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תקציר
משפחה חד-מינית היא משפחה מסוג חדש ,כזאת הכוללת זוג הורים בני אותו המין .הסקר המפורט
( )N=143מודד ,בדגימה לא מייצגת ,עמדותיהם של סטרייטים כלפי ילדים להורים בני אותו המין,
הומופוביה ומשתנים הקשורים בה .השערות המחקר הן ( )2קיים קשר בין משתנים המשפיעים על
המופוביה (גיל ,מידת דתיות ,השכלה ,מגדר ומקום מגורים) לבין עמדות סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים
הומו-לסביים )1( .הומופוביה היא המנבא הטוב ביותר לעמדות סטריאוטיפ כלפי ילדים לזוג חד-מיני.
ההשערה הראשונה אוששה כמעט במלואה .ההשערה השניה אוששה .מסקנות הסקר ,בעיתיות הדגימה,
הצעות למחקרי המשך ומידת התאמת הסקר להגות "קווירית" נידונים.

הקדמה
בעשרות השנים האחרונות חלו תמורות של ממש במבנה התא המשפחתי .דפוסו של התא המשפחתי
ההטרו-נורמטיבי ,זה הכולל זוג הורים משני המינים המחוייבים בברית נישואין ומגדל ילדיו
המשותפים ,מתחיל להשתנות .תחילה מאותגרת חלוקת התפקידים המגדרית על ידי המהפכה
הפמיניסטית .נשים קוראות לשחרור מברית הנישואין הממסדת שליטה פטריאכלית (ריצ' .)6891 ,יחד
עם הגות פמיניסטית מפתחת גם החשיבה הקווירית ,זו המונהגת על ידי פוקו ( .)6891חשיבה קווירית
מתאגרת את ההטרו-נורמטיביות וקוראת לשבירת ה"שילוש הקדוש" :מין-מגדר-מיניות .מנוסחות
שאלות סביב ההשפעה החברתית על מה שנחשב עד עתה "טיבעי" או "קדוש" .בעקבות אלה גם התא
המשפחתי החד מיני הופך לגיטימי יותר .ילדים נולדים במסגרות שונות ,מנוסחים תאים משפחתיים
מגוונים ומסוג חדש .יחד עם שמירת הסדר החברתי-משפחתי ,המסורתי-נורמטיבי ,חל גם שינוי
לכיוון של תא משפחתי פוסט מודרני (פוגל ביזאוי.)2002 ,
זוגות חד מי ניים המעוניינים להביא ילדים לעולם יכולים לבחור בכמה דרכים שונות .נשים לסביות
החיות בזוגיות יכולות ביתר פשטות להחליט על תרומת זרע שתשא אחת מהן לקראת גידול הילד
במשותף על ידי זוג הנשים .עבור הגברים ההומוסקסואליים אפשרות האימוץ היתה האופציה
המרכזית לגידול ילדים ,אך לאחרונה גדל והולך מספר הגברים הפונים לפונדקאות .בהליך זה זרע של
אחד מבני הזוג יחד עם ביצית של תורמת ,מוכנסים לרחמה של פונדקאית ולאחר הולדת התינוק
יגדלוהו יחד זוג אבות .כך פיתוחים טכנולוגיים לצד שינויי חשיבה ואימוץ הדפוסים המשפחתיים
מייצרים תופעה חברתית חדשה .נוצרת סינטזה ,ייצור כלאיים ,המאחד בין הפרקטיקה המינית הומו-
לסבית לבין המשפחה הגרעינית .עמדותיהם של אלה המגדרים עצמם "הטרוסקסואליים" כלפי ילדי
תא משפחתי חד מיני זה והקשר של אלה ל"הומופוביה" הן עיקר הסקר המפורט.
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סקירת ספרות

הומוסקסואליות ,הומופוביה ותרבות המערב
מגעים מיניים ומערכות יחסים הומוסקסואליות מקבלים בתרבויות שונות ותקופות שונות פרשנויות
שונות .בתקופת יוון העתיקה למשל ,היה נהוג ושכיח שגבר יקיים משכב עם כל קטין או בגיר הנמוך
ממנו במעמדו ו\או בגילו .כך קרה שנער צעיר המשמש כמאהב לגבר מבוגר היו כחלק בלתי נפרד
מהסדר החברתי-פוליטי של אז .התנהגות זהה לזו המתוארת תחשב בימינו כאקט פלילי ותסתיים
במאסרו של הבועל באשמת פדופיליה מטעם הרשויות .יתרה מזאת ,בתרבות יוון הקלאסית ,מערכת
יחסים מינית בין שני גברים והאהבה ביניהם היו שניהם חלק מהנשגב והנעלה ונחשבו למערכת
יחסים מקובלת במסגרת המבנה החברתי-פוליטי .כמו כן ,בעת העתיקה בכלל ובתרבות הקלתית
בפרט ,לוחמים תרגלו מין הומוסקסואלי לעיתים קרובות ומשכב זכר בין לוחמים נתפס כחלק
מהנורמה.
הרומאים בתקופת האימפריה מציגים מקרה מעניין של התפתחות ביחס להומוסקסואליות .בתרבות
זו ,שתחילה הסתייגה מהאקט המיני החד מיני ואף נחקקו חוקים האוסרים אותו ,השתנה היחס עם
התרחבות האמפריה" .רומי הגדולה" תקבל את האקט כנורמלי ,בעיקר בקרב שכבות הביניים ופחות
בקרב בני האצולה ,לאחר כיבוש יוון בתחילת המאה ה 2-לפני הספירה .עם זאת ,נראים ניצני
"הומופוביה" כשהמשורר הרומי גאיוס ואלריוס קאטולוס מגנה בשיריו את הגברים ה"נשיים" תוך
שהוא מאדיר את מוסד הנישואין .המשורר בכתביו מנכיח את הניגוד הנתפס בין שתי פרקטיקות
שאינן מתקיימות בכפיפה אחת באותה התקופה :משפחתיות ופרקטיקה הומוסקסואלית.
הרדיפה הממוסדת אחר ההומוסקסואליות התרחבה עם כניסת הממסד הדתי למרכז הבמה
התרבותית .זו התרחבה והתעצמה בתקופה הויקטוריאנית בה האיסורים על תענוגות הגוף והפיקוח
עליו התרחבו (פוקו .)6891 ,האיסור היהודי בתנ"ך על משכב זכר מצוטט ומורחב והופך את "מעשי
סדום" לחטא מוסרי וגברים המואשמים בו מוצאים להורג בכיכר העיר (.)Fone, 2000
הדתות המונוטאיסטיות מגנות את האקט החד מיני ורודפות אחר המורדים בסדר האלוהי ,אך גם
תהליכי חילון לא מדירים את השיח ההומופובי .את מקומם של כוהני הדת המגדירים את "מעשי
הסדום" כטומאה וחטא תופסים המדענים ,הרופאים ומאוחר יותר גם הפסיכולוגים של תחילת
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המאה ה ,20-המגדירים את ה"הומוסקסואליות" כפתלוגיה פסיכו-סקסואלית .מדינות מחוקקות
חוקים המגדירים מעשה סדום כעברה על החוק .תפיסת המהוגנות ,הקשורה בלאומיות המתפתחת,
מגדירה תפקידים ברורים לנשים וגברים במסגרת החברה של מדינת הלאום .הומוסקסואליות מודרת
מגבולות ה"מוסרי" בחברה המודרנית .כך צומחות תיאוריות הקושרות מוסר ומיניות ומגדירות את
ה"נורמאלי" דרך העיסוק בגבולות הגזרה של אותה הנורמה .ההומוסקסואל והלסבית הם מקרה של
מיניות פגועה ופתלוגית ,כזו החורגת מהגבולות המקובלים (מוסה.)6891 ,
המושג "הומוסקסואל" נולד במהלך הויכוח על הלגיטימיות של הומסקסואליות במסגרת החוקים של
מדינת הלאום" .הומו-סקסואל" נגזר משני ביטויים בשתי שפות שונות" :הומוס"  -פירושו זהה
ביוונית ו"סקסואל"  -פירושו מין בלטינית .מושג זה נטבע לראשונה על ידי העיתונאי האוסטרו-
הונגרי קרל מריה קרטבני .קרל פרסם ביטוי זה לראשונה ב 6918-במאמר שהופיע בעתון קיר .במאמר
זה התנגד העיתונאי לחוק הפרוסי האוסר משכב זכר .שם טען שאין רשות למדינה להתערב בעיסוקי
הפרט ולפלוש לחדר המיטות של המקיימים פרקטיקות של יחסי מין הומוסקסואליים .קרל במאמרו
קשר בין " "Homosexualitatלבין ” “Normalsexualitatומיניות הומוסקסואלית מוצגת במאמרו
כמעשה שכיח ,לכן גם לגיטימי ,בחברה .עם זאת הביטוי אותו טבע הפך למושא להגדרת החריג
וה"אבנורמלי" על ידי הרפואה בכלל והפסיכיאטריה המודרנית של תחילת המאה ה 20-בפרט .המושג
אותו ייסד העיתונאי ישמש הומופוביה ממוסדת שתכתיב מדיניות של הדרת וביזויה של
ה"הומוסקסואליות".
"הומופוביה" היא פחד ושנאה מהומוסקסואליות ומאלה המבצעים אותה .המונח הפך שגור במהלך
שנות ה 10-ותנועות המחאה החברתית של אותה התקופה .ב 6892-כשתיאר ג'ורג' ווינברג בספרו
” “Society and the healthy Homosexualאת ההומופוביה ,הגדירה כ"פחד עמוק מקירבה והיכרות
עם הומוסקסואלים" .מארק פרידמן הוסיף להגדרה זו גם "תגובת זעם גדול ופחד
מהומוסקסואליות"( .)Fone, 2000אותו חשש מקרבה חברתית להומוסקסואלים הוא המאפיין
המרכזי והבולט בהומופוביה .לכן חשש מקרבה חברתית ורתיעה מאינטרקציה עם הומואים ולסביות
הם מדד להומופוביה .שאלונים המבררים את התחושות שעולות בפרט בתגובה לאינטרקציה חברתית
עם חברי האוכלוסיה הגאה בתפקידים שונים בקהילה משמשים למדד למשתנה ההומופוביה.
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מופע מתוחכם יותר של הומופוביה ,בקרב אלה המגדירים עצמם כהומוסקסואליים ,היא מה שמכונה
בספרות "הומופוביה מופנמת" .מופע זה של רתיעה מהומוסקסואלית מאפיין פריטים החשים בעצמם
משיכה לבני מינם ואף מגדירים עצמם כהומוסקסואלים .הבסיס התיאורטי לסוג זה של הומופוביה
היא הפנמת ערכי המוסר בסביבה החברתית .אם כך ,פריטים המגדירים עצמם הומוסקסואליים
אינם חפים מהומופוביה והיא יכולה לשנות פניה גם לכיוון העצמי (.)Sherry, 2007
אחד היסודות לפחד המאפיין את ההומופוביה מבוסס על ההנחה כי ביצוע מעשים מיניים חד מיניים
על ידי אלה המוגדרים כהומוסקסואלים ולסביות הוא שיבוש בסדר המיני והמגדרי .זו סלידה
מביטויים מבלבלים המוצגים בסטריאוטיפ לפיו גברים הומוסקסואלים הם "נשיים" ונשים לסביות
הן "גבריות" .יסוד נוסף לאותו פחד הומופובי הוא שזוגיות חד מינית וההתנהגויות רומנטיות בין בני
אותו המין ,ולא רק הפרקטיקה המינית החד-מינית ,מערערת את הסדר החברתי ,החוקי ,הפוליטי
והמוסרי של החברה .תפיסות אלה מקבלות חיזוק ותמיכה מערכי מוסר דתיים וחוקי מדינה שונים
המבוטאים בתרבות המערב עד היום (.)Fone, 2000
ממצאי מחקר פסיכולוגיים כמותיים אודות שכיחות הומופוביה מראים מגמות ברורות למשתנה
בקרב קבוצות שונות באוכלוסיה .מנבא מרכזי להומופוביה הוא מגדר ,כך שגברים הומופובים יותר
מנשים .כמו כן ,ממצאי מחקרים מראים שהומופוביה עולה עם הגיל ,כך שאנשים מבוגרים יותר הם
יותר הומופוביים ( .(Barth&Parry, 2009בנוסף ,ממצאים מראים שככל שאדם דתי יותר הוא יותר
הומופוב ( )Richard,2009ומנגד ככל שאדם משכיל יותר כך סביר שיהיה פחות הומופוב ( Lewis,
.)2003

דו"ח קינזי ומיניות
אחת מאבני היסוד שהביאו לפריצת הדרך המשמעותית ביותר ביחס למימדי השונות במיניות בתרבות
המערב ,היו סקרי המיניות שפורסמו בארצות הברית בשנים  6899ו 6811על ידי ד"ר אלפרד קינזי.
ראיונות אישיים ושאלונים אנונימיים הרכיבו את מערך סקר המיניות שערך והוא כלל למעלה מ800-
סיפורי היסטוריה מינית של גברים ונשים ברחבי ארצות הברית .הספר הראשון " Sexual Behavior
” ,in the Human Maleעל אף היותו גדוש בנתונים סטטיסטיים "יבשים" הפך לרב-מכר באמריקה
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ונמכר בלמעלה מ 200,000עותקים בשלושה שבועות).(American Journal of Public Health, 2003
בדו"ח מוצגים ממצאים ודרכי חקירה שהם מבחינת פריצת דרך בהתייחס לחקר המיניות.
בשאלונים שערך קינזי מוגדרת המיניות על פני רצף ,זאת בניגוש לתפיסה הדיכוטומית של מיניות
(הומוסקסואליות-הטרוסקסואליות) .משיבים יכלו לדרג עצמם בדירוג הנע מ 0-הטרוסקסואל
לחלוטין ועד  1הומוסקסואל לחלוטין וגם ניתנה הבחירה ב Xכמצב של אי משיכה מינית (א-מיניות).

הרצף אפשר חקירת השונות של המיניות כמו גם נזילותה לאורך תקופת החיים .נמצא שעיקר
ההתפלגות של אוריינטציה מינית היא אכן בצורת  Uכך שרוב המשיבים מגדירים עצמם דיכוטומית
כהטרוסקסואליים או הומוסקסואליים ,אך מהסקר עלה ש 19%מהגברים למשל חווה אפיזודה מינית
עם גבר אחר וככל שהגיל של המשיבים עלה כך התמעטה שכיחות הופעת האפיזודה ההומוסקסואלית
(מקינטוש .)6818
אחד הממצאים המרעישים ביותר בדו"ח המצוטטים עד היום היא אומדן שכיחות ההומוסקסואליות
בקרב גברים כפי שנמצאו לפי הסקר שערך ד"ר קינזי .שכיחות הגברים ההומוסקסואלים בדו"ח קינזי
עמד על  .60%כמובן שפרסומו של הדו"ח בכלל ונתון זה בפרט ,לצד נתונים אחרים על שכיחותה של
אוננות בקרב הנשאלים כמו גם מאפייני תשוקה אחרים שנחקרו ,התקבלו בביקורות רחבה על ידי
הציבור האמריקאי בכלל והממסד השמרני-דתי של אמריקה בפרט .רבים האשימו את קינזי בכפירה
בהלכי הרוח הדתיים והוא כונה "הספר האנטי-דתי המשפיע ביותר בתקופתינו" ( American Journal
 .)of Public Health, 2003גם כיום ישנן ביקורות על דרכי ההסקה הסטטיסטיית ואחוז הטעות של
מחקריו .עם זאת ,אין עוררין על ההשפעה שהסקר עשה על תפיסת המיניות של האדם בארצות הברית
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בפרט ותרבות המערב ככלל ,שכן גם סקרים עם טעויות של הסקה ,מרגע פרסומם ,הם בעלי השפעה
רחבה על הציבור (פוקס ובר-אל.)6889 ,

מחשבה פמיניסטית ותיאוריות קוויריות
בשנים שלאחר דו"ח קינזי ,עם צמיחתן של תנועות המחאה החברתית בשנות ה ,10-חל שינוי בשיח
אודות מיניות .לצד תיאוריות פמינסטיות מגוונות שהחלו בקריאה ליבראלית לשיוויון ומשם המשיכו
בקריאה ראדיקלית לשחרור נשים מכבלי הדיכוי הפטריאכלי ,צומחת תנועה חדשה ,תנועת הקוויר.
"תולדות המיניות  ,Iהרצון לדעת" של מישל פוקו ( )6891פתח שיח חדש אודות הכוח שבשיח המיניות.
פוקו כותב לראשונה על מיניות כתלויית הקשר חברתי-היסטורי וקושר אותה למערך של פרקטיקות
דיכוי המאפשרות שליטה בפרט דרך וידוי ,פסיכואנליזה ושיח המיניות המתרחב.
פוקו רואה בשיח המיניות שצמח במאה ה 20-דרך למישטור המיניות ולא לשחרורה .דרך פרקטיקות
של כינוי והגדרה מאפשרת סטיגמטציה של ה"חריג" .כאן פוקו מייסד את הלך המחשבה הקווירי.
קוויר פירושו מוזר ,בעיקר בהקשר של התנהגות מינית .המאמץ חשיבה קווירית לוקח על עצמו את
הקלון ומאמצו כמרכיב של גוף ראשון .הקוויר מאתגר את מה שמגדירים אנשים כחריג ופועל תמיד
לחשיפת מנגנוני הדיכוי של מה שנחשב "פתלוגי" או "סוטה" .ספרו הופך למקור לציטוטים רבים
והוא מנסה לנפץ את השילוש ה"קדוש"  :מין ,מגדר ומיניות כמושגים קבועים ו"טיבעיים".
קבוצות ואינדיבידואלים מכנים עצמם קווירים וקוראים לנפץ את ההגדרות המקובלות לנורמלי על
ידי מושגי השיח המיני כגון" :הטרוסקסול" "הומוסקסואל"" ,לסבית"" ,ביסקסואל" או
"טראנסקסואל" .הלך רוח קווירי קורא לבירורן של הגדרות שמייצרות חריגות .המשיכה המינית,
כמו גם תפיסת המגדר של הפרט ,אינה נתפסת עוד כנתון קבוע וחף מהשפעות חברתיות משתנות,
נזילות ומדכאות .ממסד הנישואין והכרזת הבעלות של הגבר על האישה בברית הנישואין הוא מימד
טיקסי המנציח שליטה ודיכוי לפי החשיבה הלסבית-קווירית (באטלר .)6881 ,לכן ישנם זרמים בהלך
רוח קווירי הרואים בברית הנישואין בין זוגות חד מיניים כמו ניסיון לנורמליזציה של הומואים
ולסביות .הצטרפות ההומוסקסואלים והלסביות למוסד המשפחה בכלל וגידול ילדים בברית נישואין
"נורמלית" ,נתפס כהשלמת השליטה והפנמת הערכים ההטרו-נורמטיביים על ידי חלקים מהשיח
הקווירי.
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משפחה חד מינית וישראל
לצידן של תיאוריות קוויריות ,חלים גם תהליכי התמסדות רבים בקהילה ההומו-לסבית של סוף
המאה ה 20-ותחילת המאה ה .26-צומחות תנועות מאבק הומו-לסבי למען שוויון בפני החוק עבור
הומואים ולסביות במסגרת החוק המדיני ,הצבאי וזכויות שונות הניתנות על פי חוק לזוגות
הטרוסקסואליים וחסרות במקרה של זוגות חד מיניים .תחילת המאבק של הקהילה היה לביטול
החוקים המדירים את ההומוסקסואליות אל מחוץ לחוק ולאחר שהומוסקסואליות הפכה חוקית,
נעשים מאמצים גם לאפשר הכרה של הממסד בזכויותיהם של זוגות חד מיניים (גרוס וזיו.)2001 ,
אלה מאבקים המתנהלים גם היום ומנוהלים על ידי קבוצות של חברי הקהילה ותומכיהם בעולם
המערבי בכלל ובמדינת ישראל בפרט.
בישראל ,לצד השיח הקווירי המתעצם ,מתארגנות קבוצות הממסדות ומסדירות משפחתיות בקהילה
הגאה .שיח אקדמי הומו-לסבי מועצם ומתרחב בשנות ה 80-של המאה ה .20-פסיקי דין של תביעות
בג"ץ במדינת ישראל מביאים לחקיקה ותקדימים משפטיים .תקדימים משפטיים אלה מכריזים
הכרה ממסדית בזוגיות החד מינית כזוגיות לגיטימית בצבא ,בחברות הממשלתיות ובהליכי הכרה
בהורות גאה (גרוס וזיו .)2001 ,עם התרחבות ההכרה הממסדית בזוגיות החד מינית ,זוגות חד מיניים
רבים מחליטים להביא ילדים לעולם במסגרת תאים משפחתיים חד מיניים פוסט-מודרניים (פוגל
ביזאוי.)2002 ,
העיר תל אביב תופסת מקום מרכזי בקרב הפעילות המתרחבת של הקהילה הגאה בשנות ה 80-של
המאה ה 20-ותחילת המאה ה .26-נפתחים מקומות בילוי רבים ,מתרחבת פעילות של "האגודה
לשמירת זכויות הפרט" (שמה הרשמי של "אגודת ההומואים והלסביות") ומקום מושבה הוא העיר
תל-אביב .כמו כן ,מוקם בינואר  2009המרכז הקהילתי הגאה שהוא המרכז הקהילתי הגאה הראשון
בעולם שמוקם בעזרתה של עירייה .כך העיר תל אביב מרכזת אליה הרבה מהתרבות הגאה בכלל ,כמו
גם רבות מהמשפחות החד-מיניות ומוסדות התמיכה באלה.
להתרחבות הפתאומית בכמות ההורות ההומו-לסבית כינוי בספרות האקדמית ואתרי האינטרנט:
"גיי-בי-בום" ( .)Paterson,1995ישראל שותפה גם היא באותו "גל ילודה גאה" .מגמה זו מופיעה
במימדים גדולים עוד יותר בישראל של השנים האחרונות ,זאת (בין השאר) עקב הקריאה המוגברת
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לילודה .עקרון האמהות ועקרון החיילות יחד הופכים את הרחם ל"רחם לאומי" וההורות לציווי
מדיני  .המלחמה באיום הדמוגרפי אל מול הערבים מצד אחד כמו גם הרצון להעמיד צאצאים-חיילים
לעתיד ,בשילוב עם הציווי היהודי "פרו ורבו" ,הופכים כולם את הילודה לערך לאומי (ברקוביץ'
 .)6888גם זוגות חד מיניים בישראל הם חלק מהציווי החברתי והקריאה לילודה לא פוסחת עליהם.
מספר ההורים הגאים עולה ,כמו גם מספר הארגונים התומכים במהלך זה .חוזי הורות משותפת בין
גברים הומוסקסואלים ונשים סטרייטיות או לסביות מתאפשרים בעזרת גופים כגון "הורות אחרת"
ו"משפחה חדשה" .אלה ארגונים המאפשרים ניסוח חוזי של הורות המבוסס בעיקרו על הסכמי
ההורות המשותפת של הורים גרושים (הורות אחרת בישראל .)2006 ,נשים לסביות מגדלות יחד ילד
בזכות תרומת זרע שאחת מהן נושאת ברחמה .תהליכי אימוץ הם תחילה המענה המרכזי להורות
בקרב גברים הומוסקסואליים ,אבל בשנים האחרונות הולך וגדל מספר הגאים הפונים לנתיב
הפונדקאות .תהליכי אימוץ כמו גם פונדקאות אינם חוקיים עבור זוגות חד מיניים בארץ ולכן רבים
מהם עוברים תהליכים אלה בחו"ל  ,אך מוסדות רבים מוקמים בארץ כדי לתמוך ולאפשר הורות
הומו-לסבית .אחד המוסדות החדשים והבולטים בהקשר של משפחה הומו-לסבית וטראנסג'נדרית
הוא ארגון "משפחות הקשת" שהוקם בשנת  2008על ידי שני אבות הומוסקסואליים (משפחות
הקשת .)2008 ,כך מנוסח ,מגובש ומועצם תא משפחתי חדש הכולל זוג הורים חד-מיני בישראל.

ממצאי מחקר  -הורות חד מינית
במסגרת הרצון למתן לגיטימציה לגידול ילדים על ידי זוגות חד מיניים ,מתרחב השיח האקדמי הבוחן
את ההשפעות של גידול ילדים על ידי זוג הורים חד מיני .סקר השקפת הציבור בנושאים שונים
הקשורים להומואים ולסביות ומדיניות ציבורית נערך באקנסו שבארצות הברית ( Parry,
 . (Barth&2009בסקר אושש הקשר בין דעות הומופוביות לגבי מדיניות ציבורית (איסור על נישואין
חד מיניים וגידול ילדים על ידי זוגות חד מיניים ,לדוגמה) לבין משתנים שונים המגבירים הומופוביה
(השכלה נמוכה ,גיל מבוגר ,מידת דתיות מרובה ומגדר) .מאחר והשקפות הומופוביות עדיין מכתיבות
מדיניות ציבורית ובולמות לגיטימציה ממסדית של המשפחה החד מינית ,נערכים מחקרים רבים
לבחינת החששות שהעלו בתי המשפט והמוסדות השונים ,כמו גם תפיסות פסיכולוגיות ,מפני הורות
הומו-לסבית.
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החששות שהביעו בתי הדין מפני גידול הילדים על ידי הורים חד מיניים הם רבים .חחש ראשון היה
שילדים לזוגות חד מיניים יגלו הפרעה בזהות המגדרית ו\או בהתנהגות המגדרית .כמו כן עלה החשש
שילדים שגודלו על ידי הומוסקסואלים או לסביות בסבירות רבה יותר להפוך בעצמם להומואים או
לסביות כשיגדלו .חש ש שני שעלה הוא מפיתוח של הפרעות אישיות שונות שאינן קשורות דווקא
לזהות המגדר כמו קשיי הסתגלות ,בעיות התנהגותיות ונפשיות ונטיה להתמוטטויות נפשיות יותר
מאשר ילדים הגדלים בסביבה הטרוסקסואלית .סוג שלישי של חששות הוא מקשיים ביחסים
חברתיים מאחר ויוקנטו על ידי בני גילם או יסבלו מטראומה בגלל תחושות החריגות .חשש רביעי
הוא מפני סבירות גדולה יותר שילדיהם של הומוסקסואלים יהיו בסכנה יתרה לחוות ניצול מיני על
ידי הוריהם או חבריהם (פטרסון.)6881 ,
ממצאי מחקר הבוחנים אמיתות חששות אלה מוצאים לרוב שאין הבדל של ממש בין התפתחותו של
ילד שגדל על ידי זוג גברים או נשים .עם זאת ,הורות חד מינית והשלכותיה עדיין מעוררים שאלות
בקרב גופי החקיקה ,המשפט ,כמו גם המחקר הפסיכולוגי .עיקר ההממצאים מעידים על בעיות
בריונות והצקות שילדים אלה סובלים מהם (  .)Clarke at al., 2004אך מחקרים גם מראים שילדים
להורים חד מיניים יכולים להתגבר על תחושת המוזרות בעזרת תמיכה ואהבה שתאפשר להם להביט
על השוני בהרכב המשפחתי כ"מיוחדות" ( .)Fairtlough, 2008כמו כן מחקרים רבים מסבירים שמתן
תוכניות הכשרה לצוות המחנך בבית הספר כמו גם לכיתות והגנים בהם לומדים וגדלים ילדים לזוגות
חד מיניים יכולים לצמצם את תופעת הביריונות ואיתה תחושת החריגות של ילדים לזוגות חד מיניים
( .)Dolores & Richard, 1997יש לציין כי השערות בנוגע להתנהגות מינית\מגדרית חריגה או
מבולבלת ,כמו גם שכיחות מרובה יותר של ניצול מיני ופיתוח בעיות נפשיות אחרות בקרב ילדיהם של
זוגות חד מיניים לא מצאו אישוש מדעי במחקרים שנערכו עד כה (פטרסון.)6881 ,

השערות המחקר
הסקר הנוכחי נועד לבחינת הקשר בין הומופוביה ומשתנים שונים הקשורים בהומופוביה (גיל ,מגדר,
מידת דתיות והשכלה) לבין עמדות סטריאוטיפ כלפי ילדים לזוגות חד-מיניים .כמו כן נוסף המשתנה
"מקום מגורים" כדי לבדוק האם יש קשר בין מגורים בתל אביב לבין עמדות כלפי ילדים להורות חד-
מינית .בחרתי להתמקד באוכלוסיה הסטרייטית מכיוון שאלה המזהים עצמם כהומוסקסואליים או
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לסביות מבטאים הומופוביה מופנמת ולא הומופוביה רגילה ,עובדה שעשויה להכביד על בניית מערך
הסקר ,סרבול המענה עליו כמו גם יכולות הניתוח וההסקה.

מערך המחקר
לבחינת הקשר בין המשתנים השונים ועמדות לגבי השלכות הגידול של ילדים הומו-לסביים נבחר
מערך מחקר כמותי ,מתאמי .השימוש במחקר כמותי מאפשר לאסוף דעות מנשאלים רבים בזמן קצר
יחסית ולנתחם ללא הטיה שעשויה להיות בפרשנות החוקר .כך ניתן להצביע על קשר מתאמי (אך לא
סבתי) ,בין משתנים שונים (בייט-מרום וצמח.)6891 ,

אופרציונליזציה
בכדי לבחון את ההשערות המחקר נערך סקר .הומופוביה נמדדה על ידי מענה על שאלון הומופוביה
" )Ricketts at al. , 8991( "Index of Homophobiaשמהימנותו ממחקרים קודמים  a=0.87והוא
תורגם מאנגלית .המנבאים הנוספים נמדדו על ידי שאלון דמוגרפי שכלל בסופו את מדד קינזי לנטייה
מינית .המשתנה המנובא נמדד על ידי שאלון עמדות כלפי ילדים להורים הומולסביים.
השערות אופרציונליות
 .2המנבאים גיל ,מגדר ,מקום מגורים ,השכלה ומידת דתיות ישמשו מנבאים מובהקים לציון
בשאלון עמדות כלפי ילדיהם של זוגות חד מיניים .כיוון ההשערה  :צעירים יותר ,בעלי
השכלה גבוהה יותר ,פחות דתיים ,משתייכים למגדר הנשי וגרים בתל אביב יהיו בעלי
עמדות פחות סטריאוטיפיות כלפי ילדי זוגות חד מיניים מאלה המבוגרים יותר ,בעלי
השכלה נמוכה ,דתיים יותר ,משתייכים למגדר הגברי ומתגוררים שלא בתל אביב.
 .1ציון בשאלון הומופוביה יהיה המנבא הטוב ביותר לציון בשאלון עמדות כלפי ילדיהם של
זוגות חד מיניים.

הליך
משיבי השאלון לא נבחרו בדגימה מקרית אלה בדגימת נוחות של כדור שלג דרך הדואר האלקטרוני.
מייל נשלח ל 21-חברים של כותב המאמר ובמייל הופיע קישור לשאלון .כמו כן ,בגוף הדואר
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האלקטרוני ,הופיעה בקשה להעביר את הסקר הלאה לחברים וחברות של המשיבים ,תוך בקשה
ברורה להעבירו בעיקר לאלה המגדירים עצמם "סטרייטים" .על השאלון השיבו  691נשאלים במשך
שלושה שבועות מרגע הפצתו ,יתר פירוט מאפייני המשיבים מופיע בפרק התוצאות.

כלים
לבחינת השערות המחקר חיברתי שאלון המורכב משלושה חלקים (נספח  .)6בתחילת השאלון ניתנו
הוראות למילויו.
חלק ראשון  :Aשאלון אינדקס ההומופוביה מתורגם
שאלון זה מבוסס על הגירסא האנגלית " )Ricketts at al. , 8991( "Index of Homophobiaשתורגם
מאנגלית על ידי כותב המאמר .השאלון במקור כולל  21הגדים ,אותם מדרג המשיב -6 : 6-1
 ,Strongly Disagree -1 ,Disagree -9 , Neutral-1 , Agree-2 Strongly Agreeשתורגמו לעברית-6 :
מאוד מסכים -2 ,מסכים -1 ,ניטרלי -9 ,לא מסכים -1 ,מאוד לא מסכים .אחת השאלות לא התאימה
לחברה הישראלית היות ודברה על כומר הקהילה ,לכן הושמטה ( “ I would feel comfortable
“ .)knowing that my clergy person was queerהיות והשאלון המקורי השתמש פעמים מסויימות
ב" "gayאו " "lesbianואחרות ב“ “queerהתרגום החופשי שהוחלט עליו היה "הומוסקסואל",
"לסבית" או "חברי הקהילה הגאה" .הסיבה לכך שלא השתמשתי בתרגום במונח "קוויר" היה מחשש
לאי-הבנות של המילה  ,אי בהירות ביחס למילה מסויימת עשויה ליצור שונות שתקטין את תוקף
המדידה ותגרום להטיה בתוצאות הסקר ( .)Groves,1989עוד מימד בעייתי בתרגום היה זכר/נקבה
והוחלט לתרגם שאלות המתייחסות לשני המינים בעזרת קו נטוי .לדוגמה :ההיגד באנגלית " I would
 "feel comfortable knowing I was attractive to members of my genderתורגם להיגד בעברית
"אני ארגיש בנוח אם אמצא את עצמי נמשך/ת לבן/בת מיני " .תרגום זה מעט מסורבל ,אך הוא נבחר
בהתייעצות עם מנחת הסמינריון ,תוך שימת לב לחשיבות הפנייה המיגדרית והמגבלה בשפה העברית.
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חלק שני  :Bשאלון עמדות כלפי ילדים לזוגות חד מיניים
שאלון העמדות כלפי ילדים להורים הומוסקסואליים נבנה עבור סקר זה .השאלון מורכב משני
חלקים המבוססים על סוגים שונים של חקירת עמדות על ידי סדרת הגדים וסולם תשובות שנע על
חמש דרגות בהן =6מסכים מאוד=1 ,מאוד לא מסכים .חלק אחד בשאלון מבוסס על אותה הנחת
קרבה חברתית עליו מבוסס שאלון ההומופוביה ,אבל השאלות מנוסחות בו על קרבה חברתית של
המשיב או ילדיו לילדיהם של זוגות חד מיניים והוריהם .למשל" :ארגיש לא בנוח לרשום את ילדי לגן
בו רוב ההורים הם חברי הקהילה ההומולסבית" .חלקו השני של השאלון מבוסס על החששות השונות
שהעלו המחוקקים כלפי הורות חד-מינית (פטרסון .)6881 ,למשל" :ילדה לזוג חד מיני בסבירות
גבוהה לפתח הפרעה בהתנהגות המגדרית" .את השאלות משני החלקים השונים ערבבתי כך שחלקי
השאלון לא יופיעו בסמוך האחד לשני ותהיה תחושה של שאלות מגוונות.
חלק שלישי :שאלון פרטים דמוגרפיים
חלקו האחרון של הסקר כולל שאלות כלליות על המאפיינים גיל (כמותי) ,מגדר(זכר\נקבה ,שמי),
השכלה (מספר שנות לימוד ,כמותי) ,מידת דתיות (-6אתאיסט-2,חילוני-1 ,מסורתי-9 ,דתי-1 ,חרדי,
סדר) ,מקום מגורים (תשובה פתוחה ,אך עברה קידוד מחדש – ת"א מול כל השאר ,שמי) ונטייה מינית
כפי שמוגדרת בסולם קינזי ( -0הטרוסקסואלי לחלוטין-6 ,בעיקר הטרוסקסואלי ,רק לעיתים מקריות
הומוסקסואלי -2 ,בעיקר הטרוסקסואלי ,הומוסקסואלי יותר מאשר לעיתים מקריות-1 ,
הטרוסקסואלי והומוסקסואלי במידה שווה (ביסקסואלי) -9 ,בעיקר הומוסקסואלי ,אבל יותר מאשר
לעיתים מקריות הטרוסקסואלי  -1בעיקר הומוסקסואלי ,רק לעיתים מקריות הטרוסקסואלי-1 ,
הומוסקסואלי לחלוטין - X ,א-מיני ,משתנה מסוג סדר).
סדר חלקי השאלון (ראשית שאלון הומופוביה ,לאחר מכן שאלון עמדות כלפי ילדים לזוגות חד-
מיניים ולבסוף שאלון פרטים דמוגרפי ובסופו שאלת הנטייה המינית בסולם קינזי) נבחר תוך מחשבה
והתייעצות עם מנחת הסמינר .הסדר נבחר כדי להבטיח שמשיבים על השאלון לא יפסיקו לענות עליו
בתחילתו בגלל שאלת הנטייה המינית ,שעושיה להרתיע חלק מהמשיבים ,כמו גם תעלה את אחוז
המשיבים על שאלה זו מאחר וכבר השלימו חלק נכבד מהמענה.
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תוצאות
נתונים דמוגרפיים
מגדר  28% :גברים ו 96%-נשים .גיל  :ממוצע  .)SD=11.32( 19.12השכלה  61.92 :שנות לימודים
בממוצע ( .)SD=3.2מידת דתיות  69% :אתאיסט 12% ,חילוני 66% ,מסורתי 1%,דתי  %0חרדי9% .
לא השיבו על שאלה זו .מגורים ( :הנתונים מהשאלה הפתוחה קודדו מחדש כך ש 6-קודד מי שאינו
מתל אביב ו 2-קודד מי שגר בתל אביב)  16%תושבי תל אביב ו 18%שאינם גרים בתל אביב .נטיה
מיניות - 92% :הטרוסקסואל לחלוטין( - 60% ,)0בעיקר הטרוסקסואלי ,רק לעיתים מקריות
הומוסקסואלי ( - 9% ,)6בעיקר הטרוסקסואלי ,הומוסקסואלי יותר מאשר לעיתים מקריות (- 6% ,)2
הטרוסקסואלי והומוסקסואלי במידה שווה (ביסקסואלי) ( – 6% ,)1בעיקר הומוסקסואלי ,אבל יותר
מאשר לעיתים מקריות הטרוסקסואלי ( – 6% ,)9בעיקר הומוסקסואלי ,רק לעיתים מקריות
הטרוסקסואלי ( -1% ,)1הומוסקסואליים לחלוטין ( 0% ,)1דרגו ( Xא-מיניות) 9% .לא השיבו על
שאלה זו.
טבלה 6
שכיחות

שכיחות ב%

משתנה
מגדר
=6גבר

גבר

92

28

אישה

606

96

מידת דתיות

אתאיסט

21

69

חילוני

98

12

מסורתי

61

66

דתי

9

1

חרדי

0

0

תל -אביב

99

16

81

18

מגורים
=6לא
אביב

תל לא תל -אביב

15

נטייה מינית

92

הטרוסקסואלי 601
לחלוטין 0 -
6

69

60

2

1

9

1

6

6

9

6

6

1

2

6

הומוסקסואלי
לחלוטין 1 -

1

1

 – Xא-מיני

0

0

טבלה 2
משתנה

ממוצע

ס.ת.

גיל

19.12

66.12

השכלה

61.92

1.2

שאלונים
בשני השאלונים חלק מתשובות המשיבים עברו קידוד מחדש כך שכל השאלות יהיו בכיוון זהה.
הקידוד מחדש יצר סדר קבוע בשאלונים כך ש 6מייצג עמדה לא הומופובית ו 1מייצג עמדה
הומופובית.
הומופוביה  :ציון ממוצע  61% ,)SD=0.59( 6.92מהנבדקים לא השיבו על שאלון העמדות בכללותו
לכן נתוני המענה שלהם לא מופיעים בניתוח .אחרי הקידוד מחדש הסולם עדיין נע בין  6ל ,1-אך
נוצרה אחידות כך ש=6עמדה לא הומופובית בכלל ו=1-עמדה הומופובית מאוד .שאלון עמדות כלפי
ילדיהם של זוגות חד מיניים:חלק ( 6מבוסס קרבה חברתית)  :ציון ממוצע  .)SD=0.61( 6.96חלק 2
(מבוסס חששות של בתי הדין)  :ציון ממוצע  .)SD=0.6( 6.16השאלון כולו  :ציון ממוצע 6.11
( 66% .)SD=0.55מה נבדקים לא השיבו על השאלון בכללותו לכן נתוני המענה שלהם לא מופיעים
בניתוח .גם כאן אחרי הקידוד מחדש הסולם עדיין נע בין  6ל ,1-אך נוצרה אחידות כך ש=6עמדה לא
הומופובית בכלל ו=1-עמדה הומופובית מאוד.
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טבלה 1
משתנה

ממוצע

ס.ת.

שאלון
הומופוביה

6.92

0.59

שאלון עמדות 6.96
חלק 2

0.6

שאלון עמדות 6.16
חלק 1

0.1

שאלון עמדות 6.11
שלם

0.55

התפלגות המענה על כל אחת משאלות שני השאלונים (שאלון הומופוביה ושאלון עמדות כלפי ילדים
להורים חד מיניים) מופיעה בנספח .2

מהימנות
שאלון הומופוביה  .a=0.89 :שאלון עמדות  :חלק  ,a=0.88 -6חלק  ,a=0.82 -2כלל השאלון.a=0.8 -
המתאם בין שני חלקי השאלון הוא .0.99

ניתוח רגרסייה
לפני ביצוע הניתוח הוצאו מהמערך  8נבדקים שדרגו עצמם  1ומעלה בסולם המיניות ,זאת כדי
להתמקד באוכלוסיה הסטרייטית .לאחר מכן התבצע ניתוח רגרסיה מרובה בשני בלוקים .בבלוק
הראשון נכנסו המנבאים מגדר ,מגורים (-2ת"א-6 ,לא מת"א) ,גיל ,השכלה ודתיות .בבלוק השני נוסף
המשתנה ציון בשאלון הומופוביה .המשתנה המנובא במודל זה היה ציון ממוצע בשאלון עמדות כלפי
ילדים להורים חד-מיניים .שני הבלוקים יצרו משוואת רגרסיה מובהקת ).)p<0.005
בבלוק הראשון :המשתנה גיל לא יצא מובהק ( .)p>0.05כל שאר המשתנים היו מנבאים מובהקים:
מגורים ( ,)p<0.05, β=0.198 ,B=0.279השכלה ( ,)p<0.05 , β=-0.191, B=-0.046מידת דתיות
( ,)p<0.005 , β=0.293, B=0.292מגדר ( .)p<0.005, β=-0.301 ,B=-0.391בבלוק זה  R=0.538ו
 .R2=0.29ניתן לומר כי ההשערה הראשונה אוששה כמעט במלואה-רוב המנבאים להומופוביה
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מנבאים גם מחשבות סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים חד מיניים :מגורים ,השכלה ,דתיות ,מגדר .עם
זאת ,המנבא גיל לא הראה מובהקות.
טבלה 9
בלוק 2
משתנה

B

β

גיל

-0.002

-0.043

מגורים

*9.2.9

9.891

השכלה

*-0.046

-0.191

דתיות

**0.292

0.293

מגדר

**-0.391

-0.301

R2=0.29 R=0.538

* ()p<0.005( ** )p<0.05

המנבאים בבלוק השני – מגורים ,דתיות ומגדר לא יצאו מובהקים ( .)p>0.05כל השאר היו מנבאים
מובהקים :גיל ( ,)p<0.05, β=-0.013 ,B=-0.009השכלה ( ,)p<0.05, β=-0.135 ,B=-0.032ציון
בהומופוביה ( .)p<0.005, β=0.682 ,B=0.607בבלוק זה  R=0.764ו  .R2=0.584ניתן לומר כי
ההשערה השנייה אוששה במלואה ,המנבא הומופוביה הוא מנבא משמעותי ביותר לעמדות
סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים חד -מיינים וזאת על פי  B=0.7והמקדם המובהק .משמע – ככל
שהמשיב מדורג גבוהה יותר בסולם ההומופוביה ,כך ידורג כבעל עמדות יותר סטריאוטיפיות בסולם
עמדות כלפי ילדים לזוגות חד מיניים .מודל הרגרסיה לניבוי מידת סטריאוטיפ על פי המשתנים
הומופוביה ,השכלה וגיל יצא מובהק ( 19% ,)F=22.967 , p<0.005שונות מוסברת ,משוואת
הרגרסיה היא  ,y=1.415-0.009X-0.032Z+0.607H :משוואת הרגרסיה המתוקננת היא
.Zy=-0.175Zx-0.135Zz+0.682Zh
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טבלה 1
בלוק 1
משתנה

B

β

גיל

*-0.009

-0.175

מגורים

-0.019

-0.013

השכלה

*-0.032

-0.135

דתיות

0.097

0.097

מגדר

-0.092

-0.07

הומופוביה

**0.607

0.682

R=0.764

R2=0.584

* ()p<0.005( ** )p<0.05

דיון
מטרת הסקר הנוכחי היתה בדיקת של עמדותיהם של המגדירים עצמם "הטרוסקסואליים" על
תופעה חברתית חדשה :הורות חד מינית .בעזרת ניתוחי המשך של הנתונים נבדקו במערך מחקר
מתאמי זה האם קשרים בין משתנים שנמצאו במחקרי עבר כקשורים בהומופוביה אכן יהיו קשורים
גם בעמדות סטריאוטיפ כלפי ילדיהם של הורים חד-מיניים.
ניתן לראות כי בהתאם להשערת המחקר הראשונה המשתנים המנבאים הומופוביה,כמעט כולם,
קשורים למחשבות סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים חד מיניים .עם זאת ,משתנה הגיל שלא נמצא
מובהק כמנבא הומופוביה במערך מחקר זה ,יכול להיות בגלל שונות נמוכה יחסית היות ורוב
המשיבים היו בגילאי ביניים  .29-10כמו כן ,המשתנה מקום מגורים קשור גם הוא במחשבות
סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים הומו-לסביים .זאת ועוד ,בהתאם להשערה השנייה ,המנבא
המשמעותי ביותר לניבוי מחשבות סטריאוטיפ ,מעבר למשתנים האחרים ,הוא הומופוביה .הכנסתו
למודל מחלישה ולעיתים מבטלת על מובהקות התרומה למודל של המנבאים האחרים .אחוז השונות
המוסברת בעזרת מודל הכפילה את עצמה כשהוכנס המנבא "הומופוביה" למודל והיא גדלה מ0.28 -
ל.0.19 -
ניתן להסיק כי ישנה מידת חפיפה גדולה בין המשתנה "הומופוביה" לבין המשתנים האחרים שנכנסו
למודל בשלב הראשון ,לפי התוצאות מידת ההשפעה של משתנה הומופוביה מורידה את ההשפעה של
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מגורים ,דתיות ואפילו מגדר ביכולת הניבוי .לעומת זאת ,המשתנה גיל הופך משמעותי בבלוק השני
ולכן הוא ,כמו גם השכלה ,שניהם משמעותיים בבניית מודל לניבוי מחשבות סטריאוטיפ הכולל את
המשתנה הומופוביה.
בחקירת ה קשר בין עמדות הומופוביות לבין מחשבות סטריאוטיפ כלפי ילדים הגדלים בבתיהם של
זוגות חד מיניים יש מין המובן מאליו .אך עם זאת ,מכיוון שלא נעשו מחקרים קודמים המודדים
ומקשרים בין המשתנים הללו יש בממצאים אלה מין החידוש .יתרה מזאת ,מאחר ונמצאו גם קשרים
מובהקים בין משתנים המשפיעים על הומופוביה לבין המשתנה עמדות סטריאוטיפ כפי שאלה נמדדו
בשאלון החדש ,ניתן לומר כי שאלון זה עבר גם מבחן תקפות המכשירו ככלי מדידה מהימן לבדיקת
עמדות כלפי ילדים להורים הומו-לסביים.
שאלון חדש זה ,הכולל שני חלקים שונים ,הראה מהימנות גבוה .גם כל אחד מחלקיו הראו מהימנות
גבוהה וגם המתאם בין שני חלקיו מספק ( .)0.99יתרה מזאת ,על סמך הניתוח של מדגם זה ,ניתן לומר
כי שאלון קרבה חברתית להורים חד-מיניים וילדיהם (חלק  6של שאלון העמדות) ,כמו גם בדיקת
עמדות סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים חד-מיניים (חלק  2של שאלון העמדות) ,יניבו תוצאות דומות
ולכן ניתן לבחון רק אחד מהם כדי לקבל תמונה כללית על עמדות סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים
הומו-לסביים.
עם זאת ,יש להסתייג ולומר שסקר זה הוא למעשה "סקר לכאורה" היות והוא אינו מבוסס על מדגם
מייצג אלא על דגימת נוחות מוטה (קמיל ובר-לב .)6889 ,יהיה מוטעה ומטעה לחשוב שעמדות הציבור
כפי שהוצגו בסקר הנוכחי משקפות באופן מובהק את כלל האוכלוסיה ,לכן גם ניתוח התפלגותן של
שאלות ספציפיות לא היה חלק מהניתוח הנוכחי .ניתוחי ההמשך המבוססים של נתוני "סקר-
לכאורה" מוטלות גם הן בספק .המדגם הראשוני ,שנלקח מרשימת המיילים של מחבר המאמר ,כולל
בעיקר מכרים של מחבר המאמר (הומוסקסואל מוצהר) .מכריי וחברי מכריי ברובם "גיי-פרנדלי"
ולכן עמדותיהם אינן משקפות את דעת הציבור הרחב .דרוש מחקר המשך הכולל אוכלוסיה עם שונות
הומופובית ,מקבוצת המדגם הלא מייצג שנערך בסקר זה .רק על ידי ניתוח של מדגם מייצג ניתן יהיה
לאשש את ההשערות של מחקר זה בבטחה ,כמו גם למצוא את העמדות האמיתיות של הציבור בנושא
הורות חד-מינית בכלל.
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בעיתיות נוספת שהביאה עימה דגימת נוחות זו היא האחוז הגבוה של נשים שהשיבו על הסקר (.)96%
יתכן שהממוצע הנמוך בציון הומופוביה ( )6.92ובציון עמדות סטריאוטיפ כלפי ילדים להורים חד-
מיניים ( )6.11נובע מהטיה זו .סקר שיערך ויבקש לבדוק את נתוני ההומופוביה ומחשבות
הסטריאוטיפ כלפי ילדים להורים הומולסביים יש מין ההכרח שיכלול מספר שווה של נשים וגברים.
עוד בעיתיות שעלתה מין הסקר הנוכחי הוא אחוז הנושרים הגבוה ,נתון שלעיתים לא נותנים בו
מספיק את הדעת (פוקס ובר-אלה .)6889 ,היו  691אנשים שהשיבו לסקר זה ו 21מתוכם לא השלימו
את כלל שאלון ההומופוביה 61 ,לא השלימו את שאלון העמדות כלפי ילדים להורים חד מיניים ו66-
לא השיבו על שאלת המיניות כפי שנמדדה בסולם קינזי .נראה שסקר בנושא מיניות והפחד להשיב על
שאלות מסויימות מסיבות שונות של דיסקרטיות ,יכולים להטות את תשובות הנשאלים .אם כך,
מידת הכנות של אלה שהשיבו והשלימו מענה ,כמו גם אלה שבחרו שלא לענות על השאלון במלואו,
יכול וסביר שפגעה במהימנות המדידה .כמו כן ,יתכן והעובדה שהשאלון נשלח במייל גרמה לרבים
לחשוש שניתן לברר מי הם ומימד האנונימיות של השאלון נפגע.
במבט רפלקסיבי ,על אף היות מחקר זה מחקר כמותני ,ועל אף הרצון במחקרי המשך ,כמו גם
המוטיבציה לברר עמדות הציבור כלפי הורות חד-מינית ,יש הרבה שאלות שבירור זה מעלה .גם
עבורי ,בזמן כתיבת העבודה (ובעיקר בעת חיבור השאלון) ,עלו שאלות בדבר האתיקה של מה שאני
מודד .מדוע עלינו ,חברי הקהילה הגאה ,לברר מה הן עמדות הציבור הסטרייטי או הגאה? האם בכדי
לבקש אישור? יתרה מכך – חששתי שאולי אני מייצר ,בכך שאני מעלה בדעתם של אנשים היגדים
הכוללים פגמים כאלה ואחרים בילדים לחברי הקהילה הגאה ,מחשבות וסטריאוטיפ אותם אני מנסה
למדוד .האם למעשה בשאלונים מסוג זה ,כאלה המצהירים הצהרות הומופוביות ,יש מין החטא אותו
הם מנסים לברר? כך שאלות אתיות על הגבול שבין מדידת משתנה ליצירתו עלו בדעתי פעמים רבות
במהלך ניסוח השאלון כמו גם שליחתו במייל.
עם זאת ,למרות ההסתייגות שהעלתי בחקר הומופוביה בכלל ועמדות סטריאוטיפ בפרט ,יש בבירור
והחקירה של עמדות הומופוביות גם מין היכולת לתקן ולשנות אותה .אולי שאלון עמדות מהסוג בו
השתמשתי במחקר הנוכחי יוכל לשמש חוקרים בעתיד שינסו לתקן את ההומופוביה ומחשבות
הסטריאוטיפ לבאים במגע עם בני משפחותיהם של הקהילה הגאה .ממחקרים עלה שהבעיה העיקרית
של ילדיהם של הומואים ולסביות היא בריונות ( .)Clarke at al., 2004עוד נמצא במחקרים ,כי הדרך
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להלחם באותה בריונות היא תוכנית לימוד למחנכים וההורים הגאים (.)Dolores & Richard, 1997
בעזרת בירור העמדות הסטריאוטיפיות דרך סקרים וראיונות מסוג זה ניתן יהיה גם לחשוף את
עמדותיהם ההומופוביות והסטריאוטיפיות של אנשי חינוך ואחרים .לאחר חשיפתה ,ניתן להלחם
בהומופוביה ומופעיה.
הצעה נוספת למחקר המשך כוללת את עמדותיהם של הציבור המגדיר עצמו "ההומו-לסבי" ,כמו גם
כזה המגדיר עצמו "קוויר" ,על התופעה החדשה של ילדים לזוגות חד מיניים .מעניין לבחון את
ההשקפה של אלה המגדירים עצמם בני הקהילה ,כמו גם למדוד את הקשר בין עמדותיהם לבין מידת
ההומופוביה המופנמת ,ממש כפי שנמדדה בסקר זה ההומופוביה בקרב המשיבים ה"סטרייטים".
מחקר המשך מסוג זה יאפשר בדיקת הלך הרוחות הפנים קהילתיים כלפי "התברגנות" הקהילה
הגאה .כיצד התמסדות זו נתפסת על ידי בני קהילה בעלי הגדרות זהּות שונות בהקשר של מין ,מגדר
ומיניות?

האם הסקר הזה קווירי?
בנוסף לדילמות השונות שסקר זה מעלה ,יש בו גם מין החטא לתרבות ה"קוויר" .ראשית ,שימוש
במונחים "הומוסקסואל" הנהוגים בסולם קינזי ,כמו גם מצויים בשאלונים ,נחשבים כיום מיושנים
ומקושרים וקושרים פעמים רבות תפיסות ישנות של פתלוגיה והפרעה נפשית עם משיכה לבני המין
הזהה .השימוש במילה הזו במחקר גררה ביקורת מצד אחד המשיבים על הסקר והוא אף שלח לי מייל
זועם עם טענה לפיה השימוש בכינוי "הומוסקסואל" הוא אנרכוניסטי ובעייתי .במייל ששלח כלל גם
טענה עיקרית לפיה המדידה של מין (זכר\נקבה) אותה ערכתי ,גם היא אינה מתאימה ומיושנת.
במעשה זה ,ובכך שלא כללתי בהתייחסותי לקהילה הגאה גם את הקבוצה הטרנסג'נדרית ,חטאתי
להלך הרוח הקווירי .לפי תרבות הקוויר והמחשבה הקווירית יש לבחון מין על ספקטרום .זאת
אומרת שבנוסף למדידת מיניות על פני רצף ,יש למדוד תפיסת מגדר על רצף .בחרתי שלא לתקן את
המדידה היות והמחקר התמקד במיניות והורות חד מינית של הומואים ולסביות ולא בתפיסות של
מגדר והורות טראנסג'נדרית .אך עם זאת ,יש לציין שעריכת מחקר על הקהילה ,במיוחד כזה
המתמקד בתפיסותיהם של הומואים ,לסביות ,בי-סקסואליים וטראנסג'נדרים ,יש להקפיד על מדידה
נכונה של מגדר ופנייה גם לקבוצה הטראנסג'נדרית כחלק מ"הקהילה הגאה" .הרי זה העיקר של הלך
הרוח הקווירי ,שבירת השילוש:מין ,מגדר ,מיניות .כך נכללים גם חברים טראנסג'נדרים בקהילה.
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בעזרת הצגת המגדר על אפשרות של רצף ניתנת חקירה של שונות שלמה במשתנה זה ומתן מקום
לתפיסות שונות של מגדר.
אף על פי שהס קר בכלל והשאלון שהעברתי במסגרתו בפרט כוללים בעיות לפי הלך רוח "קווירי" ,יש
בו מין הציווי הקווירי לחקור את מקורות ההומופוביה ואת מופעיה .הרצון לחשיפת מופעים
הומופובים אולי יאפשר ,כפי שכבר ציינתי ,את המלחמה בה .ניתן למצוא צידוק לאותה חקירה של
עמדה סטריאוטיפית כלפי ילדיהם של הורים חד-מיניים בספרות הקווירית בהתייחסות למשימת
החקירה של "לימודים קווירים":

"חקירה כזאת של תהליכי הבניה אינה משעה או מחרימה את המונח ,אלא עומדת על עריכתה בזיקה
לשאלה העכשווית בדבר מלוא המשמעויות המקופלות בו .את העיקרון הזה אפשר להחיל בהשאלה
גם על התחום האקדמי "לימודים קוויריים" ,ובאופן זה עשוי המונח "קוויריזציה" לסמן חקירה של
( ) 6תהליכי הבניה של סוגי הומוסקסואליות (חקירה היסטורית שאינה מייחסת למונח יציבות מובנת
מאליה ,למרות הלחץ הפוליטי בכיוון זה) ,ושל ( )2הכוח הסטריאוטיפי ,המעוות והכופה* ,שיש למונח
כיום".
ג'ודית באטלר "קוויר באופן ביקורתי" 6881

*(ההדגשה במקור)

במילותיה מברכת באטלר את השימוש במונחים ובדיקת הדרכים להבנייתם ,כמו גם את כוחו של
המושג להנכיח סטריאוטיפ .סקר זה לא מברר דרכי הבניה ,יש להשתמש בחקירה איכותנית למטרה
זאת .עם זאת ,עריכת סקר עמדות סטריאוטיפיות  ,למרות הבעיתיות שזה מעלה ,יכולה גם להיות
חקירה קווירית כשלעצמה .זאת מאחר והיא מנסה לברר את הכוחות של הומופוביה לחלחל לכיוון
סוג חדש של קוויריות ,סוג חדש של מופע הומוסקסואלי ועימו מופעים מגוונים של הומופוביה .זו
ה"משפחה הקווירית" בה ההורים הם הומוסקסואלים ,לסביות ולאחרונה גם טראנסג'נדרים.
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שאלון עמדות  -הורים הומולסבים וילדיהם
שלום רב ,שמי אמיר ואני סטודנט שנה ג' לתואר ראשון במדעי ההתנהגות במכללה האקדמית תל אביב יפו .במסגרת
עבודת הסמינר בסוציולוגיה אני עורך מחקר אודות הקהילה ההומולסבית .בשאלון שלפניך יוצגו שני חלקים ( )B, Aבהם
תפרט/י עמדותיך ואחריהם שאלון פרטים כלליים .אנא קרא/י את השאלות בעיון וענה/י בכנות על כל השאלות המוצגות
להלן .אין תשובות נכונות או שגויות .כמו כן שאלון זה אנונימי והשימוש בו יעשה לצרכי המחקר בלבד .תוכל/י להפסיק בכל
עת את מילוי השאלון באם תחוש/י אי נעימות כלשהי .בסיום מילוי השאלון אנא לחץ על כפתור " ."Submitבמקרה של כל
שאלה או אי בהירות אנא פנה/י אלי :אמיר לוי  ,494-5554996או במייל  amirlevy565@gmail.comבתודה רבה
מראש על שיתוף הפעולה ,אמיר.
* Required

A
עד כמה אתה מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים ,בסולם בו  6משמעו מסכים מאד ו 9 -משמעו מאד
לא מסכים
ארגיש נוח לעבוד עם בחור הומוסקסואל -6מסכים מאוד -2 ,מסכים-3 ,ניטרלי -4 ,לא מסכים-9 ,מאוד לא מסכים
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני אהנה להגיע לאירוע חברתי בו נמצאים אנשים מהקהילה ההומו -לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש לא בנוח לגלות שהשכן שלי הומוסקסואל
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אם מישהו בן/בת מיני יציע/תציע לי הצעה מינית אני אכעס
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש בנוח לדעת שמישהו/י בן/בת המגדר שלי נמשך/ת אליי
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש לא בנוח להראות בבאר של הומואים
1

2

3

4

5

27

מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש לא בנוח אם מישהו בן/בת מיני "יתחיל""/תתחיל" איתי
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש בנוח אם אמצא את עצמי נמשך/ת לבן/בת מיני
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש אכזבה אם אגלה שבני/ביתי הומו/לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש מתוח בחברת קבוצה הומו-לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני אהיה מוטרד אם יוודע לי כי אחד מאחי או אחיותיי הומו/לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ארגיש שנכשלתי כהורה אם יוודע לי שאחד הילדים שלי הומו/לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אם אראה שני גברים מחזיקים ידיים בציבור אחוש גועל
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני אפגע אם מישהו בן/בת מיני "יתחיל""/תתחיל" איתי
1
מסכים מאוד

2

3

4

5
מאוד לא מסכים
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אני ארגיש בנוח לגלות שהמורה של ביתי היא לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש לא בנוח לגלות שבן/בת זוגי נמשכו בעברם לבן/בת אותו המגדר
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש בנוח לדבר עם הומוסקסואל במסיבה
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ארגיש לא בנוח אם אגלה שהבוס שלי הומוסקסואל
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

לא יפריע לי להסתובב באזור המזוהה עם הקהילה ההומוסקסואלית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני אהיה מוטרד אם יוודע לי שהרופא שלי הומוסקסואל
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש בנוח לגלות שחברי/תי הטוב/ה ביותר  ,בן/בת המגדר שלי ,הוא/היא הומו/לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אם בן/בת המגדר שלי "יתחיל""/תתחיל" איתי זה יחמיא לי
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש לא בנוח לגלות שהמורה של הבן שלי הומוסקסואל
1

2

3

4

5
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מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אני ארגיש בנוח לעבוד צמוד עם בחורה לסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

B
השאלות הבאות מתייחסות לילדים של זוגות חד מיניים ,בהשוואה לילדים של זוגות הטרוסקסואלים .סמן עד כמה אתה
מסכים או לא מסכים עם כל אחד מהמשפטים הבאים ,בסולם בו  6משמעו מסכים מאד ו 9 -משמעו מאד לא מסכים
ילדה לזוג חד מיני בסבירות גבוהה לפתח הפרעה בהתנהגות המגדרית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילדים לזוגות חד מיניים יפתחו יותר הפרעות נפשיות
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילד לזוג הומוסקסואל יגלה יותר הפרעות התנהגותיות
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילד לזוג לסביות יגלה יותר בעיות בחשיבה מתמטית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילדים לזוג חד מיני יהיו יותר רגועים
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

גידול ילדים על ידי זוגות חד מיניים צריכים להיות אסורים לפי החוק
1
מסכים מאוד

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

ילדים לזוג חד מיני יתקשו יותר ליצור חברויות בבית הספר
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1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילד לזוג חד מיני בסיכוי רב יותר לפתח בעיה בזהות המגדרית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילדים לזוג הומואים יפתחו חסכים רגשיים בעקבות חסך בדמות האם
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילדים לזוג חד מיני יריבו יותר עם הוריהם
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילדים להורים הומואים בסבירות רבה יותר לחוות ניצול מיני
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

יתעורר בי גועל לראות זוג הומואים המשחקים עם ילדם בגן השעשועים השכונתי
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אשמח לגלות כי בני לומד בכיתה עם ילד להורים חד מיניים
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אתנגד לצרף לשכונתי משפחות המורכבות מזוג הורים בני אותו המין
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אכעס לגלות שבן זוגה החדש של ביתי הוא בן לזוג לסביות
1
מסכים מאוד

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

31

ארגיש לא בנוח לרשום את ילדי לגן בו רוב ההורים הם חברי האוכלוסיה ההומולסבית
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אתמוך בהחלטה של זוג לסביות לגדל יחד ילד
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילד לזוג הומואים סביר שיהפוך בעצמו להומו כשיגדל
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אם אגלה שבני הומו אשמח אם יגדל ילד עם בן זוגו
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

נישואים חד מיניים צריכים להיות מותרים בחוק
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

ילדים לזוג לסביות יפתחו חסך רגשי בעקבות חסך בדמות האב
1

2

3

4

5
מאוד לא מסכים

מסכים מאוד

אם הייתי בעצמי הומו או לסבית הייתי רוצה להביא ילדים לעולם
1

2

מסכים מאוד

3

4

5
מאוד לא מסכים

שאלון פרטים כלליים
מין *

נקבה
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גיל *
השכלה  -מספר שנות לימוד *
עיר מגורים *
מידת דתיות * -6אתאיסט -2 ,חילוני -3 ,מסורתי -4 ,דתי -9 ,חרדי

 - 1אתאיסט  - 5חרדי

נטיה מינית  -4הטרוסקסואלי לחלוטין-6 ,בעיקר הטרוסקסואלי ,רק לעיתים מקריות הומוסקסואלי -2 ,בעיקר
הטרוסקסואלי ,הומוסקסואלי יותר מאשר לעיתים מקריות -3 ,הטרוסקסואלי והומוסקסואלי במידה שווה (ביסקסואלי)-4 ,
בעיקר הומוסקסואלי ,אבל יותר מאשר לעיתים מקריות הטרוסקסואלי  -9בעיקר הומוסקסואלי ,רק לעיתים מקריות
 -0הטרוסקסואלי לחלוטין  - 6הומוסקסואלי לחלוטין
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