
 

  
  

  דברים שצריך לדעת
  מילון שימושי בנושאים הקשורים להומוסקסואליות

  
  

, הומוסקסואליות היא הנטייה המינית של גברים ונשים הנמשכים מבחינה רגשית -  הומוסקסואליות 
 .ארוטית ומינית אל בני מינם

 
על פי אמורים להתנהג   מערכת החוקים שקבעה החברה כדי להורות לנו כיצד אנו-   גדרמתפקידי  

 .התרבות וחלים על האדם מרגע לידתו י" נקבעים עמגדרתפקידי ה. המין שלנו
  

המובן הראשון מתייחס לכלל התהליך של גיבוש :  מונח המשמש בשלושה מובנים- יציאה מהארון 
בדרך כלל השלב של קבלת , המובן השני מתאר שלב אחד בתהליך; לסבית/זהות הומוסקסואלית

היא הצהרה של האדם המונח מעות במובן השלישי מש; סואל או כלסביתהאדם את עצמו כהומוסק
לסבית /בפני אדם הומוסקסואל, למשל בפני ההורים(לסבית בפני אדם אחר /על היותו הומוסקסואל

בכל פעם . פעמי כלפי אדם מסוים-היציאה מהארון במובן השלישי מתרחשת באופן חד). אחר
צריך לספר לאדם /נשאלת השאלה האם כדאי, כלשהיאלסבית נמצא בסיטואציה חברתית /שהומו
 .לסבית לאורך כל ימי חייהם/ולכן היציאה מן הארון במובן השלישי מלווה את ההומו, האחר

  
מבוסס על החוויה .  האופן שבו אדם תופס את עצמו כמשתייך למין זכר או למין נקבה–זהות מינית  

כ הזהות המינית מעוצבת באופן " בד.רים שלו בפועלולאו דווקא על מהו מינם של הפרטנ, האישית שלו
 .3-5סופי בין הגילאים 

  
 מושא של המושג נטייה מינית מציין את המין.  לכל בני האדם נטייה מינית כלשהיא–נטייה מינית  

רוב . הנטייה המינית נחלקת לשלושה סוגים עיקריים.  המינית והרגשית העיקרית של האדםהמשיכה
 .סקסואלים- ומיעוטם בי, חלקם הומוסקסואלים, וסקסואליםבני האדם הם הטר

  
מידת ההתאמה בין ההתנהגות של , כלומר. צמו כאישה או כגבר תפיסת האדם את ע– זהות מגדרית 

 . האדם לבין ההגדרה החברתית והתרבותית של תפקידי המגדר
  

ן ההתנהגויות המיניות מושג זה כולל את מגוו.  לכל בני האדם העדפה מינית כלשהיא–העדפה מינית  
 .המועדפות על ידי אדם מסוים

  
 .Gayבאנגלית גם .  גבר שעיקר המשיכה המינית והרגשית שלו היא לגברים– הומוסקסואל 

  
 . אישה שעיקר המשיכה המינית והרגשית שלה היא לנשים– לסבית 

  
 . מינית ורגשית לבני שני המינים דומהת במידה/ מי שנמשכ– ית/ביסקסואל 

  
 )ית/סטרייט(. בנות המין השני/ת נטייה מינית לבני / בעל– ית/קסואלהטרוס 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
 

שבהן אין די במינו הביולוגי " זהויות מגדריות" מונח המשמש כשם כללי למגוון רחב של – נדר'טרנסג 
בר או געל התנהגותו החברתית או על תפישתו את עצמו כ, של האדם כדי ללמוד על הופעתו החיצונית

 . כאישה
 

 ומאמין שזהותו המגדרית היא של המין  אך מרגישנולד כבן מין אחד,  טרנסקסואל- ית/טרנסקסואל 
 . האחר

  
 .  מתלבש מדי פעם בבגדי המין השני בעיקר לשם הנאה מהמראה והתחושה–  טרנסוסטיט 

  
את בעוינות תופעה זו מתבט.  וסלידה מהומוסקסואליםרתיעה,  תופעה הכוללת פחד– הומופוביה 

כאשר התופעה מתייחסת (מעשי אלימות לעתים עד כדי , כלפי הומוסקסואליםאו סמויה גלויה 
 ).להיבטים הייחודיים ללסביות היא נקראת לסבופוביה

  
הם נוטים להפנים ,  היות שהומוסקסואלים מתחנכים בחברה רווית הומופוביה–הומופוביה מופנמת  

 . עמדות שליליות כלפי עצמם
  
  

הקשת . לסבית- הדגל המורכב מששת צבעי הקשת לא הומצא בקהילה ההומו– ל הגאווהדג 
לקראת . שנפוצו במקומות שונים בעולם, עצמה הייתה סמל מיתי באגדות מן העת העתיקה

 החליט האמן גילברט בייקר לאמץ את קשת הצבעים לסמל מגוון פניה 1978יום הגאווה בשנת 
 .לסבית-של הקהילה ההומו

  
הביסקסואלים , הלסביות,  המונח המקובל הכולל את ציבור ההומוסקסואלים– לההקהי 

 .נדרים'והטרנסג
  

כיום המונח אומץ כשם תואר למכלול . בשם גנאי להומוסקסואלים) האנגלי(מונח שמקורו  –קוויר  
, "הומו"וזאת בדומה למילה  ,מגדר ההטרוסקסואליתברתיות החורגות ממערכת זהויות ותופעות ח

 היא הייתה בבחינת מילת גנאי אך אומצה על ידי הקהילה כביטוי להתנגדות לרגש הבושה שאף
 .שהחברה כופה על ההומוסקסואלים

 
כלומר אדם המקיים יחסי מין ,  הטרוסקסואל בלעדי(= מאפס – סולם בן שבע דרגות – סולם קינסי 

הומוסקסואל (=ועד שש )  בבני המין השניאך ורקוחושק 
)   בבני מינואך רקם המקיים יחסי מין וחושק אד, בלעדי

י סידי קינ- נטבע על. המתאר את רצף המיניות האנושית
 . בראשית שנות החמישים

  
  
  
  
  
  
 

הכולל , הלסבית של הפרט/בתהליך גיבוש הזהות ההומוסקסואלית ברמה האישית זהו שלב – גאווה 
  .בעלת משמעות חיוביתכ" סביתל"או " הומו"וקבלת התווית , מופנמתהתגברות על הומופוביה 

לסבית כקבוצה פוליטית במאבק למען - ברמה החברתית המונח מתקשר להתארגנות הקהילה ההומו  
  .שוויון זכויות ונראות חברתית, עזרה הדדית

   


