

מידע על  ישירותהאוספים  ,אחדותממדינות  ארצייםשל סקרים  דוגמאותכמה מובאות להלן 

על , פת השאלות בתחוםתהליך הוס על הן מלמדותדוגמאות אלה נבחרו כי . נטייה מינית

לזמינות   , מעברמידע הנאסףבהשימוש האפשרי על או  שעלו במהלכו סוגיות מתודולוגיות

 של הכללית תומטרעל רט ופבדוגמאות מ. מידע על הנושא בפרסומים רשמיים של המדינותה

סקר הנדגמים נשאלים בהצורה שבה  מודגמת כןכמו . גודל המדגםעל ותדירותו על , כל סקר

שסקרים שונים  ,כאן יוער .זהות מגדרית(על נטייה מינית )ובמקרים הרלוונטיים גם  על

הטרוסקסואל. או רייט טהומוסקסואל, סאו  לסביתו משתמשים במונחים שונים, לדוגמה: גיי

 ללשון המקורית של כל סקר. דלהיצמאפשר הניסינו ככל כאן בהצגת הדברים 

בתחומים בדרך כלל  שאלה לנטייה מינית עוסקיםהסקרים המייחדים וזכר במבוא, מכפי ש

אוכלוסיית הלה"ב על שלשמם נחוץ מידע  פליה,ה, כמו בריאות הציבור או ספציפיים חברתיים

מחיה של כלל ה, כגון תנאי בסקרים אחדים העיסוק הוא רחב יותרוהיקפה. עם זאת, 

(, האוספים cross-sectionalן מדובר על סקרי רוחב )א. בכל הדוגמאות המובאות כההאוכלוסיי

האוספים מידע על הקהילה הגאה  על הנדגמים בנקודת זמן אחת. עם זאת, יש בין הסקרים מידע

י זמן קעל אותם נדגמים בפר מידע(, האוספים longitudinalגם אחדים שהם סקרי אורך )

  .אחדים

 ארצייםמדגמיים  סקרים 2.1
שמטרתו  ,סקר שנתי(:  Health SurveyCanadian Community) הקנדי הקהילה בריאות סקר

תושבים המצבם הבריאותי של על מידע על גורמים המשפיעים על בריאות הציבור,  לאסוף

נערך על ידי הלשכה  הסקר 20.הבריאות שירותיב כלל האוכלוסייה הקנדיתשל ימוש שעל ו

 10,000 :םשתי קבוצות נדגמישל רוחב  והוא סקר (Statistics Canadaהקנדית לסטטיסטיקה )

על נטייה שאלה הסקר כולל גם  2003ומעלה. מאז  18בני נדגמים 120,000 -ו 17–12 בני נדגמים

, לא סירוב, נא לפרט, ביסקסואל, הומוסקסואל, הטרוסקסואל: אפשרויות המענה הן) מינית

זכר,  )מה היה מינך בלידה? זהות מגדריתעל  שאלהכולל גם  סקרהכיום , נוסף על כך  .יודע(

                                                                    
19 OECD, Society at a Glance: OECD Social Indicators; A Spotlight on LGBT People, 2019, p. 17. 
20 Statistics Canada, “Canadian Community Health Survey – Annual Component (CCHS)”, accessed: November  1st 

2020. 

 
 

סקר בריאות הקהילה 
כולל שאלות הקנדי 

על נטייה מינית ועל 
זהות מגדרית, 

 15המיועדות לבני 
ומעלה. הדבר נועד 

לספק נתונים על 
היבטי בריאות 

הקשורים לאוכלוסיית  
 הלהט"ב.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1603954879&id=id&accname=guest&checksum=A99A87E0AEF8BA75C99637BA1F4738BB
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV.pl?Function=getSurvey&SDDS=3226&lang=en&db=imdb&adm=8&dis=2
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שאלות אלה  21.(לא יודעסירוב, זכר, נקבה, נא לפרט,  מהו מגדרך?-ו ;נקבה, סירוב, לא יודע

 ומעלה. 15רק לבני  מיועדות 

כה שהל . למרות זאת,מינית התנהגותכולל גם שאלות על , העוסק בתחומי הבריאות ,סקרה

 םשל הנדגמי האישית הרההגדלסטטיסטיקה מפרסמת נתונים על קהילת הלה"ב על פי 

דיווח האת  החלטה להעדיףה ,פרסום רשמי של הלשכהעל פי . ההתנהגותולא על פי מדד 

על המענה נובעת מכך ששיעורי  ,אובייקטיבית יותר האינדיקציעל פני  םמישל הנדג העצמי

כאמור, כל  22.התנהגות בדבר שאלות עלגבוהים יותר מאשר בדרך כלל  ֶזהוּת לגבי שאלות

 מבוססים על הגדרה עצמית. OECD-הלה"ב במדינות ה תייאוכלוסהנתונים על גודל 

על לה"בים.  חשובשרת הפקת מידע פאות הקהילה מאיברבסקר השאלה על נטייה מינית שילוב 

פש של פרסמה לאחרונה מחקר על בריאות הנלסטטיסטיקה לדוגמה, הלשכה הקנדית 

מצויים בסיכון גבוה  ליםביסקסואשגברים ונשים בו מצא נאשר  ם,הומוסקסואלים וביסקסואלי

-הקשורים למצב חברתי אחרי ניכוי משתניםלעומת זאת,  23.יותר ללקות בבעיות נפשיות

סואלים לא היה לבין גברים הטרוסק הומוסקסואליםההבדל בין גברים , יתזות פיאיובר דמוגרפי

כפי ת. הטרוסקסואליונשים משמעותי בין נשים לסביות לבין  לדלא היה הב . כמו כן,משמעותי

לשיפור איכות החיים של קידום מדיניות למידע זה הוא בסיס חיוני לפיתוח ו ,מחקר עצמוצוין בש

 24.הלה"ב תאוכלוסיי

 ארצות של(  Survey VictimizationNational Crime) עבריינותמ היפגעותשל  לאומיה סקרה

ם ורכוש, כולל אנשינגד  (קטלניותלא )רות יסקר שנתי שמטרתו לאסוף מידע על עב :תהברי

טיסטית טסהלשכה הנערך על ידי ה ,רוחבהוא סקר הסקר  25.עברייןני העבירה, הקורבן והייפמא

ומעלה. מאז  12בני  160,000בקרב מדגם של  ,(Department of Justice)משרד המשפטים של 

, ביסקסואל, סטרייט, לסבית, : גייפשרויות למענה)הא מינית נטייהעל  כולל שאלההוא  2016

בתעודת לידה לך איזה מין נרשם ) מגדרית זהותשאלה על  וגם אחר, לא יודע, סירוב(

נקבה, או ם אתה מגדיר את עצמך כיום כזכר, אה ;המקורית? זכר, נקבה, סירוב, לא יודע

                                                                    
21 Statistics Canada, “Canadian Community Heath Survey – Annual Component (CCHS): Questionnaire”, accessed 

November 1st 2020. 
 .”Sex and Gender“ השאלות הרלוונטיות נמצאות תחת הכותרת 

22 Statistics Canada, Same-sex couples and sexual orientation... by the numbers, accessed: 15 November 2020, see: 
“Sexual Orientation”. 

23 Heather Gilmour, Sexual Orientation and Complete Mental Health, Statistics Canada, Health Reports 30:11, 
November 2019, pp. 3-10. 

 .8שם, עמ'  24
25 Bureau of Justice Statistics, Data Collection: National Crime Victimization Survey (NCVS), accessed: November 1st  

2020. 

 של הלאומי הסקר
ל ע הברית ארצות

  עבריינותמ היפגעות
על נטייה  שאלות כולל

זהות על מינית וגם 
, הנוגעות מגדרית

. ומעלה 16לבני 
הסקר מאפשר, 

לדוגמה, בדיקה 
אמפירית של מאפייני 

הפשיעה נגד 
 להט"בים.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&Item_Id=1262397&TET=1
https://www.statcan.gc.ca/eng/dai/smr08/2015/smr08_203_2015
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/82-003-x/2019011/article/00001-eng.pdf
https://www.bjs.gov/index.cfm?ty=dcdetail&iid=245
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על נטייה מינית וזהות מגדרית  שאלות 26.(נוספת של אף אחד מהם אופציהוטרנסג'נדר? 

 ומעלה. 16רק בני  יםנשאל

עבריינות. היפגעות מלמידע על בארצות הברית ביותר וא המקור החשוב והסמכותי זה ה קרס

ים פגיעים אנשים להט"בהאם  לבדוק אפשרלא היה  עדר שאלות על נטייה וזהות מינית יהב

אפשרה סקר בים בהתייחסות ללהט" ששילובלא רק  27במדינה. ההאוכלוסיייותר משאר 

על הפקת מידע חשוב אפשרה גם היא  א, אלאמפיריתורה בצלבדוק זאת לראשונה לחוקרים 

 על פי מחקר אחדלמשל, . היקפן עלובארצות הברית  כלפי הקהילה הגאההנעשות  עבירותה סוג

תקיפה ונס, תקיפה מינית, ומאלהיפגע  עשויים להט"בים ,על סמך תוצאות הסקרשנערך 

ללהט"בים אה לכלל האוכלוסייה, בהשווכמו כן,  28.בשיעורים גבוהים יותר בנסיבות מחמירות

 .יותר בשיעורים גבוהים לחוות אלימות מצד אנשים המוכרים להם עשויים

 Encuesta de Caracterización Socioeconómica) הארצי אקונומיים-הסוציוהמאפיינים  סקר

Nacional) ת קשמשקי בית במדינה על פי ש ובוחן ושנתיים או שלמדי סקר זה נערך  :'ילהצ של

נערך על ה ,רוחבהוא סקר  סקרה 29, בריאות, תעסוקה.ההשכלה, כלכל ובהםשל נושאים  הרחב

בקרב ( Ministerio de Desarrollo Social y Familia)ומשפחה ידי המשרד לפיתוח חברתי 

, גיי, הטרוסקסואל)האופציות:  שאלות על נטייה מינית הוא כולל גם 2015מאז  .איש 250,000

האופציות: זכר, ) זהות מגדרית על שאלהגם  כיום כוללהוא , ואחר(. כמו כן, אלביסקסו ,סביתל

 18רק בני  יםמגדרית נשאל השאלות על נטייה מינית וזהותאת . (ואחר רטרנסג'נדנקבה, 

דבר  –שראש המשפחה מתבקש למלא את הפרטים על בני ביתו  בחשבון להביא ויש, ומעלה

נערך על בסיס ש ,סקרה כמו כן, .ותאינטימי לשאלות מנות התשובותיל מהעהעשוי להשפיע 

  30.האחרהמין מאו  מין אותושהם מזוג  בתזוג או  בן לצייןלנדגם מאפשר  ,משקי בית

על  ותשאללשלב החלטה השל צ'ילה, על פי מסמך שפרסם המשרד לפיתוח חברתי ומשפחה 

 מביאהיבורית אשר מדיניות צ גבשל צורךמהנובעת בסקרים נטייה מינית וזהות מגדרית 

                                                                    
26 Bureau of Justice Statistics, “National Crime Victimization Survey: NCVS-1 Basic Screen Questionnaire”, accessed: 

November 1st 2020. 
 .”Respondent’s Socio-Demographic Questions“ :השאלות הרלוונטיות נמצאות תחת הכותרת

27 Flores, et. al., Victimization rates and traits of sexual and gender minorities in the United States: Results from the 
National Crime Victimization Survey, 2017, Science Advances  6(40), 2020, pp. 1–10.   

 לשם הדיוק המושגי נציין שנכתב כאן להט"ב )ולא לה"ב( כי הסקר מתייחס גם לטרנסג'נדרים.
28 Flores, et. al., Victimization rates and traits of sexual and gender minorities in the United States: Results from the 
National Crime Victimization Survey, 2017, Science Advances  6(40), 2020, p.3.   
29 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “Archivo histórico de Encuesta CASEN”, accessed: November 1st 2020. 
30 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, “Encuesta CASEN 2017”, accessed: November 1st 2020. 

 .”Identidades, redes y participación“ -ו”Registro de residentes“  השאלות הרלוונטיות נמצאות תחת הכותרת: 

סקר המאפיינים 
אקונומיים -הסוציו

הארצי של צ'ילה 
כולל שאלות על נטייה 

מינית ועל זהות 
מגדרית, המכוונות 

ומעלה. סקר  18לבני 
זה מספק נתונים על 

אודות רמת החיים של 
 להט"בים.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.bjs.gov/content/pub/pdf/ncvs19_bsq_q1q2.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/advances/6/40/eaba6910.full.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/advances/6/40/eaba6910.full.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/advances/6/40/eaba6910.full.pdf
https://advances.sciencemag.org/content/advances/6/40/eaba6910.full.pdf
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen/casen_obj.php
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Cuestionario_Casen2017.pdf
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, שהוא הסקר בסקרנטייה מינית ההתייחסות ל 31.המדינה אוכלוסייתאת גווניה של בחשבון 

רת הפקת מידע רב על המצב החברתי והכלכלי שמאפ ,המקיף של צ'ילההגדול ומי נואקו-הסוציו

 של לה"בים במדינה. 

 ,אות הסקרהמבוסס על תוצ ,מסמך שפורסם על ידי המשרד לפיתוח חברתי ומשפחהב

ות, השתלבות הכנסה, השכלה, תעסוקה, בריאמשתנים ובהם כמה  נתונים על הוצגו

דוגמאות לכמה נתונים שפורסמו במחקר על בסיס מוצגות להלן  32.ביםחברתית בקרב להט"

כקבוצה אחת( מוצגים ולסביות ) םהומואי מועסקים ההכנסה הממוצעת של 2017בשנת  הסקר:

הייתה  ביסקסואלים, ההכנסה של לעומתם. הטרוסקסואליםסקים גבוהה מזו של מוע ההיית

 וביסקסואלים )כקבוצה אחת( ולסביות םהומואי, נוסף על כך . האלהשתי הקבוצות של נמוכה מ

מקצת מאשר בגבוהים  בשיעוריםד" ו"טוב" או "טוב מא דיווחו על מצב בריאותי

יחס על פליה או הים דיווחו על מיני-החד שקי הביתממ 30%-כ, לעומת זאת 33.םהטרוסקסואלי

 34.הביתמשק ראש ל ש מיניתה רקע נטייתועל עוין 

הנערך כל שנתיים או  רוחבסקר  :נורבגיה של( Survey of Living Conditions) מחיה תנאי סקר

בקרב מדגם  . הסקר נערך(Statistics Norway) הגית לסטטיסטיקבהלשכה הנורש על ידי ושל

הקשורים לתנאי  ם חברתיים וכלכלייםינושאעל עלה והוא אוסף מידע ומ 16בני  6,500-של כ

 כפיילוט סקרלכלול בהוחלט  2008בשנת . מגורים, תעסוקה, בריאות, פנאי ועודמחיה כגון 

להוסיף החלטה ה ., אך בסבבים הבאים של הסקר שאלה זו לא נכללהשאלה על נטייה מינית

לשיפור איכות החיים בקרב בודה ממשלתית כנית עובאה בעקבות תשאלה על נטייה מינית 

שלמרות השתלבותם  כנית הודגש,ובת 35.באותה שנה ןושוויוילדים שהשיק המשרד ל להט"בים

סובלים ופליה הו אלימותבמקרי פגיעים במיוחד , להט"בים עדיין הנורבגיתהמלאה בחברה 

כחלק  36באוכלוסייה. רםלשיעובשיעורים גבוהים יחסית  ,כאון ואובדנותייות כגון דשמבעיות נפ

בסיס נתונים  לבנות ורךלתמוך בפיתוח מדיניות בנושא, יש צ כדיכי הממשלה העירה  ,מהתוכנית

                                                                    
31 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, CASEN 2015: Diversidad Sexual – Síntesis de resultados, 18 Octubre 2016, 

p. 4. 
32 Ministerio de Desarrollo Social y Familia, CASEN 2017: Orientación Sexual e Identidad de Género, s.f. 

 .19שם, עמ'  33
בוצה אחת(. עבור משקי בית ביסקסואליים השיעור הוא גבוה אף . נתון זה מתייחס למשקי בית של הומואים או לסביות )ק24שם, עמ'  34

 .36.5%יותר, 
35 Ministry of Children and Equality, Improving quality of life among lesbians, gays, bisexuals and trans persons: 2009–

2019, June 2008. 
 .8שם, עמ'  36

סקר תנאי המחיה של 
כלל  2008-ה בנורבגי

שאלה על נטייה 
מינית. לאחר סקר זה 
הוחלט שלא להכניס 

שאלה זו בצורה 
קבועה, בגלל שלא 

אפשר להגיע היה 
למסקנות 

סטטיסטיקות 
מהימנות בשל 

מספרם הקטן של 
הנדגמים בני 

 הקהילה.

http://www.knesset.gov.il/mmm
http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/docs/Casen_2017_ORIENTACION_SEXUAL_IDENTIDAD_DE_GENERO.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/homofile-og-lesbiske/hplhbtseptember2008eng.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/homofile-og-lesbiske/hplhbtseptember2008eng.pdf
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אוכלוסיית  עלמחקרים חדשים  לערוךלצורך כך נקבע שיש צורך  37הקהילה הגאה.על 

  .סקר תנאי מחיהבשאלה על נטייה מינית  לכלולוכן הלהט"ב, 

מחקרים מגוון סקירה של השלכה הנורבגית לסטטיסטיקה,  כפי שנכתב בפרסום רשמי של

מרכזיים של תנאי  מתאם בין נטייה מינית לבין פרמטריםשיש על אפשרות  מלמדתבעולם 

לשכה לסטטיסטיקה ל איפשרהמחיה  יהוספת שאלות על נטייה מינית לסקר תנא 38מחיה.

 ההייתתנאי מחייה בין ל בין נטייה מיניתבחינת הקשר . בנורבגיה כזהמתאם יש  לבחון אם

מתוך ו ,אוכלוסיותמגוון הלחשוף הבדלים בתנאי מחיה בין הייתה מאחר שמטרת הסקר  ,חשובה

 קבוצות סיכון. לזהות כך 

מהנסקרים  1.2%: היה נמוך מאוד ת נורבגיהבאוכלוסייהלה"בים שיעור  ,הסקרתוצאות על פי 

חוקרי הלשכה  39.ו על משיכה לבני מינםדיווח 1.8%-ואו ביסקסואלים  םכהומוסקסואליהזדהו 

לאמוד את  ההייתשמטרת הסקר לא  ,הדגישו עם זאת הם .הערכה מסוימת-תת תיתכןש ,העירו

הקשר בין נטייה מינית ותנאי  לבדוק את, אלא מכלל האוכלוסייה הלה"ב תאוכלוסיישל שיעורה 

 קשרלמצוא אפשר היה ולא פרים הנמוכים הקשו על ניתוח התוצאות המס ,בפועל 40מחיה.

ה שלא לכלול צליהמהלשכה לסטטיסטיקה  על כן, מינית לבין תנאי מחיה. נטייהמובהק בין 

שילוב ציינו שאין לשלול עובדיה  עם זאתשל השאלון.  סטנדרטישאלות על נטייה מינית כחלק 

 ,דיולב לחשיבות של מדגם גדול  תשומתאך הזהירו שנדרשת  ,בעתידבסקרים בנושא  שאלה

 . בעלות ערךתוצאות  לאפשר כדי

 רךעבנורבגיה  ושוויוןילדים ל משרדלילדים, נוער, וענייני משפחה שב מינהלה 2017בשנת 

הסקר נערך  41(.attitudes survey)"ב במדינה הלהטי קהילת פכל גישות על סקר עצמוב

גמים מהנד 10% .מינית משיכה על שאלה גם וכללמעלה ו 15מגיל איש  1,250בקרב מדגם של 

 הסקר כלל שאלהדה מרובה". כמו כן, יענו שהם נמשכים לבני מינם "במידה מסוימת" או "במ

 1שבה הנדגמים התבקשו למקם את עצמם על מנעד ביחס לנטייתם המינית, בין 

 םו את עצממ, והשאר מיק7ציינו  2.2%, 1ציינו  75.5%)הומוסקסואל(.  7( לבין הטרוסקסואל)

                                                                    
37 Ministry of Children and Equality, Improving quality of life among lesbians, gays, bisexuals and trans persons: 2009–

2019, June 2008, pp. 16-18. 
38 Elisabeth Gulløy and Tor Morten Normann, Statistics Norway, Sexual Identity and Living Conditions: Evaluation of 

the Relevance of Living Conditions and Data Collection, 2010, p. 7. 
 .9, עמ' 1.3שם, לוח  39

40 Elisabeth Gulløy and Tor Morten Normann, Statistics Norway, Sexual Identity and Living Conditions: Evaluation of 
the Relevance of Living Conditions and Data Collection, 2010, p. 10. 

41 Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir), How Many are LGBTIQ?, accessed: 29 
November 2020.   

-סקר זה התבסס ברובו על שני סקרים חיצוניים שנערכו ב גם כאן נכתב להט"ב )ולא לה"ב( כי הסקר מתייחס גם לאנשים טרנסג'נדרים.
 . דמים מוצגים יחד עם הסקר של המשרד עצמוותוצאות הסקרים הקו 2013-ו 2008

סקר אחר שנעשה 
בנורבגיה, בחן גישות 

כלפי להט"בים 
במדינה, וכלל שאלות 

ת בדבר משיכה מיני
 של הנסקרים. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/homofile-og-lesbiske/hplhbtseptember2008eng.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/bld/homofile-og-lesbiske/hplhbtseptember2008eng.pdf
https://www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/rapp_201038_en/rapp_201038_en.pdf
https://www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/rapp_201038_en/rapp_201038_en.pdf
https://www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/rapp_201038_en/rapp_201038_en.pdf
https://www.ssb.no/a/english/publikasjoner/pdf/rapp_201038_en/rapp_201038_en.pdf
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Hvor_mange/
https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/lhbtiq/Hvor_mange/
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שיש שונות גדולה בין ציינו עורכי הסקר שלא ענו.  2%למעט עד, במקום כלשהו באמצע המנ

 איןשונות זאת מדגימה שלדבריהם, . 2008-תוצאות אלה לבין תוצאות סקר תנאי המחיה ב

תכן שרבים אינם מרגישים יי ."בים יש במדינה?"להטמשמעית לשאלה "כמה -חד תשובה

כלשהי, או שזהותם מוגדרת הות אינם מרגישים כשייכים לזאו שצורך להגדיר את עצמם, 

 בין להיותשעשוי  הפער את שוב ממחישות זה סקר תוצאות, יתרה מזאתמשתנה עם הזמן. 

 משיכה על השואלים סקרים לבין מינית לנטייה ביחס אישית הזדהות על השואלים סקרים

 הזדהות אישית )כלומרעל פתוחה  שאלה. כמו כן, עולה מסקר זה האפשרות שבפועל מינית

שאלה בינארית )כלומר הטרוסקסואל אלה שיש על מ אחרותלהניב תוצאות  עשויהמנעד( 

שימוש נרחב גם השתמש  ושוויוןלילדים  סקר רשמי זה המשרדב  ,נוסף על כך. או הומוסקסואל(

 42.הרשמיים הקהילה הגאה בפרסומיועל  שנעשו בסקרים חיצוניים

 אוכלוסין מפקדי 2.2
ששילבה אין כיום מדינה  OECD-על פי ה ,שתוארו עד כה להכגון אמדגמיים סקרים  לעומת

הוחלט להוסיף  בבריטניהעם זאת,  43.שלה אוכלוסיןה פקדמה ישירה על נטייה מינית בלשא

, טרייטס)נטייה מינית על שאלה  ויילס(בו)באנגליה ו 2021בשנת  להיערךהעתיד  למפקד

)האם המגדר  וגם זהות מגדרית (חרת, גיי או לסבית, ביסקסואל, נטייה מינית אהטרוסקסואל

 ת רקוונשאלת ווולונטרי אלה הן ותשאל 44.(שנרשם לך בלידה?למין  זההה השבו אתה מזד

 יםבקשתמ ,קנדהב 2021המיועד למפקד  שאלוןב, נוסף על כך  ומעלה. 16בני נסקרים 

אינם אך  ,ט()זכר, נקבה, נא לפר מגדר כיוםעל ו)זכר או נקבה(  לדווח על מין בלידה יםהמשיב

השאלון  2016בשנת  רליהטאוסבדומה לכך, במפקד האוכלוסין ב 45על נטייה מינית.נשאלים 

אשר  ,לענות על שאלון מקוון נוסףאפשרות למשיבים  ההייתהמקורי לא התייחס לנושא, אבל 

 46(.)זכר, נקבה, אחרלזהות מגדרית  ותהתייחסהיייתה בו 

 הכרה בזכויותיהם שלנובעת מהית לסקרים ארציים הוספת שאלה על נטייה מינ מדינותכמה ב

גם  מודעות זולהבטיח אותן.  כדי אמפיריגוברת לחשיבות של מידע המודעות המלהט"בים ו

לספק מידע אמין  כדימורכבות לסוגיות מתודולוגיות  שלהידרם ימחייבת גופים סטטיסטי

 . ושימושי

                                                                    
42 Ibid., Statistics on LGBTIQ Inclusion in Norway, 2019. 
43 OECD, Society at a Glance: OECD Social Indicators; A Spotlight on LGBT People, 2019, p. 15. 

 :(27–26)ראו שאלות  צמם כאן. ניתן לראות את השאלונים ע41–40שם, עמ'  44
Office for National Statistics, “Census 2021 Paper Questionnaires”, accessed: October 29th 2020. 
45 Statistics Canada, “2021 Census: 2A-L”, questions 4–5, accessed: November 2nd 2020.  
46 Australian Bureau of Statistics, 2007.0 - Census of Population and Housing: Consultation on Topics, 2021, accessed: 

November 2nd 2020. 

עד כה לא נעשו 
מפקדי אוכלוסין 

שבהם שולבה שאלה 
נטייה מינית. 

בבריטניה הוחלט 
להסיף שאלה 

וולונטרית על נטייה 
מינית ושאלה על 

במפקד   זהות מגדרית
. שאלה זו 2021

 16לבני תופנה רק 
 ומעלה. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://bufdir.no/globalassets/global/nbbf/kjonn_identitet/statistics_on_lgbtiq_inclusion_in_norway.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/soc_glance-2019-en.pdf?expires=1603954879&id=id&accname=guest&checksum=A99A87E0AEF8BA75C99637BA1F4738BB
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/questiondevelopment/census2021paperquestionnaires
https://www.statcan.gc.ca/eng/statistical-programs/instrument/3901_Q2_V6
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/2007.0main+features62021
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פרסמה  2018בשנת זכר לעיל. שהו ,הבריטי האוכלוסיןמפקד  באמצאותזאת  להדגיםאפשר 

 Office forהמלצות המשרד לסטטיסטיקה לאומית ) ו בוצגושהנייר עמדה  ניהבריט תממשל

National Statistics שאלות על נטייה מינית  בהוספת תמךהמשרד  ,. בין היתר2021( למפקד

אשר הצביעו  ,התייעצות עם מקבלי החלטותהגיעה לאחר זו  המלצה 47.לשאלון וזהות מגדרית

פיתוח מדיניות, מתן ללהם נדרש מידע ה – הלהט"ב תאוכלוסייעל  נתוניםשל  יעדרםעל ה

בקרב חברי פרלמנט זכתה לתמיכה רחבה ש ,המלצהה 48הזדמנויות. שוויוןפיקוח על השירותים ו

  2019.49בסוף חקיקה אושרה ב ,להט"בים ארגוניםוכן בקרב 

, המשרד לסטטיסטיקה לאומית קהילת הלהט"ב צורך בסטטיסטיקה עלהזיהוי עצם מעבר ל

התייחסות  ללתשהכ ,החששראשית עלה  .אחדים מתודולוגיים התמודד עם אתגריםל נדרש

לבחון כדי איכות כלל הנתונים שיתקבלו במפקד. על  השפיע לרעהל העשוי זה רגיש לנושא

של השאלות  ליותהפוטנציאההשלכות ו בו בדקנאשר  ת זו, המשרד ערך ניסוי שטח נרחברושאפ

 א פגעו בשיעורי ההיענותששאלות על נטייה מינית וזהות מגדרית להראה  הניסוי 50.החדשות

 − לא פגעו באיכות התשובותגם ו − השאלון מילויאת להפסיק לא גרמו לאנשים  כלומר הן −

 (., למשלםלשמור על פרטיות כדיע פיקטיבי בנושאים אחרים )דלתת מי לא גרמו לאנשיםכלומר 

למסקנה לסטטיסטיקה את חוקרי המשרד הביאו  מקורות חיצונייםעם  תםהצלבוהניסוי תוצאות 

 . יהיו אמיניםבמפקד  ותקבלאשר יעל הקהילה הגאה הנתונים ש

לחשוף את הנטייה המינית שלהם או  נייניםומע לא רבים שאנשים אפשר ללמודמהניסוי 

. עם זאת, על שאלות אלו לא לענותשלנסקרים  לאפשרצורך  יש ולכן, המגדרית זהותםאת 

 ,מייצגלא מנע יצירת מדגם  לשאלות אלה מענה-איהבחירה בששיעור לימדו גם תוצאות הניסוי 

 . מפקדאמצעות המידע על קהילת הלהט"ב ב יסוףלא חסםאין לראות בו ולכן 

 16הוחלט שהשאלות בתחום זה יופנו רק לבני  51המידע המתקבל אמינותאת  חלהבטי כדי

על  ימסרוי 16-שגילם פחות מרבים  ילדיםראשית, סביר שתשובות של משני טעמים:  ,מעלהו

שגילם לדים רבים שר לאו דווקא מודעים לנטייתם של ילדיהם. שנית, ייתכן שיידי הוריהם, א

לסטטיסטיקה העירו  אנשי המשרד נוסף על כך,אינם מודעים בעצמם לנטייתם.  16-פחות מ

                                                                    
47 Minister for the Constitution, Help Share Our Future: The 2021 Census of Population and Housing in England and 

Wales, December 2018, pp. 34, 36-41.  
 .39שם, עמ'  48

49 Cassie Barton, Preparing for the 2021 Census (England and Wales), Briefing Paper 8531, House of Commons Library, 
October 22nd 2020, p. 20. 

  .41-39שם, עמ'  50
51 Office for National Statistics, 2021 Census topic research update: December 2018, accessed: November 12th 2020, 

see: section 3, “Stakeholder Engagement”. 

להחלטה על הוספת 
השאלות קדם ניסוי 

שטח שערך המשרד 
ומית לסטיסטיקה לא

בבריטניה, אשר 
הראה שהדבר לא 

צפוי לפגוע בשיעורי 
ההיענות לסקר או 

 במהימנות הנתונים. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765089/Census2021WhitePaper.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/765089/Census2021WhitePaper.pdf
http://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8531/CBP-8531.pdf
https://www.ons.gov.uk/census/censustransformationprogramme/questiondevelopment/2021censustopicresearchupdatedecember2018#sexual-orientation
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ימלאו  עדיין גרים אצל הוריהם וסביר שאלהמהם ם רבי, שכן 16−18בני  שלערכה ה-תתשתיתכן 

  עבורם.באת השאלון 

 פיןעקיב נתונים איסוף 2.3
סקרים על נטייה מינית, יש ת וומפורש ישירותשואלים שבהם מפקדים בוסקרים שלא כמו ב

. בעקיפיןעזרת נתונים המתקבלים של הקהילה הגאה ב המאפשרים להעריך את גודלה

מאפשרים לנדגמים לדווח על השתייכות לקבוצות  מסוימים םחברתייסקרים וגמה, לד

דוגמה בולטת לכך הוא  ., כולל על רקע מיניותםפליהההיפגעות או הסובלת מ מסוימות

מדינות,  40-( שנערך כל שנתיים בקרב כEuropean Social Survey) סקר החברתי האירופאיה

הוא אך  ,זהות מיניתעל או מינית נטייה על שאלות ישירות הסקר אינו כולל  52רובן אירופיות.

 אחתפליה כנגד הקבוצה שאליה אתה משתייך?" וה"על איזה רקע קיימת נשאלת בו שאלה זו: 

משמעיות על סמך -כמובן שהסקת מסקנות חד 53התשובות האפשריות היא "נטייה מינית".

פליה נגדם האלים שאינם חושבים שיש לדוגמה, היא לא תכלול הומוסקסו ;שאלה זו היא בעייתית

שיעורם של על  מסוימת האינדיקציכקבוצה. אך בכל זאת, שאלות כגון אלה עשויות לתת 

ביוזמת  ,פעמים בסקר זה כמהבעבר ישראל השתתפה ש יצוין,באוכלוסייה.  ולסביות םהומואי

י ולוסיל כהן "מכון ב-על ידי חוקרים ב בפועל והלנמ בארץ הסקר. האקדמיה הלאומית למדע

 .והטכנולוגיהשל משרד המדע  תותמיכבו תל אביב תלמחקר דעת קהל של אוניברסיט

קשר ב 54.שוב בעתידבו שתתף היא תשיתכן י, ו2016-בבסקר ישראל השתתפה לאחרונה 

על בסקר האחרון שדיווחו  הנדגמיםמספר  המכון תנציגלדברי , פליההעל לשאלה הנדונה 

להעריך  מכדינמוך  היהבישראל  פליה על רקע נטייה מיניתהנגדה שקיימת השתייכות לקבוצה 

  55שיעורם היחסי באוכלוסייה.את בצורה אמינה 

  

                                                                    
52 Mark Bell, Data collection in relation to LGBTI People, European Commission, Directorate-General for Justice and 

Consumers, 2017, p. 9. 
 יניים.מ-ע על הרכב משקי הבית, המאפשר זיהוי משקי בית חדכפי שציין בל, סקר זה גם אסף מיד

 .: שאלון"2016"סקר אירופי תל אביב,  תעל פי הגרסה העברית של השאלון, ראו: מכון ב"י ולוסיל כהן למחקר דעת קהל של אוניברסיט 53
 . 2020בנובמבר  1, כניסה: ESS –הסקר החברתי האירופאי תל אביב,  תראו: מכון ב"י ולוסיל כהן למחקר דעת קהל של אוניברסיט 54
בנובמבר  4תל אביב, שיחת טלפון,  תאירית אדלר, מנהלת פרויקטים מיוחדים, מכון ב"י ולוסיל כהן למחקר דעת קהל של אוניברסיט 55

2020. 

יש  מדינות שבהן 
נערכים סקרים 

האוספים מידע על 
אוכלוסיית הלהט"ב 

 בעקיפין. 

לדוגמה, בסקר 
אירופי אחד שאלו: 

"על איזה רקע קיימת 
הפליה נגד הקבוצה 

שאליה אתה 
משתייך?" אחת  

יות הייתה: האופצ
 נטייה מינית. 

ישראל השתתפה 
בעבר בסקר זה, אך 
בשל מדגם קטן לא 

היה אפשר להפיק 
ממנו נתונים על גודל 

אוכלוסיית הלהט"ב 
 במדינה.  

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45605
https://social-sciences.tau.ac.il/sites/socsci.tau.ac.il/files/media_server/social/bicohen/ESS/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%A0%D7%99%20%D7%94%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8/ESS_round_8-Hebrew_2016.pdf
https://social-sciences.tau.ac.il/bicohen/esspage
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 מיניים-על משקי בית חדאיסוף נתונים  .3
אחדות , מדינות בעקיפיןוהן  ישירותבאוכלוסייה, הן  "בלאיסוף נתונים על שיעור הלה נוסף על כך 

חשוב להדגיש שוב שמדובר על אף החפיפה ביניהם,  יים.מינ-חד בית יקמשאוספות מידע על 

-המונח משק בית חדויד של היח מתייחס לנטייתו המינית"ב המונח להים: שונ מושגים שניעל 

  בתים שבהם חיים שני בני זוג מאותו מין.לרק  חסמתיי מיני

( same-sex partnership) מינית-ות חדילזוג תסטטוטוריהכרה  ותנותנאשר רבות  דינותבמ

זוגות מספר העל  נתונים נאספים same-sex marriage)) מיניים-נישואין חדמאפשרות או 

 16 ,ירופעל פי מסמך של האיחוד האילמשל,  .שמיסדו את היחסים רשמית מיניים-חדה

אפשר . בין המדינות מיניים המוכרים על פי חוק-זוגות חדעל ת נתונים ואוספמדינות באיחוד 

 56בריטניה, גרמניה, הונגריה, צ'כיה, צרפת. אוסטריה, אירלנד, אסטוניה, בלגיה, :ולמנות את אל

  נתונים אלה עשויים גם להתייחס למאפיינים נוספים של משק הבית, כגון מספר הילדים. לעיתים

האוספים מידע על הרכב  םייודמוגרפ חברתיים סקרים מדינות נערכים בכמה ,מעבר לזה

. ישירותהנתונים  אוספיםחלקם מיניים, -למשקי בית חדשר א. משק הבית של המשיב

סקר "סקר שנתי בשם  כת( עורCensus Bureauלשכת המפקד )לדוגמה,  ,בארצות הברית

מנהיגים לנועד לסייע לרשויות וש (American Community Survey)" ינקהילה האמריקה

 בדבר ןנתונים אמימסד בהתבסס על  ,מקומיים לעקוב אחרי השינויים המתרחשים בקהילתם

כוללות בין היתר גם זוגיות ין בני הבית בלתאר את היחס האפשרויות  57ומגורים. משקי בית

 58.מינית-וזוגיות חד הטרוסקסואלית

-זוגות חד לזהותאפשר כוללים שאלות מפורשות כאלה, כאשר סקרים אינם גם לחלופין, 

על דוגמה לסקר מדגמי האוסף נתונים . יןלפי מ בני הזוגשל  על ידי הצלבה ,בעקיפין מיניים

כאמור, . לעילשהוזכר ESS) )" סקר החברתי האירופיה" אוה בעקיפין מיניים-משקי בית חד

שתועד מיניים -הזוגות החד ספרמ אך ,2016-תתפה בסקר זה לאחרונה במדינת ישראל הש

  59.באוכלוסייה נמוך מכדי להעריך את שיעורם היחסיהיה בסקר 

                                                                    
56 Mark Bell, Data collection in relation to LGBTI People, European Commission, Directorate-General for Justice and 

Consumers, 2017, pp. 12−13. 
, סלובניה, שבדיה נדרלנדשאר המדינות הן: קרואטיה, דנמרק, פינלנד, אסטוניה, מלטה,   

57 United States Census Bureau, American Community Survey (ACS), accessed: 4 November 2020. 
58 United States Census Bureau, “The American Community Survey 2020: Questionnaire”,  accessed: 4th November 

2020, see: question 2 for persons 2−5. 
בנובמבר  4תל אביב, שיחת טלפון,  תאירית אדלר, מנהלת פרויקטים מיוחדים, מכון ב"י ולוסיל כהן למחקר דעת קהל של אוניברסיט 59

2020. 

במדינות רבות אשר 
נותנות הכרה 

סטטוטורית לזוגות 
ם מיניים נאספי-חד

גם נתונים רשמיים על 
 מספרם. 

מספר מדינות עורכות 
פים סקרים האוס

מידע על הרכב משק 
הבית של נדגמים, 

כולל התייחסות 
ישירה למשקי בית 

 מיניים.-חד

במדינות אחרות 
מידע זה נאסף 
בצורה עקיפה, 

באמצעות הצלבת 
 מינם של בני הזוג. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?action=display&doc_id=45605
https://www.census.gov/programs-surveys/acs
https://www2.census.gov/programs-surveys/acs/methodology/questionnaires/2020/quest20.pdf
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הסטטיסטיקה על הכנסה "סקר  הוא זכר קודם,הואף הוא ש ,ורלוונטי לדיון מרכזיפי סקר אירו

עוני,  על סקר זה נועד לאסוף נתונים על הכנסה, 60.(SILC-EU) "ירופשל איחוד האי ותנאי מחיה

 סקרה 61ביבשת.נוספות כמה מדינות ובהאירופי הדרה חברתית ותנאי מחיה במדינות האיחוד 

דינות שאלה על מצב משפחתי במ: דרך מיניים בשתי דרכים-שקי בית חדעשוי לתת מידע על מ

יש שונות בניסוח תיאור היחס בין בני הבית. עם זאת, דרך מינית או -ת חדיוהמכירות בזוג

 נהבחבו נמחקר אחד שבקר. המשתתפות בסבין המדינות  האיסוף תמתודולוגייבו השאלות

ארבע מצא שיש נ EU-SILC -נתונים של הה בסיסב (מיוצגים )או לא מיוצגים להט"ביםהדרך שבה 

זוגות )ממוסדים ולא ממוסדים( ה: במדינה אחת כל מיניים-לזוגות חדהתייחסות של שיטות 

רק זוגות ממוסדים מדינות  ארבעב ;יםהטרוסקסואלימיניים ו-חדזוגות בחנה בין ה תוך ,נספרים

זוגות )ממוסדים המדינות כל עשר ב ;יםיהטרוסקסואלמיניים ו-חדזוגות בחנה בין תוך ה ,נספרים

מדינות זוגות  שמונהבו ;יםהטרוסקסואלימיניים ו-בין חדבחנה האך אין  ,ולא ממוסדים( נספרים

  .כלל נספרים אינםמיניים -חד

 יםהטרוסקסואליוגות מיניים וז-חד וגותבין ז להבחיןההחלטה שלא  מדינותהמ חלקב

ולא  ,עניין פרטי אהי מינית שנטייה טענהאו מה ,מיניים-חדזוגות  לחשוף מחשש נובעת

מאגר המידע של שהאמור כאן מתייחס רק ל ,חשוב להדגיש .קטגוריה סוציולוגית שיש לציין

אוספות אותו  ,יניים דרך סקר זהמ-. חלק מהמדינות שאינן אוספת מידע על זוגות חדEU-SILC-ה

  .כמפורט להלן אוכלוסיןבדרכים אחרות, כגון מפקדי 

נוהגים ינם א אוכלוסין מפקדי, כאמור למידע על משקי בית.מקור חשוב הם  אוכלוסיןקדי מפ

. (ליוצאים מכלל זה הובאו לעילדוגמאות ) ישירותינית או זהות מגדרית מידע על נטייה מ לאסוף

פרמטרים כגון על פי )בני הבית כלל  של תיאור מפקד הואכל חלק אינטגרלי של  למרות זאת,

היחס  ירוטופועוד( תעסוקה אתני, דת, השכלה,  רקע י, ארץ מוצא,תחפשמצב ממין,  ,גיל

-י בית חדקמש לזהותאפשר  בעקבות פירוט זה .אחות ועוד(, בת זוג, ילד, אחזוג,  )בן ביניהם

מן  בחלקנטייתם המינית.  עצםעל  מתבקשים לדווחגם כאשר המשיבים אינם  ,מיניים

, כלומר אופציית מענה הכולל זוגיות ישירותיניים נעשה מ-המפקדים הזיהוי של משקי בית חד

הזוג על פי מינם. בין בני , כלומר הצלבה בעקיפיןמן המפקדים הזיהוי נעשה  בחלקמינית, ו-חד

 ופרסומם, בעקיפיןוהן  ישירות, הן םימיני-נתונים על משקי בית חדאיסוף אחדות במדינות 

של זוגות  נוספיםים יינפם לכלול גם מידע על מאעשויי נתונים אלה. המפקד של שגרתי חלק הם

 ועוד.  יגיאוגרפ, תעסוקה, פיזור מינים, כגון שיעור הזוגות עם ילדים-חד

                                                                    
 מבוססת על:  SLIC-UE-מיניים ב-ייצוג( של זוגות חד-של הייצוג )או אי הסקירה 60

Schönpflu, et. al.,  “If Queers were Counted: An Inquiry into European Socioeconomic Data on LGB(TI)QS”, Feminist 
Economics, 24:4, 2018, pp. 10-21. 

61 Eurostat, European Union Statistics on Income and Living Conditions, accessed: November 4th 2020. 

במדינות נוספות 
אוספים מידע על 

מיניים -משקי בית חד
באמצאות מפקד 

האוכלוסין, ישירות או 
 בעקיפין. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://doi.org/10.1080/13545701.2018.1508877
https://doi.org/10.1080/13545701.2018.1508877
https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata/european-union-statistics-on-income-and-living-conditions
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מיניים -ת נתונים על משקי בית חדממפרס הברית בארצות המפקד לשכת 2000שנת ל מחה

שתי ציג שאלון המפקד הכאשר  ,בעקיפיןאיסוף הנתונים נעשה  2020 מפקדל עד 62במדינה.

 unmarriedבת זוג לא נשוי )זוג,  ( או בןhusband, wifeאישה ), : בעלזוגיותעל  אופציות מענה

partner.)63  חישוב מספר משקי הבית הלה"בים נעשה על בסיס הצלבת התשובות לשאלות הללו

 בצורה המידע איסוףאך סטטיסטיקאים בלשכה הגיעו למסקנה שעם נתוני המין של המשיבים. 

הבנה -אי שלבעיקר ב ,מיניים-קי הבית החדשמספר מ לש משמעותיתיתר  הערכתל הביא זו

 נוסחמיניים -משקי בית חדעל הנתונים  מהימנותלשפר את  כדי 64.יות במילוי הטופסווטע

לבחור בין האופציות הבאות להגדרת היחס בין בני אפשר  . כיום2020 מפקדב עודכן השאלה

  65הזוג בבית:

 ,Opposite-sex husband, wife) הטרוסקסואלי)נשוי(, זוג או בת זוג  , בןאישה, בעל -

spouse) 

 (Opposite-sex unmarried partner) הטרוסקסואלי)לא נשוי(, בן זוג או בת זוג  -

  (Same-sex husband, wife, spouse) מיני-)נשוי(, חד, בן זוג או בת זוג אישה, בעל -

 (Same-sex unmarried partner) נימי-)לא נשוי(, חדבן זוג או בת זוג  -

כאשר בני הזוג  גם ישירותמיניים -מידע על משקי בית חד נאסףזו  שאלהבשחשוב להדגיש 

על האוספים מידע זה אך ורק שבהם . לעומת זאת, יש מפקדים ביניהם הקשרלא מיסדו את 

  66.זוגות ממוסדים

 .עקיף לזיהוי ישיר מזיהוי: הפוךלאחרונה מעבר  נעשה בקנדה, ארצות הבריתשלא כמו ב

 common-lawידועים בציבור )מיניים ה-זוגות חד לספור גםהקנדי המפקד החל  2001בשנת 

union) ;גם  פרוס המפקד, 2005מיניים בשנת -בנישואין חד ריתוהכרה סטטוט נהמאז שנית

מפקדים ל , בדומההקנדירך המפקד ולצ 67.וגם ידועים בציבור םנישואימיניים -חדזוגות 

, ידועים בציבור מוגדרים כשני אנשים הגרים ביחד כזוג ללא נישואיןהמוצגים במסמך, אחרים 

                                                                    
62 US Census Bureau, Fertility and Family Statistics Branch, Frequently Asked Questions about Same-Sex Couple 

Households, accessed: November 29th 2020. 
63 See, for example: US Census Bureau, US Census 2010: Questionnaire, question 2 for persons 2−6, accessed: 

November 29th 2020.  
64 Rose M. Kreider and Benjamin Gurrentz, US Census Bureau, Updates to Collection and Editing of Household 

Relationship Measures in the Current Population Survey, October 9th 2019. 
65  US Census Bureau, “2020 Informational Questionnaire”, accessed: 2 November 2020. See question 3 for persons 

2−6. 
66 Clara Cortina and Patrick Festy, Identification of Same-Sex Couples and Families in Censuses, Registers and Surveys, 

Families and Societies Working Paper Series 8, 2014, pp. 11−12. 
67 Statistics Canada, Census in Brief: Same-sex couples in Canada in 2016, accessed: November 2nd 2020.  

לוסין מפקד האוכ
האמריקני מאפשר 

לנדגם לדווח 
במפורש אם הוא 

בזוגיות 
הטרוסקסואלית או 

ם מינית, בין א-חד
הזוגיות ממוסדת 
בנישואין, ובין אם 

 לאו.

בקנדה, לקראת 
הוחלט  2021מפקד 

לעבור משיטת איסוף 
ישירה לשיטה עקיפה, 
כלומר איסוף המידע 
על  ידי הצלבת מינם 

 של בני הזוג. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www2.census.gov/topics/families/same-sex-couples/faq/sscplfactsheet-final.pdf?
https://www2.census.gov/topics/families/same-sex-couples/faq/sscplfactsheet-final.pdf?
https://www.census.gov/history/pdf/2010questionnaire.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2019/demo/SEHSD-WP-2018-30.pdf
https://www.census.gov/content/dam/Census/library/working-papers/2019/demo/SEHSD-WP-2018-30.pdf
https://www2.census.gov/programs-surveys/decennial/2020/technical-documentation/questionnaires-and-instructions/questionnaires/2020-informational-questionnaire.pdf
http://www.familiesandsocieties.eu/wp-content/uploads/2014/12/WP8CortinaFesty2014.pdf
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/as-sa/98-200-x/2016007/98-200-x2016007-eng.cfm
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שאלון הוצגו בשנים(  אחת לחמש)המפקד נערך  2016−2006שנים ב 68.בלי צורך ברישום כלשהו

-ם )חד(, נישואיהטרוסקסואלי) שואיםני בין בני הזוג: יםת טיב היחסרארבע אפשרויות להגד

שנים אותן ב ,במילים אחרות 69מיני(.-ידועים בציבור )חדו(, הטרוסקסואלי(, ידועים בציבור )מיני

נוסח השאלון עודכן  2021לקראת מפקד . ישירותמיניים נעשה -הזיהוי של משקי בית חד

נשואים : פשרויות למענהרק שתי א כיום הוסרה, כך שיש הטרוסקסואלימיני ל-וההבחנה בין חד

 נעשה )ככל שייעשה זיהוי כזה( מיניים-כלומר, מעתה הזיהוי של זוגות חד 70.וראו ידועים בציב

הראה ניסוי שטח  ,על פי הלשכה הקנדית לסטטיסטיקהלא מצאנו הסבר לשינוי, אבל . בעקיפין

 -משקי בית חדעל  לנתח מידעהיכולת על הנאסף או איכות המידע  עללא ישפיע  שהוא

  71ים.הטרוסקסואליו

היו שתי  2013במפקד של  72.עקיפה לשיטה ישירה משיטה מעבר נעשהנד זיל יובנ גם

 ידועים בציבור, ( או בן זוגהטרוסקסואלי) ידועים בציבור, זוג בן, בעל, אישה אפשרויות מענה:

ידועים , בת זוג, בעל, ניתנת רק אפשרות אחת: אישה 2018בשנת במפקד האחרון  (.מיני-חד)

כי משיבים התקשו למצוא את  נעשההשינוי  ,ית בניו זילנדבציבור. על פי הלשכה הסטטיסט

זילנד  יונשני המפקדים מכביר מילים. כמו כן, בין כהקטגוריה המתאימה ומצאו את הנוסח 

איכות של הלשכה הסטטיסטית  תשדוח בקר ,מעניין לצייןמיניים. -התחילה להכיר בנישואין חד

גם לאחר ניסיונות  2018.73-ב מאד" כהה "נמותמיניים הי-משקי בית חדעל  מצא שאיכות המידע 

 74מן המצופה.מיניים היה גבוה -שיעור משקי הבית החד ,לתקן טעויות ולנכות דיווחים שגויים

מיניים הביא -בארצות הברית איסוף עקיף של נתונים על זוגות חדגם בהקשר זה נזכיר ש

 . ובעקבות כך הוחלט לשנות לשיטה ישירה ,להערכת יתר

. רליהטאוסמיניים היא -נתונים על משקי בית חד בעקיפיןנוספת למדינה האוספת  דוגמה

מענה:  פשרויותם, והשאלון כולל שתי אמיניי-משקי בית חד סופרהמפקד האוסטרלי  1996מאז 

 נהגה להציג הלשכה האוסטרלית לסטטיסטיקהמעניין לציין ש 75.בעל או ידועים בציבור, אישה

                                                                    
68 Regarding Canada, see: Statistics Canada, Dictionary: Census of Population, 2016, “Common-law status”, accessed: 

November 30th 2020. Regarding Australia, for example: Australian Bureau of Statistics, Census Dictionary, 2011, p. 
229. 

69 See, for example: Statistics Canada, Census 2A-2016, question 6, accessed: November 29th 2020.  
70 Statistics Canada, 2021 Census Fact Sheet: Updated Content for the 2021 Census of Population, accessed: November 

29th 2020. 
 שם. 71

72 Stats NZ, 2018 Census: Design of Forms, February 2018, pp. 73-74.  
73  Stats NZ, Families and Households in the 2018 Census: Data Sources, Family Coding, and Data Quality, 2020, p. 26. 

 .24, 20שם, עמ'  74
75 Australian Bureau of Statistics, Same-Sex Couples in Australia: 2016, “Relationship Reported,” January 18th 2018, 

accessed: November 29th 2020.  

-עברו בבניו זילנד 
לשיטה עקיפה,  2018

אך נמצא שהדבר 
הביא להערכת יתר. 
שיטה עקיפה נהוגה 

 גם באוסטליה. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/pop018-eng.cfm
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/2901.0Main%20Features802011/$FILE/2011%20Census%20Dictionary%2027102011.pdf
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3Instr.pl?Function=assembleInstr&lang=en&Item_Id=295241
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2021/ref/98-20-0001/982000012020001-eng.cfm
https://www.stats.govt.nz/assets/Reports/2018-census-design-of-forms/2018-Census-Design-of-forms.pdf
https://www.stats.govt.nz/assets/Uploads/Methods/Families-and-households-in-the-2018-Census/families-and-households-in-the-2018-census-data-sources-family-coding-and-data-quality.pdf
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/2071.0main+features852016
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גם  ,על ידי הצלבת מינם של בני הזוג ים שדיווחו על עצמם כנשואיםמיני-נתונים על זוגות חד

 נשואיםדיווחו על עצמם כ . זוגות אלה2017לפני שהמדינה הכירה בנישואים מעין אלה בשנת 

 76בין אם מיסדו את הקשר ביניהם בצורה כלשהי, או שפשוט ראו עצמם כנשואים.

-אין הכרה בנישואין חד באיטליה. ייםבינשיטת  עיןאחרונה היא איטליה שבה יש מ דוגמה

בעקבות (. civil unionברית זוגיות )ברשם ילה אפשרותמיניים -לזוגות חדיש  2016-אך ממיניים, 

, בעל: שמיסדו את היחסים ביניהםזוגות ל מענה אפשרות שתיהמפקד יש  בשאלון זאת,

נוסף  .ישיר זיהוי כלומר מיניים(,-חד זוגותלים( ובברית זוגיות )הטרוסקסואליזוגות לאישה )

מכאן,  77.)"מגורי יחד"( זוגית קוהביטציה של נוספת מענה רותשאפ יש 2011-כבר מ ,על כך 

 מיניים-לזהות זוגות חדגם אפשר  ,עקיף זיהוי כלומר, הצלבה של מינם של בני הזוגשעל ידי 

  שלא מיסדו את היחסים.

 

 בישראלסטטיסטיקה רשמית של להט"בים  .4
על מובחן אינם אוספים מידע  ישראלממשלתיים ב ם סטטיסטיים ומחקרייםגופי ל,ככל

  .בעקיפיןולא  ישירות לאמיניים, -ובכלל זה משקי בית חד ,באוכלוסיית הלהט"

פקודת לפי  המרכזית לסטטיסטיקה.הלשכה  הוא מדינת ישראלהרשמי של  ההסטטיסטיקגוף 

פקודה לדרוש ממנו פרטים, הר לפי כל אדם שמות ,1972−הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, תשל"ב

או סטטיסטיקה אחרת, חייב, אם נדרש לכך מאת הסטטיסטיקן או עובד מוסמך,  מפקדלשם 

למלא ולספק, לפי מיטב ידיעתו, את הפרטים שבכל שאלון לפי ההוראות המצורפות אליו או 

 שאלה כל על, תוואמונ ידיעתו מיטב לפי, לענותחייב  אדםעוד נקבע בפקודה, כי  78.ול תהנוגעו

 הותר שאיסופה לסטטיסטיקה דרוש שהמידע ובלבד, מוסמך עובד או הסטטיסטיקן אותו שישאל

  79.זו פקודה לפי

או לזהות  של המשיב המינית ביחס לנטייתו היא שלא לשאול שאלותלמ"ס ההמדיניות של 

 ישירות בנושאים הקשורים העוסקים סקריםעל . מדיניות זו תקפה גם המגדרית שלו בפועל

חשו " האם הםנשאלים הנדגמים בסקר זה, לדוגמה,  לקהילה הגאה, כמו הסקר החברתי.

                                                                    
76 Australian Bureau of Statistics, Same-Sex Couples in Australia: 2016, “Relationship Reported,” January 18th 2018, 

accessed: November 29th 2020.  
מסוימות אפשרו להם הסדרים אחרים גם ברית זוגיות  תיניים, טריטוריומ-גם לפני שהממשלה בפדרלית באוסטרליה אפשרה נישואין חד

(civil union)  .וכדומה 
בנובמבר  20, תשובה על פנייה של המרכז המחקר והמידע של הכנסת, דוא"ל, הלשכה האיטלקית לסטטיסטיקאנטונלה סיקרסי, רכזת, ה  77

 .2020בנובמבר  92, כניסה: 4-1.1"שאלון אישי,"  ,2019שאלון מפקד . ראו: הלשכה האיטלקית לסטטיסטיקה, 2020
 .1972−פקודת הסטטיסטיקה ]נוסח חדש[, תשל"בל 11סעיף  78
 .13שם, סעיף  79

-באיטליה,זוגות חד
מיניים שמיסדו את 

הקשר ביניהם 
מדווחים על כך 

ישירות, אך מידע על 
זוגות שאינם 

ממוסדים אפשר 
 לאסוף בעקיפין. 

הלמ"ס אינה אוספת 
או מפרסמת מידע 
 מובחן על הקהילה

 הגאה. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/2071.0main+features852016
https://www.istat.it/it/files/2018/09/Questionario-A_inglese.pdf
https://www.nevo.co.il/law_html/law01/323_001.htm
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כחלק משאלות  הם אינם נשאלים על עצם נטייתם עם זאת, 80אפליה בגלל נטייתם המינית".

הוריו(, מצב משפחתי,  שלהמשיב ו וללות פרמטרים כגון ארץ לידה )של, הכהסקרהזהות של 

את פליה בין קבוצות שונות או הלהשוות את רמת תחושת ה אפשר-אי, לכן. תעסוקתי ועוד מצב

אוכלוסין הישראלי אין התייחסות לנטייה מינית או זהות הגם במפקד גודלן היחסי באוכלוסייה. 

 מגדרית.

שלא לאסוף מידע  זומדיניות תשובות הלמ"ס למרכז המחקר והמידע של הכנסת, על פי 

 בתשובת הלמ"ס נמסר, כי 81.יםיר חסמים מתודולוגיים ופרקטממספמינית נובעת נטייה על 

 מתודולוגי: המרכזי הוא המכשולבנושאים חברתיים ואישיים, בהקשר לסקרים העוסקים 

של  ניתוח יאפשר אשר מהימןיהיה במדגם ייצוג  לאכך ש ,להט"בים הם קבוצה קטנה יחסית

בני ביתם, דבר העשוי להביא לדיווח  כמו כן, לרוב אנשים עונים על סקרים אלה ליד. תוצאותה

שילוב הלמ"ס חוששים ש חוקרי ,, ברמה הפרקטיתנוסף על כך לא אמין בנושא אינטימי זה. 

תייחסות הלמ"ס, לא רק שה לפי. לסקר ענותיההעל נטייה מינית תפגע בשיעורי  שאלה

יא עשויה גם הש לאלא לענות על שאר הסקר, א מסוימותלגרום לאנשים בקהילות  עשויה לנושא

לשתף פעולה בעתיד.  שלהן נכונותבקרב אותן קהילות ולפגוע בכלפי הלשכה  אנטגוניזםלייצור 

 ברגשות לפגוע עלולה מינית נטייה על ששאלה דאגה, נציגי הלמ"ס הביעו נוסף על כך

. בכך היא גם קרב האוכלוסייה החרדית והערביתאלו מ, בעיקר הסקר את המבצעים עובדים

עם זאת, נציגי הלשכה . לקיים סקרים אחרים בתוך חברות אלהוע ביכולת של הלשכה לפג עשויה

ערך של מידע סטטיסטי בלפגוע בלגיטימיות של הקהילה הגאה או כדי שאין בכך  ביקשו להדגיש

 .עליה

 מדינותשגם  אפשר ללמודשל מסמך זה בפרק השניאיסוף נתונים על נטייה מינית על מהסקירה 

באוכלוסייה  לה"ביםיחסית של הקטן שיעורם  לכל הדעות .דומים חסמיםעם אחרות התמודדו 

לנכון להכניס שאלה  בכל זאת ראושונות , מדינות כפי שראינו. אך, לא פשוט אתגר מתודולוגיהוא 

− גם בנורבגיה לדוגמה, . מהימניםכ ותתופס הןשוהפיקו נתונים  על נטייה מינית במגוון סקרים

תנאי המחיה הוחלט שלא להוסיף שאלה קבועה על נטייה מינית לסקר וט אחרי ניסוי פיילשבה 

 המתאםשפסילת השאלה נובעת מכך שהסקר נועד לבדוק את  הודגש − בעיית המדגםבגלל 

המשתנה על היה לעשות בסופו של דבר  אפשרדבר שלא , מחיה תנאיבין בין משתנים שונים ו

 − גישות כלפי הקהילה הגאה − נטציה אחרתית זאת, בסקר בעל אוריומלע נטייה מינית.של 

 ."בהלהאת הדרך להעריך את גודל אוכלוסיית  המצאהממשלה הנורבגית 

איסוף מידע על הקהילה בפני חסם להיות החשש להדלפת מידע עלול  ,כפי שהערנו במבוא

כמו הסקר החברתי אינם  של הלמ"ס סקריםשהגאה. לכן, בהקשר הזה ראוי להעיר 

                                                                    
 .84לא צוין תאריך, עמ'  : העידן הדיגיטלי",2020"שאלון סקר חברתי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  80
תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  , לשכת הסטטיסטיקן הלאומי,תקשורת, והסברה , מנהל אגף דוברות,ערן רופאלידיס 81

 .2020בנובמבר  18דוא"ל, 

מדיניות הלמ"ס שלא 
לשאול על נטייה 
מינית נובעת בין 

היתר מהקושי לבנות 
מדגם מייצג ומחוסר 

פרטיות בזמן מילוי 
השאלון. לצד אלו, 

נציגי הלמ"ס גם ציינו 
את החשש לפגוע 
בשיעורי ההיענות 
לסקרים וכן חשש 

לפגוע ברגשות 
עובדים, בעיקר 
חרדים וערבים, 
בצורה שעלולה 

יכולת של לפגוע ב
הלמ"ס לערוך סקרים 

 אחרים.   

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2020.pdf
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 זאת. על אף שבלשכה לא הזכירו שם ומספר זהות מסורל מתבקש הנדגםלא , אאנונימיים

 מדגם מייצג של הקהילה הגאה בסקרים אלה. לרש, עובדה זו עשויה לפגוע ביכולת להגיע ובמפ

עלול לפגוע במהימנות  השאלוןלכך שחוסר פרטיות בזמן מילוי גם מדינות אחרות ערות 

סקרים שבהם ב OECD-הלפי , למשל. למ"סבגם  נויי, כפי שצהתשובות בנושא נטייה מינית

 ,לציין נכוןבהקשר זה  .עונה בצורה פרטית ואישית המידע ככל הנראה איכותי יותרהנדגם 

סקרים אחרים של הלמ"ס כוללים שאלות על נושאים שאינם בהכרח פחות רגישים או ש

 נותרייהיפגעות מעבבק העוס, סקר בטחון אישי היאבולטת  דוגמה מנטייה מינית. אינטימיים

, כולל אם הם או ילדיהם נפגעו מעבירות מין דווחהנדגמים מתבקשים ל . בין היתר,בישראל

 נערךזה  סקררגישות הדברים נוכח  82זהות התוקף, הנזקים שנגרמו ועוד.על  מפורטות שאלות

 ליתפרונטהנערכים סקרים אחרים  לא כמו ,אמצעי ובלתי אישי באופןואינטרנט אמצעות הב

א יטחון אישי היבסקר ב השתתפותהעוד,  83.בני הביתיתר בנוכחות  לעיתיםו ,מול מראיין

האלה המאפיינים י נהודות לש .חובת השבה כמו בסקרים אחריםעליה ולא חלה  יתרנטווול

דיווחים מהחשש  להתגבר על, רגישים יםלהתייחס לנושא המצליח הלמ"ס (תוולונטריו)מקוונות ו

בחלק  כאמור. הלשכה ובדיאו ע ברגשות הנדגמים הפגיעהפוטנציאל את מצם ולצ ,לא אמינים

מקבילים, ים היא חלק ממסקרנטייה מינית על שאלה בהן שיש מדינות, כמו ארצות הברית,  ,2

 מעבירות. היפגעותמתאם האפשרי בין נטייה מינית לבין בשל ה

טחון יהסקר החברתי או סקר בנטייה מינית בסקרים כמו על שאלות  תשואל השהלמ"ס אינ שםכ

נציגי הלמ"ס ציינו שהנושא  .נטייה מיניתעל  השאל אין יבמפקד האוכלוסין הישראלגם אישי, 

לכלול שאלות  אפשר-איששונות אשר הביאו למסקנה  תהתייעצויובובינלאומיים  בפורומיםנדון 

עונה ן המפקד שאלועל שהעירו  בלמ"ס, לכךמעבר  84בעיקר בשל רגישות הנושא. במפקדאלה 

ות על לפגוע במהימנות התשוב אשר עשוידבר  ,נציג אחד ממשק הבית בשם כל בני הבית

 מדגמיים)בניגוד לסקרים  יםמפקדב. כמו כן, הם הדגישו ששאלות אינטימיות כמו נטייה מינית

גם , 1בחלק כפי שהוצג  .שאלות סובייקטיביות הכרוכות בתפיסה אישיתמ נמנעים (מסוימים

  על נטייה מינית.ישירה  שאלותנדיר למצוא מדינות אחרות בעולם שעורכות ם במפקדי

נטייה  ות אופציונליות עלללהכניס שאה האגודה למען הלהט"ב ביקש 2016-כי כבר ב נציין,

נוכח ר, הלשכה החליטה שלא לעשות זאת וכאמ 85.וזהות מגדרית לשאלוני הלמ"ס מינית

  השיקולים הנזכרים כאן.

                                                                    
 .18−14, לא צוין תאריך, עמ' קר בטחון אישי שאלון סהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   82
 .2020בנובמבר  20, לא צוין תאריך, כניסה: 2019מכתב פנייה: סקר בטחון אישי שם,   83
קר והמידע של הכנסת, תשובה על פניית מרכז המח , לשכת הסטטיסטיקן הלאומי,, מנהל אגף דוברות, תקשורת, והסברהערן רופאלידיס  84

 .2020בנובמבר  1מכתב, 
 .35−34, עמ' 2020, יוני הכנסת והממשלה הקהילה הגאה מול תכנית העבודה שלמפת דרכים לזכויות להט"ב: האגודה למען הלהט"ב,   85

בסקר בטחון אישי של 
הלמ"ס יש שאלות 
ישירות על נושאים 

רגישים, כמו היפגעות 
מעבירות מין. הלמ"ס 

קר זה עורכת ס
באינטרנט באופן 

אישי, וולונטרי ובלתי 
 אמצעי. 

כמו ברוב העולם, אין 
במפקד האוכלוסין 

בישראל שאלה ישירה 
על נטייה מינית או על 

היות המשיב בזוגיות 
הטרוסקסואלית או 

 מינית.-חד

נציגי קהילת הלהט"ב 
ביקשו בעבר כי 
הלמ"ס תכלול 

בסקריה שאלות על 
נטייה מינית וזהות 

 מגדרית. 

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-2019-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A4%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%91%D7%99%D7%98%D7%97%D7%95%D7%9F-%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99-2019-%D7%93%D7%95%D7%92%D7%9E%D7%94.pdf
https://a9991848-b055-4c6f-a966-a6bdabf09321.filesusr.com/ugd/be9e5d_65102efe0f654e88baad1ea2f5c11ebe.pdf
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אינם מבקשים מהנדגמים לדווח  של הלמ"ססקרים ה, מיניים-חד בית משקי אשר לבחינת

סקר משקי בית לבקשר גם  הדבר נכון מינית.-ת או חדהטרוסקסואליאם הם בזוגיות  ישירות

 יבמפקד גם. פירוט היחסים בין בני הביתשעניינן גם בשאלות  כוללה ,ר החברתיקסלוגם  בישראל

 86.ישירה על טיב הזוגיותאין שאלה  2021שנת בלהיערך עומד זה שבו עברב כושנער האוכלוסין

 זוג או בןהקרבה בן בני הזוג בבית היא:  בענייןדה יאפשרות המענה היחבשלושתם במקום זה, 

  87זוג.בת 

 ,מיניים-משקי בית חד בעקיפין זהותל ר של משק הבית בסקרים מאפשרהתיאו עם זאת,

פנה ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה כנסת הדע של מרכז המחקר והמי .3כפי שהודגם בחלק 

מיניים -לקבל מידע מובחן על משקי בית חד אפשר אם באמצעות עיבוד מיוחדכדי לבדוק 

כי  אך הם מסרו ,טכניתלערוך עיבוד כזה מבחינה אפשר אישרו ש הלמ"ס נציגיבישראל. 

-הבית החדמשקי היקף על מההערכות הקיימות  תנמצא נמוך משמעותי מתקבלההאומדן 

הלשכה ש מאחר ,ללמ"ס מחוץכות שמדובר על הער ,ודגשי 88לפרסמו.אפשר-איולכן , מיניים

 89., כפי שהוסבר לעילזהמידע  בעצמה פתאוס אינה

מיניים שנישאו בחו"ל -נתונים על מספר הזוגות החדלהפיק אפשר ש ציינואף נציגי הלמ"ס 

הם הדגישו  מיניים.-זוגות חד לשם ישום ילדנתונים על ריגם ו ,במרשם האוכלוסין םלהירשוביקשו 

  90י מטה.פטים כלושגם במקרים אלה האומדנים מ

להפיק אפשר שמהם של גופים רשמיים ות נוספים מקור, יש שהלמ"ס אוספתמעבר לנתונים 

רי שפאהמקור הכאן אחדים מהם. ומוצגים  ,נתונים חלקיים על אודות הקהילה הגאה בישראל

 של הקשר אנשי רישום מערכתמהוא  מיניים עם ילדים-שקי בית חדעל מ לנתוניםהראשון 

אב, אם, אח, אחות, סב, סבתא, . אנשי הקשר מוגדרים לפי יחס הקרבה לתלמיד )החינוך משרד

פנינו למשרד החינוך בבקשה  91.(אחר ,בת זוג של ההורה זוג או ת, בןאומנ, ןה, אומדודה, דוד

מיניות. ממשרד החינוך -ים כילדים במשפחות חדלקבל נתונים על מספר התלמידים הרשומ

ה רהיא מאפשרת הגדשכן  − מיניים-מערכת רישום זו מאפשרת זיהוי של משקי בית חדנמסר כי 

על מערכת הרישום מנוהלת על ידי כל בית ובפהיות שאך  − תאימהושתי של של שני אבות או 

                                                                    
 .35−34 , עמ'2020, יוני הכנסת והממשלה הקהילה הגאה מול תכנית העבודה שלמפת דרכים לזכויות להט"ב: האגודה למען הלהט"ב,   86
, 2018שאלון סקר משקי הבית בישראל: שם,  ;2020בנובמבר  30, גישה: 2, שאלה 2008שאלון מפקד הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,   87

 .2020בנובמבר  30, כניסה: 1.70, שאלה שאלון הסקר החברתי, שם, 2020בנובמבר  30, כניסה: 1.140שאלה 
 שם.  88
 .2020בנובמבר  16שיחת טלפון, , שם  89
תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסת,  , לשכת הסטטיסטיקן הלאומי,מנהל אגף דוברות, תקשורת, והסברה ,ערן רופאלידיס  90

 .2020בנובמבר  1מכתב, 
 .2020בנובמבר  2, דוא"ל, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסתעדן יאיר, רכזת לשכה ב', משרד החינוך,   91

מהלמ"ס נמסר 
שעקרונית אפשר 

להוציא בצורה 
עקיפה נתונים על 

-משקי בית חד
האומדן מיניים, אך 

משמעותית  נמוך
מההערכות לגבי 

ל אוכלוסייה זו,  גוד
פשר א-ולכן אי

 לפרסמו.

http://www.knesset.gov.il/mmm
https://a9991848-b055-4c6f-a966-a6bdabf09321.filesusr.com/ugd/be9e5d_65102efe0f654e88baad1ea2f5c11ebe.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Documents/gues_2008.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2020.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA%20%D7%AA%D7%9C%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D/%D7%A9%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2020.pdf
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מנים על משקי ימספרים מה יקפלה אפשרות כיום, אין ספר בנפרד ולאו דווקא בצורה אחידה

  92הארצית.ולא ברמה ברמה האזורית לא  –מיניים -בית חד

הלהט"ב אוכלוסיית על הלמ"ס אינה אוספת או מפרסמת סטטיסטיקה מובחנת שלמרות 

נושא, לרוב כאלה אשר עסקו בשל המדינה היו מעורבות בסקרים אשר אחדות בישראל, רשויות 

מחקר שמטרתו  ערך הבריאותמשרד מחוקר  2016שנת בהתמקדו בתחום מסוים. לדוגמה, 

סקר  באמצעות ,נוספות בישראלמין ומחלות  HIV-להעריך את גודלן של קבוצות סיכון ל ההיית

 כדיהערכה זו חיונית , לדבריו 44−18.93ופעילות מינית של יהודים בני מינית מדגמי על נטייה 

בסקר היה מדגם שהזאת, יש לשים לב  עם 94לקבוצה זו.ראויים להקצות משאבים ושירותים 

  95יהודים, יהודים דתיים, או אנשים שלא קיימו יחסי מין בעבר.-לא כלל לאו םצמצומ

ד. כפי שוב בעתי להשתתף בוועשויה  ESS-ישראל השתתפה בעבר בסקר הכאמור, , נוסף על כך

ל אוכלוסיית גוד להעריך את ,ובעקיפין חלקית, גם אם רותששאלות הסקר מאפ ,שנאמר לעיל

 . רו זאת עד כהשלא אפ התוצאותבפועל הלה"ב בארץ, אם כי 

נועד למפות את שסקר ערכו לאחרונה יחד עם עיריית גבעתיים  האגודה למען הלהט"ב בישראל

בערים אחרות, בעיקר דומים סקרים  בעריכתמעורבת אף האגודה  96.הקהילה הגאה בעירצורכי 

הקהילה הגאה ובני חברי מופצים בעיקר בקרב סקרים אלה עם זאת,  97במרכז הארץ.

אוכלוסיית  גודלעריך את ההמאפשרת ל אינם בנויים בדרךמתודולוגית  , ומבחינהםיהתומשפח

 . במאפייניהרק מיקוד , אלא עריםאותן הלהט"ב ב

 

                                                                    
  .2020בנובמבר  2, דוא"ל, תשובה על פניית מרכז המחקר והמידע של הכנסתמשרד החינוך, עדן יאיר, רכזת לשכה ב',   92

93  Zohar Mor and Udi Davidovich, "Sexual Orientation and Behavior of Adult Jews in Israel and the Association With 
Risk Behavior”, Archives of Sexual Behavior , 45, 2016, pp. 1563−1571. 

 .1563שם, עמ'   94
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