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תודות
תודתי הראשונה נתונה ל"עשרת המופלאים" ,עשרת המרואיינים -משתתפי המחקר ,שבאומץ
ליבכם וכנותכם שיתפתם אותי בסיפור חייכם המרגש .אני מרגיש כבוד רב שזכיתי לקבל את
אמונכם ולשמוע את סיפוריכם .בזכותכם מחקר זה קרם עור וגידים .תודה!
תודה לפרופסור מיכל קרומר -נבו ,על הליווי ,החוכמה ,העצה והיכולת לשלב בין הכוונה
ברורה ומועילה לבין מתן מרחב אישי להתנסות ולמידה עצמית .השאלות הנכונות ,הפשוטות
והתמימות למראית עין ששאלת ,סייעו לי להגיע לתובנות חשובות ,למצוא את "הקול
הפנימי" שלי ,לדייק אותו ולומר אותו במחקר זה .אני מרגיש שזכיתי.
תודה מיוחדת לגברת נירית בר ,על האמונה הבלתי מסויגת בי ובמחקר זה ,ועל היכולת
"להפיח את הרוח במפרשים" ברגעים של תסכול.
תודה לכל החברים שהיו לאורך כל הדרך ,על העידוד שלכם ,התמיכה ,הסקרנות והגאווה.
תודה גדולה ומחייכת לקבוצות הדוקטורנטים והמסטרנטים של המרכז האיכותני
באוניברסיטת בן גוריון ,שזכיתי להיות חלק מהן .תודה מיוחדת לחבריי לקבוצת
המסטרנטים :עומרה ,רוני ויובל .אתם חברים נבונים ,מיוחדים ומשותפים למסע זה .תודה
על התמיכה ,העידוד והפרגון הנדיר שהענקנו אחד/ת לשני/יה .תענוג ושמחה גדולה להכיר
אתכם/ן .אני גאה בכם.
תודה אחרונה למשפחתי שתמיד עומדת מאחוריי :אימא והאחים שני ואורי ,על כך שאתם
תמיד גאים בי ,מתפעלים ותומכים.

תקציר
מחקר איכותני -ביקורתי זה בודק את חווית היציאה מהארון ,כפי שהיא מצטיירת
מסיפורי החיים של עשרת משתתפי המחקר -הומואים ישראליים יהודים ,צעירים בגילאי -18
.24
המחקר נעשה במתודולוגיה הנרטיבית וסיפורי החיים נותחו באמצעות שיטתה של
פרייזר ( -)Fraserשיטת ניתוח רב ממדית הרואה בסיפור החיים תוצר לא רק של היחסים
הבין האישיים של היחיד עם סביבתו ,אלא גם של היחסים הפוליטיים של היחיד עם התרבות
ההגמונית ,שלא אחת גורמת לדיכויו.
הספרות המחקרית בנושא בניית הזהות ההומואית והיציאה מהארון מציעה שני
מודלים :המודל של קאס ( )Cass, 1996המתאר את היציאה מהארון כתהליך ליניארי,
והמודל של אדמס ( ,)Adams, 2011אותו אני מכנה "עבודת הזהות" -הרואה את היציאה
מהארון כתהליך ספירלי ,סימולטני ואין סופי ,ולכן מציע להתייחס למושג היציאה מהארון
כאל יציאות מהארון.
מניתוח סי פורי החיים של משתתפי המחקר עולה שהיציאה מהארון היא פעולה אמיצה,
לרוב רצונית ,שנעשית בשלוש זירות שונות :בזירה העצמית -פסיכולוגית של היחיד בפני
עצמו ,בזירה הסטרייטית ובזירה ההומואית.
הלכה למעשה מתבצעת היציאה מהארון באמצעים מילוליים ו /או התנהגותיים ,והיא
נע שית באופן ישיר או מרומז .האמצעים המילוליים הישירים הם מבעים ביצועיים -אמירות
פרפורמטיביות שבהן ההומו מדבר את זהותו המינית בצורה ברורה ,כגון "אני הומו".
האמצעים המרומזים הן אמירות הרומזות על הנטייה המינית ,כגון "אני הולך למצעד
הגאווה" .בדומה לכך ,האמצעים ההתנהגותיים יכולים גם הם להיות ישירים או מרומזים.
קלסיפיקציה נוספת של אופן היציאה מהארון היא כפעולה רצונית ולא רצונית .הפעולה
הלא רצונית הראשונה קשורה לגופו של היחיד ,שתנועותיו לעיתים "נשיות" יותר מהמקובל,
ולכן "מסגיר" את הנטייה המינית .השנייה ,קשורה לפעולת ה"אאוטינג" ( -)Outingהוצאה
בכוח מהארון על ידי הזולת .שתי פעולות אלו מפחיתות את מידת השליטה של היחיד על
תהליך היציאה מהארון ,ומערערת על התפיסה הרווחת הרואה בו תהליך אישי ופרטי הנמצא
בשליטת היחיד.
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מהסיפורים עולה גם שליציאה מהארון יש מטרות שונות :גאווה וקבלה עצמית פנימית,
חיזוק האינטימיות והשיתוף הרגשי עם אחרים משמעותיים ,וחיזוק ההיבט הפוליטי -מחאה
כנגד הדיכוי החוקי וההומופוביה וערעור על ההגמוניה ההטרו -נורמטיבית.
המחקר הנוכחי מציע מודל של יציאה מהארון המתייחס לארבעת ההיבטים הנ"ל :הזירה
בה הפעולה מתבצעת ,האופן בה מתבצעת היציאה מהארון ,מטרותיה ומידת השליטה של
היחיד על פעולת היציאה מהארון .השילוב וההשפעות ההדדיות בין ארבעת ההיבטים הללו
מצביעים על כך שהיציאה מהארון היא פעולה מורכבת וייחודיות יותר ממה שנהוג לחשוב,
והיא בעלת השפעה משמעותית וקריטית על הרווחה האישית של היוצא מהארון.
המחקר מצביע על אפשרות לראות את הגישות השונות של קאס ( )Cass, 1996ואדמס
( )Adams, 2011כמשלימות אחת את השנייה ,כך שכל אחת מהן רלוונטית להבנת תהליך
היציאה מהארון.
למחקר זה ישנן מגבלות -הקשורות בעיקר לסוגיית הייצוג של האוכלוסייה הנחקרת,
ותרומות -הקשורות לחדשנותו ולתובנות המעשיות שניתן לחלץ ממנו .אלו יפורטו בהרחבה
בפרק הדיון של העבודה.
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מבוא
"היציאה מהארון" הוא ביטוי מטאפורי המתאר את הפעולה שבה מספרים להטבי"ם
(לסביות ,הומואים ,טרנסים ובי -סקסואלים) לאחרים על נטייתם המינית השונה (שילה.)2007 ,
מדובר בביטוי מוכר שבמרוצת הזמן אף חרג ממשמעותו המקובלת ,והפך להיות מטבע לשון
המתאר יחיד וקבוצות המבטאים את האותנטיות שלהם חרף התנגדויות סביבתיות ,ולאו דווקא
בהקשר של נטייה מינית (.)Chirrey, 2003
למרות חשיבותה של פעולת היציאה מהארון כאמצעי מרכזי בבניית זהות מינית הומואית
( ,)Cass, 1996ההתייחסות בספרות המחקרית לפעולה זו ,על מורכבותה ודקויותיה ,הינה מעטה.
בישראל נערכו אמנם מספר מחקרים המבוססים על סיפורי חיים של הומואים הבודקים את
התמודדותם של הומואים עם משימת בניית זהות מינית שונה (קמה ;2003 ,קפלן ,)1999 ,אך הם
נערכו לפני יותר מעשור והם לא התמקדו בבדיקה מדוקדקת של פעולת היציאה מהארון עצמה.
מיעוט הכתיבה המחקרית המתארת את פעולת היציאה מהארון עצמה בולט במיוחד לנוכח
הכתיבה הרבה על מצבי הסיכון בהם מצויה אוכלוסייה זו בכלל ,ובפרט נוער וצעירים להטבי"ם.
נחיצות התיאור הברור של פעולה זו מתגברת דווקא בתקופה מאתגרת זו ,שבה פועלים
במקביל שני כוחות חברתיים -פוליטיים שונים :מחד -התחזקות כוחה של הקהילה הלהטבי"ת
מבחינה ציבורית ,מאידך -התמדתם העיקשת של כוחות שמרניים המנסים לשמר את ההגמוניה
ההטרו -נורמטיבית .ניתן לראות ביטויים לכוחות סותרים אלו גם בארץ :אירוע הרצח ב"בר
נוער" בתל אביב באוגוסט  2009מהווה דוגמא מוחשית ומזעזעת לכוחה של ההומופוביה .לצד
זאת ,עליית כוחה הציבורי והפוליטי של הקהילה הלהטבי"ת מתבטא הן בהישגים חוקיים
( ,)Kama, 2014כגון אישור הצעת חוק הפונדקאות (האגודה לשמירת זכויות הפרט ,)2014 ,והן
בייצוגה התקשורתי (.)Kama, 2014
בהתאם לכך ,מחקר איכותני זה ,שנעשה בגישה הביקורתית -נרטיבית ,בוחן את פעולת
היציאה מהארון בימינו אלה ,כפי שעולה מסיפורי החיים של עשרה הומואים צעירים.
עבודה זו כוללת מספר פרקים :בפרק הראשון תוצג סקירת ספרות המתייחסת לתהליך גיבוש
הזהות המינית ההומואית ומקומה המרכזי של פעולת היציאה מהארון בתהליך זה .יוצגו גישות
שונות לתהליך גיבוש הזהות המינית ותהליך היציאה מהארון ,וכמו כן יתוארו האתגרים
המיוחדים הכרוכים בתהליכים אלו ,והכוחות והקשיים של היחיד הבוחר לצאת מהארון .הפרק
השני עוסק במאפייניו של המחקר הנוכחי כמחקר איכותני .יפורטו גישת המחקר ,המתודולוגיה,
1

כלי המחקר ,שדה המחקר ,סוגיות אתיות ותבחיני איכות .בפרק השלישי יוצגו הממצאים ,כפי
שעולים מניתוח עשרת סיפורי החיים של המרואיינים -משתתפי המחקר .הממצאים יוצגו במבנה
של שש תמות מרכזיות שעלו :הארון הפנימי ,היציאה מהארון וההתמקמות בעולם הסטרייטי,
היציאה מהארון וההתמקמות בעולם ההומואי ,היציאה מהארון והגוף ,היציאה מהארון לאורך
זמן ,וההשלכות הרגשיות ובתפיסת העצמי של היציאה מהארון .פרק זה גם יכלול ציטוטים
רלוונטיים מסיפורי החיים של משתתפי המחקר .הפרק הרביעי יוקדש לדיון המתייחס לממצאי
המחקר לאור הספרות המחקרית הקיימת ,ותוצגנה מגבלות ותרומות המחקר.

2

פרק  :1סקירת ספרות
זהות מינית :התיאוריה הביקורתית -קווירית
הזהות המינית מתוארת כמבנה על המורכב מארבעה צירים (רבדים) שונים ונפרדים
המקיימים ביניהם יחסי גומלין ( :)Shively & De Cecco, 1977המין הביולוגי ,הזהות
המגדרית ,תפקידי המגדר והנטייה המינית:
הציר ראשון הוא המין הביולוגי המולד -ברגע הלידה היחיד כבר מסווג על פי המין
הביולוגי שלו -זכר או נקבה .ברוב המקרים תהליך הסיווג הוא פשוט ,ודורש התבוננות קלה
בתינוק .אולם יכולים להיות מצבים מורכבים יותר ,כאשר נדרשת בדיקה מדוקדקת יותר על מנת
לקבוע את מין הילוד ,כמו לדוגמא במקרים של "סינדרום טרנר" כאשר התינוק נולד עם אברי מין
שאינם חד משמעיים (.)Hughes, Houk, Ahmed & Lee, 2006
הציר שני הוא הזהות המגדרית -זהו המרכיב הפסיכולוגי הראשון של הזהות המינית
וניתן להגדירו כתחושה של היחיד לגבי היותו זכר או נקבה .תחושה זו אינה הולמת בהכרח את
המין הביולוגי; זכר יכול לחוש שהוא בת ,ונקבה יכולה לחוש שהיא בן .תיאוריות פסיכולוגיות
סבורות כי הזהות המגדרית מתפתחת עד גיל  3וניתן לזהותה כאשר הילד/ה מתחיל/ה לדבר.
תיאוריות אלו מתמקדות בתהליך הסוציאליזציה של הזהות המגדרית בעוד תיאוריות ביולוגיות
מתמקדות בבסיס הביולוגי לזהות המגדרית .כאשר ישנו קונפליקט בין זהות מגדרית למין
הביולוגי ,היחיד יכול לפתור זאת באמצעות תהליך של שינוי מין ,כך שההיבט הביולוגי יעבור
התאמה להיבט הפסיכולוגי של הזהות המגדרית ,מה שנקרא טרנס -סקסואליות.
הציר שלישי הוא תפקידי המגדר -תחושת היחיד לגבי תפקידי המגדר שהחברה
"מייעדת" לו וכיצד הוא מיישם תפקידים אלו .מדובר במאפיינים שמבחינה תרבותית מקושרים
עם גבריות או נשיות ,וקשורים להופעה חיצונית ,התנהגות ומאפיינים אישיותיים .בהיותם
מבוססים על נורמות תרבותיות ,יחידים מצופים להתנהג בהתאם לנורמות של המין הביולוגי
שלהם .התפקידים המגדריים מתבטאים לראשונה בגילאי  7 -3באמצעות הלמידה החברתית
המתבטאת באופנים הבאים ( :)Kagan, 1958בצורך של הילד באישור ,עידוד הדמויות המטפלות
להתנהגות מגדרית התואמת את המין הביולוגי והזהות המגדרית ,והנורמה והמודלינג שעושה
הדמות המטפלת עבור הילד .יחידים עושים שימוש בסטריאוטיפים מגדריים מופנמים על מנת
להעריך את הגבריות והנשיות שלהן ושל האחרים בהתבסס על קריטריונים מרכזיים של :הופעה
חיצונית ,תנועות גוף ,דיבור ומאפיינים אישיותיים.
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הציר הרביעי הוא הנטייה המינית -מי הסובייקט אשר מגרה ומושך את היחיד מבחינה
רגשית ,ארוטית ומינית .המשיכה לבן/בת המין השני נקראת הטרו -סקסואליות ,המשיכה לאותו
בן המין נקראת הומוסקסואליות (אצל גברים) ולסביות (אצל נשים) .משיכה לשני המינים נקראת
בי -סקסואליות.

התיאוריה הקווירית היא תיאוריה ביקורתית של מגדר וזהות מינית והיא מציעה הבנה
ופרשנות חדשנית וביקורתית למשמעות צירים אלו והקשרים שביניהם .תיאוריה זו שואפת
לשינוי חברתי משמעותי וצודק באמצעות :ערעור וחתרנות כנגד מה ש"עובר" ונחשב "נורמאלי";
התייחסות ופרשנות של שפה ,טקסט ,סטריאוטיפים ,פרקטיקות ואמונות בדרך ייחודית
וחדשנית; חשיפת אפשרויות להתנגד למה ש"עובר" כיציב ,בטוח ונוקשה; ואימוץ גישה ערנית
ופוליטית לאינטראקציות חברתיות (.)Holman- Jones & Adams, 2010
בניגוד לגישות שמרניות ,התיאוריה הקווירית טוענת שכל מרכיב (ציר) של הזהות המינית
הוא הבנייה חברתית .אפילו הגוף (ציר  ,)1שהוא לכאורה ההיבט הכי "טבעי" שלנו ,עובר
סקסואליזציה תרבותית היוצקת לו משמעות באמצעות חלוקה בינארית של זכר או נקבה
(באטלר .)2001 ,כמו כן ,הזהות המגדרית (ציר  )2אינו ביטוי "טבעי" ואקספרסיבי של מהות
פנימית נשית או גברית דיכוטומית ,ועצם חלוקה זו מהווה דיכוי חברתי (באטלר .)2007 ;2001 ,גם
התפקיד המגדרי (ציר  )3אינו מהווה ביטוי לאמת פנימית כלשהי ,נהפוך הוא :המגדר מבוצע,
מיוצר ,מכונן ,מתהווה ומוטבע בעצם הפעולות היום יומיות שלנו באמצעות הנורמות המגדריות-
אותן מוסכמות חברתיות לגבי המגדר ולגבי מה נחשב כגברי וכנשי .מדובר במוסכמות חובקות
כל -החל משפה ,טון דיבור ,ביגוד ,צבעים ,העדפות ,תנועת הגוף ועוד .אלו נקראים הפרפורמנס,
שהוא למעשה האקט הביצועי של המגדר ,והוא מתאפשר אך ורק באמצעות פעולת החזרה .פעולת
חזרה זו אינה פעולה יחידה ,אלה חיקוי מתמשך ,דרכי פעולה יום יומיות ,יציבות לכאורה ,כאשר
בבסיסה של החזרתיות עומד הציטוט והחיקוי הבלתי פוסק של הנורמות המגדריות המקובלות
(באטלר .)2007 ;2001 ,בנוסף ,בניגוד לגישה ההטרו -נורמטיבית הטוענת לקשר ישיר וסיבתי בין
הזדהות מגדרית (צירים  2ו  )3לתשוקה ונטייה המינית (ציר  -)4דהיינו על גבר באופן "טבעי"
להימשך מינית לאישה וההפך -התיאוריה הקווירית שוללת קשר זה ורואה בו הבנייה חברתית
הממקמת את ההטרו -סקסואליות כ"נכונה" ו"טבעית" ואת ההומוסקסואליות כסטייה (באטלר,
.)2007
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אם כן ,התיאוריה הקווירית מציעה נקודת מבט החורגת ומתעלה מעבר להגדרות הבינאריות
של כל מרכיב בזהות המינית (זכר ונקבה ,גבר ואישה ,הטרוסקסואל והומוסקסואל) ורואה
בהגדרות אלו כוח מדכא המצמצם את טווח האפשרויות המגדריות והמיניות האפשריות
(ספארגו.)2000 ,
המיניות לפי תיאוריה זו אינה דבר מהותני ,טבעי וביולוגי ,אלא מעוצבת תרבותית באמצעות
השיח אודותיה ,כלומר אופני הדיבור והכתיבה על המיניות .שיח זה הוא ביטוי לקשר בין ידע
לכוח ,הוא יוצר את ההבחנה בין הטרו -סקסואליות להומוסקסואליות ואת ההיררכיה בניהם
(פוקו . )1996 ,הכוח מובנה מלכתחילה ביחסים החברתיים ובמוסדות המייצגים אותם :פוליטיים,
חברתיים ,רפואיים ,חינוכיים ,טיפוליים וכו' ,אשר קובעים מה נורמאלי ו"טבעי" ומה לא,
ובאמצעותו נוצרת חלוקה בינארית והדרה של השונה והאחר (פוקו .)1996 ,בהתייחס לנושא
הנטייה המינית ,הדבר מתבטא בהדרה והחרגה של ההומוסקסואליות (פוקו.)1996 ,
זיו (זיו )2008 ,טוענת שמנגנון הבושה משמש את ההגמוניה כדי לגרום לסובייקטים לציית
לסדר המגדרי "הנכון" ,למדר את החריג ולהצדיק את ה"נורמאלי" .הבושה אינה מופיעה רק
בהקשר הבין אישי ,אלא גם בקשר של היחיד עם החברה וההגמוניה ,ולכן היא מנגנון חברתי-
פוליטי ואמצעי לדיכוי של מי שנתפס כאחר (זיו .)2008 ,ואומנם ,הבושה היא מאפיים בולט
בתהליך גיבוש הזהות המינית בקרב הומואים ,ונמצא שהיא בעלת השפעה רבה ושלילית על
תהליך פיתוח הזהות המינית ההומואית והבריאות הנפשית של מיעוטים מיניים ( &Allen
.)Oleson,1999
עם זאת ,הבושה אינה גורמת רק להדרה של החריג אלא גם מעמידה בפניו את אפשרות
ההתקוממות (זיו .)2008 ,פוקו לדוגמא ,ביקר את התפיסה המוכרת לפיה כוח הוא חד סטרי ומצוי
ברשות קבוצת אנשים או מוסד בלבד ,אשר מפעילים אותו כלפי המדוכאים הנתפסים כחלשים
וללא יכולת התנגדות ממשית (מילס .)2005 ,לדידו ,הכוח מצוי ברשות הכלל ופועל באופן יום יומי
גם ביחסים החברתיים .הוא אינו רק מדכא ומגביל אלא גם יצרני ומצמיח צורות התנהגות חדשות
של התנגדות .כמו כן ,מאחר ויחסי הכוח הם מרובים ובעלי צורות שונות ,הם אינם בהכרח יציבים
אלא פתוחים למשא ומתן מסוים וניתנים לערעור באמצעות פרקטיקות יום יומיות של התנגדות
(מילס .)2005 ,בהקשר זה ,היציאה מהארון -הפעולה שבה מיידעים ומספרים הומואים ,לסביות
וביסקסואלים לאחרים על נטייתם המינית (שילהGagne, Tewksbury & Mcgaughey; 2007 ,
; ,)1997נתפסת כמעשה פוליטי מחאתי כנגד התרבות ההטרו -נורמטיבית (מילס.)2005 ,
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תהליך בניית הזהות ההומואית :המודל של קאס ()Cass
פעולת היציאה מהארון נמצאת בלב ליבו של המודל של קאס ( ,)Cass,1996שהוא המודל
המצוטט ביותר לתיאור תהליך בניית הזהות המינית ההומו -לסבית .המודל מורכב משישה
שלבים :בלבול בזהות ,השוואת זהויות ,סובלנות בזהות ,קבלת הזהות ,גאווה בזהות וסינטזה
בזהות.
השלב ראשון במודל הוא הבלבול בזהות -המאופיין בהכרה שההתנהגות (המחשבות,
הרגשות והפנטזיות והמעשים) היא בעלת גוון חד מיני .מאחר ואנו חיים בתרבות הטרו-
נורמטיבית ,הכרה זו מובילה לתחושות הנעות מסקרנות ,מבוכה ובלבול עד לסערה רגשית
קיצונית .המשימה העיקרית בשלב זה היא התמודדות האדם עם ההכרה הפנימית שיש משהו
שונה בהתנהגותו ועם השאלה "מי אני"?
השלב השני הוא השוואת זהויות -בו היחיד כבר מכיר באפשרות שייתכן והוא הומו ,דבר
העשוי להיתפס בעיניו באופן חיובי או שלילי .כך או כך ,על האדם להתמודד עם ההשלכות של
הזהות האפשרית וההשתייכות לקבוצה הסובלת מדיכוי חברתי וסטיגמות שליליות .בשלב זה
מתחזקות תחושות של שונות ,זרות ואבל על האובדנים הקשורים לזהות הטרוסקסואלית כגון
חתונה וילדים .תחושת הרציפות בין העבר ,ההווה והעתיד נפגעת ,ויש ניסיון להתמודד עם אובדן
הכיוון ,התחושות הקשות ואי ההלימה בין התפיסה העצמית לתפיסת הסביבה ("אני הומו אבל
האחרים לא יודעים זאת").
השלב שלישי הוא סובלנות בזהות -המאופיין בהתחדדות ההכרה לגבי הנטייה המינית
והזהות המינית המשתמעת ממנה ,כאשר קיים שוני בין היחידים במידת הקבלה וההשלמה עם
זהות זו .כאשר ישנה מידת השלמה מסוימת עם הזהות המינית השונה ,האדם מתחיל להתמקד
בהיבטים החברתיים ,המיניים והרגשיים של היותו הומו .הוא עשוי לספר לאחרים על נטייתו
המינית על מנת למצוא מענה לצרכים הנ"ל ולחפש קשרים עם הומואים אחרים .בשלב זה
ממשיכה להתחדד תחושת השונות וההכרה בשוליות החברתית הנובעת מהזהות המינית ,דבר
המצריך את האדם לפתח סובלנות לזהותו המינית.
השלב הרביעי הוא קבלת הזהות -בו מתחזקת הזהות המינית של היחיד כהומו ותהליך
ההשלמה העצמית .תחושת הדיכוי הנובעת משייכות לקבוצת מיעוט חברתית מתאזנת והסובלנות
של שלב שלישי הופכת לקבלה .עבור יחידים רבים שלב זה מתאפיין בתחושת שלווה ומימוש
עצמי .עם זאת ,בשל ההומופוביה החברתית עלולים עדיין להיות ניסיונות ל"עבור" (להיתפס ע"י
אחרים) כסטרייט ולספר על נטייתו המינית לאחרים באופן סלקטיבי.
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השלב החמישי הוא גאווה בזהות -בו האדם מודע בחריפות לפער בין הקבלה העצמית
שלו כהומו לבין הדחייה החברתית ,ולקושי לבטא את הזהות ההומואית במלואה בגלל
הדומיננטיות של ההטרוסקסואליות .מתוך מודעות ליחסי הכוח הברורים נוצרת גישה של "הם
ואנחנו" ,ההטרוסקסואליות מאבדת מערכה והזהות ההומואית הופכת להיות מרכיב דומיננטי
עבור היחיד .הוא משקיע עצמו בתת התרבות ההומואית וחש כלפיה תחושת הזדהות חזקה
המתבטאת בתחושת גאווה ,מחויבות ואחווה .השילוב בין גאווה לכעס (כלפי ההטרוסקסואליות
הכפויה) מעצימה את האדם ומביאה לנטישה של אסטרטגיות של "לעבור" כהטרוסקסואל .בשלב
זה היחיד כבר חשף את נטייתו המינית בפני עוד אנשים ,כך שהזהות ההומואית היא כבר ציבורית
ועומדת בניגוד למסגרת האידיאולוגית ההטרו -נורמטיבית ממנה היא צמחה.
השלב שישי הוא סינטיזה בזהות -כאשר המרכיב ההומואי משתלב באינטגרציה עם שאר
מרכיבי הזהות ,כך שהתפתחות הזהות העצמית הקשורה לנטייה המינית הסתיימה .בשלב זה
מצטמצמת הדיכוטומיה בין הומואים להטרוסקסואלים ,נושאים של דיכוי מקבלים מענה פחות
הגנתי ומידת ההזדהות עם הקהילה הומואית פוחתת .היחיד מתקשר עם הזולת באופן גלוי ופתוח
לגבי זהותו ההומואית וישנה תחושה של שייכות לעולם ואמירה ש"אני לא רק הומו" .עמדה זו
תישמר ,אלא אם כן יתרחשו אירועים שיחזירו את המיקוד להיותו של היחיד חלק מקבוצת
מיעוט.
המודל של קאס ספג לא מעט ביקורות .אחת מהן מתייחסת לבעייתיות שבשלבים
הליניאריים שלו :בשל טבען של חוויות התפתחויות קשה לחלק אותן לשלבים מובחנים מאוד,
והאדם יכול להימצא בשני שלבים במקביל (שילה .)2007 ,בנוסף ,בעוד קאס ראתה בהיטמעות
בקהילה מאפיין רב עוצמה והכרחי עד כדי שהיא נתנה לו שלב בפני עצמו -שלב  5של הגאווה
בזהות ,בפועל לא תמיד הומואים ולסביות מעוניינים להפחית קשרים עם רשת התמיכה
ההטרוסקסואלית שלהם על חשבון קשרים בני הקהילה ,ואולי אף מעדיפים לא להיטמע בקהילה
הלהטבי"ת ,ללא כל קשר למידת הקבלה של זהותם המינית ( .)Floyd& Stein, 2002כמו כן,
נטען שהמודל פשטני מידיי ואינו מתייחס לשונות הקיימת בין יחידים .וריאציה אחת לשוני כזה
בתהליך רכישת הזהות הוא הגיל בו מושגות אבני דרך משמעותיות ,לדוגמא הגיל בו יוצאים
מהארון :יחידים יכולים להיות עדיין בארון בפני אנשים מסוימים ,אולם להכיר בזהותם המינית
ולקבלה ,ואף לבטא מחויבות גבוהה כלפי זהותם כמו בניהול קשרים זוגיים ( Floyd& Stein,
 .)2002וריאציה נוספת לשוני בין יחידים היא התנסויות מיניות עם בני אותו המין ,שיכולה להיות
מאוחרת יותר בשל סיבות שונות וללא קשר למידת הקבלה של היחיד את זהותו המינית.
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( .)Floyd& Stein, 2002עוד נטען ,שהמודל מתמקד בהיבט הפסיכולוגי של התפתחות זהות ,אך
משמיט היבטים סביבתיים היכולים לתת הסבר פחות שיפוטי לגבי היחיד .כך לדוגמא ,ניתן לפרש
הסתרת זהות מינית לא כחוסר קבלה עצמית ,אלא כנובעת מתוך שיקולים מעשיים כגון חשש
לאבד תמיכה כלכלית מההורים ויכולת לזהות מצבי סיכון של תגובות שליליות כגון דחייה
(.)Floyd& Stein, 2002
מחקרים אמנם מצאו שוני בין הומואים ביחס לתזמון הופעתן ורצף הופעתן של אבני
הדרך הפנימיים והחיצוניים המופיעים במודל של קאס ,אך הם גם מצאו שהומואים שרכשו את
אבני הדרך הללו בגיל מוקדם יותר חשו נוח יותר עם זהותם המינית ,בעוד שאלו שרכשו אבני דרך
אלו בגילאים מאוחרים יותר והיו פחות בקשרים משמעותיים עם הקהילה הלהטבי"ת התקשו
יותר להשלים ולקבל את זהותם המינית ( .)Floyd& Stein, 2002ממצאים אלו מחזקים חלק
מההנחות עליהן מבוסס המודל של קאס ,ובעיקר את ההנחה לגבי חשיבות ההיטמעות בקהילה
הלהטבי"ת (.)Floyd& Stein, 2002
ביקורת נוספת על המודל של קאס מגיעה מכיוונה של התיאוריה הקווירית שכאמור
רואה בזהות מינית הבנייה חברתית .ביקורת זו מתנגדת לאופיו המהותני של המודל ,שלפיו
תהליך גיבוש זהות מינית הומואית מאופיין בתהליך ליניארי של מודעות לנטייה המינית
"האמיתית" ,הגדרה עצמית הומואית ,פיתוח זהות הומואית ומיזוגה בעצמי "השלם"
( .)Horowitz& Newcomb, 2001טענה נוספת היא שלמרות שהמודל עשוי לתאר את תהליך
גיבוש הזהות המינית של הומואים רבים ,הרי שבד בבד הוא מתעלם מהמגוון הקיים של
ההתנסות המינית האנושית .דוגמא לכך היא היחס של המודל לזהות ביסקסואלית כביטוי
לבלבול ,וכשלב מעבר בלבד למטרה של זהות הומוסקסואלית "אמיתית" ו/או הכחשה של זהות
הומוסקסואלית "אמיתית" ( .)Horowitz& Newcomb, 2001תיאוריה זו מציעה לראות
בתשוקה ,התנהגות וזהות ממדים מבניים נפרדים ולהתייחס לתהליך גיבוש זהות מינית כהבניה
חברתית .לפיכך ,אין לו נקודת סיום ,הוא מתמשך ,דו כיווני ,ומאופיין באינטראקציה מתמדת בין
האדם והסביבה החברתית בה הוא נטוע (.)Horowitz& Newcomb, 2001
ביקורת נוספת על המודל של קאס טוענת שהמודל מתעלם ממאפיינים נוספים כגון מעמד
סוציו -אקונומי ,גזע ,אתניות ,מיקום גאוגרפי וגיל ,שלהם השפעה רבה על תהליך גיבוש הזהות
המינית (.(Annes & Redlin, 2012
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הנרטיב של הארון :הכניסה לארון והיציאה ממנו
הארון הוא אמנם שם עצם ,אך במובן המטאפורי ,הארון מתייחס לדרך בה זהות ,בייחוד
זהות להטבי"ת ,מוסתרת ו/או נחשפת (.)Urbach, 1996
כשאומרים על אדם שהוא "בארון" ,מתכוונים לומר שהוא שומר בסוד את זהותו המינית
השונה .כאשר הוא "יוצא מהארון" או שנכפה עליו "לצאת מהארון" הרי שנטייתו המינית נחשפת
והוא מודע לכך שמעשה זה ישפיע על הזולת .לנוכחות של קהל ישנה משמעות וחשיבות בתהליך,
משום שהאדם חושף דברים שהאחרים עלולים לגנות ,כך שהדחייה הסביבתית היא אינהרנטית
לתהליך היציאה מהארון ( .)Adams, 2011הארון למעשה נתפס כמקור הזהות המינית השונה:
מאחר ובלתי אפשרי עבור היחיד להמשיג וליצור לעצמו זהות ללא היכרות עם התפיסות
החברתיות הרווחות ,הרי משמעותה של "יציאה מהארון" היא שהאדם "נכנס לארון" או "היה
בארון" (סדג'וויק ,בתוך קדר ,זיו וקנר .)2003 ,הכניסה המטאפורית לארון מתרחשת כאשר היחיד
מזהה בעצמו את הנטייה החד מינית ,מתרגם אותה לזהות חברתית הומוסקסואלית ומבין את
מקומה במציאות החברתית בה הוא חי .מציאות המאופיינת בהעדפה גלויה להטרו -סקסואליות
ודחיקת ההומוסקסואליות לשוליים באמצעות קיפוח בחוק ודחייה חברתית .כמו כן ,ההיגיון
שבכניסה לארון קשור להבנה שהנטייה המינית הינה מאפיין קבוע ויש אפשרות להסתירה במידה
מסוימת (.)Adams, 2011
בממד הזמן ,הארון מתייחס לתקופה שבין הכניסה אליו ליציאה ממנו .תקופה זו
מאופיינת בפער בין הי דיעה הפרטית לכאורה של היחיד לגבי המשיכה החד מינית שלו ,לבין חוסר
הידיעה לכאורה של הזולת ( .)Adams, 2011חשובה גם ההבחנה בין היציאה מהארון בפני עצמך,
לבין היציאה מהארון בפני הזולת .לאחר שהאדם יצא מהארון בפני עצמו -הגיע להכרה וקבלה
לגבי נטייתו החד מינית והזהות המינית המשתמעת מכך ,היא הופכת להיות משמעותית עבורו
ובעלת הקשר לחוויות חיים בעלות פוטנציאל של בושה .החשש מחשיפת הנטייה המינית הופכת
למוקד החיים ,והוא עלול לסגל פרקטיקות של הסתרה על מנת להישאר במרחב המטאפורי של
הארון ,מה שנקרא "לעבור" כסטרייט (.)Adams, 2011
בניגוד ל"להיות בארון"" ,היציאה מהארון" הוא מונח המתאר את הפעולה שבה מיידעים
ומספרים הומואים ,לסביות וביסקסואלים לאחרים על נטייתם המינית (שילהGagne, 2007 ,
 .)Tewksbury; & Mcgaughey, 1997היא נתפסת כפעולה הכרחית ,מאחר והנטייה המינית
אינה בהכרח מאפיין גלוי לעין ,בניגוד לצבע עור לדוגמא ( .)Adams, 2011היציאה מהארון בפני
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הזולת עשויה להתחיל כבר בילדות וההתבגרות המוקדמת ,עם ההכרה במשיכה החד מינית,
ולהימשך שנים רבות כאשר האדם רוכש לעצמו תחושת עצמי וזהות ציבורית ( .)Cass, 1996אולם
היציאה מהארון אינה רק בפני הזולת ,היא בראש ובראשונה תהליך פסיכולוגי פנימי בתוך היחיד
עצמו ,כאשר הוא מזהה ומקבל את התשוקה החד מינית שלו ( .)Chirrey, 2003היא נתפסת כשלב
חשוב לרווחתם של להטבי"ם ,ואופן "הצלחתה" או האפשרות לממשה תלוי בגורמים הבאים:
המשפחה וההורים ,התרבות והדת ,עמדות החברה כלפי הומוסקסואליות והקשרים החברתיים
(שילה .)2007 ,ניתן לראותה כפעולה של גילוי לאחר אך גם כפעולה של וידוי בפני האחר ,כאשר
באחרונה בולט הממד של החשש מתגובת האחר ,הבושה ,האשמה וחשיפת הנטייה המינית כליקוי
( .)Chirrey, 2003היציאה מהארון נחשבת גם לפעולה המסיימת את המאבק של האדם עם
המיניות שלו ,לשיא ולשחרור המתח הנובע ממיקומו החברתי של בעל הנטייה החד מינית
( .) Hegna, 2007זו פעולה עצומה בחשיבותה עבור היוצא מהארון ,ולכן התגובות המידיות של
הזולת על ציר הזמן :דקות ,שעות וימים ,הן רגעים משמעותיים ומפחידים בחיי האדם היוצא
מהארון ,והם ייזכרו לאורך זמן וייצרו נרטיבים ( .)Adams, 2011בעולם ההטרו -נורמטיבי,
היציאה מהארון הוא הרגע בו להטבי"ם מכירים ומתעקשים על זהותם ועל הלגיטימציה לה הם
זכאים ,תוך כדי סירוב לקבל תפיסה שלילית לגבי עצמם ואורח חיים ( .)Chirrey, 2003לפיכך,
היציאה מהארון אינה רק אקט יחידני הנועד לרווחתו של הפרט ,אלא אקט פוליטי ,קולקטיבי,
חתרני ומחאתי כנגד ההטרוסקסואליות שנועד לערער את יחסי הכוח החברתיים (ספארגו.)2000 ,
בשל אופייה הציבורי והמחאתי ,ולמרות שבמקורה היא מתארת חשיפת זהות מינית שאינה
הטרוסקסואלית ,הרי שהיציאה מהארון כבר הפכה למטבע לשון המתייחס לכל זהות שולית
(.)Chirrey, 2003
בתרבות המערבית של ימינו חלים שינויים חיוביים במידת הקבלה של הקהילה
הלהטבי"ת ,והיא זוכה לנראות ולגיטימציה גוברת .לדוגמא ,מחקר שנערך בארצות הברית לפני
כעשרים שנה מצביע על כך שהגילאים של ההכרה בנטייה המינית וההגדרה העצמית יורדים
בהתמדה :כבר בגילאי  9-10מופיעה ההכרה הראשונית הפנימית במשיכה החד מינית ,בגילאי -13
 15ישנה התנסות מינית ראשונה ,וההגדרה העצמית כהומו או לסבית מופיעה בגילאי Herdet ( 16
 .)& Boxer, 1996נמצא קשר ישיר בין תגובת קבוצת השווים לתהליך היציאה מהארון :ככל
שהחברים הקרובים ההטרוסקסואלים מקבלים יותר את הנטייה המינית של חברם ההומו ,כך
הוא יוצא יותר מהארון בפני אחרים ( .)Shilo& Savaya, 2011ישנה חשיבות גם לתזמון היציאה
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מהארון :למרות שהיוצא מהארון מנסה לעשות זאת בזמן ובסיטואציה המתאימים עבורו כדי
לקבל תמיכה ,הזולת עלולים לטעון שהאקט נעשה מאוחר מידיי או מוקדם מידיי או בהקשר לא
מתאים (.)Adams, 2011

"הארון" והיציאה ממנו כמצבי סיכון
למרות התחזקות הלגיטימציה הציבורית לקהילה הלהטבי"ת ,האקלים הפוליטי
הדומיננטי הוא עדיין של התרבות ההטרו -נורמטיבית ולכן קיימות סטיגמות רבות ופולמוסים
סביב המשיכה החד מינית .אלו מתבטאים בחוסר שוויון בפני החוק ומוסדותיו השונים
והומופוביה ציבורית ( .)Adams, 2011לפיכך ,פעולת היציאה מהארון עלולה להיות מסוכנת
והספרות המחקרית משופעת בתיאורים לגבי גורמי הסיכון במצבם של להטבי"ם ,שאותם ניתן
לחלק לאלו שנובעים מעצם הסתרת הנטייה המינית ולאלו שנובעים מגילויה לאחרים ( Savin-
 .)Williams, 2001גורמי הסיכון המתוארים כוללים :אדישות כלפי הפלייתם של להטבי"ם
ותיוגם כסוטים בלתי מוסריים הזקוקים לריפוי ( ,)Adams, 2011היותם קורבנות לאלימות
מילולית ופיסית עד לכדי רצח( Adams, 2011; Anhalt & Morris, 2003; Garofalo et al.,
 ,)1998; Pizmony, Kama, Shilo & Levi, 2008; Russell& Joyner, 2002דחייה משפחתית
וחברתית העלולה להביא להומלסיות -דרות רחוב ( ,)Reck, 2009סטיגמות ודעות קדומות ,היעדר
מודלים לחיקוי והומופוביה מופנמת המובילה לשנאה עצמית (.)Garnetz & Kimmel, 1993
תגובות הומופוביות מתבטאות הן במרחב האישי של המשפחה והן במרחב הציבורי ,והן נובעות
לא רק מתפיסת הנטייה החד מינית כסטייה ,אלא גם מפגיעה ביחסים הבין אישיים של ההומו עם
הזולת ( :)Adams, 2011למרות התפקיד ההגנתי שיש לארון ,הוא גם גורם לטקטיקות של
הסתרה ושקרים שנועדו למנוע את גילוי הנטייה המינית ,כגון התרחקות ממשפחה וחברים,
מעברים בין מקומות מגורים ועבודה והתנהגות מסתורית העלולה לפגוע בתדמית של היחיד
ובאמון בו ( .)Adams, 2011פרקטיקות הסתרה אלו עשויות להיות גם קשורות למה שנקרא
"הומופוביה מופנמת" ,מושג המתאר את התהליך בו ההומו מפנים את העמדות וההתנהגויות
ההומופוביות של התרבות ההטרו -נורמטיבית ) .)Herek, Gillis & Cogan, 2009בנוסף ,הן
מהוות ביטוי התנהגותי למצב הרגשי הנובע מההומופוביה המופנמת כגון :סלידה מהומואים
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ודחייתם ,תחושות חריפות של בושה ,הכחשה ותיעוב עצמי ,ביטויי בלבול וכעס כלפי העצמי
והסביבה ותסכול קיומי (.)Adams, 2011
ניתן לראות אם כן ש"הארון" ,והיציאה ממנו -שניהם מצבים מורכבים ואף מסוכנים
העלולים להביא למצוקה נפשית .ואמנם ,נמצא שבאוכלוסיית הלהטבי"ם קיים שיעור גבוה של
שימוש בחומרים ממכרים ( ,)Rosario, Hunter & Gwadz, 1997וגם שיעורי אובדנות ופגיעות
עצמיות של נוער וצעירים להטבי"ם הגבוהות משמעותית מהממוצע באוכלוסייה הכללית
( & D'Augelli, Hershberger & Pilkington, 2001; Garofalo, Wolf, Kessel, Palfrey
Durant, 1998; Hass at al., 2010; Remafedi, Farrow & Diesher,1991; Russell& Joyner,
.)2002
מורכבות תהליך גיבוש הזהות המינית גדל כאשר קיימת שוליות רב ממדית" -הצטלבות
מיקומי שוליים" .מושג זה מתאר יחידים אשר שייכים במקביל לכמה קבוצות חברתיות שוליות
(קרומר -נבו וקומם ,)2012 ,כגון :להטבי"ם ממיעוטים אתניים ( ;Merighi & Grimes, 2000
 ,)Cathey, Norwood & Short, 2014להטבי"ם הסובלים מנכויות ( ,)Duke, 2011מהפרעות
נפשיות ( )Barber, 2009ומעוני ( .)Reck, 2009מורכבות קיימת גם עבור להטבי"ם מרקע דתי
שנאלצים להתמודד עם קונפליקטים פנימיים והתנגדות חיצונית מהמשפחה ו/או הקהילה בה הם
חיים (.)Figueroa & Tasker, 2014
בישראל נערכו מעט מחקרים לגבי מצבי הסיכון שתוארו לעי"ל ,וניתן לציין מחקר שמצא
שתלמידים להטבי"ם חשופים לגילויי הומופוביה בבית הספר (שילה ופזמוני -לוי ,)2008 ,ומחקר
שמצא שמתבגרים וצעירים הומואים ולסביות מפגינים יותר סימפטומים דיכאוניים ותחושות
שליליות מאשר מחבריהם הסטרייטים ( .)Shenkman & Shmotkin, 2010לא נערכו מחקרים על
הומואים השייכים לקבוצות מיעוט חברתיות נוספות.
נוכח הדיון הנרחב על גורמי הסיכון -בעיקר של נוער וצעירים להטבי"ם ,בולט המיעוט
היחסי של מחקרים העוסקים בגורמי התמיכה והחוזק שלהם .עם זאת ,הגורמים שנמצאו
כמשפיעים על תהליך מוצלח של גיבוש זהות מינית עבור הומואים מתחלקים לשניים :גורמים
פנימיים של הערכה עצמית ומיקוד שליטה ,וגורמים חיצוניים של תמיכה מחברים להטבי"ם,
מחברים הטרוסקסואלים ומהורים ( .)Anderson, 1998מוצע גם שעצם תהליך ה"היציאה
מהארון" מחזק את הרווחה הנפשית ( ,)Halpin & Allen, 2004ושקיים קשר חיובי בין
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השתתפות בקבוצות חברתיות לנוער להטב"י ויצירת קשרים עם נוער להטב"י לבריאות נפשית
ולתהליך מוצלח של גיבוש נטייה מינית (שילה וסויה.(Vincke & Van Heeringen, 2004 ;2011 ,

פרקטיקות של יציאה מהארון
ניתן לזהות שתי פרקטיקות של יציאה מהארון :ישירה ועקיפה .הישירה מאופיינת לרוב
בתכנון מראש ובמהלכה היוצא מהארון משתמש במילה הומו .היציאה העקיפה מאופיינת
בהזכרת הנטייה המינית בשיחה באופן עקיף בשיחה ,מתוך הנחה שהאחר כבר יודע או מתוך רצון
לרמוז לו על הזהות המינית ( .)Merighi & Grimes, 2000בנוסף ליציאה מהארון כפרקטיקת
שיח ,ניתן לצאת מהארון גם באמצעות פרקטיקה התנהגותית כגון נשיקה בעלת אופי מיני וכדומה
(.)Adams, 2011
סיווג נוסף לאופן יציאה מהארון היא כמבע ביצועי -אמירה מילולית המבטאת קשר בלתי
ניתן לניתוק בין התוכן הלשוני לבין "האני" שאומר אותם ,מה שמבטיח את הביצועיות
והפרפורמטיביות של המשפט בעצם אמירתו .דוגמא לכך היא האמירה "אני נשבע" ,שעצם
אמירתה מהווה את הפעולה עצמה (אוסטין .)2006 ,לפיכך ,את היציאה מהארון ניתן לראות
כמבע ביצועי פרפורמטיבי המכונן את הזהות המינית (.)Chirrey, 2003
אם מתייחסים למבע ביצועי כרצף ,ניתן לזהות ביטויים שונים של יציאה מהארון
הממוקמים על פני רצף זה .לדוגמא ,אמירות כגון "אני הומו"" ,בתור הומו" ,"...בטח ניחשת
שאני הומו" -מהווים מבע ביצועי "טהור" מאחר ופעולת יצירת וכינון הזהות נמצאת בלב ליבה
של האמירה הפרופורמטיבית .באמצע הרצף ניתן למצוא מבעים ביצועיים כגון "החלטתי לצאת
מהארון" ,שבהם הדגש הוא יותר על התהליך ופחות על הזהות המינית .בקצה הרצף של המבע
הביצועי נמצאות אמירות פחות ישירות ,כגון העלאת נושאים הקשורים לנטייה מינית ולאורח
חיים חד מיני ,כגון הזכרת בן /בת הזוג .אלו למעשה אינם נחשבים למבעים ביצועיים ,אבל הם
מהווים אסטרטגיה נוספת ליציאה מהארון (.)Chirrey, 2003
הדובר היוצא מהארון אינו רק מגלה ,חושף ויוצר היבט נוסף של העצמי שלו ,אלא גם
מביע עמדה לגבי זהותו ומנכיח אותה .לכן היציאה מהארון היא מבע ביצועי של אינטראקציה
הדדית עם הזולת בפניו יצאו מהארון ( .)Chirrey, 2003באמצעות היציאה מהארון הדובר עשוי
לבקש לשנות סוג תקשורת מסוים עם הזולת ,כגון שאלות "מתי תתחתן?" וכדומה .אולם לעיתים
ציפיותיו של האדם שהזולת יכיר במבע הפרפורמטיבי שעשה כאשר יצא מהארון לא מתממשות.
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דוגמאות לכך הן כאשר היחיד יוצא מהארון בפני האחר ("אני הומו") ,והאחר לא שמע ,או
מתעלם ממה ששמע -דבר המבטל את הפרפורמטיביות של האמירה .דוגמא נוספת היא הכרה
זמנית ביציאה מהארון ,אך שתיקה והתעלמות לאחר מכן ,או ניסיונות להגביל את הדובר לגבי
קהל היעד שלו ("אל תספר לסבתא") .באחרון אין הכחשה של הפרפורמטיביות של היציאה
מהארון ,אלא הגבלתה לצורך מניעה של נזקים עתידיים שיגרמו לכאורה לקהל הפוטנציאלי
( .)Chirrey, 2003הביטוי האמריקאי ""( "we don’t ask and you don’t tellאנחנו לא נשאל
ואתה לא תספר") המציין את ההומופוביה האמריקאית -צבאית ,מהווה ביטוי נוסף להשתקה של
הזהות המינית מאחר והיא מצמצמת את הנטייה המינית ההומואית כזהות לאקט מיני בלבד -מה
שאדם עושה במיטתו הוא עניינו האישי ( .)Adams, 2011אולם תפיסה ופרקטיקה זו של השתקה
מתבטאת אף בחיים האזרחיים באינטראקציות היום יומיות של הומואים ,בעיקר עם אנשים
משמעותיים בחייהם ,כאשר כל ניסיון להעלות נושא שיחה הקשור לכך הוא ניסיון נוסף לצאת
מהארון ולקבל הכרה בלגיטימיות של הנטייה המינית (.)Adams, 2011
אם היציאה מהארון נתפסת כמבע ביצועי מתוך בחירה ,הרי שהאאוטינג ( )outingאינו
יכול להיחשב ככזה ( ,)Chirrey, 2003היות וזו פעולה שבה מוציאים אדם מהארון בעל כורחו
( .)Gross, 1991זווית הראייה הקווירית רואה את פעולת האאוטינג לא רק כממוקמת בזירה של
היחסים הבין אישיים ,אלא גם כפעולה פוליטית פרפורמטיבית החושפת את אי השוויון החברתי-
מיני .לפיכך ,היא עשויה להיות לגיטימית במקרים מסוימים ,לדוגמא :כאשר אנשי ציבור מנהלים
בחשאי אורח חיים הומואי ,אך בגלוי מבטאים עמדות הומופוביות (.)Bunzl, 1997

הפרדוקסאליות של הארון :היציאה מהארון כפעולה חזרתית
להיות מחוץ לארון אינו עומד בניגוד בינארי ללהיות בארון .מדובר ברצף ,כך שהיחיד
עשוי להיות בארון או מחוץ לארון בהתאם לסיטואציה ,כמו להיות מחוץ לארון בפני חברים ,ובו
זמנית להיות בארון בפני קולגות לעבודה וללימודים .כמו כן ,יציאה מהארון אינה שוללת את
האפשרות לחזור לארון .הזהות המינית נתפסת כמבנה שברירי הזקוק לחזרות מתמידות על מנת
להתחזק ,ולכן היא תהליך מתמשך ובלתי נגמר ( .)Chirrey, 2003מכיוון שכך ,הנטייה והזהות
המינית ממשיכות להיות נושא משמעותי בחיי היחיד גם לאחר שיצא מהארון ודילמות חדשות
עולות בסיטואציות שונות בהקשר לשאלות כיצד לספר ,איך לספר ,מתי לספר ומידת הרלוונטיות
של הנטייה המינית לסיטואציה ( .)Adams, 2011המחקרים העכשוויים בתחום מתייחסים
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ליציאה מהארון כתהליך חיובי ,אך אין בהם התייחסות נרחבת למורכבות ולניואנסים של תהליך
זה לפי ההקשר של היציאה מהארון וסוג האינטראקציה :למרות שבתקופתנו הנוכחית נראה
שיותר אנשים חשים בנוח לצאת מהארון ,עדיין ישנם מצבים מורכבים וסותרים באינטראקציות
יום יומיות ובמערכות יחסים משמעותיות ( .)Adams, 2011מורכבות כזו מתבטאת לדוגמא
בקונפליקט בין הישארות בארון כהגנה מהומופוביה -תוך כדי הסתכנות בתחושות של בושה
עצמית ,חרטה ואשמה ,לבין הצורך של היחיד להיות אותנטי עם עצמו והזולת ולקדם את
האג'נדה הלהטבי"ת הדוגלת בנראות -אך להסתכן בדחייה ומבוכה ( .)Adams, 2011בנוסף ,גם
אם היחיד יצא מהארון הוא אינו בהכרח מקבל הכרה על כך ,כמו בחוסר הכרה מוסדית וחברתית
בזוגיות הומואית ו/או שקיימת שתיקה וחוסר התעניינות לאחר היציאה מהארון .אם ינסה
להעלות זו בשיחה מיוזמתו התנהגות זו עלולה להיתפס כמציקנית או אגרסיבית ,ואם ישתוק זה
עלול להתפרש כהומופוביה מופנמת (.)Adams, 2011

היציאה מהארון והמשפחה
אחד הנושאים המרכזיים בהם עוסקת הספרות המחקרית בתחום נוער וצעירים
להטבי"ם היא היציאה מהארון בפני ההורים ,פעולה הנחשבת לאחד השלבים המורכבים
והחשובים בתהליך היציאה מהארון.
הסיבות השכיחות ליציאה מהארון בפני ההורים הן הרצון להפסיק לשקר ולחיות בשקר,
לשפר את התקשורת ,להעמיק את החיבה ואת הקשרים ולזכות לתמיכה הדדית .הסיבות
השכיחות המעכבות ומונעות יציאה מהארון הן :חשש מדחייה ,מאשמה עצמית וגרימת אשמה
להורים ,חשש מכפיית פתרונות ל"ריפוי" ,מניעת משבר משפחתי ואי ודאות לגבי הנטייה המינית
(.)Ben- Ari, 1995
תגובות ההורים ליציאה מהארון מקבילות לתגובות אבל :הלם ,הכחשה ,כעס והשלמה.
הורים הרואים את היציאה מהארון של בנם כהזדמנות לחיזוק האינטימיות ביחסים עם בנם,
מסתגלים טוב יותר למצב החדש ,הן בהיבט האישי של בנם והן בהיבט המשפחתי ( Ben- Ari,
.)1995
למעשה ,כאשר היחיד יוצא מהארון הוא מעניק לאחרים זהות חדשה ,כגון :אח של הומו,
ידיד של הומו ,הורה של הומו וכיוצא בזה .לעיתים משפחת ההומו עלולה לחשוש מזהות שולית
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זו ,להיכנס לארון ,להסתיר את זהותם החדשה ולהתנגד לזהות המינית של אותו בן המשפחה
שיצא מהארון (.)Chirrey, 2003
בעקבות היציאה מהארון של אחד מהילדים המשפחה מתמודדת עם מספר אתגרים
במישורים שונים :התמודדות פנימית הקשורה לקבלה והשלמה עם הזהות המינית השונה של
הילד והמשמעויות העתידיות ,והתמודדות חיצונית הקשורה לניהול היחסים עם העולם בנוגע
לנטייה המינית של הילד כגון השתתפות בקבוצות תמיכה ,תגובות הומופוביות מהסביבה ,היכרות
עם בן/בת הזוג של הילד וכדומה (מזרחי .)2001 ,לדרכי ההתמודדות של המשפחה ,לרבות
ההורים ,השפעה מכרעת על היוצא מהארון ,ונמצא קשר ישיר וחיובי בין תמיכת המשפחה וקבלת
הזהות ההומואית של הבן לבין הקבלה העצמית של ההומו את נטייתו המינית ותחושת הרווחה
שלו (.)Shilo& Savaya, 2011
הספרות עושה הבחנה בין תגובת ההורים הראשונית לבין התמודדותם לאורך זמן ,ונמצא
שככל שתגובתם אוהדת בשני ממדים אלו ,הדבר מסייע לילדם בתהליך גיבוש הזהות המינית
(.)Bergman, Malik, Page, Makynen & Lindahl, 2013
סאווין -ויליאמס ( ,)Savin- Williams, 2001אחד החוקרים הבולטים בתחום נוער
וצעירים להטבי"ם ,ערך מחקר לגבי היציאה מהארון בפני ההורים ,הכלל מאות ראיונות עם נוער
וצעירים (ללא ההורים) .הוא עושה דיפרנציאציה בין היציאה מהארון בפני האב והאם ומצא
שבדרך כלל האם היא הראשונה בפניה יוצאים מהארון וכי קיים שוני בתגובות של ההורים.
עולה שהומואים חוששים לצאת מהארון בפני האב בשל ריחוק ביחסים וחשש מתגובה
הומופובית שלו .בשל כך ,הם נוטים לצאת מהארון בפני האב רק לאחר שהם יוצאים מהבית
ומפתחים את עצמאותם ,או ממצב של אין ברירה לאחר שנעשה להם אאוטינג ,או התניה של
האם המסרבת לשמור זאת בסוד .למרבה ההפתעה אבות מגיבים באופן ראשוני ליציאה של הבן
מהארון בצורה שלילית פחות מאשר אימהות ,אולם מתקשים לאחר מכן לקיים שיח עם הבן על
כך.
כמעט ברוב המקרים הבנים יצאו מהארון קודם בפני האם בשל תחושת הקרבה כלפיה.
גם אם הם לא יצאו מהארון בפניה באופן ישיר ,הם חשו שהיא יודעת .במקרים בהם הבנים
התקשו לצאת מהארון בפני האם ,הדבר נבע מתחושה שהם עדיין לא מגובשים לגבי זהותם
המינית ,חשש מתגובות שליליות ,מלגרום אכזבה ותחושת ריחוק ממנה .באופן מעניין ,עלה
שלרוב האם הייתה זו שיזמה את היציאה שלהם מהארון באמצעות התעניינות ו/או שאלה ישירה,
והבנים ענו בחיוב .כאשר הבנים יזמו את היציאה מהארון הם עשו זאת על מנת לשתף את האם
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ולחלוק אתה את חייהם .ממצא מעניין נוסף הוא שהתגובה השכיחה מצד האם היא שלילית ,מעט
יותר משל האב .לעיתים תגובות שליליות אלו צבועות בדאגה כנה לגורלו של הבן בעולם
הומופובי ,חשש מאיידס וכדומה .לאורך זמן ,מרבית ההומואים דיווחו על שיפור ביחסים עם
האם ,המתבטא בשיפור הדרגתי במידת הקבלה מצד האם שחשה צורך להגן עליהם
מההומופוביה של הסביבה ולעיתים של האב .בדומה לאב ,גם אימהות מתקשות לאחר היציאה
מהארון של הבן לקיים אתו שיח על הזהות המינית .הדפוס הכי פחות שכיח ,הוא התדרדרות
ביחסים המתבטאת בהסתייגות ברורה של האם מהזהות ההומואית של בנה ,עד כדי דחיית הבן.
לסיכום -עולה שאימהות ,יותר מאבות ,מגיבות בעוצמה רגשית כאשר הבן יוצא מהארון
וגם לאחר מכן ,בין אם זו תגובה אוהדת או שלילית .עצם התגובה של האם ברגע היציאה מהארון
ולאורך זמן ,מהווה נוכחות ומעורבות בחיי הבן ,דבר העשוי להסביר את הצורך החזק של הבנים
לשתף את אימם ולצאת מהארון בפניה.

מתוך המורכבות המאפיינת את תהליך גיבוש הזהות המינית ותהליך היציאה מהארון ,גובשו
שאלות המחקר הבאות:
 .1מהן הסיבות ליציאה מהארון?
 .2כיצד יוצאים מהארון ,או מהן הפרקטיקות בהן נוקטים כדי לצאת מהארון?
 .3באילו תגובות נתקלים בעת היציאה מהארון ולאורך זמן? וכיצד מתמודדים איתן?

פרק  :2מתודולוגיה
האפיסטמולוגיה -פרדיגמת המחקר
מאחר ואוכלוסיית המחקר סובלת מחוסר שוויון בפני החוק ,סטיגמות והומופוביה-
שעלולה להתבטא אף באלימות מילולית ופיסית ,בחרתי בפרדיגמת המחקר הביקורתית .פרדיגמה
זו תופסת את המציאות כהבניה חברתית וכמעוצבת באמצעות יחסי כוח -המופעלים ע"י
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ההגמוניה באמצעות כלכלה ,תרבות ופוליטיקה ,והיא שואפת ליצור חברה צודקת יותר ונטולת
דיכוי (שלסקי ואלפרט .)2007 ,היא בודקת כיצד יחסי הכוח החברתיים והשיח ההגמוני מתפקדים
ברמת המיקרו -כיצד הכוח מעצב התנסויות ופרשנויות יום יומיות של אנשים ( & Hess- Biber
 .)Leavy, 2011לפיכך ,החוקר הביקורתי נרתם לצדם של ה"אחרים" שבחברה ,חושף את
המנגנונים בהם ההגמוניה מכפיפה את החלשים ,מעודד אותם להבין את הדיכוי המופעל עליהם,
לבקר אותו ולהתנגד לו (שלסקי ואלפרט )2007,ומערער על תפיסות דכאניות ובינריות ( Hess-
 .)Biber & Leavy, 2011החוקר הוא אקטיביסט חברתי המתעד את הסבל ודרכי התנגדות של
קבוצות מוחלשות בחברה ועצם כתיבתו מהווה התנגדות להאחרהKrumer- Nevo, ( othering -

 .) 2012אחרות היא התוצאה של תהליך ההבדלה וההפרדה בין קבוצות חברתיות שונות ,כאשר
האחת נתפסת כלגיטימית מבחינה אמוציונלית ,רציונלית ,יכולות ,ניסיון ,ידע ורצון לבין הקבוצה
האחרת שמאפיינת בחוסרים של מוטיבציה ,מורכבות ,רציונליות ,עליה הקבוצה הלגיטימית
משליכה את מה שאינה מעריכה בעצמה ומדחיקה ללא מודע שלה .הכוח המדכא של האחרות
טמון במרחק החברתי בין הקבוצות והגבולות הבלתי עבירים שביניהן (.)Krumer- Nevo, 2012
הפרדיגמה הביקורתית כוללת מספר תתי גישות ביקורתיות ,ביניהן פוסט -מודרניזם ,פוסט-
סטרוקטרליזם ,פמיניזם ,אנטי גזענות והתיאוריה הקווירית -כאשר בשלושת הגישות האחרונות
בולט המרכיב של צדק חברתי ואקטיביזם חברתי ( .)Hess- Biber & Leavy, 2011המחקר
הנוכחי נעשה בפרדיגמה הביקורתית -קווירית ,העוסקת בהבניה החברתית והדכאנית של מיניות
ומגדר ושואפת לצדק חברתי עבור מיעוטים מיניים שההגמוניה דוחקת לשוליים .היא מערערת על
תפיסות בינריות של מגדר ומין (גבר -אישה ,והטרוסקסואל -הומוסקסואל) ,טוענת שחלוקה זו
שרירותית ונועדה לשרת את ההגמוניה הגברית ההטרו -סקסואלית ורואה את המיניות ככוח
אשר חודר לכל תחומי חיינו .כמו כן ,הגישה מערערת על תפיסת הזהות כיציבה וקבועה ,ומדגישה
את ההיבטים השונים של הזהות הנוצרים מיחסי הכוח החברתיים כגון :מגדר ,נטייה מינית ,גזע
ואתניות (.)Hess- Biber & Leavy, 2011

המתודולוגיה -שיטת המחקר
היות והמחקר עוסק בנושא כינון זהות של יחידים בקבוצת מיעוט מדוכאת ,יש צורך
בשיטת מחקר שתאפשר לחשוף ולהאיר את החוויה הסובייקטיבית של משתתפי המחקר .לפיכך,
נבחרה המתודולוגיה הנרטיבית.
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למרות שניתן למצוא הגדרות מגוונות למושג נרטיב ,ניתן לזהות בסיס משותף רחב לכולן
והוא קיומם של שלושה מרכיבים :מספר ( ,)narratorדמות אחת או יותר ,ועלילה ( & Ruth
 ,Kenyon, 1996בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל .)2010 ,העלילה יוצרת קשרים קוהרנטיים
ושיטתיים בין האירועים והופכת אותם למכלול (גשטלט) על ציר הזמן -ההיבט הטמפורלי
( ,Polkinghorn, 1988בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל .)2010 ,היא הופכת את רצף הסיפורים
להשתלשלות הכוללת משמעות ,היגיון פנימי ופואנטה לסיפור (,Hinchman & Hinchman, 1997
בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל .)2010 ,ההגדרה הבאה של ברונר מקובלת על רוב החוקרים
הנרטיביים מאחר והיא כוללת את כל המרכיבים שהוזכרו ,ולפיה נרטיב כולל גיבור ,פעולה,
מטרה ,סצנת התרחשות ואינסטרומנטליות -כל המעשים הנדרשים לקיומה של התרחשות
( ,Bruner, 1986בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל.)2010 ,
מחקר נרטיבי מתייחס לכל חקירה המבוססת על דיווחים מילוליים של אנשים אודות
התנסויותיהם .סיפורים אלה אינם חייבים להתחבר לאוטוביוגרפיה שלמה ,אלא אפשר שיהיו
אמירות או סיפורים תיאוריים קצרים שנוצרו בלשונו וסגנונו האישי של המספר ,בתגובה
לשאלות פתוחות של החוקר ( ,Josselson & Lieblich, 2001בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל,
.)2010
צייס ( ,Chase, 2005בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל )2010 ,מתארת שש "עדשות"
מרכזיות דרכן מתבונן החוקר הנרטיבי בתופעות המגוונות שהוא חוקר .עדשות אלו כוללות את
הנחות היסוד ואת הרעיונות המרכזיים המאפיינים את המחקר הנרטיבי בשלב הפוסט מודרני:
הסיפור כיוצר משמעות :הנרטיב מתאר את החוויה הסובייקטיבית של הפרט ובכך הוא כלי
ליצירת ,הבנת וארגון המאורעות המתרחשים .הוא אינו רק מתאר את המציאות ,אלא מבנה
אותה ומקנה לה משמעות.
הסיפור כהשמעת קול :המבע המילולי נתפס כרב חשיבות מאחר והוא נתפס כהישג אישי ואקט
פעולה של היחיד .באמצעות הסיפור המספר משמיע את קולו הייחודי כאשר הוא טוען משהו על
המציאות :מאשר אותה ,מערער עליה ,מסביר אותה או מוסר מידע עליה.
הסיפור כמבטא זהות ומכונן זהות :סיפור הוא ערוץ להבנת ה"עצמי" ותהליכי הזהות של המספר,
ובעזרתו נוצרת ומתגבשת הלכידות של הזהות .הזהות אינה נתפסת בהכרח כנתון מולד ,אלא
כ"מפעל" מתמשך שהיחיד אחראי ל"תחזוקתו" המתמדת.
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הסיפור כמגלם שינוי והתפתחות :מאחר והסיפור ממוקם על ציר הזמן ,הוא מאפשר לחקור את
תפיסתו האישית של המ ספר על השינוי שחל בו ואת חווית ההתפתחות ,מה שמאפשר להקנות
לחיים סדר ומשמעות .למרות ההשתנות על רצף הזמן ,ה"עצמי" מצליח לשמור על לכידות
באמצעות הנרטיב שמהווה מבנה מארגן המאפשר לשמר תחושה של דמיון ואחידות.
הסיפור כקשר בין מספר למאזין :סיפור תמיד נוצר בין מספר למאזין ,בהקשר של יחסים אינטר-
סובייקטיביים ,ולכן מבנה את זהותם החברתית של המספר והחוקר ואת הסיפור עצמו .אומנם
מאפיין הקשר בין החוקר והנחקר רלוונטי גם לסוגי מחקר אחרים ,אך מאחר והסיפור מעורר
מעורבות רגשית ,במחקר נרטיבי מאפיין זה עוצמתי יותר.
הסיפור כתוצר הקשרי :הסיפור תמיד נוצר בהקשר תרבותי שממנו ,ורק ממנו ,נגזרות אפשריות
שונות של נרטיבים .גם אם היחיד מספר סיפור שונה ,הוא לא יוכל לעבור לאחרים מאחר והחברה
לא תקבל אותו כלגיטימי .מוצעים שלושת הקשרים בהם פועל הסיפור ( & Zilber, Lieblich
 ,Tuval- Mashiach, 2008בתוך תובל -משיח וספקטור -מרזל :)2010 ,האינטר -סובייקטיבי
באינטראקציה של הסיפור ,בהקשר הקולקטיבי של החברה (מסגרות חברתיות ,מוסדות ,אירועים
משתפים וכיוצא בזה) וההקשר של הערכים והמשמעויות התרבותיות המצויים בבסיס
ההתארגנויות החברתיות ,שאפשר לראותם כמטה -נרטיבים הנותנים משמעות ופשר לסיפורו של
היחיד.
שש העדשות שתוארו קשורות אחת לשנייה ולעיתים חופפות ומשתלבות ,אך החוקר
הנרטיבי עשוי להתמקד בעדשה אחת בהתאם למטרת המחקר (תובל -משיח וספקטור -מרזל,
 .)2010במחקר הנוכחי ההתמקדות שלי הייתה במספר עדשות במקביל :בהשמעת קולם של
המשתתפים ,ביטוי זהותם וכינון זהותם באמצעות סיפור חייהם ,השינוי וההתפתחות של זהותם
ו"העצמי" שלהם בסיפור וההקשר הפוליטי -חברתי שבו פועלים הסיפורים שלהם.

איתור המרואיינים -משתתפי המחקר
מאחר ואני חוקר אוכלוסייה שאני חלק ממנה ופעיל בה (על הסוגיות הקשורות בכך
ארחיב בהמשך) ,היה לכך יתרונות בכניסה לשדה המחקר ואיתור המשתתפים -מרואיינים:
משתתף אחד היה צעיר שפקד את ה"בר נוער" (שם הייתי מדריך) ,משתתף אחד הוא מכר אישי
שלי שהציע ביוזמתו שאראיין אותו ולשאר המשתתפים הופניתי באמצעות מכרים שלי ,שהכירו
את המרואיינים ויצרו ביננו קשר ראשוני .לא הייתה לי היכרות מוקדמת עם מרואיינים אלו.
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כלי המחקר
על מנת לחשוף את חווית החיים ובניית הזהות של משתתפי המחקר תחת תנאי דיכוי,
נבחר הריאיון הנרטיבי ככלי המחקר .ראיון נרטיבי שואף להוות סביבה המעודדת ומגרה את
המרואיין לספר סיפור אודות אירוע משמעותי כלשהו שהתרחש בחייו ובהקשר החברתי שלו
(יובצ'לוביץ ובאואר .)2000 ,הוא נחשב לריאיון עומק בלתי מובנה המונע מתוך הנחת יסוד לפיה
נקודת המבט של המרואיין נחשפת בצורה הטובה ביותר בסיפורים שהוא מספר בשפתו הטבעית,
ולפיכך תפקידו של המראיין הוא "לחלץ" מהמרואיין סיפורים ,תוך ניסיון להפחתת השפעתו על
המרואיין (יובצ'לוביץ ובאואר .)2000 ,על המראיין הנרטיבי לעגן את השאלות ותחומי העניין שלו
עצמו בסיפורו של המרואיין ,ומבלי להשתמש בשום דבר ,פרט לשפה שהמרואיין עצמו משתמש
בה (יובצ'לוביץ ובאואר.)2000 ,
מורכבותו של הריאיון נרטיבי מעלה מספר סוגיות .הסוגיה הראשונה קשורה לכללים
הטכניים האמורים לסייע למראיין "לחלץ" סיפורים מהמרואיין ,כללים אשר עלולים "להיכשל"
בריאיון עצמו .בפועל קשה להשיג ראיון נרטיבי "טהור" והריאיון משלב גם אלמנטים של תשאול,
טענות ,דעות ועמדות של המרואיין (יובצ'לוביץ ובאואר .)2000 ,הסוגיה השנייה קשורה לציפייה
הלא ריאלית שהמראיין יצמצם לגמרי את השפעתו .לא המראיין ולא המרואיין יכולים להיות
אובייקטיבים ולכל אחד מהם ציפיות מודעות ולא מודעות לגבי הריאיון .בנוסף ,ההקשר שבו
מתבצע הריאיון ועצם הקשר שנוצר בין השניים ישפיעו על הריאיון (יובצ'לוביץ ובאואר.)2000 ,
ואמנם ,הביקורת הפמיניסטית טוענת שהריאיון המסורתי מושפע מתפיסות גבריות לגבי מהו
ראיון "מדעי" ו"נכון" שאינן ישימות "בשטח" ( .)Okley, 1981תפיסות מסורתיות אלו מזניחות
ומתעלמות מהמאפיינים המשמעותיים והקריטיים הבאים של הריאיון ,הנתפסים כלא חשובים
ואף "מלכלכים" את הניקיון המדעי של הריאיון :מאפיינים פרסונליים וסוציאליים של המראיין,
עמדות ורגשות של המרואיינים כלפי הריאיון והמראיין ,עמדות ורגשות של המראיין כלפי
המרואיינים ,סוג התקשורת בין המראיין למרואיין" ,הכנסת האורחים" של המרואיינים,
ניסיונות מצד המרואיינים לקבל אינפורמציה מהמראיין ,וההתייחסות למפגש בין המראיין
למרואיין בקונטקסט חברתי נרחב יותר ( .)Okley, 1981התפיסה הפמיניסטית רואה במאפיינים
הנ"ל ידע רלוונטי וחשוב בפני עצמו הדורש התייחסות .עוד טוענת הגישה ,שהמראיין לעולם אינו
אובייקטיבי ואף אינו צריך להיות ,ולעיתים הוא אף מבטא השקפה פוליטית ברורה ומזדהה עם
המרואיינים ( .)Okley, 1981בנוסף ,כאשר המראיין נענה לצרכים של המרואיינים ,ממענה
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לשאלותיהם ועד לסיוע ממשי בסיטואציות שנוצרות במהלך הריאיון ,הוא יוצר עמם קשר בין
אישי המחזק את שיתוף הפעולה שלהם בריאיון (.)Okley, 1981
המרואיינים והראיונות
כל עשרת משתתפי המחקר הגדירו את עצמם כהומואים ,למרות ששניים מהם העידו על
משיכה פחותה יותר גם לנשים .צעיר המרואיינים היה בן  19וכל השאר היו בשנות העשרים
המוקדמות לחייהם ,כאשר המבוגר ביותר היה בן  24וחצי .כולם סיימו בית ספר תיכון .ארבעה
מהמשתתפים הם תושבי ערים ,ארבעה תושבי קיבוץ ושניים תושבי מושב .בעת קיום הריאיון,
רוב המשתתפים שגדלו בקיבוץ ובמושב גרו בעיר גדולה -לרוב תל אביב ,ואלו שלא (מלבד אחד)-
תכננו לעבור אליה .שבעה מהמשתתפים היו ממוצא מזרחי ושלושה "אשכנזי" .שניים גדלו
במשפחה דתית ,שלושה במשפחה מסורתית וששת הנותרים במשפחה חילונית -אולם כל
המשתתפים קיימו אורח חיים חילוני .שישה מהמשתתפים יצאו מהארון בפני הוריהם במהלך
תקופת בית הספר התיכון ,אחד בגיל  14ושלושה בתקופת שרותם הצבאי .שניים ממשתתפי
המחקר קיבלו פטור משרות צבאי בשל "אי התאמה" על רקע נפשי ,אחד השתחרר מהצבא
בתחילת שירותו מאותה הסיבה ועשה שרות לאומי ,שישה סיימו שרות צבאי מלא -אחד מהם
בדרגת קצונה ,אחד היה עדיין במהלך שירותו הצבאי והתעתד לצאת לקורס קצינים .במעמד
הראיונות ,אחד היה כאמור במהלך שירותו הצבאי ואחד בשרות לאומי ,שניים למדו במוסדות
להשכלה גבוהה וכל השאר עבדו .כל אלו שעבדו תכננו לרכוש השכלה גבוהה .כל עשרת
המשתתפים נמצאים מחוץ לארון ברוב המעגלים החברתיים שלהם.
תחילת הקשר עם המרואיינים החל בשיחה טלפונית ,בה הצגתי את עצמי כסטודנט
לעבודה סוציאלית לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון וכהומו ,המעוניין לעשות מחקר בנושא
יציאה מהארון על מנת לתת נראות אקדמאית לנושא החשוב כחלק מאבק פוליטי להכרה בקשיים
ובזכויות של להטבי"ם בישראל .הוסבר להם על עקרונות מחקר איכותני המבוסס על ראיון אישי,
על חשיבות נושא המחקר בעיני ועל כללי הסודיות ושמירת פרטיותם .כולם הסכימו להתראיין.
הראי ונות התקיימו במקום שנבחר על ידי המרואיינים .שניים מהם בחרו לקיימו בביתי ,אחד
בחר לקיימו במסעדה בה הוא עבד ,אחד בבית של בן זוגו ,ארבעה רואיינו בביתם ,אחד בחר את
"הבית הפתוח" 1בירושלים ואחד רואיין ע"י עובדת סוציאלית במשרדי הסוכנות בה היא עובדת.

" 1הבית הפתוח" הוא ארגון של הומואים ,לסביות ,טרנס וביסקסואלים שהוקם ומנוהל על ידי חברי הקהילה מאז
 . 1997הוא פועל בירושלים ומציע שירותים שונים לחברי הקהילה (כגון קבוצות חברתיות) ,וכן פועל במישור הפוליטי-
ציבורי לקידום האינטרסים של הקהילה הירושלמית .מתוך אתר הארגוןwww.joh.org.il :
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בתחילת הראיונות הורגשה התרגשות מצדי ומצד המרואיינים ,וחשתי שככל שהריאיון מתקדם
הרגשנו יותר נינוחים .באישור המרואיינים ,וללא כל התנגדות מצדם ,הראיונות הוקלטו.
האורך הממוצע של רוב הראיונות היה כשעה וחצי והריאיון הארוך ביותר נמשך כמעט 3
שעות .במספר ראיונות נעשתה הפסקה קצרה של מספר דקות שענתה על הצרכים שלי כמראיין
והן של המרואיין .בראיונות הראשונים שאלתי הראשונה והעיקרית הייתה "ספר לי על היציאה
מהארון" .ככל שחשתי מיומן יותר ,ביקשתי מהמרואיינים לספר לי את סיפור חייהם .כבר
בתחילת הריאיון המשתתפים העלו את נושא הזהות המינית והיציאה מהארון .יוצר דופן היה
ראיון אחד שבו המרואיין התבקש לספר את סיפור חייו ,ולא העלה את נושא הנטייה המינית
והיציאה מהארון ,אלא רק לאחר שביקשתי ממנו באמצעות שאלות הבהרה בהמשך הריאיון.

שדה המחקר
שדה המחקר הוא הומואים צעירים בגילאי  ,18-24ש"יצאו מהארון" לפחות בפני שני
אנשים הטרו -סקסואליים .בפועל ,כל משתתפי המחקר יצאו מהארון בפני יותר משני אנשים,
ורובם המוחלט היו מחוץ לארון בפני משפחתם הגרעינית ,המורחבת ,מעגל החברים הקרוב
והרחוק יותר ,כגון עמיתים לעבודה .כולם אף היו בקשרים עם הומואים אחרים ורובם היו
מעורבים במידה כזו או אחרת בחיי הקהילה ההומואית .לאחר קיום עשרה ראיונות סברתי שאין
הכרח בראיונות נוספים ,מאחר והתגבשו התמות המרכזיות שחזרו על עצמן בראיונות והגעתי
ל"רוויה תיאורטית" (.)Strauss & Corbin, 1998; Morse, 1995
המחקר הנוכחי התחיל בתרגיל מחקרי בנושא זה ,שערכתי עם שותפה לקורס שיטות
מחקר איכותניות במסגרת לימודי התואר השני בעבודה סוציאלית באוניברסיטת בן גוריון.
באותה תקופה התנדבתי כמדריך ב"בר נוער" בבאר שבע ,וכל אחד מאתנו ראיין צעיר אחר שנהג
לפקוד את המקום .הריאיון שאני קיימתי לא נכלל במחקר הנוכחי מאחר ולא אושר ע"י ועדת
האתיקה בשל יחסי הסמכות של מדריך -חניך .הריאיון שבוצע ע"י שותפתי לעבודה אושר
לשימוש ,והוא נכלל במחקר הנוכחי לאחר קבלת אישור בכתב מהמראיינת והמרואיין.

ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים נעשה באמצעות השיטה שמוצעת ע"י פרייזר ( )Fraser, 2004בשל אופייה
האינטגרטיבי והרב ממדי המאפשר נקודת מבט רחבה על הנרטיב כשלם ועל המיני נרטיבים
המרכיבים אותו .שיטת זו מציעה ניתוח בן שישה שלבים ,המתייחס הן להיבט האישי של חוויות
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המרואיין והן להיבט החברתי בהן חוויות אלו מופיעות .ניתוח זה מתאים לפרדיגמה הביקורתית
של המחקר ,בכך שהוא חושף את המשמעויות הגלויות והסמויות של ההבניה החברתית ,ולפיכך,
של מנגנונים של דיכוי וקיפוח.
השלב הראשון של הניתוח הנ"ל הוא שמיעת הריאיון ורישום המחשבות והרגשות
המתעוררות בחוקר.
השלב השני הוא תמלול הראיונות .מוצע שהתרגום יעשה ע"י החוקר כדי שהיכרותו עם
הסיפורים תעמיק ומאחר ושעצם התרגום אינה רק פעולה טכנית ,אלא גם פרשנית .במחקר
הנוכחי את שני השלבים הראשונים הנ"ל עשיתי במקביל ,כך שהשמיעה הראשונית של הריאיון
המוקלט היה במהלך התמלול עצמו ,אולם תיעוד הרגשות והמחשבות שהתעוררו בי נעשה טרם
התמלול ,במהלכו וגם לאחר סיומו .רוב הראיונות תומללו על ידי ,והשאר על ידי מתמללת
מקצועית הכפופה לכללי הסודיות.
בשלב השלישי מתחיל הניתוח השיטתי של הראיונות המתבטא ברישום התמות
העיקריות והמשניות ,הסתירות ,השתיקות והמחוות הגופניות והווקליות -במידה והיו .בסיום
הניתוח של כל ראיון סיכמתי אותו בקצרה והענקתי לו שם שהולם לדעתי את המסר הכללי של
הריאיון.
השלב הרביעי היה חלק מהניתוח שחפף לשלב הקודם ,ובו התמקדתי בניתוח הראיונות
ברבדים שונים של התנסות :האינטרפרסונלי (האישי) ,האינטרפרסונלי (הבין אישי -יחסים),
התרבותי ומבני -חברתי -פוליטי.
השלב החמישי בניתוח עוסק בקישור האישי עם הפוליטי ,דהיינו :ניתוח הסיפור תוך
התייחסות ליחסי הכוח החברתיים -פוליטיים שבהם ממוקמים המרואיין והסיפור .גם שלב זה
היה בלתי נפרד משלבי הניתוח הקודמים.
בשלב השישי של הניתוח חיפשתי את הדומה והשונה בין הסיפורים של משתתפי המחקר.
ניסיתי לבדוק האם קיים נרטיב על המחבר את כולם ,ואם כן מהו? מה משמעות הדמיון והשוני
בין הסיפורים ,ומה בין אלו לבין הנרטיב החברתי ההגמוני?
בשלב השביעי בניתי את הסיפור של הממצאים ,את הנרטיב שלי לגבי הממצאים -דבר
שהתבטא בדרך בה הצגתי את התמות השונות שעלו בפרק הממצאים.
למרות שאסטרטגיית הניתוח הנ"ל מובנית באמצעות שבעה שלבים ליניאריים ,בפועל
כאמור עבדתי על כמה שלבים במקביל כאשר כל שלב השלים והפרה את השלבים הסמוכים לו.

תבחיני איכות וסוגיות אתיות
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טרייסי ( )Tracy, 2010מציעה  8קריטריונים למחקר איכותני טוב :נושא חשוב ,הקפדה
גדושה ,יושר ,מהימנות ואמינות ,תהודה ,תרומה משמעותית ,אתיות וקוהרנטיות.
בחירת נושא המחקר לא הייתה מקרית -כהומו הנושא קרוב לליבי .בתקופה זו אף
התנדבתי כמדריך ב"בר נוער" בבאר שבע ,ונחשפתי לסיפורים שונים של נוער וצעירים להטבי"ם
לגבי היציאה מהארון ,היסוסים ,כישלונות והצלחות ומורכבויות שונות .התרשמתי מפער הקיים
בין החוויות שהם מתארים לבין ההתקדמות הגדולה של הקהילה ברמה הציבורית התקשורתית
שיוצרת תחושה שהיום קל יותר לצאת מהארון .בדיקה בספרות המחקרית העלתה שלא נעשו
בארץ מחקרים המתארים את חווית היציאה מהארון של צעירים בתקופה זו.
יושר :מתבטא באמצעות רפלקסיביות עצמית של החוקר ,שקיפות לגבי מטרותיו
והשקפותיו ,רגישות ,כנות וביקורת הנתונים ( .)Tracy, 2010הרפלקסיביות היא המודעות
הביקורתית של החוקר לגבי מיקומו העצמי (גזע ,מגדר ,מיניות ,אתניות ,מעמד חברתי וסוציו-
אקונומי) והשפעתו על מהלך המחקר ( .)Pillow, 2003היא נחשבת למטודה איכותנית הנותנת
מענה לתוקף הממצאים באמצעות העיסוק בסוגיית הייצוג והלגיטימיות של הממצאים .היא
מסייעת לחוקר לבחון לא רק את התוצר שלו ,אלא את התהליך של הידע עצמו באמצעות מתן
נראות למיקומו העצמי מול הנחקרים ( .)Pillow, 2003הרפלקסיביות שלי במהלך המחקר
התבטאה ביומן החוקר שלי ,בו כתבתי לגבי המחשבות והאמונות ,הרגשות והתחושות ,והפעולות
והתגובות שלי במהלך כל המחקר ,לרבות בקשר עם משתתפי המחקר -החל משיחת הטלפון
הראשונה ועד לכתיבת המחקר עצמו .כתיבה זו הייתה רבת ערך עבורי מאחר והיא אפשרה לי
להיות קפדני וערני לגבי השיפוטיות שלי והפרשנות שלי לנתונים שהתקבלו .הרפלקסיביות קשורה
בקשר הדוק לסוגיית מיקומי כחוקר "מבפנים" ,הומו החוקר הומואים ,והספרות המחקרית
בנושא מצביעה על מורכבות המיקום הזה .במיקום כזה גלומים לא מעט יתרונות ,מעצם העובדה
שהחוקר מכיר קרוב וחווה בעצמו את הסיטואציות אותן מתארים הנחקרים ( & Hess- Biber
 .)Leavy, 2011קווי דמיון בין החוקר לנחקר כגון גזע ,אתניות ,מגדר ,גיל ,נטייה מינית וכדומה,
עשויים לאפשר כניסה ראשונית לשדה המחקר ולהשיג שיתוף פעולה ,לגשר על הפערים והשוני
בין החוקר לנחקר ,ליצור ביניהם קשר של אהדה ולסייע לחוקר להבין טוב יותר את הנחקר .אלו,
מאזנים את יחסי הכוח האינהרנטיים לסיטואציה של קשר חוקר -נחקר ( & Hess- Biber
 .)Leavy, 2011אולם ,לא תמיד דמיון בין החוקר לנחקרים מהווה גורם המסייע לחוקר לתפוס
בבירור את התנסויות החיים של הנחקרים ,מאחר וקיימים מרכיבים נוספים חשובים המבדילים
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בין השניים ,כגון רקע תרבותי ,מעמד חברתי וסוציואקונומי וכדומה .אלו ,עלולים אף ליצור
התנגדויות כלפי החוקר בקרב הנחקרים ( .)Beoku- Betts, 1994לכן ,מוצע שהחוקר יספר
לנחקרים על מיקומו החברתי ויקיים איתם שיח על כך .לפעמים דווקא המיקום כחוקר חיצוני
עשוי להיות תועלתי מאחר והוא אינו מניח מראש הנחות לגבי הנחקר וחוסר היכרותו עם חוויות
הנחקרים עשויה לחשוף נושאים שלא היו עולים אחרת ( .)Beoku- Betts, 1994מעבר לכך ,קשה
גם לדעת מהן העדפותיו של הנחקר באשר לזהותו של החוקר .למעשה ,יש להתייחס למושגים של
"( "insiderחוקר מבפנים) ו"( "outsiderחוקר מבחוץ) כאל רצף שכל פעם החוקר נמצא בנקודה
שונה על הרצף ולכל מיצוב שלו יש תועלות וחסרונות ( & Beoku- Betts, 1994; Hess- Biber
 .)Leavy, 2011בהתאם לכך ,כבר ביצירת הקשר הטלפוני הראשוני עם המשתתפים ,ציינתי
בפניהם את הרקע האקדמאי והמקצועי שלי ,ואת היותי הומו .אני סבור שמיקומי בתוך
האוכלוסייה אותה חקרתי סייע לי להבין ,באופן יחסי לחוקר מחוץ לאוכלוסייה ,את משתתפי
המחקר וסיפוריהם .כפועל יוצא מכך ,לצמצם יחסי כוח ותגובות הומופוביות מצדי ,גם אם לא
מכוונות .אולם לצד זאת ,הייתי גם חשדן כלפי מיקומי שלכאורה "מבטיח" לי הבנה גדולה יותר
של חווית המשתתפים :גיבשתי לעצמי גם הנחה שהחוויה שלי כהומו אינה בהכרח זהה ודומה
לחוויה שלהם ,ושעליי להיות מספיק פתוח וסקרן על מנת לקבל את הסיפור "שלהם" ולא להכליל
ידיעה מוקדמת אישית על החוויה הסובייקטיבית של המרואיין .הדבר מקבל משנה חשיבות
לנוכח התפיסה שלי את עצמי כהומו בעל אג'נדה ברורה הרואה ביציאה מהארון (ברוב המקרים)
וגיבוש זהות הומואית תהליך חיובי והכרחי מבחינה אישית וחברתית -פוליטית .בפועל ,היה עליי
לפעול באופן אקטיבי במהלך הראיונות עם המשתתפים על מנת ליישם זאת :במהלך הראיונות
הבחנתי לא אחת שהמשתתפים מדברים איתי מתוך הנחה שאני מבין על מה הם מדברים
באמצעות אמירות כגון "אתה יודע איך זה ."...פירשתי זאת כביטוי מצדם לתחושת קרבה,
"אחוות הומואים" ושותפות גורל בינם לביני .לצד מתן לגיטימציה בריאיון לתחושת זו ,שעוררה
בי ובהם תחושה נעימה וסייעה לקדם את מהלך הריאיון ושמיעת הסיפור ,ביקשתי מהם במקביל
שיסבירו למה הם מתכוונים כדי לוודא שהבנתי את כוונתם .במהלך הראיונות אם כן ,נעתי על
הרצף שבין "אני (החוקר ההומו) יודע על מה אתה (הנחקר ההומו) מדבר" לבין "תפרט עוד ,אני
רוצה להיות בטוח שאני מבין" .אני סבור שבאמצעות השימוש בטקטיקת התנועתיות הגמישה הזו
זכיתי לקבל סיפורים מורכבים ועשירים יותר והצלחתי להתמודד עם המורכבות של חוקר
מבפנים.
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מהימנות ,אמינות ותקפות :תקפות הממצאים ואמינותם נתפסים כתוצאה של תהליך
המחקר ,שבסופו החוקר זוכה לקבל את אמון הקוראים בממצאיו ( Hess- Biber & Leavy,
 ,) 2011זאת באמצעות תיאור גדוש המתייחס לרבדים השונים של המידע שמתקבל ,ודגש
לקונטקסט התרבותי של הנתונים ( .)Tracy, 2010במחקר זה הציטוטים המפורטים שהבאתי
מאפשרים לי לנמק את טענותיי ופרשנותי ,ובד בבד מאפשרים לקורא לגבש דעה עצמאית .אני
סבור שהממצאים של המחקר ,באמצעות התיאור הגדוש של הציטוטים ,מאשרים את הממצאים
של הספרות המחקרית בנושא היציאה מהארון וגיבוש זהות הומואית ,מעבים ומעשירים אותם
בהיותם מצביעים על המורכבויות ,הניואנסים וריבוי המשמעויות של תהליך זה שלא תמיד קיבלו
ביטוי ישיר במחקרים קודמים .טקטיקה נוספת בה השתמשתי היא "ניתוח מקרה שלילי"-
 :)Hess- Biber & Leavy, 2011( negative case analysisכאשר המשגתי תופעה מסוימת
שזיהיתי בסיפור מסוים ,לדוגמא "הארון הפנימי" ,חיזקתי את תוקפה באמצעות זיהוי התופעה
גם בסיפורים נוספים והבאת הציטוטים המתאימים .בנוסף ,חיפשתי גם דוגמאות להיעדר
התופעה ,והסברתי את מופעיה של התופעה ,העדרה והמורכבויות הקשורות לכך .התקפות גם
מתחזקת כאשר החוקר מרחיב את ההבנה הקיימת על נושא המחקר ,באמצעות יצירת תיאוריה
המבוססת על חומרי הגלם של הראיונות ( ,)Hess- Biber & Leavy, 2011ועל כן ,במהלך המחקר
בדקתי את הממצאים שלי ואת המודל שהצעתי מול הספרות המחקרית הקיימת ,בכדי לוודא
שהמחקר מרחיב את ההבנה הקיימת לגבי תהליך ה"יציאה מהארון" .חיזוק התקפות נעשה גם
באמצעות בדיקת פרשנויותיי עם אחרים .אין הסכמה בין החוקרים מי הם אותם אנשים
האמורים להביע דעתם לגבי תהליך הפרשנות ,ויש כאלו המציעים אף לחזור למשתתפי המחקר
עצמם ולהתחשב בדעתם ))Kvale & Brinkmann, 2009, in Hess- Biber & Leavy, 2011
ובכוונתי לשלוח את הממצאים למרואיינים שהיו מעוניינים בכך .היבט זה של התקפות זו התבטא
גם בהשתתפותי בשתי קבוצות עמיתים אקדמאיות של המרכז למחקר איכותני של האדם
והחברה באוניברסיטת בן גוריון :קבוצת מסטרנטים וקבוצה משותפת של דוקטורנטים
ומסטרנטים .קבוצות אלו התקיימו אחת לחודש ובמהלכן הבאתי את חומרי המחקר שלי בשלביו
השונים .הדיונים שהתעוררו עסקו בי כמראיין ,במיקומי האישי כהומו מול משתתפי המחקר
ובניתוח שלי את הראיונות .אלו ,סייעו לתהליך הרפלקטיביות שלי ,לשיפור מיומנויותיי כמראיין
ולחידוד התמות שעלו .פגישות תקופתיות עם המנחה שלי גם סייעו בבדיקת אמינות ותקפות
הממצאים באמצעות שאלות ,תהיות ואימוץ גישה ביקורתית כלפי הנחות היסוד שלי .בנוסף ,אני

27

משתתף גם בקבוצת סגול" .2למרות שבקבוצה זו לא הצגתי באופן ישיר את המחקר ,בעצם היותה
קבוצת הומואים הדנה בנושאים הקשורים לקהילה וזהות הומואית ,היא סייעה לי להשוות את
ממצאי מתוך סיפורי החיים והיציאה מהארון של משתתפי המחקר לתכנים העולים מתוך
סיפורים שמעלים המשתתפים בקבוצה לגבי התנסויותיהם כהומואים בישראל .היבט נוסף של
התקפות הוא ההיבט המעשי החותר לכך שטענות המחקר יתקבלו כלגיטימיות בקהילה
המחקרית ובעולם הרחב ואף יסייעו בעריכת שינוי מעשי .לתקפות זו עשויים להיות היבטים
רבים ,החל מהפצת תוצאות המחקר בקהלים שונים ועד לכדי סיוע בשינוי מדיניות & Kvale
 .)Brinkmann, 2009, in Hess- Biber & Leavy, 2011בשלב זה מוקדם לדעת איזו פעולה
ארצה לנקוט בנוגע למחקר הנוכחי ואלו תוצאות יהיו לו ,מעבר לעצם פרסומו שמהווה ביטוי בפני
עצמו לתקפות כזו.
תהודה :מתייחס ליכולתו של המחקר להדהד אצל הקורא ,להשפיע עליו ,ולעורר בו
אמפטיה כלפי האוכלוסייה הנחקרת -מה שגם נקרא "תקפות אמפטית" ( .)Tracy, 2010מעבר
לקריאת הממצאים על ידי קבוצות העמיתים והמנחה ,הם ניתנו לקריאה לכמה מכרים.
תגובותיהם היו חיוביות והם ציינו שהם התרגשו במהלך הקריאה ,חשו אמפטיה למרואיינים
ובעקבת הקריאה הם מבינים טוב יותר את מורכבות היציאה מהארון.
אתיקה :נוגעת לא רק לשלב איסוף הנתונים אלא גם לכתיבתם ,ולאיך החוקר "עוזב" את
"השטח" ומשתף בממצאיו .למרות שאין לחוקר השפעה מלאה על איך יבינו או יקראו את עבודתו
וישתמשו בה ,עליו לשקול כיצד להציג את ממצאיו על מנת לצמצם אי צדק ותוצאות לא רצויות
( .)Tracy, 2010על החוקר להימנע מהאשמה ושיפוטיות ( )Krumer- Nevo, 2012ושהציטוטים
שלו לא יהיו מציצנים ויחזקו סטיגמות שליליות על האוכלוסייה הנחקרת ( .)Tracy, 2010מאחר
והחוקר האיכותני מבנה טקסטואלית את האחר הפגיע ,נותן תרומה ספציפית לקידום שינוי
חברתי באמצעות אתגור ההבניה החברתית וייצוגיה -עליו לעשות מאמץ מודע כנגד תהליך
האחרות ( .)Krumer- Nevo, 2012בהתאם לכך ,בניית נרטיב הממצאים נעשה באמצעות שימוש
ב"תיאור גדוש" (שלסקי ואלפרט )2007 ,של ציטוטים ופרשנויות .אלה ,מותאמים להמלצותיה של
קרומר -נבו ( )Krumer- Nevo, 2012המציעה מספר דגשים המונעים את תהליך ה"האחרות"
בכתיבה :דגש על הפרספקטיבה האישית של המשתתף במחקר; על הקונטקסט התרבותי-פוליטי

" 2סגול" היא קבוצת הומואים פתוחה מגיל  18ומעלה המתקיימת בסניף אגודת הלהטבי"ם בבאר שבע אחת
לשבוע .בקבוצה דנים בנושאים שונים הקשורים לקהילה הלהטבי"ת.
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בה התנהגות המשתתף מופיעה ומהווה תגובה לדיכוי; שההתנהגות של המשתתף תיוצג בהקשר
של ההתנסויות הקודמות שלו ושל הלחץ החברתי ויחסי הכוח החברתיים ,החומריים
והסימבולים המעוררים התנהגויות אלו ומשתקפים בהם; להימנע מפשטנות יתר ולתת תיאור
"שלם" של המשתתף כמתנגד ומפנים הדיכוי המופעל כנגדו בו זמנית ,כ"טוב" ו"רע" ,חלש וחזק;
ושקיפות לגבי מיקומי האישי כחוקר ותוצאות המחקר כפרשנות אישית שלי .הקפדה על עקרונות
אלו בכתיבה גם סייעו לחזק את הקוהרנטיות של המחקר ,באמצעות ייצוגים רב ממדיים של
המציאות ,הצגת המגוון ,הדיסוננסים והסתירות ,ורב המעגליות ( .)Tracy, 2010הציטוטים
בעבודה זו נבחרו בהקפדה מתוך כוונה להציג את מכלול ההיבטים בחיי משתתפי המחקר על
פעולותיהם ,תחושותיהם ורגשותיהם ,מחשבותיהם ,כוונותיהם ואמונותיהם .אני סבור שהקפדה
זו סייעה לראות את משתתפי המחקר כאנשים "שלמים" על כל מורכבויותיהם ,כוחותיהם
וחולשותיהם ועל כן לחוש הזדהות ואמפטיה כלפיהם.
האתיקה בשלב איסוף הנתונים התבטאה בשיתוף כנה עם המשתתפים -מרואיינים :כבר
בשיחה הטלפונית הראשונית עימם הייתי כנה לגבי מיקומי והאינטרסים שלי כחוקר .הצגתי את
עצמי כסטודנט לעבודה סוציאלית לתואר שני באוניברסיטת בן גוריון וכהומו ,המעוניין לעשות
מחקר בנושא יציאה מהארון על מנת לתת נראות אקדמאית לנושא החשוב כחלק מאבק פוליטי
לה כרה בקשיים ובזכויות של להטבי"ם בישראל .הוסבר להם על עקרונות מחקר איכותני
המבוסס על ראיון אישי ,על חשיבות נושא המחקר בעיני ועל כללי הסודיות ושמירת פרטיותם .כל
המרואיינים נתנו את הסכמתם הראשונית להשתתף במחקר ולהיפגש איתי לריאיון אישי .במעמד
הריאיון המשתתפים חתמו על טופס הסכמה מדעת לאחר שקראתי להם אותו והסברתי להם על
כל סעיף ומשמעותו .מאחר ושדה המחקר הוא קהילה מצומצמת החיה במדינה למקום קטן שבו
"כולם מכירים את כולם" ,הייתה הקפדה על כללי הסודיות המקובלים .זאת ,על מנת למנוע ככל
הניתן זיהוי המשתתפים ומבלי לפגוע בח שיבות ומשמעות התכנים והפרטים שעולים בראיונות.
במעמד השיחה הטלפונית הראשונה והריאיון עצמו הובטח למשתתפים סודיות בכל הקשור
לפרטים מזהים בסיסיים כגון שמותם ושמות אנשים אחרים שיעלו בראיונות ,וכמו כן לגבי שם
היישוב בו הם מתגוררים או כל פרט מזהה אחר בריאיון שאני עלול לסבור שיסגיר אותם .שינויים
אלו נעשו מתוך הנחה שהם לא פוגעים בתכנים המהותיים שעלו בריאיון .מספר משתתפים נתנו
את אישורם שאשתמש בשמם האמיתי ,אולם הסברתי להם את המניעים להשתמש בשם בדוי
והם קיבלו זאת .חלקם נענו להצעתי לבחור לעצמם שם בדוי וחלקם השאירו זאת בידי .על מנת
להבטיח את סודיות המשתתפים נקטתי אמצעי זהירות גם באחסונם הדיגיטלי .הקפדתי לשמור
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אותם רק במחשב הנייח שלי ולא באמצעים זמניים העלולים ללכת לאיבוד כגון "דיסק און קי".
על מנת לחזק את השותפות עם המשתתפים נתתי להם לגיטימציה להיות איתי בקשר אחרי קיום
הריאיון על מנת לדון בנושאים הקשורים לסודיות ,לקבלת עותק של תמלול הריאיון או כל שאלה
ובקשה שתתעורר אצלם .אף אחד מהם לא הביע עניין בקבלת תמלול הריאיון ,או במעורבות
כלשהי בתהליך שינוי הפרטים האישיים שלהם שיבטיחו סודיות ,ורק שני משתתפים הביעו עניין
בקבלת ממצאי המחקר .התרשמתי שהקריאה המשותפת את טופס ההסכמה מדעת ,ותשומת
הלב שהקדשתי להבנתם את הסעיפים השונים ונושא הסודיות ,נסך בהם ביטחון וחיזק את
אמונם בי ובחשיבות המחקר .חלקם אף הביעו עניין בחשיבות המחקר מהבחינה החברתית
הפוליטית בקידום הנראות המחקרית של הומואים באקדמיה וחשו תחושת שליחות להשמיע את
סיפורם בפניי .חשתי שאני כחוקר ,והמשתתפים -כנחקרים ,פועלים בשותפות כנגד דיכויינו
כ"אחרים" (.)Krumer- Nevo, 2012

פרק  :3ממצאים
הקדמה
ניתוח עשרת הראיונות -סיפור החיים והיציאות מהארון של משתתפי המחקר ,מעלה מספר
תובנות משמעותיות שברצוני להביאן כבר עתה ,טרם אציג את הממצאים באופן מפורט יותר:
למרות שהמונח השגור "יצא/ה מהארון" מרמז על פעולה יחידה ,בודדת וסופית ,עולה מהראיונות
שמדובר בתהליך של ריבוי יציאות מהארון .לא רק שכל פעולת יציאה כזו אינה עומדת בהכרח
בפני עצמה ,אלא שהיא גם קשורה באופנים מורכבים לפעולות נוספות של יציאות מהארון.
פעולות יציאה אלו מתקיימות בשלושה מרחבים מרכזיים :במרחב הפנימי -פסיכולוגי של ההומו

30

בפני עצמו ,ובמרחבים חיצוניים -המרחב החברתי והבין אישי הסטרייטי והמרחב החברתי והבין
אישי ההומואי.
עולה גם שהיציאות מהארון כפעולות של גילוי מכוון לאחר/ים ,נעשות באופנים שונים :באופן
ישיר כאמירות מילוליות ישירות (מבע ביצועי) או מרומזות ,ובאופנים עקיפים -באמצעות
התנהגות רצונית ונשלטת .לעיתים היציאה מהארון היא בלתי רצונית ,כמו במקרים בהם
הפרפורמנס הגופני הוא "נשי" ו"מסגיר" את הנטייה המינית ,ובמקרים בהם נעשה "אאוטינג"
( -)outingהוצאה בכוח מן הארון.
בנוסף ,היציאות מהארון הן פעולות המהוות מענה לצרכים שונים ,ובהתאם לכך יש להן גם מספר
מטרות :כשההומו יוצא מהארון בפני עצמו הוא שואף ללגיטימציה עצמית -פנימית ,תחושת
שלמות עצמית ,גאווה עצמית והכרה בצורך למימוש עצמי .כשהוא יוצא מהארון בפני אנשים
המשמעותיים לו (הן במרחב הסטרייטי והן ההומואי) ,לא מדובר רק באקט של מסירת
אינפורמציה על עצמו ,אלא גם ישנה ציפייה לחיזוק הקשרים הבין אישיים באמצעות הגברת
האינטימיות ,ההתעניינות והתמיכה .כשההומו יוצא מהארון בפני מעגלי ההתייחסות הרחוקים
יותר (במרחב הסטרייטי וההומואי) ,בולט הצורך בקבלת לגיטימציה ציבורית ,לצורך בשוויון
זכויות ומימוש עצמי .כאן המטרה היא כבר פוליטית.
מע בר לכך ,קיימות זיקות הדדיות והשפעות בין שלושת הזירות ,הצרכים ,המטרות והדרכים של
היציאות מהארון.

בחלק הממצאים אפרוש את המורכבות והייחודיות של תהליך היציאות מהארון בהתייחס לשני
הצירים הנ"ל :אופני היציאות מהארון והמרחבים בהם הם נעשים ,ואת המשמעויות וההשלכות
של הדברים על ההומו היוצא מהארון ועל סביבתו.

הארון הפנימי :כשההומו יוצא מהארון בפני עצמו
כאשר מדברים על יציאה מהארון ,מדברים בדרך כלל על הפעולה שבה ההומו מספר לאחרים על
נטייתו המינית .אולם לפני ,ואולי גם במקביל לפעולה חשובה זו ,נמצאת פעולה פנימית ונסתרת
יותר שזוכה לפחות יחסי ציבור בחברה ובספרות המחקרית ,והיא מה שאני קורא לה היציאה
מהארון הפנימי .מושג זה מתאר את ההסתייגות הפנימית של ההומו מנטייתו המינית והזהות
המינית המולבשת עליה" -הומו" ,מה שנקרא בספרות המחקרית "הומופוביה מופנמת".
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בהתאמה ,הארון החיצוני הוא החשש מתגובת הסביבה המוביל לניסיונות הסתרה של הזהות
המינית בפני הסביבה ,בו אתמקד בפרקי הממצאים הבאים.
בפרק זה אבחן את הארון הפנימי על שני ההיבטים שזיהיתי :כתהליך הממוקם ברצף הזמן-
הכניסה לארון הפנימי והיציאה ממנו (ההשלמה והקבלה של הנטייה המינית והזהות המינית) ,וכן
את ההיבטים הרגשיים ,הקוגנטיביים וההתנהגותיים (בשולי הדברים אציין כי לתהליך היציאה
מהארון יש גם היבטים גופניים ייחודיים ,עליהם ארחיב בפרק  4של הממצאים) .כמו כן ,אתאר
את הגורמים החיצוניים המשפיעים על תהליך זה וההשלכות של תהליך זה על משתתפי המחקר.

בהתייחסות לתהליך הממוקם על ציר הזמן ,עולה שרוב המרואיינים תיארו את גילאי 14 -13
כתקופה בה התעוררה המודעות שלהם למשיכה לבני מינם ,ובעקבות כך התחדדה אצלם ההכרה
בשונות המינית שלהם ותרגום הדבר לזהות חברתית" -הומו" .תהליך הזיהוי העצמי שלהם
כשונים ,כ"הומו" ,הפעיל אצל חלקם מנגנוני הגנה של הכחשה והדחקה ועורר במשתתפי המחקר
תחושות של חרדה ופחד הקשורים לקושי בלהיות שונה ,להכרה במקום השולי יותר של הומואים
בחברה ,חשש מבדידות ,מדחייה חברתית ומשפחתית ,מלאכזב את ההורים ומחוסר היכולת
להקים משפחה.
היכולת של המשתתפים לקרוא נ כונה את יחסי הכוח החברתיים הדוחקים לשוליים את אלו
שזהותם המינית שונה ,הובילה את רובם לניסיונות להסתיר את נטייתם המינית באופן מודע
מהסביבה -הכניסה לארון .אבל לא רק .במידה מסוימת הם גם ניסו להסתיר זאת גם בפני עצמם
ונכנסו לארון הפנימי .תקופת הארון הפנימי לוותה עבור חלקם במשברים רגשיים משמעותיים
שהתבטאו בהסתגרות מהעולם ,בדידות חברתית ,בושה עצמית ,וסימפטומים חרדתיים כגון
קשיים באכילה וערנות מוגזמת להתנהגותם והתנהגות גופם בסיטואציות חברתיות.
מתוך סיפורי המשתתפים ,עולים תיאורים של תהליך התעוררות המודעות לנטייה המינית שלהם
לבני מינם וההשלכות הקוגניטיביות ,הרגשיות וההתנהגותיות המידיות .כאמור ,על רצף הזמן
תהליך זה התרחש אצל רובם בגילאי  ,13-14שלב ההתפתחותי המהווה את תחילת גיל התבגרות
ומאופיין בהתעוררות הדחף המיני .הטריגרים לתהליך ההכרה בשונותם המינית כוללים :דימויים
מיניים הטרו נורמטיביים ולהטבי"ם ,חשיפה לפורנו הומואי וסטרייטי ,התאהבויות בבני מינם,
קשרים עם בנות ותגובות הומופוביות מהסביבה שככל הנראה זיהתה את שונותם המגדרית
והמינית וסימנה להם זאת.
אבירם לדוגמא מתאר זאת כך" :ברגע שהייתה ,נכנסה ההתבגרות המינית ,זה היה נורא ברור,
לי זה היה מאד מאד ברור ...הרי זה חברה הטרו-סקסואלית אז אתה רואה דימויים באמת
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הטרו-סקסואלים מסביבך ,וזה לא היו דימויים שאף פעם משכו אותי ...ברגע שנכנסה ,בעצם
התחילה ההתבגרות המינית ,שאצלי אני חושב שזה היה טיפונת יותר מוקדם ,גיל אחת-עשרה,
שתים-עשרה ,שלוש-עשרה בטוח כבר ,זה היה מאד מאד ברור ,לי לפחות .זה היה ברור וזה היה
מפחיד בעיקר .זה היה מפחיד כי זה לא נפסק" ( .)250-257אבירם גילה את משיכתו לבני מינו
באמצעות ההנגדה למשיכה ההטרוסקסואלית שהוצגה בפניו כילד וכמתבגר כאפשרות היחידה.
הבנה זו הפחידה אותו לא רק כי היא חידדה את תחושת השונות ,אלא גם מאחר והוא תפס את
נטייתו המינית כמאפיין קבוע שאינו בר שינוי .הוא לא רק מתאר את תהליך היווצרותו של הארון
הפנימי ,אלא גם את ניסיונות ההתנגדות שלו לנטייה המינית " :אני חושב שבגיל שלוש-עשרה,
ארבע-עשרה גם באמת ניסיתי פיזית לחשוב על נשים מבחינה ,לא יודע אם מבחינה מינית אבל
מאיזושהי בחינה שהיא תהיה יותר משמעותית רגשית נקרא לזה .וזה שום דבר ,זה פשוט לא.
זה רק גברים בראש ,וזה היה קצת מפחיד" ( .)309 -296הוא מתאר פרקטיקה ספציפית
להתמודדות עם הנטייה המינית ההומואית :להכריח עצמו לחשוב על נשים .הוא כשל בכך
ותחושת הפחד מהנטייה המינית לא התפוגגה.
כמו אבירם ,גם לירון מתאר את החרדה המתעוררת מההכרה בשונותו המינית" :בסביבות כיתה
ז' ככה ,אני חושב שאז שהבנתי שאני הומו" (" ...)75אני זוכר כאילו רואה פורנו אבל לא בדיוק
מסתכל על הבחורות אבל לא מבין ,או מתרץ לעצמי על מה אני כן מסתכל" (" ...)127-129ישר
הייתי בקטע של להכחיש ,ממש .זה גם מפתח חרדה" ( .)135החרדה של לירון נובעת מהקישור
המידי שהוא עושה בין נטייתו המינית לזהות החברתית "הומו" המולבשת עליה ,ובעקבות החרדה
מופיעה גם ההכחשה.
גם איתי מבוהל מהמשיכה לבני מינו ומסביר את מקור החרדה :חוסר היכולת לכאורה לקיים את
המסורת המשפחתית -תרבותית ההטרו-נורמטיבית ,דבר שיגזור עליו בדידות ועתיד מר .הוא גם
מתאר את האסטרטגיה שאימץ ואמורה הייתה להפחית את החרדה -אימוץ זהות דו מינית
שנתפסה בעיניו ככל הנראה כשוני מתון יותר" :אני זוכר שפחדתי להגיד שאני רק הומו ,כאילו
שאתה אומר את זה אתה לא אוהב יותר בנות ואתה לא תוכל להקים משפחה ,לא יהיה לך עתיד
ובלה בלה בלה ,אז אמרתי אני גם אוהב בנים ,אני גם וגם" (.)265 -263
כמו איתי ,גם עידן מתאר תגובת רציונליזציה שעשה לעצמו על מנת להפחית את החרדה הנובעת
מהכרה בנטייה המינית השונה" :אני כבר הבנתי כאילו את זה בגיל שלוש-עשרה ,זה היה הגיל
ש ...כבר ידעתי את זה אז אבל תמיד חשבתי שזה מוקדם מדיי ,כי ידעתי שגיל ההתבגרות זה
לא גיל שסגורים על עצמך .אז אמרתי טוב ,נראה איך יתקדמו השנים .אם אני ארגיש צורך
להיות עם בחורות בדרך אז ,אז זה גם יהיה .ואם לא אז לא" ( .)135-138כמו כן ,הוא מתאר
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תקופת סקרנות ובדיקה שנועדה לסייע לו להבין ולחדד את נטייתו המינית" :כן ,כאילו ,הייתי
נכנס ובודק (פורנו באינטרנט) ו ,גם לזה וגם לזה ,מה יותר מעניין ,מה יותר זה ,איפה אני יותר
רואה את עצמי" (" .)166-167בהתחלה כאילו ,כאילו הייתי מודע לזה אבל דחקתי את זה כזה.
גם כי ידעתי שזה יהיה קשה כאילו ,מבחינת אמא ואבא שלי" ( .)169-170הוא מתאר את הקשר
בין הארון הפנימי שלו לפחד מתגובת הוריו ,החשש לאכזב את עצמו ואותם כי "תמיד הייתי ה
אני הייתי מה שהכי ,כאילו מקור גאווה משפחתית" ( .)593כמו כן ,הוא מתאר את ההעדר ,את
הריק ,של הומואים בסביבתו איתם יכול היה אולי להזדהות .חוסר היכולת להזדהות ולהיות
חשוף למודלים הומואים של גאווה עצמית הקשה על הקבלה העצמית ..." :אבל לא יודע למה
דווקא כאילו ,בעיר שגדלתי בה לא היה את הקטע הזה של בני נוער גאים שכבר בגיל ארבע-
עשרה יוצאים ומצהירים על עצמם וכל מיני כאלה .אז באמת שמבחינתי זה תמיד היה כזה
משהו מאוד מאוד ,אולי נשגב אפילו? ...לא חשבתי שכאילו זה ריאלי מבחינתי .אז היה כאילו,
הרבה הדחקה בגיל הזה" (.)171-176
גם דולב מתאר חרדה והכחשה; למרות שהבין שהוא הומו כבר בגיל  12בערך ,החרדה וההכחשה
התעצמו באופן חד כשהיה בן  ,14כשהטריגר לכך היה התאהבות בחבר" :בסביבות גיל 12-13
הבנתי בעצם שאני הומו ,שאני נמשך לבנים .בגיל  14הכרתי מישהו שהיה בגילי ...באותה
תקופה לפחות היה בינינו משהו ,נהיינו החברים הכי טובים וברגע שזה התפתח למשהו יותר
חזק נבהלנו שנינו וניתקנו קשר .מאז אותו יום ,זה היה בערך בגיל  ,14התרחקתי מכל העולם
הזה ,הכחשתי את זה " (" .)55-60זה היה מודחק בצורה שאי אפשר בכלל לתאר" (" .)76היה
זוג אחד של לסביות ,ואני זוכר שהן היו מנודות חברתית" (" .)106וחוץ מזה זה גם הפחד ,של...
לא איך הסביבה תגיב אלא יותר איך אני מבסס את החיים שלי אחר כך" (דולב .)99-100 ,כמו
עידן ,גם דולב מתאר את הקשר בין הארון הפנימי לבין נראות של אורח חיים להטב"י בסביבתו
הקרובה והחשש שלא ניתן לקיים אורח חיים הומואי .בניגוד לריק שעידן מתאר ,דולב מתאר
חשיפה להומופוביה קשה שחיזקה את הסתגרותו בארון הפנימי והחיצוני כאחד.
גם שחר מתאר קושי בקבלה עצמית שהתבטא בהדחקה מסיבית ואף הכחשה" :אז לפי דעתי זה
היה באזור כיתה ח' בערך ...אז התחלתי להבין ש ..שיש משהו אחרת באיך שאני תופס דברים.
אבל תכלס תכלס ברמה שלהגיד לעצמי את זה ,בצורה יותר זה ,זה היה בכיתה י" (.)25-28
"...התעסקות הזאתי בכיתה ז' ח' מתחילה עוד פעם ההתעסקות הזאת בבנים בנות ואתה מחוץ
לזה לגמרי ,כאילו אתה ממקום אחר ,אחרת ,לא יודע איך להסביר את זה" (" .)45-48עד כיתה י'
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בערך בכלל לא התעסקתי עם זה ,כאילו אמרתי טוב זה לא אני ,זה לא זה ,לא לא חלק ממני ,אני
פשוט אמשיך  .ככה זה היה ,זה לא אני ,זה לא חלק ממני ,זה לא קורה" (.)114-116
בעוד שאר המשתתפים תיארו את ההכרה בשונותם המינית כתהליך פנימי המבודד לכאורה
מהסביבה ,עבור תומר ,שהתנהגותו המגדרית הייתה "נשית" ,תהליך זה נבע מהתגובות האלימות
של בני גילו כלפיו שעשו לו מעין אאוטינג והבהירו לו את שונותו" :הריצו עליי בכיתה ז' על זה
שאני מגלח שערות ברגליים ,עושה גבות ,סיפור שאנחנו זוג הומואים ביחד .זה היה ההתעוררות
הראשונה שלי בעצם מהבחינה הזאתי שכאילו משהו ,לפחות ממני ,שונה" (.)27-29
בניגוד לתיאורים הקודמים של שאר המשתתפים ,ואולי גם באופן הגיוני ולא מפתיע -עבור זיו
ההבנה שהוא הומו מביאה הכרה בקשיים העתידיים אך גם הקלה משמעותית ,כי היא מסבירה לו
את מהות השוני המעומעם שהוא חש כל השנים" :בהחלה זה היה מפתיע ,מוזר ,אחר כך זה היה
סוג של הקלה .סוף סוף הבנתי מה כביכול לא בסדר ,מה כאילו איך אני מבדיל עצמי כביכול ,מה
הייתה התחושה של השוני ,זה היה הורדת אבן ענקית איפה שהוא ,תוספת של עוד הרבה
אבנים אחרות ,אבל לפחות בקו הזה עשיתי עם עצמי יישור קו" (.)447-450
לצד ההתמודדות הרגשית -קוגניטיבית עם ההכרה בזהות המינית השונה -כפי שתוארה לעי"ל,
המשתתפים גם תיארו את המשברים הרגשיים המשמעותיים שהיו להם בתקופה זו ,שהיו תוצאה
ישירה של הארון הפנימי והחיצוני .הם מתארים רגשות של בדידות הנובעת משמירת הסוד ,ניכור
ושונות ,חשש מהעתיד וכעס עצמי .קשיים רגשיים אלו התבטאו בהתרחקות חברתית ,קשיים
פסיכו -פיזיולוגיים ,קשיים תפקודיים במסגרות ,משבר אמונה דתי וניסיונות לתיקון הנטייה
המינית.
דולב כאמור חווה התאהבות הדדית עם חבר קרוב ,דבר שעורר בו חרדה רבה והאיץ את ההכרה
בזהות המינית .אצלו ,תקופת הארון הפנימי התבטאה בבריחה והתנתקות מהעולם החיצוני:
"נכנסתי לעולם של האינטרנט  ,של המשחקי מחשב – מה שסיפרתי לך מקודם .מתחילת כתה
ט' עד הגיוס לצה"ל עבדתי שם ,וזה היה כל החיים שלי זאת אומרת אני הולך לבי"ס ,גם זה
במקרה הטוב שאני בכלל הולך ,וכשאני חוזר כאילו עד לרגע שאני הולך לישון ולפעמים גם
הרבה מעבר ,פשוט – מחשב .זה היה אחלה דרך לברוח בעצם מהמציאות הזאת ,מציאות שהיה
לי קשה לקבל" ( .)60-64הוא מתאר תחושות קשות ותפיסת עתיד פסימיסטית" :זה הרגשה של
להיות שונה ,של ניכור ,של אני לבד בעולם ,שאף אחד לא מסוגל להבין את זה" (.)389-391
"...שאני פשוט לא אקים משפחה ,אני לא אתחתן ,אני לא אכיר אף אחד או אף אחת ,פשוט
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להיות לבד כל החיים ושהחיים שלי יהיו הקריירה...וזה מה שתכננתי לעשות" (403- ,399-401
.)404
כמוהו ,גם שחר מתאר סוג של הסתגרות מהעולם .מאחר והוא חי בקיבוץ לא התאפשר לו
להסתגר באופן מוחלט כמו דולב ,אך הוא מתאר בפירוט את הפחד הרב מקשרים בין אישיים ואת
ההתרחקות הפיסית והרגשית מאנשים אחרים .כמו כן ,הוא מתאר מחשבות כואבות של דחייה
חברתית וניסיונות מתמשכים של הדחקה" :כאילו נורא פחדתי שאנשים יתקרבו אליי ,הייתי
כזה נורא נורא לא נותן לאנשים להתקרב אליי ,פיסית ,ממש ,גם מנטלית ,אבל גם פיסית לא
נתתי לאנשים להתקרב אליי ,כי פחדתי מ ..ממה שאני כזה .לא יודע .פחדתי נורא" (.)33-35
"אתה בונה לעצמך סרט כזה מאוד יפה בראש שאני אצא מהארון וכמו בכל הסרטים ומי
שראיתי יעיפו אותי מהבית ולא ידברו איתי ואחרי שישנאו אותי והחברים לא ידברו איתי
ויהיה לי קשה ואני אבכה וזה וזה" (" .)98-100אני זוכר הרבה פעמים בפנימייה שאם הייתי
נכנס למצב כזה של לא טוב ,היה קורה משהו שמעלה לי את זה למעלה ,מציף לי את זה למודע
מתוך התת מודע וזה היה מכניס אותי לממש דיכאון כזה ,לא דיכאון אבל רגשות קשים כאלה,
אז הייתי הולך לחדר ובשקט ,כי אני לא מסוגל לראות כרגע אנשים כי אני לא מסוגל ,כאילו
הייתי עסוק בלהוריד את זה חזרה אחורה ,כאילו להכניס את זה לבתוכו של הראש כאילו לא
התעסקתי עם זה בכלל כי זה הפחיד אותי נורא" ( .)108-113שחר מתאר גם ערנות מוגברת
לסיטואציות חברתית המדגישות את ההבדל המגדרי שלו ומעוררות בו כעס כלפי העצמי .הוא
מתאר גם סוג של יציאות לא מכוונות מהארון -פעולות ומצבים בהם הוא חש את ההבדל המגדרי
בינו לבין שאר הנערים ,ואת החרדה שזה מעורר בו ,היות וזה מוטט את ההדחקה של נטייתו
המינית" :בהתחלה אני זוכר הייתי רואה סקס והעיר הגדולה והיה לי רגשות של או קיי מה
אתה עושה? מה אתה עושה? אתה רק פה עם הבנות .או שהייתי מוצא את עצמי רק עם בנות
בחדר או שמישהי הייתה באה מתלבשת לידי והייתה אומרת לא ,לא אכפת לי ששחר פה ,ואני
אומר כוס אמק מה לא אכפת לך ,אני בן! זה היה מעליב אותי ,לא הייתי מראה ,לא הייתי מראה
כלום אבל כשמישהי הייתה אומרת משהו כזה זה היה מבחינתי בום" (.)122-126
גם עידן מתאר תחושות מתמשכות של שונות מבני גילו .בנוסף ,גם מתאר חרדה שהובילה
להתמקדות בתחומים אחרים כבריחה וירידה בתיאבון" :אבל תמיד הייתי כזה סוג של עוף
מוזר ...היום שאני מסתכל על זה בדיעבד אז כן ,הריקוד ,הלימודים היו מפלט ,שלא להתמודד
עם דברים מסוימים שלא רציתי להתמודד איתם" (" .)107 -105חברים אמתיים לא היה
מסביבי כל-כך הרבה" (" .)130בגיל התיכון היה לי כאילו בעיה שהייתי מאוד מאוד לחוץ מהכל.
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וזה השפיע עליי בעיקר בפן הפיזי .כאילו ,לא הייתי אוכל הרבה והייתי מאד רזה והייתי כל
הזמן עצבני" (.)217 -216
עבור איתי שצמח ברקע משפחתי דתי ,ההכרה בשונות המינית כללה לא רק חרדה אלא גם משבר
אמונה משמעותי שרק הגביר את אי ההבנה ,החרדה והעצב" :מכיתה ח' ועד כיתה י' אכלתי רק
סרטים על עצמי ודיכאונות ,ולמה? ולמה? ולמה? ולמה? ולמה? ואין לך תשובה מאף אחד .זה
יותר הגיל שהתחלתי להבין" ( ..." .)292 -291ופתאום אתה גם מבין שאתה הומו ובתורה כתוב
שזה אסור ,ואני זוכר שהייתי כאילו בכיתה ז' בכיתה ח' שבכיתי לאלוהים ,אמרתי לו למה
בראת אותי ככה אם אתה כותב שזה אסור? ואין לך תשובה .אף אחד לא עונה .ואומרים לך
שזאת מחלה ,ואתה ככה ,אתה לא מצליח להתגבר .אז איך אתה ,אתה יכול להגיד שזה דבר
אסור ו...אתה ככה בראת אותי ,ולא קיבלתי תשובה ,ולא קיבלתי תשובה" ( .)153-157במהלך
תקופת הארון הפנימי הוא מנסה להתרפא ולהפוך לסטרייט באמצעות טיפול המרה" :אבל גם
היה לי מאוד מאוד קשה באותה תקופה ,אני זוכר שחיפשתי באינטרנט איך הופכים מגיי
לסטרייט ומצאתי איזה ארגון מזעזע ...אז יש להם אתר שכותב למה אתה כזה ,כי אתה מונע
מעצמך דברים שהם ספורטיביים ,פחות עם בנים ,ופתאום זה היה לי נורא ,זה נורא אני ,אני לא
עושה ספורט בגלל המחלה ,אני פחות עם בנים ,ופתאום אתה אומר זה אני .והתקשרתי אליהם
ואחד ענה לי ודיבר איתי ואמר לי אל תהיה בטוח אתה בגיל מאוד צעיר ,תחכה שנה ואם ככה
אתה מרגיש עדיין כי צריך לעבור טיפול ,זה פסיכולוגי ,וצריך לערב את הורים וזה הרבה כסף
וזה ...הוא אמר לי שאני יכול לעשות מה שכתוב באתר וזהו .ואז באמת ניסיתי לעשות את מה
שכתוב באתר ואני חשבתי שאני נמשך לבנות ואפילו התחלתי עם מישהי ,ואז מהר מאוד אתה
מבין שזה לא זה" ( .)418 -403איתי קיבל הסבר הומופובי לנטייתו המינית ,שהיה נשמע לו
בהתחלה הגיוני ,הממשיג את תשוקותיו כמשבר התבגרותי חולף וכקשורות לרפיסותו המגדרית
לכאורה .איתי מקבל הסבר מאשים זה ברצון ,אך לאורך הזמן קביעותן של תשוקות הגוף והנפש
הפריכו עבורו הסבר זה.

לא תמיד ניתן לזהות בסיפור החיים של משתתפי המחקר את הרגע הברור בו הם מקבלים
בהשלמה את נטייתם המינית ואת הזהות החברתית שמשתמעת מכך ויוצאים מהארון הפנימי.
לפעמים הם מתארים בצורה ברורה את היציאה מהארון החיצוני -דהיינו בפני הזולת ,ומתיאורם
משתמע שפעולה זו מצביעה גם על היציאה מהארון הפנימי וקבלה גדולה יותר של זהותם המינית.
כלומר :הי ציאות מהארון הפנימי והחיצוני הן לא תמיד פעולות (פנימיות או חיצוניות) סיבתיות
ועוקבות ,אלא פעולות סימולטניות שכל אחת מהן מחזקת ומאיצה את השנייה .כך ,כמו היציאה
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מהארון החיצוני ,גם היציאה מהארון הפנימי נתפסת כתהליך ולא בהכרח כאירוע חד פעמי ובדיד.
ועם זאת ,כאשר הם מתארים את היציאה מהארון הפנימי באופן רפלקטיבי כסוג של פעולה
מובחנת בפני עצמה ,הם מתייחסים לגורמים החיצוניים והפנימיים הקשורים לכך וההשלכות של
כך על חייהם ועל המשך היציאות מהארון .הגורמים שנמצאו כמזרזים את תהליך ההשלמה
העצמית והיציאה מהארון הפנימי הם גורמים פנימיים וחיצוניים ,שגם ביניהם יש קשרים
מורכבים והם לעיתים פועלים באופן סימולטני בעודם מחזקים ומאיצים אחד את השני .הגורמים
הפנימיים קשורים למיאוס מהעצב והדחייה העצמית הממושכת והאינטנסיבית ,הניסיונות
הכושלים לעמוד בציפיות ההטרו -נורמטיביות והדחף לחיים מלאים ומספקים יותר .הגורמים
החיצוניים קשורים להיכרות ישירה יותר וישירה פחות עם הומואים אחרים ,היכרות שהיוותה
עבורם מודלינג להשלמה עצמית או התאהבות.
אצל איתי ,שקיים אורח חיים דתי וניסה טיפול המרה ,היציאה מהארון הפנימי נובעות פשוט
מקריסת דרכי ההתמודדות הקודמים שכבר לא עבדו ,והתאהבות בנער הומו אחר" :עד
שהתחלתי להבין שזה משהו שלא עובר ,כי תמיד הייתי מידי פעם בוכה ,וממשיך את החיים
שלי ובוכה ,ועד שהבנתי טוב די אני ככה ומה עושים עם זה ,אז אמרתי שאני לא רוצה להיות
באותו מקום שאומר לי שאני לא יכול להיות בו" (" .)164-166ואחד הוסיף אותי במסנג'ר שהוא
הומו ,וזו הייתה הפעם הראשונה שהכרתי מישהו שהוא הומו ...ואז התחלנו ממש לדבר הרבה,
לדבר בטלפון והתחלתי להתאהב בו דרך האינטרנט ,ואז בפעם הראשונה אתה כאילו פוגש הומו
ומתאהב אז הבנתי שאני סתם משקר לעצמי ,שאני לא באמת אוהב בנות ושאני לא יכול לברוח
מזה ושאני ככה .. .ואז אחרי שאהבתי אותו ככה ,התחלתי לספר לעוד חבר ולעוד חבר ,התחלתי
לספר להרבה אנשים ,לחברים הקרובים כאילו" ( .)433 -424אצלו ,היציאה מהארון הפנימי
כרוכה ביציאה מהארון בפני הומו אחר ,התאהבות בו וההבנה והחוויה המוחשית שיש עוד מישהו
כמוהו .הדבר מחזק את ההיבט הסימולטני שבין שתי היציאות מהארון -החיצוני והפנימי.
היציאה מהארון הפנימי אצל איתי מתרגמת מיד גם ליציאה מהארון החיצוני ,דבר המצביע על
הקשרים הסיבתיים שבין השניים.
גם אצל דולב ,הזרז להשלמה עצמית היה קשור למשברים הרגשים שהגיעו לשיאם בתקופת הצבא
וגרמו לשחרורו מהצבא" ,הכריחו" אותו לחשבון נפש מעמיק ועוררו את הרצון לחיות חיים
מלאים ומספקים יותר" :אחרי השחרור מצאתי את עצמי בבית ,אין מה לעשות 5 ,חודשים אני
רק עם עצמי ,וזאת הייתה הזדמנות באמת לחשוב מה אני רוצה מעצמי ,מהחיים שלי ,לאן אני
מתכנן להתקדם" (..." .)92-94שהרגשתי שאין לי ברירה ,שבעצם אם אני רוצה להרגיש טוב עם
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עצמי ולהיות באמת שלם עם עצמי ולהגיע לאן שהוא בחיים שלי אז אני צריך להיות באמת גלוי
עם עצמי ועם הסביבה שלי" (.)108-110
גם שחר מתאר את היציאה מהארון הפנימי כתהליך .אולם בניגוד לאיתי שמתאר קשר ישיר של
התאהבות נעימה עם הומו אחר ,שחר מספר על היכרות עקיפה יותר עם הומו .היכרות זו מתוארת
כאירוע רב חשיבות ,שאומנם נתפס עבורו כשלילי ומערער לטווח קצר ,אך לטווח הארוך יש
לאירוע השלכות חיוביות מבחינת ההשלמה העצמית" :נראה לי שמה שהכי זכור לי שזה שהיה
שכבה מעליי שיצא מהארון ,ונראה לי שזה היה בכיתה י' רק .הוא היה שכבה מעליי והוא יצא
מהארון והוא העיפו אותו מהבית ...זה הרעיד לי את הקרקע מתחת לרגליים ממש ...אבל באותה
מידה גם הוכיח לי שאין לי ברירה כאילו כנראה זה מה שאני" (" .)84-94ורק בכיתה יב'
בערך...התחלתי קצת להשלים עם זה בפנים" (.)37
תיאורו הבא של עידן מעניין ,וכמו אצל איתי הוא מדגיש את הקשר והסימולטניות שבין היציאה
מהארון הפנימי והחיצוני וחשיבות החשיפה להומואים אחרים .עידן מתאר היכרות עם חייל
ביחידה הצבאית שלו ,שהיה מחוץ לארון ,שסייעה לו לקבל את זהותו המינית והפחית את החשש
מדחייה חברתית .ניתוח הרצף הטקסטואלי בסיפורו מצביע גם על כך שהיציאה מהארון הפנימי
הייתה כרוכה בצורך שלו לשלב בהצלחה בין זהות מינית הומואית לזהות מגדרית גברית:
"המדריך כלואים כאילו בפלוגה שלי שהוא היה מחוץ לארון וראיתי כמה תמיכה והערכה הוא
מקבל .כאילו ,כמה זה לא מפריע לאנשים שהוא ,שהוא כזה .ואז אתה יודע ,אתה מגיע ,התגובה
הראשונית שהייתה עליי כשהגעתי לשם הייתה ,אין מצב שהוא בן אדם כזה עדין ושברירי
הצליח להיות בתפקיד כזה .והוכחתי להם בדיוק הפוך .כאילו ,אני הייתי האסרטיבי ,הייתי
המשמעתי הנוקשה ,וזה כן עבד" (" .)426-430ואז כל התהליך של ההשלמה העצמית ,דבר
ראשון איתי והרצון לספר כבר לסביבה זה הלך כאילו וגבר במהלך השירות הצבאי .לאט לאט גם
מצטברים חברים ,חברות גם ,שהם גם מהקהילה והכל" (.)23-24
בניגוד לרוב משתתפי המחקר ,אצל תומר תקופת הארון הפנימי הייתה קצרה ועם ההכרה
בנטייתו המינית באה גם ההשלמה" :אי-אפשר להסביר את זה ,פשוט יודע שאני לא ,לא יכול
להיות עם נשים וזה יהיה רק עם גברים .זה נטייה שלי ולא התכחשתי אליה כי אמרתי שאם זה
זה זה זה ואני לא אתכחש לדבר הזה" (.)48-50

היציאה מהארון וההתמקמות בעולם הסטרייטי
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בפרק הקודם תיארתי את הארון הפנימי ,תהליך היציאה ממנו והשלכותיו על משתתפי המחקר.
בפרק זה אבחן את היציאה מהארון החיצוני -היציאה מהארון בפני הזולת.
כפי שכבר ציינתי ,היציאה משני הארונות (הפנימי והחיצוני) מתוארות כתהליך ולא תמיד ניתן
להפרידם ולבודדם באופן ברור ומובחן על ציר הזמן של חיי המשתתפים ,ולעיתים מדובר בשני
תהליכים סימולטניים הכרוכים זה בזה ומשפיעים זה על זה.
ולמרות מורכבות זו ,סיפורי החיים של המשתתפים מתארים באופן ברור את היציאה מהארון
בפני הזולת בעולם ההטרו -נורמטיבי ,על קשייו ,הלבטים והמניעים .מסיפוריהם ניתן לראות
שהיציאה מהארון קשורה לסוגיות כגון :מהו הסדר הנכון עבורם ליציאה מהארון ,כלומר בפני מי
לצאת קודם? מה התזמון הנכון לפעולת היציאה מהארון? כמה זמן להמתין בין יציאה ליציאה?
כיצד לצאת מהארון? מה להגיד? איך להגיד?
מתיאוריהם עולה גם סוגיית השליטה על התהליך :הם מתארים יציאות מהארון שנעשות
בשליטתם ,הן באופן יזום וישיר (בין אם באמירה מילולית ,sms ,מכתב וכו') והן באופן עקיף
באמצעות התנהגות הנקר את על ידי האחרים כאמירה או הצהרה .לצד זאת ,הם גם מתארים את
חוסר השליטה שבתהליך ,המתבטא באאוטינג (הוצאה מהארון שנעשית ביוזמת הסביבה ולא
האדם) ובפרפורמנס הגופני שלהם .נושא הגוף והפרפורמנס הסתמן בסיפורים כמשמעותי ולכן
אקדיש לו בהמשך פרק בפני עצמו .נושא נוסף העולה מהסיפורים וקשור לחוסר שליטה ,הוא
תגובת הסביבה ליציאה מהארון.
בחלק זה בכוונתי לתאר את המניעים ליציאה מהארון ,את האופנים והטקטיקות בהם נוקטים
ליציאה מהארון ואת התגובות הראשוניות בזמן היציאה מהארון והשפעתם על המשתתפים.
תיאורים אלו יכללו את שני המרחבים המשמעותיים שעלו בסיפורי המשתתפים :החברים
הקרובים והמשפחה .בהמשך גם תתואר פעולת האאוטינג שנעשתה לחלק מהמשתתפים ,על
מורכבותה והשפעתה עליהם.
משתתפי המחקר מתארים סיבות מגוונות ליציאה מהארון כגון זוגיות ,רצון לשים קץ לבדידות
לסודות ולשקרים ולהיות כנים עם עצמם ועם הזולת ,לממש את עצמם ,לחוש חופשיים וצורך
בהתחלקות רגשית והשתייכות.
עבור דורון לדוגמא הטריגר ליציאה מהארון היה לכאורה "פרקטי" :היה לו בן זוג והוא רצה
פשוט להתגאות בבן זוגו ולקיים מערכת יחסים רגילה וחופשית ,כפי שנהוג במערכות יחסים
הטרו -נורמטיבית" :ואז אהה מצאתי את בן זוגי לאותה תקופה ...וזה גם מה שהביא אותי ,דחף
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אותי יותר אני חושב לצאת מהארון כי פשוט רציתי את החופש הזה כבר ,לבוא הביתה ולהציג
אותו כבן זוג שלי קבל עם ועדה שכולם יראו ,היה חתיך" (.)24-27
כמוהו ,גם איתמר היה בקשר מיני -רומנטי שלא רק סייע לו להשלים עם זהותו המינית אלא גם
עורר בו בדחיפות את הצורך לשתף ,להתחלק ולשבור את הסוד" :אחרי שהתנסיתי ,זה כבר בער
בי ,הייתי חייב להגיד את זה למישהו" (.)473
הקשר בין יציאה מהארון להיכרות עם הומואים אחרים מופיעה גם אצל עידן ,שכאשר התגייס
לצבא הכיר הומואים אחרים שהיוו עבורו מודלינג .בתיאורו ניתן לראות את הסימולטניות
שתוארה בין הארון הפנימי וההשלמה העצמית לבין היציאה מהארון החיצוני -בפני הזולת:
"כשהתגייסתי לצבא א ז התגייסתי למשטרה צבאית וזה כבר סטיגמה ידועה שיש שם אחוז
מאד גובה של גאים וגאות .אז ,באמת פעם ראשונה שזה דבר אפשרי להיות מחוץ לארון ,להיות,
ולהצהיר על זה ,להיות שלם עם זה" ( .)19-21החשיפה לאורח חיים הומואי ולשלמות עצמית
עורר בו את הצורך להיות אותנטי עם עצמו ועם הסביבה" :אז הבנתי בעצם שלא ,שלא
התמודדתי עם זה אף פעם ושדיי ,אי-אפשר כאילו למשוך את זה עוד ועוד ועוד ...אני הסתובבתי
עם זה עוד שנתיים אחרי שהחלטתי את זה ורק אז .באמת כזה ,זה מסוג הדברים שאתה אומר
לעצמך ,זה מה שמפריד אותך מלהיות מאושר .כי אתה בן אדם בריא ,עובד ,מצליח ,רק זה חסר
לך .אז אתה מבין שכאילו די ,אי-אפשר להקריב יותר מדיי לסביבה ,למשפחה ,עם כל הרצון
הטוב .אתה לא יכול כל הזמן לחשוב על טובתם של אחרים ולא לחשוב על החיים שלך .באמת
שזה עשה לי רק טוב לצאת" (.)519-526
כמו אצל עידן ,הצורך באותנטיות מאפיין גם את דולב שחש מחנק בעקבות השאלות המציקות של
אמו שכבר "חשדה" בו ,כמו כן -הצורך בחופש האישי להכיר הומואים אחרים ולבטא את זהותו
הייחודית" :פשוט מאד החלטתי שאני כבר לא יכול להמשיך את ה ...את יודעת ..את הקטע הזה
של להסתתר ,של לתרץ כל הזמן להורים ,אמא שלי הייתה חוקרת אותי כל הזמן היא הייתה
שואלת אוותי לאן אני יוצא ,מה...עם מי אני נפגש ,היא כבר התחילה לפתח תיאוריות מאד
מלחיצות ,אז אמרתי שזהו ,כאילו בשביל לחסוך את הפרנויות שלה ,לחסוך את ההצקות שלה,
פשוט לספר ולהוריד את זה ממני" (" .)5-9שבעצם אם אני רוצה להרגיש טוב עם עצמי ולהיות
באמת שלם עם עצמי ולהגיע לאן שהוא בחיים שלי אז אני צריך להיות באמת גלוי עם עצמי ועם
הסביבה שלי" (" .)108-110זה מאד הכביד עלי .וכבר באותו ערב אני התחלתי לחפש מקורות
באינטרנט ,שזאת הסביבה שאני רגיל אליה .והגעתי לפורומים של איגי ,ושם הכל התחיל" (79-
" .)81פשוט מוטיבציה .רציתי לראות את עצמי במקום אחר בעוד כמה חודשים ,ואמרתי לעצמי
שאם אני באמת רוצה שזה יקרה אני חייב להוריד את כל מה שחוסם אותי .זאת אומרת – אם
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אני רוצה לנסוע למסיבות בתל אביב אני לא יכול להסתיר את זה מההורים ,אני לא יכול
להמשיך לשקר להם ,אני לא יכול להמציא תירוצים שאף אחד לא באמת מאמין להם ומעבר לזה
גם אני רוצה להעלות תמונות ,אני רוצה להתלבש איך שבא לי ,לדבר עם מי שבא לי ,אני רוצה
את יודעת לדבר באופן גלוי גם" (.)152-157
הצורך בקשר כנה עם הזולת מאפיין גם את לירון .עבורו היציאה מהארון אינה קשורה לקשר
ממשי כלשהו או אירוע חיצוני ,אלא רצון להפסיק את הסבל של הבדידות והאומללות הנובע
מהסוד" :האומללות שלי ,הייתי ממש אומלל ,יש הרבה הרגשה של לבד ,שזה לא שפתאום
שאתה הופך להיות לא לבד כשאתה יוצא מהארון אבל לפחות אתה מרגיש שאתה לא מסתיר
משהו ,שיש איזה שהוא סוד" (.)316-318

היציאה מהארון בפני החברים הקרובים :איך אומרים אני הומו? ותגובות ראשוניות
רוב המשתתפים החליטו לצאת מהארון בפעם הראשונה בפני חבר/ה קרוב/ה ורק אחר כך בפני
ההורים .עולה שההתנסות הראשונה ביציאה מהארון ,בין אם בפני חבר קרוב או ההורים ,היא
קריטית להמשך התהליך ,וככל שהיציאה הראשונה זכתה ללגיטימציה ואהדה ,זה האיץ את
המשך התהליך.
היציאה הראשונה מהארון הייתה בדרך כלל בפני ידידה קרובה ,והיא נעשתה באופן ישיר
באמצעות אמירה מילולית ,או באמצעים עקיפים כגון מסרון ( .(ׂׂSMSבנוסף ,סיפורי היציאות
מהארון מתארים את הסוגיה של איך אומרים את זהותם המינית לאחרים -איך אומרים "אני
הומו"?
שחר לדוגמא מתאר את הקושי להוציא משפתיו את המילה הומו ואת השימוש באמירות עקיפות
יותר שמרמזות באופן ברור על היותו הומו" :עדין קשה לי להגיד אני הומו ,כאילו לא ייצא לי
המשפט הזה ,גם כשסיפרתי לחברים שלי לא אמרתי להם אני הומו ,אמרתי להם יצאתי
מהארון" ( .)248-249התנסחותו של שחר היא מעניינת מאחר וברגע ההווה של אקט היציאה
מהארון הוא נוקט בלשון עבר "יצאתי" .נראה שבכך שחר עושה מעין הרחקה של האירוע על ציר
הזמן ,דבר שגם מרחיק ממנו את החרדה של עצם היציאה מהארון וההתמודדות עם המטענים
הרגשיים הטעונים של המילה הומו.
בדומה לו ,גם איתי מתאר כיצד המילה הומו מורגשת לו כמו אבן בפה ,ואת הפתרון שמצא בדמות
" :SMSהרגשתי שזה בוער בי ממש ...הרגשתי שאני חייב לפרוק את זה ,לספר את זה
למישהו ...ואמרתי לה (לחברה טובה) שתבוא איתי בהפסקה לבד שיש לי משהו לספר לה...
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והיה לי קשה להגיד לה אני הומו ,זה נתקע לי בפה ,ניסיתי להגיד לה וכאילו יצא לי חח ,אז גם
כתבתי לה ב  ,SMSונתתי לה לקרוא ,אני זוכר את אפילו ממש טוב" (.)394-398
זיו יוצא מהארון בפעם הראשונה בפני ידידתו הקרובה .גם הוא מתאר את הקושי להגיד את
המילה המפורשת ואת השימוש במילים תיאוריות חלופיות ואת האופן הלא בטוח בו זה נאמר:
"זה היה מאוד מהוסס ,זה היה כזה מגומגם ,אני חושב שאני נמשך לבנים" ( .)480מעבר לקושי
להגיד הומו ,בולט עוד הצורה המהוססת בה זיו יוצא מהארון .הדבר מצביע על ההתרגשות
האוחזת בו בשעת המעשה הדרמטי של היציאה מהארון .בנוסף ,נראה שזיו אינו מיידע את ידידתו
בעובדה מוגמרת לגבי נטייתו המינית אלא במחשבות הפתוחות למשא ומתן .אני רואה בכך דוגמא
לכך שהצורך של זיו לא היה רק ביידוע בת שיחו בנטייתו המינית ,אלא ביטוי לצורך רגשי בשיח
פתוח ומקרב על עצמו ועל נטייתו המינית.
גם עידן יוצא מהארון בדרך עקיפה ,באמצעות פעולה אקטיבית וכאילו בדרך אגב ,כאשר הוא
משתמש במאפייני המרחב הוירטואלי" :חברים שלי מהלימודים יודעים ,אני לא מסתיר את זה,
גם ב ,FACEBOOKמי שנכנס ל FACEBOOKשלי רואה כבר אתה יודע ,תמונת פרופיל שלי
ששמתי את ה" -אתה שווה" .3כאילו ,אני לא מסתיר את זה" ( .)718 -716יציאה כזו מהארון
מבטיחה תפוצה המונית יותר מאשר יצאה פרטנית והיא אף מונעת את החשש המתלווה לתגובה
ישירה של הזולת בשיחה פנים מול פנים .אולם ,היא גם מורכבת יותר מאחר והיא מתמקדת
בפעולת היציאה כיידוע ואינה מבטיחה שיח על הנושא בהמשך.
כפי שניתן לראות מהתיאורים הנ"ל ,פעולת היציאה מהארון בפני החברים הקרובים נעשתה
באופן ישיר ועקיף ומתארת את הקושי להגיד באופן מילולי ברור את המילה הומו.
סיפורים אלו כוללים לא רק את הדרך בה נאמרת הזהות המינית כפי שתואר לעיל ,אלא גם
התגובות הראשוניות של החברים .מתוך הסיפורים עולה שלל תגובות שונות .הממצא המעניין
הוא שגם כאשר התגובה היא חיובית ,קיימות מורכבויות .אלו קשורות לכך שלא רק ההומו
היוצא מהארון נמצא בחרדה מסוימת ,אלא שהיציאה מהארון מעוררת חרדה גם אצל זה שכלפיו
היא נעשית .עולה טווח תגובות שונות כגון קבלה ותמיכה מסוג "אוהבים ומקבלים" ,תגובות
מנרמלות כגון "אני מקבל/ת ,אני מכיר כבר הומואים" .לצד אלו ,קיימות תגובות שליליות
המתבטאות בפחד ,התגוננות ושתיקה .בתווך נמצאות תגובות הנחוות כמבלבלות יותר מאחר והן
מקבלות אך חוסמות שיח פתוח יותר ובכך משמרות את הבדידות של היוצא מהארון.

" 3אתה שווה" הייתה תמונת וסיסמת גאווה שלהטבי" ם שמו כתמונת פרופיל בפייסבוק.
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דוגמא לתגובה חיובית -מנרמלת נמצא בסיפורו של איתמר המתאר את היציאה הראשונה שלו
מהארון בעולם הסטרייטי בפני חבר קרוב" :ובחרתי אותו ,בסיטואציה הכי לא קשורה כזה,
באמצע מסעדה עם מלא אנשים .וברגע שסיפרתי לו אז זה כבר כאילו זהו ,זה ,זה כבר ידעתי
שזה מה שאני .כאילו ,אני נמשך לגברים ,בסדר .לא בסדר ,לא הייתי שלם עם זה סופית ,אבל
זה מה שיש .ואז אחרי שסיפרתי לו התחיל השלב שכזה להתחיל לחשוף את זה לאט לאט
לאנשים ,לאנשים האחרים שקרובים אליי .זה התחיל כזה ברמיזות וכזה יצאנו פה למסיבה
והיה כזה __ לאט לאט ,ועד שכזה מישהי שאלה וכזה עד שהתחלתי להגיד להם את זה ,לכמה
חברים טובים שכן" (" .)474-479היינו במסעדה כזה ,כתבתי לו בהודעה __ כזה משהו כזה"
((" .) 586החבר הגיב) בסדר גמור ,כאילו ,הוא אמר בן דוד שלי ,חברים שלי ,כאילו ,זה לא משהו
חדש לי והכל" ( .)592לאיתמר היה בוער לפרוק מעליו את הסוד ולשתף את הסביבה הקרובה.
בניגוד לשאר המשתתפים הוא דווקא בוחר בחבר ולא בידידה ,אולם הבחירה אינה מקרית מאחר
ואותו חבר הוא " ."gay friendlyהוא גם יוצא מהארון למרות שהוא עדיין לא מקבל את זהותו
המינית בהשלמה מלאה .לכאורה הפער בין היציאה לארון לחוסר ההשלמה הפנימית תמוה ,אבל
בחירתו של איתמר מצביעה על הקשר ההדוק בין היציאה מהארון החיצוני ליציאה מהארון
הפנימי ,כתהליכים סימולטניים שכל אחד מחזק את השני ומסייע בבניית הזהות ההומואית .כמו
כן ,כמו אצל איתי ,ניתן לראות את הקושי לצאת מהארון באופן מילולי והצורך בטקטיקה עקיפה
יותר . SMS -הבחירה בפעולה אינטימית של יציאה ראשונה מהארון במקום ציבורי ולא אינטימי
מהווה לדעתי טקטיקה הגנתית המפחיתה חרדה .תגובת החבר מפחיתה את החרדה של איתמר
מאחר והחבר מגיב בקבלה ובשלווה כי הוא כבר מכיר הומואים .תגובתו שנתפסית כחיובית עבור
איתמר גוררת יציאות נוספות מהארון .יציאות אלו היו ככל הנראה ,עקיפות ומרומזות -באמצעות
פעולה של יציאה למסיבת גייז .ככל שאיתמר יוצא מהארון ,גם אם באופן עקיף ,גם לסביבה
הסטרייטית נוח יותר להיות פתוחה אתו ולשאול אותו באופן ישיר על כך .בסיפורו ,ניתן לראות
את הסימול טנית וההקשרים ההדדיים בין יציאה ישירה ליציאה עקיפה ,בין הפתיחות שלו
לפתיחות של הסביבה ובין קבלת הזולת לבניית זהות הומואית ואימוץ סממנים תרבותיים של
קהילה הומואית.
בניגוד ליציאה המוצלחת של איתמר בפני חברו ,שהובילה ליציאות נוספות ,בסיפורו של איתי ניתן
למצו א דוגמא למורכבות רבה יותר הגורמת לפסק זמן בתהליך היציאות מהארון .איתי יוצא
מהארון בפני חברה טובה ,וזו הייתה היציאה הראשונה שלו בפני חברים

ובעולם הסטרייטי:

"אני זוכר שהתגובה הראשונה שלה הייתה אני מקווה שאתה לא אוהב את חן (מישהו שהיא
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הייתה מאוהבת בו) ,אז אמרתי אני שיקרתי לך ,אנחנו עושים תרגיל בחוג לתיאטרון ...ואז
שיקרתי לה שאני אוהב מישהי אחרת ,שזה הגיע אליה והיה בלגן גדול ,ואז לקח לי הרבה זמן
לספר לנועה כי נשארה לי טראומה שככה בן אדם מגיב שאתה מספר לו ,אני באמת הרגשתי
שאני לא יכול לסמוך על מישהו כדי להגיד דבר כזה ,כי אם חברה מאוד טובה שלי כל כך פגעה
בי" ( .)282 -276בסיפור זה ניתן לראות כיצד החברה של איתי הגיבה באופן אינסטינקטיבי בפחד
שמא איתי יהווה איום עליה כסטרייטית ,אולי חששה שמא יגזול ממנה את מושא אהבתה.
תגובת הדחייה והאזהרה מצד החברה בה נתן אמון ובפניה פתח את ליבו ,גרמה לאיתי להגיב
בהסתרה ושקר והצגתו המזויפת כסטרייט .מסתבר שכאשר הוא מנסה להוריד את המסכה שלו
ולחשוף את זהותו האמיתית ,התגובה החרדתית שלה מובילה אותו לשים את מסכת השחקן
אליה הוא רגיל -דבר שמתקבל חברתית באופן מובן יותר ,אך מוביל אותו לתסבוכת חברתית.
איתי חוזר חבול ופצוע לארון ויעבור זמן מה עד שינסה שוב לצאת ממנו.
גם בתיאורו של לירון ניתן לראות שהיציאה מהארון הראשונה -בפני חברה קרובה ,גם כאשר
התגובה חיובית ומקבלת ,לא רק מביאה הקלה אלא גם יוצרת לחצים חברתיים חדשים:
"הבחורה הראשונה שסיפרתי לה היא אלינור ,בחורה מהקיבוץ שלי ,היא הייתה באותה
תקופה ,היה לה חבר שהיא ממש ממש ,הם ממש היו בתחת של השני ואחרי שסיפרתי לה
התחלנו לבלות הרבה זמן ביחד ואז הוא ממש קינא ,ברמה כזאתי ,זה היה קצת מטריד ,הוא לא
ידע ,אז אמרתי לה שתספר לו ,כדי ש ,ינוח" ( .)179-182היציאה מהארון הסלקטיבית של לירון
בפני אחת מידידותיו מביאה להתקרבות ביניהם ,אך מפרקת את שיווי המשקל החברתי בעולם
הסטרייטי ויוצרת חרדה במשולש הבין אישי המתואר .חרדה זו כופה עליו יציאה מהארון בלתי
מתוכננת על מנת להחזיר את השקט על כנו.
מעניין השוני בין תיאוריהם של איתי ולירון .בעוד היציאה מהארון של איתי בפני ידידתו מערערת
את שיווי המשקל הסטרייטי ,היציאה מהארון של לירון בפני החבר של ידידתו מגן על אותו שיווי
המשקל.
מורכבות נוספת העולה באופן שיטתי מסיפורי היציאה מהארון של המשתתפים היא תגובות מסוג
"ידעתי כבר" שהם שומעים הן מחבריהם והן מהוריהם .תגובה כזו במהלך פעולת החשיפה
האישית מעוררת אצל משתתפי המחקר תגובות שונות .חלקם מתארים תגובה כזו כמרגיעה
ומפחיתת חרדה וחלקם חווים אותה כמעליבה ופוגעת .כאן אתמקד בתגובות כאלו מצד החברים
הקרובים.
עבור איתי לדוגמא ,תגובה כזו מתקבלת בהבנה" :ואז סיפרתי לעוד חברה שהייתה בהלם כי
תמיד שיקרתי ,אמרתי שאני אוהב בנות ושהיא נראית טוב והיא והיא והיא ,אז היא הייתה
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בהלם ,הם קיבלו כולם ,אמרו ידענו תמיד ואנחנו אוהבים אותך" ( .)448 -447פה ניתן לראות את
המתח והדרמה המובנים ביציאה מהארון על שלל התגובות המורכבות -תגובות של הלם והפתעה
למול תגובות אוהדות שכאילו צפו מראש את המהלך .בכל אופן ,איתי חש עטוף בקבלה וחיבה.
תיאורו של לירון את היציאה מהארון בפני חברה חושף את מורכבות התגובה הזו והאינטראקציה
שנוצרת במהלך אקט היציאה מהארון ..." :באיזה ערב אחד ,אמרתי טוב אני אספר ,הגיע
תורה ...אז אנחנו יוצאים מהשער של הקיבוץ ,ברכב ,אני נוהג ,אני אומר לה ,סתם שתדעי לך
אני הומו .עכשיו ,באותו רגע ,מתחיל לצאת עשן מההגה ...נכבה הרכב באמצע הכביש .וזה,
כאילו היא לא הספיקה להגיד כלום ,מילה ,וזה קרה .ואז אםם ..התענו את הרכב מחדש ,החזרנו
אותו לסידור ,רשמנו פתק שהרכב מקולקל ולא דיברנו על זה ...עכשיו מה שמצחיק בכל הסיפור
זה שעד היום הסיפור שלה זה שאני אמרתי לה ,ושהדבר הראשון שהיא אמרה זה אני יודעת,
היא פשוט חלמה להגיד את זה .אבל אני לעולם אזכור זה שיצא עשן מההגה והרכב נכבה" (289-
 .)298לירון מתכנן מראש את הסיטואציה ליציאה מהארון ,דבר העומד בניגוד לבחירה המילולית
שלו באקט עצמו המתואר כאגבי "סתם שתדעי ."..נושא מעניין העולה מהסיפור הוא השאלה
כיצד נטבעו בזיכרונם תיאורים שונים כל כך של יציאתו מהארון בפניה? נראה שהזיכרון
הסלקטיבי פה מושפע מהחוויה הרגשית .אצלה :חוויה של "אני יודעת" -אתה חשוף בפניי ,אולי
כדי להפחית את המבוכה והחרדה שלה ושלו בסיטואציה הטעונה .אצל לירון :חוויה של קטיעת
החשיפה האישית והשיח והצורך שלא מומש להתעניינות מצד ידידתו ולגיטימציה מצידה לזהויות
גברית והומואית שלובות .ניתן להתייחס באופן סימבולי לסמלים שבסיפור :העשן שעולה
מההגה -אולי הכעס המודחק של לירון ותחושה של אסון מתקרב ,והרכב שנכבה -גוויעתו של
השיח.
בדומה ללירון ,גם זיו נתקל בתגובה מבלבלת כאשר הוא יוצא מהארון בפני ידידתו הקרובה" :זה
היה מאוד מהוסס ,זה היה כזה מגומגם ,אני חושב שאני נמשך לבנים" (" .)480סיפרתי לה את
זה ,והתגובה שלה אםם...אני לא חושבת שאתה הומו ,אני חושבת שאתה מבולבל" (.)475-476
"אמרתי שהיא טועה ,חשבתי שהיא טועה ,כל שריר ועצם בגוף שלי אמר זה כן נכון ,וסוף סוף
אמרתי את זה ,וכאילו זה היה שחרור ענק להוציא ,זה כמו להוציא את כל האוויר מבלון בבת
אחת ,זה כמו להוציא הכל במילה אחת" (" .)484-486הרגשתי ,לא הרגשתי שאני צריך להוכיח
לה ,הרגשתי שאני צריך לשתף אותה ,וזה מה שעשיתי" (" .)489מאוחר יותר ,אחרי שלוש שנים
בערך ,איך שהוא העלנו את השיחה הזאת בחזרה ואמרתי זוכרת שאמרת שאני מבולבל ,אז היא
אמרה אמרתי את זה כי ראיתי שזה מה שאתה רוצה שאני אגיד לך" ( .)477-478כאשר זיו אוזר
אומץ לצאת מהארון בפעם הראשונה בחייו בפני ידידה קרובה הוא זאת באמירה מהוססת אבל
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מרומזת דיה .ידידתו מגיבה באופן מאכזב; במקום להתעניין בדבריו ולתת לו לדבר ולפרוק את
אשר על ליבו ,היא מפרשת את מצבו ופוסקת שהוא מבולבל .גופו הרגשי והפיסי של זיו מתקומם
נגד פרשנות זו שחוסמת את השיח ביניהם .ניתן לשער שידידתו האכפתית הייתה מבולבלת
בעצמה ולא ידעה לקרוא נכונה את אמירותיו הלכאורה מהוססות ולא בטוחות של זיו ,שנבעו
יותר מחרדה ולא מבלבול בזהותו המינית .ולמרות כל זאת ,זיו מתאר תחושת שחרור עצומה
שנובעת מעצם היציאה מהארון כפעולת יידוע.

היציאה מהארון בפני ההורים והמשפחה :ההכנות והתגובות הראשוניות
בחלק קודם תיארתי את היציאות מהארון בפני החברים והחברות הקרובים ואת המשמעות
הרבה שלהן בתהליך גיבוש הזהות המינית .ולמרות חשיבותם של יציאות אלו ,עולה שהיציאה
מהארון בפני ההורים מקבלת משמעות עצומה יותר בסיפורי החיים של משתתפי המחקר.
חשיבות זו מתבטאת בשפע התיאורים של היציאה מהארון בפני ההורים והמשפחה ,בנפח
שהסיפורים אלו תפסו בסיפורי החיים ובהשלכות יציאות אלו על מצבם הרגשי של משתתפי
המחקר.
נראה שדווקא בשל החשיבות שייחסו המשתתפים להורים ,היציאה מהארון בפניהם הייתה לאחר
היציאה בפני חבר/ה -למעט במקרה של שחר שיצא מהארון בפעם הראשונה בפני הוריו .בנוסף,
ביציאה מהארון בפני ההורים בולטים הפחדים ,הלבטים ,ההיסוסים ,ההכנות ובדיקת "השטח"
וההתרגשות שאוחזת בהם בזמן אקט היציאה עצמו.
הסיפורים בנוגע ליציאה מהארון בפני ההורים והמשפחה מבליטים את המורכבויות הרבות
הכרוכות בפעולה זו בקשר לסוגיות כגון :תזמון היציאה בפני המשפחה ,סדר היציאה בפני חברי
המשפחה וההורים ,המניע ליציאה ,אופני היציאה מהארון ותגובת המשפחה באקט היציאה עצמו
ולאורך זמן ותגובת המשתתפים במהלך אקט היציאה ולאורך זמן.
טרם היציאה מהארון בפני ההורים חלק ממשתתפי המחקר מתארים שלב ביניים שבו הם בוחנים
בהדרגתיות את הסביבה ,ועושים מעין ניסוי הכנה בטרם הם מחליטים האם וכיצד לעשות את
המעשה.
איתי מספר על כך " :ואמרתי להם (להוריו ואחיו) ידידה שלי היא לסבית ,רציתי לראות איך הם
יגיבו ,כי שוב הם לא חשדו ...ואני זוכר שאבא שלי אמר שאם יהיה לו בן גיי ,הוא יתפוס את
החבר שלו מהרגליים ,יקשור אותו על עץ והוא פשוט יהרוג אותו ...ואימא שלי אמרה שזה
מחלה וזה נוראי ,ואני זוכר שהחזקתי מאחותי סימי כי הייתה פתוחה יותר וחילונית ואמרה כן
47

כשאני הייתי צעירה גם אני חשבתי כמוך והיום אני חושבת שזו סתם מחלה .אמרתי וואו ,עם מי
יש לי עסק פה .)517-528( "...בעקבות זאת איתי חשש מתגובת הוריו ובחר להיעזר בגורם
מתווך -פסיכולוגית בית הספר" :אז החלטתי שאני רוצה לספר להורים כי זה ממש ישב עליי,
הייתי חושב על זה כל היום ,והייתי ישן עם זה ,וזה הפריע לי שכולם שואלים נו יש לך חברה,
וכבר לא יכולתי לשמוע את זה יותר .אז נפגשתי אצל הפסיכולוגית של בית ספר ,יש לנו
פסיכולוגית ,ואמרתי לה שאני רוצה לספר להורים שלי ואני רוצה שזה יהיה איתה ,כי אני
ידעתי שאין לזה שום סיכוי שאני אושיב אותם ואני אגיד להם אימא ואבא יש לי משהו לספר
לכם ,אני ידעתי שאם אני קובע תאריך ואני קובע שעה אני לא יכול לברוח מזה וזה הדבר .זה
היה ב  ,17.12.2007יום שני 9.00 ,בבוקר קבעתי ראיון .וקראתי להם ,הם לא חשדו" (.)557 -551
איתי מרגיש חנוק מהסביבה שמציפה אותו בשאלות הטרו -נורמטיביות .הארון והסוד גורמות לו
למחשבות טורדניות של ממש ,והוא יוצר סיטואציה טקסית שתחייב אותו ואת הוריו להתמודד
עם האמת.
כמו איתי ,גם שחר נוקט בטקטיקה טרם היציאה עצמה .טקטיקה זו מותאמת לאופיו הזהיר
ומתוארת כתהליך מעגלי של ביטוי רצון ,יצירת ציפייה אצל הוריו והימנעות..." :שזה היה
חודשיים לבוא אליהם בערך פעם בשבוע ואני צריך לדבר איתכם נה נה נה וטוב אני הולך .ככה
חודשיים של חתול ועכבר עם עצמי .הם קלטו כבר שאני רוצה לספר להם ,הם הבינו לפי החתול
עכבר הזה שמשהו ...לא שחר רצית להגיד משהו ,זה חשוב ,אנחנו רוצים לדעת מה קורה .ואני,
לא ,לא משנה הכול בסדר ,לא כזה חשוב .ואבא שלי לחץ עליי ,לחץ לחץ לחץ ,עד שאמרתי"
( .)181-188תהליך הרמיזות סייע לשחר להעביר חלק מהאחריות ליציאה מהארון להוריו על ידי
יצירת ציפייה ולחץ חיצוני עליו שיכריח אותו לצאת מהארון בפניהם.
עידן רצה לצאת מהארון בפני אמו וכשלב מקדים ניסה "לרחרח" אצל אחותו הבכורה האם אימם
חושדת" :תמיד בת בכורה יותר מקורבת לאימא .גם תמיד חשבתי שכאילו ,תמיד חשבתי
שאימא שלי ואחותי כזה יודעות ושהם דיברו על זה ביניהם ושהם החליטו .כאילו ,רציתי לדלות
מאחותי אם יש סוג של חשדות מצד אימא שלי" ( .)534-536למעשה ,עידן יוצא מהארון בפני
אחותו לפני שהוא יוצא מהארון בפני אמו .מעבר לצורך שלו בקבלת מידע על אמו ,מאחר ואמו
ואחותו קרובות ,היציאה מהארון בפני אחותו היא מעיין אימון הכנה לפני היציאה לפני אמו.
טקטיקה זו נועדה להעביר את אחותו לצד שלו ,בתקווה שהיא תנצל את יחסי הקרבה שלה עם
אמו על מנת להבטיח תגובה אוהדת כלפי עידן.

48

בסיפוריהם של אבירם ודורון ניתן לראות שלפעמים ההורים ,או אחד מהם ,הם אלו אשר מעלים
את הנושא בפני ילדיהם .מעניין ששניהם עשו פעולות ישירות או מרומזות ליציאה מהארון ,דבר
שעשוי להסביר מדוע דווקא במקרים הנ"ל היו אלו ההורים שיזמו את השיחה על הנטייה המינית.
אבירם לדוגמא יצא לראשונה מהארון בפני חלק מחבריו ,ומאחר והתגורר בקיבוץ השמועה עשתה
כנפיים והגיעה להוריו " :זה היה שעת צהריים ...והיא (אמו) מסתכלת עליי מלמטה והיא ..אא,
והיא שאלה אותי אם יש דברים בגו ,ואני נאלצתי להבין שעכשיו זה כנראה הזמן ולא תהיה לי
ברירה ,אז אמרתי שאכן.)548 -542( "...
גם אצל דורון ,מי שמתניעה בפועל את האקט הקונקרטי והישיר של שבירת הסוד היא אמו" :אבל
אימא שלי שמה לב שבחור בא כל פעם כל פעם ושקט בחדר ,מופתי ,ואז יום אחד היא חיכתה לי
ליד הדלת והוא הלך הביתה ,והיא הושיבה אותי ושאלה אותי :אתה הומו? ו...ככה אזרתי אומץ
אמרתי לעצמי טוב אם כבר היא עשתה בשבילי חצי דרך אז אני יחזיר את ה  50אחוז הבאים,
ואזרתי אומץ ואמרתי לה :כן" ( .)30-34ניתן לראות שדורון למעשה כבר יצא מהארון בפני
משפחתו באופן התנהגותי עקיף ומרומז כאשר הביא את בן זוגו לביתו ,מתוך הנחה שהוריו יקבלו
את נטייתו המינית באם תתגלה ואולי גם מתוך הרצון ליצור סיטואציה שתחייב אותו ואת הוריו
לשיח על הנטייה המינית שלו.

סיפורי היציאה מהארון של משתתפי המחקר מתארים אופנים שונים של היציאה מהארון בפני
ההורים :באמצעות אמירות ,מכתבים וגורם מתווך .למרות שבכל המקרים ישנו מרכיב של תכנון
מראש של היציאה מהארון ,הרי שבחלק מהתיאורים בולט יותר מרכיב התכנון ובאחרים בולט
מרכיב הנסיבתיות .בחלק מהמקרים הבנים בוחרים לצאת מהארון בפני אחד מההורים (לרוב
האם) והוא מיידע את ההורה השני ,ובחלקם הם מספרים לשני ההורים במקביל .חלקם מתארים
קושי לצאת מהארון בפני האב בשל החשש מתגובה הומופובית.
כמו כן ,עולות גם תגובות שונות ומגוונות של ההורים כאשר הבן מודיע להם שהוא הומו .טווח
התגובות נע בין קבלה אוהדת והרגעת הבן הנסער לבין קושי לקבל את הבשורה ,הסתייגות,
דחייה ,קושי ואף האשמה .אולם לעיתים ,גם כאשר התגובה הבסיסית מאופיינת באהבה וקבלה,
היא מכילה גם תגובות שמקוממות את הבן .למרות השוני המשמעותי בתגובות ההורים ,וגם
כאשר ישנה מידת קבלה רבה ,ברוב המקרים ניכרת מורכבות ההתמודדות עם היציאה מהארון,
הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.
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לירון יוצא מהארון באופן שמתואר כלא מתוכנן מראש ,אלא כתוצאה של מצב משברי מתמשך
שהגיע לשיאו בנקודה מסוימת שבה בחר לצאת מהארון בפני הוריו .הוא מתאר קבלה חיובית
מאוד מצד הוריו" :אז קודם סיפרתי לאבא שלי ...זו לא הייתה בחירה מודעת שאני מספר לאבא
שלי ראשון ,פשוט באתי הביתה מהחדר שלי ...כאילו אבא שלי ראה טלוויזיה ואני הייתי כולי
מדוכא ונעמדתי במטבח וחשבתי לעצמי ,וחשבתי לעצמי ,הייתי על סף כביכול שבירה ...ואז
אמרתי לאבא שלי שאני חייב לספר לו משהו ושאני הומו ,הוא אמר לי סבבה .אתה רוצה שאני
אספר לאימא? אתה רוצה שאני אספר לאחים? אתה רוצה שפה? אתה רוצה שאני אעשה
משהו? אז אמרתי לו כן ,תספר לאימא ואם אפשר כאילו פסיכולוג ...ואימא שלי מתקשרת
אלי ...ואומרת לי שתדע שאני אוהבת אותך ושום דבר לא משתנה ופה ושם.)301-310( "...
כאמור ,לירון מגיע לסף משבר רגשי ומנצל סיטואציה שבה הוא לבדו עם אביו על מנת לצאת
מהארון בפניו .אולי באופן יוצא דופן לירון מספר קודם לאביו ,שנשמע לא מופתע ומקבל זאת
ללא כל קושי ,כך גם אמו .האב אינו מסתפק במתן לגיטימציה לנטייתו המינית של בנו ,הוא אף
מנהל דוח שיח עם לירון ,מתעניין ונותן לו את השליטה בהמשך התהליך מול המשפחה.
בשונה מלירון איתמר יוצא מהארון באופן מתוכנן מראש ובאמצעות מכתב לאמו .בדומה ללירון,
גם הוא זוכה לקבלה מחבקת ואוהדת מהוריו..." :אמרתי לה (לאמו) איזה יום אחד באוטו נסענו,
כתבתי לך מכתב .היא אמרה לי אני יודעת על מה .אמרתי לה את לא יודעת .דיברנו .אז היא
אומרת ,תגיד את זה וזה .ואז סיפרתי לה ,אמרתי לה אני כזה זה ,נמשך לגברים ,אני חושב
אמרתי או זה .עצרנו כזה מאחורי הבית ,דיברנו ברכב .היה לנו שיחה מאד טובה ,כאילו ,בזמנו
הייתי כזה אתה יודע ,שיחות שאתה כזה זה לא שיחות נעימות לדעתי .זה כזה שיחה כזאתי,
מה ,כבדה .והיא כאילו דיברה שלא משנה לה עם מי אני נכנס למיטה ,כאילו ,זה החיים שלי.
אבל כאילו ,יהיה לה קשה אם לי יהיה קשה בחיים בדברים שאני אתקל בהם וכאלה .ואז היא
אמרה לי שהיא רוצה לספר לאבא ,ואמרתי לה שלא ,אני יותר מעדיף שלא .ואז כזה היא אמרה
טוב וזה ,ואחרי איזה כמה ימים אבא שלי כתב לי מכתב שהוא יודע וכזה מאד מתרגש וכזה אם
ישאלו אותו אין לו בעיה להגיד ,והוא מקבל אותי והכל וזה הכל היה בסדר .אז כאילו ,ההורים
שלי מאד קיבלו את זה ,כאילו ,הם מקבלים את זה ,הם גם עכשיו פגשו את בן זוג שלי הוא היה
אצלי שבוע .כאילו ,זה ,זה בסדר מבחינתם" ( .)608-620איתמר נעזר במכתב כדי לצאת מהארון
בפני אמו שכבר ידעה מראש מה הוא רוצה לומר לה .גם אצלו מופיע הקושי להגיד ישירות את
המילה הומו והוא אומר זאת בצורה עקיפה" -נמשך לגברים" .במהלך השיחה אמו ממקמת את
הקושי שלה לא בהיותו הומו ,אלא בדאגה שמא יחווה חוויות שליליות מהסביבה בשל כך .הידיעה
שלה מראש שהוא הומו לא נחוות ע"י איתמר כדבר שלילי והשיחה עם אמו נחווית עבורו כטובה.
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למרות הסתייגות בנה ,האם לא רוצה להיות שותפה לסוד ,ואולי גם זקוקה להתמודדות משותפת
עם מישהו נוסף ,ולכן רוצה לשתף גם את האב .איתמר מתאר את החשש לספר לאביו" :לא יודע,
כי פחדתי ,פחדתי שהוא לא יקבל את זה .ואבא שלי בן אדם מקסים ,אבל פחדתי שהוא לא יקבל
את זה .והוא קיבל את זה מאד טוב ,אבל פחדתי" (" .)638-639ואז שהוא באמת הביא לי את
המכתב אחרי כמה ימים ,ואז לא דיברתי איתו על זה .ואז עוד פעם נסענו באוטו __ אנחנו נדבר
על מה שכתבתי? אמרתי לו נו ,טוב .יש לך מישהו ,מה ,זה ,כאילו ,היה נחמד ,כזה באמת היה
נחמד" ( .)668-669תגובת האב הייתה אוהדת ,מרגשת והדרגתית .כמו בנו ,גם הוא התחיל לבטא
את רגשותיו ומחשבותיו במכתב שבו הביע קבלה לזהות המינית של איתמר ונכונות להצטרף לבנו
במסע היציאה מהארון ולצאת אף הוא מהארון כאב לבן הומו .בהמשך ,הוא יוזם שיחה עם
איתמר על המכתב ומתעניין בחייו של בנו כהומו.
כפי שתואר מקודם ,שחר רמז להוריו כבר תקופה שהוא מעוניין לדבר איתם על משהו חשוב .כמו
לירון ואיתמר גם הוא זכה לקבלה אוהדת מצד הוריו ,אך משהו בתגובתם מערער אותו זמנית:
"ישבנו שלושתנו על הספה של השלוש ...הם היו משני הצדדים שלי ,סיפרתי להם ותוך כדי
התחלתי כזה לבכות ואימא שלי עושה לי כזה טוב ידענו ,טוב ידענו ,אני מסתכל עליה -מה
ידעתם יה מעליבה ,מה ידעתם ,כזה ידענו ,זה בסדר ,חשבנו על זה ,דיברנו על זה .אני נורא
נעלבתי ,נורא נורא ,נורא נעלבתי ,כאילו זה מצחיק שנעלבתי ,אני זוכר שאמרתי להם :מה ,אתם
לא אמורים לדעת! (צוחק)" ( .)191-196הוריו של שחר ככל הנראה רצו להקל עליו כאשר אמרו לו
שהם ידעו וזה בסדר ,אולם שחר נעלב .אולי בגלל שזה הבהיר לו שהתנהגותו המגדרית הנשית
בולטת לעיני כל? ייתכן .אבל ניתן לראות בכך גם מורכבות נוספת :היא חושפת את שחר
במערומיו ,הופכת את התהליך הפנימי והפרטי של ההכרה בנטייה המינית לתהליך גלוי וחשוף
לעיני כל ולכאורה מגחיכה את ההסתרה בה נקט כל השנים .כאילו שכל המאבק הפנימי והסבל
היה מיותר .בנוסף ,היא משמרת את ההשתקה של הקושי ובעקבות כך את בדידותו בהיותה
חוסמת דו שיח בין שחר והוריו הממוקד בתהליך של שחר ובאומץ הנדרש ממנו ,בכך שהיא הופכת
את האירוע לנוח יותר מכפי שהוא.
בדומה לאיתמר ,גם אבירם יוצא מהארון בפני אמו והיא "עושה את העבודה" עבורו בפני האב.
כמו שחר ,גם הוא מתאר תגובות של קבלה מצד הוריו ,אך הדרך בה אביו מבטא את הדברים
מכעיסה אותו" :ואיי ,זה באמת הייתה ,היו שלושה ימים מאד מאד לא מוצלחים .הייתה
תשישות פיזית ...תשישות פיזית ממש ,הרגשה כמעט על סף חולי .והיא (אמו) סיפרה לאבא
שלי ,כנראה ,אני לא באמת ביררתי את הפרטים האלה כי זה ,אז בטח שלא רציתי להתעסק עם
זה .ואיתו גם כן הייתה איזה שיחה מאד מאד קצרה ,ברמה של כמה משפטים ...מאימא שלי
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אני לא זוכר משהו ספציפי מאד מאד .מאבא שלי ,זאת אומרת ,הם קיבלו את זה בהבנה מן
הסתם .ועם אבא שלי היה איזה שיחה ,אימא סיפרה לך? כן ,היא אמרה לי .ההעדפות שלך לא
משנות כלום ,או משהו באזור .המילה העדפות זכורה לי שמה .היא הייתה זכורה לי גם כי
כשאני כאילו במצב רוח רע ,מה זה העדפות ,זה לא גלידת וניל על גלידה שוקו" (.)552-561
אבירם ככל הנראה חש תשישות פיסית הנובעת מהמתח הנפשי הכרוך ביציאה מהארון והתלות
בתגובות הוריו .לכאורה תגובת הוריו הייתה "טובה" ,אולם הוא מתאר שיח מאוד קצר עם אביו
וכעס ע ל האמירה של אביו .מדוע? ייתכן ואבירם חש שהגדרת הנטייה המינית שלו כהעדפה היא
המעטה וחוסר הבנה מצד אביו .ייתכן והוא חווה את תגובת אביו כאגבית מידיי ,יתכן ועבור
אבירם הנטייה המינית אכן הייתה משהו שמשנה הרבה .בהקשר זה תגובת אביו סגרה אפשרות
לדיאלוג משמעותי יותר בין האב לבנו אודות משמעות הנטייה המינית עבור אבירם ,והתחושה
המתעוררת היא של החמצת הזדמנות להתקרבות בין אבירם לאביו.
גם תומר מקבל תמיכה ומסר דומה של "ידענו" כאשר הוא יוצא מהארון כלפי דמויות נשיות
ממשפחתו .אולם בניגוד לשחר ,מתיאורו משתמע שמסר זה דווקא הקל עליו" :היא (סבתא)
אמרה שרואים את זה עליי ,שזה לא משהו שהיא לא ידעה ,והיא שמחה שבאתי וסיפרתי לה.
זה היה נראה כאילו כל התחושה שקיבלתי זה שכולם יודעים רק שחיכו כבר שאני יספר כבר,
שאני ירגיש בנוח ללכת ולספר .זה מבחינת אלה הקרובים אליי ,אימא שלי ,החברות שלי ,סבתא
מצד האימא ,אשתו של סבא שלי יותר נכון ,שציפו זה ,ציפו שאני יבוא ואגיד להם" (.)145 -141
לעומת הדמויות נשיות ,הדמויות הגבריות הקרובות לתומר מתקשות להתמודד עם יציאתו
מהארון; תומר אוהב מאוד ,ואפילו מעריץ ,את אחיו הגדול .הוא מתאר את היחסים ביניהם
כטובים ומחליט לצאת מהארון בפניו" :והוא אמר לי ,אני מקבל אותך איך שאתה ,תעשה מה
שאתה רוצה ,אני לא רוצה לשמוע ,לא מוכן לשמוע על מה אתה הולך לעשות ,עם מי אתה הולך
לעשות ...אמרתי לו תודה על הכנות ובסדר ,ופה זה נגמר השיחה .הייתי די בהקלה אבל קצת
מבולבל כי מצד אחד ,זה לא ,לא הרס את החברות ,את היחסים בין האחים בינינו ,בכלל לא .אבל
מצד שני זה כאילו ,לא היה אפשר לדבר על זה" ( .)71-76אין פלא שתומר מבולבל .הוא מבין
שהיציאה מהארון אינה רק אקט חד פעמי ,אלא יריית פתיחה של מסע ממושך .הוא צריך מאחיו
הגדול והאהוב אוזן קשבת והתעניינות ,אך תגובת האח שמשלבת קבלה לכאורה ודחייה טורקת
את הדלת בפני צרכים אלו .בסיפור חייו תומר אף מתאר את הדחייה הרבה מצד אביו לאורך
השנים בשל התנהגותו המגדרית השונה ,ולאחר שנעשה לו אאוטינג הוא חש שאין לו ברירה אלא
לצאת מהארון בפני אביו באופן גלוי" :אני זוכר שהשיחה הייתה מאד מאד קשה .אא ,הוא אמר
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לי כמובן ,אני לא יסלק אותך מהבית ,אני לא אזרוק אותך לרחוב .אא ,אבל אני לא מקבל את זה,
אני לא מוכן לקבל את זה" (" .)410-412אבא שלי אמר ,אני מקווה כל יום שאני יקום ואתה תגיד
לי שזה לא נכון ושאתה תשנה את דעתך" ( .)114 -113תגובת האב קשה וכואבת והיא מתמקדת
בכאבו שלו ולא בתומר .בהמשך תומר יעשה ניסיון אובדני ,בין היתר בשל הקושי שלו להתמודד
עם הדחייה מצד אביו ,שהתחילה בילדות והתגברה לאחר יציאתו מהארון.
דולב חשש שנים רבות לצאת מהארון בפני הוריו מאחר והכיר את דעותיהם השמרניות בנושא.
הוא מחליט לצאת מהארון בפני שני הוריו ,אבל בנפרד" :קודם כל איך ההורים יגיבו .זה הדבר
שהכי הפחיד אותי .איך אני מתמודד עם זה מולם .איך אני מדבר איתם .הקשר שלי איתם הוא
אף פעם לא היה קרוב ,לא ברמה של ,את יודעת ,ללכת ולשפוך את הלב .בחיים לא דיברתי איתם
על דברים אישיים .ופתאום ללכת לספר את הדבר הזה ,שבאותה תקופה זה היה הדבר הכי
אישי בעולם ,זה לא היה פשוט" (" .)96-99לקחתי אותה (אימו) לחדר ,עשיתי את השיחות
בנפרד ,זאת אומרת איתה דיברתי ביום שני זה היה ,עם אבא שלי ביום שלישי ,כשעם שניהם
הייתי הכי ישיר שבעולם זאת אומרת  ...תקשיבי חלק מהחשדות שלך היו נכונות ,אני באמת
הומו ,אני לא נפגש לא עם פדופילים ולא עם קטינים את יכולה להיות רגועה ומעבר לזה כאילו,
זהו פחות או יותר .התגובה הייתה אני לא כועסת אני לא מופתעת אבל אני גם לא מקבלת את זה.
אבא שלי לעומתה היה בשוק .כמעט בכה לי שם ,כאילו מאיפה אני מביא את זה ,מה זה כאילו
הטרנד החדש של האינטרנט תגובות מאד מוזרות" ( .)9-15כמו אביו של תומר ,תגובת הוריו
הכללית היא מסוג "אוהבים אותך אבל אנחנו לא מקבלים את זה" .ועם זאת ,תגובותיהם גם
שונות .אמו כבר "חשדה" בו ולכן אינה מופתעת ,בעוד באופן מפתיע אביו מגיב בהלם רב מאחר
ולא "חשד".
סיפורו של איתי על היציאה מהארון בפני ההורים שונה משאר הסיפורים הקודמים בכל הנוגע
לאופן היציאה ולעוצמת התגובה ההומופובית של הוריו .בשל החשש מתגובת ההורים הוא בחר
לצאת מהארון בפני הוריו באמצעות שיחה עם יועצת בית הספר .הוא מתאר את החוויה הקשה:
"אימא שלי תוך שנייה התחילה לבכות ,כאילו בטירוף ,אמרה לי עברתי כל כך הרבה דברים
בחיים ,איך אני יכולה עכשיו לעבור את המחלה הזאת ,אין לי כוח להתמודד עם זה ,יש לי
מספיק בעיות על הראש ,ואבא שלי לאורך כל השיחה הוא שתק ,ואז הפסיכולוגית שאלה אותו,
מה ,מה יש לך להגיד? אני זוכר שהסתכלתי עליו וראיתי שיש לו דמעות בעיניים ,הוא אמר אני
פשוט בהלם ,הייתי מעדיף שלא לדעת ,אמרתי אתה מעדיף לחיות בשקר ,אמר כן ...ואני מתחיל
כבר לבכות שהיא (אימא) נורא ככה ,ואז אני זוכר שכבר לא יכולתי להכיל עוד את השיחה הזאת,
בכיתי ופשוט קמתי והלכתי" ( .)587 -582הוריו של איתי מקיימים אורח חיים דתי ,והקושי
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בתגובתם אינו רק הלם לנוכח הבשורה הבלתי צפויה ,אלא קושי מהותי ומוסרי לקבל את הנטייה
החד מינית שנתפסת בעיניהם כמחלה .הדו שיח והקרבה שאיתי מבקש בקשר עם הוריו באמצעות
שיתופם בנטייתו המינית ,נתפס בעיניהם כביטוי לריכוז עצמי של בן חולה הגורם להם סבל בחוסר
התחשבותו .תגובות אלו ונוספות יביאו בהמשך את איתי למשבר רגשי חריף.
לזיו ,כפי שיתאר בהמשך ,נעשה אאוטינג על ידי הוריו .כמו אצל איתי ,גם תגובת הוריו של זיו
הייתה הומופובית והתבטאה בכפיית מעקב עליו על מנת לקטוע ממנו אורח חיים הומואי ,דבר
שגרם לו בהמשך לקטוע את הקשר עם בן זוגו והוביל אותו למשבר רגשי קשה" :ההורים שמו
עליי עיניים  24שעות ועקבו אחריי ברמות ,הם חסמו לי את הטלפון ,לא ,...לא יכולתי להתנהל
בצורה תקינה" (.)619-620
לסיכום -מסיפורי היציאה מהארון בפני ההורים ניתן לזהות שתי תגובות מרכזיות :דחייה
וקבלה .תגובות הדחייה מאופיינות באי קבלה של הנטייה המינית ,ולעיתים אף פעולות
הומופוביות ומכוונות מצד ההורים לקטוע את המשך תהליך היציאות מהארון ואימוץ סממנים
של אורח חיים הומואי .תגובת הקבלה מאופיינת בעידוד הבן לאורח חיים הומואי ושיח גלוי על
תהליך היציאה מהארון והזהות ההומואית .ועם זאת ,תגובת קבלה עלולה גם להיות מורכבת
יותר מכפי הנראה; גם כאשר היא אותנטית ,היא עלולה להיות מאופיינת בהמעטה של חשיבות
פעולת היציאה מהארון ,דבר המאופיין באמירות כגון "ידענו" או התייחסות לנטייה המינית
כהעדפה מינית גרידא .המעטות אלו עלולות למנוע שיח מתעניין של ההורים עם הבן על משמעות
הנטייה המינית עבורו ,כך שהבן נותר מבולבל ובלתי מסופק מתגובת ההורים.
אאוטינג  :outing -כשהיציאה מהארון אינה בחירה
חלק ממשתתפי המחקר מתארים אאוטינג -כאשר אחרים הוציאו אותם מהארון בעל כורחם.
נסיבות האאוטינג שנעשה להם ,תגובות הסביבה ותגובותיהם שלהם לכך הם שונות ומדגימות את
מורכבות הנושא .מורכבות זו מכילה סוגיות כמו :באיזה תזמון נעשה האאוטינג? האם הוא נעשה
במכוון או בהיסח הדעת? מה הייתה מטרתו? בפני מי הוא נעשה ובאיזו אופן? מי עושה אותו?
מהם מאפייני החברה בה נעשה האאוטינג? כיצד מגיבים הצדדים הקשורים לאאוטינג -המבצע,
ההומו והסביבה הקרובה להם? ומה השלכותיו? כמו כן ,עולות גם סוגיות מוסריות ועקרוניות
כגון :למי שייך הידע -לזה היודע או לסובייקט ההומו? האם לגיטימי להשתמש בידע על האחר גם
ללא רשותו? האם לגיטימי להשתמש בידע על נטייה מינית לצורך קידום אינטרסים פוליטיים של
הקהילה הלהטבי"ת? האם לגיטימי להוציא אדם מהארון מתוך תפיסה שהדבר לטובתו האישית?
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במחקר הנוכחי ,מתיאוריהם של משתתפי המחקר עולה שתזמון האאוטינג ,השלב בו היחיד נמצא
בתהליך היציאה מהארון ומידת ההומופוביה של המשפחה והחברה הקרובה הם משמעותיים
ביותר.
עבור לירון ,שכבר יצא מהארון בפני משפחתו וחבריו הקרובים וקיבל תגובות אוהדות ,האאוטינג
נחווה כאירוע משחרר ,כאילו מישהו אחר עשה בשבילו את "העבודה השחורה" בפני שאר חברי
הקיבוץ ובני גילו" :ואני חייב לציין שביום שהבנתי שכל העולם יודע ,וכבר לא אכפת לי ,שזה
קרה בלי ההשתתפות שלי ,כי בדיעבד גם לי נעשה כביכול איזה שהוא  ,outingאבל לא הייתי
מודע אליו ,וכבר לא הייתי במקום שאכפת לי ,זה הדבר הכי משחרר שהיה לי" (.)318-320
משתמע מדבריו ,שהאאוטינג שנעשה לו לא היה במטרה להשפילו ,והוא "תפס" את לירון כאשר
יש לו כבר בסיס רגשי חזק של קבלה אוהבת מצד האנשים המשמעותיים בחייו ,לרבות משפחתו.
בניגוד ללירון ,האאוטינג שנעשה לתומר נועד להשפילו וסיפורו מתאר את המורכבות של פעולת
האאוטינג" :שהוציאו אותי מהארון גרמו לי לספר לאבא שלי מכורח הנסיבות ,שמשהו שאני
היום מאמין שלא הייתי עושה ואני חושב שזה היה גם באיזשהו שלב מדרדר אותי כי לא לספר
לאבא שלי ולא להיות פתוח ,גלוי ,זה משהו שנורא קשה לי .אני לא יודע כמובן ,זה שאלה של
אם גדול ,אבל זה עזר באיזשהו אופן .כי כבר אבא ידע כבר הייתי חייב כבר איכשהו לדבר איתו
על זה" (" .)540 -536והייתי חייב לבוא מתוך רצון אישי ,לבוא ולספר להם את הדבר ,גם אם הם
קיבלו את זה ,גם אם הם שמעו את זה כבר ,בתור חברות טובות שאני יספר להם .החברה מאד
תמכה בי מבחינה זאתי שהחברות שלי ,למעט אחת ,ברגע שסיפרתי קיבלו אותי .באותו גיל גם
הייתה מישהי שאמרה לי שהיא ציפתה שיהיה לה חבר הומו כבר המון המון זמן ,וסוף סוף זה
הגיע אז ,אז ככה נתנו לי וחיבקו אותי מכל הכיוונים" ( .)123 -94האאוטינג שנעשה לתומר לא
נעשה מתוך היסח הדעת ,אלא באופן מכוון ותוקפני לצורך השפלתו בפומבי על היותו הומו.
בנקודת הזמן הזו תומר כבר היה שלם עם זהותו המינית ויצא מהארון בפני ידידתו הקרובה ואמו
שנתנו לו לגיטימציה לזהותו המינית .עם זאת ,הוא היה קרוע בין הצורך להיות אותנטי כלפי אביו
לבין הפחד מתגובתו של האב .האאוטינג שנעשה לתומר זירז ,ואולי אף חייב ,את תהליך היציאה
מהארון בפני הזולת ובתור שכזה הוא נשא בחובו כאבים ,כגון הדחייה מאביו ,אולם גם תועלות
כמו קבלת אהדה ותמיכה מחבריו.
בעוד שבדרך כלל האאוטינג נתפס כפעולה שנעשית להומו ע"י האחרים הרחוקים יותר ,הרי
שסיפורו של זיו הוא יוצא דופן .האאוטינג הקשה והמשפיל נעשה לו על ידי הוריו שלו ,שהחזיקו
בעמדות הומופוביות ונקטו כנגד זיו בפעולות אלימות מהבחינה הרגשית" :ואז בסביבות גיל 17
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אםם ..הורים שלי חיטטו לי בפלאפון וקראו הודעות סמסים והבינו שמשהו לא בסדר ...אימא
שלי ניגשת אליי זיו יש משהו שאתה רוצה לספר לי? ,אםם ...הבנתי שזה הרעיון רק לא ידעתי
מה לומר לה .שוב ,זיו אני יודעת ואז התחילו צעקות של למה את נוגעת לי בדברים? למה את
נכנסת לי לפרטיות? למה? והיא צועקת עליי בחזרה ,למה אתה משקר לנו? מה לא עשינו בסדר?
ואז ,כאילו הגיע השלב ,זיו אתה כזה? מה זה כזה? אתה הומו? באותו זמן לא ידעתי מה לומר
להם ,אז אמרתי אני מבולבל ,ואני לא בטוח ,וזה סתם ניסיון ,ותנו לי לחיות את החיים שלי כמו
שאני רוצה .א...הם מצדם שלחו אותי לפסיכולוג ...החרימו לי את הפלאפון לתקופה של חודש...
חסמו לי את השיחות היוצאות לתקופה של שנתיים בערך ...הבן זוג שלי ניסה ליצור איתי קשר,
הם צעקו עליו בטלפון ולא נתנו לי לדבר אתו  ...וביקשתי שיפסיק להתקשר שאני לא מעוניין
שזה ימשיך בצורה הזאתי וניתקתי .הוא אחר כך הפסיק להתקשר .לא יכולתי שימשיכו לצעוק
עליו בטלפון ,הוא חשוב לי הוא היה מאוד חשוב לי ,לא רציתי שזה ימשיך ככה ,אז אמרתי את
מה שאמרתי" ( .)81-100כמו בסיפור של דורון ואבירם ,גם בסיפורו של זיו אמו היא זו ששמה על
השולחן את עניין הנטייה המינית .אולם בניגוד אליהם ,הוריו של זיו מונעים מחרדה ועמדות
הומופוביות ומנסים לשלוט בו באמצעות בידודו החברתי וניתוקו מבן זוגו .זיו שגדל בצל הורים
חרדתיים שמילדות בודדו אותו מבני גילו ,יתאר בהמשך את הנזק הרגשי העצום שנגרם לו
כתוצאה מתגובת הוריו והפרידה הכפויה מבן זוגו .אולם לא רק הוריו פולשים לפרטיותו
באלימות ,אלא גם בני גילו עושים לו אאוטינג" :הילדים בתיכון ,עדיין היה טיזרים והבריון
שניסה להציק לי כל הזמן ,הם פרצו לי לאימייל ,הם ראו התכתבויות שהיו לי עם החבר לשעבר
ששמרתי אותם ...אחרי זה התחילו יותר התגרויות ,התמונה שלי ושלו מחובקים הייתה
בטלפונים של כל כך הרבה ילדים באותה תקופה ,הילדים היו רעים באותו זמן" (.)107-111
לשחר נעשה אאוטינג בקיבוץ ,לאחר שכבר יצא מהארון בפני משפחתו וחבריו הקרובים .הוא מגיב
בבהלה ,כעס וסערת רגשות .הוא חש נבגד ופותח בחקירה כושלת לברר מי בגד באמונו" :יצא מצב
שפתאום מישהי מהבסיס שמכירה אותי מבית ספר שואלת אותי מה שחר יצאת מהארון? ...אני
זוכר שחטפתי חום ,עמדתי מולה ככה ,לא יודע מה לעשות מה להגיב .אז אמרתי לה כן ,למה? כי
לא פשוט בקיבוץ שלנו בכיתה ז' בדיוק דיברו עלייך ,בבריכה ...ואני חושב ,או קיי ,בנות בכיתה
ז' ואני בצבא ,אם זה הגיע לילדות בכיתה ז' אז כאילו כולם יודעים .אני לא סיפרתי ,אני לא מוכן
לזה ,אני לא הייתי מוכן לזה ,כלום ...הלכתי למפקדת שלי אמרתי לה אני הולך הביתה ...היא
אומרת לי מה זאת אומרת אתה באמצע שבוע .אמרתי לה אני הולך הביתה ,ככה ,ממש .לא
אמרתי לה כלום ,הייתי במין כזה טרנס ,אני הולך הביתה ,היא עושה לי שחר מה קרה? ,מה זה,
לא משנה ,אני הולך הביתה ,אני רוצה ללכת הביתה ,זהו! כאילו היא אמרה לי טוב ,אני מבינה
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שמשהו לא בסדר ,תלך הביתה .הלכתי הביתה ...במין סערה כזאתי וממש עשיתי תחקור מי
שמע ממי ממי ששמע ממי ...מי מהחברים שלי שסיפרתי לו עשה לי את הדבר הזה? מי הוציא
אותי מהארון? לא באמת הצלחתי להבין מי הוציא אותי מהארון ,כי זה בלתי אפשרי באמת"
( ..." .)307-324היו כמה חברים שלא הספקתי להגיד להם והיה חשוב לי להגיד להם את זה
אישית אז הלכתי לאמרתי להם ,אני יודע שכולם יודעים ,חשוב לי שתשמע את זה ממני ונה נה
נה .וזהו .זה היה בדיוק כמו אצל ההורים ,כולם ידעו את זה לפני זה ,זה לא הפתיע אותם ,הכול
היה כזה נחמד ,לא דיברנו על זה יותר מידיי ועכשיו אפשר לצחוק על זה .זה היה מין ריטואל
חוזר כזה" ( .)333-338שלא כמו אצל תומר וזיו ,נראה שהאאוטינג שנעשה לשחר לא היה מתוך
כוונת זדון להשפילו .אולם כמו אצל תומר ,גם הוא זירז את תהליך היציאה מהארון בפני החברים
דבר למרות הקושי היה גם תועלתי עבורו ומאפשר לו כיום להיזכר באירוע בהומור.

לסיכום -הממצאים שתוארו מבהירים את מורכבותה של פעולת האאוטינג ,ואת החסרונות
והתועלות שבה לטווח קצר ולטווח ארוך .החסרונות בפעולה זו קשורים לאובדן השליטה של
ההומו על תזמון תהליך היציאה מהארון וחשיפתו בטרם עת לתגובות הומופוביות של הסביבה עד
כדי פגיעה קשה ביחסיו עם בני משפחתו ,בעודו צעיר ותלוי בהם רגשית וכלכלית .לפי הממצאים
הנ"ל ,את יתרונותיה של פעולה זו ניתן לראות בעיקר בטווח הארוך כאשר ההומו בלית ברירה
נאלץ להתמודד עם זהותו המינית ,דבר המחשל אותו במסע היציאה מהארון ומאפשר לו לצד
תגובות הומופוביות גם לקבל תמיכה ואהדה .בנוסף ,הממצאים מחדדים את ההבדל בין היציאה
מהארון כפעולת יידוע לבין יציאה מהארון כפעולה לחיזוק הקשרים הבין אישיים באמצעות
יידוע .את ההבדל הנ"ל ניתן לראות בסיפוריהם של שחר ותומר ,שלאחר שנעשה להם אאוטינג
מיהרו לצאת מהארון באופן אישי בפני חבריהם הקרובים על מנת לשמר את האינטימיות ביחסים
אלו.

היציאה מהארון וההתמקמות בעולם ההומואי :הומו כמוני והומו לא כמוני
במקביל ליציאות מהארון בפני חברים ובני משפחה ,משתתפי המחקר יוצאים מהארון גם בפני
הומואים אחרים .בסיפורים שלהם הם מתייחסים ליציאות אלו ולקשרים שלהם עם הומואים
אחרים ועם "הקהילה" .הקשרים המתוארים נעים בטווח שבין תחושות של רעות ,קרבה ושייכות
לתחושות של ניכור ,שוני וחוסר שייכות .אולם ,עבור כל המשתתפים ,ללא יוצא מהכלל ,היחסים
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בינם לבין הומואים אחרים ו"הקהילה" נתפסים כמשמעותיים בתהליך היציאה מהארון ובניית
הזהות ההומואית.
בפרק זה אתאר את המורכבות שבה נתקלו משתתפי המחקר כאשר יצרו קשרים עם הומואים
אחרים ועם הקהילה ההומואית .עולה שהם אינם מתייחסים לקהילה ולהומואים כמקשה אחת,
וכי הם חשים שיש הומואים כמוהם והומואים שהם לא כמוהם ,הבחנה המתבססת על כך שמעבר
לנטייה המינית המשותפת יש גם מאפיינים חשובים אחרים המבדילים ביניהם.

חלק מהמשתתפים מתארים את התועלות שצמחו להם מהשתתפות בקבוצות חברתיות של
ארגונים בקהילה ,שם זכו לשתף ולחלוק מחוויותיהם ,ליצור קשרים חברתיים עם להטבי"ם
אחרים כמוהם ,להרגיש שייכות וקרבה ולחזק את המרכיב ההומואי בזהותם .אלו סייעו להם
ועודדו את המשך תהליך היציאות מהארון.
זיו לדוגמא מתאר כיצד השתתפותו בקבוצה כזו סייעה לו לקבל את עצמו וחיזקה תחושות של
שייכות ,קרבה ,פתיחות ,שותפות גורל ואינטימיות והפחיתה את תחושת השונות שלו מהזולת:
"באתי לפה ("הבית הפתוח" ,)4הסתכלתי ,היה לי נחמד .הומואים לסביות ,מדברים ,מספרים
סיפורים ש ,איפה שהוא אני רואה מאפיינים דומים לסיפור שלי .היה לי כיף ,הרגשתי יותר אני
מאשר בירושלים בחוץ ברחוב .כי פה ,כאילו ,אין ,אפילו אם אני לא מסתיר כלום ,אין דרך
להסביר את זה באמת ,אתה עוד יותר יכול להיות גלוי ,אין פה קירות" (.)725-728
כמוהו ,גם שחר מתאר כיצד השתתפות בקבוצה קהילתית סייעה בקבלה עצמית ,מציאת
הומואים "כמוהו" וסייעה לו בהמשך תהליך היציאה מהארון" :הם שלחו אותי לקבוצה של איגי
שזה מאוד עזר לי ,מאוד מאוד מאוד ,גם הכרתי אנשים שהם לא נוצות ונצנצים ברחבי תל אביב"
(" .)265-267אז לי זה עזר שפגשתי חברה שהם בגיל שלי והם לא מה שאני רואה בעיתון
ובטלוויזיה כי לא פגשתי אף פעם שום דבר ,עד כיתה י"ב הייתי תכלס כלום ,שום דבר ,והם
מבחינתי זה היה ,זה גם מה שעזר לי לספר לשאר החברים ,זה היה מאוד משמעותי" (271-
.)273
לצד פעילות ממוסדת של ארגונים בקהילה ,ישנה גם פעילות חברתית ותרבותית הומואית של
מסיבות .איתי לדוגמא מתאר כיצד מסיבות ההומואים בתל אביב מועילות לו :שם הוא פוגש
הומואים רבים ,מתגברת תחושת הנוחות שלו עם עצמו וגופו ,הוא מאפשר לעצמו להתחיל עם
" 4הבית הפתוח" הוא ארגון של הומואים ,לסביות ,טרנס ובי שהוקם ומנוהל על ידי חברי הקהילה מאז .1997
הוא פועל בירושלים ומציע שירותים שונים לחברי הקהילה (כגון קבוצות חברתיות) ,וכן פועל במישור הפוליטי-
ציבורי לקידום האינטרסים של הקהילה הירושלמית .מתוך אתר הארגוןwww.joh.org.il :
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בחורים ותחושת השייכות שלו לקהילה מתחזקת" :שיש הרבה אנשים הם כמוני ,שאני מרגיש
בנוח ,שאני יכול לרקוד איך שבא לי ,לעשות מה שבא לי ולא יסתכלו עליי ,זה שירים שאתה
אוהב ואתה יכול להכיר בנים ,משהו שאתה לא יכול להכיר ביום יום.)1109 -1107( "...

מלבד התועלות מפעילות קבוצתית עם הומואים אחרים ,המשתתפים מתארים גם קשרים בין
אישיים עם הומואים אחרים .לעיתים הומואים אלו מתוארים כבעלי ניסיון רב יותר ביציאה
מהארון ושלמים יותר עם זהותם ההומואית ,והם משמשים כמעין דמות לחיקוי ומדריך המכניס
את המשתתפים לחיי הקהילה ההומואית .בנוסף ,קשרים אלו סייעו להם בשיפור מצב רוחם,
בקבלה עצמית ,בהתנסות מינית וזוגית ,בהפגת הבדידות וחיזוק התחושה שיש מישהו כמוהם
שמבין אותם .כמו כן ,יצרו מוטיבציה ליציאות נוספות מהארון.
איתי לדוגמא מתאר קשר חיובי עם הומו אחר שנתן לו אינפורמציה ובכך סייע לו בתכנון היציאה
מהארון" :ואני הכרתי עוד איזה גיי באותה תקופה ואני סיפרתי לו על זה ,והוא אמר שהוא
ממליץ לספר קודם כל לאחות ,שזה יהיה יותר קל ,שמישהו שמקבל ידע ,ואז להורים ,אז תנסה
עליה" (.)540-542
איתמר ,שחר ואבירם גם מתארים כיצד קשרים בין אישיים עם הומואים אחרים סייעו להם
בהשלמה עצמית והמשך היציאה מהארון ,אך סיפוריהם מתמקדים יותר בהיבט הרגשי של
קשרים אלו.
איתמר לדוגמא מתאר כיצד הקשר הראשון שלו עם הומו אחר סייע לו לחוש ריגוש מיני שהביא
אותו להשלים עם זהותו המינית ,דרבן אותו לצאת מהארון ולחוות חיזור הומואי .אלו שיפרו את
מצב רוחו" :אחרי הנשיקה איתו ידעתי שאני נמשך לגברים סופית .כאילו ,זה הייתה התשובה
שלי להתנשק עם גבר ,כאילו" (" .)458-459אני זוכר שלבחור הזה פשוט אמרתי ,אני הומו .זה
מה שאמרתי לו" (" .)483באמת כאילו אחרי הבחור הזה ,ובאמת יצאנו תקופה אא ,והכל היה,
כאילו ,מבחינתי הכל היה יפה כזה וזה" ( .)470 -469איתמר אינו מדגיש לשווא שהציג עצמו
כהומו בפניו ,ושיש להדגשה זו שתי מטרות :האחת -מאחר ואינו שולל משיכה לנשים והיה יכול
להציג עצמו כדו מיני (במהלך התבגרותו איתמר היה בקשר עם בת גילו אליה נמשך רגשית
ומינית) .הזדהותו כהומו מבטאת אולי את חדות ההבנה שהיה זקוק לה לגבי משיכתו לגברים ,על
מנת להתמודד עם מה שתפס כבלבול במהלך גיל ההתבגרות .השנייה -הצורך להשלים עם משיכתו
לגברים ויציאתו מהארון הפנימי .היכרות זו ,שאותה חווה איתמר כחיובית ,תהווה בהמשך גורם
מדרבן ליציאות נוספות מהארון.
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שחר מתאר כיצד היכרות עם שני הומואים במהלך שירותו הצבאי השפיעה עליו מבחינה רגשית
וסייע לו לקבל את ההומואיות שלו" :אז הם היו שתי דמויות מאוד משמעותיות מבחינתי,
מבחינת ההתפתחות ,מהביטחון העצמי ,ההכרה העצמית ...הם היו מבחינתי המודלים לחיקוי
כביכול ,שאבתי מהם המון ,עד היום ,הם חברים מאוד טובים שלי ,עד היום אני נפגש איתם,
הם חברי נפש כאלה מבחינתי" ( .)300 -295הקשר עם חברים הומואים נותן לשחר מענה לצרכיו
באינטימיות רגשית עם אנשים כמוהו ,התחלקות ,שיתוף ותחושת שייכות" :אני חייב לאחווה
הומואים הזאת המון ...החברים האלה מבחינתי הם האנשי התייעצות שלי ,הם אנשים שלא
מביך אותי לדבר איתם על הכול ,וזה לא משהו שאני יכול לעשות את זה פה ,גם אם אנשים
מאוד קרובים אליי ,הם לא יבינו אותי ...הם לא יודעים מה זה המסיבות האלה ,הם לא יודעים
מה זה הומואים ,את כל הקטע הזה של מישהו שהוא בארון ,שהוא לא בארון ,ומשהוא שהוא
ככה ,פסיבי ,אקטיבי ...והאנשים האלה שהם כן מבינים אותי ,זה מקרב מאוד ,פתאום אתה
מוצא בן אדם שאתה יכול לפתוח ,זה גם אחרי שאתה לא עושה את זה המון זמן ,אני מבחינתי
האנשים האלה זה אנשים שפתחתי איתם משהו שלא פתחתי עם חברי הילדות שגדלתי איתם
מגיל שנה ,פתאום אני מכיר אנשים חודשיים ומסוגל לדבר איתם על הכל" (.)427-437
אבירם גם הוא מתאר קשר ידידותי משמעותי עם הומו אחר שאתו הוא מוצא לא רק קרבה ,אלא
גם שפה ביקורתית משותפת כנגד הקהילה ההומואית" :עם ינאי הרבה יותר קל לדבר באמת,
בגלל שהוא גם כן ...שיש יכולת הבנה הרבה יותר גבוהה כנראה .וגם הוא מתייסר סביב
העניינים האלה של אורח חיים הומוסקסואלי ותרבות ,תת תרבות הומוסקסואלית ספציפית
שקיימת בתל אביב ,של סצנת דייטים שהיא שטחית ומכמתת אנשים לידי קטלוג של שוק בשר
וכן הלאה ...אז הביקורת של ינאי נניח ,או שלי במידה הרבה פחותה כי אני כצופה מהצד ,היא
ביקורת שהיא באה לשנות דברים כדי ליצור מרחב מחיה אחר שבו אני לא ארגיש רע עם עצמי".
( .)845-858אבירם בעצם מתאר פה שני מרחבים שונים וקשורים :המרחב ההומואי התל אביב
והמרחב שלו ושל ינאי ,הומואים שונים וביקורתיים השואפים לאורח חיים הומואי שונה .יש פה
בעצם תהליך יציאה מהארון שלו בפני ינאי ,לא רק כהומו -אלא גם כהומו אחר ושונה.

בסיפורים הבאים של שחר ולירון ניתן לראות את החבר ההומו כדמות מדריכה ומסייעת ,מעין
שומר סף ,בכניסה לתרבות ולחברה ההומואית.
שחר מתאר לדוגמא כיצד אחד מהחברים שהכיר בצבא שימש עבורו כמעין מדריך טיולים של
תרבות הבילויים ההומואית בתל אביב ,וסייע לשחר למצוא את הנישה המתאימה לו בתרבות זו,
דבר שמחזק את תהליך בניית הזהות ההומואית שלו" :וכמעט שנה אחר כך רק ,חבר שני שלי,
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רז ,לקח אותי לאשמורת ,פאב כזה חשוך כזה של כאילו גם לסביות וגם הומואים ,משהו חמוד
כזה קטן ,לא משהו צעקני .ואז שם נהניתי ,שם הצלחתי יותר להתחבר ,פחות לפחד" (420-
.)422
כמו שחר ,גם לירון שהגיע לתל אביב מהקיבוץ ,מתאר חוויה דומה של הומו אחר שמהווה עבורו
כמעין דמות מיטיבה ,מסייעת ומתווכת בינו לבין העולם ההומואי" :ואז יצאתי עם הבחור הזה
כמה פעמים ...אבל כאילו זה לא הסתדר ...ואז הוא החליט ...שהוא מאמץ אותי ושהוא הולך
להיות האבא שלי והאימא שלי ...בתל אביב .ואז באמת הוא הכיר לי את כל החברים שלו וניסה
לשדך לי את כולם ,הכי אין בעיות בוא אני אכיר לך אנשים ותצא איתם" (.)564-569

לצד התיאורים של הקשרים המטיבים עם הומואים אחרים והשפעתם החיובית על תהליך
היציאה מהארון ובניית הזהות ההומואית ,המשתתפים גם מתארים סיטואציות וקשרים עם
הומואים אחרים שנחוו כלא נעימים .לעיתים התיאורים מתייחסים להיכרות עקיפה יותר עם
הומואים אחרים ,בסביבה הקרובה או בייצוג תקשורתי ,ולעיתים להיכרות ישירה וקרובה יותר
עם הומואים אחרים .כך או כך ,ההיכרות עם הומואים אלה נחווית כמרתיעה ולא נעימה,
ומעצימה את תחושת הבדידות והשונות של המשתתפים .סיפורים אלו מחדדים את ההבחנה
שהמשתתפים עושים בין הומואים שהם "כמוהם" לבין הומואים אחרים שהם "לא כמוהם"
כאשר הנטייה המינית אינה מהווה מכנה משותף מספק לקרבה.

לירון לדוגמא מתאר כיצד יציאה מהארון של הומו אחר בבית הספר ,לא רק שלא הקלה עליו,
אלא אף הגבירה את התסכול" :היה ילד בשכבה שעשו לו  ...outingאנשים הרשו לעצמם להגיד
דברים נוראיים ...בתור ילד בתוך בארון ,דבר אחרון שחשבתי עליו באותו רגע זה שאני הולך
לספר לכולם מה הנטייה המינית שלי" ( .)160-165כאן ,מעבר לתחושת החרדה האישית של
לירון בשל התגובות השליליות ,ניתן לראות כיצד החברה ההטרו -נורמטיבית משתמשת
בהומופוביה על מנת למנוע קשר רגשי ,חברי ופוליטי בין הומואים וכאמצעי מניעה מפני חשש
להתפשטות אפידמית של "וירוס" ההומואיות והיציאה מהארון .המשך התיאור של אירוע זה
מצביע על מורכבות הסיטואציה" :תכלס ידעתי שהוא הומו ,אבל אף פעם אני והוא לא הסתדרנו,
באמת ,אף פעם .אז ,זה לא היה שכאילו חשבתי הנה עוד מישהו כמוני ,באמת שעד היום אני
יכול להגיד שאני לא סובל אותו ,אין בזה שום נחמה .כאילו ,למה דווקא הוא ...יש לי אקס ...אז
שהוא סיפר לי שהוא יצא מהארון ,אז הקבוצה של אנשים ,כל החברים שלו יצאו מהארון ,אז לו
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היה מאוד נוח" ( .)208-213ניתן לראות שאותה יציאה מהארון רק מעצימה את בדידותו של
לירון והנטייה המינית אינה מהווה מכנה משותף מספק על מנת ליצור קרבה בין הומואים.
בקנאת ו של לירון באקס שלו ניתן למצוא את הצורך בשייכות חברתית לקבוצת הומואים שעשויה
להקל על התהליך .כאן היציאה מהארון נתפסת כ"מדבקת" באופן חיובי.
בדומה אליו ,גם דורון מתאר כיצד היכרות עם הומו אחר -במקרה הזה אחיו ,אינה מעוררת
תחושת קרבה ,ואף להפך .דורון מתאר תחושות של לחץ ,ניתוק ,פולשנות ,אובדן פרטיות
ובדידות  " :אני זוכר שזה הלחיץ אותי בטירוף ,כאילו הרבה אנשים אומרים וואי הלוואי שאח
שלי היה הומו ,שהיה לי עוד אח מהקהילה או אחות .אני זוכר שזה פשוט הלחיץ אותי בטירוף,
כאילו שהוא וואי אם הוא יגלה עליי וידע מה אני עושה ,ואם יספרו לו ,ואם פה ואם שם ,כאילו
זה היה בשבילי כאילו מכה ...ואם הוא ידע על איזה סטוץ ,ואם פה ,זה הכניס אותי לסרטים"
( .)119-124ככל שדורון התבגר ויצא מהארון בפני משפחתו ,כך הוא הצליח לראות את היתרונות
שבכך והקשר בין האחים הפך להיות קרוב ופתוח יותר" :אבל היום כאילו זה סבבה לגמרי ,היום
אני מספר לו על סטוצים" (.)128-129

חלק מהתיאורים מתייחסים להיכרות ספציפית עם הומואים או עם ההומואים כקהילה ואת
ההשלכות השליליות של הדבר על תהליך היציאה מהארון הפנימי והחיצוני .בנוסף ,מתיאורים
אלו עולות גישות שונות כלפי המושג "הקהילה ההומואית" הנעות בין תחושת שייכות ואחריות
כלפי הומואים אחרים והקהילה לבין גישה הדוחה את הנטייה המינית כבסיס מספק ליצירתה של
קהילה.
שחר לדוגמא מתאר כיצד הדימוי הציבורי שנוצר להומואים כקהילה באמצעי התקשורת חידד
את תחושת השונות שלו מהומואים אחרים והקשה עליו לצאת מהארון הפנימי והחיצוני" :אני
רק ידעתי שיש את האנשים האלה עם הנוצות והפייטים שהולכים במצעד הגאווה אז זה נורא
הרחיק אותי" (.)51-52
חלקם מתארים אפיזודות מהתרבות ההומואית הבלתי פורמאלית :מסיבות ההומואים בתל
אביב ,שבהם הם חשים שונים ולא שייכים .דורון מספר כיצד הוא חש במסיבה שונה מההומו
התל אביב הממוצע ,דבר הגורם לו לחוש חוסר שייכות" :יש רגעים במסיבות שאני מרגיש אאוט
לחלוטין ,שוב פעם ,זה גם ההבדל שסיפרתי לך עליו בין ההומואים של באר שבע להומואים של
תל אביב .כשאני מגיע למסיבה בתל אביב אני יש רגעים שאני מרגיש אאוט ,כי אתה רואה את
כולם שם מתוקתקים ,ואתה יודע ,וחולצות מכופתרות ,וכל אחד עם הפאסון שלו ,עם הפוזה,
והוודקה והסיגריה ותודה שזה ככה" (.)328-331
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החוויה ששחר מתאר היא חריפה יותר בעוצמתה .הוא מתאר אפיזודה במסיבה שבה חווה את
ההומואים כפולשניים על גבול הפגיעה המינית ..." :ופתאום הם בלי חולצות ,ואתה מה קורה
פה? והם מתחככים בך ונוגעים בך ואנשים באים אלייך מאחורה ואני כאילו לא נתתי לאף אחד
להתקרב אליי כבר שלוש שנים ,כאילו אני ככה ,יש לי קירות ,אף אחד לא רואה אותם ,אבל אף
אחד לא נוגע בי .ופתאום אנשים מתחילים לגעת ,לא יכולתי לסבול את ההרגשה ,הייתי בחרדה.
ממש .הרגשתי רע .הייתי על סף בכי .אמרתי לו (לחבר) אנחנו הולכים .אני לא נשאר פה ,אני לא
נשאר פה ,והלכתי" (.)415-419
איתי מספר על הקושי למצוא את מקומו בין הומואים אחרים דווקא במפגשים החברתיים
הפורמאליים יותר של הקהילה -בקבוצת הנוער של הקהילה שהייתה אמורה להוות תמיכה
עבורו" :אז הייתי 5באיגי ואז אתה מכיר חברים ...אבל הייתי ממש קצת אבל .כי הרגשתי שאין
לי ממש מקום ,שהם לא נמצאים בשלב שאני נמצא בו ...הייתי שם איזה פעמיים שלוש
ועזבתי" (.)1098 -1092
דוגמא ליחס מורכב כלפי ההומואים כקהילה נמצא בדבריו של איתמר" :אבל ,אני לא צריך
להשתייך למשהו .והיום אני קצת חושב ,כאילו ,כל המאבקים של הקהילה ודברים כאלה ,אני
מבין את הדבר הזה ואני מסכים עם זה שזה מאד חשוב ,ואני עוד לא מרגיש שאני צריך להיכנס
לזה כחלק ממשהו .כי אני לא מגדיר את עצמי ביום יום איתמר ההומו" (" .)905-908יצא
שהאמת רוב החברים שלי מהקהילה[ .מצחקק] וזה גם נוצר כזה תוך כדי פתאום ,התחילו
פתאום כן ,אבל .אז יוצא שבאמת המעגל חברים הקרוב שלי הם ,כאילו ,הם גברים ,גברים .הם,
הם הומואים .אז כאילו ,יש בזה משהו מאד נחמד ונוח ,כאילו ,דיבורים והמון .אבל כשאנחנו
נפגשים זה לא מפגש הקהילה ,כאילו ,זה מפגש החברים .אז הנטייה המינית לא משהו
שמאחד ,כאילו ,כי עם אף אחד מהם לא התחברתי על נטייה מינית" (" .)920-924כאילו
הדברים שאנחנו עוברים כי אנחנו באותו סירה כביכול כאילו ,אנחנו נבין את זה" (.)942-943
איתמר עושה הפרדה בין קהילת ההומואים כמרחב אקטיבי ופוליטי של מחאה כנגד הדיכוי
ההומופובי -שבה הוא תומך אך אינו נוטל חלק ,לבין קבוצת חבריו המצומצמת .בהתייחסותו
לחבריו האישיים קיימת סתירה :מחד ,למרות שהם כולם הומואים איתמר שולל את הנטייה
המינית כגורם מאחד ביניהם ,ומאידך אומר שהם כולם באותה הסירה .אני רואה בסתירה זו
קונפליקט בסיסי ,ואולי גם אינהרנטי ,שבו מצויים לא מעט הומואים :מחד -לא רוצים שהנטייה

" 5איגי" (ארגון נוער גאה) הוא ארגון בקהילה הלהטבי"ת המפעיל קבוצות נוער וצעירים ברחבי הארץ ,מעין
תנועת נוער להטבי"ת .מתוך אתר הארגוןwww.igy.org.il :
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המינית תהיה המאפיין היחיד בזהותם ,ומאידך -מבינים שתחת הדיכוי זהות זו הופכת
למשמעותית מאוד עבורם ואולי גם מרכזית.
באופן מוקצן יותר ,אבירם מבטא עמדה חד משמעית בסירובו להכיר באופן יזום הומואים
אחרים .הוא ממקם עצמו מחוץ לקהילה ההומואית ומטיל ספק בעצם היותה קהילה" :אני לא
רוצה ללכת לדברים של הקהילה ...אתה יודע ,מה בדיוק מגדיר אותנו ביחד? אנחנו
סטריאוטיפים של שנאה עצמית הומוסקסואלית ,אבל ביקורת פנימית ,שנינו משתמשים
6באטרף .אני לא משתמש באטרף דרך אגב .שנינו משתתפים במצעד הגאווה ואולי תופסים איזה
זיון אחר כך? יש הרבה דברים שאני מוצא מישהו מבחוץ שהם טורפניים מדיי ,דוחים מדיי,
שטחיים מדיי ,קרובים מדיי לסטריאוטיפ ,וזה לא משהו שאני רוצה להזדהות איתו ...והיא (בת
דודה שלו) אמרה לי ,לך לקבוצת ההומואים באוניברסיטה .אני כזה ,למה שאני אלך לכזה דבר?
שוב פעם ,תסבו את זה על סטרייטים ,סטרייטים נפגשים במקום אחד ,חוץ מבכנסים מיוחדים,
סטרייטים מאוגדים במקום אחד בגלל איזה חיבה מפורשת לצעיפים או משהו? כאילו ,מה? זה
נורא נורא קטן ,זה נורא נורא מגמד בתור בן אדם להגיד שאני רק ככה" ( .)716-728אבירם בעצם
מתנגד באופן בסיסי להבניה החברתית שלו כהומו ,הוא מרגיש שהיא מצמצמת את אישיותו לכדי
מאפיין אחד שלו .הוא אף מסתייג ומתייחס בשאט נפש למה שהוא חווה כהומו הסטריאוטיפי,
ולכן אינו מרגיש דמיון רב בינו לבין הומואים אחרים ואינו מרגיש צורך ליטול חלק בפעילויות
משותפות.
בניגוד לאבירם ,לירון שבאופן כללי חווה קשרים חיוביים עם הומואים אחרים ,מסתייג
מהומואים המתנערים מהקהילה ,ומתייחס ליחסי המין והנטייה המינית בתוך הקהילה כמאפיין
מספק לתחושת קהילתיות" :או כל אלו שאומרים אני לא חלק ,או אני לא מעורבב ולא פה .כולם
מעורבבים .כולם חלק ...הדרך הכי טובה לשרטט אותה (הקהילה) ...זה לעשות קשר בין כל אלו
ששכבו אחד עם השני וזה יהיה פשוט הרשת הכי מסועפת בעולם .כולם קשורים ,כולם מכירים
את כולם ,כולם מעורבבים ,כל מי שחי בסרט שהוא לא מעורבב" (.)577-581
גם מדבריהם של דורון ודולב משתמע שהם מקבלים את קיומה של הקהילה ההומואית ומרגישים
שייכות אליה .בנוסף ,הם מתארים סוג נוסף של קשר לקהילה המחזק את תחושת שייכותם
לקהילה -מינוף ניסיון חייהם כהומואים לסיוע להומואים אחרים הנמצאים בשלבי היציאה
מהארון ,פעולה המדגישה את ההיבט הפוליטי של היציאה מהארון.

 6אטרף הינו אתר ההיכרויות אינטרנטי פופולארי להומואים בישראל.
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דורון לדוגמא מתנדב עם בני נוער להטבי"ם" :כשהתבגרתי יותר אז החלטתי שאני כן רוצה
להיות במקום שלנערים שקורה את זה אז שיהיה להם את המקום לפנות ,להקשיב ולטפל בזה
אם צריך" (" .)282-283אני בא לשם נטו כדי שילדים לא יתביישו בעצמם ,להילחם בהומופוביה
וגם כשיהיה להם אוזן קשבת אם קורה להם דברים כאלה ואחרים" (.)285-286
דולב לא רוצה שנערים הומואים יחוו את הקשיים והבדידות שהוא חווה ,ולכן רוצה לספר את
סיפור חייו כהומו" :אני רוצה להתנדב 7בחושן ברגע שאני אגיע לגיל  ,22שזה הגיל המינימאלי.
להתנדב ,ולהגיע לבית ספר שלמדתי בו ,ולוודא שאף אחד לא יעבור את מה שאני עברתי שם.
לוודא שבאמת יש לתלמידים את התמיכה הזאת ואת האוזן ,והם לא ירגישו שהם לבד בכל
העולם הזה ,ושאף אחד לא יעבור את זה יותר בחיים" (.)384-387
אצל זיו ה רצון לעזור לאחר הוא מוכלל יותר ולא מתמקד רק בקהילה ההומואית" :ואני עוזר
לאנשים כדי להרגיש שאני עשיתי שינוי לבן אדם הזה ,איפה שהוא אני חושב שזה ככה אצלי כי
אני הרגשתי שלא היה שם מישהו שהייתי צריך שהייתי ילד ,או גם לפעמים פה גם בחיים
המבוגרים שלי ,ואני רוצה ,אני יוצא לקצונה ,כי אני רוצה לעזור לחיילים שמרגישים שאין
מפקד שעומדים שם בשבילם ,אני רוצה להיות הבן אדם שיעמוד מולם ,מול הים ויעצור אותו"
( .)558-562הדחף של זיו להגיש עזרה לזולת מתכתב באופן מעניין עם שני הבניות חברתיות
שונות :האחת -הבנייתו החברתית כהומו ,הנטענת בזיכרונות כואבים של בדידות ומהווה מנוף
לרצון לסייע לאחר .השנייה – הבנייתו החברתית כחייל גבר הנטענת ממיתוס הקצין הארץ
ישראלי.

כשהגוף יוצא מהארון :הגוף ההומואי תחת כיבוש והגוף ההומואי המשוחרר
לעצמאותו
אחד הנושאים המעניינים והמפתיעים שעלו בסיפורי היציאות מהארון של משתתפי המחקר הוא
הגוף ,המהווה זירה בפני עצמה בכל הקשור לארון הפנימי והחיצוני והיציאות מהארון.
המשתתפים מתייחסים בסיפורים לגופם ולמה שהוא עושה ,וניתן לזהות שני היבטים שלו; ההיבט
האוטומטי יותר והבלתי נשלט כגון טון הדיבור וגוון הקול ,תנועות הגוף והפנים ,וההיבט הנשלט

 7חושן (חינוך ושינוי) הוא מרכז החינוך וההסברה של קהילת הלהט"ב .הפעילות המרכזית שמציע חושן
לקהלים שונים הוא מפגש עם גבר ואישה ,שהינם מתנדבים ,המספרים את סיפור חייהם בהתייחס לזהותם
המינית ויציאתם מהארון (מתוך אתר חושן.)www.hoshen.org :
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יותר כגון הביגוד .מתוך תיאוריהם את הגוף עולה שהם משתמשים בגופם בצורות שונות ,כך
שלשימוש בגוף יש השלכות משמעותיות על תהליך היציאה מהארון.
המשתתפים כאמור מספרים על גופם ,מתייחסים להיבטים הנ"ל שלו וליחסם שלהם ושל
הסביבה לגופם .עולות מהסיפורים שתי גישות מנוגדות לגוף :אי נוחות מהגוף והפרפורמנס
ה"נשי" והמעודן יותר שלו -המתבטא בניסיונות לשליטה ,לאילופו ועיצובו להתנהגות גברית
"נכונה" ,והשנייה" -חיבור" לגוף ולפרפורמנס המתבטא ב"שחרור" הגוף להתנהגותו האוטומטית
ו"הטבעית" .בדומה לארון הפנימי והחיצוני ,גם בכל הקשור ליחסם לגוף ניתן לדבר על תהליך
ורצף ולא על דיכוטומיה .מצאתי שהמורכבות של הגוף והיותו זירה בפני עצמה נובע
מהאוטונומיה היחסית שלו ומהיותו פחות נשלט ,דבר המוביל לכך שהגוף "מסגיר" את הנטייה
המינית ההומואית ועושה למשתתפים אאוטינג בעל כורחם ,עוד בטרם הם יצאו מהארון הפנימי
והחיצוני .בכך ,הגוף פורץ את האינטימיות לכאורה של תהליך הפנימי של הכרה בנטייה ובזהות
המינית ,ובאופן פרדוקסאלי הסוד הפנימי של ההומו שבארון הופך להיות באמצעות הגוף גלוי
לסביבה.
תיאוריה ם של המשתפים מתייחסים לדרכים בהם הם מתמודדים עם המורכבויות הללו ,עם
ניסיונות של שליטה בגוף לעומת שחרור הגוף ,מה שאני קורא לו "הגוף בארון לעומת הגוף מחוץ
לארון".
מהסיפורים עולה שבתקופה ומצב המודעות של הארון הפנימי חלק מאי ההשלמה לגבי הנטייה
והזהות המינית התבטא בבושה כלפי הגוף שנתפס בעיניהם ובעיני הסביבה כנשי .למרות שמצאתי
שבתקופת הארון הפנימי והחיצוני עוצמת הבושה בגוף גדולה יותר ,עדיין קיים הבדל בין היציאה
מהארון הפנימי לגבי הנטייה וזהות המינית ,לבין תהליך זה בהתייחס לגוף .כלומר ,גם אם ההומו
השלים עם נטייתו המינית ובהדרגה אף הפך להיות גאה בה ,הרי שלגבי גופו מצב העיניים קצת
שונה מאחר ועדיין קיימת בושה בגוף גם לאחר שההומו יצא מהארון הפנימי והחיצוני .ועוד,
מתוך תיאורי המשתתפים ניתן לראות שלא מדובר במצב דיכוטומי של בושה בגוף לעומת גאווה
בגוף ,אלא יותר דיאלוג מורכב המאופיין בתהליך הדרגתי של הפחתת הבושה וקבלה יחסית של
הגוף.

כאמור ,חלק לא מבוטל מהמשתתפים מתארים הסתייגות מסוימת מגופם והפרפורמנס הנשי
שלו .הסתייגות זו באה לידי ביטוי בניסיונות למנוע זיהויים כהומואים ע"י הסביבה באמצעות
ערנות מוגברת לגופם וניסיונות להבין ולחדד מתי גופם גברי ומתי נשי ,וניסיונות -לעיתים
כושלים ,לשלוט בגוף בסיטואציות חברתיות מסוימות (בעיקר בנוכחות גברים) .המאבק המתיש
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בגופם ,שעדיין מתקיים אבל בעצימות נמוכה יותר לאחר היציאה מהארון הפנימי והחיצוני,
התבטא אצל חלקם בתחושת חוסר שליטה בגוף ,בושה עצמית ,הסתגרות חברתית ומעין שיתוק
גופני ורגשי בסיטואציות חברתיות.
לירון לדוגמא מתאר את מה שאני מכנה "פרדוקס ההסתרה" -ככל שניסה להסתיר את נטייתו
המינית ,הוא היה מוטרד שמא שהפרפורמנס המגדרי שלו "מסגיר" את זהותו המינית השונה:
"אבל בתור ילד שכביכול בתוך הארון אז אתה הכי חי בסרט שכל דבר רואים עלייך ,הכי מצחיק
כי בתכלס רואים עלייך גם בלי שתעשה שום דבר ,כאילו ,במקרה שלי בטוח " (.)136-138
איתמר מתאר את התביישותו בעצמו ובגופו ,את חוסר השליטה בגוף שעושה לו אאוטינג ,את
הסתגרותו מהעולם בעבר כפתרון לכך" :כן ,אוי ,היה לי קשה עם זה .גם עם הקול שלי ,גם עם
התנועות גוף שלי ,זה דברים שעדיין אני איפשהו חושב על הדברים .כאילו ,היום במקום אחר,
אבל זה עדיין כזה איפה אני נחשף ומסגיר את עצמי כאילו בלי לשים לב ...היום אני יודע את זה,
ואני גם שלם עם זה יותר מבעבר .פעם דבר כזה היה לי מאד קשה ...הסתגרתי המון ...יש לי
תנועות נשיות ויש לי קול ככה וזה לא לאהוב את עצמך ,כאילו .ולקוות שאתה לא כזה ,כי לא
רציתי ,באמת לא רציתי להיות הומו" (.)735-749
בדומה לאיתמר ,גם ששחר מתאר טקטיקת שליטה ספציפית בגוף -אילוף הגוף לצורך מניעת
זקפה במהלך המקלחות הצבאיות ,מעין ניתוק דיסוציאטיבי ברמה הגופנית" :לא יודע איך זה
עבד הקטע של המקלחות ,זה לא היה כזה סיפור .זה לא עניין אותי ,הייתי בא ,מתקלח ,יוצא,
ראש למטה .הכל זה ..כאילו מכניס עצמי לקובייה כזאת .זה עבר לי טוב" ( .)576-578ניתן
לראות פה מורכבות מעניינת .שחר אומר שהגוף של שאר הבחורים לא עניין אותו -ובכך מפחית
מהסיכון של הסיטואציה ומחזיר לעצמו שליטה במצב ,אבל למעשה הוא הפעיל באופן מודע
טקטיקה גופנית ורגשית שנועדה למנוע את זקפה שתעשה לו אאוטינג.
לפעמים הכפייה המגדרית על הגוף ממשיכה גם לאחר היציאה מהארון הפנימי והחיצוני ,כמו אצל
שחר" :אני יודע למתן את עצמי אבל באמת פחות בולט ,אני גם מדבר חלש ,אני שם לב לזה
שאני פשוט מוריד טונים בצורה מוזרה כזאתי אני מובך מהקול שלי ואני מוריד טונים ואני גם
פחות מדבר ,יש סיטואציות שאני חדש אני לא מדבר .אני יכול להיות שבוע במקום מסוים ובגלל
שאני לא מגיש בנוח פשוט שבוע לא לדבר" ( .)524-527שחר מכניס את גופו לארון וממית
היבטים "טבעיים" של גופו ,תהליך הרסני המוביל לאילמות זמנית.
אם אצל שחר הדיכוי הגופני מתבטא באילמות ווקאלית ,הרי שאיתי מתאר סוג של אלימות
גופנית" :אני חושב שעדיין הייתי מאופק מבחינת תנועות גוף ,שוב שלא כולם ידעו עליי ...תמיד
מול הבנות הייתי רגיל וזורם ושבן מגיע אז משהו נעצר ,מאופק ...אני בן אדם תיאטרלי ,אני
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צוחק ,אני זורם ,אני מספר בדיחות ,ופתאום שבן בא אז אני פוחד כזה לדבר .)489 -483( "...כאן
איתי מתאר את תקופת "הארון" שהתבטאה בין היתר בסימפטומים של שיתוק גופני ולשוני
ומותה של התנועה הגופנית הפוטנציאלית ,כאשר נכנס למרחב המחייה שלו גבר -שאפילו רק
נוכחותו הפיסית מסמנת לאיתי את גבולותיו.
בדבריו הבאים אבירם מתייחס למורכבות אותה הוא חווה במה שניתן לראותו כשלב המודעות
הראשונית לגוף המגדרי" :העובדה שאני צריך גם כל הזמן ,יש סיטואציות מאד ספציפיות שהם
מאד מאד לא נוחות לי ,שאתה צריך להיות מודע לזה שאתה מנהל את עצמך מבחינת איך אתה
מופיע ,אפילו בצורה של הוויות גוף לצורך העניין ,לטשטש או לא לטשטש .לטשטש כביכול
משהו שאתה לא מצליח לשים עליו את האצבע ואנשים אחרים יכולים לשים עליו את האצבע,
להגיד אה .כי עצם העובדה הזאת שאתה ,זה שוב פעם ,זה אתה לא ,אני לא יודע מה אני עושה,
מה אני משדר שהוא ככה" )871-876( .אבירם מתאר פה את ההתשה היום יומית של משטור
הגוף ההומואי .וקשה מכך ,מתוארת כאן תחושת פער משמעותית :תהום פעורה בינו לבין
האחרים ,שכביכול רואים יותר ממנו ויכולים יותר ממנו להבחין ולדייק ולסווג מתי הפרפורמנס
הגופני של אבירם הוא סטרייטי ומתי הומואי .אבירם מתאר חוויה קשה של אובדן שליטה על גופו
והפקעת גופו ממנו ,כאשר הסביבה מעבירה לו מסר סמוי שאת גופו -לכאורה הדבר הכי אישי,
אינטימי שלו והנמצא תחת שליטתו המלאה -הם מכירים יותר ממנו.

לצד התיאורים הקודמים על הדיכוי הגופני שמפעילה התרבות על "הגוף ההומואי" ,וההומואים
על עצמם וגופם ,המשתתפים גם מתארים תהליך של קבלה והשלמה עם גופם והפרפורמנס שלהם
ואף התקוממות כנגד דיכוי הגוף .תיאוריהם מדגישים את חשיבות הקשרים הבין אישיים עם
הומואים אחרים המהווים מודלינג ,וכן את חשיבות הקשר לקהילה ולתרבות ההומואית.

שחר לדוגמא ,רגיל להכניס את גופו ואת עצמו למצב של ניתוק ,אותו הוא מכנה "קובייה" ,ואף
כופה על עצמו אילמות .פה הוא מתאר את הרגע הביקורתי בו התחיל לצאת מהארון הפנימי
בהקשר לגופו ,וסיפורו מדגיש את חשיבותם של הקשרים עם הומואים אחרים בתהליך זה" :ויש
לי עוד חבר ממש טוב ,שגם כזה כמוני ,רואים עליו ,שומעים עליו ,הוא כזה תיאטרלי כזה...
שהוא גם שחרר אותי קצת ,אתה לא צריך להיות כזה ..הייתי נורא מדבר חלש ,פחדתי מהקול
שלי והידיים שלי ככה והייתי מדבר כזה  ,נורא סגור ,הוא היה מבחינתי וואו איזה כיף הבן אדם
בטוח בעצמו וזה יכול להיות ,זה בסדר ,אף אחד לא זורק עליו אבנים ואף אחד לא מנדה אותו"
( .)289-295הוא גם מתאר סיטואציה בה הרגיש נוח להוציא את גופו מהארון מול אחיו הסטרייט
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שניסה לרסן ולאלף את שחר וגופו באמצעות ביושו" :פעם אחת אח שלי ,הגדול ,נסענו באוטו
ואני לא יודע ,דיברתי על משהו באופן קולני ,והוא אמר לי שחר ,די כבר ,תפסיק לדבר כמו הומו.
זה לא נעים ,אנשים מסתכלים עליך ככה ,כאילו שוטף אותי על הצורת דיבור שלי ,ואני זוכר
שנורא נעלבתי ,כאילו מה אני יכול לעשות ,כאילו ככה אני .אמרתי לו אתה צריך לשמוח שאני
מדבר ככה איתך כי איתך אני מרגיש בנוח ,עם אנשים אחרים אני לא מסוגל ,אז תקבל את זה,
ואם אתה לא מסוגל לקבל את זה ,אז אני לא יודע מה תעשה כי ככה אני יכול לדבר איתך ,והוא

הבין" (.)520-529
כמו שחר ,גם איתי מתאר את היציאה מהארון של גופו ואת חשיבות הסביבה ההומואית בתהליך
קבלת הגוף" :שאני שיכור ועושה שטויות של הומואים ,רוקד מוזר ועושה דברים מצחיקים,
כשאני עם חברים אני מרגיש כאילו שאני ככה ואני הומו ואני בסדר ושטויות ,וידידה שקוראת
לי את ואני זורם איתה והכל נחמד .בעיקר זה יותר עם החברים ,החברים הבאמת קרובים"
( .)1266 -1264בניגוד לקטע הקודם בו מתאר איתי את הקיפאון של גופו בנוכחות גבר סטרייט,
כאן הוא מתאר את יציאתו של הגוף לחופשי -את לידתן של תנועות גופו "הטבעיות"
ו"האמיתיות" כאשר אינו "בארון" -בקרב סביבה אוהבת ומחבקת ,בה הוא וחבריו אף מתירים
לעצמם את החרות לשנות את החוקים הלשוניים -מגדריים.

בעוד הסיפורים הקודמים אפשרו הבחנה יחסית ברורה בין מצבים של דיכוי הגוף ושחרורו,
הסיפור הבא של עידן ,המתאר את השינויים היזומים שעשה בגופו ,מהווה דוגמא למורכבות
הניגוד הנ"ל ולקשר המורכב בין הגוף לזהות מגדרית ומינית" :כל הרצון לעלות במשקל זה
התחיל כאילו תוך כדי תהליך שבעצם רציתי לשנות את עצמי בכלל מקצה לקצה ,וגם לצאת
מהארון ...אתה בכל זאת גם גבר ,זה לא שאתה יכול כאילו להסתובב חמישים קילו ו .זה גם
הרבה הסטיגמות של הקהילה כאילו ,יש הרבה מאד כאילו אתה יודע ,השרירים נתפסים כזה
יותר כ .אבל זה לא ,זה לא התחיל כל-כך מהמקום הזה כמו שסתם ,רצון לשינוי ,ואז מתמכרים
[מצחקק] ,כאילו ,ממש מתמכרים ...וזה באמת הוכח מדעית שיש שחרור של האנדורפינים
מהמוח וזה גורם להרגשה טובה אז זה נהיה סוג של מפלט ...בהדרגה אתה אוהב את ההרגשה
הזאת ,אוהב את ה ...בגלל שגם התחלתי במצב מאד מאד נמוך גם עליתי מאד מאד מהר .העליתי
עשרה קילו בשלושה חודשים...פתאום כשהשתחררתי וחזרתי לעיר ...אז כזה כאילו מה עבר
עליך ,כאילו ,הלכת בן אדם אחד ,חזרת משהו אחר לגמרי .גם בתיכון ובצבא לא הייתי עם זקן,
לא הייתי ,לא הייתי עם תספורות כאלה [מצחקק] אז ...זה באיזשהו מקום משהו שאנשים לא
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אוהבים להודות בו ,אבל כשאתה יותר גברי במרכאות ,יותר נוח לך לצאת מהארון ,אני חושב .כי
אתה לא הסטיגמה...הכרתי מישהי שהיא התאמנה איתי והיא הייתה בי (בי סקסואלית) .ואז
יום אחד כאילו התחלנו לדבר והתחלנו זה ,כי היא סיפרה לי שהיא בי אז אני כאילו לא אמרתי
לה שום דבר .ואז היא שאלה אם יש לי חברה ואז אמרתי לה שאני הומו .היא כאילו הייתה
מופתעת ,לא יודע למה .ואת האמת שאז התחיל איתה תהליך שכאילו ,מאד מאד דרבן אותי .אני
כאילו ,להיכנס לכושר מבחינתי ולפגוש אותה זה ,זה ממש ,ממש כאילו דרבן אותי (.)250-285
עידן תופס את גופו הרזה כביטוי לנשיות ולכן מחליט להיכנס למשטר אימונים של הפיכת גופו
לשרירי יותר ,ולתפיסתו גברי יותר .כך הוא יוצר הדבקה בלתי נפרדת של גבריות והומואיות.
ביטוי הגבריות אינו מתבטא רק בשינויים הגופניים ,אלא גם בתיאור השינוי כמונע מתוך רצון
פנימי ואוטונומי ולא בגלל כניעותו לנורמות המקובלות אצל ההומואים לגבי הגוף הגברי
האידיאלי .נראה שעבור עידן ,חיזוק הגבריות הגופנית היה שלב מקדים שאפשר לו יציאה נוחה
יותר מהארון -קודם כל להיות גבר ,ורק אחר כך להיות גבר שונה ,וכל התהליך הזה היה חייב
לעבור דרך גופו ועיצובו המחודש .האנדרופינים שעידן מתייחס אליהם כחומר כימי האחראי על
תחושת האושר והעונג העובר ומשתחרר בין הנוירונים שבמוח ,חורג בקטע הזה ממסלול הרגיל
בגוף ,ובאופן מטאפורי מופיע במסלול העצבי של היחסים הבין אישיים במרחב הציבורי -חברתי
ומבטיח הנאה ותגמול למי שגופו עומד בקריטריונים המגדריים המקובלים .עידן למעשה מתאר
את הבנייתו החברתית והגופנית כ"הומו גברי" ( .)straight actingהאם מדובר בקבלתו הכנועה
את הנורמות הגבריות לגבי הגוף? האם מדובר בעניין של רצון חופשי וטעם אישי? אני סבור שאין
תשובות ברורות ופשוטות לשאלות אלו .מה שבטוח הוא שעידן מצא את הנוסחה המוצלחת
עבורו ,המצביעה על הקשר ההדוק בין עיצוב הגוף ושליטה בו לתהליך היציאה מהארון ועיצוב
הזהות הגברית -הומואית.

בניגוד לכל הדוגמאות הקודמות שהצביעו על הדיאלוג המתמשך בין אהבת הגוף לסלידה מהגוף,
בסיפורו של תומר מצאתי את הדוגמא היחידה לקבלה מלאה ושלמה של הגוף אפילו בתקופת
"הארון" .תומר מצליח לראות את גופו "הנשי" כאמצעי שיקדם את פיתוח זהותו המינית ויקל
עליו את היציאה מהארון" :אא[ ,מצחקק] אני חושב ,ממה שאני זוכר ,אמרתי ואללה ,זה יקל
עליי בחיים כאילו .במקום להגיד ואללה ,אני צריך להסתיר את עצמי ,אמרתי ואללה ,זה יקל
עליי בחיים כי אנשים כבר ישימו לב לזה" (.)1051-1053
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"עבודת הזהות" -היציאה מהארון לאורך זמן :הסיפור שלא נגמר
כאמור ,מסיפורי המשתתפים עולה שלא ניתן לדבר על יציאה מהארון ,אלא על ריבוי של יציאות
מהארון ,כאשר כל מסגרת חברתית חדשה וכל היכרות חדשה פותחת מחדש את הדיאלוג הפנימי
לגבי שאלת היציאה מהארון .בהתאם לכך ,בכל סיפורי המשתתפים במחקר היציאה מן הארון
מוצגת כתהליך מתמשך ,חזרתי והכרחי של בניית זהות מינית שונה בעולם הטרו -נורמטיבי ,ושל
התמקמות בקהילת השתייכות חדשה -הקהילה ההומואית .הם עושים זאת תוך כדי דיאלוג
מתמיד עם עצמם ועם תגובות הסביבה כלפי זהותם ההומואית.
אם כן ,נשאלות השאלות מהם מאפייני תהליך היציאה מהארון וגיבוש הזהות ההומואית לאורך
הזמן? האם הניסיון מביא עמו נינוחות וקלות רבה יותר ליציאות מהארון? האם דווקא קושי
ומורכבות? האם התהליך הוא קשה וקל בו זמנית? ואם כן מדוע? האם יציאה מהארון חד פעמית
מספיקה או שיש צורך להנכיח את הזהות כל פעם מחדש באמצעות יציאות נוספות מהארון ,מה
שאני מכנה "עבודת הזהות" -הביצועיות המתמדת של הזהות? מי עושה את "עבודת הזהות הזו"?
היחיד? הסביבה? שיתוף פעולה בין היחיד לסביבה?
משתתפי המחקר מתארים בסיפור חייהם את הטווח המורכב שבין היציבות לדינמיות בתהליך
היציאה מהארון לאורך הזמן" -עבודת הזהות" ,במעגלי ההתייחסות השונים בהם הם פועלים וגם
בהיבט הגופני.

"עבודת הזהות" ההומואית והנכחתה לאורך זמן
לאחר שמשתתפי המחקר יצאו מהארון בפני הוריהם והסביבה הקרובה להם ,הם החלו בתהליך
של ניסיון לגיבוש זהות הומואית .אולם נשאלת השאלה מהי משמעות היציאה מהארון? מה
הציפייה של היוצאים מהארון? האם הם מסתפקים רק בליידע את הסביבה לגבי נטייתם המינית
או שיש להם ציפייה לקיים שיח לאורך זמן לגבי הנטייה המינית ומשמעותה היום יומית ,כלומר
אורח החיים? באילו פרקטיקות הם נוקטים על מנת לעשות זאת ,דהיינו להנכיח את זהותם
לאורך הזמן ,אם בכלל?
עולה שככל שמתקיים שיח מתעניין ואוהד לאורך זמן על הזהות המינית ,הדבר מקל על הקשיים
הרגשיים של המשתתפים ,משפר את הקשרים הבין אישיים שלהם בכל מסגרות חייהם ,מקל על
תהליך היציאה מהארון הפנימי והחיצוני ומקל על תהליך בניית הזהות המינית ההומואית וזהות
העצמי בכלל .מסיפורי משתתפי המחקר ניתן לראות שחלוף הזמן מחזק את ביטחונם העצמי ,את
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הזהות ההומואית וזהות העצמי ,והופך את היציאה מהארון לנינוחה יותר ואת הפחד מתגובת
הסביבה למפחיד פחות.
לצד תיאורים של הצלחה בהנכחת הזהות המינית הגאה -בעיקר במעגלים הציבוריים יותר ,חלק
מהמשתתפים מתייחסים לקושי בתהליך זה .הם מיקדו זאת בעיקר בתחום המשפחתי ,דבר
שהתבטא בצורך שלא תמיד התממש לקבל לגיטימציה לזהותם המינית ,לאורח חיים הומואי,
ובשיח גלוי וחופשי עם משפחתם תוך קבלת תמיכה והתעניינות .למעשה ,נמצאה התאמה בין
תגובות ההורים ברגע היציאה מהארון של בנם לבין התמודדותם לאורך זמן :ככל שתגובתם
הייתה מקבלת יותר ,כך גם בהמשך הם הצליחו ליצור שיח עם בנם והמשפחה על הנושא ולעודד
את בנם לאורח חיים הומואי .ולהפך ,ככל שתגובתם ברגע היציאה עצמו הייתה שלילית ,כך גם
לאורך זמן הם התקשו לעודד את בנם לאורח חיים הומואי .עולה שההורים נדרשים בעצמם
לעבור תהליך של יציאה מהארון הפנימי והחיצוני ולקבל על עצמם זהות חדשה" -הורים של
הומו" .במקרים קיצוניים ,כאשר ההורים מתקשים בתהליך זה ,הם דחו את בנם ההומו
והשתמשו בטקטיקות שונות על מנת למנוע ממנו לקיים אורח חיים הומואי .דפוס התמודדות
הומופובי של ההורים והמשפחה הביא למצוקה רגשית משמעותית אצל הבן ההומו ,עד לכדי
מחשבות אובדניות וניסיונות אובדניים .כמו כן ,היחסים בינם לבין ההורה הדוחה נפגעים בצורה
קשה .עם זאת ,מצאתי שגם במקרים כאלו חלה לאורך זמן הפחתה בעוצמת ההומופוביה ,ונראה
שהמשפחה ,גם אם לא קיבלה את הזהות המינית של הבן באופן מלא ,הפחיתה את עוצמת
התנגדותה הגלויה לכך וחלה השלמה מסוימת שלה עם המצב החדש.
לפעמים ,יש צורך בגורם מתווך בתוך המשפחה שמסייע להורים להתמודד .שימוש במשאבים של
הקהילה הלהטבי"ת -כמו קבוצת תהיל"ה ,מסייעים להורים ,ומעניין שדווקא ההורים שקיבלו
את הנטייה המינית של בנם השתמשו יותר במשאב זה.
בסיפורי המשתתפים מצאתי שלושה דפוסי התמודדות עיקריים של ההורים לאורך הזמן :קבלה
ותמיכה ,קבלה ותמיכה מצד האם אך חוסר קבלה מצד האב ,וחוסר קבלה מצד שני ההורים.
הדפוס האחרון מאופיין בדרכי התמודדות שונים בין ההורים ,כאשר האם מקיימת שיח שלילי עם
הבן על הנושא ,בעוד האב מבטא את התנגדותו בעיקר באמצעות התעלמות ושתיקה.
מתוך הסיפורים עולה שהבנים לא התייאשו לנוכח הקשיים של ההורים לקבלם .הם ניסו שוב
ושוב להנכיח את זהותם ההומואית במרחב המשפחתי וההורי והבין אישי .הם נקטו בטקטיקות
שונות לשם כך כגון הבאת בן הזוג הביתה ,כתיבת מכתבים וניסיון לחשוף את הוריהם לכתבות
בעיתון וסרטונים באינטרנט שעסקו בנושא הזהות המינית השונה.

72

סיפורו של איתי לדוגמא משופע בדוגמאות לקשיים שתוארו לעי"ל ,אותם הוא קושר למוצאם
המזרחי ואורח החיים הדתי של הוריו .לאחר התגובה הראשונית ההומופובית של הוריו במהלך
היציאה מהארון עצמה ,הם נוקטים בטקטיקות שונות על מנת לשלול ביטויים של אורח חיים
הומואי מצד איתי ,כגון בידודו החברתי ומניעת קשרים רומנטיים " :ובאותה תקופה יצאתי עם
איזה מישהו מהצפון ...ואז אחותי אפרת התקשרה אליי בוכה ואמרה לי איתי אתה חייב לחזור
הביתה ,אימא בהיסטריה היא שוברת את כל הבית ...אבא שלי אמר לי אם אתה לא חוזר אני
מגיש עליו תלונה ...שישי בערב ,אז אבא שלי לקח את האוטו ,נסע עד לצפון ,תחשוב שהוא
שומר שבת  ...אני זוכר שהוא בא ,באיזה  23.00בלילה ,ביום שישי אל תשכח שהוא שומר שבת,
פיקוח נפש" ( .)636 -595הוריו הדתיים רואים בנטייתו המינית מחלה .בעוד האב בדרך כלל
מתעלם ומסתגר ,האם נלחמת ומנסה תרופות דתיות שונות על מנת לרפאו ..." :ואז תמיד הייתי
שומע אותה כזה ,בחוץ מדברת בטלפון עם רבנים ,ומנסה לעשות עליי כישופים .פעם אחת אני
חוזר הביתה ,לחדר ,אני מוצא ,אתה מכיר את השמן קדושה הזה שתמיד מחלקים?  ...כל החדר
שלי היה בריח הזה ,את הבושם שלי מרחה ,את המחשב ,הכל ,הכל ,הכל ...אני מוציא רואה
ספר רזיאל המלאך שהיא שמה לי מתחת לכרית ,זרקתי את זה ,העפתי את זה על הרצפה
שתראה שאני לא רוצה את זה ,היא החזירה את זה ,לקחתי את זה ,הלכתי לפח וקרעתי את זה
כל דף וזרקתי את זה" ( .)691 -682בסופו של דבר המלחמה בין איתי להוריו (בעיקר אמו) מתישה
את הצדדים והם מחליטים על הפסקת אש ומשלימים .אך מחיר ההשלמה הוא "שקט תעשייתי"
ודממת אלחוט לגבי זהותו ההומואית ,שקט שספוג בכאבי האהבה הנכזבת בין בן לאמו והכניסה
בחזרה "לארון" " :חזרתי הביתה ,היא שוב בכתה ,היא כל יום בכתה ,כל יום הייתה בוכה ,זה
לא היה מזיז לי כמעט ,מבחינתי אני מחזיר לה על מה שהיא אמרה לי .אז אמרתי לה אז את
רוצה לדבר? אמרה לי כן ,כן ,בטח .אני רוצה שתפסיקי להטריד אותי עם זה ולדבר עם כל
ה רבנים וכל הכישופים כי זה לא יעבוד עליי .היא אמרה לי טוב איתי הגלגל בחיים עוד מסתובב,
אמרתי לה הוא לא יסתובב ,את רואה את ממשיכה עם זה ,אז גם אני אמשיך עם זה .די ,די ,אני
מצטערת ,סליחה ,אני אעשה כל דבר כדי שיהיה לך טוב עכשיו ,אז תפסיקי ,אז תפסיקי
להטריד אותי עם זה וכל פעם להגיד דברים כאלה .היא אמרה טוב .מאז ,תיבת פנדורה .כלום.
לא מזכירים את זה ,כאילו לא היה ולא נברא" ( .)744-751כאבי הפגיעה של איתי מאמו והקושי
המתמשך שלה בקבלה לזהותו ההומואית ,פוגעים במרקם היחסים העדין בין השניים ואינם
מאפשרים לו לסלוח לה גם כאשר היא מתנצלת" :אמרה לי אני רוצה לבקש סליחה על כל מה
שעשיתי לך לפני שלוש וחצי שנים ,לא התנהגתי כמו אימא ,אני מתביישת במה שעשיתי ,אתה
הבן שלי ואני אוהבת אותך כמו שאתה ,זה לא משנה מה ומה תעשה בחיים ,אתה הבן שלי ...ואז
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היא הלכה ואני בכיתי איזה שעתיים ,אמרתי לעצמי שאני לא באמת סולח לה .כאילו סתם
אמרתי לה שאני סולח לה ,אני לא באמת סולח לה ,את לא באמת יודעת איך זה הרגיש להיות
מנוכר ,כי המשפחה שלי נורא פתוחה וכולם מדברים על הכל ,מספרים סיפורים ,ורק איתי לא
יכול להגיד כלום ,רק איתי שומר את הסודות שלו לחברות ...אבל היא אז אמרה לי את זה אבל
לא דיברה איתי על זה מאז .עד היום .כאילו כלום .עד היום ,נורא קל להגיד ,לזרוק" (.)775 -760
בסיפורו של איתי ניתן לראות את הקונפליקט המורכב בין הצורך לקבל הכרה מצד הוריו לבין
ההבנה לקושי שלהם" :אני גם לא שופט אותה .אני יודע שאנחנו מספרים להורים הם עושים
את אותו תהליך שאנחנו עוברים גם .נכנסים לארון ,גם מכחישים" (.)775-773
איתי אינו מתייאש ומנסה להנכיח את זהותו המינית על מנת ליצור עם הוריו שיח על הנושא
ולשתף אותם בחייו ,אך אביו בוחר פשוט להתעלם מכל ביטויי של הזהות המינית של איתי" :אני
י וצא עם מאור חצי שנה ,כל סופ"ש אני לא בבית ,והוא לא שואל למה ,הוא נורא עיוור ,הוא לא
רוצה לדעת .הוא כאילו הכל בסדר וזהו" ( .)140-142כמו ביציאה מהארון הראשונה בפני הוריו,
הוא נזקק לעזרתו של גורם מתווך על מנת לעורר שיח עם בני משפחתו(" :גילי) ישבה איתי ועם
אחותי אפרת ,ואז ישר היא אמרה לאחותי טוב אפרת יש לאיתי משהו לספר לך יאללה ,מה גילי,
טוב אני אספר לך ,איתי יוצא עכשיו עם מישהו ורוצה לספר לך את זה .ונורא הייתי בהלם
ואמרתי לה תודה אחר כך כי זה נורא עזר לי .ו ..אבל היא לא דיברה איתי ממש אחר כך על זה,
אני זוכר שאחרי כמה ימים ישבתי עם אחותי ואמרתי לה שאני נפרד .הוא היה נורא נורא קנאי.
אבל היא לא שאלה יותר מידיי ( .)856 -852איתי נתקל בתגובה מורכבת ומבלבלת של הקשבה
לצד שתיקה .לאחר והוא ואמו הגיעו להסכמה על "הפסקת אש" ,איתי אינו מסתפק בכך ורוצה
מעורבות ונוכחות רבה יות ר של אמו בחייו .הוא עושה זאת באמצעות מתן נראות לקשר עם בן
זוגו והנכחתו בחיי היום יום של משפחתו ותקשורת באמצעים עקיפים" :כל סופ"ש אני יוצא
מהבית ושיקרתי וזה עשה לי רע ,כי אני לא אוהב לשקר לה ,וכתבתי לה מכתב שאני יוצא אתו,
ושהיא תדע את זה ,השארתי לה את זה בתוך הכרית ,ואמרתי לה השארתי לך מכתב בתוך
הכרית ואני רוצה שתקראי אותו" ( .)791 -789מאוחר יותר " ...הבאתי אותו הביתה ,הוא ישן
אצלי כמה ימים ,והיא (אימו) פגשה אותו פעמיים בבוקר ולא אמרה לי על זה כלום ,כנראה
עשתה אחד ועוד אחד" ( .)807 -805הבחירה במילים "לא אמרה לי על זה כלום" מבטאת את
השניות והעמימות המורכבת של השתיקה בסיטואציה :האם אינה מתנגדת בגלוי ובאופן מילולי
לזוגיות ההומואית של בנה ,אך גם אינה מאשרת אותה באמצעות התעניינות .התגובות של אמו
ואחותו משאירות את איתי במצב מבלבל של "לא פה ולא פה" .מחד -הן לא דוחות אותו במופגן
כמו בעבר ,דבר המשאיר אצלו ציפייה לעתיד ורוד יותר בו הן יתעניינו בו ובחייו .מאידך -הצורך
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בהתעניינות שאינו מקבל מענה משחזר שוב ושוב את תחושת הדחייה והבדידות .נוצר אצלו מעגל
מתסכל החוזר על עצמו של קבלה חלקית ,ציפייה לקרבה ואכזבה.
גם עידן מתאר א ת ניסיונותיו לעורר התעניינות ושיח בינו לבין אמו .היציאה מהארון שלו בפני
אמו הייתה "טרייה" כאשר ראיינתי אותו ,ולמרות שתגובתה לא הייתה קיצונית כמו במקרה של
איתי ,הוא מתאר את המורכבות ואת חשיבות ממד הזמן בתהליך " :אז סיפרתי לאימא שלי,
לפני שבעה חודשים .אתה יודע ,אנחנו עדות המזרח כאילו ,זה לא התקבל בצורה מאד ,מאד מאד
כאילו ,זה .זה לא שהיו פרגונים מטורפים ותמיכה מטורפת .ברור שמן הסתם קשה לה עם זה,
אבל לאט לאט מתחילה ...מתחיל לחלחל לה משהו בפנים" ( .)27-30מי שתמך בו בתהליך מול
המשפחה היה אחיו הצעיר ממנו" :אח שלי הקטן אא הוא בן עשרים ואחת .באמת שכל הדרבון
לצאת היה ממנו ,כי ,הוא מאורס למישהי שכאילו ,היא באופן קבוע אמרה לו שהוא צריך לדבר
איתי על הנושא הזה" ( .)55-57לאחר היציאה מהארון הייתה התרחקות בינו לבין אמו":
"הייתה התרחקות ,הייתה גם תקופה שהעדפתי לא לדבר איתה" ( .)575לנוכח העדר השיח על
זהותו המינית ,עידן מנסה ליצור שיח עם אמו ,להקל עליה בתהליך שלה ,ולסייע לה להכיר
בצרכיו באמצעות שימוש בניסיון החיים של הורים של דמות ציבורית מוכרת שגם יצאה מהארון:
"זה עדיין לא עולה כל-כך לפני השטח ,למרות שלפני שבועיים שהייתי בבית אז הייתה כתבה
על אורנה בנאי ,ועל איך שההורים שלה .כשהם התראיינו בכתבה אמרו שהיום הם מתחרטים
על זה שהם לא ,לא תמכו בה ,ואמרו לה לא לספר .ובדיוק ישבתי אתה בסלון ושמתי לב שהיא,
שכבר ערב ושהיא קצת מנמנמת .בכוונה הערתי אותה ואמרתי לה שמאוד חשוב שהיא תראה
את זה .אז היא באמת ,אני מקווה שמשהו חלחל לה" ( .)601-605מתיאורו של עידן עולה כי
תגובות אמו היו "פושרות"; לא דחייה אבל גם לא קבלה שלמה .הוא קושר תגובות אלו למוצא
המזרחי של אמו ,אבל מסיים בנימה אופטימית המדווחת שאמו מפנימה בהדרגתיות איטית את
המצב החדש.
מעבר למור כבות שתוארה בסיפורים הקודמים ,סיפורו של תומר מציג מורכבות נוספת הקשורה
לתגובות שונות של ההורים .בעוד אמו מקבלת את זהותו המינית השונה ,אביו סירב לקבל זאת
ולתת לכך לגיטימציה .בנוסף ,מעבר ליציאה מהארון כפעולת יידוע לגבי הנטייה המינית ,הצגת בן
הזוג בפני המשפחה מהווה יציאה מהארון נוספת מסוג של הנכחת אורח חיים הומואי -פעולה לה
האב מתנגד .אך לאורך הזמן ,לאחר שתומר עשה ניסיון אובדני ,האב "התרכך" והתחיל לעבור
תהליך יציאה מהארון כאבא של הומו ,כאשר האם משמשת כמתווכת" :אמרתי לאבא שלי שאני
מעוניין להביא את הבן זוג שלי ,אני מעוניין שהוא יכיר אותו קודם ,שהוא יבוא הביתה.
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ומבחינתי זה הישג מאד מרשים ש ,אבא שלי בהתחלה אמר אין מצב .בהתחלה הוא אמר לי אין
מצב ,זה לא יקרה .אז אמרתי לו ,אני מכבד את הדרך שלך ואת הזה שאתה עדיין לא מוכן לזה,
ותדע שסביר שהוא יבוא לחתונה (של אחיו הגדול)  ...ואז אימא שלי באה ,באה אליי לחדר
ואומרת לי ,אבא הסכים שתביא אותו הביתה ,את הבחור .הסכים ואין לו בעיה עם זה והוא אומר
שזה ,שהוא רוצה להתמודד וזה חשוב לו שאם אני רוצה להרגיש הכי בבית ,שאני יביא אותו"
(.)181-187
כמו אצל תומר ,גם דולב מתאר פערים בסגנון ההתמודדות של הוריו .בעוד אמו מתקשה אך מנסה
להתמודד ,אביו נמצא בהכחשה מתמשכת" :אה ,אתו פשוט הגעתי למצב ,להסכמה שלא
מדברים על זה .הוא מאד ,אולי מכחיש .למשל בחתונה של בן דוד שלי ,אולי חודשיים אחר כך
(אחרי היציאה מהארון) ,הוא אומר -בקרוב אצלך ,כזה ,בקרוב נראה אותך מתחת לחופה עם
בחורה .ואני אמרתי לו – לא ,זה לא יקרה ,לא בקרוב ,ולא ברחוק .וכדאי שתפנים את זה" (247-
 .)250הוא גם מתאר כיצד חלוף הזמן סייע להוריו למתן את התנגדותם לזהותו המינית ולאורח
חייו ההומואי" :כבר כמעט חצי שנה ,אבל זה עדיין קשה להם .שבוע אחרי שסיפרתי להם
יצאתי למצעד בירושלים והם לא ממש היו מרוצים הם באותו זמן היו בבית מלון והם היו
אמורים לחזור באותו יום והם שמעו ממני בטלפון שאני כבר שם בירושלים ,ואז כזה ,תחזור
עכשיו או שאני לא אדבר איתך יותר בחיים ,כאילו .אימא שלי לקחה את זה קיצוני .חוץ מזה
אבל סה"כ זה רק שיפר את המצב ,הפסיקו להציק לי כשאני יוצא מהבית בין היתר כי היא
רצתה לדעת לאן אני הולך ,והיום יחסית מתמודדים עם זה יפה .זאת אומרת אני יוכל לדמיין
מצב שאני אביא את הבן זוג הביתה אם יהיה לי וכאלה דברים" (.)17-23

עד כאן תוארו קשיים ברורים של ההורים לקבל את הזהות המינית של בנם ,הן ברגע היציאה
מהארון והן לאורך הזמן .קשיים אלו מתבטאים לרוב בדחייה ברורה ובהעדר שיח רציף ואוהד על
הזהות המינית מצד ההורים .אולם מתוך הסיפורים עולה שגם כאשר ההורים מגיבים בחיוב ברגע
היציאה מהארון ,המורכבות עדיין קיימת ומתבטאת ב"רגרסיות" זמניות ,בצורך שלהם בזמן
בכדי לעבד את היציאה מהארון לאורך הזמן ,בדיקת משמעות הדבר עבורם ועבור המשפחה
וגיבוש דרכי התמודדות קצרי טווח וארוכי טווח .בין דרכים אלו עולים הסתייעות במשאבים
הפנימיים של הקהילה הלהטבי"ת כגון קבוצות סיוע להורים ולנערים.
לירון לדוגמא מתאר את הקבלה האוהדת שזכה לה מצד הוריו ,הן בעת היציאה מהארון והן
לאורך הזמן ,וסבור שסגנון התמודדותם הזה קשור להשקפת עולמם הליברלית .קבלתם
מתבטאת בקיום שיח אוהד וכנה על נטייתו המינית ,אורח החיים ההומואי ועידודו לכך .גם כאשר
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אמו מדברת אתו על הקו שי שלה ,היא ממסגרת אותו לא כהסתייגות מהנטייה המינית אלא
בדאגה הורית לבנה בשל ההומופוביה הסביבתית ..." :ואחר כך שהיו לי שיחות עם זה עם
ההורים אימא שלי אמרה לי שהסיבה היחידה שקשה לה עם העובדה שהעולם יהיה אכזר
אליי .ההורים שלי הם אולי הדבר הכי שמאלני בעולם כאילו לא הפריע להם בכלל ,שום זה ,גם
כשהתחלתי לצאת עם הבחור אז הם הקפיצו אותי ,תמיד היו נחמדים ,באמת ,אף פעם לא ראיתי
איזשהו קושי בתחום הזה" (.)310-314
גם שחר זכה לקבלה אוהדת מהוריו ,אך נעלב כשהוריו אמרו לו בזמן היציאה מהארון שהם כבר
ידעו .עושה רושם שהוריו היו מוכנים מראש לאפשרות שהוא הומו ,דבר שאפשר להם להיערך
לכך מראש ולשחר לקבל גיבוי ותמיכה רגשית ומעשית בזמן היציאה ולאחריה .לאחר יציאתו
מהארון בפניהם ,שלושתם מגבשים אסטרטגיית התמודדות במסגרתה הם יספרו לאחיו הגדול,
שחר ילך לשוחח עם אישיות ידועה בקהילה ,יתחיל להשתתף בקבוצת "איגי" (נוער גאה) והוריו
בקבוצת תמיכה להורים של הקהילה8 -תהיל"ה .לצד יכולת הקבלה וההתארגנות המרשימה,
המשפחה עדיין זקוקה לפרק זמן ראשוני לעיכול החוויה וישנה גם "רגרסיה" זמנית בקבלה:
"אבא שלי היה איזה שלב כזה שהוא החליט שאולי אני קצת מוותר לעצמי ,אולי זה לא באמת
כזה...אני זוכר את המשפט שלו :שהוא אומר לי כזה אתה יודע בא לי שיקרה יקרה נס חנוכה
כזה ותגיד לי שלא ,אתה חוזר חזרה ממה שאמרת .ואמרתי לו שאני לא חושב שיקרה נס כזה,
אני לא חושב שזה מה שהולך לקרות .וזהו .זה היה המשבר שלנו" ( .)227-230בהדרגה ,זהותו
המינית וייחודיותו של שחר הופכת לחלק משגרת חיי המשפחה ולנושא מדובר בבית(" :בהתחלה)
לא דברנו על זה המון ,זה לא היה משהו ,אבל ככל שהזמן עובר הם דברו על זה יותר ,היום
מדברים על זה חופשי בבית ...שחר מתי אתה מביא חבר? שחר תפסיק להיות כזה הומו ,אח
שלי הגדול .אםם ..סתם אמירות כאלה של כאילו ,רואים איזה מישהו בטלוויזיה ,אז שחר אתה
מצליח לזהות? הוא כזה? הוא כזה? כל מיני כאלה  ...זה מדובר ,זה קיים .כאילו אימא שלי
מחכה שאני אביא חבר ,זה כזה" ( .)236 -231עולה שקבוצת תהיל"ה לעזרה עצמית של הורי
להטבי"ם נתפסה בעיני שחר כמשמעותית עבור הוריו ולפיכך מסייעת גם לו בתהליך היציאה
מהארון לאורך הזמן" :ואםם ..ההורים שלי גם הלכו לקבוצת הורים של תהיל"ה וראיתי את
השינוי ואני חושב שהמון מהפתיחות הזאתי והקבלה שיש להם כרגע זה בגלל שהם היו בקבוצה

 8תהיל"ה -ראשי תיבות של תמיכה להורים של לסביות ,הומואים טרנסג'נדרים וביסקסואלים .זו עמותת תמיכה
של הורים למען הורים .בין שאר הפעילויות של העמותה ,היא מפעילה קבוצות לעזרה עצמית ברחבי הארץ-
קבוצות הור ים המסייעים להורים להתמודד עם זהותם המינית של ילדיהם ,תהליך היציאה מהארון ואורח החיים
הגאה .מתוך אתר העמותה .www.tehila.org.il
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הזאת ,כי גם לי וגם להם ,הם הצליחו לראות אנשים שעובד להם הכל בסדר ,שהם חיים עם זה
והמשפחה לא התפרקה כי זה לא רק לקבל את זה זה גם לחיות עם זה תכלס .זה להביא את
החבר ומשפחות והכול" (.)267-271
את הצורך בפרק זמן להתארגנות והסתייעות בקבוצת תהיל"ה להורים ניתן לראות גם בסיפורו
של דורון; למרות שהוריו היו לכאורה "מתורגלים" כי אחיו הגדול כבר יצא מהארון כמה שנים
מוקדם יותר ,ואולי דווקא בגלל זה ,הם היו זקוקים לפרק זמן לעצמם" :אפשר להגיד בשבוע
שבועיים הראשונים קצת יותר מתיחות ובעצם זה הסתדר מעצמו אני חושב ,כי על הנושא עצמו
באותה תקופה לא דיברנו .רק שנים לאחר מכן כשהתבגרתי ,וזה נהייה יותר פתוח אז כן נוצר
איזשהו שיח בנושא" (" .)38-40ולאחר מכן הם הצטרפו גם לארגון תהיל"ה של ההורים ושם
נראה לי שהם קיבלו קצת יותר תמיכה ,ורק בסביבות הצבא ,גיל  20ככה באמת דיברנו על זה
בחופשיות" (.)64-66
חלק מהסיפורים מתארים את הבחירה של המשתתפים להישאר בארון בפני חלק מבני המשפחה-
לרוב האחים ,לא רק מתוך חשש מתגובתם ,אלא גם מתוך הבנה שלארון יש גם תפקיד הגנתי
שנועד למנוע הומופוביה כנגד בני המשפחה.
בסיפורו של איתמר לדוגמא ,למרות שהיציאה מהארון בפני הוריו הייתה "חלקה" וטובה ,קיים
החשש לצאת מהארון בפני האחים" :האחים שלי זה הכי חשוב לי בחיים ,הם הכי חשובים לי,
אנחנו גם בקשר מאד טוב .ואני לא יכול לספר להם כאילו כרגע ,אני לא מצליח .אני ,אני לא
יכול ,כי אני ,אחד ,אני מפחד שאם אני יספר להם וזה כבר ייצא וידעו בקיבוץ יצעקו להם אח
שלכם הומו ,ולאחותי הקטנה ולאחי הקטן אני לא יכול שיעשו להם דבר כזה" (" .)673-675ואני
גם לא יודע איך להגיד להם את זה .התייעצתי על זה עם אמא שלי והיא אמרה לי ,תתחיל להביא
את חבר שלך פשוט הביתה .הם יכירו אותו בתור חבר ...וכזה הוא בא כמה פעמים והם פגשו
אותו ומטיילים איתו וצוחקים איתו והם ...כמו שהבאתי חברים מהצבא ודברים כאלה .הוא בא
בתור חבר אז הם יגדלו לתוך זה ,כאילו ,הם יבינו ,זה .אז זה נושא שקשה לי עם האחים ,זה הכי
קשה ,זה הנקודת חולשה הכי גדולה שלי ,הכי גדולה האחים שלי .כי אני לא יכול שיעשו להם
את אותם דברים ,אני לא יכול שיצעקו להם ,אני לא ,לא יכול" ( .)684-692איתמר נמצא עדיין
בתוך הארון בפני אחיו .לארון פה יש תפקיד הגנתי כי הוא בכנות דואג לאחיו ורוצה למנוע מהם
את הדחייה החברתית ממנה סבל כמתבגר בקיבוץ בו גדל .אבל לא רק .הארון פה מתקיים גם
בגלל שהוא כנראה נבוך ואולי חושש ולא יודע כיצד לספר להם .אמו מציעה פרקטיקה של הגדרת
זהותו כהומו דרך מעשים והתנהגות ,עצה שאיתמר מקבל אך יש לה גם מגבלות ,היות ולא בטוח
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שאחיו מבינים שהחבר שהוא מביא הוא בן זוגו .כך ,פרקטיקה זו ,עשויה להיות גם סוג של
השתקה.
בדומה לאיתמר גם זיו מתאר את החשש לצאת מהארון במקום מגוריו בעיר קטנה ,בשל החשש
מתגובות הומופוביות כלפי המשפחה" :אני עד היום כביכול לא יצאתי מהארון בעיר הקטנה
שלי ,אני כביכול לא סיפרתי לאנשים בפומבי כי אני מרגיש לא נעים מההורים שלי ,ומהאחים
שלי ,ולא בא לי שהם יהיו המושא ללעג ולשמועות האלה .זה לא כיף להיות הומו בצפון ,כי ,כי
ההיי סוסייטי של תל אביב והמרכז לא הגיע אלינו" (.)1013-1016
היציאה מהארון במעגל המרוחק יותר והתמודדות עם הומופוביה
היציאה מהארון מתרחשת לא רק במעגלים הקרובים של ההומו ,אלא גם במעגלים רחוקים יותר
כגון צבא ,מקום עבודה ובמפגשים אחרים עם הסביבה ההטרו -נורמטיבית .בשל אופייה הציבורי
לעיתים של היציאה מהארון ,פעולה זו יוצרת מפגש בלתי נמנע עם יחסי הכוח בין המיעוט המיני
לחברה ההטרו -נורמטיבית וההומופובית .התעוררות הכעס הוא תוצר בלתי נמנע והמשתתפים
מתארים בסיפוריהם תגובות הומופו ביות שונות כלפיהם ואת הדרכים בהם הם מנסים להתמודד
איתן .עולה שהצד השני -הסטרייטים ,חשים לעיתים מבוכה ובורות כלפי הומואים המתבטאת
בתגובות כגון שליליות כגון דחייה ,התרחקות ,כעס וניסיון לחנך את ההומו להתנהגות "נאותה".
לצד זאת ,קיימות גם תגובות חיובית כגון הכרה באי הידיעה ,התעניינות ורצון ללמוד על נושא
הנטייה המינית ואורח החיים ההומואי .המשתתפים גם מתארים את התגובות שלהם עצמם כלפי
העולם הסטרייטי ,תגובות כגון התקוממות אקטיבית ומילולית כנגד הומופוביה ,הסברה ומתן
מידע ,שתיקה ,הסתגרות ואי ודאות .נראה שהמשתתפים לעיתים חשים תחושת שליחות כלפי
הקהילה ההומואית ומבינים שתגובתם הנוכחית היא בעלת השפעה על יחסם הכולל של האחרים
כלפי הקהילה.

בסיפורים הבאים מתוארות תגובות של שתיקה כתוצאה מחוסר אונים הנגרם מהומופוביה
סביבתית.
הדוגמא הבאה של שחר היא מעניינת .הוא מתאר את תחילת עבודתו במפעל בו כולם כבר ידעו
מראש שהוא הומו .ועם זאת ,הוא מתאר מבוכה ושתיקה הדדית שלו ושל הקולגות שלו לעבודה
בכל הקשור להיותו הומו" :כאילו כולם ידעו שחר הומו והוא הולך לבוא לעבוד במפעל .ובמפעל
יש קומה סטרילית שם אני עובד ,אתה בא ומחליף לבגדים אחרים ...אתה נשאר רק עם גרביים
ותחתונים ואז שם בגדים חדשים ...שאתה נכנס יש אזור כזה של תאים מרובעים ...ואני שכל
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הזמן שאני בא האזור של התא שלי מתפנה ...מפונה מאנשים ...כאילו ,זה מצחיק ,אני אומר את
זה מצחיק אבל באותו רגע הרגשתי רע ,הם אשכרה היו מפחדים להוריד לידי את המכנסיים,
ברמה הזאת .ולקח זמן הם ראו שאני לא נושך ושאני לא מסתכל להם על התחת או אני לא יודע
מה ,שאני כאילו מתלבש" (" .)482-490הם כאילו פחדו ממני ,חברים שלי מספרים ,אנשים
כאילו באו אליהם עם שאלות ,אבל מה הוא לא יסתכל ,מה הוא לא זה ,וחברים שלי כאילו לא אל
תפחדו הוא לא יעשה לכם כלום ,הוא בסדר ,הוא בחור טוב ,אין מה לפחד ממנו" (.)497-499
תגובת חבריו לעבודה של שחר מאופיינת במבוכה ופחד מפני המפגש עם הזר -עם ההומו .מהשיח
המתואר שלהם עם חבריו הקרובים של שחר ,עולה שההומו הצטייר בעיניהם כחסר טאקט
חברתי ונטול עכבות מיניות .שחר מתאר את השתיקה שהייתה לגבי זהותו המינית ואת הדרך בה
היא נשברה" :ונראה לי עבדתי שמה איזה חצי שנה ראשונה ,אף אחד לא שאל אותי על היותי
הומו ואני לא דברתי על זה עם אף אחד ,למרות שכולם דיברו על זה" .)492-494( "...יש שם
מנהל מאוד גס כזה ...שפשוט היה מתחיל לדבר איתי על זה ,מצד אחד שמחתי אבל מצד שני
הוא היה ממש מביך אותי עם האמירות שלו ...היית הולך עליו אה ,היית הולך עליו .דניאל,
מספיק זה לא נעים ...ואני מסתכל אליו ,לא יודע איך לאכול את זה ...הוא כל פעם הוא שואל
אותי שאלות ,כמו הילדים האלה מכיתה א' ,אבל מה זה לא כואב ,מה ,וזה לא זה ,ככה ,שאלות
כאלה ,בחור מצחיק .והוא שבר את זה" ( .)500-512השתיקה לגבי זהותו המינית של שחר אופפת
את המפעל ,ומי ששובר אותה עושה זאת בצורה גסה ,פולשנית ,ילדותית וחסרת טאקט .ועם זאת,
נרא ה ששחר מחבב אותו ,מאחר והוא מעדיף את אי הנעימות הזמנית של השיח הגס מאשר את
השתיקה הרועמת שמביאה לבורות ולתגובות הומופוביות כלפיו.
הסיפור הבא של דורון הוא מעט יוצא דופן ,כי הוא מתאר תגובה הומופובית קיצונית ומתעללת
כלפיו מצד מורה ,כאשר עדיין היה צעיר ובארון" :המורה המחנכת ,היה משהו ,הזמינו תלמידי
בית ספר לטקס יום העצמאות .ו...אתה יודע מי שרוצה ללכת שיצביע ובערך כולם הצביעו ואני
הייתי תלמיד די טוב ,כאילו הייתי תלמיד טוב והנחתי שהיא תבחר בי כי אני תלמיד טוב ...והיא
לא בחרה בי .ואז בהפסקה היא אומרת לי אתה רוצה לדעת למה לא בחרתי בך? אז אני אומר לה
למה .ואז היא אמרה לי כי הומואים זה לא לתפארת מדינה ישראל ....בקיצור ,ואני כולה ,הייתי
בכיתה ז' ,אפילו אני בעצמי אפילו לא הודיתי על עצמי שאני הומו ,והיא באה והנחיתה עליי את
הפצצה הזאת ו..לא סיפרתי את זה לאף אחד שנים" ( .)273-282בסיטואציה זו ,וייתכן שבשל
גילו הצעיר ומערך הכוח הברור ,הוא נאלם דום ולא יספר על כך במשך שנים רבות .דורון שעובד
במשטרה מתאר סיטואציה מבלבלת נוספת שבה הגיב בשתיקה ,אולי בגלל זיכרון הילדות" :אני
לא יודע אם מה שאני אספר לך תקרא לזה תגובה הומופובית אבל אני אספר לך בכל זאת .לא
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מזמן דווקא ,הגעתי להחנות את הרכב ,את הניידת ,בלילה ועמדו שם כמה בלשים פשוט איך
שירדתי ,אספתי פשוט חבר ,סטרייט לחלוטין ,וירדתי כי רצינו לשבת בארומה ליד .ואספתי
אותו וירדנו מהאוטו ופתאום הם השתתקו ובהו בנו .זה גם סוג של הומופוביה .כאילו ,או שזה
פשוט עניין אותם ממש ,לא יודע ,אבל לדעתי זה היה סוג של הומופוביה ( .)152-157דורון
מהסס האם לסווג את המקרה הנ"ל כתגובה הומופובית .יש להיסוס זה משמעות חשובה ,מאחר
ואי הודאות היא אחת מהתוצאות המורכבות וההרסניות יותר של מיעוט מדוכא .אי הודאות של
דורון לגבי משמעות השתיקה הפתאומית של הבלשים יוצר אצלו מעין מצב רגשי כאוטי ,מעין
אובדן זמני של בוחן המציאות .מצב זה נוצר מתוך הקושי לזהות מצב של דיכוי כדיכוי ,דבר
שעלול למנוע מדורון מתן לגיטימציה לתחושותיו הלא נעימות בסיטואציה ,לאשמה פנימית וכעס
מופנם כלפי עצמו על עצם המחשבה שהוא מאשים את הזולת בהומופוביה .בכך מופחתת יכולת
ההתנגדות שלו .ניתן לקרוא את הסיפור הנ"ל גם באופן סימבולי :הבלשים מהווים את כוח
השיטור והבילוש של החברה ותרבות ,אותו כוח המסמן ושומר על גבולות האסור והמותר,
המוסרי והלא מוסרי .בהקשר הנוכחי ,עיניהם הפעורות לרווחה -הן עיניה של החברה ההטרו-
נורמטיבית ,עיניו הצופות והמשתקות של "האח הגדול" ,המביישות ומזהירות את ההומו
וההטרוסקסואל כאחד מחציית הגבולות המיניים -רגשיים המותרים .הן מזהירות את ההומו לבל
יעז לצאת בגאווה עם זהותו מפתח המרחב האישי שלו אל המרחב הציבורי ,ואת הסטרייט הן
מזהירות לבל יכרות ברית עם אותו ההומו.
תגובת ההלם והשתיקה לנוכח הומופוביה מתוארת גם בסיפורו של לירון ,שיצא מהארון בפני חבר
לטירונות וזכה לתגובה חריפה בשליליותה ,מאיימת ואלימה" :ואנחנו מדברים ,אתה יודע,
מעבירים את השמירה ,ואז איך שהוא הוא שאל אותי מה אין לך חברה או משהו כזה? ...אני
עושה לו לא אני הומו .ואז הוא נכנס לשוק טוטלי ,ואז הוא התחיל לספר לי דברים מזוויעים
כאילו ,אחד האנשים היותר הומופוביים שפגשתי ...ואם יהיה לו בן שהוא הומו הוא יכסח אותו
מכות עד שהוא יהפוך לסטרייט ופה ושם ...אני כל השמירה אמרתי לעצמי מעניין אם הוא ירה
בי כאילו במהלך השמירה ...האיום היחיד שלו היה שאם אי פעם הוא ישמע שעשיתי ילד או
אימצתי ילד הוא יהרוג אותי" (.)423-432

בחלק מהסיפורים ניתן לראות את מורכבותה של השתיקה לנוכח הדיכוי .מדובר בשתיקה רועמת
המכילה בתוכ ה התקוממות שונה ולא בהכרח ויתור על המאבק ללגיטימיות של הזהות
ההומואית.
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דוגמא לכך מוצאים בסיפורו של זיו" :החלק המתסכל שזה שאני לא מתחבר למשפחה שלי כי
אני לא יכול להיות אמתי איתם ,כי...אני סוג של שואלים זיו יש לך חברה? אני אומר לא פשוט,
ואימא ואבא מיד דופקים בי מבט של זיו ,ו ,..ו ,..המשפחה שלי לא טיפשה ,הדודים שלי והבנות
דודות שלי הם לא טיפשים ,ברור להם מאליו שאני הומו ,יש לי אותם בפייסבוק ,הם רואים
פוסטים ,אני לא מפרסם דברים פרובוקטיביים אבל פה שם משהו עלה" ( .)186-190ניתוח יחסי
הכוח בקטע הנ"ל מסייע בהבנת העושר והרבדים השונים של נושא הכוח :זיו לכאורה מכבד את
רצון הוריו שיישאר בארון בפני המשפחה המורחבת .לכאורה הכוח והשליטה על תהליך היציאה
מהארון של זיו בפני המשפחה המורחבת נמצא בידם ומתבטא במבטם המקפיא כלפיו .אבל הרבה
דברים בעלילה כאן הם לכאורה .זיו כבר יצא מהארון בפני משפחתו המורחבת בדרך עקיפה
באמצעות המרחב הווירטואלי המאפשר לו להתקומם נגד הוריו .פעולה זו משנה את מערך הכוח
הגלוי ומגחיכה את טקטיקת הארון של הוריו של זיו בכך שהיא הופכת את הסוד הפרטי לסוד
הגלוי ביותר במשפחה .היא גם משנה את מיקומו של הסוד ואת משמעותו .הסוד "זיו הומו"
שמופקד אצל זיו והוריו ,הופך לסוד של "אנחנו יודעים שאתה הומו והוריך חושבים שאנחנו לא
יודעים" שמופקד אצל זיו ומשפחתו המורחבת .ולמרות שזיו ומשפחתו המורחבת שותפים לסוד,
הוא עדיין מתוסכל מההחמצה שביחסים איתם .הסוד אינו מדובר בגלוי ,דבר שמצביע שוב על
חמקמקותו ונזילותו של הכוח ועל חשיבות היציאה מהארון והשיח על הזהות המינית לאורך זמן.
גם כאן ,פעולת היציאה מהארון נתפסת לא רק כפעולת יידוע ,אלא גם כאמצעי להעמקת הקשרים
עם האנשים המשמעותיים.
מורכבותה של השתיקה עולה גם מהסיפור הבא שבו דולב מתאר מפגש עם רב ,אליו נשלח בעל
כורחו ע"י אמו ודודו" :ונסענו ,חיכינו בתור שעה ,מסתבר שהיו שם כמויות של אנשים שכנראה
לא עובדים ביום חמישי בבוקר .פשוט ישבו שם והתפללו .תור של מאות על גבי מאות .היו שם
איזה אלף בכל הבניין .כאילו ,ילדים משחקים על הרצפה ,ו ,לא יודע ,מזעזע .חיכינו משהו כמו
איזה שעה ואז הרב בא .ואני רואה את דוד שלי לוחש לו משהו באוזן ,מביא לו איזה פתק,
מאימא שלי כמובן .והרב לוקח אותי ,מחזיק לי את היד ואז הוא כאילו נרדם עלי ,את יודעת,
הדרך שלהם להפגין רוחניות .ואז הוא לוחש לי באוזן שאני בן אדם טוב ,ואני צדיק ,ואסור לי
ללכת בדרך הזאת .והדין הוא סקילה באבנים .ומי ייתן ואלוהים ימצא לי אישה כשרה ,ובית
כשר בישראל ,וכל מיני דברים כאלה .שמעתי את הדברים האלה וזה כל כך הכעיס אותי שאני
מפסיד יום עבודה בשביל לשמוע את הבולשיט הזה" ( .)273-281לכאורה ,הסיטואציה הנ"ל
מתארת מערך כוח ברור שבו מנצחת הדת השמרנית ,המיוצגת ע"י הרב ,את דולב -ההומו הצעיר
שאיבד את דרכו המוסרית .בסיטואציה עצמה דולב שותק ולכאורה מקבל את הדין .אולם,
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דחייתו של דולב את מערך הכוח הגלוי מהווה סוג של התנגדות מצדו .לא פחות חשוב מכך ,הדרך
בה מספר דולב את סיפורו כבר משנה והופך את יחסי הכוח שתוארו לעיל ,כאשר הוא מגחיך את
הסיטואציה ומתאר אותה באופן ביקורתי רווי כעס .במובן זה ,הריאיון עצמו הוא אמצעי
המאפשר לדולב את יכולת ההתקוממות באמצעות הבחירה לספר את הסיטואציה ו"המציאות"
בדרך אותה הוא תופס.

בנוסף לתגובות השתיקה המורכבות שתוארו לעיל ,משתתפי המחקר מתארים גם תגובות של כעס
ותוכחה כלפי ההומופוביה.
לירון לדוגמא מתאר כיצד הפך סיטואציה מורכבת במהלך הטירונות כהזדמנות לא רק לצאת
מהארון ,אלא גם להגחיך ולבייש בחזרה את ההומופוביה ההטרו -נורמטיבית המפלה בין דם
לדם" :בשבוע הראשון (לטירונות) רצו שנתרום דם ,וכל הקטע של הסעיף שהדם שלך לא יכול
ללכת לאנשים אם אתה הומו ,לא ,לא אם אתה הומו ,אם שכבת עם גברים ,מ  ,1977שזה סעיף
מטומטם ...בכל מקרה ,אז ,אז כל פעם ,אז בצבא ממש מעודדים אותך לתרום ,לתרום ,לתרום,
אז הם באו והעמידו אותך בח' ומי לא תורם ולמה ,וכל אחד צריך לתת סיבה ,אז אני אמרתי
שאני לא תורם מסיבות עקרוניות ...ואז בפעם השנייה ...אמרתי לה תקשיבי זה מסיבות
עקרוניות ,אני לא תורם דם ...ואז בא המפקד השלישי ו..העמיד אותנו בח' ,זה היה כאילו מול
כל הפלוגה ,כל המחלקות ,וכל מי שלא תורם שירים יד .אני מרים יד ,הוא עובר אחד אחד ...ואז
הגיע תורי ,למה אתה לא תורם דם ,כי אני שוכב עם גברים מ  ...1977כל המחלקה נשפכה
מצחוק ...המפקד שלי הסתובב והלך .הוא לא ידע איך לאכול את זה" (.)379-393
כמו לירון ,גם דורון מתאר תגובת נגד כעוסה המביישת בחזרה את ההומופוביה .בסיפורו ניתן גם
לראות דוגמא ליציאה מהארון במרחב הציבורי באמצעות התנהגות" :בא אליי חבר שלא ראיתי
אותו המון זמן ,והלכנו ככה ברחוב ,מחובקים יד ביד ...ואז מישהו יצא מהאוטו שלו ומה יש פה
ילדים קטנים איך אתם ככה ברחוב .ואני הסתובבתי אליו ואמרתי לו לא ,ואיך שאתה צועק זה
יותר טוב זה ממש דוגמא לכל הילדים הקטנים" (" .)242-245היה איזה פעם אחת שנכנסתי
לבית ספר ואיזה ערס קטן כזה עושה לי כזה הומו (תוך כדי שיעול) ,אז אתה יודע זה לא ריגש
אותי .הסתובבתי אליו ואמרתי לו איזה ישן אתה .תחליף תחליף בדיחה" (.)138-140
כמוהם ,גם עידן מתאר תגובה ישירה ,גאה ומתריסה כנגד הערות פוגעניות" :היה חייל שזרק לי
פעם קוקסינל או משהו כזה ...בגלל שאף פעם לא התביישתי במה שאני אז כאילו[ ,מצחקק] היו
לי תגובות כאילו מאד מתסיסות כלפיהם ,מאד מתריסות ...זה מה שאני ואם יש לך בעיה
תתמודד ,או כל מיני כאלה ,כאילו" (.)735-741
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גם תגובתו של זיו כלפי חבריו לצבא שייכת למשפחת התגובות הנ"ל ומאופיינת בתוכחה ,שכנוע
ופיתוי" :אני ,לפני יומיים אכלתי מגנום ורוד ,יש מגנום ורוד פירות יער ,אנשים הסתכלו עליי
זיו מה זה המגנום הוורוד ,ההומו הזה? אוקיי ,א' כל אני הומו אמרתי להם ,ב' כל טעמו את זה,
הם אכלו וואו -זה טעים ,בחיים לא היינו קונים את זה אם לא היית נותן לנו לטעום את זה .זה
פאקינג מגנום ורוד תאכלו אותו .נחמד לי יותר ,אני חופשי יותר ,אני עושה מה שבראש שלי ,לא,
בלי מחשבה רגע אני אראה סטרייט ,אני אראה הומו אם אני אוכל את זה ,או יראה הומו אם אני
אלבש את זה" ( .)961-966גם בסיפור זה ניתן לראות היפוך של יחסי הכוח .זיו אוכל גלידה
ורודה ,וחבריו מביישים אותו על כך שחרג מהצבעים המגדריים המקובלים וקושרים אותה
לחריגה אחרת -היותו הומו .אולם זיו אינו נופל למוקש הבושה שטמנו לו חבריו .זהו סיפור על
הצלחה ,כריזמטיות וגבורה; זיו מהפך את היוצרות והופך מסובייקט מדוכא למנהיג מגדרי ומעצב
דעת קהל .הוא מחלץ את חבריו הסטרייטים המפוחדים ,שאמונתם היוקדת והמסורה בצבעים
המגדריים הגבריים מערפלת את שיקול דעתם ומונעת מהם את מנעמי החיים .ידו על העליונה
והוא מצליח לסייע לחבריו הסטרייטים למתוח את גבולות גבריותם ,לטעום מהגלידה הוורודה,
להתפכח מטעותם ולהיכנס לעולם רב חושי חדש של טעמים וצבעים שלא הכירו.

בנוסף לכל התגובות הנ"ל ,ניתן למצוא גם תגובות של הסברה ומתן אינפורמציה על נטייה מינית
ואורח חיים הומואי ,כמו אצל דולב" :הסברתי להם שזה לא עניין של בחירה ,שזה לא עניין של
רצון ,שזה דבר בלתי נשלט ,שזה לגיטימי לגמרי ,כל אחד יכול לאהוב את מי שהוא רוצה.
הבאתי להם חומר לקריאה טיפה ,שישכילו אולי .אמרתי להם שלדעתי זה רק עניין של זמן עד
שזאת תהיה תופעה לגיטימית .העולם רק הולך ונהיה ליברלי יותר ,זה רק עניין של זמן" (170-
 .)173כאן השתנו המיקומים החברתיים כאשר דולב הופך מקורבן להומופוביה למנהיג המחנך
את קורבנות הבורות וההומופוביה.
דורון מגיב באופן דומה לנוכח חוסר הידע והמבוכה של קולגה בעבודה שהיה סקרן ורצה לדעת
יותר על הומואיות" :יש לי קולגה בעבודה שהוא דתי והוא פעם הושיב אותי לשיחה ואמר לי,
דורון תשמע ,אני בחיים שלי לא פגשתי הומואים ולא הייתה לי נגיעה לזה ,אבל באמת אני
רוצה ,ברשותך ,לדבר איתך שיחה פתוחה כדי להבין את זה ...אני לא רוצה להירתע מזה ,אני לא
רוצה לשגות ולחשוב דברים שהם לא נכונים .ובאמת כאילו ישבנו שעה על מה שזה ,עניתי לו.
בכלל השיח הפתוח הזה וגם כשהוא בא בצחוקים ,עם הבלשים יותר ,זה גרם להם יותר ,יותר
לקבל את זה .אז כן ,נראה לי שיש משהו באישיות שלי" ( .)429-436בזכות יכולתו להכיר
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במבוכה של הצד השני ולתת לה מענה של מידע ,דורון מצליח להפחית הומופוביה ויוצר גשר של
הבנה והתעניינות בינו לבין הסטרייט הדתי.
התמודדות קוגניטיבית נוספת אותה מדגים דולב היא פיתוח תודעה ביקורתית כלפי המבנה
החברתי ההומופובי שאחראי לסבלם של ההומואים ,במקרה הנוכחי כלפי מערכת החינוך .זו
תגובה רווית כעס והאשמה" :אני למדתי  12שנה במערכת החינוך ואפילו פעם אחת לא הזכירו
את העניין הזה של נטייה מינית ,של זהות מגדרית ,דברים שבאמת בני נוער נתקלים בהם והם
מהווים את הקשיים הכי חמורים והכי גדולים בחיים שלהם .כאילו ,אם אז בגיל  15או 14
מישהו היה בא ומרצה לנו בבית ספר על הומואים ולסביות – איפה הייתי היום ??? זה היה יכול
לחסוך לי כל כך הרבה שנים של הדחקה ,של סבל .יש לי בעניין הזה המון טענות" (.)179-183

סיכום" :על הדבש ועל העוקץ" :היציאה מהארון וההשלכות הרגשיות ובתפיסת
העצמי לאורך זמן
כל המשתתפים תיארו את הקשיים הרגשיים הכרוכים בתהליך ההשלמה עם הזהות המינית
שלהם והיציאות מהארון ,וחלקם מתארים סבל רב ומצוקה חריפה .אצל חלקם עוצמתם של
הקשיים התבטאה בעיקר בתקופת הארון הפנימי ,ואצל חלקם גם היציאה מהארון בפני הזולת,
בעיקר במשפחה ,היוו מקור למצוקה .אבל למרות כל הקשיים שהיו בדרך ועודם קיימים ,כל
משתתפי המחקר ,למעט אחד ,מתארים את היציאה מהארון כתהליך שהיטיב עימם.
המצוקות הרגשיות שתוארו בסיפורי החיים מתבטאות בקשיי תקשורת עם ההורים וקבוצת
השווים ,בדידות חברתית ומשפחתית ,מחשבות ומעשים אובדניים ,התדרדרות תפקודית בבית
הספר ,קורבנות להצקות ואאוטינג מצד קבוצת השווים ,דיכוי והגבלות מצד ההורים ,קשיי
הסתגלות למסגרת הצבאית ועוד.
ביטוי למצוקה רגשית עזה כתוצאה מהומופוביה משפחתית ,לאחר היציאה מהארון ,ניתן לראות
בצורה ברורה בסיפורו של איתי .מצוקה זו התבטאה אצלו בהתדרדרות רגשית ותפקודית בכל
תחומי חייו" :מאז שיניתי פאזה ,וואי נהייתי חרא של ילד ,כל פעם שהיא (אמו) ניסתה לדבר
אליי אמרתי לה שאין לי הורים ,אני שונא אותך ,תעופי ממני ,אני לא רוצה לדבר איתך ,אם אני
הרסתי לך את השמחה ,אז את לא באמת אימא ,אני לא יכול לקרוא לך אימא ,והייתי אומר לה
אני ממש רוצה תלכו לישון ולא תקומו מחר ,אני לא אבכה עלייך" (" .)662-665אני זוכר שלא
יכולתי לראות שגם להם קשה ,כי נורא נפגעתי מאיך שהם אמרו לי את זה .כאילו ,הם חרטו בי
משהו ,אמרתי לעצמי שגם אם היה לי בן רוצח בחיים לא הייתי אומר לו דבר כזה ,מה כבר
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עשיתי שאתם יכולים להגיד דבר כזה לבן שלכם .כאילו ...וגם יותר מזה ,שאני כל כך התרגשתי
לפני שסיפרתי להם ,כל כך התרגשתי ,כשהוצאתי את זה הייתי תשוש כזה כי הסתרתי משהו,
איתי זה לא עוזר ,עכשיו זה הקרב ,עכשיו צריך לצבור כוחות .ולא היו לי כוחות .ואז התחלתי
להתדרדר בלימודים ממש ,פחות הייתי לומד ,הייתי מסתובב בתיק עם בגדים ,כל פעם ישן אצל
מישהי אחרת ,לא הייתי רוצה לחזור הביתה אף פעם" (" .)662-674ואז מתלמיד מצטיין
התחלתי להיכשל בכמה מבחנים" ( .)709-710איתי אף מספר על נקודת שפל קשה במצבו הנפשי
המתבטאת בכמעט ניסיון אובדני ,ועל ההצלה שקיבל מידידותיו" :אני זוכר גם שבאותה תקופה
היו לי רגעי שבירה כאילו ,הלכתי לארון תרופות ,חיפשתי כדורים ,אמרתי טוב ,טוב ,די יאללה,
אין לך כוח להתמודד עם זה יותר וכנראה ,כנראה שזה לא ,זה לא הגלגול שלך .ואז אני זוכר
שממש באתי לשתות את זה ואז מישהו נכנס ומיד דחפתי את זה לארון .ויום למחרת קמתי
וכעסתי על עצמי ,אמרתי טוב אסור לך להישבר ,אסור לך להישבר .אבל אני זוכר שהדבר
היחידי שהחזיק אותי ,כי אחרת הייתי שותה אותם בסוף ,זה החברות כאילו ,אם לא הן,
שכאילו כל הזמן יכולתי לבוא אליהן ,הן עזרו לי ,תמיד זה ,אז לא הייתי מחזיק" (.)727 -721
גם תומר סבל מצוקה רגשית עצומה .אצלו ,הדחייה מצד אביו ובני גילו התחילה עוד בילדותו ,אך
התגברה לאחר היציאה מהארון ,האאוטינג המשפיל שנעשה לו ,פרידה מבן זוג ודחייה מתמשכת
מצד אביו .בשיאו של הסבל ,הוא עשה ניסיון אובדני קשה שבנס ניצל ממנו" :וזה גמר אותי שגם
זוגיות הפסקתי אא וגם המצב הזה שלא טוב לי .לא טוב לי בבית ,לא טוב לי עם אבא .פשוט
גמרתי את הסיפור .אמרתי שזהו ,זה לא מתאים לי ...לקחתי כמה כדורים והחלטתי לסיים עם
זה .במזל זה היה כדורים שהייתי אלרגי אליהם אז ההשפעות היו די מהירות של האלרגיה...
כמות לא נורמלית מבחינת כדורים ...אני אמנם בחיי מעולם לא נשרפתי ,כן ,אבל זה כמו
ששורפים אותך מבפנים ...אא ,זה חום לא נורמלי ,הגוף מתנפח ...אתה מרגיש את הדופק בכל
איבר בגוף ,אם זה בידיים ,אם זה בפנים .אא ,אתה נחנק ,ממש בצורה שאתה מרגיש כאילו
מישהו עוצר לך את הנשימה ...אתה מרגיש כמו שמנפחים בלון והוא מתנפח מלמעלה ,זה בדיוק
מה שהרגשתי ...אתה תקוע בתוך תא לחץ שעומד להתפוצץ ממש ...לפי התסמינים לא הייתי
אמור להישאר בחיים ,לפחות ממה שהם אומרים כאילו שהרופאים אמרו להם ...שלושה ימים
הייתי בקומה בגלל ,הרופאים הרדימו אותי בגלל הכדורים האלה.)494-531( "...
המשבר הרגשי של זיו נבע מהאאוטינג שהוריו עשו לו ,תגובותיהם ההומופוביות והפרידה
הטראומטית מבן זוגו האהוב ,שהייתה לכאורה ביוזמתו שלו" :זו הייתה תקופה מאוד חשוכה
עבורי ,זה ,התכדררתי לסוג של כדור ...הייתי מאוד שקט לאיזה חודש חודשיים שלושה...
הייתי בוכה מלא ,הייתי בוכה המון" ( " .)565-567משהו נשבר ,משהו נשבר בי ,הייתי פגום
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בצורה מסוימת ,הייתי שבור ,הייתי עצוב ,הייתי מאוד עצוב" (" .)618-619הבנתי שהדרך
היחידה שאני אוכל לא להתפרק זה לגרום לעצמי להיות מוסח בצורה טוטאלית ,ועל כן עבדתי,
התנדבתי בכל דבר שבא ליד ,למדתי עד שעות לא שעות ,פשוט גרמתי לעצמי לעבוד על טייס
אוטומטי ולא לחשוב על כלום" ( .)623-625בשל גורמים סביבתיים -הומוביים זיו נדחק למצב של
הלם רגשי ומשבר ,שהתבטא במצבים של ניתוק רגשי ופעלתנות יתר כפעולת הסחה מעזות
הרגשות הקשים ,לצד רגעים בהם הכאב מוצא סדקים בחומות ההגנה ופורץ החוצה בבכי.
גם דולב ח ווה משבר רגשי משמעותי שהגיע לשיאו בתחילת השרות הצבאי .הוא התגייס לצבא
כאשר הוא עדיין "בארון" -גם הפנימי וגם החיצוני .ההגנות שיצר לעצמו בהיותו נער מתבגר,
נשברות בפתאומיות לנוכח הגיוס לצבא" :ואז הגיע הצבא .ופתאום אני חייב לצאת מהבית.
ופתאום אני לא רואה את הבית למשך שבועיים ואני מתקלח עם בנים ואני כאילו עם סביבה
שהיא מאד לא הסביבה שאני רגיל אליה ...את ה 4-חודשים הראשונים של טירונות וקורס אני
עוד איכשהו שרדתי אבל לשירות הסדיר כבר הגעתי ממש שבור...ואחרי  4חודשים בשירות
הסדיר אני יצאתי" (.)65-70

לצד רגעי השבר והקושי כפי שתוארו לעיל ,מרבית משתתפי המחקר מתארים את ההקלה במצבם
הרגשי כתוצאה מהיציאה מהארון .למרות שלא תמיד ניתן למצוא התייחסויות מילוליות
מפורשות לכך ,והדבר יותר משתמע מתיאוריהם ,חלקם מדברים על כך באופן ישיר .הם מתארים
את התחזקות הביטחון העצמי שלהם ,את האומץ להיות מה שהם ,את הגאווה בזהותם
ההומואית ואת הנינוחות הרבה יותר שבה הם יוצאים כיום מהארון.
עידן לדוגמא מתאר כיצד היציאה מהארון הביאה לו תועלות רבות כגון רגיעה ושלווה ,שיפור
יחסיו עם הזולת ,שיפור בביטחון העצמי וחיזוק הכריזמה האישית שלו ..." :זה הרגיע אותי מאד
(היציאה מהארון) .זה כאילו ,זה משהו שהוא ,גם כזה להוריד הילוך ,לא לרצות כזה שכולם ידעו
שאני חכם .בשקט אנשים יודעים מה אתה שווה" .)337-338( "...יש משהו במה שבן אדם
מקרין לסביבה שמשפיע על איך שהסביבה מתנהגת אליו .שבן אדם הוא מאושר והוא שלם עם
עצמו אז ה סביבה תתנהג בהתאם .ואני מרגיש את זה יום יום ,כאילו ,באמת .אתה שלם עם
עצמך ,אתה לא צריך להוכיח שום דבר ,אנשים פשוט מעריכים לאט לאט ,בלי כאילו ,בלי
שתעשה יותר מדיי דברים מטורפים כאלה .זה גם מושך אנשים אליך" (" .)810-814אני היום
במקום שאני כל-כך שלם עם עצמי שאני לא נותן לדברים כאלה להטריד אותי" (" .)608אם היו
אומרים לי לפני ,שהייתי ביב' ,שהיום אני איפה שאני נמצא[ ,מצחקק] זה ....עברתי כברת דרך
משמעותית" (.)853-854
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גם זיו מתאר את התחזקות הביטחון העצמי ,כאשר במהלך שירותו הצבאי יצא מהארון בסביבה
"קשה"" :כן ,אני הומו .לא היה לי אכפת במיוחד להגיד לו .ואז השמועה גלשה ואנשים חשבו...
אני מכיר אותו ,הוא עזר לי ,הוא היה שם בשבילי ,ואז כאילו השתנתה להם כל החשיבה על
הומואים ...ובסוף הקורס הם באו אליי ,זיו ,אתה עזרת לנו לפתח חשיבה שונה .וזה מגבניקי"ם
כאילו ,הכי בבונים של צה"ל ,זה הקופי אדם של צה"ל" ( .)804-808זיו בטוח בעצמו ויוצא
מהארון בפני אוכלוסייה הומופובית .בזכות המיקום החברתי והמקצועי המשמעותי שלו בקורס
שעשה הוא הצליח לשנות סטריאוטיפים הומופביים.
בדומה לו ,גם דולב מתאר את כיבוש הפחד מהיציאה מהארון ותגובות הזולת ,ואת החלטתו
להיות בטוח בעצמו וגאה בזהותו המינית" :לא יתכן שאני אפחד נגיד להוסיף מישהו לפייסבוק
מתוך פחד שנגיד שתהיה לו תמונת גאווה בפרופיל ואז אנשים ידעו .אז אוטומטית אמרתי
לעצמי שדי ,כאן אני שם את הגבול ומי שלא טוב לו שימחק אותי מהפייסבוק ,מי שלא טוב לו
שינתק קשר ,שיבוא ויגיד ,או שלא יבוא ויגיד .שיעשה מה שבא לו – זה החיים שלי" (159-
 .)162סיפור זה גם מדגים את השימוש במרחב הווירטואלי כפלטפורמה נוחה ו"בטוחה" להנכחת
הזהות ההומואית באופן ציבורי ,מאחר והיא עוסקת ביידוע ומגנה מפני תגובות הומופוביות
מידיות העלולות להתרחש בעת יציאה ישירה מהארון" -פנים מול פנים".
גם לירון מתייחס לתועלות שביציאה מהארון ובמבט רטרוספקטיבי מתאר זאת כפעולה שחיזקה
את תחושת היותו אהוב על ידי הסביבה" :סך הכל היציאה שלי מהארון ,אני חושב ,הייתה מאוד
קלה" (" .)590כולם התייחסו לזה ,כולם היו סבבה ,אנחנו עדיין אוהבים אותך ,שום דבר לא
משתנה" (.)599
סיפורו של אבירם מעניין ,מאחר ובניגוד לשאר המשתתפים הוא התנגד לזהותו ההומואית .הוא
מתאר כאן סוג של התפכחות כאשר הוא מעלה פרשנות חדשה לקשייו הרגשיים" :נורא נורא
מפחיד אותי שזה (הזהות ההומואית) הופך להיות באמת חוד ה אמרתי קודם ,שזה הולך להיות
כאילו מקור כל הבעיות .זה נורא נורא ,זה ,זה לא משהו שהוא פתיר וזה משהו שהוא ,אני
לחלוטין לא רוצה שהוא יהיה בגדר בעיה" ( .)970-972אבירם אמנם מקבל את נטייתו המינית
אך מתנגד להיות "הומו" ,מאחר והוא רואה בנטייה מינית הומואית התנהגות מינית גרידא ולא
זהות .בקטע זה ,לקראת סוף הריאיון ,הוא תוהה לראשונה לגבי הקשר בין נטייתו המינית לבין
מאפיינים שונים בזהותו ובחייו .הוא מעלה חשש שמא הנטייה המינית משחקת תפקיד משמעותי
בחייו -יותר ממה שהיה רוצה ,וקשורה למצבו הרגשי המורכב .ניתן לראות כאן את מורכבות
התהליך של קבלת הזהות ההומואית ,המורכבת לא רק מקבלת הנטייה המינית כמשהו פרטי
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שאדם עושה במיטתו ,אלא גם מקבלת הזהות החברתית וכל המשמעויות הפרטיות והפוליטיות
הנגזרות מכך.

חלק מהמשתתפים מתייחסים באופן ישיר ורפלקטיבי לזהותם ההומואית ויציאה מהארון לא רק
במובן המעשי של גיבוש זהות הומואית ,אלא גם כסמל משמעותי עבורם המתייחס לעצמי הכולל
שלהם.
דולב לדוגמא מתאר איך הכליל את הביטחון העצמי ,הגאווה והאומץ שנדרש לו ביציאה מהארון
ויישם זאת גם בסיטואציה אחרת בה היה אמור לכאורה להתבייש בעצמו" :בחודשים הראשונים
למשל ,אחרי שהשתחררתי מהצבא ,הם (ההורים) הלכו וסיפרו שאני בגימלים ...שקרים מפה
ועד הודעה חדשה .עד שיום אחד באירוע משפחתי דודה שלי באה ושואלת אותי מה עם הצבא,
איך הולך שם ,אחרי שכבר שלושה חודשים אני מחוץ לצבא .אני אומר לה – מה ,איזה צבא ?
אני משוחרר כבר  3חודשים ,יצאתי על פרופיל  , 21דרך קב"ן ...זה גם היה בעיצומו של התהליך
של היציאה מהארון אז אמרתי לעצמי שלצאת מהארון זה לא רק נטייה מינית .גם הקטע הזה
של הצבא אין לי מה להתבייש בו" (" .)310-319היום למשל אני לא מסתיר שום דבר ,הכל על
הפייסבוק ,רואים אותי יוצא למסיבות ,רואים אותי עם בנים ,הולך למקומות של הקהילה אני
מדבר על זה באופן הכי חופשי" (.)38-40
איתי ,שסבל משברים רגשיים כתוצאה מההומופוביה של משפחתו ,מתאר את תאריך היציאה
מהארון בפני הורי ו כתאריך לידה של ממש ,אותו הוא תופס כלידת העצמי "האמיתי" שלו-
העצמי ההומו ..." :גם כל שנה אני חוגג יום הולדת ב  , 17.12אז לפני שנתיים חגגתי עם חברות
וזה ,נסענו לחוף וכתבתי להם מכתב תודה כזה עם הקדשה לכל אחת ,והן ממש התרגשו והן
התרגשו ממש" (.)1283-1285

חלק ממשתתפי המחקר מתארים את תוכניותיהם לעתיד ,שמהם משתמעת הגאווה בזהותם
ההומואית ונחישותם להמשיך ולחתור לאושר אישי וסיפוק.
ניתן לראות זאת בתיאוריו של שחר לגבי תוכניותיו לעתיד הקרוב והרחוק שכוללים אימוץ אורח
חיים הומואי ,קשר זוגי ,הקמת משפחה וחזרה לקיבוץ" :אני רוצה לעבור לגור בתל אביב ,זה
משהו שאני מרגיש שאני חייב לעצמי ...וההרגשה הזאת של כן ,שיהיה לי את המבחר שיש בתל
אביב את כל הקהילה ...יש הרבה אנשים כמוני ...אני יכול לצאת למועדון ואני יכול לשבת בבית
קפה ולא להרגיש רע עם זה שאני מחזיק לגבר את יד" (" .)533-544בחלום ובפנטזיה כן ,תהיה
לי משפחה וילדים ואני אחזור לגור בקיבוץ ,כי אני לא חושב שאני אצליח לגור בעיר המון זמן...
89

לחזור פה לקיבוץ אין לי בעיה ,יש לי את ההורים שלי פה ומבחינת הקהילה ,הקהילה פה היא
מעולה ,השכונה הזאת היפה שאתה רואה היא אחלה .אתה יודע מבחינת מה שאני אגיע אליו"
(.)546-552
גם בתיאוריו של זיו לגבי תוכניותיו לעתיד ניתן לראות את המקום המרכזי בו הוא נותן לזהותו
ההומואית ,את חוסר התפשרותו על אורח חייו ההומואי ,הרצון במשפחה ואת הכעס על חוסר
שוויון הזכויות כלפי הומואים בישראל" :כל עוד אני לא יכול להתחתן פה בצורה נורמאלית
ולהיות אזרח מהשורה ,זאת המילה ,אני לא מעוניין להישאר במקום שלא ,שאני לא מרגיש בו
רצוי ...אני רואה את עצמי בקנדה כי קל מאוד להתקבל לקנדה עם התואר שאני לומד ...אני
רואה את עצמי עם משפחה ,אני רואה את עצמי עם בן זוג ...אני רוצה ילד ,אני רוצה משפחה,
אני בן אדם מאוד מאוד מגונן ואבהי ,הבנתי שמשמה כל החיבה שלי לעזרה ,כי אני בן אדם
משפחתי ,רוצה את האי הקטן שלי בעולם ,שזה הבית שלי עם התושבים ,שזה המשפחה שלי,
ואולי איזה אוגר" (.)981-992

פרק  :4דיון

היציאות מהארון כנרטיב מתנגד
במחקר זה תיארתי את תהליך היציאה מהארון על גווניו ,דקויותיו מורכבויותיו .מצאתי
שכל משתתפי המחקר ,מלבד אחד ,תיארו את תהליך היציאה מהארון כתהליך שהיטיב עימם
לאורך זמן.
בעצם היציאה מהארון ,המשתתפים ביטאו התנגדות ומחאה אקטיבית כנגד הנרטיב
ההטרו -סקסואלי שהחברה מציבה כאפשרות המועדפת (קונל .)2009 ,את סיפור חייהם ,לרבות
סיפורי היציאה מהארון ,ניתן לכנות "נרטיב מתנגד" -נרטיב המאפיין יחידים וקבוצות הנדחקות
לשולי החברה מאחר וסיפורם אינו תואם לנרטיב העל השולט בתרבות ,וגם אם אינו בהכרח
מהווה נרטיב הופכי לגמרי ,הרי שהוא נמצא במתח עם נרטיב העל ( .)Andrews, 2004אני מציע
לראות בסיפוריהם של המשתתפים נרטיב מתנגד להטרו -נורמטיביות ,לא רק בשל נטייתם
המינית ההומואית ,אלא בעיקר בשל נחישותם לתרגם ולהתמיר את הנטייה המינית לזהות
הומואית .עולה מהסיפורים שזהות זו מאפשרת להם לחיות את חייהם במלאות ככל הניתן
באמצעות פרקטיקת היציאה מהארון הנותנת נראות לשונותם.
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הספרות המחקרית בנושא היציאה מהארון וגיבוש זהות מינית הומואית מציעה שני
מודלים :המודל של קאס ( )Cass, 1996שמרבים לצטטו ,ומודל שאני קורא לו "עבודת הזהות"
המבוסס על גישתו של אדמס ( .)Adams, 2011לפי המודל של קאס היציאה מהארון הוא תהליך
ליניארי המתחיל בתחושת שונות ,הכרה בנטייה ההומואית וקבלתה ,גאווה בה ולבסוף התייחסות
אליה כמרכיב אחד בזהות אשר מוכלל בעצמי השלם יותר .זהו מודל אופטימי המייחס ליחיד
יכולת להתמודד עם הקשיים הכרוכים בתהליך היציאה מהארון באמצעות הסתמכות על כוחות
פנימיים -כגון קבלה עצמית ,וחיצוניים-כגון היטמעות בקהילה הלהטבי"ת המהווה רשת תמיכה
רגשית וחברתית .ניתן לומר שמודל זה אכן מצביע על "אמת" מסוימת בנוגע לתהליך גיבוש
הזהות המינית והיציאה מהארון ,אך הוא אינו כל "האמת" .גישת "עבודת הזהות" של אדמס
מתארת את היציאה מהארון כתהליך יותר ספיראלי מאשר ליניארי ,ובכך חושפת את הדקויות
והמורכבויות החומקות מהמודל של קאס .לפי גישה זו תהליך גיבוש הזהות ההומואית מציב בפני
ההומואים התמודדויות וסוגיות יום יומיות ,כך שלמעשה זהו תהליך אין סופי הנגזר על הומואים
בחברה הומופובית .בנוסף ,הארון והיציאה ממנו נתפסים כמצבים תלויי הקשר פוליטי ובין אישי,
ולכן אינם דיכוטומיים אלה סימולטניים.
הממצאים במחקר הנוכחי מצביעים על תקפותן של שתי גישות אלו ,ואדגים זאת
באמצעות סיפורו של זיו .מסיפורו עולה שהוא היה מחוץ לארון בפני הוריו ,חבריו הקרובים
וחבריו לשרות הצבאי .ניכר כי ככל שעובר הזמן הוא משלים עם נטייתו המינית ,מאמץ לעצמו
זהות הומואית ,יוצא מהארון במעגלים החברתיים השונים ,מעורב בקהילה הלהטבי"ת באמצעות
השתתפות בקבוצה חברתית ב"בבית הפתוח" ,רוכש לעצמו חברים מהקהילה ואף נמצא בזוגיות
הומואית .ניתן לראות שתהליך היציאה מהארון של זיו מתקדם באופן ליניארי והיציאות מהארון
הופכות להיות נינוחות יותר ,הוא "שלם" יותר עם עצמו וגאה בזהותו ,מפתח משאבים פנימיים
ומשתמש במשאבים חיצוניים של הקהילה הלהטיבי"ת .כל אלו מתאימים למתואר במודל של
קאס ,וניתן אפילו לדייק ולמקמו בשלב החמישי והמתקדם של המודל .עם זאת ,לצד
ההתקדמויות שתוארו ,זיו מספר שהוא מתקשה לצאת מהארון באופן ישיר בפני משפחתו
המורחבת ,למרות שהוא מניח שהם יודעים שהוא הומו באמצעות הפייסבוק .הפער הבולט בין
התמקמותו כהומו בפני הציבור לבין הסוד שעדיין אופף את יחסיו עם משפחתו המורחבת ,מערער
את הליניאריות של המודל של קאס וניתן להבינו על פי מודל "עבודת הזהות" .כפי שמודגם
בסיפורו של זיו ,גישת "עבודת הזהות" מתייחסת למצבי ה"ארון" ו"מחוץ לארון" כמתקיימים בו
זמנית ,ואת פעולת היציאה מהארון כבלתי נפסקת ותלוית מצב .הגישה גם מתארת את מצב
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"הארון" ו"מחוץ לארון" כרצף מורכב המתבטא באקטים שונים ,ולא תמיד ישירים ,של חשיפה
אישית -ובכך מסייעת להבין את מורכבות הסיטואציה של זיו מול משפחתו המורחבת ש"יודעת
עליו" ו"לא יודעת עליו" בו זמנית .אם כן ,השילוב בין הגישות של אדמס וקאס מאפשר ראייה
והבנה חדות יותר לגבי מורכבות תהליך היציאות מהארון וגיבוש זהות הומואית.
נושא מעניין נוסף בו עוסקת הספרות המחקרית וקשור לנרטיב של היציאה מהארון
וההגדרה העצמית ,הוא נוער וצעירים להטבי"ם המתנערים מההגדרות המקובלות של "הומו"
"לסבית" וכדומה .לתופעה זו קיימות פרשנויות שונות :כאלו המתייחסות לכך כאל ביטוי של
הומופוביה מופנמת וכניסה מחודשת לארון ,וכאלו המפרשות זאת כהתנגדות "קווירית" הרואה
בעצם קיומן של התוויות החברתיות ככוח מגביל ומדכא ,הן בחברה ההטרו -נורמטיבית והן
בקהילה הלהטבי"ת ( .)Hegna, 2007סיפורו של אבירם הוא יוצא דופן משאר הסיפורים ,בכך
שהוא מדגים גישה זו .בעוד הוא מקבל את נטייתו המינית כלפי בני מינו ,הוא מסתייג מהזהות
החברתית המולבשת עליה – "הומו" .בכך ,הוא מציע נרטיב מתנגד לא רק כלפי הנרטיב ההטרו-
נורמטיבי ,אלא גם כנגד הנרטיב השלט של היציאה מהארון ואימוץ זהות הומואית.

שיחות היציאות מהארון
ההתייחסות בספרות המחקרית לשיחות של היציאות מהארון היא מעטה ( Manning,
 .) 2014מהמחקרים בנושא עולה ששיחות היציאה מהארון מאופיינות מצד שני הצדדים (היוצא
מהארון והמאזין) בתסכול ,חרדה ופחד ,בלבול ואי נוחות מצד שני הצדדים (,)Manning, 2014
אך גם יכולות להיות נוגעות ללב ,מלאות בקרבה ,חיבה ,רגישות ותמיכה (.)Manning, in press
מתוך תיאורי הומואים לגבי שיחות אלו ,עולה ששיחה חיובית אופיינה בתקשורת חיובית ופתוחה
בין שני הצדדים ,ומצד השומעים -בהאזנה קשובה ,שאילת שאלות מתעניינות ,הצהרות ישירות
המתייחסות לחשיבות הקשר וקרבה בין הצדדים ("תמיד אוהב אותך") ,הומור ותגובות תומכות
לא מילוליות כגון חיבוק .תקשורת בעייתית בזמן היציאה מהארון התאפיינה במתח ועצבנות לא
מילולית ,שיח עקיף ומרומז ,אי -הכנה מוקדמת לשיחה ,דחייה ,הזכרת איסורים דתיים ,הערות
לא נאותות ,אמירות המעוררות אשמה ואמירות תוקפניות (.)Manning, 2014
ממצאי המחקר מחזקים את ממצאים אלו .החרדה של משתתפי המחקר התבטאה בכך
שרובם תכננו מראש את היציאה מהארון באמצעות הסתייעות בגורם מתווך ,קביעת מועד לשיחה
או רמיזות שהם רוצים לספר משהו חשוב .המשתתפים שחוו את שיחת היציאה מהארון כטובה
תיארו התעניינות של השומעים ,קבלה ואמפטיה ,אמירות תומכות כגון "זה בסדר" "אוהבים
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אותך לא משנה מה" וכדומה ,ושיח ישיר על הנטייה המינית -בין היתר באמצעות תכנון משותף
לגבי המשך היציאות מהארון בפני המשפחה ובכלל .המשתתפים שעבורם שיחת היציאה מהארון
נחוותה כבעייתית ומאכזבת ,תיארו תגובות של דחייה ,חוסר לגיטימציה לנטייה המינית ותיוגה
כמחלה ,ריכוז עצמי ובכי מצד השומע והאשמות .חלקם תיארו שיחות שנחוו עבורם באופן כללי
כטובות ,אך הכילו גם מאפיינים שנחוו כלא נעימים .דוגמאות לכך הן תגובה של קבלה מידית אך
העדר שיח מתעניין לגבי הנטייה המינית ,ותגובה בסגנון "כבר ידענו" .למרות שהתגובה האחרונה
נתפסה עבור חלקם כמקלה ואמפטית ,חלקם חוו אותה כמרתיעה ומעוררת חרדה .ממצאים אלו
מצביעים על כך ששיחות היציאה מהארון הן בעלות משמעות רבה בתהליך היציאות מהארון,
נטמעות בזיכרון לזמן ממושך ובעלות השפעה על רווחתו של היוצא מהארון .בנוסף ,בשל טבען
המורכב והטעון -ולעיתים גם המפתיע עבור המאזין ,לא תמיד ניתן לסווגן באופן דיכוטומי
כ"טובות" או "בעייתיות" .כל אלו מלמדים על תפקידו החשוב של המאזין בשיחות אלו ועל
הזהירות ,הרגישות וההתכווננות ליוצא מהארון הנדרשות ממנו בעת שיחה חשובה זו .כמו כן ,על
חשיבות ההכנה מראש של היוצא מהארון לסוגי תגובות שונות בהן הוא עלול להיתקל.

היציאות מהארון והמשפחה
ממצאי המחקר מצביעים על החשיבות העצומה שהמשתתפים מייחסים ליציאה מהארון
בפני המשפחה .חשיבות זו מתבטאת ברגשות העזים שתיארו המשתתפים על רצף הזמן :טרם
היציאה מהארון בפני המשפחה ,במהלך היציאה מהארון עצמה ולאורך זמן .הם תיארו את
תקופת הזמן שטרם היציאה מהארון בפני ההורים כתקופה המאופיינת בתחושת בדידות
והיסוסים רבים לגבי האם לצאת מהארון ,ואם כן כיצד לעשות זאת .לעיתים תהליך זה לווה
בבחינת עמדות ההורים לגבי נטייה מינית והכנה מראש של היציאה מהארון .עלה שלרוב אופי
תגובת ההורים בעת היציאה עצמה אפיין גם את התמודדותם לאורך זמן :המשתתפים שתיארו
תגובה תומכת מצד ההורים תיארו גם שיפור ניכר בתחושת הרווחה שלהם .אלו שתיארו קושי
מצד ההורים סיפרו על מצבים רגשיים קשים עד לכדי מחשבות ומעשים אובדניים ,לצד
"התחשלותם" מקשיים אלו שהתבטאו בחיזוק זהותם ההומואית .לצד זאת ,חלק מהמשתתפים
תיארו תגובה הומופובית מצד ההורים בעת היציאה מהארון ,אך שיפור לאורך זמן .אחד
מהדברים שסייע להורים להתמודד הוא השתתפותם בקבוצת תהיל"ה -קבוצת תמיכה להורים
של ילדים להטבי"ם.
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ממצאים אלו תואמים ומחזקים את המתואר בספרות המחקרית לפיה היציאה מהארון
בפני המשפחה הוא אחד השלבים הקריטיים והמשמעותיים עבור הומואים ( Savin- Williams,
 .) 2001מידת קבלת המשפחה מוערכת לפי תגובתה ברגע היציאה מהארון והן לאורך זמן ,במידת
תמיכתם בבן המתמודד עם החצים הכרוכים בשייכותו לקבוצת שוליים ( Bergman, Malik,
 .)page, Makynen & Lindahi, 2013נמצא גם שלקבלת המשפחה יש את ההשפעה הרבה ביותר
על הבריאות הנפשית (רווחה אישית ודחק) של היוצא מהארון ,והיא מסייעת באופן משמעותי
להומואים צעירים לא רק בהמשך תהליך היציאות מהארון ,אלא בעיקר בתהליך הפנימי של
קבלה עצמית ( -)Shilo & Savaya, 2011מה שהמשגתי בעבודה זו כיציאה מ"הארון הפנימי".

היציאות מהארון והקהילה ההומואית
הומואים מבטאים עמדות ורגשות שונים ,ואף מנוגדים כלפי הקהילה ההומואית ( Fraser,
 .)2008; Lebeau & Jellison, 2009הספרות המחקרית אינה מתייחסת בהרחבה לסוגיה של מה
נתפס כהתערות בקהילה ההומואית ,אולם מחקר אחד העלה שבעיני הומואים המונח קהילה
מתייחס לא רק להשתתפות ומעורבות בארגונים ופעילויות של הקהילה ,אלא גם לרשת הקשרים
החברתיים שלהם עם להטבי"ם אחרים ( .)Woolwin, 2000נמצא שההיכרות עם הקהילה
מתקיימת באמצעות תרבות הפאבים והמועדונים של הקהילה ,היכרות עם הומואים אחרים
ומרכזים וקבוצות של הקהילה ( .)Lebeau & Jellison, 2009אלו הרואים בנטייתם ההומואית
מרכיב מרכזי בזהותם ,נוטים להתייחס לקהילה בחיוב וכורכים את גיבוש זהותם המינית
והיציאות מהארון עם שייכותם לקהילה ( .(Fraser,2008הומואים משתמשים במשאבים של
הקהילה בהתאם לצורכיהם :מרחב חברתי לחברויות וזוגיות ,חיזוק תחושת הרווחה האישית,
תחושת העצמי והזהות ההומואית ,השתתפות בפעולות מחאה כנגד ההומופוביה ובפעולות
המסייעות להומואים אחרים ( .)Lebeau & Jellison, 2009לצד זאת ,ישנם הומואים המבטאים
עמדות שליליות כלפי הקהילה ואף עויינות .עמדה כזו מאפיינת כאלו שאינם רואים בנטייה
המינית מרכיב עיקרי בזהותם ( .(Fraser,2008הם מרגישים לא שייכים לקהילה בשל מה שהם
רואים כהבדלים בתחביבים ובאישיות ( ,(Fraser,2008הסתייגות מתרבות המועדונים ומסיבות,
מהדגש על מראה חיצוני ועל רקע תחושת דחייה בשל מאפיינים של גזע ,אתניות ,גיל ופרפורמנס
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מגדרי .כמו כן ,חשש שמא שייכותם לקהילה תחשוף אותם בציבור ותגרור תגובות הומופוביות
(.)Lebeau & Jellison, 2009
סיפורי המשתתפים מציירים תמונה המחזקת את עיקרי הממצאים הנ"ל ,אם כי
מצביעים על מורכבות רבה יותר ופחות דיכוטומית .רוב המשתתפים תיארו את הקושי להגדיר
מהי קהילה הומואית ומה הקריטריונים להשתייך אליה .רובם עשו את החלוקה בין ההיבט הבין
אישי של יצירת קשרים חברתיים ומיניים עם הומואים אחרים ,לבין ההיבט החברתי -פוליטי
יותר של מעורבות בפעילויות ממוסדות של הקהילה ,כאשר האחרון מהווה עבורם ביטוי חזק
יותר למעורבות בקהילה .בכך ,הם מחזקים את ההנחה שהומואים מגדירים קהילה ואת אופן
שייכותם בדרכים שונות .הם אף תיארו מוטיבציות שונות בנוגע למעורבות בקהילה :בעוד
משתתף אחד ביטא הסתייגות מוחלטת מכל מעורבות בקהילה ,כל השאר תיארו השתתפויות
שונות כגון תרבות הפאבים והמועדונים ,מוטיבציה להתנדבות בפעילויות של הקהילה והשתתפות
בקבוצות של "איגי" .לעיתים ,המשתתפים תיארו תחושות מעורבות כלפי הקהילה והקשרים עם
הומואים אחרים .לדוגמא :הנאה ממסיבות הומואים ומיחסי חברות עם הומואים אחרים ,לצד
הסתייגויות ממה שנתפס בעיניהם כמאפיינים שטחיים של הקהילה כגון דגש רב מידיי על מראה
חיצוני.
למרות ההבדלים בהשקפות לגבי מהי הקהילה ההומואית ומה נתפס כמעורבות בה ,הרי
שכל המשתתפים ללא יוצא מהכלל תיארו לפחות קשר משמעותי אחד עם הומו אחר שסייע להם
בתהליך גיבוש הזהות המינית.
המורכבות של היחס לקהילה מתבטא במיוחד בסיפורו של אבירם ,שמחד -אינו מביע
צורך בקשר עם הקהילה ,אך מתאר קשר חברי משמעותי עם הומו אחר שמבטא דעות דומות
ל שלו .באמצעות הסתייגותו המשותפת עם חברו מ"ההומו הממוצע" אבירם למעשה מגדיר את
זהותו כהומו .אם כן ,הקשרים המתוארים עם הומואים אחרים נתפסים בעיני המשתתפים
כאמצעי שסייע להם לחדד את תחושת העצמיות שלהם.
לסיכום -אם לא עושים הפרדה בין ההיבט הבין אישי להיבט הפוליטי יותר ,הרי שניתן
לומר שכל משתתפי המחקר היו בקשרים עם הומואים אחרים ולפיכך מעורים בצורה כזו או
אחרת בחיי הקהילה ומנהלים אתה דיאלוג מורכב .ממצא זה מדגיש את החשיבות הרבה שיש
לקהילה בתהליך האישי והפרטי לכאורה של היציאות מהארון וגיבוש הזהות המינית ,ועבור רוב
משתפי המחקר המעורבות והקשרים בקהילה היוו גורם מדרבן ומאיץ ליציאות מהארון.
היציאות מהארון והגוף
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אחד הנושאים המעניינים שעלו בממצאים הוא היחס של משתתפי המחקר לגופם ,או
ליתר דיוק להתנהגות המגדרית של גופם -לפרפורמנס שלו ,המתבטא בתנועות גוף "נשיות".
בספרות ניתן למצוא מספר גישות כלפי הגוף .האחת היא התפיסה המהותנית רואה את
הגבריות כדבר הנובע באופן "טבעי" מהגוף הגברי .התפיסה מבססת את טענותיה על הסוציו-
ביולוגיה המסבירה שההבדלים הביולוגים בין המינים הם אלו המסבירים את היווצרות שני
המגדרים ואת השוני ההתנהגותי ביניהם (קונל .)2009 ,הביקורת כנגד גישה זו מתייחסת לחוסר
בראיות מחקריות מוצקות ולסכנה שגישה זו עלולה להצדיק את ההיררכיה המגדרית והעוולות
שנעשות בגינה (קונל .)2009 ,הגישה השנייה המבוססת על משנתו של פוקו ,מתייחסת לגוף כאל
ניטראלי ,מעיין לוח חלק שעליו מטביעה החברה את חותמה באמצעות השיח .הביקורת כנגד
גישה זו טוענת שהגוף הוא "אמיתי" ,חומרי וממשי ,וחלק מפעולותיו הן אוטונומיות ללא קשר
לשיח אודותיו (קונל .)Nussbaum, 2010 ;2009 ,קונל ( )2009מציעה לפתור את הגישות הסותרות
הנ"ל ,באמצעות התייחסות לגוף כסוכן חברתי בפעולה ,וכמעוצב דרך פרקטיקות של רפלקסיה
גופנית .בדרך זו חומריותו של הגוף אינה נמחקת ,הוא מקבל את מקומו כממשי וחומרי ,כדומה
לשאר הגופים ושונה מהם (בין המגדרים ובתוך המגדרים) ,אך גם מעוצב תמידית דרך
אינטראקציות חברתיות ,כך שהוא מהווה סוכן של פעולה בתהליך חברתי .כלומר :ייחודיותו של
הגוף מול שאר הגופים מתרגמת לפרשנות מגדרית .כך נוצרת חלוקה בין גוף "נשי" או "גברי".
תפיסה תיאורטית זו מאפשרת לבחון את הדרכים בהן גברים מנהלים משא ומתן ,באמצעות גופם,
עם הגבריות ההגמונית .זוהי למעשה פוליטיקה של מגדר המגולמת בגוף (קונל.)2009 ,
ברוח פרשנותה של קונל אני מעוניין לבחון את היחס של משתתפי המחקר לגופם ואת
משמעותו בתהליך היציאות מהארון .מסיפוריהם עולה יחסם הדו משמעי לגופם .מחד -הזדהות
וקבלה של גופם כגוף זכרי ,דבר המתרגם לתחושתם כגברים (ציר הזהות המינית) .מאידך -חלקם
מביעים הסתייגות מכך שלעיתים תנועות גופם וטון הקול שלהם נתפסים בעיניהם ובעיני הסביבה
כ"נשיים" .תפיסתם את גופם כ"נשי" מהווה הטמעה של התפיסות המגדריות הרווחות לגבי
הגופים והפרפורמנס שלהם (ציר התפקיד המגדרי) .נטייתם המינית ההומואית נתפסת בעיניהם
גם כדבר החורג מהתפיסה המקובלת לגבי "גבריות" ,כך שלא רק גופם נתפס כחורג מהנורמה
המקובלת ,אלא גם שמושא תשוקתם החד מינית ,מהווה ביטוי נוסף לחריגה מהתפקיד המגדרי
המצופה מהם כגברים .יתרה מכך ,הם והחברה עושים קשר ישיר בין הנטייה המינית שלהם
לתנועות גופם "הנשיות" .בהקשר לשלושת המרכבים שתוארו -הנטייה המינית ,הגוף ה"נשי"
והעמדות ההטרו -נורמטיביות ,סיפורי משתתפי המחקר מורכבים ומעניינים :בעוד הם מתארים

96

תהליך של השלמה פנימית עם נטייתם המינית -יציאה "מהארון הפנימי" ,הם מתארים קושי
מתמשך להשלים עם גופם שמתנהג בצורה "נשית" -קושי לצאת מ"הארון הפנימי" לגבי גופם.
באופן יחסי הם מצליחים לעשות אינטגרציה בין הנטייה המינית השונה שלהם לזהותם המגדרית,
והיותם הומואים אינו מערער לגמרי את תחושת גבריותם .בניגוד לכך ,רובם מתקשים להשלים
עם שו נותם משאר הגברים בהתייחס לתנועות גופם והדבר פוגם בתחושת גבריותם שנתפסת
כמשמעותית עבורם .ניתן לשער שקושי זה נובע מכך שהגוף גלוי וראשוני יותר מאשר הנטייה
המינית ונתפס כגורם משמעותי בהבניית התחושה המגדרית של גברים .לכן ,באופן מידי גופם
מסמן אותם כשונים וכלא שייכים למרחב הגברי (קונל.)2009 ,
משמעותו של הגוף ההומואי מקבל גם ביטוי בשפה ובחלוקה הנהוגה בקהילה ההומואית
בין "הומו גברי" ( )straight actingו"הומו נשי" (קונל .)2009 ,תפיסתם וסיווגם של משתתפי
המחקר כהומואים נשיים בשל גופם ,מעצים את תחושת השונות ואת הדרתם מהמגדר הגברי,
בעוד הסיווג כהומו גברי הוא נסבל יותר מאחר ולפחות גופם נתפס כעומד בציפיות המגדריות
הנחשקות .ואומנם ,נמצא שגברים סטרייטים והומואים שתופסים את גופם כלא מספיק גברי
סובלים מדימוי עצמי גופני נמוך ( Drummond, 2005; MacArdled & Hill, 2005; Strong,
.)Singh & Randall, 2000
בהקשר לחלוקה הדיכוטומית הנ"ל ,אני מציע להתייחס לגוף של "ההומו הנשי" כמהווה
מחאה והצהרה בפני עצמו כנגד התפיסה המקובלת לגבי מהו גוף "גברי" .כשהיחיד אינו מקבל את
מחאת גופו שלו ,הדבר גורר קשיים משמעותיים -כפי שניתן לראות בסיפורו של שחר שבחר
לשתוק ימים שלמים ובלבד שקולו ה"נשי" לא יישמע .עם זאת ,ניתן לראות בסיפורי המשתתפים
גם רגעים בהם הם מקבלים בהשלמה רבה יותר את מחאת הגוף .רגעים אלו הם הרגעים בהם הם
מקיימים מגע כלשהו עם הומואים אחרים שגם גופם מתנהג בצורה מחאתית ,אולם בניגוד
למשתתפי המחקר הם מקבלים את גופם בהשלמה ובכך מהווים עבורם מודלינג חיובי .רגעים אלו
של קבלת הגוף מתאפיינים בירידה במתח הנפשי ,ומצביעים על התועלות בקשרים עם הומואים
אחרים ועם הקהילה ההומואית -הן ברמה האישית -פסיכולוגית ,והן ברמה הציבורית -פוליטית.
סוגיה נוספת הקשורה לגוף קשורה לשאלה מהי משמעותה של היציאה מהארון כאשר
הגוף כבר חושף אותה לכאורה באופן ציבורי? סיפורי היציאות מהארון מתארים שלעיתים תגובת
הסביבה בעת שיחת היציאה מהארון הייתה בסגנון "כבר ידענו" ,תגובה שככל הנראה מצביעה על
כך שהגוף של ההומו כבר חשף לכאורה את הנטייה המינית ,עוד בטרם ההומו יצא מהארון באופן
ישיר .חלקם גם תיארו מודעות לכך ,דבר המצביע על כך שההיבט של היידוע בפעולת היציאה
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מהארון אינו ההיבט היחיד .ניתן להניח שהיציאה מהארון נבעה גם ,ואולי גם בעיקר ,מהצורך
לחזק את הקשרים הבין אישיים ,כאשר היידוע לגבי הנטייה המינית היה האמצעי לכך .ואמנם,
מסיפורי המשתתפים עולה שכל זמן שהם לא דיברו בגלוי על הנטייה המינית והייתה להם אי
ודאות לגבי מידת המודעות של הזולת לגבי הדבר ,תחושת בדידותם הועצמה ,והופחתה לאחר
היציאה הגלויה מהארון .הם גם תיארו את הצורך הבוער לא רק "להגיד את זה" ,אלא גם "לדבר
על זה" לאורך זמן ,ולזכות בתעניינות ,תמיכה ועידוד מצד אלו שהם יצאו מהארון בפניהם.
לפיכך ,היציאה מהארון נתפסת כפעולה שעדיין יש לעשותה ללא קשר לעד כמה הגוף
"מסגיר" זאת ועד כמה האחרים כבר יודעים או משערים .זאת ,מאחר והיא כאמור אינה רק
פעולת יידוע ,אלא גם אמצעי לחיזוק הקשרים הבין אישיים.

סיכום
מהממצאים עולה שליציאה מהארון יש שני מאפיינים עיקריים :רב ממדיות וחזרתיות.
הרב ממדיות מתייחסת לרבדים ולמרחבים השונים בהם מתבצעת היציאה מהארון וליעדי
הפעולה :הרובד הפנימי -כשההומו יוצא מהארון בפני עצמו ,והחיצוני -בעולם הסטרייטי והעולם
ההומואי .פעולת היציאה מהארון גם ממוקדת ביעדים שונים :היעדים הפנימיים קשורים לגאווה,
קבלה עצמית וחיזוק תחושת השלמות העצמית .היעדים החיצוניים קשורים ליידוע הזולת לגבי
האני ה"אמיתי" של ההומו ,חיזוק הקשרים הבין אישיים וקבלת תמיכה ,ויצירת אופוזיציה
פוליטית להטרוסקסואליות הכפויה ומאבק לשוויון זכויות.
מאפיין החזרתיות של היציאה מהארון מתבטא בממצאים ביציאות חוזרות ונשנות של
ההומואים במרחבים השונים ובפני עצמם .התהליך מתואר כחזרתי ,סימולטני ואין סופי .תפיסה
זו של היציאה מהארון כפי שעולה מהממצאים נותנת תוקף לתפיסות העכשוויות לגבי זהות בכלל,
וזהות מגדרית ומינית בפרט ,כדבר ביצועי .ניתן לומר אפוא שהיציאה מהארון זה אקט ביצועי
המכונן את הזהות ההומואית כל פעם מחדש ובכך מחזק אותה והופך אותה ל"אמיתית" יותר.
מגבלות המחקר ותרומתו
המחקר הנוכחי נותן ביטוי לקולם של הומואים צעירים בישראל המספרים את סיפורי
חייהם והיציאות מהארון ,ובכך מאפשר להם להיות שותפים פעילים בייצור הידע אודותיהם.
המחקר תופס עמדה א קטיבית מבחינה פוליטית בכך שהוא נותן נראות ונוכחות ,הן אקדמאית

98

והן ציבורית ,לאוכלוסייה מוחלשת ומדוכאת הסובלת מסטיגמות שליליות ואי שוויון בפני החוק.
בכך ,הוא אמור להתווסף ולהעשיר את גוף הידע המחקרי הקיים בתחום זה בישראל.

למחקר זה מגבלות :מעצם טבעו של מחקר איכותני -נרטיבי המבוסס על סיפורים ,אין
הוא יכול לייצג בשלמות ולהקיף את כל גווניה של אוכלוסיית המחקר .עשרת משתתפי המחקר
אינם מהווים בהכרח ייצוג "הולם" לכל ההומואים הצעירים בישראל שמלבד נטייתם המינית
המשותפת נבדלים בשיוכם הדתי ,הלאומי ,האתני ,במצבם הגופני -נפשי ,סוציואקונומי ובמקום
מגוריהם .ניתן לשער שקטגוריות זהותיות נוספות אלו הן בעלות משמעות לתהליך היציאות
מהארון וגיבוש הזהות המינית ,ונדרשים מחקרים נוספים בנושא זה שיבחנו את משמעותם של
קטגוריות אלו בתהליך היציאה מהארון.
ולמרות מגבלותיו ,למחקר זה מספר תרומות משמעותיות :בשנים האחרונות חלו
תמורות משמעותיות וחיוביות במצבה של הקהילה הלהטבי"ת בישראל ,אך לא נערך מחקר
הבוחן הלכה למעשה את מצבם הנוכחי של הומואים צעירים בישראל בתקופה הנוכחית .כמו כן,
למרות שהיציאה מהארון הינו מושג שכיח ומוכר ,לא נערך בישראל מחקר הבודק כיצד מתבצעת
בפועל פעולת היציאה מהארון ,את משמעויותיה ,מורכבותה ודקויותיה בחוויות החיים היום
יומיות של היוצאים מהארון .בנוסף ,מחקר זה עשוי לסייע בגיבוש תובנות לגבי הקשר בין דיכוי
חברתי הומופובי למצבם האישי של צעירים הומואים והשפעתו על תהליך ה"יציאה מהארון".
מחקר זה עשוי להיות בעל תועלת לפרקטיקה חינוכית -טיפולית באמצעות הבנת
צורכיהם של צעירים הומואים בישראל ופיתוח מדיניות ציבורית שתספק מענים פסיכו-
סוציאליים זמינים ומותאמים .לאנשי החינוך והטיפול "בשטח" המחקר מסייע להבין את חוויות
ההתבגרות והיציאות מהארון של הומו צעיר בישראל -ובכך להפחית הומופוביה ,לפתח אמפטיה
ולהבין את המורכבויות של התהליך  ,שמהן תיגזרנה התערבויות טיפוליות מועילות .המחקר יכול
להיות לעזר רב גם למשפחות של הומואים -לרבות ההורים ,בהיותו מצביע על החשיבות הקריטית
של המשפחה בתהליך היציאות מהארון ,ועל הגישה שיכולה לסייע להם וליוצא מהארון להתמודד
בצורה אמפטית ומועילה עם מורכבות המצב בעת שיחת היציאה מהארון ולאורך זמן.
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פרק  :6נספחים
 .1טופס הסכמה מדעת

טופס הסכמה מדעת להשתתפות במחקר
אני__________________________ ,
שם פרטי ומשפחה

ת.ז__________________ .

א .אני מסכים להשתתף במחקר בנושא תהליך היציאה מהארון ,כמפורט במסמך זה.
הוסבר לי על ידי הסטודנט למחקר רועי זנדני:
 .1כי מטרת המחקר היא לבחון את תהליך היציאה מהארון.
 .2כי המחקר נערך במסגרת אוניברסיטת בן-גוריון בהנחיית פרופסור מיכל קרומר -נבו
וחלים עליו כללי הסודיות המקובלים.
 .3אני חופשי לבחור שלא להשתתף במחקר ו/או להפסיק בכל עת את השתתפותי בו.
 .4אני זכאי שלא לענות על שאלה כלשהיא ,לפי שיקול דעתי.
 .5זהותי האישית תשמר בסוד ולא תפורסם בכל פרסום כולל פרסומים מדעיים.
 .6בכל בעיה הקשורה למחקר ,או אם ארגיש צורך אחרי הריאיון לדבר על נושאים שעלו
במהלכו -אוכל לפנות לפרופסור מיכל קרומר -נבו ,האחראית על המחקר בטלפון 08-
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 ,6479458או לרועי זנדני ,עורך המחקר ,בטלפון .050-6223474
ב .הנני מצהיר כי נמסר לי מידע על המחקר כמפורט כדלקמן:
 .1המחקר נערך בשיטה איכותנית ,לפיה המרואיינים בוחרים את מקום הריאיון והשיחה
מוקלטת לצורכי ניתוח.
 .2אם אהיה מעוניין בתוצאות המחקר ,אוכל לקבלן באמצעות שיחה אישית או באמצעות
דוח המחקר בדואר.
ג .הסכמתי הנ"ל נעשית מרצוני החופשי לאחר שהבנתי את כל האמור לעיל.
תאריך_______________

האם אני מעוניין לקבל את תוצאות המחקר

כן

לא

מספר טלפון ליצירת קשר________________________ :
חתימת משתתף המחקר ______________:חתימת החוקר________________:

 .2מדריך ראיון
שאלות ראשונות "פתוחות":


ספר לי את סיפור חייך.



ספר לי על היציאה מהארון שלך.

במידה והמרואיין מתקשה לענות על השאלות ומבקש הכוונה ספציפית יותר ,לשאול שאלות
מכוונות המתייחסות לרצף האירועים על ציר הזמן בסיפור החיים:


ספר לי על הילדות וההתבגרות שלך.



ספר לי על הגיוס לצבא ושרותך הצבאי.



ספר לי על מעשייך לאחר סיום בית הספר /השרות הצבאי.

שאלות משלימות


ספר לי על הגילוי שאתה נמשך לבני מינך ,על הגילוי שאתה הומו.



ספר לי כיצד למדת לקבל והשלמת עם הנטייה המינית ההומואית שלך.



ספר לי על היציאה הראשונה מהארון ,בפני מי זה היה? מדוע בחרת לצאת מהארון? איך
יצאת מהארון? כיצד הגיב? כיצד אתה הגבת?



ספר לי על היציאות מהארון בפני המשפחה הגרעינית והמורחבת /חברים קרובים
ורחוקים יותר /חברים לעבודה /צבא /הומואים אחרים ,איך יצאת מהארון? מדוע בחרת
לצאת מהארון? כיצד הגיבו? כיצד אתה הגבת?



ספר לי על מקרה/ים שעשו לך אאוטינג .מי עשה לך אאוטינג? מדוע? איך הגבת? איך
אחרים הגיבו? כיצד השפיע עלייך האאוטינג לטווח קצר וארוך?
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Another classification of methods of coming out is voluntary or involuntary
action. Involuntary action is related to the individual's body, his movements and
gestures which might be more "feminine" than usual, thereby "disclosing" the sexual
orientation. Another example is the act of Outing - the act of disclosing a gay person's
sexual orientation without that person's consent. Both of these reduce the degree of
control of the individual on the coming out process, and challenge the common view
that sees coming out as a personal and private process that is controlled by the
individual.
The life stories indicate that coming out has different goals: pride and internal
self-acceptance, strengthening the intimacy and the emotional sharing with significant
others, and strengthening the political aspect- protesting against oppression and
homophobia and challenging the hetero-normative hegemony.
This study proposes a model of "coming out", which refers to the four aspects
mentioned above: the arena in which the action takes place, the means of coming out,
the objectives and the degree of control of the individual on the act of coming out of
the closet. The combination and mutual influences of these four aspects indicate that
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coming out is a unique and complex act, and it has a significant and critical impact on
the well-being of the person who comes out of the closet.
The study points to the possibility of seeing the different approaches of Cass
and Adams as complementary to one another, so that each of them is relevant to
understanding the process of coming out.
This study has limitations primarily related to the issue of representation of the
population under study, and contributions related to innovation and practical insights
that can be extracted from it. These will be detailed in the discussion chapter of the
work.

Abstract
This qualitative study critically examines the experience of "coming out of the
closet ", as it is depicted in the life stories of ten participants - young gay Israeli Jews,
aged 18 to 25.
The research was done using the narrative methodology; life stories were
analyzed using Fraser’s multi-dimensional analysis method which considers a life
story as a product not only of an interpersonal relationships of the individual with his
environment, but also of the individual's political relations with the hegemonic
culture, one that often leads to his suppression.
The research literature on the construction of homosexual identity and
“coming out” offers two main models: the model of Cass (1996) which describes
coming out as a linear process, and the model of Adams (2011) which I call "identity
work" - which sees "coming out" not as a singular event but as a spiral, simultaneous
and infinite process.
An analysis of the life stories of the participants suggests that coming out is a
courageous act, often voluntary, that is done in three different arenas: the self-
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psychological arena, where an individual acknowledges his orientations, the straight
arena and the gay arena.
Coming out is carried out verbally and / or behaviorally, and it is done
explicitly or implicitly. Direct verbal statements are speech acts –performative
statements in which a gay person speaks his sexual identity clearly, such as "I'm gay".
Implied statements are statements with an implicitly sexual orientation, such as "I'm
going to the Gay Pride parade." Similarly, behavioral measures can also be direct or
implied.
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