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מחקרים על הומוסקסואליּות/לסביּות/ביסקסואליּות/טרנסג'נדריּות בישראל
הרשימה הביבליוגרפית דלהלן נועדה לשם כינון גוף ידע מסודר ושיטתי בכל הנוגע לעבודה
המדעית על הומואים ,לסביות ,ביסקסואלים ו/או טרנסג'נדרים בישראל .הגיעה העת ליצור שיח
הדדי ,שבו ניתן להיעזר בעבודותיהם של עמיתינו .1הדבר נכון הן עבור תלמידים וסטודנטים והן
עבור אנשי אקדמיה ,שלעיתים אינם מודעים לעושר הרב שכבר קיים.
הרשימה כוללת כ 600-עבודות מחקר שפורסמו בספרים ,2בכתבי-עת מדעיים ובערוצים
אקדמיים אחרים (תיזות ודיסרטציות) בעברית ,צרפתית ואנגלית 3על ידי חוקרים מקומיים ו/או
חוקרים זרים אשר בחנו את ההקשר הישראלי מאז שנת  .1942כמו-כן ,הוספתי עבודות
העוסקות בנושאים אלו ושתורגמו לעברית ,וכן עבודות של חוקרים להט"בים ישראליים בהקשרים
אלו ושאינם בהכרח עוסקים בקהילה הישראלית .המאגר איננו כולל הרצאות בעל-פה או מאמרים
שפורסמו בתקשורת הלא-מדעית.
הרשימה היא פרי עבודתי במהלך עשר השנים האחרונות .אני מקווה שהצלחתי לאתר ולשלב
את כל העבודות העומדות בקני-המידה הנ"ל .אשמח לעדכן ,להוסיף ולשנות .אפשר לפנות אליי
בכתובת הבאהamit8860@yahoo.com :

המאמר הבא בוחן את מאגר המידע ומשרטט מגמות שונות במחקר הלהט"בי בישראל :קמה,
ע .)2014( .קווים לדמותו של שדה-המחקר הלהט"בי בישראל .סוציולוגיה ישראלית ,טו(,)2
.241-261
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עקב מגבלות השפה הממּוגדֶ ֶרת ומתוך ניסיון להסיר מכשולים בעת הקריאה ,אני נוקט בלשון זכר .כמובן
שאין כוונה להדיר נשים.

 2ספרים המאגדים פרקים מאת מחברים שונים – כל פרק זכה לאזכור פרטני.
 3לצערי ,לא הצלחתי למצוא עבודות בשפות אחרות.
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! תודה.רשימה זו נועדה להפצה מירבית

The following is a list of all academic/scholarly works (master theses, doctoral
dissertations, books, book chapters, anthologies, journal papers, etc.) published
in Hebrew, English, and French about gay, lesbian, bisexual, and/or transgender
issues since 1942. These works focus on the Israeli context, mostly carried out
.by Israeli scholars

I do hope the list is comprehensive to the utmost extent. If you know of a work
that has been published in this field and is not included herein, I will be grateful if
you could mail it, or at least its correct reference, to me. Please email it to:
amit8860@yahoo.com
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אברהם ,א .ואפטר ,א .)2004( .ייבוא לישראל של הפוטנציאל הבינלאומי להכרה שיפוטית-
ציבורית בתוקף נישואים חד-מיניים  -מדע בדיוני? הארת דין ,א(.)2
אברהם ,ח .)2017( .הורות ,פונדקאות ,והמדינה שביניהן .חוקים ,ט.171-209 ,
אגרט ,י .)2007( .המרכז העירוני לקהילה הגאה :פרוגראמה חברתית-פיזית .עיריית תל אביב-
יפו.
אדלר ,א" .)2015( .איך בכל זאת נשארים ביחד בלי להשתגע" :מציאות החיים הדיאלקטית של
גברים ונשים מיחסי אוריינטציה מעורבת .עבודה לשם קבלת תואר דוקטור .חיפה:
אוניברסיטת חיפה.
אדלר ,א .)2008( .פיצול ושילוב בעולמם של גברים הומוסקסואלים הנשואים לאישה .עבודה
לשם קבלת תואר מוסמך .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
אונגר ,י .)2017( .סוגיות במעמדם של בני זוג שמינם זהה :הטיפול הרפואי וזכות הירושה .רקע
תיאורטי וסקירה משווה .הכנסת :הלשכה המשפטית ,תחום חקיקה ומחקר משפטי.
http://main.knesset.gov.il/Activity/Info/LegalDepartmentSurveys/Survey1201
17.docx
אור ,י .)2000( .השוואה של הקשר הזוגי והתפקוד ההורי בקרב זוגות הטרוסקסואלים וזוגות
לסביות .עבודה לשם קבלת תואר מאסטר .רמת גן :אוניברסיטת בר אילן.
אורן ,א .)2012( .הבנייתה של המשפחה ההומו-לסבית :דיאלקטיקה של פיצול ושילוב .עבודה
לשם קבלת תואר דוקטור .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
אורן ,א .)2006( .הבנייתה של המשפחה ההומוסקסואלית במודל "הורות משותפת" עם אישה:
הניעות בין האישי ,הזוגי והמשפחתי .עבודה לשם קבלת תואר מוסמך .חיפה :אוניברסיטת
חיפה.
אורן-פטישי  ,ג .)2007( .הורות של גברים הומוסקסואלים מאמצים :דיאלקטיקה של ניגודים.
עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
אילני ,ע" .) 2016( .נגע נפוץ במזרח" :תיאורים של משכב זכר בתקופת המנדט .אצל א .גרוס,
ע .זיו ור .יוסף (עורכים) ,סקס אחר :מבחר מאמרים בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים
(עמ'  .)281-313תל אביב :רסלינג.
אילני ,ע .)2015( .נגע נפוץ במזרח :תיאורים של הומוסקסואליות בעיתונות העברית של תקופת
המנדט .זמנים.8-21 ,131 ,
אילני ,ע .)2012( .משחקים בפאשיזם :תרבות השרירים ההומואית .אצל נ .שור (עורך) ,תרימו:
הזמנות ,וכרזות בתרבות המועדונים הישראלית (עמ'  .)34-30תל אביב :לצאת מהקופסא.
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אילני ,ע .)2011( .המדע העליז :על קולנוע הוונילה ההומוסקסואלי .מערבון :מגזין חדש לקולנוע,
.36-43 ,7
אינגר ,ש .)2007( .הקשר בין ייצוג אב וזהות מגדר לרווחה נפשית של גברים הומוסקסואלים
בישראל .עבודה לשם קבלת תואר מוסמך .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
אלואיל ,י .) 2003( .למה כיבו את גן החשמל? אצל י .מוריה וס .ברניר (עורכות) ,ברשות הרבים:
מחווה לגנן העיר תל אביב ,אברהם קרוון (עמ'  .)101-105תל אביב :מוזיאון תל אביב
לאמנות.
אלון ,ש .ובכנר ,י .)2012( .חולי בגווני לבנדר :זוגות חד-מיניים בהתמודדות עם מחלה קשה.
פסיכואקטואליה :רבעון הסתדרות הפסיכולוגים.18-25 ,
אלון ,ש .ובכנר ,י .)2012( .להט"בים זקנים כמטפלים עיקריים בזוגות חד-מיניים .גרונטולוגיה,
לט (.111-126 ,)1-2
אלמוג ,נ .)1990( .השפעת משתני אישיות ודפוסי התנהגות חברתיים על התנהגויות מונעות
איידס אצל גברים הומוסקסואלים בישראל .עבודה לשם קבלת תואר מוסמך .תל אביב:
אוניברסיטת תל אביב.
אלעד ,ח .) 2008( .בירושלים ,מהמסלול של מצעד הגאווה רואים חומות .אצל י .דגני ות .גרוס
(עורכים) ,אי-כאן :שפה ,זהות ,מקום (עמ'  .)252-276תל אביב :הקיבוץ המאוחד.
אלפסי ,ג .ופנסטר ,ב .)2005( .העיר הלאומית והעיר העולמית :ירושלים ותל-אביב בעידן של
גלובליזציה .סוציולוגיה ישראלית ,ו(.265-293 ,)2
אלשך ,י .ווגנר ,ר .)2007( .מעשה סדום פוליטי :הרלוונטיות של ז'אן ז'נה .תל אביב :רסלינג.
אמיר ,ג .) 2013( .נקודות זיכוי במס הכנסה ללהט"ב :התקדמות ליברלית או נסיגה
פטריארכלית? הטרקלין :מחשבות על משפט.
אמיר ,מ .) 2016( .תקתוקו של שעון החול :השעון הביולוגי כביולוגיזציה של המשפחה
ההטרונורמטיבית .אצל א .גרוס ,ע .זיו ור .יוסף (עורכים) ,סקס אחר :מבחר מאמרים
בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'  .)473-504תל אביב :רסלינג.
אנגלנדר ,י .)2014( .תפיסת המיניות החד-מינית בקרב איגוד הרבנים הרפורמים בארצות
הברית במאה העשרים והשפעתה על פסיקתו :ביקורת קווירית .אצל א .רוזנק (עורך),
היהדות הרפורמית :הגות ,תרבות וחברה (עמ'  .)228-260ירושלים :מכון ון ליר והקיבוץ
המאוחד.
אנגלנדר ,י .ושגיא ,א .) 2013( .הקול האחר :היחס להומוסקסואליות וללסביות בשיח הציוני דתי.
אצל מ .אידל ,א .שגיא ור .ינון (עורכים) ,גוף ומיניות בשיח הציוני דתי החדש (עמ' 189-
 .)184ירושלים :מכון שלום הרטמן ,כתר.
אנגלשטיין ,ג" .) 2015( .כבר נמאס לי להתחפש ,רציתי להיות" :מרחב ,זהות והתנגדות בסיפורי
חיים של נשים טרנסג'נדריות בישראל .זמנים.34-50 ,131 ,
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אפרת .ר .)2009( .זוגיות חד-מינית כהוויה היוצרת משמעות ייחודית .חברה ורווחה ,כ"ט(7- ,)1
.38
אפרת ,ר .)2007( .הבנייה פנומנולוגית של זוגיות הומוסקסואלית-לסבית :דיאלוג בין חוויה
ומשמעות .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
אפרת ,ר .)1999( .תהליך היציאה מהארון –  Coming Outשל מתבגרות לסביות ישראליות:
מאפיינים ודפוסי התמודדות .עבודה לשם קבלת תואר מאסטר .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
ארבל ,ט" .) 2002( .השידול אלי שיח" :היבטים בייצוג של טרנסג'נדר במסגרת ז'אנר תוכניות
הטוק-שואו בטלוויזיה .עיתון התכנית הבין-תחומית לתלמידים מצטיינים (אוני' תל אביב),4 .
.10-15
אשבל ,א' ( .)2013נשים יוצאות דופן :הדהודה התוך נפשי והבין-אישי של אי-התאמה מגדרית
ומינית  .חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
אשר ,ת .)2010( .חינוך לקבלת האחר :זהות מינית בגיל הרך .הד הגן ,ד.38-45 ,
באום ,ד .ומרן ,ע .)1998( .לסביות והומוסקסואליות בראי המציאות :אסופת מאמרים .תל אביב:
קל"ף.
בויארין ,ד .) 2016( .רבנים וחברים :האם יש יהודים ב"תולדות המיניות"? אצל א .גרוס ,ע .זיו
ור .יוסף (עורכים) ,סקס אחר :מבחר מאמרם בלימודים להט״ביים וקוויריים ישראליים (עמ'
 .)249-279תל אביב :רסלינג.
בויארין ,ד .)1995( .נשף המסכות הקולוניאלי :ציונות ,מגדר ,חיקוי .תיאוריה וביקורת,12-13 ,
.123-144
בומבך ,מ .ושקד ,ר .)2002( .מהפכה במוסד 'הזכות להורות' תמורות בחברה הישראלית :דיון
בסוגיית ההורות ההומו-לסבית .רפואה ומשפט.130 -121 ,26 ,
בטחיש ,ר .)2016( .שיח מיני של גברים ערבים שמקיימים יחסי מין עם גברים אחרים ,כמו
שמתבטא באתר ההיכרויות "מנג'ם" .עבודת גמר לשם קבלת תואר מוסמך .רעננה:
האוניברסיטה הפתוחה.
ביטון ,י .)2002( .השפעתו של חוק -יסוד :כבוד האדם וחירותו על מעמדם של זוגות חד-מיניים.
קרית המשפט ,ב'.454-461 ,
בירנהק ,מ .)2016( .מעגלים של פרטיות  .אצל ע .מורגנשטרן ,י .לושינסקי וא .הראל (עורכים),
זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ' .)195-232
צפרירים :נבו.
בלום ,ב .)2016( .מפטריארכיה להטרונורמטיביות או מפורמליזם לערכים? :החיסיון בין בני זוג
מאותו המי ן .אצל ע .מורגנשטרן ,י .לושינסקי וא .הראל (עורכים) ,זכויות הקהילה הגאה
בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ'  .)1005-1031צפרירים :נבו.
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בליי ,י .)2008( .א-אינטגרציה כמנגנון התמודדות בקונפליקט בין דת והומוסקסואליות .עבודת
גמר לשם קבלת תואר מוסמך .תל אביב :אוניברסיטת תל אביב.
בלכר-פריגת ,א .)2003( .על זכויות ,גבולות ומשפחה .עיוני משפט ,כז.580-539 ,
בלכר-פריגת ,א .וזפרן ,ר" .)2016( .ילדים זה שמחה" :הורות בסיוע טכניקות הולדה מלאכותיות
על ידי בני זוג בני אותו מי ן .אצל ע .מורגנשטרן ,י .לושינסקי וא .הראל (עורכים) ,זכויות
הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ'  .)395-436צפרירים :נבו.
בלכר-פריגת ,א .וטריגר ,צ .)2018( .גירושים לכולם :המקרה של גירושים חד-מיניים כמקרה
מבחן .משפט ועסקים ,כא.131–81 ,
בלנק ,י .)2003( .א ין מולדת להומואים :גלובליזציה ,פירוק מרחבי והגטו ההומו-לסבי .תיאוריה
וביקורת.83-111 ,23 ,
בלנרו ,ר .ופרידמן ,א .)2001( .הסקר הורוד .תל אביב :המרכז למחקר כלכלי וחברתי ,עיריית
תל אביב-יפו.
בן-ארי ,ע .ולביא ,י .)2007( .בדרך לא סלולה :היבטים משפטיים ,קהילתיים והוריים של משפחות
חד-מיניות .חיפה :אוניברסיטת חיפה.
בן-ישראל ,ר .)1998( .שוויון הזדמנויות ואיסור אפליה בעבודה (כרך ג' ,פרק  ,11עמ' 933-
 .)958תל אביב :האוניברסיטה הפתוחה.
בן נאה ,י .)2016( .יהדות ויהודים על להט"ב ומול :יחסן של ההלכה והקהילות היהודיות
להומוסקסואליות ,לסביות וטרנס – סקירה היסטורית .אצל ע .מורגנשטרן ,י .לושינסקי וא.
הראל (עורכים) ,זכויות הקהילה הגאה בישראל :משפט ,נטייה מינית וזהות מגדרית (עמ'
 .)117-158צפרירים :נבו.
בן -נאה ,י( .תשס"ח) .שערוריית ניאוף באיסטנבול :ספרות השו"ת כמקור לחיי יהודים בעיר
העות'מאנית .ממזרח וממערב ,ח.55-37 ,
בן-נאה ,י( .תשס"ג)" .קטון בשנים וגדול בפשעים" :סיפורו של נער ליווי יהודי מבגדאד בראשית
המאה הכ' .עתמול ,כח.27-25 ,)165(1 ,
בן-נאה ,י( .תשס"א) .משכב זכר בחברה היהודית באימפריה העות'מאנית .ציון171- ,)2( 66 ,
.200
בן-כנען ,נ .וקפלן ,ד .) 2000( .דראג בישראל :יכולת העמידה על עקבים .במה81- ,159-160 ,
.97
בן לולו ,א .)2018(.מ"קווין אסתר" ל"קוויר אסתר" :מקרא מגילת אסתר בקהילה רפורמית תל
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