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כיצד הומואי� והעיתונות ": אסור להיות הומוסקסואל"

  "האוסר הומוסקסואליות"הכתובה חשבו וכתבו על החוק 

  מאת

*יובל יונאי
  

ל ולשאר "ולדני ז, לרפאל, למשה, בהוקרה לתיאו
החלוצי� שחייה� היוו את , א"המרואייני� יבל

  .אב� הפינה של הקהילה ההומואית בישראל

  מבוא  .א

פרק זה לקוח מדברי אחד ההומואי� שרואיינו במחקר על ההיסטוריה ההומואית הציטוט שבכותרת 
שהומוסקסואליות , בקרב הציבור כולושני� רבות רווחת שהייתה הציטוט מבטא אמונה . בישראל

 ה� ניהלו שבומרכיב שהכתיב את האופ� ,  מרכיב יסודי בחיי� של ההומואי�הייתהאמונה זו . אסורה
מקורו ו,  איסור זה הוא עתיק יומי�,התפיסה הרווחתלפי . � ע� הסובבי� אות�את חייה� ואת יחסיה

מי�  ידע על יחסי. כיי� של הע� היהודי ובעקרונות הנצרות והאסלא� שהתפתחו בהמש�"בציוויי� התנ
לו הוא הל �יחסיהרק העצי� את התפיסה שאיסור " אקזוטיות"חופשיי� בי� גברי� בתרבויות ילידיות 

  .בחברות מפותחות" רבותיותת"סימ� של 
אני רוצה לספר בקיצור רב , ראשית. בפרק זה אני רוצה להאיר תפיסה זו משלושה כיווני� שוני�

 ולהסביר את תו אכיפבסוגייתלדו� ,  השוואתיבהקשרלשי� אותו , מאוד על ההיסטוריה של האיסור

 
 מלמד בחוג לסוציולוגיה ולאנתרופולוגיה )1986, ווסטר�'דוקטורט מאוניברסיטת נורת(ר יובל יונאי "ד   *

בתפיסות שונות של , בי� השאר, ועסק, הוא מתמחה בסוציולוגיה של ידע ושל תרבות. באוניברסיטת חיפה
בשינויי� בדפוסי העבודה של נשי� פלסטיניות אזרחיות ישראל וביחסי� בי� פלסטיני� ליהודי� , הכלכלה
הוא היה פעיל בסני� החיפאי של האגודה לשמירת זכויות  �90במחצית השנייה של שנות ה. בישראל

�הוא פרס� מספר . הפרט והיה מחלוצי ההוראה והמחקר בתחו� הסוציולוגיה של מיעוטי� מיניי� באר
מאמרי� על הפוליטיקה של המאבק לשוויו� זכויות של הומואי� ולסביות וחוקר כרגע את ההיסטוריה של 

מ� התזה המופיעה בה� הצגתי חלקי� שוני� שבעקבות הרצאות רבות  זה נכתב  פרק.ההומואי� בישראל
ואני רוצה להודות , אנשי� רבי� מדי מכדי לזכור ולהזכיר נתנו עצות טובות והעירו הערות חשובות. כא�

, עופר נור, דפנה הירש, דלית שמחאי, דבורה ברנשטיי�, דר� ארנה אליגו�על ידיפרק זה נקרא . לכול�
ההערות שלה� עזרו מאוד בניסוח מדויק ובהיר יותר של . כי כר� זה ושופט אלמוניעור, סמדר שרו�

  .הסיפורי� ההיסטוריי� והטיעוני� התאורטיי�
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על סמ� המחקר , שנית. אסור הציבור כדייל ההבדל בי� מה שנאסר מבחינה חוקית לבי� מה שנתפס ע
ישראל בסו� תקופת המנדט על � ידעו ההומואי� שחיו בפלסטי�שאני רוצה לדבר על מה , שהוזכר לעיל

 תיאור האופ� דייל אני רוצה ג� להאיר את האיסור ע, לבסו�. וכיצד הוא השפיע על חייה�, האיסור
�בשנות ה) בעיקר באנגליה( ביטולו על סיבותיו ועל המאבק סביב, נכתב עליו בעיתונות העבריתשבו 

  . �60 וה50
אני כור� את שלושת� יחד ג� כי ה� . אלו שלוש מטרות שונות שמצדיקות שלושה חיבורי� שוני�

יש חור עמוק בידע ההיסטורי שלנו על מיניות . קשורות באופ� הדוק זו לזו וג� מתו� תחושת דחיפות
על חיי האנשי� והנשי� שהגדירו ואנו יודעי� מעט מאוד , מי� בי� בני אותו מי� בפרט על יחסי, בכלל

מסוימת חור זה מצדיק פרק שאפתני זה למרות הליקויי� ושטחיות . את עצמ� כהומואי� וכלסביות
 ישמש קרש קפיצה למחקרי� יותר קונקרטיי� ויותר מעמיקי� שמחקר זהאני מקווה . נמנעת�בלתיו

לחדד את הראייה ההיסטורית ולהעמיק את , ורי� בתמונהלמלא את הח,  תיקו�הטעו�שיוכלו לתק� את 
  .בכ�התובנות לגבי המשמעות של מיניות בי� בני אותו מי� ולגבי חייה� של אלו המעורבי� 

  גרסה מקוצרת:  השוואתיתמנקודת מבט היסטורי ובהקשרהחוק הישראלי . ב

  לי לפני העיד� המודרניאהחקיקה נגד מי� אנ. 1

 אחרות סביב ביטול האיסורי� הפליליי� על יחסי מי� בי� גברי� יוצר לעתי� השיח בישראל ובארצות
. במנהגי� ובאמונות עממיות, יומי� ובמסורות מחופרות עמוק קרובות רוש� שמדובר בחוקי� עתיקי

א� , ההפללה של יחסי מי� בי� גברי� אמנ� נשענת על איסורי� דתיי� עתיקי�. זהו רוש� מוטעה
. ובחלק מהמדינות לא התרחש כלל, לחוק פלילי לא היה חלק ומוב� מאליוהמעבר מאיסור דתי 

בהיסטוריה הארוכה של הנצרות באירופה היו תקופות שהכנסייה הייתה מעורבת בענייני המדינה 
רוב , למעשה. והיו תקופות ומקומות שהמעורבות הייתה מינימלית, ואכפה חוקי� דתיי� ביתר קפדנות

מודרנית ג� לא היה לה מנגנו� �ובתקופה הטרו�, נה בנעשה בחדרי המיטותהזמ� המדינה לא התעניי
סביר להניח שגברי� רבי� קיימו ". לא מוסרית"כדי לפקח ולהעמיד לדי� אנשי� שהתנהגו בצורה 

יחסי או כתחלי� ל" הומוסקסואליות"מגעי� מיניי� ע� גברי� כדי לממש תשוקות שהיו� היו נקראות 
אי� זה אומר שלא היה סיכו� . מיניי� עמ� היו קשי� יותר או יקרי� יותר להשגהשמגעי� ,  ע� נשי�מי�

אבל לא נראה שהיה , ויש עדויות רבות על גברי� שהוצאו להורג באשמה זו,  בי� גברי�יחסי מי�ב
היה זה מכיוו� שה� נתפסו בעת ביצוע , וא� היו מי שנענשו, חיפוש פעיל של עברייני� לש� ענישת�

ורדיפת מבצעיו היו " סדו�המעשה "איסור  1".זהות� המינית"או " נטיותיה�"ולא בשל עברות מי� 
עצמו " מעשה סדו�"נוי יוהכ, קשורי� לתפיסה דתית שראתה ביחסי� כאלו ערעור של הסדר הטבעי

יו� יחסי מי� בי� גבר ק": טבעי"שימש בתקופות שונות לציו� עוד הפרות בוטות של סדר הדברי� ה

 
מי� "ופר נורדהיימר נור ע; )1996, גבריאל אש מתרג� (הרצו� לדעת: תולדות המיניות מישל פוקו אור  1

 :BERND-ULRICH HERGEMMOLLER, SODOM AND GOMORRAH;  זהבספר"  סקירה היסטורית:ומיניות גאה
ON THE EVERYDAY REALITY AND PERSECUTION OF HOMOSEXUALS IN THE MIDDLE AGES (2nd ed. 
2001); MICHAEL GOODICH, THE INMENTIONABLE VICE: HOMOSEXUALITY IN THE LATER MEDIEVAL 

PERIOD (1979). 



  כיצד הומואי� והעיתונות הכתובה ": אסור להיות הומוסקסואל"   בישראלזכויות הקהילה הגאה
  "האוסר הומוסקסואליות"חשבו וכתבו על החוק   

923  

מעשי "נקראו ג� ה� ,  למשל,ה או על ידי כומרישה נוצריייה או בי� גבר יהודי לאי יהודנוצרי לאישה
רושי� חדשי� בתקופות היסטוריות שונות ילבש משמעויות ופ" מעשה סדו�" המושג 2".סדו�

החוק , שמיניבימי הנרי ה, �16החל מהמאה ה. ובמקומות שוני� בהתא� לתפיסות מוסריות ודתיות
זה הבסיס לחוק . שהימדובר בגבר ואשבי� ומדובר בשני גברי� שבי� ,  מיני אנאליהאנגלי אסר מגע

וזה ג� מקור ההשראה שהביאה לאיסור מגעי� כאלו ג� בחקיקה , �1967האנגלי שבוטל ב
.  רוב הזמ� המדינה לא עשתה כל מאמ� להביא את מפרי החוק לדי�, למרות זאת3.המנדטורית

" הומוסקסואליות"יה בהליכי� פליליי� בשל עברות י יש על4,חינה זושהיא כנראה חריגה מב, באנגליה
בהומוסקסואליות סציפלנרי יהדאבל ברוב המדינות באירופה העיסוק המשפטי , �18 כבר מסו� המאה ה

" הומוסקסואל"פסיכולוגית של �יצירת הקטגוריה הרפואיתבד בבד ע� , �19החל רק באמצע המאה ה
  5.ית� כרוכה במיניות�ישכל הוו, �כטיפוסי� ייחודיי" לסבית"ו

  הולדת ההומוסקסואלי
 והלסביות. 2

 האינטלקטואלית  חל שינוי מהפכני באופ� שבו הקהילה�19 במאה ה, למרות הרציפות בחקיקה האנגלית
 התפיסה החדשה גרמה לשינוי במשמעות של החוק וביחס כלפיו מצד .תפסה יחסי מי� בי� גברי�

חשוב להבי� את המהפכנות ביחס למיניות ,  להבי� שינוי זה ביחס לחוקכדי. רשויות החוק והמשפט
אני אציג . יש דעות שונות לגבי מקור השינוי וסיבותיו. בכלל ולמגעי� מיניי� בי� גברי� בפרט

  . בסכמטיות את התהלי� כפי שאני מבי� אותו

 
2 GOODICH ,ש� ;Margaret Hunt, Afterword, in QUEERING THE RENAISSANCE, 359 (Jonathan Goldberg 

ed., 1994); KIM M. PHILLIPS & BARRY REAY, SEX BEFORE SEXUALITY: A PREMODERN HISTORY 60 
(2011); BYRNE FONE, HOMOPHOBIA: A HISTORY (2000). 

ג� עדויות לפרקטיקה די  קיימות מנגדאבל ,  הכנסייהעל ידילפני החקיקה של המדינה יש עדויות לאכיפה   3
 קשורה לרצו� לקבוע את סמכות המדינה מעל �8החקיקה של הנרי ה. שכיחה של יחסי מי� בי� גברי�

בי� ,  החזירה את החוק�1אבל אליזבת ה, �1553מרי ביטלה את החוק ב. הכנסייה בהקשר לחקיקה פלילית
 Robert Mills, Male-Male Love and Sex in .�8היתר כדי להדגיש את זכותה על הכתר כממשיכת הנרי ה

the Middle Ages, 1000–1500, in A GAY HISTORY OF BRITAIN: LOVE AND SEX BETWEEN MEN SINCE 

THE MIDDLE AGES 1 (Matt Cook et al. eds., 2007)) הספר להל� :A GAY HISTORY OF BRITAIN( ;
Randolph Trumbach, Renaissance Sodomy 1500–1700, in A GAY HISTORY OF BRITAIN, ibid, at 45; 
Rictor Norton, A History of Homophobia – The Medieval Basis of Modern Law (15 Apr. 2002, 

updated 15 June 2008) http://rictornorton.co.uk/homopho5.htm. 
4 H.G. COCKS, NAMELESS OFFENCES: HOMOSEXUAL DESIRES IN THE 19TH CENTURY (2003) ; אני

היו נפרדות ) ווילס( לאנגליה ולא לבריטניה כי החוק הפלילי והפרקטיקות המשפטיות באנגליה מתייחס
באופ� ישיר דר� שליטתה במושבותיה , ההשפעה העצומה של בריטניה בעול�. מסקוטלנד ומצפו� אירלנד

בשל הפיכת האנגלית לשפה הדומיננטית הרבות ובאופ� עקי� בשל היותה המעצמה החזקה ביותר ו
 בי� גברי� בפרט בתרבות יחסי מי�הפכה את היחס המחמיר למיניות לא נורמטיבית בכלל ול, בעול�

 HUMAN RIGHTS WATCH, THIS ALIEN LEGACY: THE; האנגלית הרשמית לנחלת הקהילה העולמית כולה

ORIGINS OF “SODOMY” LAWS IN BRITISH COLONIALISM (2008) . �הגישה האמריקאית התפתחה מתו
.  עזרה לבסס את היחס המחמיר כנורמה בסיסית�20ית במאה הנוהדומיננטיות האמריק, הגישה האנגלית

  .יחס יותר ליברלי בארצות ארופיות אחרות היה פחות מוכר בעול�
5 CRIMINALLY QUEER: HOMOSEXUALITY AND CRIMINAL LAW IN SCANDINAVIA 1842–1999 (Jens 

Rydström & Kati Mustola eds., 2007) )להל�: CRIMINAL LAW IN SCANDINAVIA(; LESLIE J. MORAN, 
THE HOMOSEXUAL(ITY) OF LAW (1996). 
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תאר את הגנאולוגיה והוא מ, כדבר חדש" מיניות"ה, פוקו מדבר על יצירת הסובייקטיביות המינית
התוצר של תהלי� זה הוא שהאד� המודרני מתחיל לחשוב על עצמו ועל הזולת כבעלי . של תהלי� זה

 החוקרי� שהושפעו מפוקו 6. חלק מהמהות של הפרט� מער� של תאוות ותשוקות שה–" מיניות"
אלא , ות שונותזה לא שלבני אד� קוד� לא היו תשוקות מיני. דיברו על כ� שמיניות היא מושג חדש

למה שמבחי� אות� מאחרי� ומארג� את , לא הפכו את התשוקות הללו למקור לזהות שלה�ה� ש
 �נחה שלפני העיד� המודרני לא זיהו אנשיה הלפרי� מזהיר מה7.החברה בהתא� למיניויות השונות

 א שהמשמעות של המיניות עצמה הייתה שונה לחלוטי� מזווהחשוב ה. בעלי מיניויות שונות
טיפוסי� " של הפסיכולוגיה המודרנית והארגו� והזיהוי של �השפעתבשהתפתחה בעול� המודרני 

  8".מיניי�
�המרכזיות של המיניות בתפיסת נפש האד� קשורה להתפתחויות בחשיבה המדעית של המאה ה

להסביר אותו ולשפר אותו במידת האפשר הביא לעיסוק , הרצו� המודרניסטי לתאר את העול�. 19
במקרי� של " תקלות"כדי להבי� את המנגנוני� הנפשיי� באופ� כללי ואת ה" נורמליי�� אל"פוסי� בטי

, מעסיקה את דמיונ� של ביולוגי� התאוריה הדרוויניסטיתשבו בעול� הידע . תקינה�התנהגות לא
� מחלה שפוגעת בתפקוד התקי,  בי� בני אותו מי� נראית תקלה חמורהיחסי מי�, פסיכולוגי� ורופאי�

המתאווי� לפרקטיקה " חולי�"אבל ג� לטובת ה, לטובת החברה כולהשל הגו� ומשהו שראוי לתק� 
� לא" חלוצי הפסיכולוגיה מתעסקי� אפוא באות� טיפוסי� מוזרי� שמחפשי� סיפוק מיני במקו� ה.זו

בה עקב שיבוש שסוג מסוי� של אישיות , the invert, "ההפו�"בתחילה המונח הרווח הוא ". נכו�
ההבניה הזו כרכה נטייה מינית ומגדר .  נפש גברית משתכנת בגו� נשי או להפ�,במנגנוני� הטבעיי�

הנשית היא " הפוכה"וה, ולכ� נמש� מינית לגברי�, שהיא בעצ� אוהגברי כלפי חו� ה" הפו�"ה; יחד
ה בחיבור בשפ" הומוסקסואליות" נטבע המונח �1869ב.  לפיכ� לנשי��בעצ� גבר בגו� נשי הנמש

 חלחל המונח לשפה האנגלית דר� תרגו� ספרו של אחד מחלוצי הפסיכיאטריה �1892וב, הגרמנית
  9.אבינג�ריכארד פו� קראפט" פתולוגיות מיניות"והמחקר על 

צריכי� להבי� את ההקשר החברתי של " הפוכי�"כדי להבי� את השיח האינטלקטואלי על ה
הליברליז� של האליטה . �19תועשת במאה המוסריות בורגנית שמתפתחת באירופה המערבית המ

שבו אינדיבידואלי� נורמליי� מפתחי� את עצמ� ומקדמי� , מהוג�, הבורגנית שא� לעצב עול� מסודר
שמשכו " הפוכי�"ה. האינטלקטואלי והמוסרי, את החברה דר� הפעולה האישית שלה� בתחו� הכלכלי

 
 . השימוש בתענוגות:2כר� , 1ש "לעיל ה, פוקו  6
מעבר " לסביי� ותיאוריה קווירית�די� הומולימו: בי� תיאוריה לפוליטיקה"אייל גרוס ועמליה זיו   7

עמליה זיו ואור� קנר , יאיר קדר (9 לסביי� ותיאוריה קווירית�מבחר מאמרי� בלימודי� הומו: למיניות
, "ארד שניידר'דיאלוג ע� ריצ, קונסטרוקט תרבותי: 'הומוסקסואליות'"ויד הלפרי� ידי; )2003, עורכי�

 DAVID M. HALPERIN, ONE HUNDRED YEARS OF HOMOSEXUALITY AND OTHER ESSAYS; 135' בעמ, ש�

ON GREEK LOVE (1990); DAVID M. HALPERIN, SAINT = FOUCAULT: TOWARD A GAY HAGIOGRAPHY 
(1995).  

8 DAVID M. HALPERIN, HOW TO DO THE HISTORY OF HOMOSEXUALITY (2004).  
9 HALPERIN, ONE HUNDRED YEARS OF HOMOSEXUALITY ,7 ש"לעיל ה ;Jeffrey Weeks, Inverts, 

Preverts and Mary-Annes: Male Prostitution and the Regulation of Homosexuality in England in 
the Nineteenth and Twentieth Centuries, in AGAINST NATURE: ESSAYS ON HISTORY, SEXUALITY AND 

IDENTITY 46 (1991). 
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 גברי� נשיי� מאוד מסוג אלו ללכר� בד, יי�את חוקרי הנפש האנושית היו הטיפוסי� השוליי� הביזר
או העמידו ,  ההוגי� לא ידעו10.מאוד  בלונדו� או נשי� גבריות)molly houses(בתי מולי שהסתופפו ב

 אלו ואחרות במגעי� מיניי� ע� בניכשבפועל אנשי� רבי� מעורבי� בסיטואציות ,  יודעי�שאינ�פני� 
ות כאילו מדובר בקבוצה קטנה של אנשי� לא כהנחות מופרלהניח היה ל וולכ� השיח המדעי יכ, מינ�

 כעדות לנחיתות של וממצאי� על התנהגות מינית בי� בני אותו מי� בחברות פשוטות נתפס. נורמליי�
כיוו� שה� נתפסו , לב חיי� שוני� לא זכו לתשומת וממצאי� על התנהגות כזו בקרב בעלי, אות� חברות

  11. מכיוו� שהוא מנוגד לעקרו� הישרדות הכשיר ביותר של דרווי�,רותכמשהו מקרי וחריג שלא יכול לק
 כי זהו המהל� ,חשוב לעמוד על חשיבותו של המהל� האינטלקטואלי שתואר בפסקאות הקודמות

עו� מרכזי בתאוריה הקווירית שרבי� מביני� לא יזהו ט. שהביא בעצ� ללידת� של הומואי� ולסביות
הטיעו� של התאוריה הוא . המאבק ההומולסבי להכרה ולשוויו� זכויותנכו� וחוששי� שהוא חותר תחת 

 יפל כלומר לא היו אנשי� שזוהו ע,  לא היו הומואי� ולסביות�19שעד למחצית השנייה של המאה ה
זה אומר שלא היו אנשי� שהמשיכה המינית שלה� הייתה בעיקר אי� . אובייקט המשיכה המינית שלה�

אלא שהידע החברתי לא , רקטיקה המינית שלה� עירבה בעיקר את בני מינ�ושאולי ג� הפ, לבני מינ�
ולכ� אלו שנמשכו לבני מינ� לא נחשבו ,  מושא המשיכה העצמיתיפל הציע קטגוריות למיו� אנשי� ע

מי שהיה מעורב במגעי� .  כשייכי� לקבוצה חברתית נפרדת– אחרי� על ידי עצמ� ולא על ידי לא –
�� עואת הקשרי� האינטימיי� , לרוב הוא או היא היו נישאי�.  סגנו� חיי� מיוחדמיניי� כאלו לא אימ

התוויות המיוחדות של שבו בניגוד למצב כיו� . ב� או בת אותו מי� היו מקיימי� באופ� דיסקרטי
עבור עצמ� ולא רק עבור הסביבה (דורשות מהפרטי� להכריע " הטרוסקסואל"ו" הומוסקסואל"

, )א� ה� נמשכי� לשני המיני�, "סקסואלי�� בי"ע� אופציה להכריז שה� " (תבאמ"מה ה� ) החברתית
 שרבי� 12וסביר להניח, לפני המהפכה הקונספטואלית הפרטי� לא נדרשו להכריע בדבר זהות� המינית
  13.קיימו מגעי� מיניי� ע� בני שני המיני� לפי ההזדמנויות והתשוקות האישיות

�בי"ו" לסבית", "הומוסקסואל"הלכה הקטגוריות של במשמעט מדי נחקר ונכתב על התקופה 

תהלי� זה מתחיל . עברו מדפי הספרי� של הוגי� וחוקרי� שוני� לתודעה של ההדיוטות" סקסואל

 
10 RANDOLPH TRUMBACH, 1 SEX AND THE GENDER REVOLUTION: HETEROSEXUALITY AND THE THIRD 

GENDER IN ENLIGHTENMENT LONDON (1998); FONE ,14–13פרקי� , 2ש "לעיל ה; PETER N. STEARNS, 
SEXUALITY IN WORLD HISTORY ch. 6 (2009). 

11 BRUCE BAGEMIHL, BIOLOGICAL EXUBERANCE: ANIMAL HOMOSEXUALITY AND NATURAL DIVERSITY 
(1999). 

כי קשה מאוד לשחזר מנהגי� מיניי� דיסקרטיי� שהתיעוד " סביר להניח"אני משתמש במודע בביטוי   12
אישו� פליליי� כבר מעבד ומסתיר חלק  במכתבי� וביומני� או בכתבי, עליה� בדיעבד ביצירות ספרותיות

,  מחברה לחברה ומתקופה לתקופהי�ברור שאופיי� של פרקטיקות אלו ושכיחות� היו שונ. תמהמציאו
אבל ההצטברות של מידע היסטורי ואנתרופולוגי מבסס את הטענה שה� היו שכיחות רוב הזמ� ברוב 

 . המקומות ג� א� אי� מידע ישיר המוכיח זאת
 JOHN D’EMILIO, SEXUAL POLITICS, SEXUAL COMMUNITIES: THE  ראו�9 ו7ש "הפניות בה הלענוס�   13

MAKING OF A HOMOSEXUAL MINORITY IN THE UNITED STATES, 1940–1970 (1983); JEFFREY WEEKS, 
SEX, POLITICS & SOCIETY: THE REGULATION OF SEXUALITY SINCE 1800 (1981); NIKKI SULLIVAN, A 

CRITICAL INTRODUCTION TO QUEER THEORY (2003); ANNAMARIE JAGOSE, QUEER THEORY: AN 

INTRODUCTION (1996); SEAN BRADY, MASCULINITY AND MALE HOMOSEXUALITY IN BRITAIN, 1861–
1913 (2005). 
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,  ומתפשט בהדרגה לפריפריות הכפריות�19בכרכי� הגדולי� של מערב אירופה ממש בסו� המאה ה
 ההתפשטות לא הביאה לביטול תבניות 14.ל�למזרח אירופה ולאזורי� בהשפעות מערביות בשאר העו

וההתאבכות של משטרי הידע השוני� בקשר למיניות וההתנגשות של משמעויות , ידע ישנות יותר
, סתירות ופתרונות שוני�, יצרו מתחי�) בעיקר בי� גברי�( בי� בני אותו מי� יחסי מי� לבנוגעשונות 

  15.עמיקהנושא שרק לאחרונה מתחיל להיחקר ולהתברר בצורה מ

  הולדת ההומופוביה. 3

שג� , אולי בניגוד למה שהורגלנו לחשוב, אחת ההשלכות המידיות של המהפ� הקונספטואלי היא
סקסואלי� המלווה �ולבי) לסבופוביה( ללסביות , אותה שנאה תהומית להומואי�–ההומופוביה 

עד למהפ� זה . פעה חדשההיא תו – בפיטורי� מעבודה ועוד, פליה בוטההב, בהשפלה, באלימות פיזית
מיניות רבות בי� אד� למקו� �ניאו� או עברות לא, ג� אוננותהיו סדו� היה חטא חמור כפי ש מעשה

אפשר לשמור � אבל אפילו ה� ידעו שאי, אנשי� אדוקי� ניסו להקפיד על קלה כחמורה. ובי� אד� לאד�
ש הדתות המונותאיסטיות לפחות לא בי� שלו, ואי� זה משנה באיזו דת מדובר(על כל המצוות 

 – במפה הקוגניטיבית של הפרטי� – ולא שנאו את ההומואי� ואת הלסביות כי עוד לא הי). הגדולות
ולא שנאו את שוכבי משכב זכר כפי שלא שנאו את מי שהדליק אש בשבת , "לסביות"ו" הומואי�"
רק כאשר ). יצע אותהטיעו� שאינו אומר שלא הסתכלו בחומרה על העברה וכיבדו פחות את מי שב(

והפכו להיות חלק ") סקסואל�בי", ומאוחר יותר" (לסביות"ו" הומואי�"נטבעו הקטגוריות של 

 
 GEORGE CHAUNCEY, GAY NEW YORK: GENDER, URBAN CULTURE AND המחקר הקלאסי בתחו� זה הוא  14

THE MAKING OF THE GAY MALE WORLD 1890–1940 (1994).מחקר חשוב נוס� הוא  MATT 

HOULBROOK, QUEER LONDON: PERILS AND PLEASURES IN THE SEXUAL METROPOLIS, 1918–1957 
 & BETWEEN THE ACTS: LIVES OF HOMOSEXUAL MEN 1885–1967 (Kevin Porter  ראו ג�.(2005)

Jeffrey Weeks eds., 1991), הומואי� בריטיי� שחוו את התקופה15של הוא ספר של מונולוגי� ש .  
ולאחרונה מצטברות עבודות מרתקות על הבניה , הנושא הזה עולה בעיקר במחקרי� בחברות לא מערביות  15

. בי� נשי� והשינויי� שקורי� בהבניות אלו בעקבות המפגש ע� המערבל) בעיקר(של מיניות בי� גברי� 
 TOM BOELLSTORFF, THE GAY ARCHIPELAGO: SEXUALITY AND NATION IN: מספר דוגמאות ה�

INDONESIA (2005); MANUEL FERNANDEZ-ALEMANY & STEPHEN O. MURRAY, HETEROGENDER 

HOMOSEXUALITY IN HONDURAS (2002); MARK MCLELLAND, QUEER JAPAN FROM THE PACIFIC WAR 

TO THE INTERNET AGE (2000); MARK. MCLELLAND, QUEER JAPAN FROM THE PACIFIC WAR TO THE 

INTERNET AGE (2005); JOSEPH A. MASSAD, DESIRING ARABS (2007); JAMES N. GREEN, BEYOND 

CARNIVAL: MALE HOMOSEXUALITY IN TWENTIETH-CENTURY BRAZIL (1999) . ג� בחברות מערביות יש
, בל במערבוניות שונה מאוד ממה שמקמי�חדבה� ההבניה של שגאוגרפיות ומעמדיות , קבוצות אתניות

 לכ� היא מיניות בי� גברי� הדוגמ. אינ� מדוברותשות אלו כמעט י הבנ,אבל בשל המטע� הערכי הרגיש
 KEITH BOYKIN, ONE MORE RIVER TO CROSS: BLACK & GAY IN AMERICA או ר.י�נאמריק�י�נאפריק

(1996); RODERICK A. FERGUSON, ABERRATIONS IN BLACK: TOWARD A QUEER OF COLOR CRITIQUE 

(2004); E. PATRICK JOHNSON, SWEET TEA: BLACK GAY MEN OF THE SOUTH: AN ORAL HISTORY 

 GAY LATINO STUDIES: A CRITICAL אור היספניי� י�נאמריק ולסביות הומואי� של הייחודיות על. (2008)

READER (Michael Hames-García & Ernesto Javier Martínez eds., 2011). קשורות נוספות דוגמאות 
 WILL FELLOWS, FARM BOYS: LIVES OF GAY MEN FROM: ינהאמריק ובדרו� כפריי� באזורי� להומואי�

THE RURAL MIDWEST (1996); JOHN HOWARD, MEN LIKE THAT: SOUTHERN QUEER HISTORY (1999); 
JAMES T. SEARS, GROWING UP GAY IN THE SOUTH: RACE, GENDER, AND JOURNEYS OF THE SPIRIT 

(1991). 
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זה לא היה . לשנאה ולאיבה מוסרית, אפשר היה להציב אות� כיעדי� לבוז, מהעול� החברתי המדומיי�
מואי� נתפסה כחלק מפית של מועדוני� ובארי� ששירתו הואבתחילת המאה התרבות הק. מוב� מאליו

 ואנשי� בעלי נטיות וטעמי� מיניי� בילו במסיבות 16,יורק�מהקס� של ערי� גדולות כמו לונדו� וניו
אבל ע� חדירת . �20הפרדה המוכרת לנו מהחצי השני של המאה ההמשותפות בלי להקפיד על 

,  מיני חדשלשיח היומיומי וההתגבשות של סדר") לסביות", "הומוסקסואלי�("המושגי� החדשי� 
  .מפגשי� מיניי� בי� שני גברי� הפכו להיות עדות להשתייכות לסוג חדש וסוטה של אנשי�

יש תאוריות פמיניסטיות . ההומואי� והלסביות ליעד לאיבה כה עזההפכו אי� תשובה ברורה מדוע 
 אחרי� מציעי�. הקושרות איבה זו לשינוי במעמד האישה בחברה התעשייתית ובמשפחה הגרעינית

יכול להיות שגברי� רבי� , א� תשוקה של גבר לגבר היא דבר נפו�. תאוריות פסיכואנליטיות שונות
בי� בשל התשוקה החזקה יותר לנשי� ובי� בשל הפחד והחשש " (הטרוסקסואלי�"שבחרו להיות 

, נימוק שאולי(שבתוכ� " הומואי"היו צריכי� לאמ� איבה כזאת כדי לדכא את היצר ה) להיות שונה
 אולי הזיהוי של ההומואי� ע� קבוצה 17).�תק� ג� לנשי� ולצור� להוכיח את נשיות, ל לא בהכרחאב

 זמפ שה� פיתחו בערי� גדולות כמו לונדו� ופריאקטנה אבל בולטת של גברי� בלבוש נשי ותרבות הק
ת ייתכ� שזה קשור ג� ליחס הפוריטני לפעילו.  על היחס השלילי להומואי�ו השפיע�18כבר במאה ה
 נורמטיביי� בי� גברי� לנשי� בחברות הפוריטניות ליחסי מי� ואפילו , אוננותלרבות, מינית בכלל

הדיכוי של .  דבר הדורש הסברזהוצרי� להבי� ש,  בכל מקרה18.מערב אירופה� הפרוטסטנטיות של צפו�
ברתי  איננו המש� ישיר של יחס ח,של הלסביות, ובמידה פחותה, של ההומואי�, היצורי� החדשי�

  . דבר חדש שצמחהיה אלא ,מסורתי
את עצ� , לכאורהלפחות , כי היא סותרת,  צמיחת ההומופוביהקשה להסביר את, יתרה מזאת

�החשיבה המדעית הפסיכולוגית. המהל� הקוגניטיבי שיצר מלכתחילה את ההומואי� ואת הלסביות

במקו� לראות במיניות כזו חטא .  תפיסה דתית�מינית הייתה אמורה לבוא במקו� רפואית של מיניות חד
דבר , תוראתה בכ� החשיבה המדעית שיבוש הנובע מסיבות פיזיולוגי, דרדרות מוסריתיועדות לה

 או תפיסה כזו הייתה אמורה להיטיב ע� אנשי� שנמשכי� לבני מינ�". לתק�"שבעיקרו� אפשר היה 
הרי שאי� מדובר בבחירה , אחרי�פיזיולוגיי� או , א� מדובר בתוצאה של כוחות טבעיי�. בנות מינ�ל

כ� לפחות . הרי שהפרט הוא קרב� ולא עבריי�, וג� א� זה שיבוש של התהלי� הנורמלי, מוסרית שגויה
דמויות כמו . �20  ובתחילת המאה ה�19 חשבו חלוצי המאבק לקבלה של הומואי� ושל לסביות במאה ה

חלו� המחקר על מיניות ופעיל , פלדומגנוס הירש, הסוציאליסט והמשורר האנגלי, אדוארד קרפנטר
נשענו על טיעו� זה כדי לדרוש יחס צודק , קרימינליזציה של יחסי מי� בי� גברי� בגרמניה�במאבק לדה

 
16 CHAUNCEY ,14ש "לעיל ה. 
17 DAVID PLUMMER, ONE OF THE BOYS: MASCULINITY, HOMOPHOBIA, AND MODERN MANHOOD (1999). 
 כ� מוב� מאליו ולכ� לא עסקה בנושא זה כמשהו הספרות על מיניות לקחה את ההומופוביה כמשהו כל  18

שעצמתה עולה בהרבה על , רק לאחרונה התפתחה ההבנה שמדובר בתופעה חדשה. שמצרי� הסבר
ראו . תאוריות חדשות כדי להסביר אותהבושיש צור� , התנגדויות מוסריות בחברות מסורתיות שונות

 ;LEO BERSANI, HOMOS (1995); GAY SHAME (David M. Halperin & Valerie Traub eds., 2009): למשל
GUY HOCQUENGHEM, HOMOSEXUAL DESIRE (Daniella Dangoor trans., 1993); PREVENTING 

HETEROSEXISM AND HOMOPHOBIA (Esther D. Rothblum & Lynne A. Bond eds., 1996); 
HOMOPHOBIAS: LUST AND LOATHING ACROSS TIME AND SPACE (David A. B. Murray ed., 2009) ;

BRADY ,2008, להד לזר מתרג�(לאומיות ומיניות באירופה המודרנית  מוסה 'ל' ורג' ג;13ש "לעיל ה.(  
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�מנהיג המפלגה הסוציאל,  אוגוסט בבל19.ונלחמו בניסיונות להפליל את האקט המיני, וקבלה

ל הירשפלד וחבריו לבטל את סעי� הצטר� לדרישה ש, למשל, �19דמוקרטית בגרמניה בסו� המאה ה
 אלא מתו� תפיסה שמדובר , לא בשל קבלת ההומוסקסואליות כנורמלית שאסר יחסי� אנאליי�175

 20.ולכ� אי� להענישו, שהפרט אינו שולט בה, בבעיה רפואית
מה שקרה הוא שהפיכת המגע המיני מעניי� מוסרי של בחירה לתוצאה של תהליכי� , בפועל

מהל� שיצר , גיי� סימנה את הפרטי� המעורבי� ביחסי מי� כאלו כטיפוסי� מסוג מיוחדפיזיולו� נפשיי�
כי , למי שמעש� בשבת או חומד אשת איש אפשר לסלוח. חשד לגבי הנורמליות של שאר תכונותיה�

 ואבל ממי שהוא במהותו שונה וסוטה צרי� להתרחק ולהרחיק. הוא לא עמד בפיתוי שמוכר לכול�
�התאוריות הרפואיות. אי� מדובר במהל� לוגי של חשיבה. הוא לא יקלקל אחרי� שכדימהצעירי� 

רו� יבצ, אבל הסימו� שלה� כשוני�, פסיכולוגיות לא הובילו לצור� להג� על החברה מההומואי�
 זהו הסבר 21.תר� לסטיגמטיזציה שלה� וליחס שלילי חמור כלפיה�, המשמעויות הדתיות הישנות

  . מדוע הופנה כלפי הומואי� ולסביות יחס כה חמור–  שאלה לא פתורה�יזו עדי, כאמור. חלקי

  החמרת החוק והגברת האכיפה. 4

היא ג� הנחתה את יחס� של רשויות המדינה . ההומופוביה לא הייתה א� ורק נחלת ציבור ההדיוטות
קטיקות החוקי� הישני� שאסרו פרו, )לפעמי�" (לסביות"וכ) בעיקר" (הומואי�"כלפי אנשי� שזוהו כ

הפעלת סנקציה משפטית נגד אלו שנתפסו בשעת קיו� , כאמור.  פלטפורמה למערכה זוומשימיניות ש
ידוע .  והיא מחייבת הסבר,מגע מיני אינה המש� טבעי וברור של האיסורי� הדתיי� על הומואי�

פליה ה ביולוגית אינה מגנה על פרטי� הסובלי� ממוגבלות או מחריגות כלשהי מפני� שאחרות רפואית
 שה� א�. גפיי� ואוטיסטי� לא הוצאו אל מחו� לחוק קטועי, רשי�יח, ובכל זאת. ומתחושת דחייה

בעלי מוגבלויות אלו אינ� נתפסי� כסכנה , פליהההתעלמות ו, יהיסובלי� מצורות שונות של דח
  . פליה וקיפוחההתפיסה הרווחת היא שה� זקוקי� לאמפתיה ולהגנה מפני , אדרבה; לציבור
ובחלק מהמדינות נית� לאתר החמרה של , בהומוסקסואליות היה שונה" חולי�"כלפי החס הי

המקרה ". הומוסקסואלי�"בעיקר בי� גברי� הנתפסי� מעתה כ, הפעולה המשפטית נגד מיניות אסורה

 
 JOHN LAURITSEN & DAVID THORSTAD, THE EARLY HOMOSEXUAL RIGHTS על חלוצי� אלו ואחרי� ראו  19

MOVEMENT (1864–1935) (1974); סדומית כפי �נימוק זה היה מרכזי בוויכוח סביב החקיקה האנטי
והוא עדיי� מהדהד במאבקי� של הומואי� ולסביות ברחבי , על העיתונות'  לראות להל� בחלק דשאפשר

  .הגלובוס כיו�
20 http://en.wikipedia.org/wiki/Paragraph_175 ;בבל וחבריו .218'  בעמ,18ש "לעיל ה,  מוסהיפל ע 

 בהומוסקסואליות תוצאה וה� ראו,  היו בעלי עמדות די שמרניות בנושאי משפחה ומגדרהסוציאליסטי�
ובכל זאת לא חשבו שענישה פלילית היא הכלי לפתור , של תנאי החיי� המעוותי� של החברה הבורגנית

 לא היה איסור פלילי על יחסי 1871צרי� לזכור ג� שברוב מדינות גרמניה שלפני האיחוד של . את הבעיה
, מיניות נעשו חופשיות יותר לאחר המהפכה העמדות כלפי ועצותהמ� ית ג� בבר, מוסהיפל ע. מי� אנאליי�

 DAN או והחזרתו רהמועצות�יתעל ביטול האיסור הפלילי בבר. אבל סטלי� חזר לנורמות קונבנציונליות

HEALEY, HOMOSEXUAL DESIRE IN REVOLUTIONARY RUSSIA: THE REGULATION OF SEXUAL AND 

GENDER DISSENT (2001). 
 GARY KINSMAN, THE REGULATION OF DESIRE: SEXUALITY IN; 1ש "לעיל ה, פוקו; 18ש "לעיל ה, מוסה  21

CANADA (1987). 
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מה שמכונה ( חוק האוסר כל פעילות מינית בי� גברי� �1885בה חוקק בש, הבולט ביותר הוא באנגליה
פעילות שקשה לדעת על , שני גברי� המביאי� זה את זה לידי סיפוק מיני). ”gross indecency“ בחוק

יכלה לפתע להפליל שני גברי� , אבל מותר לנחש שהיא לא הייתה נדירה כל כ�, תכיפותה בעבר
וכלל לא שמעו על הומוסקסואליות ולא חשבו על עצמ� כעל חריגי� , שחיפשו סיפוק לצור� מיני

 175כאשר תיקו� לסעי� , �1935ג� בגרמניה ב, למשל,  החמרה ברוח דומה הייתה22.ניתמבחינה מי
�חקיקה נאצית זו נשארה בתוק� עד הרפורמה בחוק ב. המפורס� אסר כל פעולה מינית בי� שני גברי�

יש מעט . ולהבאת� למשפט" סוטי�" ההומופוביה הביאה ג� לפעולה אקטיבית לאיתור ה1969.23
� רופה ובאמריקה של סו� המאה הי שאלת הרדיפה והאכיפה של האיסור הפלילי באמאוד מחקרי� על

,  קוקס עוקב אחר מגמה של תלונות מצד אנשי� פרטיי� באנגליה�20.24 ותחילת המאה ה19
�נורמטיבית ומחייבי� את רשויות החוק לפעול כבר מסו� המאה ה�המתלונני� על פעילות מינית לא

  25.רה היא הקפדה על המוסר ולא מלחמה בקבוצה מסוימת של אנשי� בתקופה זו המט,ע� זאת. 18
 אלא בשיח , הפכו לאירוע מכונ� לא רק בהקשר האנגלי�1895 והמשפט שלו באוסקר ווילדפרשת 

אוסקר ווילד הוא . מעניי� לשי� לב להתגלגלותה של פרשה זו. הגלובלי המתפשט על הומוסקסואלי�
ווילד לא הסתיר . שהאשי� אותו במעשה סדו�, לורד דוגלאס, הבו דיבה נגד אביו של מאתהמגיש תביע

כרח הכחיש שזיקה רגשית זו קשורה באבל ה, שר הנפשי שהוא חש ללורד דוגלאס הצעיראת הק
ה העמיד, לקיו� מגע מיני אסור" הוכחות"מביא , הנאש�, רק כאשר האב. למשיכה למגע הגופני האסור

עד לאותה תקופה כי , של ווילד מראות שהוא לא חשש מתביעהתגובותיו . התביעה את ווילד למשפט
 משהו �19לקראת סו� המאה ה 26. על סטייהועידלא ה ליופיי�הערכה קשרי� רגשיי� בי� גברי� ו

המחקר . נורמטיביות� ופרקטיקות שהיו לגיטימיות קוד� הפכו ללא, השתנה בתפיסת הגבריות והמיניות
בלונדו� שבי� מלחמות העול� על סמ� מכתבי� אי� ומושחזר את חיי ההש, האולברוקשל מאט 

 משטרת לונדו� מגברי� שנחשדו והובאו למשפט באשמת מגע מיני ע� גברי� ייד ויומני� שהוחרמו על
בעבר  המדינה ברדיפה אחר קבוצת אנשי� ואחר פעילות שאולי שהשקיעהמאמ� חש� את ה, אחרי�

  27.לא הטרידה יותר מדי את רשויות השלטו�ש ו,אבל ג� לא נחשבה כאיו�, מכובדת�לאנחשבה 

 
22 HOULBROOK ,14ש "לעיל ה ;BETWEEN THE ACTS ,14ש "לעיל ה ;FONE ,לפי ; 2ש "לעיל הCOCKS ,

, יה בתביעות נגד גברי� שקיימו מגע מיני כלשהוי הייתה באנגליה על�18 מסו� המאה הכבר, 4ש "לעיל ה
באנגליה היה עונש מוות על מי� שלא כדר� ". ניסיו� למעשה סדו�"המגע נתפס כו, לא בהכרח אנאלי

הוצאו להורג  �John Smith וJames Pratt הוא הופעל בפע� האחרונה כאשר �1835וב, 1861הטבע עד 
 היה קשור 1885 משנת גורס שהמניע לחקיקה המחמירה, 13ש "לעיל ה, BRADY. באשמת יחסי� סדומיי�

לאו דווקא בקשר ליחסי� בי� , את המרחב הציבורי ממיניות לא הולמת" לטהר"לשאיפה רחבה יותר 
 .אבל נראה שבהמש� נעשה בה שימוש בעיקר בהקשר זה, גברי�

 האיסור היה רק על �1969אבל מ,  תו� כדי איחוד החוקי� של שתי הגרמניות�1994ב בוטל רק 175סעי�   23
 PAUL JOHNSON, HOMOSEXUALITY AND THE EUROPEAN COURT; מגע מיני ע� קטיני� או נתוני� למרות

OF HUMAN RIGHTS 22 (2014). 
סעיפי� כאלו . ומבינושא נוס� המחכה למחקר הוא השימוש בחוקי� האוסרי� על התנהגות מגונה בפ  24

) ?ונשי�(וייתכ� שמפעילי� אותו נגד גברי� , מותירי� תמיד מרחב גדול לשיקול דעת של רשויות האכיפה
 .מינ� או מקיימי� סוג מסוי� של מגע גופני שלא נאסר במפורש�המגלי� חיבה לבני

25 COCKS ,4ש "לעיל ה. 
26 MORRIS B. KAPLAN, SODOM ON THE THAMES: SEX, LOVE, AND SCANDAL IN WILDE TIMES (2005). 
27 HOULBROOK ,14ש "לעיל ה. 
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, יורק� שחקר את התרבות ההומואית והלסבית בניו,ונסי'צ. ריתהב�צותשינוי דומה התרחש באר
,  חל מפנה לרעה�40אבל בשנות ה, תוססת וגלויהתרבות זו   הייתה�20מספר שבתחילת המאה ה

  לבתי�לה לחפש הומואי� ולהביאוהמשטרה הח, הדרדרות המוסריתההעיתונות החלה להביע דאגה מ
י מתחיל להיות נ הצי האמריק�20 במאמר אחר הוא מתאר כיצד בעשור השני של המאה ה28.משפט

 בקרבת בסיסי הצי כדי לתפוס cruising(29( בי� ימאיו ושולח בלשי� לאזורי שיטוט יחסי מי�מודאג מ
י� יהמאמצי� הללו מעידי� עד. העלולי� להשחית את כל הימאי� התמימי�" התפוחי� הרקובי�"את 

אבל מה ,  מה שהחוק אוסר הוא פרקטיקה מינית מסוימתשכ�, על מבוכה ובלבול בי� קטגוריות
 המאבק 30. סוג מסוי� של אנשי� שה� מתחילי� לחשוב על קיומוהואשמדאיג את הקברניטי� 

 של החברה כאשר הומואי� נתפסו כחוליה החלשה, בהומואי� הגיע לשיאו בתקופת המלחמה הקרה
 ובאנגליה ריתהב�צות ומאות פקידי ממשלה פוטרו באר, הקומוניסטי�על ידישניתנת לניצול בקלות 
יחסי סקנדינביה הייתה החמרה דרסטית באכיפה של חוקי� נגד קנדה וב ג� ב31.בשל נטיותיה� המיניות

  33.ת שקיימו יחסי מי� ע� נשי� אחרו ובכמה מ� המדינות א� של נשי�32, בי� גברי�מי�

המהפכה הצרפתית . ל מגעי� מיניי� בי� גברי�שחשוב לזכור שלא בכל המדינות היה איסור פלילי 
, קוד נפוליו�. �1791ל יחסי מי� אנאליי� בוטל כבר בשוהאיסור הדתי , היכנסיל המדינה בי�הפרידה 

צות ובאר, לא התערב בחיי המי� של האזרחי�, שהיה במידה רבה ספר החוקי� המודרני הראשו�
מדינות גרמניות , חלק מאיטליה, בלגיה והולנד( צרפת המהפכנית והיו תחת השפעתה על ידישנכבשו 

בהשראת הקוד ג� . לא הייתה חקיקה שקבעה מה מותר ומה אסור ביחסי מי� בי� פרטי� בוגרי�) שונות
ל מי� שמדינות רבות באמריקה הלטינית שקיבלו עצמאות בעשורי� הראשוני� לא חוקקו איסורי� 

 
28 CHAUNCEY, 14ש "לעיל ה. 
29 Cruisingפעמית�חו� או רצי� נהר אחר שות� לפעילות מינית חד,  הוא חיפוש במקו� ציבורי כגו� פארק .

כיו� משתמשי� במושג ג� אנשי� בעלי ; רתיהמילה הזו הייתה חלק מהסלנג ההומואי המחת, במקור
אבל ג� על נושא זה אי� הרבה , �18אזורי קרוזינג מוכרי� מערי� שונות בארופה מהמאה ה; מיניות אחרת

באר� . וסביר להניח שבצורה זו או אחרת היו אזורי� כאלו בתקופות שונות ובמקומות שוני� בעול�, מידע
 ".קרוזינג"מקובל בקרב ההומואי� מאשר  אבל הוא פחות ,"שיטוט"רווח המונח 

30 George Chauncey, Christian Brotherhood or Sexual Perversion? Homosexual Identities and the 
Construction of Sexual Boundaries in the World War One Era, 19. J. SOC. HISTORY 189 (1985) ; עוד

 :�WILLIAM N. ESKRIDGE, GAYLAW נמצא ב�20מצע המאה הניתוח של החמרת היחס להומואי� בא
CHALLENGING THE APARTHEID OF THE CLOSET (1999). 

31 DAVID K. JOHNSON, THE LAVENDER SCARE: THE COLD WAR PERSECUTION OF GAYS AND LESBIANS IN 

THE FEDERAL GOVERNMENT (2004). 
 GARY KINSMAN & PATRIZIA GENTILE, THE CANADIAN אועל הדיכוי של הומואי� ולסביות בקנדה ר  32

WAR ON QUEERS: NATIONAL SECURITY AS SEXUAL REGULATION (2010) ;על סקנדינביה ראו CRIMINAL 

LAW IN SCANDINAVIA ,5ש "לעיל ה.  
 Ruthann ראו הברית�צותעל הגדרות שונות ההופכות מגעי� מיניי� בי� שתי נשי� לעברה פלילית באר  33

Robson, Crimes of Lesbian Sex, in LESBIANS, GAY MEN, AND THE LAW (William B. Rubenstein ed., 
באחרות ההרשעה ,  מהמדינות עצ� הקשר בי� שתי נשי� מספיק להרשעהרובסו� מסבירה שבחלק; (1993

 של מה מפורש ובאחרות היא תלויה בהגדרה, הטבעת ברי המי� לפה או לפייתלויה בקיו� מגע בי� א
 Kati Mustola & Jens Rydström, Women אועל הפללת מי� בי� נשי� סקנדינביה ר; "פשע נגד הטבע"כ

and the Laws on Same-Sex Sexuality, in CRIMINAL LAW IN SCANDINAVIA, supra note 5, at 41. 
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 בגרמניה ובאיטליה השתנה המצב ע� איחוד המדינות ואכיפת החוק של המדינות 34.אנאלי
 של הקוד הפלילי 175סעי� . באיטליה) בית סבוי(פרוסיה בגרמניה וסרדיניה ופידמונט , הדומיננטיות

אנאליי� שהיה קיי� קוד� בפרוסיה על גרמניה ה יחסי המי� השליט את איסור �1871הגרמני מ
יחסי ולכ� , מעמד חוקי נפרד ע� האיחוד) "מלכות שתי הסיציליות"( באיטליה נית� לדרו� 35.וחדתהמא
   36.חוקיי� והפכו אסורי� רק בצפו�ש�  בי� גברי� נותרו מי�

, �19 ע המאה הצבמסגרת הרפורמות של אמ. האימפריה העותמאנית הושפעה א� היא מקוד נפוליו�
וארגנה אותו בהשפעת קוד ) 1858(דיי� ג� בחוק הפלילי ערכה המדינה שינויי� יסו, התנזימאת

ג� לפני ביטול החוק נראה שהוא ,  בפועל37.ל מגע אנאליעאחד השינויי� היה ביטול האיסור . נפוליו�
וכל , החוק האסלאמי דורש שני עדי� שיעידו שגברי� קיימו מגע אסור כדי להרשיע אות�. לא יוש�

ג� באימפריה , �19 כמו באירופה של עד סו� המאה ה38.יו עדי�לא ה, עוד הפרקטיקה בוצעה בהסתר
 �,  שהיה לו אינטרס להתערב בפרקטיקות המיניות של הנתיני�,שחק� פוליטיהעותמאנית לא היה א

הכתיבה של אנשי המערב על הנושא .  נפוצהלהיות די, כנראה, המשיכהופעילות מינית בי� גברי� 

 
; 15 ש"ה לעיל ,GREEN אור בברזיל נפוליו� קוד והשפעת המהפכה אחרי הצרפתית החקיקה השפעת על  34

 Paul Kutsche, Two Truths about Costa Rica, in LATIN ראו ריקה בקוסטה נפוליו� קוד השפעת לגבי

AMERICAN MALE HOMOSEXUALITIES 111, 111–112 (Stephen O. Murray ed., 1995) .שכותבי� כפי 
 הנחדר בתפקיד שהיו לגברי� מאוד ילישל ביחס קרובות לעתי� לוווה חוקי איסור היעדר, מעידי� רבי�

, מיוחד לגינוי זכו לא גברי� בי� אחרי� מיניי� משחקי� או אוראליי� מי� יחסי. אנאליי� מי� ביחסי
 במיקו� תלויות אלו מיניות תפיסות. בו להתגאות דבר להיות ג� יכלה אנאלית וחדירה גברי�" כיבוש"ו

 ההומוסקסואליות הבניית "לנקסטר 'נ ר'רוג :ראו. יתנקאמרי�מערבית תרבות של החדירה ובעומק מעמדי
 STEPHEN; )1998, עורכי� דש� ושלמה שוקד משה( 210 תרבותית� הבי� החוויה" בניקרגואה הכוח ומבנה

O. MURRAY, LATIN AMERICAN MALE HOMOSEXUALITIES (1995) .בתקופת השלטו� של הריכוזיות, ביפ� 
 אנאלי מי� נגד לחקיקה �1872ב הביאה ומערביות סיניות השפעות תחתו, אחד מרכזי חוק אפשרה י'מייג

 הפלילי החוק �כ ראח שני� 8. מערביות למדינות יחסית רכה הייתה הענישה אבל, )גברי� בי� כנראה(
 .GREGORY M ראו. בהסכמה אנאלי מי� על האיסור בוטל נפוליו� קוד ובהשפעת לחלוטי� שונה

PFLUGFELDER, CARTOGRAPHIES OF DESIRE: MALE-MALE SEXUALITY IN JAPANESE DISCOURSE 1600–
1950 ch. 3 (1999). 

 .x' בעמ, 1ש "לעיל ה, en.wikipedia.org/wiki/Paragraph_175 ;GOODICH//ראו   35
36 http://en.wikipedia.org/wiki/LGBT_rights_in_Italy , ויקיפדיה מחייב אמנ� וש בשימו. 24.7.2014נשל�

 .אבל בהקשר של זכויות מיעוטי� מיניי� זהו לפעמי� המקור הנגיש היחיד באנגלית, זהירות
37 http://www.bbc.com/news/world-25927595 , 25.7.2014נשל�; Ishtiaq Hussain, The Tanzimat: 

Secular Reforms in the Ottoman Empire: A Brief Look at The Adoption of Secular Laws in the 
Ottoman Empire with a Particular Focus on the Tanzimat Reforms (1839–1876) Published on 
behalf of Faith Matters (2011) available at http://faith-matters.org/images/stories/fm-

publications/the-tanzimat-final-web.pdf . 
שלקני טוע� . )א"התשס (200–171 ציו� "מאנית'משכב זכר בחברה היהודית העות"נאה �ירו� ב�  38

הייתה נאמנות רשמית לחוקי , כמו ג� באימפריות המוסלמיות שקדמו לה, יתנשבאימפריה העותמא
 .Amr A ורא. אבל בפרקטיקה השיפוטית נעשה בה� שימוש מועט, השריעה ולדיו� סכולאסטי בה�

Shalakany, Islamic Legal Histories, 1 BERKELEY J. MIDDLE E. & ISLAMIC L. 1 (2008) . באורח שיכול
�הלגליזציה של סדומיות לוותה באבד� הלגיטימציה של יחסי מי� בי� גברי� במאה ה, להראות פרדוקסלי

 ,İrem Özgören Kinli אור. אבל בפועל ה� השינוי החוקי וה� השינוי התרבותי היו השפעות מערביות, 19
Reconfiguring Ottoman Gender Boundaries and Sexual Categories by the mid 19th Century, 50 

POLITICA Y SOCIEDAD 381 (2013). 
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ואילו הכותבי� המקומיי� למדו מהר מאוד על המשמעות , זציההייתה נגועה בהתחסדות או ברומנטי
 שחקר ספרות ,נאה� ב�39.השלילית שיוחסה לפעילות מינית כזו והפסיקו לשת� מערביי� בסודותיה�

 שכיחות� של פניות בנושאי� הקשורי� למגעי� יפל  טוע� שע,ת בקהילות יהודיות עותמאניות"של שו
 כזו נתפסה כמשהו שכיח שיש לפעול באופ� אקטיבי כל הזמ� כדי נראה שפעילות, מיניי� בי� גברי�

התפיסה . שני גברי� לא נשואי� נשארי� לבדשבו  מניעת מצב על ידילמשל , למנעה ככל האפשר
בי� היתר , הייתה שיש חשש סביר מאוד שכל גבר שאינו נשוי יתפתה לחפש מוצא מיני ע� גבר אחר

  40.יי� יחסי מי� ע� נשי� לפני הנישואי�בה לא נית� כמעט לקשבגלל המציאות 
בה� שכסוגי� חדשי� של אנשי� השפיעה ג� על מדינות " לסבית"וה" הומוסקסואל"יצירה של ה

עדר י בי� גברי� אינו אומר היחסי מי�היעדר חוקי� נגד . ל יחסי מי� בי� גברי�שלא היה איסור פלילי 
ושינוי בתפיסה , י� ביחסי מי� ע� בני מינ�סנקציות חברתיות ומשפטיות על גברי� ונשי� המעורב

 41.החברתית בעול� המערבי הביא ג� לתגובות ולפרקטיקות הומופוביות בארצות כמו צרפת והולנד
תגובות שליליות וסטטוס חברתי נמו� מוענקי� לגברי� הנחשבי� נשיי� הממלאי� את תפקיד הנחדר 

 במדינות מערביות 42.ילית או בנידוי חברתיבחברות תרבותיות רבות מבלי שהדבר מלווה בענישה פל
לפיו נית� לקיי� קשר מיני ש,  נשאר לעתי� קרובות הבדל בגיל ההסכמה,האיסור הפליליבוטל  �בהש

). תלוי מתי ואיפה, 18 או 16 לנשי� גיל ההסכמה הוא ואילו (21 או 18 ע� גבר אחר רק לאחר גיל חוקי
חייבי� להיות  לה� �כדי להסכיש, י� ושליליי�� מזיקפער זה משק� את הדעה שיחסי� בי� גברי� ה

דבר , במקרי� רבי� מדובר בשלב מעבר בי� ביטול האיסור הפלילי לבי� השוואת גיל ההסכמה. בוגרי�
  43.מהצור� להתפשר בשלב הראשו� ע� גורמי� שמרניי�, אולי, הנובע

 
,  בי� גברי�יחסי מי�הטיעו� האחרו� הוא פרשנות ספקולטיבית שלי על סמ� הכתיבה המעטה על היחס ל  39

לגבי . בעול� המוסלמי ובעול� הערבי!)  נושאי� נפרדי�שלושה(לאהבה בי� גברי� ולהומוסקסואליות 
 KHALED EL-ROUAYHEB, BEFORE אוהיחס לקשר בי� גברי� לפני חדירת המודרניות לעול� המוסלמי ר

HOMOSEXUALITY IN THE ARAB-ISLAMIC WORLD, 1500–1800 (2005) ;מאמרי� על תופעות ל �קוב
 .STEPHEN Oי� בחברות מוסלמיות היסטוריות ועכשוויות ראו שונות הקשורות לקשרי� בי� גברי� ובי� נש

MURRAY & WILL ROSCOE, ISLAMIC HOMOSEXUALITIES: CULTURE, HISTORY, AND LITERATURE (1997) .
SEXUALITY AND EROTICISM AMONG MALES IN MOSLEM SOCIETIES (Arno Schmitt & Jehoeda Sofer 

eds., 1992)רח המז, ל עיתונאי� ותיירי� הומואי� במדינות מוסלמיות בצפו� אפריקה הוא אוס� רשמי� ש
שני . הוא מכיל אינפורמציה חשובה,  מבוסס על מחקרי� אקדמיי�ינו שהוא אא�.  ודרו� אסיהיכו�הת

העומדי� על המורכבות של המפגש בי� תפיסות מסורתיות בחברות מוסלמיות לתפיסות מודרניות ספרי� 
 �JARROD HAYES, QUEER NATIONS: MARGINAL SEXUALITIES IN ו15ש "לעיל ה, MASSADה� ספרו של 

THE MAGHREB (2000). 
  .38ש "לעיל ה, נאה�ב�  40
 אוות שונות ערב המהפכה הצרפתית ולאחריה רפעל היחס להומואי� והפיקוח עליה� בתקו  41

HOMOSEXUALITY IN MODERN FRANCE (Jeffrey Merrick & Bryant T. Ragan eds., 1996) . על היחס
 Gert Hekma, Homosexual Behavior in the Nineteenth-Centuryליחסי מי� בי� גברי� בהולנד ראו 

Dutch Army, 2 J. HIST. OF SEXUALITY 266 (1991). 
 .34ש "הב הפניתי לעיל �אליהשדוגמאות מאמריקה הלטינית נית� למצוא במקורות   42
43 Jens Rydström, Introduction: Same-Sex Sexuality and the Law in Scandinavia 1842–1999, in 

CRIMINAL LAW IN SCANDINAVIA, supra note 5, at 13–14  ;PAUL JOHNSON ,34' בעמ, 23ש "לעיל ה–
 19המשיכו לנקוט הליכי� פליליי� כלפי גברי� מגיל , �1971 לאחר ביטול החוק ב,  באוסטריה.81–79, 39

 ומטה בלי קשר להפרש הגילאי� ובניגוד ליחס כלפי מי� בי� 18קיימו יחסי מי� ע� נערי� מגיל ומעלה ש
 Matti Bunzl, Outing as; �2002פליה בוטלה רק בהחלטה שיפוטית בהה. גבר לנערה
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   ומדינת ישראלי"א�החקיקה בפלסטי�. 5

ל יחסי� אנאליי� בי� גברי� שתנזימאת הסיר את האיסור הפלילי החוק הפלילי שחודש במסגרת ה
 של דבר המל� 46ע� הכיבוש הבריטי נקבע בסעי� . י"א�נית כולל פלסטי�אבשטחי האימפריה העותמ

וכי ,  חקיקה מקומיתעל ידיני יעמוד בתוקפו כל עוד לא שונה או בוטל אבמועצתו כי החוק העותומ
בחקיקה המקומית יוחלו עקרונות המשפט המקובל ודיני היושר לגבי ענייני� שאינ� מוסדרי� 

, תושביה ולתחו� השיפוט של הממלכה האנגליתלוזאת בסייג שיתאימו לתנאי האר� ו, האנגליי�
 על ידיא� יוחס רק לאונס של גבר , לחוק" סודומי" הוכנס המונח �1927 ב44.ובהתחשב בתנאי המקו�

, 1936גברי� המשיכו להיות חוקיי� עד החקיקה הפלילית של כ� שיחסי מי� בהסכמה בי� , גבר אחר
למערכת החוקית בטריטוריה שנמסרה " תרבותיות"במסגרתה החליטו האנגלי� להחדיר נורמות ש

  45. לקיי� מגע מיני אנאליי"א�להשגחת� ולאסור ג� על הילידי� בפלסטי�
 החוק כר� בנשימה 46. קוד�תואר בהרחבה במאמר ,בפקודת החוק הפלילי)) 2(152(סעי� , חוק זה

והטיל , חיי� ומגע מיני ע� בעלי, לאו דווקא גברי�, בי� שני אנשי�" שלא כדר� הטבע"אחת יחסי מי� 
השוכב ע� " החוק הפריד בניסוח בי� 47. שנות מאסרעשר – עונש חמור מאוד על שתי הפעולות הללו

 או כלומר בי� החודר לבי� הנחדר, )"או עמה(המרשה לזכר לשכב עמו "לבי� " אד� שלא כדר� הטבע
הניסוח מראה שאי� מדובר בסעי� נגד . אבל השית על שני הצדדי� אותו עונש חמור, תהנחדר

 בניגוד למצב 48.לקיי� מגע אנאליהיה ג� לגברי� ולנשי� הטרוסקסואליי� אסור ; הומוסקסואליות
 לחדירה פרטק מיני בי� גברי� במושבה לא נחקק חוק המפליל כל מגע מיני וסיפו, החוקי במטרופולי�

אולי בהנחה שהילידי� אינ� כשירי� לרמה כה גבוהה של , )�1885בניגוד לחוק האנגלי מ(אנאלית 

 
Performance/Outing as Resistance: A Queer Reading of Austrian (Homo)sexualities, in SAME-SEX 

CULTURES AND SEXUALITIES: AN ANTHROPOLOGICAL READER 212 (Jennifer Robertson ed., 2005) ;
 _http://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFR ,21.6.2002,  של בית המשפט לחוקהG6/02החלטה 

09979379_02G00006_01/JFR_09979379_02G00006_01.html . הכתיבה בנושא איסורי� על יחסי מי�
 השוואתית לגבי גיל חסרה כתיבה משפטית.  אנאלי בהסכמהבי� גברי� התמקדה באיסור הכללי על מי�

 .טרוסקסואליהההסכמה ופערי� בגיל זה ביחס למי� בי� בני אותו מי� לבי� מי� 
44 Orna Alyagon-Darr, Male-on-Male Sexual Offences in Mandate Palestine (unpublished 

manuscript). 
 .ש�  45
 –1948 הבניית הזהות של ההומואי� בשיח המשפטי בישראל: בי� שתיקה לגינוי"ספיבק ודורי יובל יונאי   46

 ).1999 (257 א ישראלית סוציולוגיה" 1988
מי� אנאלי ומגע מיני ע� בעלי חיי� הופיעו הרבה פעמי� בכפיפה אחת בכתיבה הכנסייתית על סדומיות   47

וג� על החקיקה ) 3ש "לעיל ה, Rictor( ואיל� �8ה הבריטית מימי הנרי העל החקיקג� , למשל, והשפיעו
 ).en.wikipedia.org/wiki/Paragraph_175//( בגרמניה המאוחדת

, החוק בניסוחו האנגלי אוסר. יה יש טעות מעניינת בתרגו� העברייהעוסק בכפ) 1(152 בסעי� ,לעומת זאת  48
התרגו� ; person,  ע� כל אד�”act of sodomy“שה לבי� יל אאונס אבל מפריד בי� בעילה כפויה ש, כמוב�

ובכ� כאילו פטר מעונש מי שביצע , "שוכב ע� זכר משכבי אישה נגד רצונו"העברי לעומת זאת התייחס ל
" אקט של סדומיות"האוסר , אותה טעות מופיעה בסעי� הקשור למי� ע� קטיני�. שהיאונס אנאלי של א

טעות תרגו� זו מעידה על התפיסה של . אבל התרגו� מתייחס רק לבני�, נגליבקטיני� מכל מי� בנוסח הא
ורק של גברי� המשתוקקי� לגברי� , ה� עניי� של גברי� בלבד, "סדומיי�", שיחסי מי� אנאליי�, המתרג�

מעשה "בה� מדובר על ש, )2(–)1()א(350ק " ס,1977–ז" תשל,תוקנה בחוק העונשי�, אגב, הטעות. אחרי�
 ".מעשה סדו� בקטי�"ו" ד�סדו� בא
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בנוסחו האנגלי במקרי� של סתירות ע� הניסוח (חוק מנדטורי זה תק� היה  1977עד  49".ציוויליזציה"
  . ג� במדינת ישראל) העברי

ערכי של � חד� זיהוי חד"י עליו טענו יונאי וספיבק שהשיח יצר בניתוח של החוק ושל השיח המשפט
 הנחה זו 50".ואי� מי� אנאלי בלי הומואיות, כאילו אי� הומואיות בלי מי� אנאלי, הומואיות ומי� אנאלי

 הדעה הייתה שזו א�אבל . פה כתקהוג� ההומואי� עצמ� קיבלו אות,  כל הדוברי� בשיחעל ידיזוהתה 
שיכולה , כל מה שנאסר הוא פעילות מינית מסוימת. סקסואליות לא הייתה אסורהבפועל הומו, הרווחת

שאינ� נמשכי� , כלומר, "הומוסקסואלי�" שני גברי� שאינ� על ידי גבר ואשה או על ידילהתבצע ג� 
מדובר בפעילות מינית שהרבה אנשי� התופסי� את עצמ� . או שנמשכי� בעיקר לנשי�, כלל לגברי�

 51".אוסר על הומוסקסואליות"ובכל זאת ההבניה החברתית הייתה שהחוק , � מבצעי�אינ" הומואי�"כ
אפשר לאסור להיות ב� הגזע � אפשר לאסור הומוסקסואליות כמו שאי� שאי, אפשר כמוב� לומר בדיעבד

אפשר לאסור לבצע פרקטיקות המעידות על שייכות לקבוצה אתנית אבל לא את . היהודי או השחור
אבל טיעו� לוגי זה רק מדגיש את הייחודיות של הקיו� . נכונה, כמוב�, נה זו היאטע. עצ� השייכות

ציבור �כאשר ג� אנשי� פרטיי� וג� אנשי, �20ההומואי ואת עצמת ההומופוביה של אמצע המאה ה
תפיסה אבסורדית זו לא הייתה . ואינטלקטואלי� דיברו כאילו הומוסקסואליות היא משהו שנית� לאסור

 כותבי� רבי� מתייחסי� לחוקי� )sodomy laws(חוקי סדו� בשיח על מה שמכונה . שראלייחודית לי
   52.ומבלבלי� בי� אקט מיני לבי� זהות מינית" האוסרי� הומוסקסואליות"אלו כחוקי� 

בפועל המדינה לא ניסתה לאכו� את החוק על בגירי� המקיימי� יחסי� מיניי� בהסכמה במרחב 
לגבי תקופת . דיניות ג� של השלטו� המנדטורי וג� של מדינת ישראלנראה שזו הייתה המ. פרטי

 מחקר יפל ע. פורסמו� לא יעדיהממצאי�  ו,דר� הנושא אורנה אליגו�חקרה אתרק לאחרונה , המנדט
הגיעו והמקרי� ש, קיימו יחסי מי� בהסכמההמשטרה הבריטית לא יזמה חיפוש של עברייני� ש, זה

במקרי� אחרי� היה . שאילצו את המשטרה להתערב, נה של עדי ראייהתוצאה של תלומשפט היו  לבתי
כי היה קשה , ונעשה שימוש בסעי� שלא כלל כפייה, ע� קטיני�ביחסי�  מדובר ביחסי מי� כפויי� או

גבר הועמד לדי� על שבו על מקרה ) ראו להל�( סיפור אחד בראיונות שערכתי 53.להוכיח שימוש בכוח
, מדובר בסיפור על חבר לעבודה של המרואיי�. � גבר אחר תומ� בטענה זוקיו� מגע מיני בהסכמה ע

אביב � קיי� מגע מיני ע� בחור ערבי על חו� תל, ותו� כדי תקופת המאבק בבריטי�, שערב סיו� המנדט
הבריטי� הבחינו בפעילות חשודה בקרבת הבסיס וחששו . ה של המשטרה הבריטיתבסמו� למחנ

ה� . וגילו את שני הגברי� כשה� מקיימי� מגע מיני, דוק במה מדובר ולכ� יצאו לבהתקפת טרורמ
 מקרה זה .�כר נאלצו לפתוח בהליכי� פליליי� שהסתיימו לפני הכרעה בשל סיו� המנדט זמ� קצר אח

, שלפיה המשטרה לא ניסתה לחפש את מפריו של איסור המגע האנאלי, דר�מתאי� לטענה של אליגו�
  .אשר נתקלה במקרי� כאלו באקראיאבל נאלצה לנקוט הליכי� כ

 
49 Michael Kirby, The Sodomy Offence: England's Least Lovely Criminal Law Export? 2 J. 

COMMONWEALTH CRIM. L. 61 (2011). 
 .265 'בעמ, 46ש "לעיל ה, יונאי וספיבק  50
 .ש�  51
 Janet E. Halley, Reasoning About ראו זה בלבול על. זה פרק מגבולות חורג הזה השיח של ניתוח  52

Sodomy: Act and Identity in and After Bowers v. Hardwick, 79 VA. L. REV. 1721 (1993). 
  .44ש "לעיל ה, Alyagon-Darrראו   53
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הוציא הוראה מפורשת לתביעה ) לימי� שופט עליו�(חיי� כה� ,  היוע� המשפטי לממשלה�1953ב
 הוא העביר הנחיה למשטרת �1956וב, ))2(152(אישו� על הפרת סעי�  הכללית לא להגיש כתבי

באקטי� הסכמה ויחסי� בב, כאשר מדובר בבגירי� ישראל להימנע אפילו מחקירה על הפרת סעי� זה
 ,מאיר שמגר, ולימי� שופט עליו� א� הוא,  היוע� המשפטי דאז�1972ב. הפרטיבמרחב המבוצעי� 

 הנחיה 54.קיבע הנחיה זאת בקוב� הנחיות היוע� המשפטי ונימק את ההנחיה בחוסר עניי� לציבור
הדי�   בי� פסקי ספיבק אמנ� מצא1977.55ראשי בשנת הצבאי הפרקליט הדומה יצאה מטע� מפקדת 

 אנאליי� יחסי מי� הסעי� האוסר יפל בה� נאשמי� הורשעו עש העליו� מקרי� ספורי� פטהמשת של בי
 במגע מיני ע� קטי� או בשימוש עסקוכול� , דר�אבל בדומה לטענה של אליגו�, ))2(152(בהסכמה 

אבל העדיפה את , ))1(152(במקרי� כאלו יכלה התביעה לבקש הרשעה בעברה החמורה יותר . היבכפי
   56.יה או כחלק מעסקת טיעו�יאולי בשל קושי להוכיח את אלמנט הכפ, הסעי� החמור פחות

יש מקרה אחד המתועד בספרות של העמדה לדי� במדינת ישראל של שני גברי� שקיימו מגע מיני 
ל י איעל ידישנחש� , המקרה.  צבאיי�דת אבל מדובר באירוע שהתרחש בצבא ונשפט בבי, בהסכמה

א� עונש� הופחת , מאסרשנת שני חיילי� שנתפסו בעת קיו� יחסי� נדונו ל. 1956התרחש בשנת , גרוס
דעת רפואית  הדי� הצבאי לערעורי� לאחר שמיעת חוות בבית)  יו��70ליו� אחד ול(בצורה ניכרת 

� במעריב רמז למקרה אחר נית� למצוא בידיעה קצרה ביותר שהופיעה ב57. להומוסקסואליותבנוגע

באשמת "והועמדו לדי� "  גברי� שנתפסו בשעת מעשה סטיה מינית2"בידיעה מסופר על . 19.3.1951
נדו� לחצי שנת , 37ב� , המבוגר שביניה�. בשדרות נורדאו" השני� נתפסו בקלקלת�". "מעשי� מגוני�

 במגע יה רומזי� שמדובריפרטי המקרה והדיבור על סט.  נדו� לחודש מאסר�19והצעיר ב� ה, מאסר
זה היה בשדרה ציבורית וייתכ� ; לא ברור מה ה� עשו. כלשהו בהסכמה בי� שני הנאשמי� ולא באונס

האשמה במעשה . או שזה היה קשר מזדמ� בעקבות מפגש אקראי, )קרוזינג(שיטוט שהמקו� שימש ל
, אפשר לדעת א� ה� ליטפו זה את זה�אבל אי, י� לא נתפסו בעת מגע אנאליימגונה מעידה שהשנ

ולכ� , הוא נעשה במקו� ציבורי, ג� א� האקט נעשה בהסכמה, בכל מקרה.  אורליי�התנשקו או קיימו מ
  .הנחיית היוע� המשפטי לא חלה עליו

ה� בתקופת המנדט וה� כי נראה שאפשר לומר די בביטחו� , למרות המקרי� המוזכרי� לעיל
יימו מגע מיני ע� גברי� בהסכמה בתקופת המדינה לא היה מאמ� משטרתי ומשפטי לגלות גברי� שק

שלא הגיעו לעליו� הוא בגדר חיפוש מחט , א� היו, חיפוש אחר המקרי� המועטי�. עמיד� לדי�הול
אבל בעדויות הרבות שהצטברו אי�  58,שעד כה לא אימ� א� חוקראתגר , דקיקה בערמת שחת ענקית

 
 .273–268' בעמ, 46ש "לעיל ה, יונאי וספיבק  54
" י�משקפיי� השוואתיבל "השירות הומואי� ולסביות בצ: צבא ואזרחות, גבריות, מיניות"אייל גרוס   55

 ).2000 (143 ,95 ט פלילי�
המאמר של יונאי וספיבק מבוסס על עבודה סמינריונית של דורי ספיבק במסגרת לימודיו לתואר ראשו�   56

ת ועבודת הבילוש בתיקי בי) בקורס על ההיסטוריה המשפטית של ישראל של סנדי קידר(במשפטי� 
 .וייד  נעשתה עלפטהמש

 מיני מגע ג� הצבא חוקי יפ לשע לזכור יש, ההרשעה עצ� לגבי. 142' בעמ, 55 ש"ה לעיל, גרוס  57
 .כזה איסור לאכו� ממשי ניסיו� פע� אי שנעשה נראה שלא א�, חוקי אינו הטרוסקסואלי

על הפרקטיקה המשפטית בהקשר של קיו� יחסי מי� בי� , 44ש " לעיל ה,Alyagon-Darrעבודתה של   58
 היא אולי המחקר הראשו� שאוס� ומנתח מקרי� כאלו ,הנמצאת כרגע בכתיבה, היגברי� בהסכמה או בכפי

 .באופ� שיטתי
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מה למבצעי� של משטרות תימוכי� לפרקטיקה שגרתית של חשיפת הומואי� והעמדת� למשפט בדו
בראיונות העומק שקיימתי ע� הומואי� שהיו  59.הברית ובארצות אחרות�בארצות, בקנדה, באנגליה

 שמעתי)  זהפרקשעליה� אני מדווח בהמש� ( �60 וה�50ה, �40פעילי� בסצנה ההומואית של שנות ה
מרואייני� לא הזכיר שהוא אבל א� אחד מה, רבות בצבאל, סיפורי� רבי� על חוויות מיניות בי� גברי�

עדר סיפורי� על מעצרי� ומשפטי� יה .ישהו שהוא הכיר הועמד לדי� בשל מגע מיני ע� גבר אחראו מ
זכר מחזק את הטענה שהרשויות לא מצאו עניי� בחשיפה ובביעור של  של גברי� בהאשמה של משכב

  .יחסי מי� בי� גברי�
, ראשית. ו אומר שהחוק היה חסר משמעותהיעדר ציד מכשפות נגד הומואי� או לסביות אינ

כולל מגע (כאשר מדובר באנשי� שביצעו עברה חמורה של אונס " הומואי�אנטי"לשימוש בסעי� ה
 . יש השלכות ג� על הומואי� שמקיימי� יחסי� בהסכמה)� מי שאינו כשיר להסכי�עבהסכמה 

 שמי שמקיי� מגע  על כ�להרשעת אנסי� במקרה שקשה להוכיח שימוש בכוח מעידהשימוש בחוק ה
 הטרוסקסואליי� לתביעות יחסי מי�חשו� יותר ממי שמקיי� , במידה רבה הומואי�, כלומר, אנאלי
   60.עצ� המגע מספיק כדי להרשיעו, הימכיוו� שג� א� לא יוכח שימוש בכפי, אינוס

בשלווה אומרת שה� חיו ג� אינה  ,שלטונות החוק לא רדפו אחר ההומואי� באופ� יזו�העובדה ש
באיזו מידה , בפרק הבא אני עוסק בשאלה. שה� מוגני� מפני סנקציות משפטיותביטחו� תחושת וב

על ההנחיה המשפטית שלא להעמיד לדי� גברי� בגירי� המקיימי� יחסי� , ההומואי� על החוקידעו 
את  אני ג� אתאר .בה� ננקטה פעולה משפטית בהקשר של יחסי� כאלושבהסכמה ועל מקרי� שוני� 

  .ואת ההשלכות שהיו לחוק על תפיסת� העצמית התחושות שלה� הקשורות למעמד� המשפטי

  "היית מחו� לחוק"  .ג

שחיו באר� בשני� שקדמו להתארגנות ,  ראיונות שקיימתי ע� הומואי�תבחלק זה אני מתבסס על סדר
מדובר . �1975כלומר לפני הקמת האגודה לשמירת זכויות הפרט ב,  של הומואי� ולסביותהרשמית

שפעמי� רבות , הכוונה הייתה להציל משכחה את הזיכרו� שלה�ו, �1948  ל1924בהומואי� שנולדו בי� 
 ה באמצעות קשרי� אישיי� ופרסו� מודעתיתרי ההומואי� שאראיינתי את כל 61.לא הועלה על הכתב

את חלק� , הומואי� �23 מדובר ב. והיו מוכני� להעיד,  להעיד על התקופה הזויכלוש, "הזמ� הוורוד"ב
 ארבעה, � נולדו באר�מרואייני מה12. ראיינתי פעמיי� או שלוש בשל העדויות המקיפות שה� נתנו

 עלו כנערי� או מבוגרי� צעירי� בעלייה ההמונית חמישהועוד , 1948עלו כילדי� או כנערי� לפני 

 
 השוטרי� ע�" מתחילי�"ש הומואי� ותפיסת הומואי� שיטוט לאתרי בלשי� שליחת של הפרקטיקה  59

 לעיל, Chauncey; 14 ש"ה לעיל, CHAUNCEY ראו יורק� מניו דוגמאות. רבות היסטוריות בעבודות מתוארת
 ש"ה לעיל, KINSMAN & GENTILE ראו קנדה לגבי .14 ש"ה לעיל, HOULBROOK ראו לונדו� לגבי .30 ש"ה

32 . 
60 Alyagon-Darr ,ראו השערה דומה לגבי אנגליה; 25' בעמ, 44ש "לעיל ה ,COCKS ,33' בעמ, 4ש "לעיל ה. 
כי סברתי שהיסטוריה לסבית צריכה , קד בהומואי�המחקר שלי התמ,  שראיינתי ג� שש לסביותא�  61

לסבית של ההיסטוריה העל .  לסביות הרגישות לנושאי� שהעסיקו ומעסיקי� לסביותעל ידילהיכתב 
מאבקי� , פעילות:  מקומיתסטוריה לסבית]א[הי"לוי �אורנה ששו�ורחלי הרטל , נה ספר�חראו  ישראל

 .בספר זה" והישגי�
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אחד , ה� אשכנזי�, 18, �רוב המרואייני. שניי� בלבד עלו בשני� מאוחרות יותר; לאחר הקמת המדינה
�ועוד שלושה שעלו מתורכיה ומעירק ב, 1948אחד ממוצא תימני שעלה לפני , באר�ט דור חמישי "ס

 ילידי האר� משק� את הרכב האוכלוסייה היהודית בישראל לפני מקרבהרוב האשכנזי . 1949–1948
ה היהודית באר� שילשה את האוכלוסיי. ייצוג של עולי��לא ברור למה בי� המרואייני� יש תת; 1948

ונית� היה לצפות שג� בי� ההומואי� נמצא רבי� שהגיעו , 1948 לאחר תו� מספר קט� של שני�בעצמה 
, שני מורי�,  מרצה:גבוה� רוב המרואייני� ה� ממעמד בינוני, מבחינה מקצועית. בזמ� העלייה הגדולה

עיתונאי וארבעה , פרסומאי, תזונאי, �שלושה אמני, � מחלוצי ענ� המחשבי� באר�י שני,שני מהנדסי�
, אחד בחברת הבנייה רסקו, אחד בביטוח לאומי(בבירוקרטיה הציבורית , בכירי� כנראה די ,פקידי�
�בעל מספרה וחייט, חנות  היו בי� המרואייני� בעל,בנוס� ).חששו מאוד לתת כל פרט מזההשושניי� 

עובדה זו . וזה בוודאי אינו מקרי, פועלי�ד הלא היו במדג� נציגי� מובהקי� של מעמ. מעצב אופנה
 הפועלי� וה� את הנטייה של חברי מיעוטי� מיניי� ממעמד ימשקפת ה� את הקשרי� החברתיי� של

איו� מתנדבי� בארגוני� של הקהילה יחלק גדול מהמרואייני� היו בעת הר. לא לדבר על מיניות�ש
, אי� ספק שהממצאי� מוטי� לכיוו� הפעילי�. ולאחרי� הגענו בעיקר דר� אות� מתנדבי�, ההומואית

ניח שהדברי� שה� אמרו שיקפו נית� לה, בכל מקרה. אפשר היה לעקו��אבל זו הייתה מגבלה שאי
ודבר זה נכו� במיוחד לגבי החשש מסנקציות ,  אליוכל ההומואי� היו חשופי�שבמידה רבה מצב 

. כיוו� שה� חיו עמוק בארו�, הגענו אליה� חזק עוד יותר אצל אלו שלא ,מ� הסת�, שהיה, פליליות
בגדר הערכת חסר של עצמת , א� כבר, סתיר ולהעמיד פני� ה�ההממצאי� שלנו לגבי הפחד והצור� ל
  62.מינ� הדיכוי של אנשי� בעלי משיכה לבני

אחד הנושאי� המרכזיי� בראיונות היה הידע שהיה למרואייני� לגבי הומוסקסואליות כמושג 
רוב המרואייני� סיפרו שה� . כבסיס להזדהות אישית וכבסיס להתארגנות חברתית, גיפסיכולו�רפואי

ופעמי� רבות , או שה� שמעו עליו אבל לא ידעו מה בדיוק הוא אומר, לא הכירו את המונח בצעירות�
הפציעה בה� תו� כדי " הומוסקסואליות"ההבנה מה זה . לא קישרו אותו לתחושות שה� עצמ� חשו

אחד ממקורות . וההבנה צמחה מתו� פיסות מידע ממקורות מגווני�, ק מהתופעה הזוהבנה שה� חל
בשל השאיפה המודרניסטית להציג את הידע האנושי בשלמותו . אלו היו האנציקלופדיות והמילוני�

שני סוגי� אלו של פרסומי� כתובי� שברו את חומת , באנציקלופדיות ואת השפה בשלמותה במילוני�
מינית והציגו את העמדה המקובלת בחוגי� מקצועיי� על �חדמיניות את הדיבור על השתיקה שעטפה 

, כ� קורה שתיאו מינ�. שג יד� של מתבגרי�יהומוסקסואליות ולסביות בכרכי� פופולריי� שהיו בה
נתקל במונח ,  והגיע לאר� בשל עליית הנאצי��1924 אביב שנולד בפרנקפורט ב�  הקהילה בתלימוותיק

הוא זוכר . כאשר קרא באנציקלופדיה בגרמנית שמשפחתו הביאה ארצה, 16–15בגיל " הומוסקסואל"
ואחר כ� היה כתוב מה העונש בחוק בארצות , ש� היה כתוב מה זה נטייה לאנשי� מאותו מי�"שרק 

 שנה לאחר 60 או לפחות בזיכרו� של תיאו מינ� –האיסור החוקי תפס חלק מרכזי במאמר ]". שונות[
בספר העוסק בפתולוגיות מיניות מוקדשי� להומוסקסואליות גברית ונשית יחד שני .  חריגזהאי� . מכ�

אסורה על פי החוק ) משכב זכר(ההומוסכסואליות "ובתו� זה מצא המחבר לומר ש, עמודי� בקושי

 
 .הדיווח להל� ממוקד בתפיסות של הומואי� לגבי מעמד� החוקי. � נושאי� שוני�הראיונות עסקו במגוו  62
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אפשר להבי� ברמז שדעת המחבר אינה ". ודינ� של אלה כדי� פושעי� תחת לראות� כאנשי� חולי�
  63. מסביר למהאינוא� הוא ,  כאל פשע ולא כאל מחלהלהומוסקסואליותתייחסי� נוחה מכ� שמ

התחושה הרווחת . וכול� השיבו בחיוב, המרואייני� נשאלו א� ה� ידעו על האיסור הפלילי
וה� לא נתנו לעצמ� די� ,  חוקיתאינה" הומוסקסואליות"הייתה ש, כמו ג� בקרב סטרייטי�, בקרב�

  והיה ,  עצ� קיומ� כהומואי� היה אסור,מבחינת�; מה מותר ומה אסור, יחוק�וחשבו� מה בדיוק לא
במחקר אחר שאלתי פעילי� באגודה למע� שמירת זכויות . צרי� להתגבר על הנטייה או להסתיר אותה

 למה –ביסקסואלי� וטרנסי� , לסביות,  הארגו� הראשו� ובמש� זמ� רב היחיד של הומואי�–הפרט 
 התשובה הייתה שה� חששו שרש� העמותות לא יאשר אגודה .גמטי זההאגודה נקראה בש� אני

היא לכאורה גו� " אגודת ההומוסקסואליי�"אז , "חוקית� לא"א� הומוסקסואליות היא ; המנוגדת לחוק
 הרש� לא , החוקיפל שע, להתווכח ע� טענה זו ולומר, לכאורה, אפשר היה. חוקי כמו ארגו� טרור�לא

 יחסי מי�הוא רק יכול היה לסרב לאשר אגודה לקידו� ; סואלי� כשלעצמ�יכול היה לפסול הומוסק
שכ� השיח המשפטי יצר זהות בי� הומוסקסואליות על , מהאבל ההתפלפלות הזו אינה במקו. אנאליי�

 ולכ� ג� 64,לבי� מגע מיני אנאלי) חיי� משותפי� של שני גברי� וכדומה, אהבה, משיכה(פניה הרבי� 
הוא , קשר כלשהו בי� גברי�, שהומוסקסואליות, כמו המרואייני� שלי, כלו לחשובפקידי� ממשלתיי� י

  .חוקי ולאסור אגודה של הומואי��לא
 ענה על השאלה, למשל, אחד המרואייני�. המרואייני� תפסו אפוא את עצמ� כחיי� מעבר לחוק

  :א� הוא ידע על החוק באופ� הבא

יכולת ;  כאילו אתה פושע[...], בשני� האלה כל העסק הזה היה נעשה בהסתר"
, רק לברוח, ואי� ל� מה לדבר, ובאו כמה פושטקי� ומרביצי� ל�, להסתובב בחו� הי�

. עצ� אתה כבר היית מחו� לחוקבאז . דברי� כאלה, לא חשבנו בכלל ללכת למשטרה
אז הקונספציה שאתה נרד� ואי� ל�  ,[...] כמה פעמי� חטפתי מכות ודברי� כאלו [...]

לא חשבתי בכלל שיש לי זכות להתלונ� ... ידעתי שקיי� החוק ודברי� כאלו. קיו�זכות 
  ).יעקב ([...]

אומר שהוא לא התלונ� על , למשל, איציק. סיפורי� דומי� הופיעו בעדויות של מרואייני� רבי�
שיטוט המוכרי� משנות האחד מאתרי , ממנה סבל בביקוריו המועטי� בג� החשמלשהאלימות הקשה 

. לא מסרתי לעצמי הבחנה בי� חוק לבי� נורמה; ידעתי שזה מסוכ�, ידעתי שזה לא חוקי: " ואיל��60ה
איציק מצביע על ". אסור היה שיידעו שאני ש�; אסור היה שיתפסו אותי ש�; זה היה דבר שלא ייעשה

לא אבל זה , האיסור החוקי היה משמעותי מאוד בקיבוע מעמד� החשו� של ההומואי�. עובדה חשובה
:  המשפטיותמהסנקציותוהסנקציות החברתיות יכלו להיות חמורות לא פחות , היה רק עניי� של חוק

ל ערושי� ואולי אבד� משמורת יובמקרה של נשואי� א� ג, אבד� חברי�, פיטורי�, ניתוק מהמשפחה
  .הילדי�

אלא , ה שהומואי� נמנעו מלהתלונ� במשטרה על אלימות שהופעלה נגד� ולבקש הגנזו בלבדלא 
  :איציק מספר על השוטרי�.  והטרידו אות��ששוטרי� היו בי� אלו שניצלו את חולשת
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ג� בג�   [...]לשמור] מאשר[הרבה יותר ; כ הייתה באה להטריד" בד [...]המשטרה"
זה ג� כ� אחד מהפחדי� . זה היה אסו�, לרדות, כ באה לרדו�"החשמל היא בד

מתעללי� , מבקשי� ממ� להזדהות, י� ע� פנסי� שוטרout of the blueפתאו� , הגדולי�
כי ה� , נראה ל�;  ושה� יכולי� להרוס את חיי�[...], ואתה חושב שזה סו� העול�, ב�

ה� , שא� תָרֶאה לה� חצו�,  איזה מעידה של�[...]יכולי� להרוס את חיי� ולו רק ע� 
יכלו לעצור  ,זה היה מחו� לחוק; שה� מודיעי�,  שה� מספרי�[...]יכולי� להחליט 

  ."סוהר�יכלו להכניס אות� לבית; אות�

אבל ,  בי� השאר בשל אלימות בריוני� והטרדות השוטרי�,איציק לא הרבה להסתובב באתרי השיטוט
ביקורי� אלו תמיד לוו . הוא פקד אתרי� אלו,  לוכשהפיתוי היה גדול מכדי להתנגד, מדי כמה חודשי�

הוא פיתח טקטיקה אי� להגיב על איומי� והצליח . מותבחשש כבד ובמקרי� לא מעטי� ג� באלי
שהרביצו , אבל באחת הפעמי� הוא נפל קרב� למארב של שני גברי�,  תקיפותמכמהמלט יבעזרתה לה

האלימות ) רק( לא, אבל למרות זאת, הוא מספר היו� שזה היה יכול להסתיי� במותו. לו בצורה איומה
אלא התגובה של עובר אורח שנותר אדיש לסבל ,  בזיכרונוה� שנשארו צרובותהפיזית וסכנת החיי� 
  :שלו בשל היותו הומו

מכה פה , והתגבורת נתנה לי מכה פה, באה התגבורת, הסתבר שזה היה מארב"
 אני לא יודע א� אי פע� קיבלת [...], מייד מוטטה אותי, ברקה, שמוטטה אותי מייד

,  אז אני[...]; ואתה נופל כמו שק, �משקל של�  זה משהו שפוגע בשיווי[...], מכה ברקה
, עוד פע� נופל כמו שק, מקבל עוד בצד השני, וק� עוד פע�, מייד מתאושש, כמוב�

, 'חסיד אומות העול�', בחור טוב, עובר ש� בחור טוב; ואז באה התמונה המדהימה
', זה הומו, עזוב, 'וה� אומרי�, רוצה להתערב, רואה שמרביצי� לי, רוצה להתערב

, אד��זה תת, אתה מבי�; את התמונה הזאת אני בחיי� לא אשכח. והול�' אה'ר אומ
 או –אבל ברגע שהוא הומו , שבא לעזור למוכה, אריסטוקרט, הנה הבחור הטוב, א"ז

  ." זה מותר–יהודי , קרא

  :שהוא ללא ספק אירוע מכונ� בחייו, איו� איציק שוב מזכיר את האירועילקראת סו� הר

ומה שעוד , החוויה הכי טראומתית שלי הייתה אות� מכות שקיבלתי, אני אומר ל�"
 – )בהתרגשות(זה משהו . �good guyזה התגובה של ה, שלא יימחק ממני, יותר גרוע

הרגשת יותר הזדהות ע� זה שאתה : ש[ – שפתאו�. חוויה שאי אפשר למחוק אותה
אני לא נחשב לראוי א ש"ז,  שאני מעבר לעול� המכובד[...]הבנתי ] ?הומו אחרי זה

, אבל א� האנדרדוג הוא יהודי או הומו, הוא בא להג� על האנדרדוג, שאוקי [...] ,להגנה
 ."אז מותר

היא מהדהדת ברבי� מהדיוני� הציבוריי� על מעמד ; ההשוואה בי� הומואי� ליהודי� אינה מקרית
 הזכות לכבוד לרבות, ה�זכויותיעל ו) ולאחרונה ג� של טראנסי� וטראנסיות(ההומואי� והלסביות 

יהודית התופסת את היהודי �על התודעה הקולקטיבית הישראלית, ללא ספק, היא מעידה. ולביטחו�
איציק . מותק� או א� מושמד, כאחד שעלול להיות מגורש בכל רגע, כקרב� האולטמטיבי בהיסטוריה

אבל חווה את , )כילדכולל ההיסטוריה האישית שלו טר� עלייתו ארצה (מכיר את זה מההיסטוריה 
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ולכ� הזיכרו� , קא בלב העיר העברית הראשונה בשל נטייתו המיניתודו, את מצב ההפקרה, הקרבנות הזו
  .הזה הוא כה מרכזי בכינו� זהותו

הראיונות היו לא , בשל טבעו של המחקר. �1948  ל1924 גברי� שנולדו בי� 25במחקר שלי ראיינתי 
המרואייני� סיפרו בהתרגשות על .  סיפורי� על כמה שיותר נושאי�ניסיתי לתעד כמה שיותר; ממוקדי�

. רועי� במרחב המשפחתי או בעבודהיעל או, �50  וה�40 מפגשי� רומנטיי� ומיניי� שהתרחשו בשנות ה
רועי� כאלו השאירו את ימ� הסת� א. ה� זכרו ג� אירועי� אלימי�, כפי שהסיפורי� לעיל מראי�

א� אחד ,  שלמעט מקרה אחדהתחוור ליכי לאחר ניתוח כל הסיפורי� אני מדגיש נקודה זו . חותמ�
כול� התרחשו ; מהסיפורי� על אירועי� אלימי� נגד הומואי� לא התרחש לפני סו� שנות החמישי�

 . ואיל��60משנות ה
ל מגע מיני בי� ש שהמשמעות של האיסור הנורמטיבי והפלילי אני מבקש לטעו�על סמ� עובדה זו 

הפכה את ההומו לקרב� שמותר  �20 ורק באמצע המאה ה, היהודית בישראל השתנתהגברי� בחברה
ה� , ואנשי� ידעו שא� ה� מבצעי� אותו, ל אקט מסוי�שבעשורי� שקדמו לכ� היה איסור . לפגוע בו

יחסי (תקניות רבות אחרות �עשו במקרה של פרקטיקות מיניות לאשכפי , צריכי� לעשות זאת בחשאי
 66 זיינו65"סטרייטי�"ג� גברי� ). מי� אנאלי או אורלי בי� בני מיני� שוני� ועוד, ואהשה נשימי� ע� א

אבל ה� עשו זאת בחשאי ובלי לחשוב שזה אומר , ית ההיחדרותיאולי ה� אפילו התנסו בחוו; גברי�
 על ידיכאשר יחסי מי� בי� גברי� נאסרו , �1936ב.  שלה�"עצמי"על ה, משהו חריג על אישיות�

" יודעי�"ש, מהגרי� וילידי�, ברור שיש כבר משכילי� בריטיי�, י"א�קולוניאלי בפלסטינההשליט ה
ואולי ג� חלק מהבריטי� , ערבי כיהודי, אבל נראה שרוב הציבור המקומי, "הומוסקסואלי�"שיש 

" הומוסקסואלי� "�50רק לקראת סו� שנות ה. י� אינו חושב במושגי� כאלויעד, הפחות משכילי�
,  נשיי�–" מוזרי�"ואנשי� שקוד� היו , יות קטגוריה חברתית מוכרת בדְמי!� החברתיהופכי� לה

בני מי� , "הומואי�" הופכי� להיות –לא מקובלי� אבל ג� לא מנודי� , חריגי� בחלק מתנועותיה�
שנתפסי� בקיו� יחסי מי� , במרא� ובהתנהגות�,  ג� אנשי� תקניי�67.סוטה שצרי� להרחיק מהשורות

התנהגות שככל הנראה . מזוהי� מיד כשייכי� לאותו מי�, ולא משנה באיזה תפקיד מיני, �ע� גברי
וגברי� שחוששי� למעמד� צריכי� , הופכת להיות מסוכנת, הייתה קוד� מקובלת ג� א� לא מדוברת

  .להתרחק מהסכנה
על ההבנה שמדובר במשהו חריג שיש , המרואייני� דיברו רבות על חששותיה� מפני חשיפה

מרואיי� אחד סיפר שהמשיכה המינית . היו כאלה שנמנעו ככל האפשר מקיו� קשרי� מיניי�. הסתירול
שפע� בחצי שנה הוא צרי� להגיע במיוחד לעיר הגדולה כדי , לגברי� הייתה בעיניו כמו יבלת מציקה

 חיי רבי� מההומואי� קיימו. למשפחה ולילדי� ולהתעל� מקיומה,  לשוב לקיבו��כר לספק אותה ואח

 
; "סטרייטי�"ול" הומואי�"י� אינו מחולק ליכי מדובר בעול� שעד, במירכאות" סטרייטי�"אני ש�   65

 .י� שאי� לה� תשוקה מינית הממוקדת בעיקר או באופ� בלבדי בגברי�הכוונה כא� לגבר
ביצעו את תפקיד החודר "לומר . כדי להדגיש את תפקיד החודר בקשר המיני" זיי�"אני משתמש במונח   66

כאשר השפה מעמידה לרשותנו מלה שאמנ� לא נחשבת  ,זו אופציה מסורבלת מדי" בעת המגע המיני
 .ה לקוראי�מכובדת אבל פשוטה וברור

67   �כלומר , הספר בימי המרואייני� שלי בבית? ספר יסודי כבר מכיר שכל ילד בבית, לקללה" הומו"מתי הפ
 שכול� א�אבל , � אנשי� צעירי� יותרעניסיתי לבדוק .  המונח לא היה שגור כקללה�50עד שנות ה

חושב שזה עוד נושא מרתק אני . אנשי� מתקשי� לזכור ממתי ה� מכירי� אותה, מכירי� את הקללה הזו
 .למחקר
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צרי� לומר שג� הומואי� אלו לא העידו . ושמרו בקנאות על סוד�, מי יותר מי פחות, משפחה מאושרי�
ית היוע� י לא ידע על הנחא� אחד. על חשש מרדיפה מאורגנת וחיפוש אחריה� בחייה� הרגילי�

לא שמעו אבל ה� ג� , המשפטי לא לפתוח בהליכי� נגד גברי� בוגרי� המקיימי� יחסי� מיניי� מרצו�
, אתרי השיטוט, "גני�"ה� ידעו שה. בה� ניהלו הליכי� משפטיי� נגד הומואי� באשמה זושעל מקרי� 

.  שלה�עבודהמקומות האבל לא חששו ממסע טיהור ב, ה� מקומות מסוכני� והתלבטו א� ללכת לש�
מות כזו משו� שה� חששו שהתקד, רוקרטיותוהיו מעטי� שדיווחו שה� נרתעו מטיפוס בהיררכיות בי

אבל לא שמעתי מא� , בחייה� האישיי�" רגיש"בקריירה תמשו� תשומת לב ותביא לחשיפת הצד ה
 באותה תקופה התפרסמו ידיעות על פיטורי 68.אחד עדות שמישהו ניזוק בשל התבלטותו המקצועית
 ,על המשמר; 24.5.1950 ,חרות (ריתהב�צותהומוסקסואלי� מתפקידי� ממשלתיי� רגישי� באר

סיפור חייה� של . אבל באר� לא מצאתי רמזי� לטיהורי� מעי� אלו, )24.11.1961 ,דבר; 5.2.1953
" יצאו מהארו�"ש, לומר שהיו ג� הומואי� אחרי�יש . � צרי� להיכתביההומאי� בתקופה זו עדי

לפני . הפרקלי� לקראת סיו� יעליה� אכתוב כמה מ. לא בהצהרות ולא בהנפת דגלי�, במושגי� של אז
 . לתאר את השיח על החוק בעיתונות הכתובהצוניברכ� 

  " האוסר הומוסקסואליות"הדיו� בעיתונות על החוק . 1

קוראי� ;  שאפשר לחברות מודרניות לדמיי� את עצמ� כקהילותהמנגנו�העיתונות הכתובה הייתה 
" מה שצרי� לדעת"ביישובי� רחוקי� זה מזה קראו את אות� חדשות וכתבות ונעשו שותפי� ל

, ושל הטלוויזיה באמצע המאה, �20 למרות הפופולריות של הרדיו בתחילת המאה ה69.ברהבח
והיא זו שחשפה , העיתונות אפשרה זרימת מידע בכמויות גדולות בהרבה מאשר בעיתונות המשודרת

שידורי הרדיו . את האד� המודרני למידע על מציאות החיי� היומיומית באר� מגוריו ובעול� כולו
 הטלוויזיה בישראל החלה לשדר 70. בשליטת המדינה ועסקו בנושאי� ציבוריי� מרכזיי�בישראל היו

 לנוכח השתיקה שעטפה את נושא 71.ושעות השידור היו מעטות ביותר, �60רק בסו� שנות ה

 
זוג  מי שחי ע� ב�. ועובדה זו כשלעצמה כבר היה בה כדי להחשיד, מדובר בהומואי� שלא היו נשואי�  68

 .ידע שהוא לא יוכל להסתיר עובדה זו א� יפשפשו קצת בחייו הפרטיי�
, ד� דאור מתרג� (ההגיגי� על מקורות הלאומיות ועל התפשטות: קהיליות מדומיינותבנדיקט אנדרסו�   69

 .)2011 (35–29 בישראל המוני� תקשורתאור� סופר ; )1999
 תכנית שמע הוא �60ה שנות בסו� הצבאי שירותו אחרי שקצת סיפר בלבד אחד מרואיי�. 149' בעמ, ש�  70

 ענו ה�, לטענתו? "שלכ� הדירה את להומו משכירי� היית�: "נשאלו בירושלי� ושבי� עוברי� בהש ,רדיו
 השידור בעיתוי צודק המרואיי� א� לדעת קשה. הומו זה מה יודעי� לא שה� אמרו כ� אחר אבל, שלא

 .מוקדמת כה בתקופה
 �70ה בשנות שהוקרנה" השלישית השעה "התכנית את הזכיר המרואייני� אחד. 256–244' בעמ, ש�  71

� דיו� נער� הסרט עקבותוב, חברתית בבעיה שעסק סרט הוקר�, יובל ירמיהו' פרופ בהנחיית בתכנית. באר
 יובל הנחה, בריטי סרט הקרנת לאחר. הומוסקסואליות של בנושא עסקה התוכנית �2.2.1976ב. באולפ�

 חברי של ודיו�) ורב בארי וידידיה אלוני שולמית כ"ח, פסיכולוגי� שני בהשתתפות (מהאולפ� דיו�
, מינ� תיאו, המשתתפי� אחד. קול� תעיוו ותו� בצללית רק הופיעו שרוב�, הפרט זכויות לשמירת האגודה

 של הידיעו� פי על. לארו� מחו� חי הוא ומאז, קולו בשל אותו זיהו לעבודה שחבריו איו�יבר לי סיפר
 דיבר אותה שהזכיר והמרואיי�, הישראלית בטלוויזיה לנושא שהוקדשה הראשונה התכנית זוהי, האגודה

 רצו לא ה�, זיהיהטלוו את סגרו ה� .זה על יברוד לא הסטרייטי�: "מוגבלות היו שההשלכות כ� על
 עשה לא זה אבל, ספק אי�, זה את לראות בשביל בבית נשארנו שאנחנו ובטח, קצת  זהעל דיברו. לשמוע
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קשה להניח שהמונחי� האלו הוזכרו , )כפי שהמחקר שלי מראה בהמש� (לסביותההומוסקסואליות וה
וא� המונחי� הוזכרו יהיה , י� של המדינה או בטלוויזיה בשנותיה הראשונותברדיו בעשורי� הראשונ
והציבור הישראלי היה ידוע ,  העיתוני� היו מצר� נפו� באר�,לעומת זאת. קשה מאוד למצוא אות�

, היו עיתוני� בשפות רבות ששירתו את המהגרי� הרבי�. כציבור שקורא עיתונות בהיק� רחב ביותר
ובשל ,  בשל כ�72.בעברית הייתה אחד מכרטיסי הכניסה לחברה היהודית בישראלאבל קריאת עיתו� 

נית� לשער שהעיתונות הייתה צינור המידע העיקרי , מיעוט העיסוק בהומוסקסואליות בפורומי� אחרי�
  .על כל הקשור בהומואי� ובלסביות בתקופה שנסקרת כא�

י� של המונחי� הנגזרי� בחלק זה אני מדווח על ממצאי� ממחקר שבדק את כל המופע
כפי שנראה מדובר  1970.73מראשית העיתונות העברית באר� ועד " לסבית"ומ" הומוסקסואל"מ

סקסואל או מלסבית ו היו שני� שלא נמצאה שו� מילה הנגזרת מהומ–באזכורי� מעטי� ביותר 
ועל סמ� , קראו,  הומואי� ולסביותלרבות,  אבל זה מה שאנשי�– דברו מעריבבעיתוני� מרכזיי� כמו 

  74.זה ה� גיבשו דעות על הומוסקסואליות ולסביות
ולסביות ) �60 עד שנות ה�"בכ" הומוסכסואליות "ללכר� בד(האזכורי� של הומוסקסואליות 

�ב. אבל מדובר באזכורי� בודדי� פה וש� בקשר לפסיכולוגיה, �20החלו כבר בשנות ה) הרבה פחות(

רופא יהודי גרמני מחלוצי המחקר על מיניות בכלל ועל , ירשפלדר מגנוס ה" הופיע הספד לד21.5.1935

 
 5' מס האגודה עלו� ראו עליה העיתונאיות התגובות ועל התכנית על דיווחל". רוח התרוממות לנו

  .www.glbt.org.il/he/history/articles.php?articleID=905, 5' עמ, 1976 מפברואר
 .83–82, 78–74, 54–47' בעמ, 69 ש"ה לעיל, סופר  72
לי� מסוימות יפרויקט המאפשר חיפוש של מ, "עיתונות יהודית היסטורית"המחקר מבוסס על פרויקט   73

עובדת מערכת החיפוש של הפרויקט . �19 בחלק גדול של העיתונות העברית באר� ובעול� מסו� המאה ה
נטיי� בשל ווופעמי� רבות מביאה פריטי� שאינ� רל, ולכ� אינה מוצאת את כל המופעי�, על זיהוי ויזואלי
כי בדפוס מלה זו דמתה מספיק , הביא מאות פריטי�" לסביות"החיפוש אחר , למשל. לי�ידמיו� חיצוני במ

 שהכתיב של המונחי�  כיוו�.לוח מעריבכ� שהחיפוש העלה עמודי� שלמי� של , "למכירה"למילה 
, "לאסבית", למשל, חיפשתי צורות כתיב שונות כמו, י� לא היה מוסכ�יעד" לסבית"ו" הומוסקסואל"
וחסרי� , פרויקט העיתונות היהודית נמצא בעיצומו". הומוסקסואליסט�"או אפילו " הומוסכסואליסט"

, 1970עד  מעריבוחרות , דבר, ו�דואר היאבל יש כיסוי מלא של , עיתוני� מרכזיי� בתקופות די ארוכות
כי , לא נראה קריטי" האר�"ו" ידיעות אחרונות"עדר� של י ה.הצופה ועל המשמרודיווח חלקי של 

יותר . לא נראה שהיה לעיתוני� אלו קו מיוחד שאינו מיוצג בשאר העיתוני� המכוסי�, בנושאי� של מיניות
, �40  וה�30 בשנות האביב�לשיצא בת, הראשו�. "העול� הזה" ו"עתו� מיוחד"עדר� של יקריטי למחקר ה

על . ולשערוריות מיניות, כולל עברות מי�, רועי� פליליי�יהיה מקור חשוב לידיעות בנושאי� הקשורי� לא
אורי� של משכב זכר תי: 'נגע נפו� במזרח'" עפרי אילני :אזכורי� של הומוסקסואלי� בעיתו� זה ראו

 www.academia.edu/6398868/%D7%A0%D7%92%D7%A2_%D7%A0% �  בזמי�" בתקופת המנדט
D7%A4%D7%95%D7%A5_%D7%91%D7%9E%D7%96%D7%A8%D7%97_%D7%AA%D7 
%99%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%A9%D7%9C_%D7%9E%D7%A 
9%D7%9B%D7%91_%D7%96%D7%9B%D7%A8_%D7%91%D7%AA%D7%A7%D7%95% 

D7%A4%D7%AA_%D7%94%D7%9E%D7%A0%D7%93%D7%98 ; נשי� דבורה ברנשטיי�
שילב ג� כתיבה סנסציונית בנושאי  העול� הזה). 2008 (מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית: בשוליי�

 .כמה כתבות בולטות שהופיעו בואגע ב בפרק. מי� וג� קווי� רדיקליי� בנושאי חברה ופוליטיקה
 דפוסי תקשורת של הומואי�: העיתו� והארו� ה עמית קמאולגבי חשיבות העיתוני� להומואי� וללסביות ר  74

קמה עומד על חשיבות� הרבה של דימויי� של הומואי� במדיה הישראלית על הומואי� ישראלי� ; )2003(
אפילו , וממחקרו אפשר להבי� עד כמה קריטיי� ה� המאמרי� והכתבות על הומואי�, הצורכי� מדיה זאת

 .כאשר מדובר במאמרי� ספורי� בלבד בשנה
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 �40 הבשנות . וחלו� ג� במאבק לביטול האיסור הפלילי בגרמניה, הומו בעצמו, הומוסקסואליות בפרט
מעשי התעללות מינית ) הצופהבבעיקר (נאצי� ומוזכרי� ליש אזכורי� המקשרי� בי� הומוסקסואליות 

יש לאור� כל . 1948מלחמת  סקסואליות בלגיו� הערבי הופיעה תו� כדיג� אזכור של הומו. בגברי�
ולכ� , "הומוסקסואליות"אבל כמעט א� פע� בלי המונח " מעשי סדו�"התקופה דיווחי� רבי� על 

,  אונסיבמקרי� אלו דובר במעש". מעשה סדו�"או " סדומיות"הגעתי אליה� רק דר� החיפוש של 
תהיות לגבי ההצדקה , כמוב�, ובהקשרי� אלו לא עלו, רדות מיניותאו בהט, הרבה פעמי� של קטיני�

   75.לחוק

  כתבנו בלונדו� מדווח: �50שנות ה) א(

 בחומר שכלול בפרויקט על עיתונות דברו חרות, מעריב( העיתוני� בישראל �50רק באמצע שנות ה
 הדיווח שלה� על אבל ה� עושי� את זה דר�, מתחילי� לעסוק בהצדקה לקיו� איסור פלילי) יהודית

וליומוני� רבי� היה ש� , בריטניה הייתה אז מוקד המבט הישראלי החוצה. הוויכוח המתנהל בבריטניה
לריגול , שערוריות הקשורות להומואי�. רועי� חשובי� בחברה הבריטיתישדיווח על א, כתב מיוחד

�ב מעריבבר שהופיע  לכ� היא מאמהדוגמ. ולוויכוחי� על ביטול החוק תופסי� מקו� רחב בסיקור

הכותרת שאובה מדבריו של ". מעשי סדו� ועמורה מסעירי� את בריטניה" תחת הכותרת 13.11.1953
שדיבר בבית הלורדי� נגד המצב המוסרי הקשה בחברה , הנציב העליו� לשעבר, לורד הרברט סמואל

כ� (ו� גילגאד 'יר גאבל לפני הדיווח על נאו� הלורד מדווח על משפטו של השחק� הדגול ס, הבריטית
אל ילד קט� מתו� כוונה לבצע פשע על רקע "שנטפל כמה פעמי� , )�John Gielgudהכוונה ל; במקור

אבל השופט גינה אותו , ה רק הטרדהיתהיזו כי , ט קנס" ליש10 השחק� קיבל 76".הומוסכסואלי
פריטי� בחרו הכתב לו יוחשוב לשי� לב א( העיתו� יפל ע, השופט. בחומרה והציע לו לפנות לרופא

די� קשי� �שהחוק ית� לשופטי� אפשרות לגזור גזרי, הביע את המשאלה ",)והעור� להכליל בסיפור
ג� א� אינ� , אבל אי� ספק שהתבטאויות כאלו, "חו�� חדשות"אמנ� מדובר ב". יותר על הומוסכסואלי�

 �שמביני� מה, אי�ה� הסטרייטי� וה� ההומו, משפיעות על הקוראי� הישראלי�, עוסקות בישראל
 .היא עלולה להיות בי� הרודפי� והמדכאי�, אדרבה; שהמערכת המשפטית והממסדית לא תג� עליה�

ו� גילגוד כולל עוד נקודה שעולה כמה פעמי� בדיווחי� העיתונאיי� של 'הדיווח על משפטו של ג
העיתו� . שנה מקרי� דומי� ב600המשפט שלו יש  השופט באותו מקרה מציי� שרק בבית. התקופה

 
החיפוש הממוחשב שעשיתי . בעיתונות מחייב מחקר נפרד" מעשה סדו�"ניתוח של כל המופעי� של   75

, נטיות בשל התייחסויות למקו� הגאוגרפי ולמפעלי� בסדו�וובתור ניסיו� העלה תוצאות רבות שאינ� רל
התייחסויות אי� ספק שמחקר על הופעת מושג זה וה. ולכ� בדקתי רק מספר קט� של אזכורי� ממגוו� שני�

וה� " הומוסקסואל"בה� נעשה שימוש ה� במונח שהיו מקרי� ספורי� . אליו יעלה נקודות חשובות
חושב אני . ואני חושב שאלו ה� יוצאי� מ� הכלל המעידי� על הכלל, רועי לאותו אבנוגע" מעשה סדו�"ב
" מעשה סדו� "לוואי, נפש מינית מערבית הפוגעת באנשי� מעטי��נתפסה כמחלת" הומוסקסואליות"ש

את , לדעתי,  המושגי� מאפיי�הבלבול בי�. 73ש "לעיל ה,  מאמרו של אילניורא; "נגע נפו� במזרח"היא 
אבל זהו , החדירה של שיח חדש ואת ההתאבכות המושגית הנוצרת כאשר משטרי� אפיסטמיי� מתחלפי�

 .נושא שצרי� לפתח במקו� אחר
76 Sir John Gielgud) 1904–2000( ;הוא , יקיפדיהפ ו"עwas convicted of “persistently importuning male 

persons for an immoral purpose” (cottaging) in a Chelsea mews, having been arrested for trying to 
pick up a man in a public lavatory . ראוhttp://en.wikipedia.org/wiki/John_Gielgud, 7.2.2014. 
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�כי משמעות הדבר שיש רבבות או מאות אלפי , "מספר זה זעזע את דעת הציבור הבריטית: "מוסי
, כי א� מדובר במספרי� גדולי� כאלו, מספר ההומוסקסואלי� הוא קריטי. סואלי� בבריטניהקהומוס

 ולכ� נחזור ,מושחתי� ומסוכני�, קשה להחזיק בעמדה שההומוסקסואלי� ה� יצורי� מנווני� מוסרית
בה לורד אנגלי ששאחרי דיווח באותה כתבה על עוד פרשה , בינתיי� צרי� להוסי� ולומר. מאוחר יותר

 העיתו� עובר לדווח 77, וידיד שלו נאשמו בביצוע מעשי� מגוני� בצופי� ליד אחוזת הלורד27צעיר ב� 
באיזו "הוא בשאלה , תו�מדווח העי, הוויכוח. על ויכוח ער שהתעורר בבריטניה בעקבות פרשות אלו

". ומה ה� השיטות הטובות ביותר לנקוט כלפיו, מידה יש לראות את ההומוסכסואליז� כסכנה לחברה
שהומוסכסואליז� הוא תוצאת , כופר בדעה"ו,  תוק� את רמת המוסר בבריטניה�83לורד סמואל ב� ה

כמורה דר� מוסרי בממלכה כותב העיתו� ומרחיב על מעמדו הר� של סמואל , "סטיה ביאולוגית באד�
  .המאוחדת
א� אינה , שעבירות ההומוסכסואליז� ה� תופעה מדאגת", מוסי� שיש ג� דעה אחרת מעריבאבל 

קני� של "כליאה בבתי סוהר שה�  ;"סבורה שיחס קשה אל המעורבי� בדבר יוכל להביא תועלת
" נורמליי�"יה� מענישי� ולכ� יש להעניש רק על עברות על, רק תחמיר את הבעיה" הומוסכסואליז�

, "עצ� היות אד� הומוסכסואלי. "שימוש בכוח והטרדה,  ע� קטיני�יחסי מי� .):י. י–מירכאות במקור (
בגלל החרפה הכרוכה בכ� בעיני , הוא עונש גדול לו", "ליברלית"מוסי� העיתו� לצטט את הדעה ה

לה את תקוותה במידה מרובה תו" האסכולה הזו ."והגורמת לאנשי� כאלו צרות מרובות, הציבור
הכתב מזדהה ". שאולי יוכלו להביא תקנה להומוסכסואליי� רבי�, ברפואה ובפסיכולוגיה המודרנית

כי חברי הפרלמנט לא , בפרלמנט, כנראה, ע� הדברי� הללו ומוסי� שההצעה לשינוי החוק לא תעבור
מנימת ". רגיל אחר�וי מיני בלתיוההמוני� הרחבי� מגני� הומוסכסואליז� ככל גיל", יסכנו את כסא�

רשמית ומלי� על �המסתפקת בחרפה הלא" ליברלית"הדברי� עולה שהכותב מזדהה ע� העמדה ה
הוא רק סבור שהחוק הפלילי ; אבל ג� הוא אינו מביע אמפתיה להומואי�, חוסר הנאורות של הציבור

  .אינו תור� לקידו� הרמה המוסרית
�ונראה לי שראוי להוסי� , הומואית�  שד� בביטול חקיקה אנטימאמר זה הוא הראשו� שמצאתי באר

לא משנה שמדובר בדיווח על מחלוקת . אותו כנקודת זמ� חשובה בהיסטוריה ההומואית של ישראל
והקורא הלומד על גישות התומכות בביטול החוק מבי� שאות� , חוק דומה קיי� בישראל. בריטית

 לנכו� להרחיב ולתאר את מה שהקורא הישראלי לומד על כ� מצאתילפי. טיעוני� תקפי� ג� לישראל
  .הוויכוחי� הבריטיי�

כמה מעיתוני בריטניה מנהלי� מזה "מאמר קצר המדווח על כ� ש" דבר" מופיע ג� ב�4.12.1953ב
 מסכ� "דבר"המאמר ב". מספר שבועות מסע למע� תיקו� החוקי� המיושני� נגד ההומוסאכסואליות

  ": פסיכולוג�רופא "על ידי מאמר מהאובזרוור שנכתב

, שיש בה� משו� פגיעה באחרי�, הגיעה השעה להבדיל ברורות בי� פשעי� מיניי�"
תהיה  [...]. בהסכמה הדדית, לבי� יחסי� הומוסאכסואליי� בי� אנשי� מבוגרי�

, מוב� ומכוער בעיני אד� נורמאלי כאשר תהיה�בלתי, ההומוסאכסואליות דבר דוחה

 
� הואש� ב, ולאחר שהאשמה לא הוכחה, 14 ביחסי� ע� נער ב� �1953 שהואש� ב, ובר בלורד מונטאגיומד  77

gross offences ,ראו  . כאחד הגורמי� להקמת ועדת וולפנד�נחשב זה מקרה. הורשע וישב שנה בכלא
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Douglas-Scott-Montagu,_3rd_Baron_Montagu_of_Beaulieu. 
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א� על פי כ� אי� לנוא� . רתית תופעה שלילית הרבה פחות מניאו�הרי היא מבחינה חב
ואילו האד� ההומוסאכסואלי הוא קרב� טבעי למעשי , מה לחשוש מפי החוק הפלילי

הביניי� � א� החוק הקיי� מימי, מעו�� יהיה זה סימ� לגישה אנושית ובעלת [...]. סחיטה
  ."על האכזריות שבו, יתקו�

על השינוי באווירה ביחס , יואל צאנג, כתבה גדולה של הכתב בלונדו� במעריב הופיעה �28.5.1954ב
צאנג מזכיר שוב . לדו� בחקיקה בנושא, ועדת וולפנד�, להומוסקסואליות ועל הקמת ועדה ממשלתית

, שהשופט רק הציע לו להתייע� ברופא לאחר שהורשע בשידול זכרי�, ו� גילגוד'את המקרה של סיר ג
הכתב ממשי� בטענה . וכ� את פרשת הלורד שהוזכרה לעיל,  הקהלעל ידיות  התקבל בתשוא�כר ואח
הייתה , �20 מקרי� לשנה בראשית המאה ה�165ומ, "הומוסכסואליות מתרבה בשיעור מדאיג"שה
, במקומות כמו ווסט אנד" זנות של זכרי�"הכתב מדבר על ממדי ה. �1952 מקרי� ב�2,063יה ליעל

כי בבריטניה נפוצה "הסבורי� , מאירופה" משקיפי�" דעה בקרב ומזכיר, "בגדר שערוריה"שה� 
ריכוז נערי� בפנימיות ] בשל [[...], פרט לגרמניה, ההומוסכסואליות יותר מבשאר כל ארצות אירופה

למרות טענה מגוחכת זו ". והאוניברסיטאות האנגליות נחשבו למרכזי מנהגי� הומוסכסואליי�, גדולות
הכותב טוע� שיש הסכמה שהחקיקה .  המאמר מעלה נימוקי� רציניי�,)מפרספקטיבה של ימינו(

ושזה ג� משמש ,  סעיפי� אלויפל החמורה מימי הביני� גורמת לשופטי� לא להרשיע נאשמי� ע
 �95% שהתובע הכללי לשעבר באנגליה אמר בדיו� ש, למשל, הכתב מזכיר. תמרי� למעשי סחיטה רבי�

יה האנגליקנית מתוארת כאחד הכוחות יהכנס. סואליותקלהומוסממקרי הסחיטה באנגליה היו קשורי� 
אבל כמו ". גישה נאורה על פי ידיעותינו הרפואיות והפסיכולוגיות"הדוחפי� לשינוי והדורשי� 

ג� הפע� יש ציטוט של לורד , שבכתבה הקודמת צוטטה התנגדותו של לורד סמואל לגישה המודרנית
, יצא חוצ� נגד התיאוריה המודרנית"ג� הוא , לורד סמואל וכמו �71,78לורד וינטרו� ב� ה, אחר

שבשל העונש הכבד על , למשל, הוא טע�". אינ� אחראי� למעשיה�] ההומוסקסואלי�[שאנשי� אלו 
לא היו מדברי� כלל על ", כעשור אחרי המשפט של ווילד, בימי לימודיו באוקספורד, אוסקר ווילד

מי� רבי� זרמו בתמזה למ� ימי אוסקר : " הכתב מסכ�79".'רבל ייזכ'והיא היתה כ, מידת שחיתות זו
  ".ווילד

 על "חרות"ב סופר �21.12.1955ב.  אזכורי� של הוויכוח באנגליהכמה יש עוד �50באמצע שנות ה
מספר ההומוסכסואליסטי� גדל "שהעריכו ש,  רופאי� ופסיכולוגי� בכירי�על ידיח שנכתב "דו

בי� אנשי� בעלי "וה� נמצאי� ג� , "גיע להרבה מאות אלפי�וייתכ� שכבר עכשיו הוא מ, בהתמדה
בי� שחקני , בעיתונות, בכוחות המזוייני�, בשירות הציבורי, בפארלמנט, תפקידי� חשובי� בכנסיה

" מבוכה הגדולה"הדיווח מסתיי� ב". עורר דאגה חמורה"וזה , "'התיאטרו� והקולנוע החשובי� וכו
א� יוסי� מנהג זה "ואולי בנימה הומוריסטית חבויה מסכ� ש, "חוגי� רבי� בבריטניה"שהשתררה ב

 
78 Edward Turnour, 6th Earl Winterton ,1883–1962 ,לא תפקידי� ימ, )1951–1904( חבר פרלמנט בריטי

קשור ג� להיסטוריה יהודית של התקופה בתפקידו כראש המשלחת ; �30  וה�20 זוטרי� בממשלה בשנות ה
ראו . רמניהבבעיית הפליטי� היהודי� מג, ללא הצלחה רבה, שדנה, הבריטית לוועידת אוויא�

http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Turnour,_6th_Earl_Winterton. 
 , קומיתהאבל אני מפרט דברי� אלו לא רק כאתנחת, לגח� על דברי הלורד ועל תמימותו, כמוב�, אפשר  79

, י�אלא בעיקר מכיוו� שזה מזכיר לנו את האווירה באות� ימי� ואת סוג הטיעוני� שג� א� לא היו מוסכמ
 .נחשבו כלגיטימיי� ורציניי�



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  יובל יונאי

946 

". אולי לא ירחק היו� שאפשר יהיה לומר כי השלטו� בבריטניה הוא בידי הומוסכסואליסטי�, להתפשט
נימה דקה של שמחה לאיד הכובש ב, לדעתי, אבל נית� להבחי�, קשה לדעת מה חשב הכתב

�ב. בישראל, א במשהו שצרי� להטריד אותנו כא�כאילו מדובר בצרה בריטית ול, הקולוניאלי

אבל עיקר הכתבה הוא דיווח על כ� ,  כתבה קצרה על בחירות משנה באנגליה"דבר"ב יש 20.9.1957
שהמליצה , הגשת מסקנות ועדת וולפנד�": נושא מרתק הרבה יותר"שהתקשורת הבריטית עסוקה ב

, כי רוב הציבור תומ�, הכתב אומר בקיצור. � גברי� בהסכמהילבטל את החוק האוסר יחסי� מיניי� ב
, ומסיי� באזכור של אחד העיתוני�, ר וולפנד�"שיש התקפות של ארגוני� דתיי� ושל כמרי� נגד היו

סיו� זה שוב רומז שהכתב . הוא מי שמרגיש דח� לבצע מעשה דומה, שמי שדורש להחמיר הכי הרבה
  .מזדהה ע� הגישה המקלה בנושא

אחד המסמכי� השנויי� במחלוקת "ח וולפנד� ומגדיר אותו כ"וסק א� הוא בדו עמעריבמצאנג ' י
יה יהכתב מספר שג� הכנס). 16.10.1957" (מעודו] הפרלמנט הבריטי[שבאו לפני , חריפה ביותר

הוועדה . "המועצה הרפואית וארגוני הפרקליטי� תומכי� בהמלצות, הפרוטסטנטית וג� הקתולית
הכתבה מספרת על ". כנהוג בכל ארצות אירופה המערבית, א כפשעהגדירה עבירה זאת כחטא ול

 47%ואילו ,  תומכי� בהמלצות38%טפו� של מכתבי� למערכת ועל משאל דעת קהל שמצא שרק יש
ח וולפנד� הוא נסיו� אמי� להכריח את דעת הציבור "דו" :הכתב אינו מסתיר את דעתו. מתנגדי�

העונש החמור של ". ולראות נכוחה את המציאות, נעותקדומי� של הצט� הבריטית להסתלק ממשפטי�
הוועדה ממליצה על . והחוק יוצר רווחי� קלי� לסחטני�, מאסר עול� גור� לשופטי� לזכות נאשמי�

למע� שמירת הסדר , 'למניעת מנהגי הומוסכסואליות בצבא" כגיל בגרות ומציעה צעדי� 21גיל 
ויש חשיבות רבה לכ� שציטוט זה , ח"צטטת מהדוהכתבה מ". 'ולמע� הגנה על הפקודי�, והמשמעת

  :ע בעבריתימופ

או לבקש , לדעתנו אי� זה תפקיד החוק להתערב בחייה� הפרטיי� של האזרחי�"
 צורות מסויימות של התנהגות מינית [...]. הנהגה מסויימי��לכפות עליה� דפוסי

התנגדות מטעמי או כמעוררות , כמסולפות מבחינה מוסרית, נחשבות בעיני רבי� כחטא
מטעמי� כאלה ייתכ� לצאת נגד התנהגות . מצפו� או מטעמי מסורת דתית או תרבותית

למשל ניאו� ויחסי� ; א� החוק הפלילי אינו מתייחס כיו� לכל הפעולות הללו. כזאת
 א� אי� החברה עושה נסיו�  [...] אינ� עברות הגוררות עונש[...]מיניי� בי� רווקי� 

בהכרח יישאר תחו� של , לזהות את תחומי הפשע והחטא, קבאמצעות החו, מדעת
  ".  אינו מעסקיו של החוק– בלשו� קצרה –שהוא , מוסריות והפקרות פרטיי�

על החופש שנית� לחברי שתי המפלגות , הכתבה מספרת על המאבק הציבורי להביא לתיקו� החוק
  : שיקול דעת� ועל פער דורי בנושאיפל להצביע ע

כי הדור הצעיר בבריטניה אינו שות� למשפטי� הקדומי� , כיחי�כל הסימני� מו"
כדי , מערכת ההסברה מכוונת איפוא דווקא אל הדור היש�. הפוריטאניי� של דור הורי�

והחוק , הסובלנות והצביעות הוויקטוריאניות�שיבוערו השרידי� האחרוני� של אי
  ."והגישה הנפשית של הע� יותאמו אל המציאות של ימינו

אבל אי� ספק שהכתב ועור� העיתו� חושבי� ג� על המצב , ראל אי� כלל דיו� על החוק המקומיביש
 גליקשטיי� על פרשה ' בלונדו� ח"דבר" מדווח סופר �26.1.1958 ב. בישראל כשה� מביאי� דברי� אלו
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נו אי, שלא ידע על ההזרעה, ולכ� הבעל,  בגדר ניאו�אינהשופט בריטי קבע שהזרעה מלאכותית . אחרת
,  ולכ� זו פעולה ראויה לעונש,טע� שמדובר בחטא, ר פישר"ד, הארכיבישו� מקנטרברי. זכאי לגט

�שהומוסקסואליות היא חטא ולא , והכותב תמה על הסתירה בי� עמדה זאת לבי� עמדת הארכיבישו
 "דבר"השישי של �אותו כתב עמד ג� מאחורי מאמר ארו� שהופיע בשני חלקי� בגיליונות יו�. פשע

המאמר פורס� למעלה ). 23.1.1959, 9.1.1959 ,"? חטא או פשע–הומוסקסואליז�  ("1959בראשית 
כנראה בעקבות , המאמר מדגיש .ח"א� הוא מבוסס לגמרי על הדו, ח וולפנד�"משנה אחרי פרסו� דו

 אנגליה, יש סנקציות שליליות על יחסי מי� בי� גברי� בגרמניה; שיש גישות שונות לתופעה, ח"הדו
  .בלגיה וצרפת, הולנד, אבל אי� ענישה בדנמרק, ואוסטריה

כי מעשי� הומוסקסואליי� ה� בחזקת פשע בכל , נמצא איפוא שהדעה המקובלת"
מדינות רבות מתייחסות היו� להומוסקסואליז� כאל . מדינה אינה מתאימה למציאות

לת ובטובת שכל עוד אינה פוגעת בשלו� הזו, א� תופעה, בלתי נעימה, תופעה מכוערת
  ".שאי� החוק חל עליו, הציבור היא בחזקת עניי� פרטי

שיש ג� אקטי� מיניי� בי� , לות הכתביח או מ"ולא ברור א� זה תרגו� מהדו, המאמר חוזר על הטיעו�
�נפש אצל אנשי� בריאי� ונורמאליי� לא פחות מיחסי�מבחילי� ומעוררי� שאט"גברי� לנשי� שה� 

ח שלא הופיע "טיעו� מהדו". כ� אי� המדינה מתערבת בה��פי�על� וא�,מי� בי� הומוסקסואליסטי�
צמתה יכולה להשתנות ושע" שקיימת באנשי� מסויימי� נטייה הומוסקסואלית"במאמרי� קודמי� הוא 

אד� כל הדרגות �נית� למצוא בבני"כלומר , "הכל או לא כלו�"אי� מדובר בתכונה של ; במש� החיי�
 וכלה בבעלי נטיה לשני המיני� או נטיה חולפת ממי� [...]לי� גמורי� האפשריות החל בהומוסקסוא

ח וולפנד� מסיק מקיו� הדרגות השונות של "דו)". תופעה שהיא די שכיחה בגיל ההתבגרות(למי� 
ח ג� "הדו; "שאי� לראות בהומוסקסואלי� משהו נבדל לחלוטי� משאר האנושות"הומוסקסואליות 

שני הציטוטי� ה� " (אפשרות מסוימת של ריפוי וטיפול בצורות מסוימותמעיד על "קובע שסול� קינסי 
  : הכתב מסכ� ואומר80). כפי שתורגמו והובאו בעיתו�,ח"מהדו

 
80 Kinsey scale אלפרד קינסי ושותפיו בשני כרכי� מפורסמי� על התנהגות מינית של גברי� על ידי הוצע 

בחיבורי� אלו טענו המחברי� שנית� למיי� גברי� ונשי� לפי מידת משיכת� ). 1953(ושל נשי� ) 1948(
. גדול מהנחקרי� והנחקרות שלה� נמשכי� לשני המיני�ה� דיווחו שחלק . מינ� ולבני המי� השני לבני

. נורמלי�תפיסה שההומואי� והלסביות ה� מיעוט קט� ולאבמסקנה זו הייתה חשובה ביותר במאבק 
 כשיעור ההומואי� 10%ח של מיניות הגברי� הוא ג� זה שאחראי למספר המיתולוגי של "הדו

איו� יוק מיני ע� גבר אחר בחמש השני� שקדמו לרברי� שהגיעו לסיפגזה היה המספר של . באוכלוסייה
ג� , ולמרות הבעייתיות בקביעה מיהו הומו, ת המתודולוגיות במחקר של קינסי וחבריוולמרות הבעי. את�

הייתה , לעובדה שמדובר במספר כה רב של גברי� שהתנסו בחוויה מינית ע� גברי� אחרי�, לממצא זה
וג� על , שהבינו שמספר� הרבה יותר גדול ממה שחשבו עד אז, השפעה עצומה ה� על ההומואי� עצמ�

. שהחל להבי� שאי� מדובר במיעוט קט� של אנשי� הסובלי� מהפרעה כלשהי, עמדות בקרב הציבור הרחב
 ALFRED C. KINSEY, WARDELL B. POMEROY & CLYDE E. MARTIN, SEXUAL BEHAVIOR IN THEראו 

HUMAN MALE (1948). שה כ� יהא על מיניות ה לעברית ואילו ז�על מיניות הגבר לא תורג מעניי� שהדוח
 גבהארד ' מרטי� וופאול ה'קלייד א,  פומרוי'וארדל ב, רלס'אלפרד צ, קינסיאלפרד  הופיע בעברית

על קינסי ראו ג� רוני ליבובי� . )1954, �מימתרגלבנו�  צחקעמי וי�  ב�חמ�נ( התנהגותה המינית של האשה
 החוג – אוניברסיטת חיפה, עבודת גמר( והיחס למיניות בראשיתה של המלחמה הקרהקינסי  .אלפרד ק

עבודת גמר ( היסטוריה של המחקר האקדמי על הומוסקסואליותמיכאל בקמ� ; )1996, להיסטוריה כללית
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אמירה ברורה זו יש בה כדי להפרי� הרבה דעות קדומות לגבי הומוסקסואליסטי� "
יה� אד� כעדה שפלה של פושעי� מנווני� העושי� מעש�המצטיירי� בעיני מרבית בני

שהתנהגות� של , אמת נכו� הדבר. באפלה והמוכני� לבצע כל פשע שהוא למילוי זממ�
הומוסקסואליסטי� בארצות שהחוק מטיל עונשי� כבדי� על מעשיה� דומה מאוד 

, יש לה� שפת רמזי� משלה�, ה� מתכנסי� בקבוצות: להתנהגות תנועות מחתרת
י� מה� אי� בה� שו� סימ� מ� א� רב. טבעת או תנועות ידי�, לעתי� א� צבע לבוש

נשיות מופרזת או גנדרנות : הסימני� החיצוניי� שההמו� מונה בה� בדר� כלל
   ."רכרוכית

אינה צריכה " הכרה בקיו� התכונה ההומוסקסואלית"ש, החלק הראשו� של המאמר מסתיי� בהבהרה
שי� הומוסקסואליי� ואינ� או מתירי� מע' התירו' כי וולפנד� וחבריו [...]לידי מסקנה מוטעה "להביא 

 שכתב 81,סר'יוסטאס צ, המאמר נשע� על דעתו של פסיכיאטר אנגלי". רואי� עוד בכ� משו� גנאי
אלא ג� ע� נטיה לכל מיני , כל אד� נולד לא רק ע� נטיה להומוסקסואליות"ש, ח"בעקבות הדו

, מתגברי� על דחפי� כאלואלא שרוב האנשי� , "רצח והתאבדות, פארוארסיות מיניות וכ� לגילוי עריות
החלק .  שהתנהגות הומוסקסואלית רצויהאי� משמעה ,"טבעית"יה הומוסקסואלית יטנכ� שהעובדה ש

אינ� חסרות "שהטענות מדוע יש לשלוח הומוסקסואלי� למאסר , השני של המאמר מתחיל באמירה
 הומביא כאסמכת, המאמר מסביר בהתחלה מדוע אי� מדובר במחלה". ברוב� ה� מופרכות"א� " משקל

, סר'בעקבות הספר של צ. לפיה הומוסקסואליות מגבירה גבורה בקרבש, את העמדה היוונית הקדומה
 לא מתכונות טבעיות אלא מאמונות [...]מיחסנו נובע ] של היווני�[כי ההבדל בי� יחס� "המאמר קובע 

וג� מעול� ,  ובני סיביריהטיבטי�, דוגמאות נוספות של אינדיאני� בצפו� אמריקה". ועמדות קנויות
מחלה יותר מגבנות או ] הומוסקסואליז�[אי� הוא . "מפריכי� את העובדה שזו מחלה, יי�חלי הבע

, א� מכל מקו� לא לעונש, ואולי א� לבידוד, וכשאר מומי� זקוק הוא לטיפול, פסחות או שאר מומי�
על ' מכבידות'תכונות אלו ג� ה� א� ששלוש , חרשותו או פסחותו, שכ� אי� להעניש אד� על עוורונו

כנראה בעקבות , ולפי המאמר, המאמר מצטט מחקר של הומוסקסואלי� שיש לה� אח תאו�". החברה
 מחייב הדבר, לדעת המאמר. אלוג� האח התאו� היה הומוסקס,  מקרי� של תאומי� זהי��37ב, סר'צ

כמו אונס (לגיטימי או לא , אליהומוסקסואלי או הטרוסקסו, צרי� לשפוט א� אקט מיני. שינוי ביחס
 יהיו מאוסי� [...] ,אול� מעשי� הומוסקסואליי� הנעשי� בי� מבוגרי� מתו� הסכמה הדדית). "היוכפי

  ".אי� ה� מעשי� שאד� חייב לית� עליה� את הדי�, בעינינו מבחינה אסתטית או מוסרית כאשר יהיו
ח מפרי� אות� אחד " ובעזרת הדו,יהקרימינליזצ�המאמר סוקר נימוקי� שוני� שהועלו נגד הדה

היא ,  לא היא שגרמה לשקיעת האימפריות היוונית והרומית.הומוסקסואליות אינה מחלה מדבקת: אחד
יה במספר יביטול החוק לא יגרו� לעל, הזוג לא מערערת את המשפחה יותר מחוסר נאמנות של בני

, וביטול החוק לא יית� לגיטימציה, )טל החוק בו�בהש השוואה למדינות על ידי(העברות כלפי ילדי� 
שהתנהגות "מי ". תמיד יהיו כוחות חברתיי� חזקי� שיתנגדו להתנהגות הומוסקסואלית"כי 

, לסיכו�". ימצא אותה פחות מבחילה משו� שהחוק מתיר אותה] לא[, הומוסקסואלית מבחילה אותו

 
, ש כה�" המכו� להיסטוריה ולפילוסופיה של המדעי� והרעיונות ע– אוניברסיטת תל אביב, א.לתואר מ

2007.( 
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Eustace_Chesser ראו ."סטר'צ"במאמר שמו מופיע כ  81
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מלא אינפורמציה חשובה על אחת ח ענייני "הצליחה לנסח דו] הוועדה[לא זו בלבד ש", כותב הכתב
אד� לגבי כמה ענייני� � אלא שהעיזה לחולל מהפכה במושגי� המקובלי� אצל רוב בני, הבעיות הקשות

זוהי ; "בעול� הרשמי לא העיז לפניה, להוציא כמה סופרי� וכמה פסיכולוגי� ופסיכיאטרי�, שאיש
הפרלמנט והעיתונות עיינו , הממשלה, י� לא קיבלו את המלצותי שעדא�כי , "תעודת בגרות לבריטניה"

  . ח ולא הזדעזעו"בדו
והחיפוש הממוחשב לא העלה , �60 הדיו� בעיתונות העברית בנעשה בבריטניה לא המשי� בשנות ה

 1969ג� אירועי סטונוול ביוני .  ובדיוני� שקדמו לכ��1967 מאמרי� העוסקי� בביטול החוק האנגלי ב
במקרה זה (לא דווחו בעיתונות הישראלית  –יורק � בניו' ווילאג' ני� ימי� של מהומות סוערות בגרי4 –

כדי לוודא  האר� ,דבר ,אחרונות ידיעות ,מעריב, בוצע ג� חיפוש ידני של ארבעת העיתוני� הראשיי�
 האזכורי� �60בשנות ה. נראה שסדר היו� של העיתונות השתנה). שאכ� לא נכתב כלו� על המהומות

ועוד יותר מזה , ביות בעיתונות הישראלית היו בעיקר בהקשרי� של ריגולשל הומוסקסואליות ולס
לא היו שערוריות ריגול , בהקשר של ריגול וביטחו�. תאטרו� וקולנוע, ספרות, בהקשרי� של אמנות

 למלא 1960אבל כאשר עובדי משרד מבקר המדינה התבקשו בחור� , באר�" על רקע הומוסקסואלי"
שכבר אז כתב , ויואל מרכוס, הדבר חולל סערה, )אול על נטיות מיניותבלי לש(שאלוני� אישיי� 

רות יהוא הסביר שיש מדינות שלא שולחות רווקי� לש. הג� על הדרישה, בעיתונות הישראלית
הומוסקסואליי� לקבל מהמונעות "ויש מדינות , דיפלומטי כדי שלא יסבכו אות� ע� נשי� מרגלות

 ,דבר" (שכ� אנשי� כאלה נוח לסבכ� בקשרי ריגול, דותתפקידי� שיש בה� משו� גישה לסו
מרכוס כותב שוב על סכנת הריגול ,  באשמת ריגול�1961ר ישראל בר ב"כאשר נעצר ד). 29.11.1960

כגו� עסקי נשי� או (א� בגלל הסתבכות כספית או סיבות אחרות "שיש אנשי� בכירי� שהסתאבו , ומדגיש
  .  ברוזאת א� שסיבות אלו לא היו רלוונטיות במקרה של, )21.4.1961, דבר)" (נטיות הומוסקסואליות

 בכיכובו של דירק �1961מ" קורב�", אמנות כדאי להזכיר כא� את סרטו של בזיל דירד� לשבהקשר 
ואולי (זהו סרט ראשו� המוצג באר� . �1963ב) אולי בשל הנושא(מה �שהגיע לאר� באיחור, בוגארד

כי מבקר , נטי לענייננווווהוא רל, שבמרכזו הסבל הנגר� להומואי�) מיבזר� הראשי של הקולנוע העול
המבקר טוע� ". החוק האכזר "את בביקורת שלו במפורש מציי�, נו�� זאב רב,דברהקולנוע של 

אלא העובדה שאלה ה� אנשי� חולי� מבחינת ",  העיקר במציאות של הומוסקסואלי�אינהשהסחיטה 
בסרט זה , דריד�, לדעת המבקר". � מסוגלי� לחל� עצמ� מסטיה זוואי� ה, סילו� היצרי� הטבעיי�

מתח חיצוני בלי להסתכ� בניתוח "והוא בוחר בסחיטה כדי ליצור , הוא פשטני ושטחי, ובאחרי�
קשה להניח כי סרט זה הוא אמנ� , על א� יחס הכבוד ללוחמי� נגד החוק האכזרי". "פסיכולוגי מעמיק

נו� היה יכול להיות יותר נדיב �רב". מתח מהנה לפרקי��זהו רק סרט, לוובס� הכ. נשק יעיל למטרה זו
מונח נדיר , "חוק אכזרי" הדיבור המפורש שלו על הואנו מה שחשוב בעניינאבל , ע� סרט חלוצי זה

� בהקשר של ועדת וולפנד� הועלו טיעוני� בעד ונגד דה. באר� בהקשר של החוק נגד יחסי מי� אנאליי�

לא דובר על הסבל של ההומואי� ועל כ� שמדובר בחוק , סחטנותשצוינה ה א�בל א, קרימינליזציה
  .להעביר באופ� משכנע מאוד את הסבל של הומואי� החיי� בארו�, לדעתי,  הסרט מצליח.דכאני

   והשיח על ביטול החוק בישראל�60שנות ה) ב(

. י� לסדר היו� באר�קרימינליזציה שלה עולה כמה פעמ� נושא ההומוסקסואליות ודה�60בשנות ה
ובכל מקרה הנימוקי� המושמעי� בעד ביטול , ייתכ� שהדיווחי� מבריטניה הכשירו את הקרקע לכ�

 כמה גובשה הצעה במשרד המשפטי� במסגרת �1964ב. החוק דומי� לאלו שעלו בדיו� באנגליה
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מכות על א� היזמה סוכלה בהסת, מי� בי� גברי�השינויי� בחוק הפלילי לבטל את איסור יחסי 
כאשר שופט ,  יותר מאוחר באותה שנה הנושא עלה באופ� ציבורי82.קוו בנושאי דת ומדינה�הסטטוס

 אנאליי� ביחסי מי� שעסק י�דק  העליו� חיי� כה� העיר למחוקקי� באוביטר דיקטו� בפספטהמשת בי
חשוב . כמהובהסבגירי�  בי� גברי� יחסי המי�שאולי הגיע הזמ� לבטל את איסור , הטרוסקסואליי�

: ג� השופט כה� אינו מציג את ההומוסקסואליות כלגיטימית וכמכובדת, ח וולפנד�"לציי� שכמו דו
הוא , " גופו מחול[...]ואד� המוסר גופו להנאתו או להנאת זולתו ; אד� המוחל על כבודו כבודו מחול"

אפוטרופסי� על אל לה� לבתי המשפט לשי� עצמ� : "השופט כתב ברוח לונדו�,  ובכל זאת83.כתב
מה שזקוק להגנת� ה� כבודו . בתור שכזה אינו זקוק עוד להגנת דיני העונשי�' טבע'ה[...] . העריות

מזכויות היסוד של האזרח היא שהמדינה לא תתערב בחייו הפרטיי� [...] וגופו וחירותו של האד� 
  ).ש�" (כל עוד אינו פוגע בזכות הזולת שלא כדי�, ובהתנהגותו בחדרי חדרי�

 שהמשפטני� במשרד המשפטי� והשופט כה� נקטו גישה ליברלית יותר בהשפעת יכול מאוד להיות
 84.בניגוד לרוב השופטי� שבאו ממזרח אירופה ורכשו השכלה משפטית בבריטניה, מוצא� הגרמני

קרימינליזציה ,  נפוליו�על ידי לגליזציה של יחסי מי� בי� גברי� במדינות שנכבשו הייתהבגרמניה 
א� שופטי� ומשפטני� שגדלו בתקופת ,  ודיכוי חמור בתקופה הנאצית�1871 עקבות איחוד גרמניה בב

ווימאר הפנימו אולי יחס ליברלי יותר ומודעות לתנועה משמעותית נגד איסורי� פליליי� בעשורי� 
, הסתייגו מהערתו עמי�ב�שני השופטי� שישבו ע� כה� בדי� בפרשת . �20הראשוני� של המאה ה

). 25.6.1964 דבר(כי� חרדי� שהעלו את הנושא לראשונה בכנסת "וררה ג� את חמת� של חשע
�ופע� , )29.6.1964(י "כ כ� מפאג"פע� בתשובה לשאילתה של ח, תשובתו של שר המשפטי� דב יוס

, ח וולפנד�"מהדהדת את דו, )14.7.1964(י "כ שלמה לורנ� מאגו"היו� של ח�בתגובה להצעה לסדר
והאיש אינו יכול , היא מחלה ולא יותר ממחלה"זכירה במפורש וקובעת שהומוסקסואליות אותו היא מ

  85".אלא יש לרפאו, לשלוט בעצמו ואי� להענישו על דבר כזה
 הכתבה .מעריבהכתב המשפטי של ,  הופיעה במעריב כתבה חריגה של יגאל לב�9.5.1965ב

  :מתחילה כ�

ש� כמו אלפי� רבי� בישראל אשר �ו�על, דיברנו חייב להישאר אלמוניעמו האיש "
 אהבה בי� גבר –תנאי סביבה ועיוותי חיי� שוני� הפכו את אהבת� לעקרה ואסורה 

שהיו מאושרי� להיפטר , א� כי קורבנותיה ה� הראשוני�, נרדפת על ידי החוק, לגבר
  מחלה שהחוק הפ� אותה לעבירה ;  כמחלות נפש אחרות–זוהי מחלה . מעונשה

  ." שני�10 מאסר של –אל דינה המאכסימלי הוא פלילית ובישר

 
הובאו אלה באורח מוזר ההסבר לביטול האיסור הפלילי נכלל בדברי ההסבר לשינויי� בחוק הפלילי שכ�   82

לבטל שהייתה כוונה רצינית , אולי, דבר זה מעיד. לכנסת למרות שהסעי� המבטל את האיסור הוצא מהחוק
 על 11' מדווח בשתי פסקאות קצרות בעמ) 18.3.1964 (דברג� . והעניי� טורפד ברגע האחרו�, את האיסור

הנושא , בכל מקרה. שהונחה על שולח� הכנסת, "המבטלת את הענשי� על הומוסקסואליות"הצעת החוק 
בי� היסטוריה  – יניתמ�הדי� בדבר נטייה חד" יובל יונאי אור. וממילא לא הייתה הצבעה, לא עלה לדיו�
  ).1998 (531 ד  משפט וממשל"לסוציולוגיה

 ).1964 (238, 225) 3(ד יח"פ,  לממשלה היוע� המשפטי'נעמי � ב�224/63פ "ע  83
 .82ש "לעיל ה, יונאי  84
 .82ש "לעיל ה, ראו ג� יונאי. 3–2351, 4–2333: 40 כ"כל הדיו� נמצא בד; 2353: 40כ "ד  85
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פרידרי� , אלכסנדר הגדול, אפלטו�,  סוקרטס–הדובר האלמוני מונה שמות של אנשי� מפורסמי� 
,  ומוסי�–יקובסקי 'צ, א� קוקטו'ז, יד'אנדרי ג, וולט וויטמ�, לו'מיכאלאנג, י'לאונדרו דה וינצ, הגדול

  – שהוא הביא את הרשימה

אי� . שפג� זה מכה בעוורו� באנשי ש� ובאנשי� פשוטי� ג� יחד, ל כ�כדי להצביע ע"
אי� עוד תדהמה נוראה יותר לצעיר , להיפ�.  לעצמנו'הצרה הזאת'אנו בוחרי� את 

 –כי האל שלל ממנו את הזכות להית נורמאלי ככול� , מאשר לגלות ביו� מ� הימי�
כי גורל האנשי� . כזר אליו היא תל� ותתא–וככל שיגדל עמה , והעניק לו אהבה עקרה

בלי ציפייה של , בודדי� בלי משענת משפחה, שלנו הוא להיות בודדי� כל ימיה�
ללא תקווה מאל , אפילו בלי הסיכוי להקי� דור של המש�, חמימות של בית וילדי�

  ."ומאד�

  :הדובר עובר לעסוק בחוק עצמו, לאחר דברי� טרגיי� אלו

יגידו . ומעמידה אותנו בצל של עבריינותואז באה החברה ע� מערכת חוקיה "
עצ� האיו� על כל אחד , אול�. אבל כמעט שאי� משתמשי� בחוק זה, נכו�: המשפטני�

יו� בידי כל אחד שיכול לפטרנו � איו� המוסר אותנו יו�, בחברה ובבית, מאתנו בעבודה
� שדי איו, לגרשנו מהדירה על עבירה כזאת, מעבודה בגלל היותנו עברייני� פליליי�

בו כדי להעיב על חיינו כול� ולהופכנו לחיות נרדפות הנסות משוטה המצלי� של 
  ." ללא מוצא–החברה 

, זהו הדובר ההומו הראשו� שמדבר בשמו בעיתונות הלגיטימית בישראל, לפחות לפי מה שאני מצאתי
עידי� ה� על עצמת הדברי� מ. צרי� להיכנס לדברי ימי ההומואי� באר�, 9.5.1965, ואולי ג� תארי� זה

י� לא היו חלק מהעול� יתפיסות שעד, הסבל וה� על עומק הפנמת התפיסות ההומופוביות החדשות
  :יגאל לב מדווח בהמש� על שיחותיו ע� פסיכיאטרי�. החברתי בישראל דור אחד קוד�

איננה באה מתו� ;  ואיננה באה משחיתותו המוסרית של האיש–זוהי מחלה , ראשית"
אי� מה לדבר על ריפוי מושל� של  [...]. כדר� המחלה המכה ללא אבחנהאלא , רצו�

להקל על האד� לשאת : מה שאפשר להשיג על ידי טיפול טוב הוא. ההומוסכסואלי�
הפסיכואנליזה יכולה : כלומר.  זה'אות קי�'כי הוא חייב לחיות תחת , את הרעיו�

. וחו כחטוטרת אצל הגיב�במ, שבעצ� מומו זה איננו חטא, להשפיע על האיש שירגיש
בהרגשה בריאה יותר וללא הנטל הנורא של , על כ� היא מאפשרת לו לחיות בלא בושה

  ".אש� תמידי

� יאבל אז מוסי� חידוש שלדעתי עדי, עמי�לב מצטט באריכות את ההערה של השופט כה� בפרשת ב�
, גובת דובר המשטרההוא משיג את ת. לא נכתב עליו בהיסטוריה המשפטית של ההומואי� בישראל

בה� הוא מורה לה ש ,המספר על הנחיות בכתב של חיי� כה� כיוע� המשפטי של הממשלה, מ נש"נצ
הדובר מוסי� ". א� ה� מבוצעות בי� מבוגרי� מתו� הסכמה, להתעל� מעברות של משכב זכר"

,  למשטרההודיע לפני חודשיי�, זאב�מר ב�, היוע� המשפטי הנוכחי"אבל , שהמשטרה אכ� נהגה כ�
הכתב לוח� על הדובר ושואל אותו א� ".  ועל כ� ה� מתבטלות–שהוא אינו מזדהה ע� הנחיות אלו 



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  יובל יונאי

952 

 ולא נעשה [...]אנחנו לא נשלח כוחות משטרה מיוחדי� : "ונענה, המשטרה עשתה פעולות מיוחדות
  86."זכר בהסכמה מיבצעי� מיוחדי� כדי לגלות משכבי

 –איננו רואה בשאלה עדינה זו ", זאב� משה ב�, יוע� המשפטי שהנטע�כתבה ב, למרות דברי הדובר
עליה שהמספר על הצעת החוק הממשלתית לבטל את האיסור הפלילי , זאב�לב מצטט את ב�". עבירה

הגשת "אבל הוא מוסי� שבכל מקרה . ומביע צער על כ� שהממשלה לא אישרה זאת, סיפרנו לעיל
 יש סמכות ליוע� �כר וג� אח, "לעצמו דבר נדירשהוא , כל בגילוי המעשה�משפט תלויה קוד�
היוע� נשאל . "באיזו מידה יש בכלל עניי� ציבורי להעמיד על מעשה כזה לדי�"המשפטי להחליט 

שהממשלה דחתה הצעת תיקו� זו , שאי� להתעל� מכ�", ותשובתו היא, אפוא לפשר המכתב למשטרה
  ".ועל כ� יש לראות את המעשה כעבירה

לפני שאדו� בכ� אני רוצה לתאר את ? הא� היה שינוי או לא היה שינוי? ודה זומה פירוש אפיז
י מעלה "כ יעקב גרוס מאגו"ח, כחודש לאחר הכתבה של לב, �16.6.1965ב. המש� הפרשה בכנסת

הוא ". ביטול עונשי� על עברות פליליות על ידי הוראות אדמיניסטרטיביות"הצעה לסדר היו� בכותרת 
ומוסי� , הופיעה בהבלטה הודעה שהיוע� המשפטי ביטל הוראה של חיי� כה�טוע� שבעיתונות 

המבטלת , הציבור נדה� לשמוע בפע� הראשונה על קיומ� של הוראות אדמיניסטרטיביות אלה"ש
הדובר מזכיר את ). 2195: 43 דברי הכנסת(" עונשי� חמורי� על פשעי� מוסריי� בעלי עניי� ציבורי

; עו� שמדובר במחלה מיניתיעמי ומתנצח ע� הט�יטר דיקטו� בפרשת ב�נסת בעקבות האובכהדיו� ב
" אינ� יכולי� להיגמל] שהקלפני� [[...]סטיה חולנית "כי מדובר ב" בהסכמה"הא� יש להתיר קלפנות 

הסרת פחד העונשי� כמוה כהתרת רצועת החוק "? והא� מחלת הקלפטומניה מצדיקה גנבה? ממנה
באותו דיו� עולה ג� נושא ). ש�" (וה כעידוד לעבריינות ולתיעובכמ, בפני הגל העכור של הפשע

זאב �וב�, שנראה שג� בעניינ� הורה היוע� המשפטי כה� לא להגיש תביעות, ההפלות המלאכותיות
  . את הוראה זוביטל

הוא טוע� שכל עוד הוא שר . שר המשפטי� דב יוס� עונה להצעה ובעצ� מתחמק מהנושא
הוא ". שישימו לאל את חוקי המדינה בהוראות אדמיניסטרטיביות"את ידו ת� יהוא לא י, המשפטי�

אבל כל עוד , "זכר� אחד מה� הוא החוק בדבר משכב", אומר שיש חוקי� שהוא באופ� אישי אינו אוהב
ומכחיש ,  שני�10–9כתב לפני  )כה�( יהוא אומר שאי� טע� לבדוק מה היוע� המשפט. זה חוק, זה חוק

איזה בחור . זכר�הוא לא נת� שו� הוראות בעני� עבירת משכב. "� הנחיות חדשותשהיוע� הנוכחי נת
כבר ] חסרה מלה[וחבר הכנסת גרוס , בלי לדעת מה הוא כותב, וכתב, ישב והיה צרי� לכתוב מאמר

ושר המשפטי� עונה שהמשטרה , גרוס לוח� לקבל הבהרות שהחוק תק� ונאכ�). 2196: ש�" (נבהלי�
. והחוק הוא חוק כל עוד הכנסת אינה משנה אותו, והפרקליטות היא שמחליטה, צהבכל מקרה רק ממלי

  .אבל נראה שג� כוונה זו לא התממשה, הוא ג� מזכיר שיש כוונה להביא לדיו� הצעה לשינוי החוק

 
 מפורס� מכתב של �18.5.1965  ב.האר�התארי� הזה גיליתי ג� אזכור של הפרשה בבחיפוש ידני בסביבות   86

הכתב , לטענתו.  הוא טוע� שהמשטרה לא קיבלה הנחיות חדשות מהיוע� המשפטי הנוכחישבו, מ נש"נצ
ושהוא דווקא הדגיש שאי� כל חדש בקשר לטיפול , לא הבי� מה הוא אמר על הפלות מלאכותיות

מגיב על המכתב ומתעקש שנש אמר לו שהיוע� הנוכחי ) שלא זוהה בש�(ר האר� סופ. בהומוסקסואלי�
 שאכ� פרסמו אות� ,רוזאל� פוסט'גומ מעריבושהוא אמר דברי� דומי� לכתבי� מ, ביטל את הנחיות כה�

 .�11.5 וב�9.5ב
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אבל , ומדיניות התביעה והמשטרה לא השתנתה, בפועל לא נראה שחל שינוי במצב ההומואי�
מציה להוראה מפורשת לא להתייחס יזאב חש שהוא לא יכול לתת לגיט�נראה שהיוע� המשפטי ב�
כ גרוס לשר המשפטי� מראה שמדיניות היוע� "הוויכוח בי� ח, בכל מקרה. להפרות של חוק של הכנסת
כ� שאי� פלא שההומואי� שראיינתי לא , ושר המשפטי� א� מתכחש לה, המשפטי לא הייתה גלויה

התלויי� בהחלטה של פקיד ממשלתי , עמד המעורער של ההומואי�זה ג� מראה את המ. ידעו עליה
יותר מאוחר משפטני� . ושצריכי� לסמו� על הגנתו מהחוק עצמו,  לממשלההיוע� המשפטי, אחד

 מידה רשאיות רשויות החוק ובאיז, ת היוע� המשפטי כדי לעסוק בשאלהי של הנחיהישתמשו בדוגמ
אבל ה� יעסקו בשאלה ,  הרשות המחוקקתעל ידיבעו להפעיל שיקול דעת באכיפה של חוקי� שנק

   87.העקרונית ולא יתפנו לחשוב על האנשי� שנפגעו ישירות מהחוק

  העול� הזה) ג(

אמרתי שזו פע� ראשונה שהומו מדבר בשמו בעיתונות , כאשר סיפרתי על הכתבה של יגאל לב
 ,"העול� הזה"ת גדולות בההסתייגות נבעה מכ� שכמה שני� קוד� הופיעו שתי כתבו. הלגיטימית

� אלו לרבותתק� את המפלגות הממסדיות , השבועו� שחרג מגבולות השיח הפוליטי המקובל באר
 פרס� בתו� כ� .לב של העתונות הממסדיתהוהעלה סוגיות חברתיות שלא זכו לתשומת , שבאופוזיציה

� כדי להגביר את  ג� תמונות של נשי� על גבול הפורנוגרפיה והבליט סקנדלי� מיניי�השבועו
, אחת המרואיינות.  הומוסקסואליות הייתה קשורה לשני הצדדי� של מגזי� סכיזופרני זה88.המכירות

שבא לחשו� את , "העול� הזה"סיפרה שהיא הופתעה לגלות בוקר אחד צוות של , מרצה באוניברסיטה
  89".הפרופסור הלסבית"

הכתבה . אביב�קהילה הלסבית בתל כתבה גדולה על ה"העול� הזה" התפרסמה ב�23.3.1960ב
. ב.ר. תחת הש� ש�1960שפורס� באופ� פרטי ב ,"הדווקאי�", דופ��הייתה קשורה לפרסו� ספר יוצא

שחלק� , מתארת ברומ� חיי� של קבוצת צעירי� ישראלי� בני התקופה, מנח��שרה רינה ב�, המחברת
כותרת קטנה יותר ; "בישראלהבעיה הלסבית : "צעק "העול� הזה"השער של . לסביות והומואי�

 Miss“עליו כתוב שסרט לגופה ושה י תמונה של א;"כיצד מתפשטת בישראל אהבת הנשי�"אמרה 

Lesbos”; שהצביע על הדמות אמר � Dany(דוברסו� ". מורת� של הלסביות בישראל, דני דוברסו�" ח

Dauberson ,1925–1979( ,אליבא , והפכה ויה שלהיה שהתפרסמה ג� בזכות הלסביות הגליזמרת צרפת
המגזי� יודע לספר שדוברסו� זכתה בתחרות .  לסמל של התנועה הלסבית בעול� כולו,"העול� הזה"ד

הכתבה מרכלת על . מופיעה בשערהפשר התמונה , כנראה, וזה, "מלכת הלסביות"גלויה בפריז בתואר 
שאחת מה� , רות ישראליותוג� מזכירה שיש לה חב, קשריה ועל הרומני� שלה בצרפת ובארצות אחרות

  ".אביב�גרושתו של אחד האנשי� המפורסמי� בתל"היא 

 
 .46ש "לעיל ה, יונאי וספיבק  87
 Oren Meyers, Memory in Jurnalism and the Memory of Journalism: Israeli Journalists and the ראו  88

Constructed Legacy of Haolam Hazeh, 57 J. COMM. 719 (2007); Oren Meyers, Contextualizing 
Alternative Journalism: Haolam Hazeh and the Birth of Critical Israeli Newsmaking, 9 

JOURNALISM STUD. 374 (2008). 
 .הזה העול�מ" הלסבית הפרופסור "הייתה מה� ואחת, לסביות כמה ג� ראיינתי, 61 ש"בה ללעי כאמור  89
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רכילות מעי� זו והתמונה שהוזכרה לעיל לא יכלו להופיע בשו� עיתו� אחר באר� באותה תקופה 
 שהיו למגזי� קוראי� נאמני� וא�, )�1965  החל להופיע ב,"בול" ,השבועו� המתחרה והפורנוגרפי יותר(

, לעומת זאת, בתו� הקהילה ההומואית והלסבית. לא היה חשו� לתכני� שלוכלל יבור רוב הצ, רבי�
ולכ� ג� לכתבה אחת מהסוג הזה יש משמעות רבה , לאוז�השמועות על כתבות רלבנטיות עברו מפה 

מופיעה " ח מיוחד"דו"הכתבה המתוארת כ". מחתרת"לתפיסה העצמית של אלו שכבר היו חלק מה
מגולל בפע� הראשונה "ספר ה ,"הדווקאי�"הכתבה מתמקדת ב". ביות בישראלגל הלס"תחת הכותרת 

�הכתבה את העול� ההומומביאה , דר� דיבור על הווי זה". תיאורי� של הווי הומוסכסואלי בישראל

  :לסבי לידיעת הקוראי�

איש לא הישלה עצמו שתופעות אלו אינ� קיימות . לסביות קיימות בכל חברה"
 תהפרטי בשני� האחרונות חרגו תופעות הומוסכסואליות מהמסגרת [...]א� , בישראל

כיו� קיימי� כבר . התפשטו וחדרו לחוגי� מתרחבי� והולכי�, של העוסקי� בכ�
בדומה לזה , שגיבשו הווי חברתי, בישראל מוקדי� וחברות של בעלי נטיות אלה

  ."שהשתרש בארצות כמו הארצות הסקנדינביות וצרפת

שאינו מסתפק עוד , פתח חוג של הומוסכסואלי� ולסביותבישראל א� ק� והת"
בתור , הופעת הלסביות בפומבי. בשמירת התופעות המיניות האלה התחו� הפרט

הופעת חברות , )1174העול� הזה (ג� �במקומות כמו המרת� של איזי ברמת, שכאלה
החברה ואורגיות על רקע זה הנערכות ג� בחוגי , לסביות בחוגי� הבוהמיי� של ישראל

  ).12' עמ" (מעידי� על כ�, הגבוהה הישראלית

מנסה להעביר הווי זה בעזרת הכתבה  הספר חוש� הווי זה שלא היה מוכר לציבור הרחב ו,הכתבהלפי 
הכתבה מזכירה מועדו� . בה� יש מפגשי� מיניי� מגווני�שהדגש הוא על מסיבות ו, ציטוטי� מהספר

, כנראה,  רמז– שיש כל שבוע מסיבות אצל תעשיי� עשירומזכירה ג� , התקיימו מסיבות כאלושבו 
" תופעות בודדות אלה מעידות על התפשטות הלסביות באר�"הכתבה גורסת ש 90.לפרוו� סטפ� בראו�

לסביות כמעט לא פונות לייעו� , מסביר שבניגוד להומואי�) ?ת(הכותב. ושואלת מה ממדי התופעה
ח קינזי "בהמש� מוזכר דו. שר להערי� בכמה נשי� מדובר� לסביות אפעולכ� רק משיחות , פסיכולוגי

 מחבר הכתבה טוע� 91,הברית�צותניות בארי ותיאר התנהגויות מ�1954שה שיצא ביעל מיניות הא
,  אחוז�23שהשיעור של נשי� אמריקניות שהתנסו ביחסי מי� ע� נשי� הוא כ, ח"בהתבסס על הדו

אי� ספק "אבל , "ב"סר החפשי יותר בארהבשל המו"הרבה פחות , כנראה, וטוע� שבאר� זה
  ".הגיעו כבר היו� למצב בו מהווה הלסביות תופעה חברתית בולטת בישראל] הלסביות[ש

 
של "  הסרט–סטפ� בראו� "עומדי� במרכז הסרט התעודי המצוי� ) 1990–1914(חייו של סטפ� בראו�   90

גו וז�ב�, כנראה, פרשת יחסיו של סטפ� בראו� ע� מי שהיה). תסריט(וניר שנהב ) בימוי(איתמר אלקלעי 
 .)18.5.1994, פורס� בנבו( בראו�' ראט נ 3441/90 )א"מחוזי ת ('התבררה בתיק עז

 בפרק די ארו� ע� מדובר. הדוח מכיל פרק די מפורט על יחסי מי� בי� נשי�. 80ש "לעיל ה, ' ואחקינסי  91
ברית כמעט יחיד בדרגת פירוט כה רבה בעהמקור הלמרות שזה היה . נתוני� מספריי� ודוגמאות קליניות

 על ידי וג� לא ההומואי� המרואייני� על ידיהכר� לא הוזכר לא , )ג� על הומואי�, ובעצ�(על לסביות 
 . הלסביותהמרואיינות 
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אחד הפסיכיאטרי� . "פסיכולוגי הדומיננטי של התקופה�המש� הכתבה מתחבר לשיח הרפואי
המכונות לסביות ה� רוב הנשי� " ומסיק ש,פורש תאוריה פסיכואנליטית מפורטת" הידועי� בישראל

". אול� מסיבות של משבר נפשי חזרו להומוסכסואליז�"שקיימו יחסי� ע� גברי� , "לסביות למחצה
מעניי� שעדות מומחה זו מובאת . ריבוי הלסביות הוא אפוא עדות למצב משברי בחברה הישראלית

ומדבר על סיבות פורש תאוריות אחרות מדבר בגלוי ההפסיכולוג דויד רודי , לעומתו. ש� בעילו�
  .שונות להומוסקסואליות נשית וגברית

, על הנעשה מעבר לי�" כתבנו בלונדו� "אי� מדובר בדיווח שלמעניי� שעוד  , להסברי� עצמ�פרט
 של מומחי�  על התרחשויות בישראל הכוללת חוות דעתכתבת מחקר רצינית של השבועו�באלא 

על ו, בשלת התנאי� הפסיכולוגיי� והסוציולוגי�על ה, יש הסבר של מה שקורה באר�עוד . מקומיי�
בניגוד לדימוי .  החופשיות יותר מבחינה מינית,ה מארצות מערב אירופה ואמריקהיעליההחשיבות של 

 [...]לסביות גלויה " כא� מדובר על ,מעריבכ� ב�של הכתבה של יגאל לב חמש שני� אחר" מתבכיי�"ה
המגזי� ". גנו על אורח חייה� באידאולוגיה מנומקת ומבוססתה] ו[...נשי� שהצהירו על עצמ� כלסביות 

לא כל כ� כצור� פיסיולוגי , בחברה בוהמית יש נטיה מוגברת להומוסכסואליז�"מספר ג� כל כ� ש
 כל להקה זרה של מוזיקאי� או רקדני� ,לטענת הכתבה".  אלא כמחאה נגד הדפוסי� המקובלי�[...]

הצגת הלסביות . לאומית��הלסביות המקומיות ע� הקהילה הבישהגיעו לאר� חיזקה את הקשרי� של 
� לא, תית היא כמוב� חיובית הרבה יותר מהצגתה כמשהו סוטהומנוכמשהו שמאפיי� קבוצת אוונגרד א

 כ�  שהופיעה שבועיי� אחר,מנח��רינה ב�, "הדווקאי�"כתבת דיוק� על מחברת . מוסרי או פתולוגי

, על יחסיה ע� הוריה, מנח��באופ� אוהד מאוד על התבגרותה של ב�מספרת ) 6.4.1960, 1176גיליו� (
�הכתבה מציירת את ב�. על חייה החברתיי� ועל הדח� שהניע אותה לכתוב את הספר, על לימודיה

הטבע העניש "לא כמישהי שזקוקה לרחמי� או ש, ביקורתית ועצמאית, פעלתנית, מנח� כאשה יצירתית
לעתונות לא "אבל , מנח� חשבה לכתוב סיפורי� קצרי��ב�,  הכתבהיפל מעניי� לציי� ג� שע". אותה

 התפעלות ומבטיחי� הבטחות שמעול� לא �מביעי, עורכי� היו קוראי� את סיפוריה. יכלה לחדור
ציטוט זה ממחיש את מגבלות השיח של ". 'אבל אולי תתני את זה לעתו� אחר, זה טוב '[...]התגשמו 
  .התקופה

" וידויה של לסבית"מופיע בצורה בולטת מאוד סיפור בגו� ראשו�  "קאי�הדוו"לצד הכתבה על 
אמנית ישראלית ידועה מתארת את דרכה אל אהבת הנשי� ואת ההווי הלסבי : "ע� כותרת המשנה

�שה ואת התפתחות י את השתלשלות הרומ� הראשו� שלה ע� איבשהצורה בהמספרת מתארת ". באר
היא מספרת על ).  בעת הופעת השבועו�24 המסופר היא בת יפל ע (15התודעה הלסבית שלה מגיל 

 בי� –חתונות לסביות  טכסי� של"כולל , ל"חברותיה הלסביות באר� ועל מפגשי� ע� לסביות בחו
היא חותמת את ". סכסואלי שהשיא אות��כולל כומר הומו, אשה לאשה ע� כל הסדרי� הפורמליי�

  :סיפורה האישי כ�

�על כל אד� ברחוב אומרי� שזה הומו. בעיה הזאת בכללבאר� אי� מביני� את ה"

. אבל מוטב שלא יסתכלו עלינו כעל אנשי� לא נורמליי�, סכסואליסט או שזו לסבית
  ." אולי יותר משאר האנשי�–אנחנו נורמליי� 

.  מבכה את מר גורלהואינההדוברת מגלה אסרטיביות ונחישות , בניגוד לכתבתו של יגאל לב, ג� כא�
את קיומ� כפי שהוא כאילו אוסר את " אוסר"שהחוק אינו ,  מכיוו� שמדובר בלסביותהא� זה

בעיקר , בחיפוש הממוחשב של העיתוני� היו מעט מאוד אזכורי� של לסביות? ההומוסקסואליות
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אבל . במאמרי� פסיכולוגיי� שדיברו על הומוסקסואליות נשית כחלק מהתופעה של הומוסקסואליות
אפשר להיווכח . "העול� הזה"לאופיו המיוחד של , הלסביות קשורה ג� למדיו�ההצגה החיובית של 

 ,"העול� הזה" של 1278בגיליו� , הכתבה על הלסביות בכ� מכתבה שהופיעה שנתיי� בדיוק לאחר
כפי שהכתבה על הלסביות הייתה הפע� ". על ההומוסכזואליז� בישראל: ח מיוחד"דו"תחת הכותרת 

  :הכתבה פותחת כ�. כ� ג� הכתבה על ההומואי�, סיקור עיתונאיהראשונה שהנושא זוכה ל

  .מחתרת חשאית קיימת בישראל"

היא מקיפה כמה אלפי חברי� . הפועלת זה שני� מספר, זוהי מחתרת מבוססת ומאורגנת
�פקיד בכיר במשרד , שר בממשלה: נמני� עליה בי� היתר. פעילי� בכל חלקי האר

�, � החונה באר�"מספר קציני� מכוח החירו� של האו, כמה אנשי רוח מפורסמי�, החו
  .אמני� ותעשייני� עשירי�, עתונאי�

ומקומות המפגש שלה� , אנשיה מוכרי� לה. קיומה של מחתרת זו ידוע למשטרה היטב
למרות זאת אי� המשטרה נוקטת נגדה פעולה כלשהי וא� . נמצאי� תחת פיקוחה

  .מתעלמת ממנה באדישות

, היא אינה מתעניינת בבעיות מדיניות. הווה סכנה לשלטו�כי מחתרת זו אינה מ
וא� . זיי�� � כספיי� וא� לא כלייתומכ, אי� לה מנהיגי�. כלכליות או חברתיות, צבוריות

העתק של , אמנ� החוק הישראלי הנוהג במקרה זה ]... [על פי כ� היא מאורגנת היטב
זכר הוא � החוק משכבלפי. מתייחס להומוסכסואליות בחמרה יתרה, החוק האנגלי

טר� . אול� הכתוב קיי� רק להלכה. וכל המבצע אותו צפוי לעשר שנות מאסר, פשע
אלא א� כ� ביצע את , קרה בישראל שמישהו הועמד למשפט או נידו� על פשע זה

מי� ממי� זה הוא �ומספר� של עברייני,  שנה�17המעשה ע� קטיני� שגיל� מתחת ל
 [...]. מועט יחסית

שוררת ביחס לתופעה זו גישה , וק הפוריטאני המיוש� שבספר החוקי�בניגוד לח
סכסואליות הפרעה �ליבראלית מתקדמת במשטרה ובמשרד המשפטי� הרואה בהומו

חיי� , כבר בתקופת הכנסת הראשונה יז� היוע� המשפטי דאז. נפשית ולא מעשה פשע
כל זמ� , יניה�סכסואלי� ולא להתערב בעני�הוראה למשטרה שלא להטריד הומו, כה�

עד היו� מקיימת . שאי� ה� עושי� עברות אחרות ואינ� עוסקי� בפיתוי קטיני�
רק פע� אחת נערכו מעצרי� בקנה מידה גדול בי� אלה . המשטרה בקפדנות הוראה זו

היה זה בעקבות רציחתו של הדקורטור שיפטר . סכסואלי��המוכרי� למשטרה כהומו
  .כי הרצח בוצע על רקע זה אחרי שחקירת המשטרה העלתה [...]

אול� אי התערבותה של המשטרה בצד זה של חיי החברה בישראלית אינה מעידה 
בידיה נמצאי� תיאוריה� וכתובותיה� של מרבית . שהמשטרה מעלימה ממנו עי� לגמרי

לפני שני� . והיא מקבלת דיווח שוט� על הנעשה בחברה זו, סכסואלי� באר��ההומו
חוק שתוציא את �הכנסת לגשש בכיוו� של העלאת הצעתמספר ניסה אחד מחברי 

כפי שכבר נעשה במספר מדינות נאורות , סכסואליות מגדר עבירה פלילית�ההומו
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היה ברור מראש כי בגלל התנגדות המפלגות הדתיות וחברי . שבדיה והולנד, כדנמרק
  ."הרעיו� נגנז. תיפול ההצעה, הכנסת הדתיי� ממפלגות אחרות

ג� שער הגיליו� צעק . הכתבה מתמקדת במעמד� החוקי של ההומוסקסואלי�, ותכפי שאפשר לרא
�ותמונת השער הלקוחה כנראה מהטיילת בחו� תל" מחתרת על הטיילת"באותיות של קידוש לבנה 

 מדברת בגלוי על הוראת היוע� �1962הכתבה מ.  דמויות מטושטשות ברחוב לילי3–2אביב הראתה 
הכתבה במגזי� . �1965 שר המשפטי� בעל ידיאה שהוכחשה בקול רפה אותה הור, המשפטי חיי� כה�

ג� א� שחקני� פוליטיי� בוודאי ידעו על . לא עוררה סערת רוחות, אבל שהגיע לרבי�, ממסדי�לא
  .אפשר היה להעמיד פני� כאילו הדברי� לא נכתבו מעול� ,"העול� הזה"כיוו� שמדובר ב, הכתבה

אבל לא , אזכור כזה היה אמור לחולל סערה תקשורתית. שלההכתבה מדברת במפורש על שר בממ
שהיה מקורב ,  די ברור שמדובר בגיורא יוספטל,לפי עדויות אחרות. איתרתי שו� תגובה על אמירה זו

ל "מזכ, )1956–1947(יה ההמונית יראש מחלקת הקליטה של הסוכנות בתקופת העל, גוריו�� מאוד לב�
שר , )�5 וה�4בכנסות ה(כ "ח, )1959–1956(ייתה בשיא כוחה כשה, י"מפא, המפלגה הדומיננטית

היה מ� , לב  ממחלת50לולא נפטר בגיל ). 1962–1961(ושר השיכו� והפיתוח ) 1961–1960(העבודה 
�יוספטל היה דמות מוכרת בקהילה ההומואית בתל. הסת� ממשי� לכה� בתפקידי� בכירי� א� יותר

; באתרי השיטוט" מסתובבי�"אחד סיפר שהוא היה בי� ה. ישיתוכמה מרואייני� הכירו אותו א, אביב
היה עוזר לו למצוא פרטנרי� , המרואיי�, אבל שהוא, לשוטטהיה ל ואחר טע� שבגלל מעמדו הוא לא יכ

היו ,  המשטרהעל ידיא� מישהו מהמעגל הפנימי של הקהילה היה נעצר , לפי אותו מרואיי�. מיניי�
א� עדויות . יה מרי� טלפו� לשר המשטרה ודואג לשחרר את העצורויוספטל ה, מתקשרי� ליוספטל

האליטה הפוליטית . "העול� הזה"של " חשיפה" מסביר את חוסר ההתרגשות מההדבר, אלו נכונות
שהיה מוכר למי " סוד ידוע היטב"זה היה . והתקשורתית ידעה שליוספטל יש נטיות הומוסקסואליות

מושחתי� ,  המש� הצגת� של ההומואי� כחריגי� מעטי�דבר שלא מנע את, "בענייני�"שהיה 
  .נראה שלשבועו� היה ידוע על ידועני� הומואי� אחרי� .ומסוכני� או זקוקי� לרחמי�

ונראה שזה לא פגע , בהמש� הכתבה מדובר על כ� שיש אמני� ועתונאי� רבי� שה� הומואי�
ושאצלו בבית , � המרכזיי� שהיה הומועור� באחד העיתוני מרואיי� אחד סיפר על סג�. בקריירה שלה�

ולרביני� לא , העור� לא הסתיר את מיניותו סג�, לדבריו. הוא פגש בארוחת ערב את יצחק ולאה רבי�
טיי� ניהל שלאחרונה התפרסמה ג� העובדה שהמנצח והמלחי� לאונרד ברנ. ע� זהבעיה הייתה 

כולל רומ� ע� הקריי� והעיתונאי (� אהבי� ע� בחורי� ישראלי� בביקוריו התכופי� באר הרפתקאות
 עוד הוכחה לסובלנות להומוסקסואליות – וזה לא הפ� אותו לפרסונה נו� גראטה, )עזריה רפופורט

הכותב מזכיר את .  בסו� הכתבה מושווה המצב באר� למצב באנגליה92.בחוגי האליטות התרבותיות

 
 .he.wikipediaראו ג� . 77, 19–17, 6.10.2000 ימי� 7 –ידיעות אחרונות " בבקשה, מאסטרו"אילת נגב   92

org/wiki/%D7%A2%D7%96%D7%A8%D7%99%D7%94_%D7%A8%D7%A4%D7%A4%D7% 
95%D7%A8%D7%98 . ואינו מופיע כעת �המשפט על הרומ� בי� המנצח לעזריה רפופורט הושמט בהמש

לנשק " יאיר טלמור gogay בפורטל �29.11.2005ראו ג� כתבה של יאיר טלמור מה. בטקסט) 2014יולי (
� בזמי� , GOGAY 29.11.2005" את ליאונרד ברנשטיי�

 www.gogay.co.il/content/article.asp?id=3639 .
" �"יודעי ח"היו מפורסמי� אחרי� ש. אביבית� בקרב האליטה התל "סוד ידוע"א� הוא , כנראה, הרומ� היה

א� לציבור הרחב לא היה ) ברוב המקרי� מדובר בגברי�(מינ� �ידעו על מיניות� ועל קשריה� ע� בני
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משתיקי� , אשר מתגלי� מקרי� כאלהכ, באר�"השערוריות הרבות על רקע הומוסקסואלי ש� ומוסי� ש
לפני שני� מספר התגלה אחד ממנהיגי מפלגת פועלי� מסויימת : "הכותב מדגי� ומספר". אות� מיד

העני� הושתק מיד . ברל�השני� נראו במצב עדי� בבית. בחברתו של הוגה דעות מאותה מפלגה
, ואולי כי הוא כיבד, הוכחותאולי כי לא היו לו , אינו שובר את השתיקה "העול� הזה"". וטושטש

אבל ג� מידע זה מראה שידע על ). אינו מפורס� בו "העול� הזה"ער� ש(את צנעת הפרט , במקרה הזה
  .הומואי� מפורסמי� לא הביא לדחיקת� ולפסילת�

�, ומזכירה את החוק ואת הענישה החמורה הצפויה לעברייני�" מחתרת" שהכתבה מדברת על א
). המזוהה ע� יחסי מי� אנאליי�(פאקטו של הומוסקסואליות � של לגלאיזציה דההיא ג� מציירת תמונה 

תיאוריה� וכתובותיה� של "ומספר שבידי המשטרה , "המשטרה מפקחת"אבל השבועו� מבהיר כי 
לנוכח עמדות ". והיא מקבלת דיווח שוט� על הנעשה בחברה זו, סכסואלי� באר��מרבית ההומו
. ר שפיקוח מעי� זה היה דבר מרתיע ומאיי� עבור מרבית ההומואי�ברו, יבור גדולצשליליות של 

התפרסמו טענות שהמשטרה עצרה אנשי� , לאחר כמה מקרי רצח של הומואי� בחיפה, �90בשנות ה
דובר אז על .  שלא הייתה לה שו� עדות שקשרה אות� למעשי הרצחא�המוכרי� לה כהומואי� 

כאשר דקורטור בש� שיפטר נרצח , �1958 ב. רה הכחישהדבר שהמשט, של הומואי�" רשימות ורודות"
, עשרות אנשי� לאחר שהתברר לה ,מספרת" העול� הזה"כפי שהכתבה ב, המשטרה עצרה, אביב� בתל

ונראה שלא היה צור� , ) שהוא היה נשוי והיו לו שני בני�א�(שהיו לנרצח קשרי מי� ע� גברי� , כנראה
ולכ� אולי היה לה� מידע על אנשי� שהיו , � היו הומואי� שהדי היה בכ�; במידע שקשר אות� לרצח

  93.בקשר ע� הקרב�
 השבועו� עור� ניתוח סוציולוגי ,והסבר המעמד המשפטי של ההומואי�" מחתרת"לאחר ניתוח ה

 הכתבה ממיינת את ההומואי� לקבוצות ,בי� השאר. אולי חובבני אבל בהחלט מרשי� בהתחשב בזמ�
, "סכסואלית ובמסיבותיה�מופיעי� בגלוי בחברה ההומו"ה" פעילי�" של יש קבוצה. חברתיות שונות

בעיקר , סכסואליות�שאינ� מעונייני� לתת פומבי לנטיותיה� ההומו "אלה, "מסתתרי�"ויש את ה
�כלומר דו, סכסואלי��ה� לרוב בי"ש, "זמניי�" קבוצה שלישית היא ה94".מחשש למעמד� החברתי

תגבשה לאחר התמסדות החלוקה המינית להומואי� הזהות הביסקסואלית ה". מיניי�
עוד אחת מקבוצות המשנה של . מצאנו התייחסות לנושאשבו וזהו המאמר הראשו� , ולהטרוסקסואלי�

  : המוזכרי� במאמר היא אלו שחיי� בזוגיות95ההומואי�

 
�וחלק מהמרואייני� סיפרו שהמפגש אתו עזר , ומוג� הצייר יוסי שטר� היה מוכר לרבי� כה. מושג על כ

 .לה� להבי� את עצמ�
אי� אזכור מפורש למיניות . 1958בדקתי את דיווחי העיתונות על הרצח שאירע בשבוע האחרו� של אוגוסט   93

��שמספר� הגיע עד כה ל, כל הנחקרי�: " כתוב�3.9.1958ב, דברב. בכתבות אבל ייתכ� שיש רמיזות לכ
כיוו� שהמשטרה משוכנעת ששיפטר קיי� יחסי� הדוקי� ע� , � חוג ידידיו ומכריו של המנוחנמני� ע, 50

ונראה שאכ� מדובר על מעצר של , �יאינ� אופייני, ועוד בי� ידידי הקרב�, מעצרי� המוניי� כאלו". רוצחו
 .יכלו להסיק זאת מדיווחי העיתוני�" יודעי דבר"ייתכ� שקוראי� . הומואי�

 .� לא נוצר בשפה העבריתיאבל הביטוי הזה עדי, "בארו�" היינו מכני� �ה� מי שהיו" מסתתרי�"ה  94
" הומו"בו נעשה שימוש בביטוי ש, לידיעתי, מאמר זה הוא המאמר הראשו�, "הומואי�"אגב המילה   95

ונראה שהכותב משתמש בה� , משמעויות שונות לשני הביטויי�בלא הבחנתי ". סכסואלי� הומו"כתחלי� ל
במקו� זה המאמר משתמש ; כמו היו�" הומואי�"איננו " הומו"הריבוי שלו ל. י� לש� הגיוו�לסירוג
 .לצור� ריבוי" הומוס"בצורה 
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אלא הופ� לקשר נפשי , הקשר בי� אלה אינו מיני בלבד.  גברי� החיי� ביחד–הזוגות "
כל זמ� שהוא ,  א� אחד מבני הזוג לא יבגוד בחברו ולא יבוא במגע ע� גבר אחר.עמוק

בי� הסטודנטי� באוניברסיטה העברית בירושלי� מוכרי� שבעה זוגות . זוגו�חי ע� ב�
  .כ� מפורס� בירושלי� זוג החי יחד זה עשרי� שנה. קבועי� כאלה

� נושאי� במשות� בקיו� בדר� כלל ה. מעטי� מבי� הזוגות עוברי� לחיות בדירה אחת
  ."אול� ישנ� ג� מקרי� בה� מקיי� אחד מבני הזוג את חברו. המשפחה הגברית

כל השיח החוקי שנסקר . אזכור כזה של זוגיות הוא מהפכני, נונעד כמה שזה יראה מוזר לקורא ב� זמ
, אות שאירי�א� אחד לא דיבר על קצב. לעיל עסק בביטול איסור פלילי על צורה מסוימת של מגע מיני

 זוג ועשרות סוגיות נוספות הכרוכות בהשוואת מעמד� של בני ירושה של ב�, חולי� זכויות ביקור בבית
אזכור קיומ� של זוגות פותח את הפתח לשאלות . זוג הטרוסקסואלי� זוג הומואי� ולסביות ע� בני

שהומואי� ולסביות , אהכנר,  שכמוב� ג� הכותב הליברלי של כתבה זו אינו מעלה על הדעתא�, חדשות
  96.זכאי� ג� להכרה בזוגיות שלה�

�, הכתבה עוסקת בצדדי� חברתיי� נוספי� כגו� כאלו המקיימי� קשרי מי� ע� גברי� עבור כס
הכותב . שבע�בארבחיפה וב, ירושלי�ב, אביב�הסלנג המיוחד של הומואי� ומקומות המפגש בתל
הפע� יש התייחסות ו, סיבות קבועות בימי שישימצייר חיי קהילה תוססי� ושמחי� למדי ומזכיר מ

. שהוזכר בכתבה על הלסביות" התעשיי� העשיר"רמז יותר מדויק לסטפ� בראו� מאשר , "פרוו� ידוע"ל
 כשנער� טיהור הצבא 1954סולק בשנת ול "סג� אלו� בצהמי שהיה "מדובר ג� על מסיבות אצל 

גיעה ממשית בקריירה של הומואי� בשל נטיית� מצאתי לפשזה רמז ראשו� ויחיד ". סכסואלי�� מהומו
העיתונאי� , מנהיגי המפלגה, עליה דיברתי קוד� בהקשר של השרשוהוא סותר את הפתיחות , המינית

  .והאמני� ההומואי�
, עולי� מארצות ערב, חרדי�, קיבוצניקי�: הכתב מדגיש שכל פלחי האוכלוסייה מיוצגי� בקהילה

סכסואלי �את ההומו"ש" האד� הנורמלי"מנסה להפרי� את האמונה של הוא ג� .  ועוד70 עד 17מגיל 
מספר� של ההומוס שנית� לזהות� בתור . הנחה זו היא מוטעת מיסודה"וטוע� ש" נית� לזהות בנקל

הוא מסביר שיש ". הוא מועט יחסית, גדרנות� המופרזת או תסרוקת�, שכאלה לפי התנהגות� הנשית
המתלבש , מי� אנדרוגינוס חיור פני� ובעל עור חלקלק"של ההומו כמעטי� שתואמי� את הסטראוטיפ 

רוב רוב� של "אבל בפועל , "צובע את ציפורניו ולפעמי� א� משתמש באוד�, במחלצות צבעוניות
תחו סימני� יהוא מפרט ג� כיצד ההומואי� פ". מתלבשי� ונראי� ככל האד�, ההומוס מתנהגי�

פשוט מסתכלי� זה לזה " ומצטט הומו ישראלי שאומר שבאר� מיוחדי� בכל אר� לזהות אחד את השני
, בדר� כלל, א� הוא מבי� את הרמז מתפתחת. מחייכי�, כאשר תופשי� את עיני האד� השני. בעיניי�

  ".וזה הסימ�. שיחה
היו מאמרי� , 1962 ועל הומואי� במר� 1960 על לסביות במר� ,"העול� הזה"בשני המאמרי� 

 שוב בש� התואר הזה כדי להדגיש עד כמה שתי כתבות אלו חרגו מהטו� של אני משתמש. מהפכניי�
אולי דגלו בקו  ,"חרות"ו "מעריב", "דבר"המאמרי� שנסקרו לעיל מ. המאמרי� בעיתונות הממסדית

 
א� כי ש� מדובר בחתונה של , מינית עולה ג� בכתבה על הלסביות שנתיי� קוד��אזכור של זוגיות חד  96

 .ל"שתי נשי� שנערכה בחו
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אבל ה� ציירו את ההומואי� ואת הלסביות כאנשי� , ליברלי של ביטול הענישה הפלילית של הומואי�
מודגשת , כמו בכתבה על הלסביות, בכתבה הזו. שה� מוכי גורל, " הטבעעל ידיכבר נענשו "ש, חולי�

יודעי� לבלות , נראי� כמו כול�, ה� באי� מכל שדרות האוכלוסייה; הנורמליות של ההומואי�
ידה בגו�  בכתבה על הלסביות יש ג� סיפור של לסבית אחת המסופר על. ואפילו חיי� בזוגיות, וליהנות

בכתבה על ההומואי� אי� דובר . "הדווקאי�" ג� סיפורה של מחברת שלאחר מכ�� ובגיליו, ראשו�
א� הוא לא היה הומו ; למרות שברור שמי שכתב את הסיפור התמצא היטב בחיי ההומואי�, הומו

 מבחינה זאת. אז הוא נעזר מקרוב בהומואי� שהכירו היטב את הסצנה ההומואית בישראל, בעצמו
 כדובר ההומו הראשו� ששומעי� אותו ושומר על מעמדעדיי�  אצל יגאל לב ההומו שדיבר בעילו� ש�

  97.באופ� ישיר בעיתונות
אי� ספק . לא מודי� שה� קוראי� בו" מכובדי�"שבועו� שאנשי� , "העול� הזה"אבל כל זה קורה ב

ומידע על שרי� ועל מנהיגי מפלגות , שחברי האליטות הפוליטיות והתרבותיות עיינו בשבועו�
אבל מבחינת הציבור הרחב שלא קרא . מואיי� בוודאי עבר מפה לאוז� בקרב חברי אליטות אלוהו

  . עולמ� של הלסביות ושל ההומואי� נותר חתו� ואפל כמו בכתבה של יגאל לב, במגזי�

  דבר סו�  .ד

  הצעות לביטול האיסור הפלילי. 1

להציע את ביטול האיסור הפלילי  הוזכר שהיה רעיו� בקהילה ההומואית �1962 מ "העול� הזה"בכתבת 
הרעיו� התגנב בכל זאת לדיוני� .  דתיי� הרעיו� נגנז מידברי כנסתאבל בגלל התנגדות ח, זכר על משכב

 הכנסת דנה בתיקוני� שוני� 1970 וג� בדצמבר �21.12.1965ב. בכנסת באמצעות עורכו של השבועו�
 הצר על כ� שהתיקוני� לא כללו את "וח חדש כ– העול� הזה"כ אורי אבנרי מסיעת "וח, לחוק הפלילי

�שר המשפטי� עונה לו ברוח תגובתו להצעה לסדר היו� ב. ביטול האיסור על יחסי מי� בי� גברי�

1964.98   
אמנ� רוב הכתבות . העלאת הנושא בכנסת מקבילה לדיוני� שיש באותה תקופה בבריטניה

 והגשת מסקנותיה שלוש �1954 ת וולפנד� בבעקבות הקמת ועד, �50 בעיתונות הישראלית היו בשנות ה
ג� בארצות רבות אחרות היה שינוי  �1967.99אבל המאבק בבריטניה הוכרע רק ב, לאחר מכ�שני� 

שנשאר בתוק� ג� בשתי הגרמניות לאחר מלחמת העול� ,  בחוק הגרמני175סעי� . באותה תקופה

 
אחד ,  מכתבי� של קוראי�4 מופיעי� �21.3.1962 ב; העול� הזהאלא א� מחשיבי� את מכתבי הקוראי� ל  97

 ".ירושלי�', מחתרת'חבר ה, סטודנט"ואחד אחר , "ירושלי�, הומו"מה� חתו� 
כ אורי אבנרי ניצל את ההזדמנות "ח;  ע� קטינותיחסי מי� דיווחו העיתוני� על דיו� בקשר ל�23.12.1970 ב  98

 אמר שהוא לא רואה סיבה , שפירא'ש' י, ושר המשפטי�, ת ההומוסקסואליז�יבשביל להעלות את בעי
 . האר�, ידיעות אחרונות, למרחב: העיתוני�הדיווחי� שאיתרתי ה� מ. מדוע החוק לא יבוטל

99 Matt Cook, Queer Conflicts: Love, Sex and War, 1914–1967, in A GAY HISTORY OF BRITAIN, supra 
note 3, 145, 172–175. 
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 �1969101 בבקנדה  האיסור בוטל �1969.100  ובמערבית ב�1957 בוטל בגרמניה המזרחית רק ב, השנייה
  103.בהתאמה, �1972 וב�1971 פינלנד ונורבגיה הסירו אותו ב102;�1971ובאוסטריה ב

הפוליטית דיוויד פרנק ועמיתיו טועני� שרפורמות בחקיקה המינית משקפות התפתחויות בתרבות 
 כמה. ביותלס�שאינ� קשורות בהכרח להתפתחויות מקומיות ולפעילות של תנועות הומו, הגלובלית

אבל נסיבות מקומיות ,  מתרבות גלובלית זו והתייחסו אליה במפורש,כנראה, מחוקקי� ישראלי� שאבו
מעלה הצעת חוק פרטית ה הוא הראשו�, אורי אבנריכ "ח, "העול� הזה"עור� . עיכבו את שינוי החוק

ושבע , החוקזה הצעת משרד המשפטי� לבטל את כשבע שני� לאחר שנגנ. לבטל את האיסור הפלילי
אבל רק ארבע שני� אחרי שהחוק , ושני� לאחר שהשופט חיי� כה� מציע לכנסת לשקול את ביטול

ההצעה נופלת . מגיעה לכנסת  אנאליי�יחסי מי�קרימינליזציה של �דההאפשרות של , בוטל בבריטניה
,  שולמית אלוני:� אחרי�י ליברליברי כנסת ח5הפע� ביזמת , �1978וחוזרת ועולה רק ב, ברוב די גדול

על כל הדיוני� הללו . ג� הפע� ההצעה נופלת. יוסי שריד ועקיבא נו�, מאיר פעיל, מרדכי וירשובסקי
באופ� כללי דוברי� משני הצדדי� .  ולכ� איני מפרט את הנימוקי� בעד ונגד104,כתבתי במאמר קוד�

בדיוני� ( החוק אינו נאכ� כולל התייחסות לכ� שממילא, חוזרי� על נימוקי� שהופיעו בשיח כבר קוד�
שהאיסור בוטל כמעט בכל , )105הוראת היוע� המשפטי ידועה ואינה מעוררת מחלוקת,  והלאה�1971 מ

ושהחוק גור� לסבל מיותר לאנשי� , ה שאנשי� אינ� שולטי� בהישמדובר בנטי, "נאורות"הארצות ה
וחברי הבית , לא נקטה עמדההממשלה , �1978  וג� ב�1971 ג� ב. שג� כ� סובלי� בשל נטיית� המינית

חברי כנסת  38 ; מסבל� של ההומואי�,כנראה, המצפו� של רוב� לא הוטרד .הצביעו לפי מצפונ�
ו שתתפלא ה �74 הצביעו נגד ו28 �1978 ב;ו בהצבעה לא נכח�67 ו�1971ביטול החוק בהצביעו נגד 

  .תמכו בביטול החוק, �1978ב �18ו, �1971חברי כנסת ב 15רק ; בהצבעה
 לשוב ולצטט בהרחבה את הפתיחה אול� ברצוני, �70 התרחשויות בשנות הה על לא הרחבתי אמנ�

הוא . �1971כאשר הוא מעלה את הצעת החוק שלו לביטול האיסור הפלילי ב, לדבריו של אורי אבנרי
לאמו שגידלה אותו כב� יחיד לאחר שאביו נפטר ,  צעיר שהתאבדעל ידיקורא במליאה מכתב שנכתב 

  .ל צעירבגי

 
100 en.wikipedia.org/wiki/Paragraph_175 ;PAUL JOHNSON ,23ש "לעיל ה. 
101 David John Frank, Steven A. Boutcher & Bayliss Camp, The Reform of Sodomy Laws from a World 

Society Perspective, in QUEER MOBILIZATIONS: LGBT ACTIVISTS CONFRONT THE LAW 123 (Scott 
Barclay, Mary Bernstein & Anna-Maria Marshall eds., 2009). 

102 Bunzl ,213' בעמ, 43 ש"ה לעיל. 
, Rydström ).שבדיה (�1944ל) דנמרק (1933 בי� הוסר האיסור הנוספות הסקנדינביות המדינות בשלוש  103

 .43ש "לעיל ה
  .82ש "לעיל ה, יונאי  104
הנחיות היוע� " � משכב זכראישו� בעני� יבהגשת כת: " תוייקה הנחיית היוע� המשפטי הבאה�1.1.1972 ב  105

בהתא� להנחיות היוע� המשפטי לממשלה קבעה : "בהנחיה נאמר). 1972 (50.049 לממשלה המשפטי
את הכללי� הבאי� לחקירת עברה עבירה של משכב זכר  14.01.012' ממשלת ישראל בפקודת קבע מס

 בשל חוסר עני� – כב זכר לא תיחקרעל מש תלונה': 1936,  לפקודת החוק הפלילי152' בניגוד לס
 מקו�, 18עירוב של צעיר מתחת לגיל : בה� כ� יש לחקורשלאחר מכ� מפורטי� המקרי� ". 'לציבור
 .יחסי מרות או שימוש בכוח, ציבורי
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, ניסיתי להסתיר זאת מכל העול� . ידעתי שאני שונה מכל הנערי� בגילי16מאז גיל "
שיזרקו , בכל רגע פחדתי שיגלו את הסוד שלי .אבל חיי הפכו לגיהינו� .אמא, וג� ממ�

 .והייתי בודד, לכ� ברחתי מהחברה .שיגרמו בושה ג� לי וג� ל�, הספר�אותי מבית
אבל זה , העמדתי פני� ויצאתי ע� בנות .באמת ניסיתי . שליניסיתי ללחו� נגד הנטייה

האסו� הכי גדול היה כשלא  .בסו� התחילו להתלחש מאחורי גבי .היה עינוי בשבילי
בכל מקו� שאלו אותי  .קי� למצחי�זה היה כאילו הדביקו אות .ל"קיבלו אותי לצה

עד ,  מה זה אושרלא ידעתי [...]. הייתי צרי� להמציא שקרי� .מדוע אני לא חייל
אמרתי ל�  .וזאת הייתה אהבה אמיתית, אהבתי אותו מהרגע הראשו� .שפגשתי את דויד

 .זה היה בשבילי מכה נוראה, כשדויד עזב אותי .אבל חיינו יחד, שאנו סת� חברי�
, שלשו� התנפלו עלי ש� .על שפת הי� ובמקומות כאלו, התחלתי לחפש חברי� ברחוב

מפני שלפי , לא הלכתי למשטרה ?מה יכולתי לעשות. ס� שליהיכו אותי וגנבו את הכ
, אני לא יודע מה פשעתי .נמאס לי הכל .פחדתי ממה שיגלו בחקירה .החוק אני פושע

אבל אני מרגיש כאילו אני  .א� פע� לא עשיתי שו� רע לאיש .ולמה מגיע לי עונש
אני  .אשי� א� אחדאני לא מ .אפילו ממ�, שאני צרי� כל הזמ� לברוח ולהתחבא, פושע

  ."תסלחי לי, אמא .פשוט לא יכול יותר

תחושת העלבו� של איציק כאשר , מכתב זה מחזיר אותנו לדברי� שמרואייני� רבי� במחקרי אמרו
התחושה של , והל�" אה"שבא להצילו מהבריוני� שמע שהוא הומו ואמר " חסיד אומות העול�"

חברי אורי אבנרי מנסה לעורר את רחמי .  ג� אחרי�ודברי� דומי� שאמרו" שהוא מחו� לחוק"שמואל 
 – אי� לחברי הכנסת דאגות אחרות. " ה� של זלזול ובוזדברי הכנסתאבל התגובות הרשומות ב, הכנסת

כאשר ". יש לנו ענייני� רציניי� הרבה יותר", כ מרדכי סורקיס בתמיהה"שואל ח, "רק לטפל בחוק הזה
, מביטול החוק" וביטחוננו�עתידנו, שומרי� על קיומנו"ילי� הסורקיס מזכיר את הסכנה הצפויה לחי

וזוכה מיד לטענה , כלומר ה� הומואי�, אבנרי עונה שחלק מחיילי� אלו ה� בי� הנפגעי� מחוק זה
הלוואי והייתי " :אבנרי מסיי� בקריאה נרגשת). ל"כ מנח� ידיד מגח"ח" (זוהי עלילה על הנוער"ש

".  אחריות כבדה לגורל� של רבי� וטובי�[...]אני מרגיש שנפלה עלי . מוכשר יותר בתורת הרטוריקה
 1971אבל במרחב התרבותי של ישראל של , רטוריקה לא הייתה א� פע� הצד החלש של אורי אבנרי

, דניאל בלו�.  עוד לא היו יכולי� להפני� את הטענות של אבנריחברי הכנסת. רטוריקה לא הספיקה
  –  הדתיי� אבלחברי הכנסתהוא מבי� את ). 6.6.1971 ,דבר(ה מגיב על ההצבע ,"דבר"כתב 

לאחר ששר המשפטי� , מוזרה מאוד התנגדות� של רבי� מחברי הסיעות החילוניות"
כ "מוזרה מאוד היא הנמקתו של ח. וחשובי המשפטני� בכנסת תמכו בהצעת אבנרי

היו מנוגדי� לכל ו,  כל הנימוקי� שהשמיעו לא היו קשורי� לעניי� [...]מרדכי סורקיס
 ...ניכר היה בדבריו שלא למד את הנושא וא� לא רצה ללמדו. הנסיו� המדעי בנושא

כי הוא בטוח שלא ירחק היו� וחוק , לאחר הדיו� אמר שר המשפטי� במסדרו� הכנסת
כיוו� שבהצבעה . אי� לי ספק שצודק שר המשפטי� בהערכתו. זה יימחק מספר החוקי�
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אפשר , ורק המתנגדי� להצעה נתגייסו בהמוניה�, רי כנסת חב�50נכחו לא יותר מ
  106."להניח כי בנוכחות רבה יותר היו התוצאות שונות

ושורשיה אינ� , ההומופוביה אינה נחלת ציבורי� דתי�, בלו� ואחרי�, למרות הטענות של אבנרי
, "הנאורותארצות "וטלו בכל האיסורי� פליליי� דומי� בזה ג� אינו נכו� ש .נטועי� באיסורי� הדתיי�

� בעול� האנגלו,  צרי� להזכיר כי בניגוד לרוב ארצות אירופה המערבית.כלומר בדמוקרטיות המערביות

אוסטרליה בבמדינות השונות . �90  וה�80 ה, �70  כל שנות ה לאור� מאבקי� לביטול החוק נמשכוסקסי
�ברק זילנד בוטל החוק �יוובנ, �1997 ל1973בי� רק  אנאליי� בוטל בהדרגה יחסי מי�החוק האוסר 

�המשפט החוקתי ב  אנאליי� בוטל בפסיקה של ביתיחסי מי�  עלאיסורה בדרו� אפריקה 1986.107

 המשמשת במקרי� רבי� ,הברית�צותארדווקא  �1996.108 בעקבות אימו� החוקה החדשה ב1998
ל איסור וטיבב תפיגרה אחרי רוב הדמוקרטיות הליברליו ,מודל למדינה השומרת על זכויות אזרח ואד�

אבל עבר עוד כמעט , זהאיסור מחיקת אילינוי החלוצה בהייתה  �1962 ב.  אנאליי� בי� גברי�יחסי המי�
 אבל בחלק מהמדינות בפסיקה ה חקיקבמעשה ר� כללבד(עשור עד שמדינות נוספות הלכו בעקבותיה 

 צותו� של ארהמשפט העלי בה ביתש Bowers v. Hardwick,109הפסיקה בפרשת ). משפט של בתי
 ופסל( בי� גברי� יחסי המי�את החוקתיות של איסור ברוב של חמישה מול ארבעה אישר הברית 

נגדה את הזר� הגלובלי שעליו , )שהי אנאליי� או אורליי� בי� גבר לאיחסי מי�התערבות של המדינה ב
 הקיבלו את הטענמשפט ברמת המדינות   מספר בתי,פסיקה זו למרות 110.מדברי� דיוויד פרנק ועמיתיו

� ומגמת הדה סותרת את החוקות של אות� מדינותביחסי� אינטימיי� של פרטי�שהתערבות 

 העליו� הפדרלי בפרשת פטהמשת  קבע בי�2003 רק ב111.הברית המשיכה�קרימינליזציה בארצות
Lawrence v. Texas  סוראיעדיי� קיי� היה  ערב הפסיקה 112 . בי� גברי� אינו חוקתייחסי מי�שאיסור 

  .ריתהב�צותבכרבע ממדינות אר  אנאליי�יחסי מי�

 
. ביקרו את החלטת הכנסת) 9.6.1971, האר�(ואמנו� רובינשטיי� ) 4.6.1971, ידיעות אחרונות(ג� נת� ברו�  106

משבח את היחס , "קשה לקבל את נימוקי השוללי� החילוניי�"מר המערכת של דבר קבע שאפילו מא
, כי במוקד� או במאוחר יימצא רוב בכנסת לביטול החוק"ומביע תקווה , הליברלי של היוע� המשפטי

 ).3.6.1971 דבר" (אשר ממילא כמעט שאינו מופעל
107 Thomas B. Stoddard, Bleeding Heart: Reflections on Using the Law to Make Social Change, 72 

N.Y.U. L. REV. 967, 969 (1997). 
108 Heidi Joy Schmid, Decriminalization of Sodomy under South Africa's 1996 Constitution: 

Implications for South African and U.S. Law, 8 CARDOZO J. INT'L & COMP. L. 163 (2000). 
109 )1986( 140d 2. Ed. L92 , 2841. Ct. S106 , 186 .S.U 478, Hardwick. rs vBowe. 
110 Frank ,101 ש"ה לעיל. 
111 Melinda D. Kane, Timing Matters: Shifts in the Causal Determinants of Sodomy Law 

Decriminalization, 1961–1998, 54 SOC. PROBS. 211 (2007); PATRICIA A. CAIN, RAINBOW RIGHTS: 
THE ROLE OF LAWYERS AND COURTS IN THE LESBIAN AND GAY CIVIL RIGHTS MOVEMENT ch. 6–8 
(2000); en.wikipedia.org/wiki/Sodomy_laws_in_the_United_States#State.2C_territorial.2C_and_ 

local_laws_prior_to_2003. 
112 )2003( 508d 2. Ed. L156 , 2472.  Ct.S123 , 558. S.U539  ,Texas. Lawrence v . על המאבק להכרה
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)2012( 266 VERYONEEMERICA FOR AHANGED C. 



   בישראלזכויות הקהילה הגאה  יובל יונאי

964 

 �23.6.1970ב.  ביטול החוק היא כבר חלק מהשיח הציבורי באר�סוגיית �70שנות ההמש� ב
 אחת ,"בומרנג"מאמר של יעקב אורנשטיי� נגד הדיו� על חופש מיני בתכנית  "דבר"בהופיעה 

וזוכה כעבור , ישה לקבל הומואי� בחברהדרל מתנגדמאמר ה. שואו הראשונות באר��מתוכניות הטוק
שחוזר על , אביב� מרצה צעיר במשפטי� באוניברסיטת תל, ר עמוס שפירא"שישה ימי� לתשובה של ד

שוב ,  כותב שפירא מאמר ביזמתו�17.12.1970ב. בה� נתקלנו קוד�ש, התומכי� בכ�הנימוקי� 
הדיו� ; � מדובר בדיווחי� מלונדו�כבר אי.  מדוע יש לבטל את החוקבהרחבהומסביר יותר , "דבר"ב

  .וכידוע הוא א� התעצ� בהמש� אול� תקופה זו היא מחו� לתחו� המחקר המוצג בפרק זה, נמצא כא�
� מקישינויובו ,  לחוק העונשי�14'  הניחה הממשלה על שולח� הכנסת את תיקו� מס�29.7.1980ב 

התייחסות לדגמי חקיקה שנתחדשו בראיה מותאמת למציאות ימינו ומתו� "בנושא עבריינות מי� 
הצעת החוק היו הקביעה להסבר דברי ה בו כמה מהחידושי� שהובלט113".בארצות העול� המערבי

. הגבלה על פרסו� שמות נפגעי� וחשודי� ועוד, החמרה בעונשי�, שלבעל אי� זכות לאנוס את אשתו
ע� ,  המקורי351מקו� סעי�  אבל ב,ל יחסי� אנאליי�עאי� אזכור של האיסור הפלילי בדברי ההסבר 

לבי� מי שמרשה שישכבו עמו ומי " שוכב ע� אד� שלא כדר� הטבע"הנוסח המבדיל בי� מי ש
גברי� השוכבי� זה : " מופיע משפט קצר אחד,"שוכב ע� בהמה" והסעי� על ,שמסכימה שישכבו עמה

שה ומקצר את י גבר לאנוסח זה מוציא מהאיסור החוקי יחסי� אנאליי� בי�".  מאסר שנה–ע� זה דינ� 
השאלה "בהסבר סעי� זה נאמר ש. בהמה יצא מהאיסור ג� משכב;  בי� גברי� לשנה מי�העונש על יחסי

א� יש בימינו מקו� להתערבות החוק הפלילי לגבי מעשי� הנעשי� בתחו� המיני בי� בגירי� מרצו� 
; אינו משנה את המצב, כ� נאמר בהסבר, אבל התיקו� המוצע, "ובצנעה היא שאלה שנויה במחלוקת

אבל הצעת החוק לא , )29.7.1980(דיווח על הפחתת העונש כעובדה  "האר�". הוא רק מפחית מהעונש
 ברמ� מודיע ששר 'ר הכנסת י"יו.  ההצעה מגיעה לקריאה ראשונה�30.7.1980ב. נדונה כלל בכנסת

שר המשפטי� ,  תמירשמואל.  לא יהיה דיו� ולא תהיה הצבעה�כר  את ההצעה ואחיציגהמשפטי� 
  114.על גלגולו של תיקו� זה דברי הכנסתוזה כל מה שאנו יודעי� מ, מוותר

סקירה קצרה זו של יזמות לביטול האיסור על יחסי מי� אנאליי� לא תהיה שלמה א� לא נשוב 
האגודה לשמירת זכויות ,  בישראל הוק� הארגו� הראשו� של הומואי� ולסביות�1975 שב,זכירונ

גו� התלבט בעשור הראשו� לקיומו בי� מטרה חברתית של סיפוק מסגרת פעילות כגו�  האר.הפרט
לסביות  ציו� חגי� וקבלות שבת לבי� פעילות פוליטית לשמירה ולקידו� זכויותיה� של, טיולי�

, היו רבי� שחשבו שאי� סיכוי לשנות את המעמד החוקי והציבורי של המיעוטי� המיניי�. והומואי�
 � ת�תחוש. ”don’t rock the boat“ נימוק חוזר היה .קהילתיות�להתרכז בפעילויות פני�וחשבו שעדי

, ה� חששו, סיו� לבטל את החוקינ. הייתה שמעמד ההומואי� שברירי ותלוי בחסד של היוע� המשפטי
כפי שאפשר לראות מההתגוננות של שר , המנוגדת לרוח החוק  היוע�הנחייתעלול להוביל לביטול 

 
 .1476 ח"ה, 1980–�"התש, )14' מס תיקו� (העונשי� חוק לתיקו� חוק הצעת  113
, צ"כ מטע� ר"שהייתה אז ח, )1997דצמבר ( אלוני תבראיו� שקיימתי ע� שולמי). �"תשה (4341, ו"כ ל"ד  114

חוק ומשפט בנושא ,  עמדה בראש ועדת משנה משותפת לוועדת הפני� ולוועדת חוקההיא מספרת שהיא
היא טוענת שהתיקו� נכשל עקב התפטרותו של שמואל תמיר . ושה� הכינו את התיקו�, מיניותשל עברות 

היה , בנו של הראשו� לציו� הרב יצחק נסי�, נסי�. מתיק המשפטי� וכניסתו של משה נסי� לתפקיד
י ה בכנסת אוליוהדחי, 1980החילופי� נעשו באוגוסט . ולכ� הוא הכשיל את התיקו�, לדבריה שמרני מאוד

 .הייתה קשורה למהלכי� הקואליציוניי� שהביאו לחילופי� אלו
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ל "ו רבי� מה� היו ילידי ח–ל "שאבו עידוד ממאבקי� בחומנגד אחרי�  �1965.115המשפטי� ב
  . ורצו לפעול פוליטית–בעצמ� 

וניסו לשכנעו בנחיצות שינוי , אהר� ברק,  נפגשו נציגי האגודה ע� היוע� המשפטי דאז�1976ב
כולל , �ה� נפגשו ג� ע� בעלי תפקידי� אחרי. מעמד� המשפטי של ההומואי� והלסביות בישראל

 הוציאה �1983  ב116.קציני משטרה שלה� ה� סיפרו על התנכלויות של שוטרי� ושל אחרי� להומואי�
החוברת ריכזה מידע על זכויות הומואי� . על ש� צבעה" החוברת הכחולה"האגודה חוברת המוכרת כ

 חברי 120החוברת נשלחה לכל . על עמדות של פסיכולוגי� להומוסקסואליות ועוד, במדינות שונות
כל "". איסור על הומוסקסואליז�"הכנסת כדי לדרב� אות� לשנות את האיסור שג� הפעילי� הבינו כ

ואחת היא א� ה� מובאי� לדי� על , ההומוסקסואלי� עברייני� ה�, עוד קיי� האיסור בחוק הפלילי
ב נטיותיו שפוטר עק, לטובתו של עובד, למשל, הדי� לעבודה�הא� יפסוק בית . [...]מעשיה� א� לאו

  117"?והא� יזכה אותו עובד להגנת האיגוד המקצועי שלו, ההומוסקסואליות
 מסוימי� לבטל את החוק ברי כנסתנשני� ה� של משרד המשפטי� וה� של חהסיונות החוזרי� ויהנ

אבל שהשאיר את ההומואי� בחזקת פושעי� שאינ� ראויי� להגנה ,  שאמנ� לא נעשה מאמ� לאכפו–
שלונות מעידי� שג� יאבל הכ. � שהוטרדו מקיו� חוק שכבר נחשב לא צודקמעידי� שהיו רבי–

היה חשוב מאוד שלא לתת לגיטימציה ליחסי מי� בי� , בעיקר למפלגות הדתיות, לכוחות שהתנגדו
שלונות אלו העידו שג� לרוב הציבור היהודי החילוני יכ, אבל יותר חשוב. ידי ביטול החוק גברי� על

 של הציבור היו שותפי� לתפיסה שהומואי� דיי�או שחלקי� נרחבי� ,  חשובהנושא לא היה מספיק
  118.אינ� ראוי� להגנה

  ביטול החקיקה נגד מי� אנאלי. 2

יה ושלישית רפורמה מקיפה בחוקי� הפליליי� הקשורי� י אושרה בכנסת בקריאה שנ1988ביוני 
בניגוד . י� שלא כדר� הטבעמה יחסי  עלאיסורה הנוסח החדש שאושר לא כלל את 119.לעברות מיניות

 �1971ב(מפורשות שהוקדשו לנושא זה בלבד ושלא צלחו את מליאת הכנסת הלדיו� בהצעות החוק 

 
 עבודת( בישראל הומוסקסואלי�: וולונטרית התארגנות של אופיה לוצאטו דיאנה; 82 ש"ה לעיל, יונאי  115

 ).1984, אביב�תל אוניברסיטת, מוסמ� לתואר גמר
, 1976 מפברואר 5' מס גודההא עלו� ראו, האגודה של הראשונה הכללית באספה דווח אלו מפגשי� על  116

 .www.glbt.org.il/he/history/articles.php?articleID=905, 3' עמ
 ותיקי ע� שלי בשיחות. לחיבור כותרת הייתה בכלל א� לי ברור ולא, כותרת כולל אינו ישבידי הצילו�  117

  .2 מעמוד לקוח הציטוט". הכחולה החוברת "פשוט כונתה היא ההומואית הקהילה
 שמרניי� מחוקקי� של מהתנגדות� ג� ללמוד נית� נאכ� לא הוא א� ג� חוק קיו� של משמעותה על  118

 ריתהב�צותאר של העליו� פטהמשת בי קביעת לאחר ג� סדומיות נגד חוקי� למחוק ריתהב�צותבאר
 עצו� ברוב נפלה בלואיזיאנה האיסור לביטול הצעה, למשל, 2014 באפריל. חוקתיי� אינ� כאלו שחוקי�

 .http://www.nola.com/politics/index.ssf/2014/04/post_558.html אור; 27 מול 76 של
לא הוזכר הנושא , �כר כמו בדיוני� שאח, אה ראשונהי כי בדיו� בקר,אני מדבר על קריאה שנייה ושלישית  119

ושא במסגרת הדיו� בוועדה והביטול הפ� לעובדה בלי שהנ" נפל"הסעי� פשוט . של יחסי מי� אנאליי�
כ "ח,  לחוק העונשי�22תיקו� , מספרת שבקריאה ראשונה על הרפורמהדר �אורנה אליגו�. נדו� במליאה

הפלילית של  העבירה"ווירשובסקי הביע צער על כ� שהתיקו� אינו כולל את ביטול מה שהוא כינה 
 –המי� בישראל הערכי� והנורמות בבסיס האיסורי� על עבירות "דר � ראו אורנה אליגו�. "הומוסקסואליז�

 ).2015, בכתיבה" (מבט לעבר והצעות לעתיד
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והדוברי� התמקדו בסעיפי� , הפע� לא כלל הדיו� מעל במת הכנסת התייחסות לנושא זה, )�1978וב
גות הדתיות שהתנגדו זה היה ספק תרגיל להרדי� את ערנות המפל. החשובי� האחרי� של הרפורמה

הסכמה שבשתיקה לבטל חוק שלא נאכ� ממילא בלי להבליט את , יותר סביר, לביטול החוק או
 בעיניה�ה סת� הכרה רשמית להתנהגות שנתפיהכנסת הדתיי� חששו שת הבלטה שחברי, הביטול
רכזה ביטול האיסור הפלילי חשמל את הקהילה הקטנה של פעילי� חברתיי� שהת, מכל מקו�. פסולה

לפעילות נוספת בדר� לקידו� , לפי עדות�,  אות��ויות הפרט ודחאז סביב האגודה לשמירת זכ
�ובהמש� ג� של קבוצות אחרות של אנשי� בעלי מיניות לא, זכויותיה� של הומואי� ולסביות

  זו הייתה ללא ספק נקודת מפנה בהיסטוריה של ההומואי� ושל כל המיעוטי� המיניי�120.נורמטיבית
זה היה קרש קפיצה להמש� המאבק על אזרחות מלאה , אדרבה; אבל זה לא היה סו� המאבק, ראלביש

  .בחברה הישראלית

  ?הומואי� אומללי�: עוד אחרית דבר  .ה

העדויות שהובאו לעיל מהראיונות ע� הומואי� ותיקי� ומעיתוני� בעשורי� הראשוני� של המדינה 
, מהשלכה מדירה שכורה, מסחיטה, החשש מפיטורי�. �מציירות תמונה עגומה מאוד של חיי ההומואי

 פרט.  כל אלה היו סכנות כבדות ומפחידות–מהעמדה למשפט , מהטרדה משטרתית, מאלימות בגני�
ג� מליצי היושר שנימקו מדוע יש לבטל את החוק האוסר . לכ� הייתה הסטיגמה הנוראית להיות הומו

מבחילי� ומעוררי� "על מעשי� , "בלתי נעימהו ערתתופעה מכו"דיברו על , "שלא כדר� הטבע"מי� 
התנהגות הומוסקסואלית "על , "מאוסי� מבחינה אסתטית או מוסרית"על אקטי� , "נפש�שאט

  ".האנשי� המסכני� האלה"ועל " מבחילה
והתשובה , נושא זה העסיק אותי רבות במחקר. הא� באמת חייה� של ההומואי� היו כה אומללי�

לאז� את התמונה ולספר בקיצור על ממצאי� אחרי� צרי� ,  הפרקזה נושאאי�  שא�. היא מורכבת
 23בי� . שמראי� שג� בצל האיסור הפלילי היו הומואי� שמצאו דרכי� לחיות חיי� מהני� ומוצלחי�

שכמעט לא נפגשו ע� הומואי� , מרואייני� שחיו בחשש מתמידקט� של  מספר ההי, המרואייני� שלי
סיפור ההתאבדות של הצעיר שכויס בג� . איו� הביעו תחושת החמצה טרגיתיושבזמ� הר, אחרי�

הומוסקסואליות היא אחד הגורמי� הראשיי� . והוא לא יחיד, העצמאות הוא ללא ספק סיפור כזה
ייתכ� , א� שמדובר במספר קט� של מרואייני� 121.להתאבדות בני נוער בישראל ובארצות רבות אחרות

ה� היו , בשל חייה� בחוש� ובשל החשש שלה� מחשיפה.  יותרהיה גדולשבאוכלוסייה כולה מספר� 
  .מנותקי� מאנשי הקשר שלי ולא התנדבו להתראיי� ג� א� שמעו על המחקר

ק ופיס לבי� מספקי� ומאושרי�" סטרייטי�"שידעו להפריד בי� חיי� , אבל היו ג� הומואי� שוני�
הוא דוגמא " יבלת"ניק שראה בהומוסקסואליות קיבוצה.  מדי פע�הרעב המיני שלה� לקשר ע� גברי�

 
מאמר זה ג� מתאר את היוזמה המאורגנת . 82ש "לעיל ה, סיפור המהל� החקיקתי הזה מסופר אצל יונאי  120

את הנטייה המינית , בעקבות תיקו� החוק הפלילי, להוסי� ופעילי� לסביות והומואי� של פעילות
 . לשוויו� הזדמנויות בתעסוקהחוק בכקטגוריה הראויה להגנה 

עבודת גמר לתואר  (ניסיו� התאבדות כנקודת מפנה בחייה� של מתבגרי� הומוסקסואלי�שרו� גיל   121
� ).1997, ס לעבודה סוציאלית" ביה–אוניברסיטת חיפה , מוסמ
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פע� בחצי שנה ו, בו�סיפוק בעבודה וממעמדו בקי, הוא מספר על חיי זוגיות ואבהות טובי�: טובה
מרואיי� שנותר רווק ושמר על , ג� משה". היבלת"הוא היה נוסע לתל אביב ומספק את הצור� של 

 למישהו שחי ההוא דוגמ, הקרובי� הסטרייטי�מעטי� בסוד מהוריו ומחבריו �מעלליו המיניי� הלא
וייתכ� שהיו כאלה , הומואי� אלו חיו בסכנה שהסוד יחש�, כמוב�. בשני עולמות בהצלחה רבה

ל ה� הצליחו לנהל חיי� מספקי� ואבל בס� הכ, שחייה� נהרסו בעקבות חשיפה של עולמ� ההומואי
 לא במוב� –" יצאו מהארו�"י� רבי� ש אבל מה שמעניי� לא פחות זה שהיו ג� הומוא122.ומאושרי�

נו אבל ה� נת. נתפסת אז�זו הייתה הצהרה כמעט בלתי; "הומוסקסואלי�"שה� סיפרו למישהו שה� 
,  פעולה פשוטה כמו הוצאת המיטה מהחדר השני והסבתו לסלו�".כאלו"לסובבי� אות� לדעת שה� 

  שותפי� לדירהרק דיירי הבית אינ�שני ש,  בני משפחה קרובי�לרבות, הבהירה לכל המבקרי�, למשל
 זאת הייתה מחווה �60 במושגי� של שנות ה123. אלא שותפי� לחיי�,)דבר שהיה נפו� מאוד בעבר(

מרואייני� רבי� סיפרו שבני משפחותיה� וחבריה� הבינו . דרמטית לא פחות מיציאה מהארו� כיו�
  לאירועי� משפחתיי� ומציגי� את ב�ע� בני זוגה� היו מגיעי� . וזה לא פגע בחייה�, שה� הומואי�

רוש הדבר שלמרות הדברי� הנוראיי� שנכתבו על יפ. אבל כול� ידעו במה מדובר, "דוד�ב�"הזוג כ
היו הטרוסקסואלי� רבי� שקיבלו הומואי� כבני משפחה , ולמרות מצב� החוקי, ההומואי� בעיתוני�

אי� ספק אול� . ית ויותר היו בקבוצה הזובי� המרואייני� שלי כמחצ. וכחברי� בלי להתרגש יותר מדי
שיעור זה . שהיה נמו� בהרבה, שזה לא משק� את שיעור הקבוצה הזו בקרב הגברי� הנמשכי� לגברי�

, �70 וה�60ה, �50של ההומואי� שחיו בשנות ה" רוב הדומ�"משק� את הקושי שלי להגיע ל
ני� שלי היו פעילי� בקהילה יוב המרואיר. וקשה לדעת מה ה� חשבו אז והיו�, נסגרו בארו�, שהתחתנו

, פגישות חברתיות באיזורי השיטוט, מסיבות, קהילה שקיימה חיי� תוססי�, המחתרתית של ההומואי�
  124.ג� שימשו אוז� קשבת להומואי� הרבי� בארו� בגיחות שלה� לאזורי המפגשה� ו

 את הצד העליז יותר של מנח� חושפי�� של רינה ב� "הדווקאי�"וג� , "העול� הזה"בשתי הכתבות 
השליטה של מוסדות המדינה . פרסומי� אלו הגיעו רק למעטי�. �60 לסביות בשנות ההחיי ההומואי� ו

 "הזה העול�"ו ,"הדווקאי�"ושל המפלגות השונות בייצור הידע והפצתו הקשו על פרסו� ספר כמו 

אנשי� רבי� , השבועו�אבל ג� בלי לקרוא את הספר ואת . סבל מסטיגמה שהרתיעה קוראי� רבי�
מסתבר שלצד השיח . אקזוטי או מסכ�, הכירו הומואי� ולסביות וסירבו לראות בה� משהו פסול

היה ג� שיח , כמושחתי� או כראויי� לרחמי�, הפומבי המצייר את ההומואי� כחוטאי� או כחולי�
הומואי� הכחות נושקיבלו את ,  אלא ג� של סטרייטי� רבי�,חבוי הרבה יותר לא רק של הומואי�

הקיו� המקביל של שני שיחי� אלו . תפקידי� בכירי� ומכובדי�אפילו אפשרו לה� להגיע לוכטבעית 
אבל צרי� לזכור עובדה זו כאשר דני� בשיח על ההומוסקסואליות בכלל ועל , מחייב מאמר נפרד

מוב� �בלתי, דבר דוחה"או על " ההתנהגות המבחילה"הא� אלו שכתבו על . האיסור הפלילי בפרט

 
122 Amit Kama, An Unrelenting Mental Press: Israeli Gay Men’s Ontological Duality and Its 

Discontent, 13 J. MEN’S STUD. 169 (2005). 
הרצאה במסגרת " (נראית של הלסביות וההומואי� בישראל� ההיסטוריה הבלתי"יובל יונאי ורויטל מיתקי   123

 ).2001אוגוסט , ירושלי�, הקונגרס העולמי למדעי היהדות
 CHARLES אור. ירופה ובאריתהב�צותמצב זה אינו שונה ממה שהיה באותה תקופה בערי� גדולות באר  124

KAISER, THE GAY METROPOLIS: 1940–1996 (1997); DANA ROSENFELD, THE CHANGING OF THE 

GUARD: LESBIAN AND GAY ELDERS, IDENTITY, AND SOCIAL CHANGE (2003). 
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, תו� מתחרה מכובד או ששר בממשלהיידעו שאחד העורכי� הראשיי� בעיתו� שלה� או בע" ומכוער
באנגליה או , הא� אלו שכתבו בזכות ביטול החוק? ה� חברי� בקבוצה המואשמת בהתנהגות זו

מת הכרוכה בהומוסקסואליות בא" חרפה"הכירו הומואי� ונימקו את תמיכת� בביטול החוק ב, בישראל
הא� ? או שה� הרגישו מאולצי� להתבטא כ� בשל כללי השיח שהיה מקובל אז, שזו חרפהחשבו 

, "ללא תקווה מאל ומאד�"וזה מדבר על חיי� , פתחו� פה להומו, סו� סו�, יגאל לב נות�ש העובדה
שבו או שהשיח הכתיב ג� לאוהדי המאבק את האופ� , רוב ההומואי� חשבושבו  שיקו� של האופ� היא

י� י על שאלות אלו המחקר ההיסטורי עד125?צרי� להציג הומואי� לציבור הרחב כאומללי� וכמסכני�
  .צרי� לענות

  סיכו�  .ו

פרק זה ביקש להבהיר כמה נקודות מרכזיות בקשר למעמד� המשפטי של ההומואי� הישראלי� 
שמירת לסבית ע� ארגו� ואמצעי� ל�הומוהקהילה השטר� הקמת " היסטוריי��פרה"בעשורי� ה

אנו חיי� החקיקה האוסרת שבו  החל בסקירת המצב החוקי והדגיש שבאזור הפרק. הזיכרו� הקהילתי
ביטלה שהאנגלית " נאורות" העל ידיעל גברי� לקיי� יחסי מי� היא מורשת שהובאה למזרח התיכו� 

� הנחתה גאשר , בניגוד לתפיסה הרווחת בציבור. "י�יביהפרימיט"את התיקוני� שחידשו העותמאני� 
הנאורות של המערב היא זו שיצרה את ההומואי� המודרניי� , חלק ניכר מהמחקר האקדמי עד כה

לא "והיא זו שיצרה את ההומופוביה החריפה והקטלנית שהפכה התנהגות , כישויות בעלות קיו� נפרד
 הזו ההומופוביה. בהווה" מבחילה ומעוררת שאט נפש"אבל נסבלת בעבר לסימ� לאישיות " מכובדת

אלא , כפי שהיא מוצגת לעתי� קרובות, לא הייתה המש� טבעי של היסטוריה בת מאות ואלפי שני�
קורה , טענתי,  כל זה126. את ההומואי�שיצרהתוצר של המודרנה שיצרה את ההומופוביה תו� כדי זה 

�  המדובר בתהלי� שהתרחש רק בסו� שנות; ואפילו לא בתקופה המנדטורית, �19 בישראל לא במאה ה

  .  במערב לא הרבה קוד� לכ�התרחשותו בישראל בעקבות �60 ובמהל� שנות ה50
אנשי� שאמנ� אינ� ,  האולטימטיבי"הומו סאקר"שלושה עשורי� הומואי� היו ה�י�ילמש� שנ

אנשי� שמותר לפגוע בה� ;  חוק המדינה א� ג� אינ� נהני� מרשת ההגנה של החוקעל ידימוענשי� 
פוליטיקאי� ועיתונאי� השתבחו בכ� שהחוק המשית ,  פרשני� משפטיי�, שופטי�127.ללא סנקציות

וראו בכ� סימ� ) בדר� כלל( שנות מאסר על התנהגות מינית רצונית בי� פרטי� בוגרי� לא הופעל 10
שעצ� קיו� החוק הפ� את ההומואי� , ולא רצו להבי�, ה� לא הבינו. לנאורות של החברה הישראלית

  , )כדברי ההומו האלמוני בכתבה של יגאל לב" (שוטה המצלי� של החברהלחיות נרדפות הנסות מ"

 
א בה ל ש�20 ר תקופה ארוכה באמצע המאה החניתוח של ייצוגי ההומואי� בקולנוע האמריקאי מגלה שלא 125

נדונו  "תשפעמי� רבו,  גיבורי� הומואי� אומללי�הוצגובה שהייתה תקופה ,  הומואי� בכללהוצגו
 VITO RUSSO, THE CELLULOID CLOSET: HOMOSEXUALITY IN THE אור. בעלילה הקולנועית" למוות

MOVIES (Rev. ed, 1987). 
 זה התמקדתי בהומופוביה בשל קבפראבל , הביפוביה והטרנספוביה בעקבות זה, וג� את הלסבופוביה  126

 .החוק שכוו� ספציפית נגד הומואי�
 :GIORGIO AGAMBEN, HOMO SACER :אגמב� יו'וריג'ג של לספרו, כמוב�, רומז" סאקר הומו "המונח  127

SOVEREIGN POWERAND BARE LIFE (Daniel Heller-Roazen trns., 1998).  
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או אפילו בשל משיכה , של מגע ע� גבראלא אפילו בשל הפנטזיה ,  אסורי�יחסי מי�ולא רק בשל קיו� 
  .רגשית ואהבה אפלטונית לגבר

ידעו שיש ה� לא . וראו במשטרה כוח מאיי� ולא כוח מג�" מחו� לחוק"חשו , כ� ראינו, ההומואי�
וכאשר עיתונאי הדלי� , כי א� אחד לא סיפר לה� שיש הנחיות כאלו, הנחיות לא להעמיד אות� לדי�

. השלטו� מיד טשטש עובדה זאת כדי לא להרגיז את השותפי� הדתיי� לקואליציה, את עובדת קיומ�
 תמיד אבל לא, לפתח טקטיקות להתחמק ממנו, האלימות היא משהו שההומואי� למדו לחיות אתו

אבל אני מרגיש  .א� פע� לא עשיתי שו� רע לאיש). "נקודה שא� היא עוד לא נחקרה מספיק(הצליחו 
,  כותב הצעיר שהתאבד לאמו,"אפילו ממ�, שאני צרי� כל הזמ� לברוח ולהתחבא, כאילו אני פושע

  .ונציגי הע� שואלי� בכנסת א� אי� נושאי� חשובי� יותר לעסוק בה�
. הפיכת� לקרבנותזמנית ע� � ומואי� מתחיל בבריטניה או באנגליה כמעט בוהה" שחרור"המאבק ל

 ומבצעי המשטרה נגד מקומות מפגש הומואי� 128,א� משפט ווילד מבשר את בוא החור� ההומופובי
ו� גילגוד כבר זוכה ' ג�50 הרי שבשנות ה129,בלונדו� בי� מלחמות העול� ה� שיאו של חור� זה

 החוק האוסר מי� �1967וב, הוא מורשע בניסיו� לשדל גבר אחרשבו  בתשואות הזדהות אחרי המשפט
 באורח פרדוקסלי הציבור הישראלי שומע על המאבק למע� זכויות של 130.מבוטל" שלא כדר� הטבע"

התגבשות ההומוסקסואל כטיפוס חברתי נפרד בחברה היהודית , או תו� כדי, הומואי� עוד לפני
, ”latecomer advantage“;  בישראל מוא� יותר מאשר בבריטניהמבחינה זו התהלי� החברתי. בישראל

להתחיל בפרויקט , כחברה, ולכ� יכולנו, את ההומואי� מאוחר" המצאנו. "זה נקרא בטכנולוגיה
,  העיתונות העברית מדווחת על המאבק באנגליה�50כבר באמצע שנות ה. שחרור� מהר יותר

 ע� הקו שקרא לביטול הסנקציה הפלילית על הזדהו) "יבמער"ו "דבר"(הכותבי� בעיתונות החילונית ו
ג של מחלה המאמללת את והכתיבה מבנה את ההומוסקסואליות כס. קיו� יחסי מי� בי� גברי�

 אולי ,ובכל זאת. להעניש� או לחשו� אות� לסכנת סחיטה, שלא צרי� להחמיר את מצב�, קרבנותיה
� ההומואי� כחולי� במחלתתסדומית מלווה בהצג�חקיקה האנטיבהמאבק , יורק�כמו בלונדו� ובניו

 שזה מאבק ליברלי נגד חוק א�ולכ� , מאוסי� וכדומהכ, נפש� מעוררי שאטכ, מבחילי�כ, דוחי�כ, נפש
כיצורי� מסוג נחות שאד� , "סאקר�הומו"חלק מפרויקט יצירת ההומואי� כ, זמנית�בו, זה ג�, דכאני

. פליההר� להג� עליה� מפני פגיעות גופניות ומפני אבל אי� צו, נאור אולי חש אמפתיה ע� סבל�
 ומותר להתפשר ע� דורשי, מותר להדגיש את חריגות� ונחיתות� במחיר הסרת האיו� הפלילי, אדרבה

  . א� אחד לא מנסה לרס��שאת סלידת, בית קואליציוני ע� מפלגות דתיות רעת� למע� שלו�
 חוקי� שעל פי – מגע מיני לעברה פלילית הדגש בפרק זה היה על חוקי� שהפכו סוג מסוי� של

חיי� בצל חוקי� העל  ו–התפיסה של הממסד ושל הקהילה ההומואית ג� יחד אסרו הומוסקסואליות 
ביטול החוקי� הללו נתפס בכל מדינה כצעד ראשו� בהשוואת מעמד� החוקי של הומואי� לאלו . אלו

הזכויות של לסביות ושל מיעוטי� מיניי� ולפיכ� ג� כצעד ראשו� להשוואת , של אזרחי� מ� השורה
, להורות, אבל ההצלחה במאבק זה פתחה חזית רחבה של תביעות למימוש זכויות לזוגיות. אחרי�

ג� לאחר . במוסדות חוק וענישה ועוד, במקומות עבודה, להגנה מפני פשעי שנאה ומהפליה בבתי ספר

 
128 KAPLAN, SODOM ON THE THAMES ,26ש "לעיל ה. 
129 HOULBROOK ,14ש "לעיל ה. 
 .30ש "לעיל ה, ESKRIDGE ג� כותב הללו המהירי� המהפכי� על  130
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, המשיכו להיות אזרחי� נחותי�" אחרת"ות לסביות ואנשי� בעלי מיני, הומואי�, קרימינלזציה�הדה
 – בזכות ולא בחסד – לה� להציב את עצמ� כמיעוט התובע יסורי הסדומיות אפשראבל ביטול א
 מהסדר חורגי�ה מיעוטי�שבה� והוא מתאי� לחברות ,  סדר יו� זה התגבש במערב131.שוויו� והגנה

 BDSMחסידי , דובי�, אינטרסקס, רי�נד'טרנסג, סקסואלי��בי, לסביות, הומואי�( ההטרונורמטיבי
תופסי� את עצמ� כשייכי� לקהילות המוגדרות על ידי מיניות� או על ידי שילוב של מיניות� ) ועוד

, מערביות באמריקה הלטינית�שאלה חשובה היא באיזו מידה סדר יו� זה מתאי� לחברות לא. ומגדר�
ועני� שאכיפת סדר היו� המערבי הביאה יש הט. באפריקה שמדרו� לסהרה ובאסיה, בעול� המוסלמי

כל עוד , ואפילו מקובלי�, מערביות ליחסי מי� בי� גברי� שהיו נסבלי��להחמרה ביחס של חברות לא
אבל הפכו לסמני� של זהות מערבית זרה כאשר ה� לווו בדרישות להכרה פומבית , נעשו בשתיקה

  132.י� שוני� מהמסורתיי�רשמית בזהויות מיניות ובזכויות רשמיות של תאי� משפחתי
התמודדות ע� סוגיות של מיניות ואזרחות במערב ובחברות אחרות מחייבת הבנה טובה יותר של 

פרק זה עשה רק . התפתחות המיניות במערב ובחברות שה� מערביות בחלק� כמו החברה הישראלית
יש עוד ; הישראליתר שאלות על גיבוש משטרי המיניות וההומופוביה בחברה בבירוכמה צעדי� קטני� 

את המאפייני� המקומיי� , את התהלי� שהביא ליצירת קהילות מיניות בישראלדר� ארוכה כדי להבי� 
עוותי� מושגי� מחורי� שחורי� וי� הרבה ייש לנו עד. גוניות הקווירית שלה�� של קהילות אלו ואת הרב
בישראל והשפעת המפגש בי� היחס למיניויות שונות בקרב קבוצות שונות , לגבי העבר של המיניות
זהו מחקר מורכב  .ובינ� לבי� חברות אחרות בסביבה הקרובה ובעול� כולו, קבוצות אלו לבי� עצמ�

  .א� כל גילוי על העבר מעשיר את חיינו בהווה ומשפר את יכולתנו להתמודד ע� העתיד, סופי�ואי�

 
131 LESBIANS, GAY MEN, AND THE LAW (William B. Rubenstein ed., 1993); DIDI HERMAN, RIGHTS OF 

PASSAGE: STRUGGLES FOR LESBIAN AND GAY LEGAL EQUALITY (1994); ERIC HEINZE, SEXUAL 

ORIENTATION: A HUMAN RIGHT: AN ESSAY ON INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW (1995); MORRIS 

B. KAPLAN, SEXUAL JUSTICE: DEMOCRATIC CITIZENSHI AND THE POLITICS OF DESIRE (1997).  
132 DENNIS ALTMAN, GLOBAL SEX (2001); JOSEPH MASSAD יז�האימפריאיל"ה נגד טענות בקידו� בולט" 

 להתייחס כיצדבשאלה  ער דיו� עורר, 15 ש"ה לעיל, וספרו של הזהות ההומואית והלסבית המערבית
 באמריקה לחברות ביחס דומה דיו�ל .מערביות לא בחברות נורמטיבית לא מיניות ע� אנשי� של לזכויות

 JOSÉ QUIROGA, TROPICS OF DESIRE: INTERVENTIONS FROM QUEER LATINO AMERICA ראו הלטינית
(2000).  




