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להט"ב ומיעוטים מיניים ומגדריים בחברה הערבית בישראל:

מחקר פעולה לקראת הנעת שינוי חברתי
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לציטוט:

בישראל:הערביתבחברהומגדרייםמינייםומיעוטיםלהט"ב)2022(נאג'יודאעססיגלגולדין
מחקר פעולה לקראת הנעת שינוי חברתי. ת"א: המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב
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צרכים,במאפיינים,שעסקבארץ,מסוגוהראשוןמקיף,ארציממחקרומסקנותממצאיםמסכםזהדוח

חוויות, ותפיסות של להט"ב בחברה הערבית בישראל.

,הלהט"בלמעןהאגודה-ולהט"במגדרלחקרהישראליהמכוןע"י2021שנתבמהלךנערךהמחקר

بیت المیم .|בית-איל-מיםבשיתוף עם ארגון קהילת להט"ב ערבית בישראל:

קהילתוחבריחברות167כבווהשתתפוואיכותניות,כמותניותמתודולוגיותשילובעלמבוססהמחקר

רקעמאפייניומגווןומיניותמגדריותזהויותמגווןהמייצגים.ותהארץ,מכלבישראל,הערביתהלהט"ב

סוציו-דמוגרפיים.

בישראל,ערביםלהט"בבנושאהיוםהקייםביותרהרחבהידעמאגראתמהוויםבמחקרשנאספוהנתונים

עצמאיערבילהט"בקהילתארגוןהקמתתוכניתשלובנייהתכנוןבתהליךאלהבימיםמשמשיםוהם

بیت المیم.בית-איל-מים |בישראל,

ופעילילארגונילחוקרות.ים,הרחב,לקהלהעבריתבשפהלראשונהכאןמונגשיםהמחקרומסקנותממצאי

והחינוך,הרווחהמקצועותאנשימדיניות,קובעיישרתושאספנוהראשונייםהנתוניםכיתקווהואנוהקהילה,

דוחבישראל.ערביתבחברהלהט"בבנושאימטיבחברתיבשינויחלקלקחתהמעונייניםשוניםענייןובעלי

המחקר בשפה הערבית יפורסם בנפרד.

בחוויותושיתפונחשפוזה,דרךפורץלפרויקטשהתגייסוהקהילהוחברילחברותלבמקרבמודיםאנו

משתתפים,ובגיוסבהפצהסייעוובסקר,בראיונותלהשתתפותומאמץזמןהקדישושלהם.ן,אישיות

להישארשמעדיפיםהנדירים,לשותפינומיוחדתתודההמחקר.והשלמתלפיתוחרבותבדרכיםועזרו

אנונימיים. לולא עזרתם של כל אלה, פרויקט זה לא היה אפשרי.

רן שלהביסיגל גולדין

מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב בישראלראש המכון הישראלי לחקר מגדר ולהט"ב
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להט"ב ומיעוטים מגדריים ומיניים בחברה הערבית בישראל:
חברתישינויהנעתלקראתפעולהמחקר

ת ק צ י ר המחקר
שאינןבמדינותערביותלהט"בוקהילותמוסלמיותבמדינותלהט"בקהילותבנושאבעולםשנערכומחקרים

וצרכיםמאפייניםהקהילה.וחבריחברותשלייחודייםוצרכיםאתגרים,מאפיינים,עלמצביעיםמוסלמיות,

החברתייםהחייםמרקםבתוךהקהילהחברות.ישלהייחודיממיצובםקרובות,לעיתיםנגזרים,אלה

(לאומיתמיעוטקבוצתבתוך(להט"ב)מיעוטכקבוצתהייחודיממיצובםאוודתיות,מסורתיותבקהילות

והמידעהערבית,הלהט"בקהילתבנושאמקיףמחקרכהעדנערךלאבישראל,יחד.שניהםאוערבית),

מועטהואהקהילה,וחבריחברותשללחייהןישירותהנוגעיםבסיסייםנושאיםלגביכיוםהקיים

ושיעורילהט"בבנושאיהערביהציבור(עמדותזהלפרויקטכהכנהשנאספורקענתוני.ביותרומצומצם

הנחתאתמאוששיםהלהט"ב)לקהילתייעודיותחוץ-ביתיותומסגרותבהוסטליםהערביתמהחברהשוהים

מתאפיינתדרוזים)נוצרים,(מוסלמים,בישראלהגאההערביתשהקהילההמחקר:שלהעבודה

מגדרי-מינימיעוטכקבוצתבישראל,לאומי/דתימיעוטכקבוצתמשולשת:ולעיתיםכפולהבהתמודדות

נתוניםאיסוף)1(המחקר:מטרותבישראל.להט"בבקהילתלאומי/דתימיעוטכקבוצתהערבית,בחברה

קהילתמצבאודותעדכניוידעעומקהבנתשיספקוואיכותניים,כמותנייםמחקרכליבאמצעותעדכניים

הידערמתשיפור)2(חוסן),ומקורותסיכוןגורמיאתגרים,צרכים,(מאפיינים,בישראלהערביתהלהט"ב

להט"בשלחייהםעלהמשפיעיםבנושאיםחברתישינוילקידוםמעכבים/תורמיםגורמיםאודותהקיים

אלהונתוניםידעהנגשת)3(עצמן.ם,הקהילהחברי.ותשלמבטםמנקודתבישראל,הערביתבחברה

עלהמבוססקהילתי,פעולהמחקרמתודולוגיה:נוספים.עניןולבעליוארגונים,לפעיליםהקהילה,לחברי.ות

והמלצות:מסקנותממצאים,ארצי.סקרושאלוןלמחצה,מובניםעומקראיונותספרות,סקירתשלשילוב

קונפליקטיםועםהפרט)(ברמתפנימייםקונפליקטיםעםמתמודדים.ותבישראלהערביתבחברהלהט"ב

אתהמאפיינותמשותפותלחוויותמעבריותר.הרחוקיםוהמעגליםהקרובהלסביבההפרטביןומתחים

;ועודלהט"בופוביה,עצמית,והגדרהזהותשלשונותסוגיותעםהם.ן,באשרלהט"בשלההתמודדות

מאפייניםע"ימוגדריםבישראלהערביתבחברהלהט"במתמודדים.ותעמםוהקשייםהאתגרים

הקיוםמעגליבכלגלויה,ללהט"בופוביהחשיפהשלגבוההועצימותגבוההשכיחות(א):הכולליםייחודיים,
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שאתוביתרהקהילה,חברות.יעבורממשיסיכוןגורםהמהוותומילוליתפיזיתאלימותלרבותהחברתי,

גבוהיםשיעוריםכאשרגבוהה,בעצימותודחקמצוקהמצביעםהתמודדות(ב)הצעירים.ות;עבור

עבורםואשמהבושהסבל,למצוקה,מקורהיאשלהםהמינית/מגדריתהזהותכידיווחומהמשתתפים.ות

(ד)אונים;וחוסרבלבולשייכות,חוסרתחושתבדידות,פחד,שלבחוויותהמלוויםבארון,בחייםבחירה(ג)

עדנמוכהנגישות(ה)הטרנסיתהקשתעלוא.נשיםנשים,,30גילעדצעיריםבקרב:בעיקרכלכלית,פגיעות

רשתותלהט"ב,ארגונישלרשתותזכויות,עלבסיסימידעורווחה,ייעוץשירותיכגוןלמשאביםקיימתלא

העבריתדוברתהלהט"ביתהאוכלוסייהמרביתעבורוהנגישיםהקיימיםועוד,פעילים.ותשלחברתיות

לחוללאמיתירצוןועלבקהילה,ועוצמהחוסןמקורותעלגםמצביעיםהממצאיםזאת,עםיחדבישראל.

56%למשל:(המינית/מגדריתלזהותםהנוגעיםחיובייםהיגדיםעםהזדהורבים.ותלמשל,שינוי.

המכריעורובםשלי'),המינית/מגדריתהזהותמבחינתשאנימילהיותגאהאניהזמן'רובההיגדעםהזדהו

הואהמחקרמנתוניהמשתקףהמורכבהמצב.הקייםהמצבבשינוירבהחשיבותרואים.ותהם.ןכידיווחו

אינהרנטיבאופןכרוכהזוזהותכאשרבחיים,חשובכנדבךהמינית/מגדריתהזהותאתהחווהקהילהשל

נכונותוגםהקייםהמצבבשינויברורצורךמביעיםהקהילהחברי.ות.משמעותייםוקשייםבמצוקות

מאמיניםואינםפסימייםיותר,המבוגריםבעיקרמהקהילה,ניכרשחלק(למרותהשינויבהנעתחלקלקחת

מעדיפים.ותאותםולמעניםהעזרהלצורותהנוגעיםהמחקרממצאישינוי).שלהריאליתבהיתכנות

הערבית,בשפהללהט"בייעודייםמעניםפיתוחהעדפתעלברורבאופןמצביעיםהקהילהחברי.ות

העברית),דובריהלהט"במארגוניכחלק(ולאהערביתהלהט"בקהילתשלממוקדתוהעצמהתמיכה

בחברהלהט"בבנושאילסובלנותוחינוךתודעתישינוילהניעהקהילהחברות.ימבקשים.ותאלה,ולצד

הערבית הכללית.

הייתהכהשעדהקהילהשלקולהאתומקיף,ברורבאופןלראשונה,משמיעיםהמחקרונתוניממצאי

והנכונותהעזהרצוןבקהילה,והחוסןהעוצמהמקורותלצדהמחקר,שחושףוהאתגריםהמצוקות'שקופה'.

הגופיםידיועלהלהט"בקהילתארגוניע"יוברורהיטבלהישמעצריכיםהקיים,המצבאתלשנות

הרלוונטיים האמונים על צמצום פערים חברתיים בכלל, ובנושאי מגדר והלט"ב בפרט .

שלאפקטיבילפיתוחבסיסישמשוהםכיתקווהמתוךענייןולבעליאלה,לגופיםמונגשיםהמחקרממצאי

ערביםללהט"בייעודייםמעניםופיתוחקהילות,בנייתהרווחה,החינוך,בתחומימעשיותעבודהתוכניות

לתת-קבוצותהקהילה,וחבריחברותשלהייחודייםולצרכיםלמאפייניםרגישקשבמתוךבישראל,

מוחלשות בתוכה, ולסוכני.ות השינוי ומקורות העוצמה והחוסן המהווים חלק בלתי נפרד מקהילה זו.
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להט"ב ומיעוטים  מיניים  ומגדרים  בחברה  הערבית  בישראל

____________תקציר מנהלות.ים

במאפיינים,שעסקבארץ,מסוגוהראשוןמקיף,ארציממחקרעיקריותומסקנותממצאיםמסכםזהמסמך

המכוןע"י,2021שנתבמהלךנערךהמחקרבישראל.הערביתבחברהלהט"בשלותפיסותחוויות,צרכים,

בישראל:ערביתלהט"בקהילתארגוןעםבשיתוףהלהט"ב,למעןהאגודהולהט"ב-מגדרלחקרהישראלי

מכלבישראל,הערביתהלהט"בקהילתוחבריחברות167כהשתתפובמחקר.المیمبیت|בית-איל-מים

שילובמבוססהמחקרסוציו-דמוגרפיים.רקעמאפייניומגווןומיניותמגדריותזהויותמגווןהמייצגים.ותהארץ,

שלביבכלכאשרפעולה),(מחקרקהילתישיתוףכפרויקטונוהלעוצבוהואואיכותניות,כמותניותמודולוגיות

משמשיםהמחקרומסקנותוממצאיבישראל.הערביתמהחברהלהט"בהמחקריבתהליךשולבוהמחקר

بیت المیم.בימים אלה בתהליך בנייה ותכנית הקמה של ארגון קהילת להט"ב ערבי עצמאי, בית-איל-מים |

:יעדים כלליים

(ב)בישראל,הערביתבחברהלהט"בשלומאפייניםצרכיםעלועדכנייםמהימניםנתוניםוניתוחאיסוף(א)

בנושאיםמיטיבחברתישינוילקידוםלתרוםהעשוייםהפוטנציאליםוהגורמיםהמעכבים,הגורמיםמיפוי

מאפיינים,אודותמקיףנתוניםמאגריצירת(ג)בישראל,הערביתבחברהלהט"בשלחייהםעלהמשפיעים

ונתוניםידעהנגשת(ד)בישראל,הערביתהלהט"בבקהילתחוסןומקורותסיכוןגורמיאתגרים,צרכים,

אלה לחברי.ות הקהילה, לפעילים ולארגונים, ולבעלי ענין נוספים.

מתודולוגיה:

בנושאספרותסקירתכללהמחקרמהלךוכמותניות.איכותניותמתודולוגיותביןשילובעלמבוססהמחקר

ובישראל,ערביות/מוסלמיות)שאינןבמדינותוהןערביות/מוסלמיותבמדינות(הןבעולםערביםלהט"ב

ומיניות,מגדריותזהויותשלמגווןהמייצגיםהקהילהוחבריחברות12עםפנים-אל-פניםעומקראיונות

ערבים,להט"ב167השתתפובסקרפתוחות.שאלות7וסגורותשאלות32שכללמקיףארציסקר

המייצגים מגוון זהויות מגדריות ומיניות, ומגוון משתני רקע סוציו-דמוגרפיים.

חשיבות המחקר:
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כהשעדחברתיתקבוצהעלומעמיקים,מקיפיםנתוניםוניתוחאיסוףבעצםראשית,היא,המחקרחשיבות

'קהילהשלקולהאתרבהבמידהמייצגיםהמחקרממצאיוציבורית.מחקריתלבלתשומתזכתהולאכמעט

עד100,000כשערוךע"פהמונהבישראל,הציבוריבמרחבנשמעתובלתינראיתבלתיכמעט,שקופה'

סיכוןוגורמיאתגריםעםקרובות,לעיתיםמתמודדים,בישראלערביםלהט"בואזרחיות.אזרחים125,000

והןהישראלית,בחברהכלה"טבהןישראל,במדינתלאומי/דתימיעוטכבני.ותהןומשולשים:כפולים

לאומיות,זהויותשלההיררכיהמרחבבתוךזוקבוצהשלהייחודימיצובההערבית.בחברהכלהט"ב

הקהילה,מצבאודותעדכנייםוידענתוניםשלמוחלטהכמעטוהעדרםמחד,ומיניותמגדריותדתיות,

רואותאנושנית,זה.וייחודיראשונימחקרילפרויקטוהרציונלהבסיסהםמאידך-וצרכיהמאפייניה

לארגוניובפרט,المیمبیت|בית-איל-מיםלארגוןהמחקר,ומסקנותממצאיבהנגשתרבהחשיבותורואים

והגופיםהענייןבעליולכלוהחינוך,הרווחהמקצועותלנשות/אנשיגםכמובכלל,הלהט"בקהילת

שממצאיוהמחקרהערבית.בחברהלהט"בשלבחייהםמטיבשינוילקידוםלהירתםהמעונייניםהרלוונטיים

מגדרייםומיעוטיםלהט"בבנושאכהעדשנערךביותרהמקיףהפרויקטאתמייצגזה,בדו"חמסוכמים

המשךמחקריהמזמיןראשוני,כצעדזהבפרויקטורואיםרואותאנובישראל.הערביתבחברהומיניים

ובירור מעמיק יותר של מקצת הסוגיות הנידונות כאן.

________מ מ צ א י ם   ע י ק ר י י ם :

מ ש ת נ י  ר ק ע   סוציו-דמוגרפיים

גיל:.1
22חציוני:הגיל23.54ממוצע:הגיל.46עד16המחקר:משתתפישלהגילאיםטווח
המשתתפים,מכלל34%מהווים25יד20גילאיהמשתתפים,מכלל35%מהווים19עד16גילאי

שלהצעירהגילאיםשטווחלשערניתןהמשתתפים.מכלל31%מהוויםומעלה26ובני.ות
'כדורבשיטתחברתיותברשתות(שהופץהמדגםהטיותאתהןמשקףהמחקר,משתתפי.ות

לקהילתבהקשרבישראלהערביתבחברההאחרונותבשניםהחליםהשינוייםאתוהןהשלג')
הקשוריםבנושאיםולתקשרלהזדהותיותרהצעירהדורמבני.ותלחלקהמאפשריםהלהט"ב,

לזהותם המגדרית/מינית.

מקום מגורים.2
חיפה,באזורמתגורריםמתוכם37%כאשרהצפון,באזורמתגוררים)54%(המשיבים.ותמרבית
באזור11%בשטחים,אובחו"לכיוםמתגוררים17%והגולן.הגלילבאזור17%ווהקריות,נצרת

בדרום3%ודן,גושבאזור3%יפו,בתל-אביב6%והסביבה,בירושלים10%והשרון,המשולש
הארץ.

הזדהות דתית.3
9%וכאתאיסטים,25%כדרוזים,4%כנוצרים,17%כמוסלמים,מזדהיםהמשיבים.ותמכלל45%

כאחר. נתונים אלה משקפים שונות משמעותית ביחס לפיזור הקיים באוכלוסייה הערבית בישראל,
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נתוניםע"פלהניחניתןדרוזים.7.3%נוצרים,8.9%מוסלמים,83.6%ככוללתהלמ"סנתונישע"פ
אלה, כי רבים מקרב מי שהשהזדהו כ'אתאיסטים' ו'אחר' נולדו בבית מוסלמי. ועדיין, ניכר כי

שיעורם היחסי של נוצרים גבוה משמעותית משיעורם באוכלוסייה הכללית.

סטטוס משפחתי.4

4%בזוגיות,נמצאים)21%(כחמישיתרווקים/.ת.הם/הן)68%(המשיבים.ותמביןמכריערוב

מאורסים.1%ואחר,3%גרושים,3%נשואים.ות,

סטטוס לימודים ועבודה.5
70%בהתאמה).11%ו35%(תיכוןותלמידיסטודנטיםהםהמשיביםמקרבגבוהשיעור

מהמשיבים.ות עובדים.ות עבור שכר, בין אם במשרה מלאה או חלקית, ובין אם בעבודות מזדמנות.
כשני שליש מבין מי שאינם עובדים, מחפשים עבודה, וכשליש אינם מחפשים עבודה.

מצב כלכלי.6
מגדירים.ות25%לממוצע,מתחתהכלכלימצבן.םאתמגדירים.ות)55%(המשתתפים.ותמרבית

צעיריםשלהכלכלימצבםהממוצע.כמעלמצבםאתמגדירים20%וכממוצע,הכלכלימצבן.םאת
מובהקבאופןנמצאהטרנסיתקשתעלעצמן.םשמגדיריםמישושללסביות,נשיםשל,30גילעד

הקשתעלעצמםמגדיריםשאינםומיהומואים,גברים,30גילמעלמבוגריםשלמזהיותרכגרוע
הטרנסית.

סטטוס מגורים.7
13%ההורים,לביתמחוץלבדמתגוררים24%הוריהם,בביתמתגורררים)56%(המשיבים.ותרוב

מתגורריםאוקבוע,מגוריםמקוםאין4%לושותפים.ות,עםאוסטודנטיםבמעונות
בהוסטל/שלטר או דירת מעבר.

ז ה ו ת   מ ג ד ר י ת  ו ז ה ו ת   מ י נ י ת

זהות מגדרית.8

)49%(מהמשתתפיםכמחציתומיניות.מגדריותזהויותשלמגווןטווחמייצגיםהמחקרמשתתפי.ות

מהקשתכחלקעצמםמגדירים.ותמהמשתתפים.ות27%.'אחר'כ9%וכאישה,42%כגבר,מזדהים
הטרנסית. מקרב המשתתפים.ות שהזדהו כ'אחר' , חלק מגדירים.ות עצמם כ 'ג'נדרקוויר', ו/או 'א-בינארי',

ו/או 'טרנסג'נדר' ו/או 'מתלבט/ת'.

זהות מינית ונטייה מינית.9
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בעוד שנראה כי דפוסי ההזדהות המגדרית של להט"ב ערבים דומים לאלה המתועדים בקרב צעירים.ות
במקומות אחרים בעולם, מממצאי המחקר מסתמן כי קיימים גם מספר מאפיינים 'מקומיים', הייחודיים

למיעוטים מגדריים ומיניים בחברה הערבית בישראל.

'נכוןלשאלה:בתשובההמינית.הזהותשלעצמיתהגדרהשלמורכבותמגמותעלמצביעיםהסקרממצאי
13%אחת),מתשובהיותרלבחורניתן(כאשרשלך?המיניתהנטייהאתמגדיר/האת/הכיצדלהיום,

לנשים'.שנמשכת'אישההיומהתשובות7%לגברים',שנמשך'גבר%10مثلي','מת'ליהיומהתשובות
לסבית,ביי,גיי,(הומו,התשובותשארמינית.זהותשלמקומיות''קטגוריותכללומהתשובות30%כלומר:
עומקבהבנתהצורךאתמדגישיםאלהממצאיםמיניות.זהויותשל'מערביות'לקטגוריותחופפותוכו')קוויר

של עולמם הנחווה של להט"ב ערבים, בהקשרים חברתיים-תרבותיים הרלוונטיים להם.

התנסויות, חוויות, תפיסות ועמדות הקשורות לזהות מינית/מגדרית

גיל ראשוני למודעות עצמית.10

בגילאיםהמגדרית/מיניתלזהותעצמיתמודעותעלמספריםהמחקרמשתתפי.ותמביןמכריערוב
שיעוריםלפיהםהארצי,הסקרממצאיע"ינתמךוהואהראיונות,בכלכמעטמופיעזהנתוןצעירים.
כאשרשונה",אצלם"שמשהוהידיעהעםיחסיתצעירמגילחייםהקהילהחברי.ותמקרבגבוהים
ממצאיהקרובה.הסביבהאצלוהןאצלם,הןודאגהמצוקהלמקוררביםבמקריםהופכתהשונותחוויית
13גילבין12,36%גיללפניהמינית/מגדריתלזהותםמודעיםהיומהמשיבים.ות27%כיעולההסקר

ומעלה.19בגילבלבד13%ו,16ל14גילבין15,24%ל

החיים בארון ומחוצה לו.11

הןהמינית,זהותםאתלהסתירקרובותלעיתיםבוחריםהמחקר,ממצאישעולהכפיערבים,להט"ב
בתשובותוגםבראיונותגםבלטזהממצאיותר.רחוקיםחברתייםממעגליםוהןהקרובה,מהסביבה
:הןבארוןבחייםלבחירההמרכזיותהסיבותכיעלההראיונותממחקרהסקר.בשאלוןשהתקבלו

רצח,כדיעדפיזיתפגיעהמפניפחדורגשית,חברתיתמדחייהחששהסביבה,שלמאי-קבלהחשש
אשמה,(בושה,מסורתייםו/אודתייםערכיםעםהזדהותסביבאמביבלנטיותשלאינהרנטיתותחושה

בלבול, סלידה עצמית) שאינה מאפשרת לתקשר בנושאי זהות מינית ומגדרית עם הסביבה.

ב'ארון'.חייהםאתלחיותבוחריםהםכימדווחים-83%המשיבים.ות-שלהמכריערובםלמעשה,
(מתוכםבארוןלגמריכמעטאובארון,לגמריחייהםאתלחיותבוחריםשהםדיווחומהמשיבים.ות50%
כידיווחו33%ויודעים),מאודמעטכידיווחו38%והמינית,זהותםעליודעלאאחדאףכידיווחו12%
חייהםאתחייםשהםדיווחוהמשיבים.ותמתוךבלבד17%לעומתם,חלקי.באופןלארוןמחוץהם

למייתרביטוישנותןבאופןהטיהמשקפיםגבוהה,בסבירותאלה,נתוניםכינדגישלארון'.'מחוץ
לרשתותקשרשלמסוימתמידהמצריכהלסקרהנגישותשעצםמכיווןלארון.מחוץשנמצאים

להיחשףחוששיםבארוןשנמצאיםמימביןניכרשחלקשסבירומכיווןהשאלוןהופץשדרכןהחברתיות
הםבמחקרשתועדומאלהיותרגבוהיםששיעוריםלהניחניתןבמחקר,מהשתתפותנמנעיםולכן

ביחסבמחקרהנחשפיםהנתוניםמשמעותאתיותרעודמעצימהזוהטיהבארון.החייםלהט"ב
לשיעורם של להט"ב ערבים בארון .

מידת תמיכה בלהט"ב בהקשר לזהותם המגדרית/מינית.12

שלמכריערובדיווחו,המינית?'לזהותךהנוגעבכלבךתומכיםהבאיםהאנשיםכמה'עדלשאלהבתשובה
דיווחומכריערובכן,כמוכלל.בהםתומכתאינה)84%(והרחוקה)72%(הקרובהמשפחתםכיהמשיבים.ות

תמונתלעומתמהמשיבים).75%(עבורן.םתמיכהמקורמהוויםאינםהרחוקיםהחברתייםהמעגליםגםכי
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(בישוב,רחוקיםחברתייםוממעגליםמהמשפחהתמיכהשלמוחלטהיעדרבנושאהמצטיירתהקשההמצב
מקורמהווהוחברוחבריםשלהקרובהמעגלכידיווחו)67%(המשתתפים.ותרובוכו)בעבודהבביה"ס,

תמיכה עבורם בהקשר לזהותם המגדרית/מינית.

חוויות ותפיסות עצמיות ביחס לזהות המינית /מגדרית.13

בחייהם.מרכזינושאהיאהמגדריתבזהותהעיסוק),88%(המשיבים.ותשלמכריערובעבור

טובלהרגישרוצה'הייתיההיגדעםרבהבמידהאומאודרבהבמידההזדהומהמשיבים.ות92%
יותר/בנוח יותר לגבי הזהות המינית/מגדרית שלי'

במחקר הסקר, נבחנה מידת ההזדהות של המשתתפים.ות עם היגדים שונים המתייחסים לתחושות
וחוויות שלהם.ן הנוגעות לזהות עצמית מינית ומגדרית. השאלה הציגה שני היגדים חיוביים ('רוב הזמן אני
מרגיש.ה שלם/בנוח עם מי שאני מבחינת הזהות המגדרית/מינית שלי' ו 'רוב הזמן אני גאה להיות מי שאני
מבחינת הזהות המגדרית/מינית שלי') ושני הגידים שליליים ('רוב הזמן הזהות המגדרית/מינית שלי היא
מקור למצוקה בחיים שלי', ו 'רוב הזמן אני מרגישה בושה או אשמה ביחס לזהות המגדרית/מינית שלי').

הזהותמבחינתשאנימילהיותגאהאניהזמן'רובהואמשיבים.ותהרבההכיהזדהושאיתוההיגד
שלמה/בנוחמרגיש.האניהזמן'רובואחריו,)65%מאוד/רבהרבהבמידההזדהושלי'(המגדרית/מינית

מאוד/רבה).רבהבמידההזדהו57%(שאני'מיעם

הזדהו81%למשל,השליליים.ההיגדיםעםכלשהי,במידהגם,הזדהוהמשיבים.ותרובזאת,עםיחד
(כאשרשלי'בחייםלמצוקהמקורהיאשליהמגדרית/מיניתהזהותהזמן'רובהאמירהעםכלשהיבמידה

הזמן'רובהאמירהעםכלשהיבמידההזדהו58%ומאוד/בינונית).רבה/רבהבמידההזדהומתוכם61%
זואמירהעםהזדהומתוכם32%כאשרשלי',המגדרית/מיניתלזהותביחסבושה/אשמהמרגיש.האני

במידה רבה מאוד/ רבה/ בינונית.

חוויות להט"בופוביות.14

מהלכיםבפיתוחהדחוףהצורךאתהמדגישהמאוד,קשהתמונהעולהלט"בופוביהבנושאהמחקרמנתוני
ללהט"בופוביהחשופיםהקהילהחברי.ותשרובמראההמחקרזה.בנושאמקיףמערכתילשינוימעשיים

ומולאחריםתלמידיםמולבבי"סמשפחתיות,באינטראקציותבבית,המרחבים:בכלגבוהה,בתדירות
הפרטייםהןהמרחבים,בכלכלומר,הכללי.הציבוריובמרחבהחברתיות,ברשתותבשכונה,ההוראה,צוות
עם--קרובותלעיתיםתמיד,כמעט–בשגרהכענייןלהתמודדערביםלהט"בנאלציםהציבוריים,והן

להםחשופיםהםאםוביןישיר,באופןאליהםשמופניםאםבין,אלימותגםולעיתיםתוקפנות,עויינות,גילויי
בסביבתם הקרובה.

ערביםלהט"ביכוליםשבובטוח,מרחבקייםולאכמעטלהיום,שנכוןנראההמחקרנתוניע"פלמעשה,
.לחוש מוגנים מפני גילויי להט"בופוביה

הישוב/שכונת,ביה"סהןלהט"בופובייםגילוייםשלגבוההעצימותמתקיימתבהםביותרהקשותהזירות
המגורים, והבית.

המופניתמלהט"בופוביהאישיבאופןסבלו67%אחרים.תלמידיםע"יבביה"סללהט"בופוביהנחשפו88%
ההוראהצוותע"יכליהםשהופנתהמלה"טבופוביהסבלו45%בנוסף,ביה"ס.תלמידימצדכלפיהם
קרובות.לעיתיםאותמידכמעטההוראה,מצוותלהט"בופוביהשסבלומדווחים22%בביה"ס.

שהופנתהמלהט"בופוביהאישיבאופןסבלו61%גדלו.בובשכונה/ישובללהט"בופוביהנחשפו84%
כמעט-בישוב/בשכונהמלהט"בופוביהאישיתסבלושהםמדווחים36%גדלו.בובישוב/בשכונהכלפיהם

תמיד, או לעיתים קרובות.
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אישיבאופןסובלים57%מורחבת).ומשפחהאחים.ותהורים,(מצדבמשפחהללהט"בופוביהנחשפו80%
במשפחה-מלהט"בופוביהאישיתסובליםשהםמדווחים35%במשפחה.כלפיהםהמופניתמלהט"בופוביה

כמעט תמיד, או לעיתים קרובות.

בהשוואה)19גיל(עדיותרהצעירותהגילקבוצותבקרבמשמעותיתגבוהיםללהטבופביההחשיפהשיעורי
ומעלה).20(מגיליותרהבוגרותהגיללקבוצות

סביבהבתוךמתמידבאופןלחיותפירושובישראל,הערביתבחברהלהט"בלהיותאחרות,במילים
עוינת.

היאאלאחברתיאי-שוויוןשלסמןרקלאהיאבפרט,גבוההבעצימותולהט"בופוביהבכלל,להט"בופוביה
ביןקשרשקייםספקאיןהחברתית.ברמהוהןוהרגשית,הנפשיתברמההןהרסניות,השפעותבעלתגם

שחימיעלוהחברתיהנפשיהבריאותי,הנטללביןבארון','לחיותהקהילהחברימביןרבים.ותשלהבחירה
להט"בופובית,אלימותמולאלהישרדותכאסטרטגייתבארון','לחיותהבחירהאולםפתוח.באופןחייואת

חברות.ישלהמבטמנקודתלכן,ואשמה.בושהפחד,בדידות,הכולליםקשיםחייםלתנאיהיאגםמובילה
הקהילה, 'החיים בארון' אינם יכולים להתקבל כפתרון מניח את הדעת לאלימות להטבופובית.

תפיסות ועמדות בנושאים הקשורים לחייהם של להט"ב בחברה הערבית.15

,להט"בים?'ולנושאיםלאנשיםהבאיםהגורמיםשלמהיחסמרוצהאת.המידה'באיזולשאלהבתגובה
דיוו רוב מכריע של המשיבים על חוסר שביעות רצון מהמצב הקיים, בכל התחומי החיים.

להט"ביםולנושאיםלאנשיםכלליבאופןערביתהחברהשלמהיחס-מרוציםכלל/אינםמרוציםאינם90%

להט"ביםולנושאיםלאנשיםהחינוךבמערכתמהיחס–מרוציםכלל/אינםמרוציםאינם88%

להט"ביםולנושאיםלאנשיםהמקומיתהרשותשלמהיחס-מרוציםכלל/אינםמרוציםאינם87%

להט"ביםולנושאיםלאנשיםאליהםהקרובההקהילהשלמהיחס–מרוציםכלל/אינםמרוציםאינם86%

להט"בים.ולנושאיםלאנשיםשלהםהמשפחהשלמהיחס–מרוציםכלל/אינםמרוציםאינם79%

האם חשוב? האם אפשרי? לשנות את יחס החברה הערבית ללהט"ב?.16

החברהשלביחסהשינוישקידוםחושביםהקהילהחברי.ותשלהמכריערובםמפתיע,בלתיבאופן
מיעוטםורק).84%(רבהמאוד/במידהרבהבמידהחשובנושאהואלהט"ביםולנושאיםלאנשיםהערבית
).3%(מועטהבמידהחשובאו)4%(כללחשובאינוהנושאכיסבורים

החברהביחסשינוילקדםאפשרייהיהלדעתם,האם,הסקרמשתתפי.ותנשאלוכאשרזאת,עםיחד
28%שבעודכזה,שינוילקדםבפועלניתןיהיהשאכןסברו60%רקלהט"בים,ולאנשיםלנושאיםהערבית
יותר)הבוגרותהגילקבוצותבקרביותרגבוהיםהפסימיות(שיעורייודעים.אינם12%וניתן,שלאסוברים

מעיןשאפשרי),(מהכ'מצוי'שנתפסמהלביןשחשוב),(מהכ'רצוי'שנתפסמהביןבפערלראותניתן
המשיביםמביןגבוהשיעורמחד,להט"ב.שללעתידםביחסבקהילהאופטימיות/פסימיותלמדדאינדיקציה

בשינוי.רוציםהיוהמכריעשרובםלמרותהקיים,המצבאתלשנותיהיהשניתןמאמיניםאינם)28%(
לנוכחהאוניםחוסרתחושתאתמסמניםשהםגםויתכןבקהילה,הפסימיותמדדאתמסמניםאלהמשיבים

המלאה,הכוסמחצי(יותר)המהוויםהמשיבים,רובמאידךהערבית.בחברההלהט"בופוביהועומקרוחב
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השינויסוכנירבה,במידההם,אלהמשתתפים.ותשינוי.לקידוםלפעולשניתןמאמיניםכן,60%
הפוטנציאליים, שניתן יהיה לרתום לפעולות מעשיות להעצמת להט"ב ערבים, ולשינוי חברתי.

מידת החשיבות של שינוי המצב הקיים לפי נושא.17

'חשוביםקרי,ביותר,כחשוביםהצביעועליהםהנושאיםהמחקר,למשתתפישהוצגוהנושאיםתשעתמבין
הטרדות,'מניעתהיו:הקיים,המצבשינוילקידוםלפעולהרבה'במידה'חשוביםאומאוד'רבהבמידה

ייעוץ'שירותי),95%(בביה"ס'ואפליהאלימותהטרדות'מניעת),96%(ציבוריים'במקומותואפליהאלימות,
'מתן),91%(במשפחה'ואפליהאלימותהטרדות,'מניעת),95%(הערבית'בשפההקהילהלחברימשפטי
שלעצמאיארגון'הקמת),91%(מקצוע'אנשיבאמצעותהערבית,בשפהבקהילה,ותמיכהייעוץשירותי

שלביותרהגבוההשיעורהצביעשעליוביותר,החושבהנושא).90%(הקהילה'למעןשיפעללהט"בים
הטרדות,היההמצבאתלשנותמנתעלבולפעולמאודרבהבמידהחשובכנושאהקהילהחברות.ות

אלימות ואפליה בביה"ס.

שיפעלעצמאיערביארגוןהקמתברורהבצורהמעדיפיםהקהילהוחבריחברותרובבולט,באופןבנוסף,
להט"בביןפעולהלשיתוףיוזמותשללאפשרותבהשוואהחברתי,שינוילקידוםכצורההקהילה,למען

מאוד,חשובנושאכאלהביוזמותרואיםבלבד60%חברתי.שינוילקידוםכצורהוהערביתהיהודיתבחברה
מאוד.חשובנושאעצמאילהט"בארגוןבהקמתהרואים90%לבהשוואה

דפוסי התקשרות חברתית בקהילה.18

בפעילותלאאחרים.ות,להט"בעםחברתיותבפעילויותכללמשתתפיםאינםהקהילהוחברותחברירוב
החברתיתההתקשרותדפוסילגביהמצטיירתהתמונההעברית.בשפהבפעילותולאהערבית,בשפה

חברתיותפעילויותאובאירועיםלהשתתףממעטיםמזה,זהמבודדיםיחידיםשלהיאהלהט"בבקהילת
מפגשים(וגםאחרים,להכירממעטיםרובםאחרות,פעילויותאוחברתייםמפגישםאומסיבותכגוןכלשהן

התמונהמהקהילה).בלבד37%בקרבנפוציםברשתחברתייםאתריםאופורומיםשלבפלטפורמות
שייכות,הדדיות,שיתוף,תמיכה,שלהחברתיבמובן"קהילה"שלאינההיאאחרות,במיליםהמצטיירת,

לעויינות,להט"בופוביה,לגילוייחשופיםמהם.ןרביםבארון,מהם.ןרביםיחידים,שלאוסףשלאלא
השתתפולאשמעולםמדווחים.ות80%המינית.זהותםבנושאתמיכהמקבליםמהםמעטיםלפוגענות,
שלאירועיםאובמסיבותהשתתפולאמעולם72%הערבית,דוברתהקהילהשלחברתיותבפעילויות

ללהט"ב,המיועדיםבאתריםהזמןרובאוקרובותלעיתיםגולשיםשהםמדווחים37%ורקערבים,להט"ב
נדירות.לעיתיםפעם/שאף38%לעומת

הכרות עם ארגוני הקהילה.19

ועל)51%(וואןאלארגוןעלשמעוכמחציתקוואס,אלארגוןעלשמעוהקהילהמחברי.ות)77%(גדולרוב
שמעושכןמימביןשהוצגו.האחריםהקהילההארגוניעלשמעולאומרביתם)51%(הלהט"בלמעןהאגודה

עםולאהערבים-פלסטינאים,הארגוןעםבקשרלפנות/להיותבולטתהעדפהניכרתהקהילה,ארגוןעל
הארגוןבולטבאופןהואקאווסאלהיהודית.הקהילהעםהמזוהיםהעברית,דובריהישראליםהארגונים
הארגון).עםבקשרהיו83%עליו,ששמעומי(מביןהקהילהחברי.ותפנושאליוהמרכזי

סיכום מסקנות והמלצות
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(ברמתפנימייםקונפליקטיםעםמתמודדות.יםבישראלהערביתבחברההלהט"בקהילתוחבריחברות

חוויותמעבריותר.הרחוקיםוהמעגליםהקרובהלסביבההפרטביןומתחיםקונפליקטיםועםהפרט)

עצמית,והגדרהזהותשלשונותסוגיותעםהם.ן,באשרלהט"בשללהתמודדותהמשותפותוהתנסויות

מאפייניםע"ימוגדרתבישראלהערביתבחברהלהט"בשלהייחודיתההתמודדות;ועודלהט"בופוביה,

אלימותושלבכלללהט"בופוביהשלגבוההושכיחותעוצמהעלמצביעיםהמחקרממצאיייחודיים.וצרכים

יכוליםשבובטוח,מרחבקייםולאשכמעטנראהלהיום,נכוןכאשרהערבית,בחברהבפרטלהט"בופובית

במרחבבקהילה,ברחוב,הןבביה"ס,הןבבית,הןלהט"בופוביה,גילויימפנימוגניםלחושערביםלהט"ב

ושכיחותגבוההעצימותהחברתיות.וברשתותהתקשורתבאמצעיהרחוקים,החברתייםבמעגליםהציבורי,

ובריאותיות,רגשיותלמצוקותטריגרמהווהביותר,האלימהבצורתהלעיתיםלהט"בופביה,שלגבוהה

בהכרחאינםהםבארון','החייםאולםהמחקר.ממצאישמראיםכפיבארון,בחייםלבחירהקרובותולעיתים

חוסרתחושתבדידות,דחק,פחד,שלבחוויותמלוויםהםשכןהקהילה,וחבריחברותעבורהמיטביהפתרון

ורווחה,ייעוץשירותיכגוןלמנגנוניםהקהילהוחבריחברותשלהנגישותמנגד,אונים.וחוסרבלבולשייכות,

הנגישיםקיימיםמנגנוניםאותםקרי,–וכו'חברתיותרשתותלהט"ב,ארגונישלפעילותבסיסי,מידע

עבורביותרובמוגבלמצומצםבאופןקיימתבישראל–העבריתדוברתהלהט"ביתהאוכלוסייהלמרבית

המצטיירתהכלליתהתמונהבעודיהודים-ערבים.ליחסיהקשוריםשוניםחסמיםבשלערבים,להט"ב

הממצאיםאחדהקהילה,חברי.ותשלמכריערובמתמודדיםעמםהאתגריםעלמאירהבמחקר

הקייםהמצבשינוישללאפשרותהקהילהחברי.ותשמייחסיםהרבההחשיבותהואבמחקרהמשמעותיים

שינוי,שלהריאליתבהיתכנותמאמיןאינו)28%(ניכרשחלקלמרותהערבית.בחברהלהט"בבנושאים

המשתתפים.ותשמרביתהרי),12%(ריאליתאופציההואשינויהאםיודעבטוח/אינואינונוסףוחלק

לראותניתןהנוכחי,הפרויקטשלהמבטמנקודתהקיים.המצבאתלשנותשניתןסבורים.ות)60%(במחקר

יעדיםלקראתמעשיותעבודהותוכניותתהליכישלומובילים.ותוכשותפים.ותהשינוי,כסוכניבאחרונים

באופןמעדיפים.ות,הקהילהחברי.ותכינדגישבנוסף,עצמם.ן.הקהילהחברי.ותע"ישיוגדרוריאליים

כללישינויהנעתלצדערבית,דוברילהט"בשלוהעצמהלתמיכההערבית,בשפהייעודיים,מעניםבולט,

בנושאים אלה בחברה הערבית.

הייתהכהשעדקהילהשלקולהאתומקיף,ברורבאופןלראשונה,משמיעיםהמחקר,ונתוניממצאי

העוצמהמקורותלצדהמחקר,שחושףוהאתגריםהמצוקותנראית'.ו'בלתינשמעת''בלתיכמעט'שקופה',

וברורהיטבלהישמעצריכיםהקיים,המצבאתלשנותוהנכונותהעזהרצוןאלה,כלומעלבקהילה,והחוסן

העצמהועלבכלל,חברתייםפעריםצמצוםעלהאמוניםהרלוונטייםוהגופיםהלהט"בקהילתארגוניע"י

הברורלקולבתגובהמתקיימות.הןבההחברתיתהסביבהושלמוחלשותקבוצותשלמטיבהוהכוונה

וקשברגישותשיכלולייעודיים,ומעניםשינויתכניותשלאפקטיביבפיתוחצורךישזה,במחקרהנשמע

למאפיינים ולצרכים הייחודיים של חברות וחברי הקהילה, לרבות לתת-קבוצות בתוכה.
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