
ידידשכםללאמלטפת,ידכףבלי
ולאובדנותלדיכאוןמוגברמסיכוןכךגםשסובליםלהט"בים,בקרבהבדידותגילוייאתהחריפההקורונהמגפת

תחושתלספקהמצוקה,אתלהפיגמנסותותתי־קבוצותיוזמותכמהולאלכוהול.לסמיםלהתמכרלעתיםונוטים

גאהקיוםשלאחרמודלולהציעהקהילהשלהמרכזיבזרםמקומםאתלמצואשמתקשיםלמישייכות

גלזרהילו

אקראיתנקודההאחרתבעומר"ג*—7
בחברגבריםליפו.אביבתלביןחשוכה

אלה,בעקבותאלהצועדיםקטנותרות
שמתוחמתהאשלהבתלעברבחולמנווטים

ממדורותנבדלתובכךצבעונייםבסטיקלייטיס

סביבמתקבציםזמןבתוךבסביבה.אחרות

חבריאנשים,כ־051המחמיאהתאורתה

מא־עמוהביאמהםאחדכל"פוטלק".קהילת

כל

$TS1$מאכל$TS1$

$DN2$מאכל$DN2$סירהאירועשלשמו)ומכאןמשקהאו"

לשולחןשמתלכדיםמילולי(בתרגוםמזל"
ומאפים.בשריםסלטים,במיניעמוס

כשמ־אבלאנשיםביןמחברכידוע,אוכל,

דובר

$TS1$כשמדובר$TS1$

$DN2$כשמדובר$DN2$,זה.עללבנותכדאילאאוליבהומואים

בסי־יעמודאירועשכלמקפידיםבפוטלקלכן

מן

$TS1$בסימן$TS1$

$DN2$בסימן$DN2$הפ־הקבוצתית.הדינמיקהלהמרצתפעילות

עם,

$TS1$,הפעם$TS1$

$DN2$,הפעם$DN2$לצייןמשתתףכלהתבקשהרישום,בטופס
לכךהתשובהניצח.בומדליקמהמועדמבעוד
בכניסהשחולקשמו,לתגמתחתהופיעה

עםמדבקההודבקהשעליהטסעםיחדלאירוע

המ־אחרים.משתתפיםשל"ניצוצות"שלושה

שימה

$TS1$המשימה$TS1$

$DN2$המשימה$DN2$עצמם,מכניםהםכךפוטלקיסט,כלשל
הני־שמאחוריהאנשיםאתלאתראפואהיתה

צוץ.

$TS1$.הניצוץ$TS1$

$DN2$.הניצוץ$DN2$?אבלפחות.לאמביך?בהחלט.מבלבל

אתמוכיחההקומהשההפעלהנראהבמהרה

מקו־בערותכשאוסףמוצלח,במנגלכמועצמה.
מיות

$TS1$מקומיות$TS1$
$DN2$מקומיות$DN2$לוחשות,גחליםשלרציףלמרבדמתלכד
ונעים.אחידנעשהבאירועהחוםפיזורגם

זו־עםהקהילהאתשייסדמחלבמשה

גו,

$TS1$,זוגו$TS1$

$DN2$,זוגו$DN2$נר־בנאוםהאירועאתפתחפולצ׳קערן

גש

$TS1$נרגש$TS1$

$DN2$נרגש$DN2$עללהשתלטכחדההבנהכיהזכירשט
באנו־מפנהנקודתהיתהאותהולשמרהאש

שות,

$TS1$,באנושות$TS1$

$DN2$,באנושות$DN2$הע־לשבטים.להתאגדלהשאיפשרהבכך

רב

$TS1$הערב$TS1$

$DN2$הערב$DN2$,גםלהרחיבנהדרתהזדמנותהואאמר,הזה

מפ־300כברשקיימהפוטלק,שלה"שמדאת

גשים.

$TS1$.מפגשים$TS1$

$DN2$.מפגשים$DN2$מהנשאלוופולצ׳קבשמחלבמט,לאחר

"בדידות,השיט:הםאותה,לייסדלהםגרם
שהטרוהשניים,בדידות".פעםועודבדידות

חשושנים,כשלושלפגיגאהריצהבקבוצת

להיכרויות,יותררחבהכפלטפורמהצורךשיש
איד"חשבנוהמשתתפים.ביןשיחתעודדשגם
"כיפולצ׳ק,מרחיבהזאת",הבדידותאתמפיגים

כמהעלמדבריםאנשיםשמענומקוםבכל

עלמתבססהכלאטמנוכרת,נעשתההקהילה
לשי־שנלוויתהקשההתחושהעלאפליקציות,

מוש

$TS1$לשימוש$TS1$

$DN2$לשימוש$DN2$,אנשים".לפגושמסובךוכמהבהן

מח־וחצי.כשנתייםלפנינערךהכליםניסוי

לב
$TS1$מחלב$TS1$

$DN2$מחלב$DN2$לארוחתומכריםחברים17הזמינוופולצ׳ק

התבקשמהמוזמניםאחדכלשכהבביתם,ערב

המפגשיםהתגבשוקצרזמןבתוךמנה.להביא

שבי־עדהתרחב,המשתתפיםומעגללמסורת

תם

$TS1$שביתם$TS1$

$DN2$שביתם$DN2$האירועמתקייםמוםמהכילו.צרהיהכבר

חלליםביןונודדחודשבכלראשוןשישימדי

המפגש.ובאופיהאווירבמזגתלדמשתנים,

רשומיםפוטלקיסטים300מונההקהילה

משתתפים.100לפחותאליומושךאירועוכל

אינםבזוגיותהומואיםוגםרחבהגיליםטווח

בנירווקיםהיאהקריטיתהמאסהאבלמטרים,

ומנקזמגוון,האנושיהתמהילגם.45-30

בעליאנשיםלצדקרחניסטיםהומואים
"הרעיוןקודרית.אוגיקיתיותראוריינטציה
"נו־מחלב,מסבירחיטרים",לייצרהואהמרבד

רא

$TS1$נורא"$TS1$

$DN2$נורא"$DN2$אחרמקוםלכלאולברלמסיבה,ללכתקשה

דחייהמפניבסיסיחששישכילאנשיםולגשת

המשחקבאמצעותלדבר.מהעליהיהשלאאו

אנחנואינטראקציהשמעודדיםאחריםוכלים

הזה".החסםאתלפוגגמנסים

מקהילתמחלבמשה
ללכתקשה"נורא"פוטלק":

לאנשיםולגשתלמסיבה

מפניבסיסיחששישכי

משחקבאמצעותדחייה,
שמעודדיםאחריםוכלים

מנסיםאנחנואינטראקציה

הזה"החסםאתלפוגג

תר־תחתלחתורהמארגניםמנסיםגםבכך

טת

$TS1$תרטת$TS1$

$DN2$תרטת$DN2$האפליק־ובשארבגריינדרהנפוצההשיח
ציות.

$TS1$.האפליקציות$TS1$
$DN2$.האפליקציות$DN2$לך,עונהלאוהואלמישהופונה"כשאתה
חורהלהיותיכולהוואחד,ועטאחדעטואז

סי־במציאות"אבלפולצ׳ק,אומרטראומתית",

טואציה

$TS1$סיטואציה$TS1$

$DN2$סיטואציה$DN2$כשתשאללהתרחש.יכולהלאכזאת

הגב".אתלךיסובבלאהואלשלומו,מישהו

אלטרנטיבימרחבלייצרגםהואהרעיון

מו־במקומםהלילהחיישל"כטדםלמועדונים.

נח,

$TS1$,מונח$TS1$

$DN2$,מונח$DN2$הקהילה,צמחהשממנהענפהתרבותזאת
בבנייהנוסףנדבךהןפוטלקכמומסגרותאבל

שפוג־אנשיםמכיר"אנימחלב.מסבירשלה",

שים

$TS1$שפוגשים$TS1$

$DN2$שפוגשים$DN2$בר־שלוםלואומריםולאלסטוץמישהו

חוב,

$TS1$,ברחוב$TS1$

$DN2$,ברחוב$DN2$לאממסיבהיצאושהםאחתשנייהאו

שא־מאחראצלנו,השני.עםאחדיותרמדברים

תה

$TS1$שאתה$TS1$

$DN2$שאתה$DN2$הבנאדם,אתשובתפגושחטששעטיטע

אופציה".לאטאהתעלמות

לקהילהאתגרהציבוהקורונהמגפתימי
לת־כדיחוקה.לחםהיאשהתקהלותהצעירה,

חזק

$TS1$לתחזק$TS1$

$DN2$לתחזק$DN2$אק־ה"פוטלקאתופולצ׳קמחלביזמואותה

דמי",

$TS1$,"אקדמי$TS1$

$DN2$,"אקדמי$DN2$ספורטיביתפעילותשכללובזוםמפגשים

TS1$$בלטTS1$$בל־זולאהיום,מתחלפות.והרצאותמטרכת

$DN2$בלט$DN2$מהםהתפצלושגםאלאחודשו,שהמפגשים

ששבעהמצייניםגםהמייסדיםתתי־קבוצות.

היכ־כמהיודעמילצדבפוטלק,הכירוזוגות

רויות

$TS1$היכרויות$TS1$

$DN2$היכרויות$DN2$מוטיבציהבהחלטשהןללילה,מזדמנות

"המפגשיםהאלה.לאירועיםבהגעהלגיטימית

זאתבכלאבלחברתיים,כלקטםהםהאלה

גברים",100נוכחיםשבהבסיטואציהמדובר

מדגי־אנחנואירועכללפני"לכןמחלב,אומר

שים

$TS1$מדגישים$TS1$

$DN2$מדגישים$DN2$בטוח".מרחבליצירתשלנוהמחויבותאת

הואהשוניםמופעיועלפיזימגעמקרה,בכל

פוטלק.שלהמתפרשתברשתאחדמרטברק
מיז־שניעבטה,דרכנומצאואנשים"שמונה

מים

$TS1$מיזמים$TS1$

$DN2$מיזמים$DN2$וזהמחלב,מתגאהאצלנו",נולדועסקיים"

המראתלקחתהואהחדהנטוורקינג.רקלא

קחאמיתית.לקהילהאותוולהפוך׳קהילה׳שג

שםכשלמישהולדוגמה:החרדית,החברהאת

רבעואחריגמ"חפותחיםמטהמקרר,מתקלקל

מטניסשםחלוט.מקרראצלומתקיניםשעה

לאפעםאףאצלנובעדוקטלה,שלהמהותאת

בקרזהאתעשינואנחנוכזאת.התבססותטתה

הח־לבידודנכנסכשפוטלקיסטלמשל.חנה,

בחם

$TS1$החבחם$TS1$

$DN2$החבחם$DN2$וחטלות".מזחלושלחו

החסרהקהילתילהחיתחליף

שלטותרההטפהלמגפהנחשבתבדידות

ה"אמיטת"המגפהבואלפניאפילוה-12,המאה

טוליםחלקיםעלמתמשכתבדידותשגזרה

כמולצעיטם,אופייניתהבדידותבאוכלוסייה.

טועות:האפשריותוהשלכותיהלקשישים,גם

מצבקוגניטיבית,פגיעהשונים,רגשייםקשיים

מחשבותדיכאון,מצוקה,תחושתירט,גופני

אובדניים.מעשיםאףולעתיםאובדניות

נרסיכוןגורמיישנםבלהט"טם,כשמדובר

שלגילוייםכגוןבחדותלחוותספים

מותיטם)שלעתיםבארוןהטיסלהט"בפוטה,

סטי־הפנמתממנו(,יציאהאחריגםמשקעים

גמות

$TS1$סטיגמות$TS1$

$DN2$סטיגמות$DN2$שליליתעצמיתלתפישהשמביאה
להוביליכוללהט"ביםאצלחכאוןואייג׳יזם.
לפי־אולמיןלהתמכחתבסמים,מוגזםלשימוש

תוח

$TS1$לפיתוח$TS1$

$DN2$לפיתוח$DN2$בשי־סקס)כמסקסיחדגםבשניהםתלות

לוב

$TS1$בשילוב$TS1$

$DN2$בשילוב$DN2$.)שונותבמדינותשנעשומחקטםטמיקלים

הלהט"בקטלתחבטכיהעלוהאוזטןבעשור

ניסיונותלבצעמשמעוטתגבוהבסיכתנמצאים

מאשריותרשבעהפיעדאובדניים

ביותרהמטףהמחקראתהכללית.באוכלוסייה

לדחסיפטפ׳20100ביצעהזהבהקשרבארץ

הנ־והכאבהאובדנותלחקרהמרכזראשבלז,

פשי

$TS1$הנפשי$TS1$

$DN2$הנפשי$DN2$רופין,האקדמיבמרכזצפתיליאורע"ש
הש־במחקרבמכללה.נוספיםחוקטםעםיחד

תתפו

$TS1$השתתפו$TS1$

$DN2$השתתפו$DN2$50128היההממוצעשגילםלהט"טם.

חבריכיהעלהשמילאוהשאלוניםניתוח

וטלאובדנותמוגברבסיכתמצריםהקהילה

משיעורםגבוההלהט"טםהמתאבדיםשיעור

מהלם־ו-%03מההומואים16%באוכלוסייה.

טות

$TS1$מהלםטות$TS1$

$DN2$מהלםטות$DN2$התא־ניסיתעלחווחובמחקרשהשתתפו

בדות.

$TS1$.התאבדות$TS1$

$DN2$.התאבדות$DN2$החמורהואהטרנסג׳טטםשלמצבם

מתוךאובדני.מעשהביצעומהם40%ביותר
ו-%05מההומואים42%המשתתפים,כל

הערה




francescoch/iStockpbotoviaGettyImagesצילום:

אובד־מחשבותלהםזדוכיסיפרומהלסביות

ניות

$TS1$אובדניות$TS1$

$DN2$אובדניות$DN2$קונקרטיתמחשבהלרבותחייהם,במשך

פגיעותהלחייהם.קץישימושבההדרךעל

גםניכרתהטרנסג׳נדריתהקהילהשלהיתרה

כך.עלדיווחוהטרנסיםמהנשאלים77%כאן:

מדי־סובלים57%כינמצאהנשאלים,כלמבץ

כאת

$TS1$מדיכאת$TS1$

$DN2$מדיכאת$DN2$גבוהיםאלהשיעוריםמדורי.עדבינוני

האוכלוסייה.בכללמשיעורםערוךלאין

השארביןהמצב,אתהחריפהרקהקורונה

מקומותוסגירתבקהילההרווקיםריבויבשל
כמעטזירההיורביםלהט"ביםשכעבורהבילוי

נתוניפיעלחברתיות.לאינטראקציותיחידה

בה־הלהט"בלמעןהאגודההשגהשערכהסקר

שתתפות

$TS1$בהשתתפות$TS1$

$DN2$בהשתתפות$DN2$620הגאה,הקהילהוחברותחברי
וכ-%24מבדידותסובליםשהםדיווחוכ-%45

בעקבותחרדהאומדיכאוןסובליםשהםדיווחו
מת־שהםדיווחומהנשאליםניכרחלקהמגפה.

קשים

$TS1$מתקשים$TS1$

$DN2$מתקשים$DN2$בי־או(45%)חברתייםקשריםבתחזוק

צירת

$TS1$ביצירת$TS1$

$DN2$ביצירת$DN2$עלהעידו15%.(38%)זוגייםקשרים
וסיגריות.סמיםבאלכוהול,מוגברשימוש

חבריעלהמגפהשלהשליליותהשלכותיה

הסיוע.למוקדיבפניותגםביטויקיבלוהקהילה

בע־ארציתמקצועיתמנהלתדניאלס,שיריד׳ר

מותת

$TS1$בעמותת$TS1$

$DN2$בעמותת$DN2$,2020במהלךכיל"הארץ"מסרהער"ן

הנוג־פניותכ-054חודשבכלאצלםהתקבלו

עות

$TS1$הנוגעות$TS1$

$DN2$הנוגעות$DN2$ייחודייםוקשייםמיניתזהותשללתכנים

שנוגעותפניותאלפיועודהלהט"ב,לקהילת

ואוב־בדידותדיכאון,חריפה,רגשיתלמצוקה

דנות.

$TS1$.ואובדנות$TS1$

$DN2$.ואובדנות$DN2$שלבעלייהמדוברכימציינתדניאלם
שנמסרונתוניםפיעל.2019לעומתכ-%53

לת־מקווןחםמוקדהמפעילהסה"רמעמותת
מיכה

$TS1$לתמיכה$TS1$
$DN2$לתמיכה$DN2$,2020מארס־נובמברבחודשיםנפשית

ברשתפוסטיםשלכפולהכמותאצלםנוטרה

בצ׳טמינית.זהותרקעעלמצוקהוהודעות

בפניותגידולחלהעמותהשמפעילההאנונימי

למא־2020אוקטוברביןמיניתזהותרקעעל
רס

$TS1$למארס$TS1$
$DN2$למארס$DN2$2021(6740לעומתבחודשבממוצעפניות

לכך(.שקדמהבתקופהבממוצעחודשיותפניות
למגבלותמותאמותוירטואליותקבוצות

להוויחלקיתחליףלתתניסוהחברתיהריחוק

"להט"ביםכמופייסבוקדפיהחסר.הקהילתי

ו"לסביותביחד"מבשלות"הומואיותצופים",
המגפה.בימיפופולרייםנעשויחד"מבשלות

מו־מתכוןשמביאיםבנחמהלזלזלאיןאמנם

צלח
$TS1$מוצלח$TS1$

$DN2$מוצלח$DN2$האפלותהפינותשלמשותףוגילוילחלה

מוגבל.שלהםשהאפקטברוראךבנטפליקס,
קבו־שלבפעילותנסיקהחלהגםהקורונהבימי
צות

$TS1$קבוצות$TS1$
$DN2$קבוצות$DN2$"שהפכהזה",על"מדבריםובהם"וידויים

)באופןשוטחיםלהט"ביםשבהרוחשתלזירה

וצורךאכזבהתלישות,שלחוויותאנונימי(
תמיכההודעותהזה,במקרהגםבקרבה.נואש

למצו־זמנימענהלתתיכוליםלייקיםוצרור

קה,

$TS1$,למצוקה$TS1$

$DN2$,למצוקה$DN2$בכלל.אם
עובדקרומהולץ,גולןמעבירשניםששזה

לגבריםמגדריתהעצמהסדנתקליני,סוציאלי

קבוצ־בטיפולמדוברוביסקסואלים.הומואים
תי

$TS1$קבוצתי$TS1$
$DN2$קבוצתי$DN2$המש־כשרובחווייתיים,תרגיליםהמשלב

תתפים

$TS1$המשתתפים$TS1$

$DN2$המשתתפים$DN2$כיאומרקרומהולץ.40-30בניהם

מהמפג־רביםשלהמולידהחומרהיאבדידות

שים:

$TS1$:מהמפגשים$TS1$

$DN2$:מהמפגשים$DN2$בו־בהכרחאינםהאלההגבריםאם"גם

דדים

$TS1$בודדים$TS1$

$DN2$בודדים$DN2$,בדידותאיזושהיסוחביםהםהיום

הבגרותאוהנעוריםמהילדות,רטרוספקטיבית

ממומשתלאכמיההעמםנושאיםהםהמוקדמת.

להיותבפועל,פנימה.אותםשתכניסלקהילה

להש־בשבילפסיבי.דברלאזהמקהילהחלק

תייך

$TS1$להשתייך$TS1$

$DN2$להשתייך$DN2$בפעילויותחלקלקחתצריךאתהאליה
מתאימותאינןהאלהוהפלטפורמותמסדמות

שיח.ליצורקשהבאפליקציותלמשל,לכולם.

גוףלדימוימופנההמבטשיפוט,הרבהבהןיש

רביםלמשתמשיםולקונית.דלהלעתיםוהשפה

ובדידות".דחייהשלחוויותמזמנותהן

הבדי־ב"חודיתעסקקרומהולץשלמחקרו

דות

$TS1$הבדידות$TS1$

$DN2$הבדידות$DN2$ואמצעתחילתבגילאיהומואיםגבריםשל

הק־עלהשאר,ביןעמד,הואהבוגרים".החיים

שר

$TS1$הקשר$TS1$

$DN2$הקשר$DN2$באפליקציותכפייתישימושביןהמובהק
תיארוראייןשהואהגבריםלבדידות.היכרויות

לצו־אחריםגבריםעםהתכופיםמפגשיהםאת

רך

$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך$DN2$חייםשגרתשלההשלכותואתמזדמןמין

שמ־וקרבהאינטימיותתחושותגיסא,מחדזו:

פיגה

$TS1$שמפיגה$TS1$

$DN2$שמפיגה$DN2$,גיסא,ומאידךקצר,לטווחאםגםבדידות

והניכור.הריקנותהזרות,תחושותהעמקת

לאינטימיותפיזיותביןהגבולותטשטושגם
חווקרומהולץשלממרואייניוחלקמחיר.גובה

שפי־הבריותיחסיםמערכותסביבומתחבלבול

תחו

$TS1$שפיתחו$TS1$

$DN2$שפיתחו$DN2$המ־כיצדתיארוהםהומואים.גבריםעם

תח

$TS1$המתח$TS1$

$DN2$המתח$DN2$כאינהרנטיאצלםנתפשהרומנטיאוהמיני

חברויותכך,עליה.כאיוםולכןהיחסיםלמערכת

הב־וחוריתגוועו,אוהוחמצופוטנציאלבעלות

דידות

$TS1$הבדידות$TS1$

$DN2$הבדידות$DN2$.מו־ביטוימקבליםאלהתכניםהעמיקה

חשי

$TS1$מוחשי$TS1$

$DN2$מוחשי$DN2$אליהןמגיעיםגברים"הרבהבסדנאות.גם
והיעדרזוגיותהיעדריחסים,שלשאלותסביב

התקבלוב-0202חודשבכל
פניותכ-054ער"ןבעמותת

מיניתלזהותהנוגעות

ואובדנ:דידות

איךלראותלהםמאפשרתהקבוצהאינטימיות.
מהםשמונעיםדפוסיםולזהותאותםחווההאחר

קת־אומרכר׳,עלמקשיםאוזוגיותלבסס
מהולץ.

$TS1$.קתמהולץ$TS1$
$DN2$.קתמהולץ$DN2$אינהבסדנהשהשתתפותמדגישהוא

שמגיעיםאנשים"ישהבדידות:להפגתערובה

זוגיותבהלמצואסמרהאוגלדהמשאלהעם

שלפעמיםמובןמדובר.הזההנושאחברויות.או
לא".ולפעמיםקורהזה

הסולידריותאתלעוקם

התרבובארץהגאההקהילההתבססותעם

סוציאלימענהשמציעיםוהארגוניםהמסגרות
איגי,כמוארגוןלמשל,כך,ללהט"בים.ונפשי
ומפעילשמונהקריתעדמאילתהיוםשפרוש
לפניקייםהיהלאנוער,לבניקבוצותעשרות

תוכ־ועודעודהיתוספוהשניםבמשךשנה.20

ניות

$TS1$תוכניות$TS1$

$DN2$תוכניות$DN2$לצ־ייחודימענהשנותנותוהתארגנויות
רכים

$TS1$לצרכים$TS1$
$DN2$לצרכים$DN2$ישדוגמאותבקהילה.תתי־קבוצותשל

חוגיםגאות,משפחותשלמפגשיםלמכביר:

רוסית,דובריללהט"ביםפעילדותלקשישים,

ארגוניםטרנסית,נשיתלהעצמהקבוצה

מר־נעשההעבודהשוקועוד.דתייםללהט"בים

חב

$TS1$מרחב$TS1$

$DN2$מרחב$DN2$מכ־החלפנים־קהילתיים,לחיבוריםנוסף

נסי

$TS1$מכנסי$TS1$

$DN2$מכנסי$DN2$תעסוקהסדנאותועדבהיי־טק""לסביות

האלה,מהיוזמותאחתלכלהטרנסית.לקהילה
הבדידותלהפגתחשובהתרומהישהסתם,מן

אבלמשתתפיה.ביןהחברתיהמארגולחיזוק

המבורכיםהאייםיצירתעםבבדשבדנראה

עדהקהילתיתהלכידותאטאטנפרמההאלה,

רא־אתהמרכיבותשהאותיותנראהלפעמיםכי

שי

$TS1$ראשי$TS1$

$DN2$ראשי$DN2$מארבעהיותרלאהןלהט"בהתיבות

האם.חלליתעםקשרשאיבדותועיםלודינים

ול־זאתלשנותשפועליםמיישלאחרונה

שקם

$TS1$ולשקם$TS1$

$DN2$ולשקם$DN2$עללאאבדה.כישנדמההסולידריותאת
מפ־כמווהיפר־מותאמותנקודתיותיוזמותידי

גשי

$TS1$מפגשי$TS1$

$DN2$מפגשי$DN2$שב־)יוזמותמהארוןשיצאוגרושיםאבות

בודן

$TS1$שבבודן$TS1$

$DN2$שבבודן$DN2$להציעניסיוןדרךאלאמתח(,במקומם
הלהט"ביים.לחייםמקיפהרעיתותאלטרנטיבה
בתתי־שייכותתחושתמוצאיםרביםלהט"בים

קהילות
$TS1$בתתיקהילות$TS1$

$DN2$בתתיקהילות$DN2$המצי־וברורים,מובחניםשמאפייניהן

עות

$TS1$המציעות$TS1$

$DN2$המציעות$DN2$להט"בי.קיוםשלאחרמודל

הדוביםקהילתהיאלכךהבולטתהדוגמה

ייעודיותפייסבוקקבוצותבעקביות.הצומחת
האחרונותבשניםנפתחוישראליםלדובים

מרכזיפיצ׳רומתעצמת.הולכתבהןוהפעילות

מצי־הםובוהמנהליםשמעליםפוסטהואבהן

גים

$TS1$מציגים$TS1$

$DN2$מציגים$DN2$הע־תחומיהחבריםאחדאתפעםבכל

ניין

$TS1$העניין$TS1$

$DN2$העניין$DN2$,ושארבגבריםהעדפותיותחביביו,שלו

כדיומזמיןשנוןבאופןשמוצגיםפרטים

תומולדבריקשר.עמוליצורהשאראתלעודד

ישראל"דוביהפייסבוקקבוצתממנהליחן,
נפר־הווירטואליתהלבתשומתגבולות",ללא

טת

$TS1$נפרטת$TS1$

$DN2$נפרטת$DN2$במ־החברהחיילשדרוגרביםבמקרים

ציאות.

$TS1$.במציאות$TS1$

$DN2$.במציאות$DN2$שלהפצצהמקבלאדםאותו"פתאום

מעו־וזהחברים,עודלונוספיםנוטיפיקיישן,

דד

$TS1$מעודד$TS1$

$DN2$מעודד$DN2$למפגשים",ולהגיעיותרפעיללהיותאותו
ומשחרר".פותח"זהחן,אומר

דררגלדריסתמורגשתהאחרונותבשנים

מאזהגאה.והסצינההפנאיבתרבותגםבית

השנתיתדוב""מרתחרותבארץנערכת2016

"דובי",המסיבותלייןהושקכשנתייםולפני
לאח־וחודשההמגפהבשלנקטעהשפעילותו
רונה.

$TS1$.לאחרונה$TS1$
$DN2$.לאחרונה$DN2$שחי־הראשוןביף,הוותיקהסליזיהליין

בק

$TS1$שחיבק$TS1$

$DN2$שחיבק$DN2$הלילהבחיימוסדמזמןכברהואהדובים,את
נע־יותראינטימייםדוביםכינוסיהקהילה.של

רכים

$TS1$נערכים$TS1$

$DN2$נערכים$DN2$מדיאביב.בתלהדתייםבחוףחמישיבימי

יותר,מיניגווןומקבללגעשהמפגשמועתקפעם
פע־כמההחוף.שלהנודיסטילאופיובהתאם

מים

$TS1$פעמים$TS1$

$DN2$פעמים$DN2$דוביים.פיקניקיםגםמתארגניםבשנה

שלביותרהחשובשהפרויקטדומהאבל

קמפייןהואבארץהדוביםקהילת

"BodyPride",אמי־גבריםלראווהשמציג"

תיים"

$TS1$"אמיתיים"$TS1$

$DN2$"אמיתיים"$DN2$טב־גוףלמבנהמודעותלעוררבמטרה

עי,

$TS1$,טבעי$TS1$

$DN2$,טבעי$DN2$שלנוקשותלנורמותמשועבדשלאכזה
201ב-2השקתועםוחיטובים.שרירים ביקש5 ב

והנדהמלוטשהיופימודלעללמחותהקמפיין

קיבלהואמאזאךהלילה,בחיישרווחרוטש
למ־ממש.שללתנועהוהפךעצמומשלחיים

עשה,

$TS1$,למעשה$TS1$

$DN2$,למעשה$DN2$הדו־קהילת"באדיפרייד"בזכותמעטלא

בים

$TS1$הדובים$TS1$

$DN2$הדובים$DN2$גופניותתכונותעםרקעודמזוההאינה

אקטי־ממדלהנוסףאלאושעיר,עבהגוףכגון
ביסט,.

$TS1$.,אקטיביסט$TS1$
$DN2$.,אקטיביסט$DN2$בעבורמזמיןכמרחבפועלתהיאהיום

הרפופשוטאוכושרמחדרישסולדיםמיכל

שהםביןמדומיין,יופיאידיאלאחרמהמרדף

קודרים.אומבוגריםרזים,שמנים,

אליהלנקזממשיכההדוביםקהילתככזאת,
שמתק־הומואיםשלמצוקהקריאותמעטלא
שים

$TS1$שמתקשים$TS1$
$DN2$שמתקשים$DN2$שלהמרכזיבזרםמקומםאתלמצוא

הח־שההדרהספק"אץכימצייןחןהקהילה.

ברתית

$TS1$החברתית$TS1$

$DN2$החברתית$DN2$לה־אותנושהביאממהגדולחלקהיא

תארגן

$TS1$להתארגן$TS1$

$DN2$להתארגן$DN2$.ואהבהגאווהבוניםאנחנוכקבוצה

זאת,לצדהתחיל".הכלבעצםומשםעצמית,

הת־קבוצתשלבאתמזמןש"עברנומדגישחן

מיכה.

$TS1$.התמיכה$TS1$

$DN2$.התמיכה$DN2$נבון,המרחם.במקוםלאכבראנחנו

שלפוסטיםמעטלאאצלנומתפרסמיםעדיין

המשפילהיחסעלחודותשמשתפיםאנשים
עדייןכאילווזהבאפליקציות,קיבלושהם

הדו־קהילתבפועל,אבלבשוליים.אותםממקם

בים

$TS1$הדובים$TS1$

$DN2$הדובים$DN2$,יותרגבוה.בקצבצומחתבארץ,וגםבוודל

פרהבלתישההתעסקותמביניםאנשיםויותר

גםמההגיונית.ולאבריאהלאהיאבגוףסקת

40לבניטבעי.באופןמתבגרתשהאוכלוסייה

זהאבל,20מבניהבטןאתלהעליםקשהיותר

עצמם".אתאוהביםפחותשהםאומרלא

הבאבעמודהמשך

הערה




הקודםמהעמודהמשך

בקהילתומרכזיותיקפעילשמגר,כפיר
קהילהשלומטרותיהשאופייהאומרהדובים,
היההבסיסי"הצורךהזמן:עםהשתכללוזו

ש׳הורחקרלאנשיםשייכותתחושתלספק

שהרגישואלההלהט"ביתמהקהילה

לה־שיכולמרחבלאהןשהמסיבותדחויים,

כיל

$TS1$להכיל$TS1$

$DN2$להכיל$DN2$,לאהםשלהםהמראהשבגללאואותם

גםהיתהשליהמטרהאבלזוגיות.מוצאים

הטרו־נורמטי־ופחותמכבדיותרשיחלאפשר

בי.

$TS1$.הטרונורמטיבי$TS1$

$DN2$.הטרונורמטיבי$DN2$ומהגברזהמהשליסודהנחותעללערער

תפקידיםשלהבינאריתהחלוקהעלאישה,זו

הייתידוב.להיראותשאמוראיךעלמגדריים,

מק־אנולכןפוליטית.יותרקבוצהשזואומר

פידים

$TS1$מקפידים$TS1$

$DN2$מקפידים$DN2$שימושכמובנושאיםגםדיוניםלהציף

לדבריבדידות".וכמובןבקהילהזנותבסמים,

איפ־בדידותעלשדיווחודוביםבעבורשמגר,

שר

$TS1$איפשר$TS1$

$DN2$איפשר$DN2$מצבם.עלמחודשתהתבוננותהזההשיח

זוגיות,שחייביםהתפישהרווחת"בקהילה

משהוזהבכךלהיכשלאוזוגיותושלהשיג

בק־אנחנו"אבלמציין.הואאותנו",שמגדיר

בוצה

$TS1$בקבוצה$TS1$

$DN2$בקבוצה$DN2$מכי־ובצורהבעדינותלהראות,מנסים

לה,

$TS1$,מכילה$TS1$

$DN2$,מכילה$DN2$היאגםואוליהכלחזותלאהיאשזוגיות

הטרו־נורמטיבי".שיחמאותוחלק

כעתפועל,201ל-סדובמרפרידמן,אור

"הזהותבחיפה.דוביודקוויריתקהילהלבסס

מדבריםאנחנואךמובחן,דברהיאהדובית

המורחבתהדוביםמשפחתשלבמונחיםהיום

בהיצמדותשמאסמיכלאתשכוללת

סולידריותשלבערכיםשדוגליופי,לאידיאל

לגיטימייםהםהגופיםכלכיושמאמיןוקבלה

היאהדובים"קהילתפרידמן,אומרויפים",

ומעיליזקןעםמלאיםגבריםלאמזמןכבר
הרלי־דייווידסון".אופנועעלשרוכביםעור
במקבילהגיעההזאתההתרחבותלדבריו,
"זהבקהילה:האקטיביסט,המרכיבלחיזוק

בחברהמקומנואתלתבוערצוןמתוךהתחיל

היאנראותכיאחרת.לנראותביטויולתת

אוףהסטייטאתמאמץשאתהומרגעכוח.

להיותמקוםלךישעצמך,כלפיהזהמיינד

שלאאחריםאנשיםכלפיואמפתיסובלני

שללאינטגרציההבסיסזהכמוך.נראים

וקהילתהטרנסיתהקהילהעםהדוביםקהילת
מאוד".מחבקיםאנושתיהןשאתהפטיש,

בשמומת׳לקריסטללקרוא

חתרניות,יומרותבעלתנוספתתודקבוצה

שלזוהיאלרדאר,מתחתומתבססתשהולכת

בע־בתנועהמדוברהרדיקליות"."הפיותקהילת

לת
$TS1$בעלת$TS1$

$DN2$בעלת$DN2$כקהילהבקליפורניהשנוסדהותיקה,מסורת
כ-04לפניקווירית־אקטיביסטית־סביבתנית

שללהיטמעותכתגובת־נגדהוקמההיאשנה.

הר־האימוץהסטרייטית,בחברההגאההקהילה

ווח

$TS1$הרווח$TS1$

$DN2$הרווח$DN2$ויל־)חתונההטרו־נורמטיבייםקודיםשל

דים(

$TS1$)וילדים$TS1$

$DN2$)וילדים$DN2$המודרנייםהלהט"בייםהחייםוהתמסחרות

שמההתנועההמועדונים(.ותרבותגאה)תיירות

בזהותרוחניים־פוליטייםמרכיביםחקרעלדגש

לפי־וסביבה.קיימותשלערכיםועלהלהט"בית

כך,

$TS1$,לפיכך$TS1$

$DN2$,לפיכך$DN2$פו־בישראלבטבע.מתקיימיםכינוסיהרוב

על

$TS1$פועל$TS1$

$DN2$פועל$DN2$אךמעשור,יותרזה"פיות"שלשבט

גדלבתנועההחבריםמספרהאחרוניםבחודשים

מעו־אינםהפיותאנשיגובר.פעילותהונפח

ניינים

$TS1$מעוניינים$TS1$

$DN2$מעוניינים$DN2$תובילשזומחששתקשורתיתבחשיפה

מעטלאאגב,סקרנים.שלמווסתלאלזרם

הבאההקהילהעלהקורונההשפעות

^%»45 4̂2^
סובלים
מבדידות

מדיכאוןסובלים
חרדהאו

בתחזוקמתקשים
חברתייםקשרים

ביצירתמתקשים

זוגייםקשרים

2021הנאה,מהקהילהנשאלים620בהשתתפותהלהט"בלמעןהאנודהסקרמקור:

15%

מוגברשימושעושים

ובסמיםבאלכוהול

2021Bears oof"השנהלוחמתוך Israelבוחבוסאליצילום:בעקביותצומחתהדוביםקהילת". קהיל

מז־לאשעדהומואיםהםהחדשיםמהמצטרפים

מן

$TS1$מזמן$TS1$

$DN2$מזמן$DN2$מועדו־תרבותבאותהעקביבאופןהשתתפו

נים

$TS1$מועדונים$TS1$

$DN2$מועדונים$DN2$תחתיה.חותרתשהתנועהוממוסכת,רועשת

ביןלנושמאפשרגדילהשלבתהליך"אנחנו

שממנההתרבותאתגםלכינוסיםלהביאהשאר

"אנ־בארץ,הקבוצהמוותיקיאחדאומרברחנו",

חנו

$TS1$אנחנו"$TS1$

$DN2$אנחנו"$DN2$הד־אתלהראותיכוליםשאנחנומרגישים

רך

$TS1$הדרך$TS1$

$DN2$הדרך$DN2$מאותהמיאוסאומיצוישחשיםלאנשים

תוכן".יותרומחפשיםבילויצורת
שמגששיםלהט"ביםמעטלאבעבוראבל

קהילהאחרבחיפושלסצינהמחוץדרכםאת
קיומי.בצורךאלאבמותרותמדובראיןחלופית,

אביב,מתל36בןבדוי(,)שםאלוןלמשלכך

ההתנ־וחציכשנהלפניעדבאמנות:שעוסק

סויות

$TS1$ההתנסויות$TS1$

$DN2$ההתנסויות$DN2$ווידעישוןוכללומועטותהיובסמיםשלו

אישימשברהיתההמפנהנקודתלפעם.מפעם

מערכתוסיוםעמוקדיכאוןהתלפפושבוחריף,

עלבסדרהיההכלאז"עדממושכת.יחסים
בע־עבדתיסטודנט,"הייתיאלון,מספרפניו",

בודות

$TS1$בעבודות$TS1$

$DN2$בעבודות$DN2$,לאהפרידהאחריזוג.בןעםגרתיטובות

שכדיוחשבתיחודשיםכמהמהחדריצאתי

בוסטאיזהצריךאניהארורמהדיכאוןלצאת

קיצוניות".חוויותהגיעוואזלאנרגיות.

עניינולאפעםאףשמסיבותמספראלון

תמידבסמיםהשימוש"אצליבמיוחד.אותו

עדבזהעסוקהזמןכלהייתיסקס.סביבהיה

אנשיםאםשלי.החייםלמרכזנהפךשזה

אק־ולוקחיםבחודשייםפעםלמועדוןיוצאים

סטה,

$TS1$,אקסטה$TS1$

$DN2$,אקסטה$DN2$כמואקסטותבולעהייתיאניאז

משב!שבעקבות,36בןלון,

קשיםלסמיםהתמכראישי
"מצאתילעבוד;והפסיק

מאורותמיניבכלעצמיאת

ולסמיםלסקסמעברסמים.

נשארותיים.ליהיולא

לאהיוםועדחברים,לי

עםהתחלתיואזביום.שתיים־שלושסוכריות,

הבנתישלבשבאיזשהועדמת׳,הקריסטל

נשאלבשאלוןמוחלט".שליטהבאובדןשאני

דירדרשאליהביותרהנמוכההנקודהמה

עצמיאתש"מצאתימשיבהואהשימוש,אותו

בכלמזריקיםאנשיםסמים.מאורותמיניבכל

שהואלךואומריםבצדזרוקמישהומקום,

רציתיכילאהאלהלסיטואציותהגעתיבסדר.

ידעתיכירקאלאהאלה,האנשיםעםלהיפגש

אנשיםעםשכבתימסוימים.סמיםלהםשיש

לאאלוןזמןבאותואיתם".לשכברציתישלא

את"החזקתיניתקו.החברתייםוקשריועבד

לס־מעבראבללאומימביטוחהכסףעםעצמי

קס

$TS1$לסקס$TS1$

$DN2$לסקס$DN2$לע־יכולתילאחיים.ליהיולאולסמים
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$דברכלממךמרחיקאתהאחר.דברשום

עדולמעשהחברים,לינשארולאנורמלי.

איתם".הקשריםאתתיקנתילאהיום

לקבוצתאלוןהופנהשלוהמטפלתבעצת
והאגודהאביבתלעירייתשמפעילותטיפול

להתמכ־ייעודישירותונותנתהלהט"בלמען

רויות.

$TS1$.להתמכרויות$TS1$

$DN2$.להתמכרויות$DN2$שמתמודדיםאנשיםשישהשםמצאהוא

עוצ־הרבהבזה"ישלדבריו,דומה.משברעם

מה.

$TS1$.עוצמה$TS1$

$DN2$.עוצמה$DN2$שלך.לפנימיותמראהמציבשםמשתתףכל
אמוציות.ומעוררטריגריםהרבהמפעילזה

בקבוצה,כאסחשלדינמיקהלפעמיםלנוהיתה

עוס־הדרגתיהואהתהליךהאלימות.סףעל

קים

$TS1$עוסקים$TS1$

$DN2$עוסקים$DN2$אגב,עצמו.בשימושופחותבטראומותיותר

׳טינה׳החמודמהכינוינמנעיםאנחנובקבוצה

קריסטל".בשמו:הזהלסםוקוראים
המ־הקבוצהופיזורהטיפוליהתהליךבתום

שיכו

$TS1$המשיכו$TS1$

$DN2$המשיכו$DN2$היוםעדקשר.עללשמורמחבריהארבעה

שהוקדשושעהובאותהיוםבאותונפגשיםהם

לה־לנו"מותרפורמלית.פחותבאווירהלסשן,

תפרץ

$TS1$להתפרץ$TS1$

$DN2$להתפרץ$DN2$מסתובביםלאואנחנוהשנילדבריאחד

הע־החברות"ובכלל,אלון,צוחקבמעגל",בחדר

מיקה

$TS1$העמיקה$TS1$

$DN2$העמיקה$DN2$סתםגםיכוליםאנחנואחרים.למקומות

ולראותלאכולמשהולהזמיןלעשן,לשתות,

תמידההתמכרותשלהזההמקוםאבלטלוויזיה.

להיותיכולשלאמשמעותישונה,שיחזהנוכח.

ההתמודדותשלהזההצלאחרים.חבריםעםלי

גםטוב.הכיאותימביניםוהםאיתייהיהתמיד

אותם".אוהבלהם,דואגאני

נפ־שחבריהיותרוממוסדתגדולהקהילה

גשו

$TS1$נפגשו$TS1$

$DN2$נפגשו$DN2$להט"בים"."מכוריםהיאדומותבנסיבות

חו־למעטפתהפכההתמיכהקבוצתאצלםגם

בקת־כל.

$TS1$.חובקתכל$TS1$

$DN2$.חובקתכל$DN2$אומראמיתית",לקהילהדוגמה"זו

כאמורפועלו)לצדזובקבוצהחברשמגר,כפיר

מאבקועלבפתיחותשמדברהדובים(,בקהילת

בא"זהואלכוהול.לסמיםבהתמכרותהיום־יומי

בתחזוקההחברים,שלבהתגייסותביטוילידי

אחדבמחויבותחברתיים,קשריםשלשוטפת

במצו־כשמישהוביחדהזמןכלאנחנולשני.

קה,

$TS1$,במצוקה$TS1$

$DN2$,במצוקה$DN2$ועכשיובטיוליםמשותפים,באירועים

להט"בים".מכוריםשלכנסלארגןמנסיםאנחנו

וביןהלהט"ביתהקהילהביןמבדילשמגר

הפערלדבריו,שלי"."הקהילהמכנהשהואמה

שלאשתקדהתאבדותוסביבלוהתחוורביניהן

התמודדותורקעעלכנראהבקהילה,מוכראדם

מיניכללזה"התחברולסמים:התמכרותעם

קטינים,עםלמיןשקשורותעמומותפרשיות

הואמאוד.בוטההיהה׳כללית׳בקהילהוהשיח

בני־שניומצדאשמיםבחיפושאחדמצדעסק

סיון

$TS1$בניסיון$TS1$

$DN2$בניסיון$DN2$אנ־הרבהבקהילה.הפגמיםעללהצביע

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$כאלהוהיומצטייריםאנחנולאירגםדאגו

הכביסהאתלכבסצריכיםלאשאנחנושאמרו

הד־כלשלנוהקהילהאתבפומבי.המלוכלכת

ברים

$TS1$הדברים$TS1$

$DN2$הדברים$DN2$איךשלפגישותעשינוהעסיקו.לאהאלה

האובדן.אתלעבדאיךהאבל,עםלהתמודד
השני".עםאחדלהיותפשוט

הערה



