
גאיםלהיותשגאיםהבכירים

עמ׳דוברוביצקי,ליטל

העסקיתיהזה

ליטלדוברוביצזןי

הגאה,הקהילהשעברההאחרוניםהזעזועיםאחריגס

העסקיבמגזרבכיריםבישראללמצואקשהעדיין

הראשונהבפעםהמיניתזהותםעלבגלוישמדברים

בעולםהומולהיותזהאיךמהםארבעהמספרים

בלילהצליחאפשרואיךבדרך,הקשייםעלשמרני,

דוברוביצזןיליטלשאתהמיעללוותר

הרנה״יש

בלשיםכוח

השולחןע?

שאתה׳׳מיאת

nrwirr■atהרגשתיהצבא״בתקופתמהארון:יציאה

וכשסיימתיבבנים,מתענייןיותרשאני

לה־יותרלעצמיאיפשרתיהשירותאת

תנסות

$TS1$להתנסות$TS1$

$DN2$להתנסות$DN2$כשהבנתיאותי.שמסקרןבמה

לספרהיההראשוןהשלבנמצא,אניששם

לגבימשוחררהרגשתיומשםהקרובים,ולחבריםלהורים

לוומרגישלושנוחמהיעשהאדםשכלבעדאניעצמי.

בעולםאנשיםשלובעיקרפעמים,הרבההחששנכון.הכי

הדעהמהפעםאףיודעיםלאאנשיםמדחייה.הואהעסקי,

ולאלקוחלאלהפסידרוצהלאאחדאףהשני.הצדשל

שלו.המיניתהנטייהבגללעסקיתהזדמנותולאעבודה

עובדיםשאנחנואדםבןאותואםודאותאיןפעםאף

ישאותו.מענייןלאשזהאוקדומהדעהעםהואמולו

אנ־וישהזהההימוראתלקחתשחוששיםאנשיםהרבה

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$ואםספק,איןאזספקישאםשלבגישהשנוקטים

מעדיפיםהםאזעבודהלהםיביאלאשזהתחושהלהםיש

שבא־אנשיםדווקאהפוך:דווקאמלמדהניסיוןלהחריש.

מת

$TS1$שבאמת$TS1$

$DN2$שבאמת$DN2$בזהישמוסף.ערךבזהרואהאנישהםממיפוחדיםלא

להסתתר.ולאשאתהמיאתהשולחןעללשיםכוחהרבה

כשנו־אבלגיי׳.אני׳שלום,ואומר:לפגישהבאלאאני

צרים

$TS1$כשנוצרים$TS1$

$DN2$כשנוצרים$DN2$אםאומראנילהסתתר.מקוםרואהלאאניקשרים

מביךזהגברים׳.מעדיףאנינשוי.לא׳אניאותי:שואלים

הכל״.מגליםאנשיםדברשלבסופולשקר.

מסויםקושיהראשוןבשלבישמשפחה״לכלילדים:

שלי.טובתיולגביהעתידלגביתמידהיאהמחשבהכי

בודד,אהיהואםילדיםלייהיואםשאלותעלובהתחלה

שעברככלצעיר.נעראהיהלאכשכברחייייראוואיך

אצלםוהתגבשהזהאתלעכללמשפחהקליותרהיההזמן

אדם.בןאותובעצםשאניהשתנה,לאדברששוםההבנה

כמוממני,נכדקיבלוהורייילד.לינולדהאחרונהבשנה

והחששותוהבנה,הכלהקיבלולאט־לאטהדבריםמאחיי.

אותימבינהאותי,מכילהמשפחתיהיוםהתפוגגו.שהיו

לארוחתמגיעשאניטבעיזהשאני.כמואותיומקבלת

בעלה״.עםמגיעהשאחותיכמובדיוקזוגי,בןעםערב

נרדיהמורעו״ד

אתמסתירלא

המיניתזהותו

יכולאבל

להבץאתאלו

שחוששים

להיחשף:

לא״אנשים

תציםלהפסיד

אועבודה

עסקית,הזדמנות

שלבסופואבל

דברמגליםהכל״

במס־שהבאתיחודשיםבןילדלי״ישגאה:אבהות

גרת

$TS1$במסגרת$TS1$

$DN2$במסגרת$DN2$העסקיתבסביבהמושלמת.אמאעםמשותפתהורות

להכיראפשרואםנשויאניאםאותישואליםלעיתים

אחדבחורים.מעדיףשאניאומרתמידאנימישהי.לי

שליהיכולתהיאלגביומתפלאיםהכישאנשיםהדברים

בו.מטפלתהנהדרתשאמוכמובדיוקשליבילדלטפל

אותו?׳ומאכילאותורוחץמי׳אזאותי:שואליםלפעמים

הביתהאותולקחתינולד,שליכשהבןשאני.משיבואני

כךואחרשליבאמאנעזרתימפחיד.היהזהובהתחלה

לדעתצריךשאניהבנתיובסוףחבריםאיתישיהיודאגתי

שאנחנולמצבהגענומאודמהרבעצמי.הכלולעשות

מתיצריך,שליהילדמהיודעאניהשני.אתאחדמבינים

הואהצעצועים.עםלבדטיפהצריךהואמתיעייף,הוא

איתי״.כשהואבוכהלאפעםאף

מוצאמנקודתמגיעשאתה״ברגעהעסקי:העולם

שאני,במיביטחוןומשדרשאנימיזהאני,זהשאומרת:

איתה.עובדשאניהעסקיתבקהילהמאנשיםחששאיןאז

האמת.אתאומרתמידאניהאישילמצבישואלכשלקוח

לקוחותכללבדרךכגיי.אותימזהיםתמידלאאנשים

ולאבהםלטפללנושישהעסקייםבענייניםמתמקדים

פוחדלאשאניהזההמקוםעולה,הענייןאםאבלבאישי,

לאאניהנכון.הפידבקאתנותןגםשאנימישזהלהגיד

שליהאישייםחייביןקשרואיןחולשהשלמנקודהבא

שלבאמירותפעםמדינתקלתיעושה.שאנילעבודה

אנשיםשישהעובדהאתמכבדותשלאאחריםדיןעורכי

שחוש־אנשיםישהעסקיתבקהילהגםסטרייטים.לא

בים

$TS1$שחושבים$TS1$

$DN2$שחושבים$DN2$כברנתקלתיבריאה.איננההומוסקסואליתשנטייה

שאיןאונורמלידברלאזהשהומואיםשחשבובאנשים

העס־הקהילהלזכותגאווה.למצעדיביטוילתתמקום

קית

$TS1$העסקית$TS1$

$DN2$העסקית$DN2$שברובלצייןחייבאניאיתםעובדשאניוהאנשים

העס־שהעולםנכוןומשכילים.פתוחיםאנשיםהמקרים

קי

$TS1$העסקי$TS1$

$DN2$העסקי$DN2$
בכיריםעסקיםאנשיפחותהרבהורואיםשמרןיותר

גבריקצתהעסקיהעולםגייז.שהםכךעלמתראיינים

לס־המיניתהנטייהאתלקשורחששוישומאצ׳ואיסטי

טיגמה

$TS1$לסטיגמה$TS1$

$DN2$לסטיגמה$DN2$חוששיםגםאנשיםחלש.ויותרעדיןיותרשל

איןבישראלההצלחה.אתמהםשתמנעבדעהלהיתקל

זכויות״.שוויכאנשיםהומואיםשלשלמהקבלהעדיין

מלצאתבכיריםעסקיםאנשישמרתיע״מהפחד:בלי

באיםאנשיםחשוכות.דעותאותןהןבפומבימהארון

רו־ולאולהצליח,העסקאתלנהלרוציםעסקים,לעשות

צים

$TS1$רוצים$TS1$

$DN2$רוצים$DN2$מנהלים.שהםלעסקתפריעשלהםהמיניתשהנטייה

צריכיםאנשיםמסר.משדרזהלפחד.לאחשובזאת,עם

אתהליכולות.שלךהמיניתהנטייהביןקשרשאיןלהבין

עורךאואפל,מנכ״לכמונהדרעסקיםאישלהיותיכול

הצעיר,לדורמסרגםלשדרחשובדבר.כלנהדר.דין

לח־ממהשאיןלהביןשצריכיםהעתיד,שללמנכ״לים

שוש.

$TS1$.לחשוש$TS1$

$DN2$.לחשוש$DN2$שאתהמיאתמביאכשאתהשאתה.מילהיותצריך

יותרמנהללהיותיכולאתהעצמךאתלהביאפוחדולא

איתימביאשאנימהביןמוחלטתהפרדהעושהאניטוב.

נורמטיבייםחייםמנהלאניהאישיים.לחיימקצועכאיש

עובדאניבזוגיות,שאניתקופותישילד,ליישלגמרי:

)צוחק(״.!הגאווהבמצעדמשאיותעלעולהולאקשה

נרדיהמורעו״ד

41גיל:

לוי־סילרבמשרדשותףעו״ד,תפקיד:

ומשפטפירעוןבתדלותהמתמחהושות׳

רשתנאמנתשלכוחהבאמסחר

ביןקופרשתומפרקמרקטטבעעדן

בישראל

הורותשלאחדבמתכונתילדילדים:

מושלמת״״אמאעםמשותפת

איןכרגעזוגיות:

נרדיה״.שאנכמואותמקבלת״המשפחה



לעצמםנושיםnv״אנשים
צורמת״בצורהלהתבטא

(.tf<m (.38לליאורנשוי״אניחיים:ורות)£8

התחת־שנה.14כמעטכברזוגאנחנו

נו

$TS1$התחתנו$TS1$

$DN2$התחתנו$DN2$הפניםבמשרדבקנדה.שניםלפני

לנווישכנשואיםרשומיםאנחנובארץ

שה־ונעהיובלחודשים:10בניתאומים

באנו

$TS1$שהבאנו$TS1$

$DN2$שהבאנו$DN2$במ־בארה״ב.פונדקאיתבאמצעות

קור

$TS1$במקור$TS1$

$DN2$במקור$DN2$הדתיבחינוךחונכתימירושלים.אני

השתחררתיהצבאית,בפרקליטותשניםשירתתיבעיר.

הרצוגעו״דבמשרדלעבודהתחלתי2010וב־2009בסוף

כמעטכברכאןאניל״ד(.בישראל)הגדולנאמןפוקס

הצוותאתמובילאניכשותף.שניםמתוכןשנים,

האלקטרוני״.המסחרבתחוםורישויברגולציהשעוסק

משפ־שלמדעתודאי20בן״הייתימהארון:היציאה

טים

$TS1$משפטים$TS1$

$DN2$משפטים$DN2$חוד־הייתיהעברית.באוניברסיטהשלישיתבשנה

שים

$TS1$חודשים$TS1$

$DN2$חודשים$DN2$מזל.הרבהליהיהליאור.אתכשפגשתילארוןמחוץ

ראשון,ממבטאהבההייתהזומקרי.צ׳טבאיזההכרנו

קשהמאודהיהמהארוןכשיצאתיקלאסי.דייטבליינד

הגע־פשוטה.לאתקופהעברנובהתחלה.שלילהורים

תי

$TS1$הגעתי$TS1$

$DN2$הגעתי$DN2$עדין.ולהיותלשכנעאזליהתאיםולאקרברוחעם

בהכרחהתאימהשלאבלתי־מתפשרתגישהליהייתה

זה.עםלהתמודדצריכיםהיוהםשגםשמסביבילאנשים

שלוהמשפחהאתגםמוציאהואמהארוןיוצאכשאדם

דברלאזהבירושליםהדתיהעולםבתוךבוודאימהארון.

מאודוהתמודדותקושישלזמןפרקאחריטריוויאלי.

והיוםוקבלהמחודשתהתקרבותלנוהייתהגדולה,

מהארון.שיצאתילפנימאשרקרוביםיותרהרבהאנחנו

שליאבאשלהם.הראשוניםהנכדיםהםשלנוהילדים

הבכורהבןשהייתמבסוטמשהייתי׳יותרלי:אומרתמיד

שלי׳.הראשוניםהנכדיםאתלישנתתמבסוטאנישלי

בזרועותאותיקיבלהאחותיגםביחד.הרבהמבליםאנחנו

נתקחוויםהדתיבציבוראנשיםהרבהלצערי,פתוחות.

מהארון״.היציאהסביבמשפחתימשבראו

ליהיההרטמן.לבניםדתיבתיכון״למדתיגאה:דתי

לוק־לאבתוכהשגדלתיהדתיתהעולםשהשקפתמזל

חת

$TS1$לוקחת$TS1$

$DN2$לוקחת$DN2$שלממקוםבאהשלאדתיותמאליו,כמובןדברשום

דתיהומולהיותשאלות.ששואלכזהאלאעיוור,ציות

הכליםאבלנער,כשהייתילגיטימיתאפשרותהייתהלא

הומואניהזהלצומתלהגיעליאיפשרוכןשקיבלתי

וגםשליבאמונהלאחוזלהמשיךיכולשאנילהביןדתי.

המורכ־בזהותולחיותשליהמיניתלנטייהאמיתילהיות

בת

$TS1$המורכבת$TS1$

$DN2$המורכבת$DN2$.הספרביתאתשהקיםז״להרטמןדודפרופ׳הרבהזו

בשו־המקוםאתלךלתפוסאחדלאףתיתן׳אללי:אמר

לחן

$TS1$בשולחן$TS1$

$DN2$בשולחן$DN2$בשבילי.משמעותימאודשהיהמוטוזההיהדות׳.של

שומראנידתי.לאליאורזוגיבןבשולחן.מקוםלייש

מת־אנחנועכשיוהאיזון.אתתמידמצאנולא.הואשבת,

חילים

$TS1$מתחילים$TS1$

$DN2$מתחילים$DN2$:קטניםהםחילוניים?אודתייםהילדיםלהתלבט

החלטות״.עדייןלקבלצריכיםלאשאנחנוכך

הראשוןלתפקיד״כשהגעתיעושה״:אשתך״מה

שנזרוםואמרתילספראםהתלבטתיבפרקליטות,בצבא,

אותימלווהזהאענה.ואניישאלואנשיםטבעיבאופן

אניעושה?׳אשתך׳מההיוםאותישואליםאםהיום.עד

היל־בגללקליותרהרבהזהעכשיושלי.הזוגלבןמתקן

דים.

$TS1$.הילדים$TS1$

$DN2$.הילדים$DN2$מענייןזההומואים.שלבילדיםפיקנטימשהויש

לשם.זורמתהשיחהאזאותם,הבאתםמאיפהעללדבר

בה־מבוכהישלאישימעסקיכשעובריםהעסקיבעולם

תחלה.

$TS1$.בהתחלה$TS1$

$DN2$.בהתחלה$DN2$אנשיםרפה,בשפהסוד,איזהשזהמשדראתהאם

זהעלמדבראתהאםהדמדומים.באזורשהםחושבים

הזה״.במקוםנינוחשאתהמביניםאנשיםבטבעיות,

בתחושהאנחנושבתל־אביב״למרותהעסקי:העולם

שונה:הכלליתבישראלהתמונהופתיחות,ליברליותשל

שקשורמהבכלובהיתוליםשמרניתחברהעדייןאנחנו

בעולםלחיקוי.דמויותלנוחסרותלהט״בית.לנראות

המנכ״ליקוםשלאעדוכמה:כמהאחתעלזההעסקי

כלאזמהארוןשייצאוהראשונההמנכ״ליתאוהראשון

לע־חוששיםאנשיםהראשונים.להיותיחששוהאחרים

צמם:

$TS1$:לעצמם$TS1$

$DN2$:לעצמם$DN2$אםאנשיםלנהלליכולתשלהם,לקידוםחוששים

לאשהיאמיניתלנטייהמתייחסיםעדייןעליהם.'יידעו׳

עדסוד.שהואבו,להתבייששצריךכמשהוסטרייטית

לגבינונשלנטיותישדרואנשיםשבולמצבנגיעשלא

הסיטואציה״.להיותתמשיךזושלהםהמיניתהנטייה

והתנה־קללהזה׳הומו׳עדיין״לצערי,אי־נעימויות:

גות

$TS1$והתנהגות$TS1$

$DN2$והתנהגות$DN2$בחברההנורמהלאעדייןזוגברית.מאצ׳ולאשהיא

צורמת.בצורהלהתבטאלעצמםמרשיםאנשיםשלנו.

שמ־סרטוןליהראוחודשים.כמהלפנילקוחעםישבתי

כינים

$TS1$שמכינים$TS1$

$DN2$שמכינים$DN2$שזולךכיף׳איזהאמר:הלקוחואזדוגמניותעם

לא׳זההשבתי:כאלה׳.בחומריםלהתעסקשלךהעבודה

בנשים׳״.מעונייןלאאניכידברשוםליעושה

אףחודשיים.שללידהלחופשת״יצאתיואבא:אבא

שוחנוגורנולריהושעעו״ד

34גיל:

הרצוגבמשרדשותףעו״ד,תפקיד:

נאמןפוקס

nnnnciהתחתנולליאור.נשו

בקנדה

חודשיםעשרהבנתאומיםילדים:

עדייןאנשיםאבלמאוד,ביותמכוזהעלעירערלאאחד

ליאורלידה.בחופשתשגברשומעיםכשהםגבהמרימים

להגיעמשתדלאניהילדים.עםלידהבחופשתעכשיו

לעבוד״.ממשיךאניואזלשינה,וההכנהלאמבטיות

העוזרהייתיבצבאהאחרון״בתפקידלטובה:הפתעה

מנ־אביחילשעברהראשיהצבאיהפרקליטשלהמשפטי

דלבליט.

$TS1$.מנדלבליט$TS1$

$DN2$.מנדלבליט$DN2$אדוקדתימזוקן,שחורה,כיפהחובשאדםהוא

מאודוהיהאליוקרובההכיהאמוןמשרתאתלישנתן

אזרב־סרןלדרגתעליתישלי.הזוגיותאתוכיבדפתוח

המפקד.עםהדרגהאתמעניקיםהזוגבןאושבתמקובל

אתליהעניקווהםוליאור,הפצ״רעמדוהיחידהכלמול

חיובית״.מאודהפתעההייתהזוהדרגה.

לעשותצריכההדתית־לאומית״החברהנפש:חשבון

הציבורהלהט״בית.לקהילהיחסהעלנוקבנפשחשבון

בחברהלשינויהמפתחקשה.בהומופוביהחוטאהדתי

ער־משהונגדלהיותאחדדברזהנראות.הואדתית

טילאי

$TS1$ערטילאי$TS1$

$DN2$ערטילאי$DN2$בןאואחיךנגדלהיותאחרדברזהתופעה,או

שנה14לפנימהארוןכשיצאתישלך.החברותאאושלך

לחיקוי.מודלליהיהלאמירושליםמבוהלדתינערבתור

ויביןהעיתוןאתיפתחהיוםשליהושעשהנעררוצהאני

יצליח״.ושהואוזוגיות,ילדיםלושיהיושאפשר

יהושעעו״ד

שוחטגורטלר

במשפחהגדל

היוםועדדתית

כיפה:חובש

הדתי״הציבור

חוטאבישראל

בהומופוביה

רוצהאניקשה,

שהגעתם

יבינוהיוםשל

להיותשיכולה

הצלחהלהם

ומשפחה״

גורטלרמהארון״.שיצאתלפנימאשרלהוריםקרוב״וותר



nTnpnהעסקית

nv rarמנסה

נשים״לשון

שנה14בצבא״הייתילפרמומאי:קציו^^^^

TS1$$רב■TS1$$רב־בדרגתהשתחררתיהנח״ל.בחטיבת

$DN2$■רב$DN2$.קציןבתורושימשתילוחםהייתיסרן

mnהמג״דתפקידלפנירגעחטיבה.אג״ם

שאניהודעתילבנוןמלחמתאחריוקצת

השתח־שמרניתמאודבמערכתקבעמאישמשתחרר.

ררתי

$TS1$השתחררתי$TS1$

$DN2$השתחררתי$DN2$חאקיבצבעבגדיםרקבארוןליהיואחר.לעולם

זוטרבתפקידוהתחלתיפרסוםלמשרדניגשתיושחור.

להחלטותכפופהשלמהחטיבהאג״םכקציןנמוך.בשכר

זוטר״.אתהופתאוםגדולה,מערכתתיפעלתישלך.

בכיריםלתפקידיםבוסקילההגיעשניםכמהבתוך

הפרסוםמשרדמנכ״להיההואוהפרסום.השיווקבעולם

לקוחותתיקיוניהלהגאה,בקהילהשהתמחהויהונתןדוד

ערוץמזרחי־טפחות,ביניהן:במשקמובילותחברותשל

משרדלמנכ״למונהלאחרונהועוד.מייקרוסופט10

לסגמנטיםממוקדתבפנייההמתמחהמגזריםהפרסום

ועוד.אבותלהט״בים,רוסים,ערבים,דתיים,כגוןשונים

לאשמשהוהבנתינער״כשהייתימהארון:היציאה

שליהדרךהחברים.שארכמובדיוקלאשאנימדויק,

ויותרמהיריותרחזק,יותרלהיותהייתהזהעללכסות

)משמר־במושבשלחיותהבנתיהזמן.כלמכולםקשוח

הירדן(

$TS1$)משמרהירדן($TS1$

$DN2$)משמרהירדן($DN2$במשכורתאזמורכב,מאודיהיההומוולהיות

בנותביןבהפסקותלתל־אביב.עברתיהראשונההקבע

בסבי־הצבאיהשירותסוףלקראתגברים.עםהייתיזוג

בות

$TS1$בסביבות$TS1$

$DN2$בסביבות$DN2$אבלבעצמי,התביישתילאמהארון.יצאתי28גיל

קשההיההומר.׳יאהייתהעדייןבצבאהנפוצההקללה

בשנהמהארון.לצאתמבחינתיבלתי־אפשריכמעטעד

כדיתוךשיידעו.ליאכפתהיהלאהשירותשלהאחרונה

מבלילמותעלולשאניחשבתיהשנייהלבנוןמלחמת

מהארון״.רשמיתלצאתהחלטתימלא.באופןשחייתי

קיבלתיהחטיבהאת״כשעזבתישהפתיע:המפקד

אמרתישמועות׳.׳שמעתילי:אמרהואמהמפקד.טלפון

לו:השבתיהומו׳.׳שאתהלי:אמרוהואשמעת?׳׳מהלו:

שנילך׳אגידאמר:הואואזלך׳?מפריעזהצודק.׳אתה

שאניטובהכיהלוחםשאתהחושבעדייןאניאחד,דברים:

לק־לךבארבין,בכיכרהילדיםעםאניוהשני:מכיר.

פוץ?׳.

$TS1$.לקפוץ?׳$TS1$

$DN2$.לקפוץ?׳$DN2$עלאותוליושםשלוהבןלקחאתישרוהואהגעתי

לקחהואשליבתפיסהאדיר.היהזהמבחינתיהכתפיים.

באהבה״.לידייאותוומסרבעולםלויקרשהכיהדבראת

מולגםמהארוןיצאתי28״בגילבמשפחה:ההלם

ולפע־קשההיהזהגדול.שוקעבורםהיהזהמשפחתי.

מיים

$TS1$ולפעמיים$TS1$

$DN2$ולפעמיים$DN2$׳אתםולומר:להילחםניסיתיבהתחלהקשה.עדיין

שאםלמדתיהזמןעםתרצו׳.לאאותרצואותיתקבלו

שלילהוריםגםאזארוךכךכלבזמןהתהליךאתעשיתי

לקבללהםמגיעוהסתגלות.ארוךתהליךלעבורמגיע

ויודעיםזוגבןלישישיודעתמשפחתישלהם.הזמןאת

הבתאתיש׳תשמע,לי:לומריכולהשליאמאהוא.מי

הפרסומאיאבי

בוסקילהחיעם

גברבשנח״ם

״גייןהאחרונות:

לצאתנדרשים

עשרותמהארון

בחודש.פעמים

;ידלהיכוללקוח

לי:יאה,אתה

בכללאתההומו?

נראה'״לא

והיא׳יופי׳.לה:אומרואניחמודה׳,נוראהיאההוא.של

מנסה.היאשלא.להמשיבואניחשבנו...׳׳אולי,ממשיכה:

מושגלישאיןוסבתאסבאעםחגארוחתלהיותגםיכולה

יקרה׳שלאאמאשלהפחדאתוישלאאויודעיםהםאם

אניהציבורי,במרחבבחוץ,אומר.לאאניאזמשהו;להם

להסתו־איפהלייגידלאאחדאףסנטימטר.כלעלנלחם

בב,

$TS1$,להסתובב$TS1$

$DN2$,להסתובב$DN2$לבןידלתתליובאברחובהולךאניאםללבוש.מה

אבלשאני.מילהיותרשותמבקשלאאנינותן.אניזוגי

דווקא״.בכוח,זוגיבןעםבידידכנסתלביתאכנסלא

חוקילפילהתחתן.יכוליםאיננו״בישראלנישואים:

לתתצריכיםבזוגיות.לרווקיםנחשביםאנחנוהמדינה

אחליטכךאחרשווים,להיותהזכותאתהקהילהלחברי

אנחנוילדים.להביארצוןלנוישלהתחתן.רוצהאניאם

פונדקאות״.ולארחבהמשפחהעלחושבים

סתיואתתיקחללקוחלהגיד״מבחינתיהעסקי:העולם

יגידומהפחדישכימורכב,יותרזהלקמפייןסטרשקו

קצתזהבישראלנפוץ,שבעולםמהוהמסורתיים.הדתיים

משמ־גדולהפנויההכנסהישגייזלזוגותמורכב.יותר

עותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$המו־רובזאת,עםילדים.עםסטרייטיתממשפחה

תגים

$TS1$המותגים$TS1$

$DN2$המותגים$DN2$עלולזהכיהגאהלקהילהשפונהקמפייןיעשולא

ערבייהאוערביירצומפרסמיםמאודמעטבהם.לפגוע

שמרנית״.מאודחברהזוולסבית.הומואוכפרזנטורים,

אנישלי.החייםזהגיי״להיותגיי״:נראהלא״אתה

בליהתקשרויותחברים,עבודה,מנהלאניאיךרואהלא

לצאתנדרשיםגייזלזה.נדרשיםלאסטרייטיםשם.שזה

׳איךלשאול:יכוללקוחבחודש.פעמיםעשרותמהארון

אומר:הואואזגיי׳.אני׳כימשיב:ואניבזה?׳מביןאתה

לקוחותגםישנראה׳.לאבכללאתההומו?אתה׳אה,

פרובוק־יהיה׳שלאבנימוס:ומזהיריםקמפייןשעושים

טיבי

$TS1$פרובוקטיבי$TS1$

$DN2$פרובוקטיבי$DN2$,פרובוקטיבי׳״?שיהיה׳למהלהם:משיבואנימדי׳

תרבותישינויפהלעשות״צריךבנקי:שירהרצה

אנ־כאן.אנחנוקיומית:אמירההםהמצעדיםמאוד.עמוק

חנו

$TS1$אנחנו$TS1$

$DN2$אנחנו$DN2$,אנחנו,לקבל.מצפיםואנחנותורמיםאנחנואזרחים

אחד״.!אףשליותרהחבטותשקלאהקהילה,

בוסקילהאבי

40גיל:

מגזריםהפרסוםמשרדמנכ״לתפקיד:

שיווקואיש

סגלשמרעםמצבאישי:בזוגיות

ילדים:עד״ןלא

בוסקילהמאוד״.עמוקתרבותשינוי״דרוש



יכו?״לא

ננדלהלן

שנשארים

נאחר
שביטלהתבייש״.סיבהשום״אין

at:.אני22בגילמהארון״יצאתימהארון:ציאה

ואחריביחדלהיותהתחלנושנה.13איילעם

למשפ־כךואחרלחבריםסיפרתיחודשיםכמה

חה.

$TS1$.למשפחה$TS1$

$DN2$.למשפחה$DN2$החדשות.בדסקאחרונות׳ב׳ידיעותהכרנו

שמשפ־חושבאנישלי,המשפחהתגובתלגבי

חות

$TS1$שמשפחות$TS1$

$DN2$שמשפחות$DN2$היהלספרידעו.שליההוריםגםיודעות.כללבדרך

נוראהכיהדברלאנורא.לאגםבדיעבדאבלקל,לא

בלב״.רעדהיהשיש.

לח־טכניתהייתהלהתחתן״ההחלטהנישואים:

לוטין.

$TS1$.לחלוטין$TS1$

$DN2$.לחלוטין$DN2$מההתחלה.כנשואיםעצמנואתרואיםאנחנו

לפנימשכנתה.שלקחנובחבריההראשוניםביןהיינו

ני־בבריטניההתירוובדיוקבלונדון,גרנווחציכשנה

שואים

$TS1$נישואים$TS1$

$DN2$נישואים$DN2$.וחזרנופשוטהכיבטקסהתחתנוחד־מיניים

כשבאנוכנשואים.בארץגםרשומיםאנחנולארץ.

הזיזלאזההפניםבמשרדכנשואיםעצמנואתלרשום

אחד״.לאף

עללחץישהיוםמתבגרת.״הקהילהוילדים:תעסוקה

הקונצ־אםילדים.להביאלסביותאוהומואיםשלזוגות

נזוס

$TS1$הקונצנזוס$TS1$

$DN2$הקונצנזוס$DN2$שביחדהומואיםזוגאזילדים,להביאהואהישראלי

מביאיםלאאתםלמההשאלהנשאלתכברשנים10כבר

ומש־ילדיםשלהזהלעולםנכנסשזהברגעילדים.כבר

פחה

$TS1$ומשפחה$TS1$

$DN2$ומשפחה$DN2$מדבראתהבעבודהכשאתהכימשתניםדבריםאז

לארבותחד־מיניותמשפחותמזמן,לאעדהמשפחה.על

אבלזה,עללדברצורךהיהלאכאילואזילדיםהביאו

אזילדים,יותרהרבהוישמתפתחתכשהקהילהעכשיו

מיעםגםויידעוזהאתתסתירלאילדיםלךכשיהיה

מק־חייםביןהבחנהפחותישהיוםאותם.מגדלאתה

צועיים

$TS1$מקצועיים$TS1$

$DN2$מקצועיים$DN2$.עשושלךהקולגותמהיודעכבראתהלאישיים

בפייסבוקזהאתראיתכימיועםהשבועבסוףלמשל

אנילספר.לאטיפשיקצתנהיהכברזהבאינסטגרם.או

רקלישהייתהחושבאניבשנה.לקוחותמאותעםנפגש

לוואמרתיהומופוביתהערההעירשמישהואחתפגישה

מעברהתנצל.שהואבזההסתיימהוהפגישההומושאני

אי־נוחות״.חשתילאלזה

הומולהיותקליחסיתשזהחושב״אניהקשיים:

בכאלהלי:קללאבמהלךאגידאני2015בישראל

אנ־עםליקללאבארון.להשתמשלהמשיךשבוחרים

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$ובוח־בכירות,בעמדותומבוססים,בכיריםשהם

רים

$TS1$ובוחרים$TS1$

$DN2$ובוחרים$DN2$כמעטאותם.להביןיכוללאאניבארון.להישאר

מנכ״להואלךרשוםאזבכירשמראייןכלכלימוסףכל

חלקהואמשפחתימצבבעיניימשפחתי.ומצבאיקס

בתל־נולדתי35בןאניאלעד,קוראיםלישאתה.ממי

אביב

$TS1$בתלאביב$TS1$

$DN2$בתלאביב$DN2$שמס־מישאני.ממיחלקזהלאייל.נשויואני

תיר

$TS1$שמסתיר$TS1$

$DN2$שמסתיר$DN2$שזהלמעשהאומרתההסתרהבעיה.זוזהאת

סבורשאניבעודבו,להתביישבמהיששעדייןמשהו

שעובדמיכלבו.להתביישסיבהשוםאיןוחלקשחד

זהמייודעשלאאחדאףאיןספקים,לקוחות,איתי,

יצאאפל,מנכ״לקוק,שטיםלמשלברגעאייל.זוגיבן

למשלאניאישיר.׳נוןכמעטלהיותהפךזהמהארון

שבינוברינדנואלעד

35גיל:

בפ״סבוקלקוחותמנכ״לתפקיד:

ישראל

בלונדוןהתחתנולאייל.נשויאישי:מצב

ילדיםהבאתשלילדים:בתהליך

משותפים

שםגםבמייקתסופט.ישראלMSNאתניהלתי

במייקרוסופטחברה.לאירועיהגיעואיילידעו,כולם

הזההדברמהארון.לצאתהסכיםשלאמישהוהכרתי

אתלעצמךנותןלאבעצםאתהכיאותי,מכעיסקצת

להיות׳יכולאומר:למעשהאתההפוטנציאל.מלוא

אקודםשאנילהגידרוצהואניבגלל...׳אפגעשאני

אוהומושאניבגללאפגעלאאנישאני.מיבגלל

זהבעבודהשהםמייהיוהומואיםשיותרככללסבית.

התירוץאתויבטלהבאיםלדורותהשטחאתיכשיר

המשפחהעללימספרשלקוחמצבאיןלהסתתר.של

לעמי־מקוםמשאירלאאנילו.מספרלאואנישלו

מות.

$TS1$.לעמימות$TS1$

$DN2$.לעמימות$DN2$לאייל.נשוישאנירשוםשליהפייסבוקבפרופיל

בעיניילהתבלבל.אי־אפשרמופיעות.שלנותמונות

ארון״.רבעזהעמימותלהשאיר

מצ־שלבחודשבפייםבוק,״יזמתישינוי:עושים

עדי

$TS1$מצעדי$TS1$

$DN2$מצעדי$DN2$אירועתל־אביב,עירייתעםביחדהשנההגאווה

יותרהרבהלהכניסהייתהשלושהמטרהלמפרסמים

חד־מיניים,לזוגותלפרסםדווקאלאובפרסומות.גיוון

בתוךחד־מיניותומשפחותחד־מינייםזוגותלכלולאלא

כמהשמראהבנקשלקמפייןישבארה״בפרסומות.

שהולכותלסביותזוגשלהיאמהןשאחתמשפחותסוגי

פרסו־עשתהשנתייםלפניקולהקוקהילדה.לאמץ

מת

$TS1$פרסומת$TS1$

$DN2$פרסומת$DN2$אתשםכללהוהיאיפה׳׳אמריקהשלבםופרבול

משפחהגםהייתההיפהמאמריקהוחלקאמריקהכל

מפרסמיםלהרבהפנינוהכנסאתכשעשינוחד־מינית.

הםבכנס.להשתתףרוציםלאשהםלנואמרווחלקם

קמפייןלעשותעללדברלאאבלולהקשיב,לבוארוצים

כמשי־עצמםעלשלקחואחריםגםהיואבלהכלה.של

מה

$TS1$כמשימה$TS1$

$DN2$כמשימה$DN2$אשמחבפרסומות.חד־מיניתנראותיותרלהכניס

האג׳נדהאתשידחפוגאיםשיווקמנהלייותרלראות

שלבסוגשהםהומואיםמעטלאישהשיווקבעולםהזו.

אתדוחפיםלאהםשלהםהארגוןבתוךכזה.עסקיארון

הזו״.האג׳נדה

אלעדבתנדט

סמנכ״לשביט,

לקוחות

בפ״סבוק

חיישראל,

13כברבזוגיות

קל״היוםשנה:

יחסיתלהיות

הומובישראל,

כברשואלים

אותימהקורה

ילדים״עם


