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גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל  דימוי
 במפגש וירטואלי: בין שמרנות לחתרנותכמשתקף 

 * ניקולא יוזגוף אורבך

דימוי גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים  לראשונה  במאמר זה נבחן    .תקציר
דמוגרפ ובמדדים  במרחב  כתלות  והשתנותו  נבחריםי בישראל  כפי    ,ים 

ית  "ק כרויות המוביל בקהילה הלהטב ישעולה מניתוח כרטיסים באתר הה
. סוגיית דימוי הגוף בקרב הומוסקסואלים נדונה בהרחבה " אטרף דייטינג"

והרווחה.  החברה  במדעי  דיסציפלינריות  זוויות  המחקר ממגוון  בספרות 
  לאו, את דרכו אל לב הקונצנזוס אם  מרצון  אם  באמצעות הגוף סולל הפרט,  

הומוסקסואל–החברתי בתוך  שהם  בישראל,    םדרוזי  ים תרבותי.  מיעוט 
משתמש מיעוט,  ה   יםקבוצת  גופ  םבגופ  םאף  מסייע    םובייצוגי  ככלי 

הלאומיות   ההטרונורמטיביות  העל  ובמסגרות  במרחב  שהם בהשתלבות 
פרופילים של הומוסקסואלים דרוזים מישראל   90מחקר נבחנו  ב.  חיים בהן

בו  שאופן  ונבדקו ההחיים במרחב הדרוזי ומחוצה לו )בערים היהודיות(,  
ם.  את עצמ  בהם השתמשו כדי לתארשדימויים  והאת גופם וזהותם    הציגו

גם   נותחו  השוואה  ונוצרים    150לשם  מוסלמים  יהודים,  של  פרופילים 
 , לגיל, להשכלה ולזיקה לדתכי למיקום הגאוגרפי החברים באתר. נמצא  

בכרטיסו   הנחקר  לשציין  חזק  קשר  והזהותיש  הגוף   ופתיחותול  תפיסת 
 . החיצוני ומראהולההומוסקסואלית  וזהותל, וביחס למיניות

מפתח אתרי    :מילות  אינטרנט,  גוף,  דימוי  הומוסקסואלים,  דרוזים, 
 כרויות יה

 לבידוד מהיהודים הזהות הדרוזית בין בידוד מהערבים

לברר  ובמרחב הווירטואלי    םדרוזי  יםשל הומוסקסואלהצגת העצמי  מבקש לבחון את  זה  מחקר  
שמרנית  ה   הזהות וההעדפות המיניות מהמתח בין המסגרת הדרוזית,  הצגת הגוף  יםכיצד מושפע 

שהפרט חבר בהם, ומהמרחב הגאוגרפי שהוא פועל בו. המחקר  חילונית  –המסגרת היהודיתבין  ו
 ,Ritchie;  2011בוחן את דימוי הגוף והצגת העצמי כפרקטיקות של משטור וחתרנות )שפר,  

תה  נורמטיביות המשפיעות על הצגת העצמי ומעצבות או–(, הנעות בין המסגרות ההטרו 2010
סינכרוניזציה  – ובין אלטרנטיבות חתרניות אינדיבידואליות, שיכולות לבטא סינכרוניזציה או א

לסלול את  מבקש  כלי שבאמצעותו היחיד  נתפס אפוא כ הגוף  בין דימוי הגוף והעצמי לחברה.  
הגוף הוא  ייצוג    .נתפס על ידי הסובייקטהוא  הממשי או כפי ש,  דרכו אל לב הקונצנזוס החברתי
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;  2011בין הפרט לקולקטיב )שפר,  ובין הגוף לחברה, בין המיעוט לחברת הרוב  לסנכרן  ן  סיוי הנ
Ritchie, 2010  .) 

בת כמו   המערבית  בחברה  רבות  מיעוטים  בישראל    קבוצות  הדרוזית  החברה  גם  זמננו, 
תהליכי   האחרונים  בעשורים  במבנה  עוברת  שינויים  ומחוללים  שחוללו  ועיור  מודרניזציה 

המגובש  החברה    החברתי  שראתה  אחרים  מתהליכים  בעוצמתם  שונים  אלו  תהליכים  שלה. 
 (.  Betts, 1988) 1042שעריה בפני זרים בשנת את סגרה הדרוזית מאז 

, חיו  (2010, שהחלה בשלהי שנות החמישים )אמרני,  במארג הישראלי  םקודם להשתלבות
שעיצבו    העיקריותהמסגרות  וביישובים כפריים באזורים הרריים ומבודדים,  בישראל  הדרוזים  

בחברה   הדרוזית  החברה  השתלבות  והמסורת.  הדת  היו  בקרבם  הפרט  חיי  אורחות  את 
בתמיכה במוסדותיה, בנאמנות לשלטון ובהתגייסות    השארשבאה לידי ביטוי בין    ,הישראלית 

; וראו גם  Saba-Sa’di & Sa’di, 2017סעדי ואחמד סעדי )–נובעת לדברי סילביה סאבא לצבא,  
Hajjar, 2000  מתכתיבים פוליטיים וחינוכיים מכוונים וממושכים, שנועדו לעצב מחדש את )

מהזהות המוסלמית והפלסטינית של  הנפרדת  זהותו של המיעוט הדרוזי כקטגוריה מובדלת  
ממשלתית בתהליכי  ההתערבות  הציוני.  –רטיב הישראליוהמקבלת את הנישראל    יערבי שאר  

– כינון הזהות הדרוזית השפיעה באופן ישיר ועקיף על השינויים שהתחוללו במרקם החברתי
(. כל אימת שחלק מאוכלוסיית  Saba-Sa’di & Sa’di, 2017הדרוזית ) כלכלי בחברה  התרבותי ו 
כוח נטמע  הדרוזים   נחלש  מדפוסיו,  ואימץ  הישראלי  החברתיים  של    םבמארג  המוסדות 
בחלק מהיישובים    ;כי החברה הדרוזית אינה מקשה אחתולומר  חשוב לסייג    ,. ברםהמקומיים

המודרניז הביאו   מסוימים,  תהליכי  בנושאים  לפתיחות  הישראלית  בחברה  וההשתלבות  ציה 
ביישובים אחרים )גם כאלה המאופיינים בשיעור מתגייסים גבוה לצבא( השמרנות והמסגרת  ו

 (.  1998סופר, ;  2011; חסן, 2010הדתית נותרו דומיננטיות )אמרני,  
ם בישראל, דומה כי להוציא  יחברה הדרוזית ליטול חלק בחיים הציבורי ב  םחרף מאמצי

ובני  אוכלוסייה היהודית  המסגרות צבאיות ומקצועיות הדרוזים ממעטים באינטראקציה עם  
מקשרים אינטימיים והדוקים  ונמנעים  מגורים    יישוביבין היתר במהם  נבדלים  דתות אחרות,  

  ;2010; אמרני,  2000. תופעה זו בולטת במיוחד בקרב דרוזים סורים מרמת הגולן )אביבי,  ימם ע
ישראל  וקשרי חברות בקרב דרוזים ב חברות  יחסי  , שבחן  חסןיוסף    1(. 1998; סופר,  1989סאלח,  

שכלל  ו שדה  מחקר  על  למשל  מרואיינים,    830התבסס  העדפה  יש  הדרוזים  בקרב  כי  מצא 
)חסן,   אחרת  דת  בן  לחבר  בהשוואה  דרוזי  לחבר  רק  74-70עמ'  ,  2011מובהקת   .)10%  

נו  ומעטים יותר ציי   ,היה להם חבר יהודיאו    ציינו שישבמחקרו של חסן  מהמרואיינים הדרוזים  
מקיימים    םהדרוזישעוד מצא חסן כי רוב האינטראקציות  .  (6.4%מוסלמי )או  (  7.9%חבר נוצרי )

  , 2011חסן,  ( )25.3%( ובעבודה )42.8%צבא )במחוץ למסגרת העדתית והמשפחתית התרחשו  
 (.  71-70עמ'  

 

1  ( ויוסף חסן )1998לדברי ארנון סופר  (, חלק מהדרוזים ברמת הגולן מחשיבים עצמם כסורים. ואולם 2011( 

במחקרים שאינם נוטים אחר תפיסות אוריינטליסטיות, הדרוזים בגולן מוצגים כסורים לכל דבר. ראו למשל 

1992 Mara’i & Halabi,  . 
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 היחס להומוסקסואליות בחברה הדרוזית 

של היחס   במחקריהם  שנמצא  כפי  הערבי,  בעולם  )  להומוסקסואליות  מסעד   ,Massadג'וזף 

2002)  ,( )ו(  Schmitt, 2003ארנו שמיט  , התאפיין במידה  (AbuKhalil, 1997אסעד אבוחליל 
סובלנות של  ל  ,מסוימת  האירופית   יחסבניגוד  הנוצרית  בחברה  שרדפה    ,להומוסקסואליות 

, לטענת  מזויתרה    2. 20–מאה ה של ה הומוסקסואלים וראתה בהם פושעים עד לרבע האחרון  
כל עוד הפרקטיקה של משכב זכר בעולם הערבי נעשתה בחשאי, היא לא פגעה בכבוד    שמיט

יש הטוענים כי  השבט או המשפחה ולא נרדפה, אף שהוגדרה כאקט חמור שיש להימנע ממנו. 
ן  התנסות וכן  האוניברסליזם של זכויות ההומוסקסואלים ושל תופעת ההומופוביה המודרנית,  

בקולוניאליזם   של ערב  ביחס  ,האירופי   מדינות  שינוי  האחרונות    ן חוללו  אלו  של 
ניוון שיש  של  כתופעה מערבית וכסממן הן החלו לזהותה    20–למן המאה ה  :להומוסקסואליות

אלואולם  .  (Schmitt, 2003)  להוקיעו האירופית    ,טענות  הקולוניאליסטית  בנוכחות  הרואות 
ע  השפעה  בר  גורם  ערב  בתבארצות  הערבית  החברה  יחס  ההומוסקסואלים  ל  כלפי    , זמננו 

בקוראן   זכר  משכב  על  מפורשים  מאיסורים  ערב  מתעלמות  ממדינות  בחלק  כי  ומהעובדה 
אליזציה של מקרים פרטניים  יחוטאות באיד   , ואףחלקית וקצרההייתה  קולוניאלית  השליטה  ה

 בחברה הערבית.   דפוסי ההתנהגות והאינטימיות המקובליםלגבי ובפרשנות מערבית 

 הווירטואלי   והמרחב   דרוזית   הומוסקסואליות 

לתפיסות שמרניות בכל הנוגע  ולרוב לאדיקות דתית    יםנוט  ומוגניים,הים דרוזיים הם  יישוב
.  ביחס עוין ולעיתים אף אלים כלפי גילויי הומוסקסואליות פומביים  ניםומאופיי   ,לענייני מין 

המתגורר  גבר  עבור   דרוזי  כזה הומוסקסואל  דת  ביישוב  בן  עם  באינטראקציה  הבחירה   , 

בהשוואה לבחירה  עשויה )תאורטית( להיות נפוצה הרבה יותר    —  ובפרט עם יהודי  —  אחרת
הסיבות לכך עשויות בין היתר  (.  2001יונאי,  ;  2009)אלמוג,  כזאת אצל דרוזים הטרוסקסואלים  

עם    םחייהפגיעה באיכות  ה וחשש מ משפח הפגיעה בכבוד  חשש מחשש מנידוי וחרמות,  להיות  
  רה כי לבחי  ייתכןבאזור מגוריו או בחוג משפחתו.  של האדם  היוודע דבר העדפותיו המיניות  

במודע או שלא במודע  מיני, או פסיכולוגי חברתי, שנובע    מיני יהודי יש מניע פוליטי  בפרטנר
פרטנר  . עשוריםבמשך כמה    ,חינוכית ופוליטית  ,שהוכתב לדרוזים צורך —  להשתייך  מהצורך

טחון ובכך להכשיר את  יב בהומוסקסואלים דרוזים  קבוצה השלטת עשוי לטעת  מיני המשתייך ל 
 ;Saba-Sa’di & Sa’di, 2017מסורתית )– מקובל במסגרת הילידית  האקט המיני, שנחשב לא

Samooha, 1990 של   הבדלני ויחסה(. בפועל, פערים מנטליים ותרבותיים בין דרוזים ליהודים  
שליטה חלקית  ולכך תורמים גם  ניכור וזרות,    יוצרים  (Samooha, 1990)  לאחר  היהודית  החברה

יהוד מיישובים  גאוגרפי  וריחוק  העברית  גאוגרפ   ,יםי בשפה  מריכוזים  יש  שים  י ובעיקר  בהם 
לקיים    םדרוזי  יםמקשים על הומוסקסואל   . כל אלהלגיטימציה ויחס אוהד להומוסקסואליות

 .  םיהודי  יםרטנר אינטראקציה שוטפת עם פ
ולהתבססות האינטרנט  להופעת  שלעד  היהה   ה  ציבורית  וכרות  כתופעה  וירטואלית 

  למצוא פרטנרים מיניים ובני זוג במקומות מפגש   םדרוזי  יםהומוסקסואלנהגו  לגיטימית וזמינה  
ים, מפגשים ביתיים סגורים  י ם, שירותים ציבורי)גנים ציבורי  שיועדו לכך, לרוב במרחב היהודי 

 

ברם, ברוב מדינות אירופה וצפון אמריקה    .21–בכמה מדינות נוצריות הומוסקסואליות נחשבה פשע גם במאה ה  2

 . 1990–ל  1940הומוסקסואליות חדלה להיחשב לפשע בין  
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באלהוכיו  האחרונים,  צא  העשורים  בשני  להאינטרנט  כאשר  (.  ליצירת  הפך  מרכזית  זירה 
להתקשר    ושביקש  םדרוזי  יםמטרות שונות ומגוונות, התאפשר להומוסקסואללאינטראקציות  

את מגבלות הניכור והזרות שאפיינו את    תירטואלי לעקוף חלקיו דרך המרחב הוזוג  עם בני  
הסיכונים   צמצום  תוך  בעברית,  ולתקשר  הממשי  )רוזין,  שבהמרחב   Aswat;  2005חשיפה 

2010; Poria & Taylor, 2001; Ritchie, 2007Group, ) .3    במרחב גם  כי  להזכיר  חשוב 
  פים להיות חשו  לוליםבני מיעוטים אחרים בישראל, עכמו  ,  ם ידרוז  יםירטואלי הומוסקסואלוהו

ב והמידע  י למעקב מצד גורמי  ישראליים,  יכול  המיניות    הםקיים ברשת על העדפותיהטחון 
.  (Cohen, 2011לשמש ככלי לחץ לשיתוף פעולה או להימנעות מפעילות פוליטית אקטיבית )

אך לעניינו של מחקר זה, המרחב הווירטואלי מספק אפשרות לחקור את אופן הצגת העצמי  
 .  משותףודימוי הגוף של הומוסקסואלים דרוזים במרחב  

 גוף  דימוי

בו אדם חווה ותופס את  ש אופן  המתאר את ה  20–הוא מונח מודרני בן המאה ה  "דימוי גוף "
לגבי האופן שבו  ווכמיהותיו לגבי גופו    האסתטיקה של גופו באמצעות מחשבותיו, רגשותיו 

בחלוקה  פוליטיקה(.  וחברה, דת, כלכלה  כגון  תפיסת הגוף מעוצבת בידי גורמים חיצוניים )
. זרם אחד, הנחשב  עיקרייםדימוי גוף בקרב הומוסקסואלים נחלק לשני זרמים  על  המחקר  גסה,  

תם החיצונית או בהופעתם  מרכזי יותר, גורס כי גברים הומוסקסואלים נוטים להתמקד בהופע 
של גברים אחרים במידה רבה יותר בהשוואה לגברים הטרוסקסואלים. לפי המשתייכים לזרם  

להביא  יכולה  זה, הגדרת ההומוסקסואל את עצמו ואת סביבתו באמצעות ההופעה החיצונית  
ות  הפרעודימוי עצמי נמוך, חוסר סיפוק, הפרעות אכילה  ללהוביל  , וזו יכולה  הגוף   להחפצת 

 (.  Heffernan, 1996; Kozak et al., 2009; Yelland & Tiggemann, 2003נוספות וחמורות )
למנגד,   המשתייכים  הומוסקסואלים  הראו  אחר  הזרם  מחקרים  בין  הבדל  אין  כי 

כי התפיסות  ו  ,בו הם תופסים עצמםשלהטרוסקסואלים בכל הנוגע לדימוי הגוף שלהם ולאופן  
  םהנוגעות לאופן שבו הומוסקסואלים תופסים את גופם מוטעות וכך גם הדעות לגבי נטיית

האדרת    או  תלאמץ תכונות הנחשבות נשיות או תפיסות גוף מוקצנות כגון אנורקסיה, שרירנו 
(. לדידם של המצדדים בטענות  Lee & Houk, 2006; Schaefer & Thompson, 2018)  נעורים

את דימוי    רצון לשפרנובעת מדימוי גוף נמוך אלא  קשורה ל, הדאגה למראה החיצוני איננה  ואל
 ,.Hausmann et alהבריאותית שבפעילות גופנית )ומתוך הכרה בחשיבות האסתטית ו  הגוף 

2004; Lakkis et al., 1999  .) 
הברם,   שרבים  למראם ה מחקרים  אף  הומוסקסואלים  שמייחסים  מהחשיבות  מפחיתים 

קושרים בין מעמדם החברתי  עדיין  דומה כי חוקרים רבים    ,החיצוני בהשוואה להטרוסקסואלים
דימוי גוף נמוך וכתוצאה מכך להעניק משקל רב יותר  להחזיק בשל הומוסקסואלים לנטייתם  

 ;Cash et al., 1983; Duggan & McCreary, 2004; Hospers & Jansen, 2005)  למראם החיצוני

Kozak et al., 2009אל הגוף  י(. לתפיסת חוקרים אלו, התעסקות במראה החיצוני והפנמת איד

 

ראוי לציין כי לצד הפעילות של הומוסקסואלים דרוזים באתרי אינטרנט ישראליים ששפתם עברית, דרוזים    3

וד לאתרים הישראליים,  פעילים גם באתרים בינלאומיים להומוסקסואלים ערבים או לדוברי ערבית. אולם בניג 

 אלה אינם נפוצים דיים ואינם מאפשרים התקשרות בת קיימא שתוביל לקשר אינטימי או מיני מיידי וממשי. 
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לבוא  שיכולות  מעוצב בידי החברה והתקשורת יכולים להוביל להפרעות בדימוי גוף  ה והיופי  
ביטוי   כפייתיות,  בלידי  אכילה,  פלסטייםהפרעות  וניתוחים  טיפוח  למוצרי  כן  ו  , התמכרות 

ו   —  בשרירנות גבריות  בריאות,  חוסן,  הזהות  משמשת  המסמלת  עם  מהתעמתות  מפלט 
ונשית   חולה  כחלשה,  סטראוטיפי  באופן  בחברה  ומוצגת  נתפסת  אשר  ההומוסקסואלית, 

(Hospers & Jansen, 2005; Kozak et al., 2009; Yelland & Tiggemann, 2003.) 
הסוגיות   קולוניאליזלאור  על  בקרב    םשעולות ממחקר  גוף  דימוי  ועל  גיסא  וזהות מחד 

כי   לשער  אפשר  גיסא,  מאידך  דרוזי הומוסקסואלים  שזהותו    —  הומוסקסואל  מיעוטים  כבן 
שלטת   רוב  קבוצת  בידי  ומוכתבת  ממקורותיה  הופרדה  שוכתבה,  והלאומית  האתנית 

דימוי  להחזיק בעשוי    —  )הטרוסקסואלית וקולוניאלית( שמבקשת לשלבו ולהטמיעו בקרבה
 & Saba-Sa’di;  2011גוף נמוך בהשוואה להומוסקסואל יהודי ולהטרוסקסואל דרוזי )שפר,  

Sa’di, 2017.) 
מבקש   זה  הומוסקסואל   הגוף  דימוי  את  לבחוןמחקר  היכרויות  ב  םרוזיד  יםשל  אתר 

 שתי נקודות:  לברר ווירטואלי, 

של  והווירט  הייצוג   של  אחרים  לממדים  4הגאוגרפי   המרחב  מתקשר  כיצד . 1 אלי 
יהודיל   כי  היא  הטענהדרוזים.    הומוסקסואלים ביישוב  ביישוב    ובייחוד  —  מגורים 

  גבוהים אקונומיים  –סוציו  מדדים  בעלאו    "קלהטבכלפי  סובלנות  ל הנוטה לחילוניּות ו
ל   — חזק  קשר  הומוסקסואל  מדדי יהיה  של    פים משתק   הםשכפי    ם דרוזי  יםהנראות 

למתירנות    , ת, לנשיּות, למיניותומיניהת  וביחס להעדפאישיות באתר ובחשיפת תמונות  
בארון  ההימצאות  ולסוגיית  ואילו  מינית  בעל  ;  ביישוב  או  דרוזי  ביישוב  להימצאות 

נמוכים  –סוציו  מדדים חזק  אקונומיים  קשר  הפרמטרים  יהיה  ולהצנעת  להתכחשות 
בפרופיל הווירטואלי עשויים הנחקרים הדרוזים להציג עצמם כ'"חופשיים",   שהוזכרו.

"מאופקים" או "שמרניים", ובחירתם תהיה תלויה ביישוב המגורים המדווח )יהודי או  
שדומה   באופן  או  כ"חופשיים"  להתאפיין  היא  הנטייה  שלהם.  הממשי  או  דרוזי( 

 יתי או הווירטואלי( הוא יהודי.  לנחקרים היהודים כאשר יישוב המגורים המדווח )האמ

והגוף ממוקמת הצגת  כיצד   . 2 בין המסגרת הדרוזית בהעדפות המיניות  ה, הזהות    מתח 
היהודיתל שמרנית  ה רצונ  ההשערהחילונית.  –מסגרת  בשל  כי  דרוזים  היא  של  ם 

דרוזים  הטרוסקסואלי בחברה היהודית,  וה   להזדהות עם הדפוס ההגמוני הקולוניאלי
של יהודים באתר, אך    הלחקות תכונות ומאפיינים הדומים לאליטו  הרשומים באתר י 

גם היבטים חתרניים ושמרניים שישקפו השפעה    הםהעצמי של   בהצגת  צועת יאמ בבה  
 ערבית ודרוזית.  

 שיטת המחקר 

בא לידי  הוא  במחקר זה נבחן לראשונה דימוי הגוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל כפי ש
)ביטוי   ההשלהם  פרופיליםבבכרטיסיהם  באתר  הי(  בקהילה  וכרויות  ביותר  הנפוץ  וירטואלי 

 

המרחב הגאוגרפי במחקר זה נחלק למרחב גאוגרפי ממשי ולמרחב גאוגרפי מדווח. המרחב המדווח )או המרחב    4

יו הנחקר מדווח. מרחב זה עשוי להיות יישוב יהודי,  שבו הנחקר מתגורר לכאורה( הוא יישוב המגורים שעל

 הסמוך ליישוב דרוזי או מרוחק ממנו, והוא אינו בהכרח המרחב הגאוגרפי שהנחקר מתגורר בו בפועל.  



 129(    1א) כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

עבור הומוסקסואלים    פופולריתאתר אכסניה משמש ה 2005ית, אטרף דייטינג. למן  "ק הלהטב
רכי התקשרויות מיניות, רומנטיות, חברתיות וקהילתיות. באתר רשומים  ובארון ומחוצה לו לצ

לקם כרטיסים כפולים ומזויפים, חלקם כרטיסים שאינם פעילים  ח   .חברים   250,000–למעלה מ
כ  30%–וכ באתר  פעילים  נתון  רגע  בכל  והטרוסקסואלים.    חברים   3,500–מוגדרים כלסביות 

 . בממוצע
עבור הומוסקסואל דרוזי אתר ההיכרויות אטרף דייטינג הוא במידה מסוימת בבחינת ברירת  

הייעודיים להומוסקסואלים ערבים, ורובם אינם   מחדל, מאחר שמעטים מאוד אתרי ההיכרויות 
ידידותיים לגולש או שהם בינלאומיים.   במסגרת המחקר נסקרו  פעילים באופן שוטף ואינם 

חברי  90  2019-2016בשנים    ונותחו או  ב  םפרופילים של  כדרוזים  אתר שהגדירו את עצמם 
פרופילים נוספים של    150חו  נוסף על כך נדגמו ונותהצהירו כי התגוררו ביישוב דרוזי מובהק.  
בדגימה גאוגרפית  פרופילים לכל קבוצה דתית(,    50יהודים, נוצרים ומוסלמים החברים באתר )
שימשו בסיס להשוואה עם ממצאי קבוצת הנחקרים  מקבילה לזו של הנחקרים הדרוזים, ואלה  

 הדרוזים. 
מהווים   זה  במחקר  שנבחנו  הדרוזים  האתר  חברי  של  הכרטיסים    95%כרטיסיהם  מכלל 

דרוזים הפעילים בשלוש השנים האחרונות, שעלו בחיפוש הכללי לפי מילות  הניתנים לזיהוי כ
ני מחקר  נתוב אמנם    5. חיפוש, בחיפוש הממוקד לפי דת ויישוב ובמסגרת החיפוש לפי תגיות

כדי לתת    הםתופעת ההומוסקסואליות בחברה הדרוזית, אך יש בזה אין כדי ללמד על היקף  
החברים  ותיהם ומאפייניהם של הומוסקסואלים )בארון ומחוצה לו(  סתמונה מהימנה על תפי 

 6באתר ואשר בחרו לא להסתיר את זהותם הדרוזית. 
( משולבת  מחקרית  בשיטה  שימוש  כולל  המחקר  (  Mixed Methods Researchמהלך 

מתודו ואיכותניות.  הכוללת  כמותיות  ואותרו  ת  זוהו  הומוסקסואלים  תחילה  של  כרטיסים 
נתונים רלוונטיים הנוגעים לדימוי הגוף )תיאור גוף חיצוני;  . לאחר מכן נדלו מתוכם  דרוזים

תכונות  ל,  שימוש באלכוהווכן מידע על   פנים( או    דירוג המראה החיצוני; שימוש בתמונת גוף
עובדו   ו. נתונים אלכגון גיל, מצב משפחתי והשכלה ם כללייםיאופי בולטות ופרטים דמוגרפי

. במקביל לניתוח  למדדים תיאוריים של המדגםו לקטגוריות מובנות ועובדו  אקסל, מוינבתוכנת  
תמונה מקיפה ועשירה לגבי תפיסת דימוי  בשרטוט  פרשני שסייע    ניתוח תוכן נערך  הכמותי  

 הגוף בקרב הנחקרים. 

 ת ומגבלו   עיקריים קשיים  

חברה מסורתית שעוברת תהליכי שינוי בשני העשורים האחרונים,  בהיותה  החברה הדרוזית,  
במדיות הגלובליות )חסן,  לה  חשופה ומודעת לתופעת ההומוסקסואליות בתוכה ואף נחשפת  

החשש מנידוי והוקעה חברתית  ודתי  –(. ברם, חשוב לסייג ולהבהיר כי הבסיס המסורתי2011
רכי המחקר, כל שכן כדי  ו גורם מגביל המקשה על איתור וזיהוי הומוסקסואלים דרוזים לצהם  

 

יתר הכרטיסים הם למעשה פרופיל נוסף )ישן או פעיל( שהמשתמש באתר מחזיק בו מסיבות שונות )התחזות,    5

 א מוגן או התנסויות מיניות שלא נוח לו להציגן בפרופיל העיקרי(. חיפוש סמים, חיפוש מין ל

ראוי לסייג ולהזכיר כי יש דרוזים שבחרו ובוחרים שלא לציין את דתם באתר, או שציינו ומציינים שדתם שונה    6

במטרה להשתלב באתר או לטשטש את זהותם מחשש שיזוהו וכדי לחוש בנוח בעת הגלישה באתר. משקלם  

 של אלה מכלל הדרוזים באתר אינו ידוע.  
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שישקפו את היקף התופעה במגזר הדרוזי. זאת ועוד, אף שהשימוש באינטרנט בחברה הדרוזית  
למשל לגבי  נמצא במגמת עלייה עדיין אין בו כדי לתת תמונה מהימנה לגבי כלל הדרוזים,  

  10%. כך למשל, במחקר זה  דתייםים  י יישובים דרוזהמתגוררים ב  או  ומעלה  40דרוזים בני  
מתחת  או    60מעל גיל  לא נמצאו נחקרים  ו  ,ומעלה  40הנחקרים ציינו כי הם בני    90מתוך  בלבד  
אינם משקפים את  אם כן, נתוני מחקר זה    ומעלה(.  18)הכניסה לאתר מותרת מגיל    18לגיל  
דרוזים בישראל ויש בהם בעיקר כדי ללמד על דרוזים בגילאי  ההומוסקסואלים  סיית האוכלו
 המשתמשים באינטרנט.   60-18

בבוא חוקר מערבי לבחון את דפוסיה  למגבלת הייצוג יש היבט נוסף ואולי אף חשוב יותר.  
יו  ואורחותיה של קבוצת אוכלוסין שאינה מערבית ביסודה, כגון זו של החברה הדרוזית, על

ים ולבחון את תפקודו ומאפייניו של מושא  י אוריינטליסט   םי לנטרל דפוסי חשיבה אירופוצנטרי 
תרבותי הלוקלי ומתוך כוונה להבינו לעומק, ולא להתיימר  – חקירתו בהתייחס לשיח החברתי

;  2011חסן,  לפענחו באמצעות קודים מערביים או בהתבסס על פריזמה אוניברסלית בלבד )
הם    , והקיום שלו באינטרנט,השיח על דימוי הגוףוהומוסקסואליות  על  השיח    (.2002סעיד,  
דרכם נבחנת חברה שאינה מערבית. מכאן נובעת הפרובלמטיקה  וביסודם,    "מערביים"  שיחים

הגוף  ש אתית  ה  המתודית דימוי  את  לבחון  בנסותו  המחקר  התמודד  של  עימה  והזהות 
בישראל, כאשר השתמש בדפוסי חשיבה מערביים שכוללים בין היתר    םדרוזי  יםהומוסקסואל

ואירופ  יהודים  להומוסקסואלים  תרבותייהשוואה  בקודקס  ושימוש  שביסודו  –ים  הוא  לשוני 
זאת,  2001יונאי,  )  "מערבי " מיהחברה הדרוזית בישראל, בהיותה  (. עם  עוט דמוגרפי  חברת 

אם    –לא אחת  תושבים במדינה מערבית ומודרנית, מאמצת    145,000–ואתני המונה פחות מ
זה  —  לאואם  מרצון   במחקר  שנדונים  בעיצובם    ,קודים  חלק  לוקחת  אף  מסוימת  ובמידה 

 (.  2001נאי, יו; 2010אמרני, ובהבנייתם כחלק מיסודותיה של החשיבה הישראלית המודרנית )

 ממצאי המחקר  

 דפוסים דמוגרפיים ומרחביים של אוכלוסיית המחקר 

באתר    פיםמשתק פי שהם  כ   םדרוזי  יםם של הומוסקסואל יהדמוגרפי   םדפוסיההתחקות אחר  
  אך תרומתם המחקרית .  1המוצגים בטבלה  כרויות אטרף דייטינג מעלה ממצאים מעניינים,  יהה

אלו ממצאים  כאשר  של  ומתחזקת  יותר  טוב  מובנת  בהמשך,  שיפורט  כפי  אותם  ,  משווים 
הדמוגרפיים    םלכרטיסיהם של נחקרים מוסלמים, נוצרים ויהודים החברים באתר או לדפוסי

 בישראל.   םשל הדרוזיהממוצעים  
עצמם    69% הגדירו  הדרוזים  שכחילונים,  באתר  מהנחקרים  מכלל    11%רק  בשעה 

(.  2019למ"ס,  ה) כחילונים  2018ה הדרוזית הבוגרת בישראל הגדירו עצמם בשנת  האוכלוסיי 
(  80%(, נחקרים נוצרים )82%גבוה במיוחד של חילונים נמצא גם בקרב נחקרים יהודים )  שיעור

אינם משקפים את רמת הדתיות של כלל האוכלוסייה  גם הם  (, אולם  78%ונחקרים מוסלמים ) 
מהאוכלוסייה היהודית הבוגרת בישראל הגדירו עצמם    45%רק  למשל,  קרב קבוצות דת אלו.  ב

ייתכן כי נתונים אלו משקפים את מידת הדתיות של  (.  2019הלמ"ס,  כחילונים )  2018בשנת  
מן  גבוהה  של הנחקרים הדרוזים  בעלי הכרטיסים, אך ייתכן גם כי מידת הדתיות בחיי היומיום  

לאמץ את קוד הזיקה    " הם מנסיםחילונישכאשר הם בוחרים בהגדרה "המוצג באתר, ואפשר  



 131(    1א) כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

המקובל   בנוח  או  הדתית  שלא  חשים  לדלהצהיר  שהם  זיקה  המיועד  על  באתר  ת 
של הנחקרים הדרוזים שהגדירו עצמם כדתיים  שיעורם  ש כאן  להומוסקסואלים. מעניין לציין  

( בני    (,4%היה נמוך מאוד  גם בקרב  נחקרים דרוזים  .  (2%)  הדתות שנחקרו שאר  וכך  בקרב 
( לדת  זיקתם  מה  ציינו  שלא  כרטיסים  בעלי  של  יחסית  גבוה  שיעור  נמצא     22%ומוסלמים 

והנחקרים  , בה16%–ו יותר  אלו מסורתיות  חברות  העובדה ששתי  ככל הנראה בשל  תאמה(, 
 נמנעו מלהתייחס לדתם באתר היכרויות להומוסקסואלים.  
מהנחקרים הדרוזים ציינו כי    44%גם במאפייני ההשכלה נבדלו הנחקרים מהאוכלוסיה.  

( 50%וצרים )( והנ 44%נחקרים היהודים )זה של ה דומה לשיעור  הם בעלי השכלה אקדמית,  
מהנתון הסטטיסטי  נקודות האחוז    9–ב. נתון זה אמנם גבוה רק  (32%וגבוה מזה של המוסלמים )

תה בעלת  יהי   2018מכלל האוכלוסייה הדרוזית הבוגרת בישראל בשנת    35%לפיו  שהלמ"ס  של  
ה של בעלי הכרטיסים  אם הוא אכן משקף את רמת ההשכל(, אך  2019למ"ס,  ההשכלה אקדמית )
הומוסקסואלים הדרוזים שמשתמשים באתר  רמת השכלתם של  שהטענה  את  יש בו כדי לחזק  

(. רמת Pearson & Wilkinson, 2016; Treas, 2005גבוהה בממוצע מזו של החברה הכללית )
הומוסקסואלים בהשוואה לאוכלוסייה הכללית נמצאה גם בקרב  השכלה גבוהה בקרב נחקרים  

 (.2018למ"ס, היתר בני הדתות שנחקרו )
 

 ( 240)גודל המדגם= אטרף דייטינגאתר  בהמופיעים בכרטיסי חברים נבחרים מאפיינים  :1טבלה 

 נוצרים  מוסלמים  יהודים  דרוזים  

 גיל

21-18 26% 12% 16% 26% 

29-22 41% 26% 34% 32% 

39-30 30% 28% 44% 18% 

40 + 13% 34% 16% 24% 

 השכלה

 50% 32% 44% 44% אקדמית 

 14% 10% 10% 15% סטודנט 

 22% 50% 34% 34% תיכונית 

 14% 18% 12% 17% לא ציין 

 לדת  זיקה

 12% 12% 12% 14% דתי 

 14% 14% 12% 15% מסורתי 

 80% 78% 82% 69% חילוני 

 14% 16% 12% 22% ציינו לא 

 סוגיית ה"ארון" 

 78% 92% 54% 95% נמצאים בארון" "

 22% 18% 46% 15% מחוץ לארון" "
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בני  מעיון בהתפלגות הגילים בקרב הנחקרים הדרוזים מלמד כי חברי האתר הדרוזים צעירים  
( הם צעירים מתחת לגיל  67%החברים באתר. שני שלישים מהנחקרים הדרוזים )אחרות דתות 

ו  50%מהיהודים,    38%לעומת  ,  30 המדווחים  מהנוצרים.    58%–מהמוסלמים  הגילים  אם 
  ים עשוי  ,ומעלה  40הנמוך מאוד של נחקרים דרוזים בני  והשיעור  אפשר כי ממצא זה,  אמיתיים,  

הבין הפער  עומק  על  יותר  –ללמד  חשופה  הצעירה  הגיל  הדרוזית, שבה שכבת  בחברה  דורי 
ה בפלטפורמות  ולשימוש  הגיל    םהומוסקסואלילכרויות  י לאינטרנט  לשכבת  בהשוואה 
זאת, ממצאים אלו מ ה  על  רמזיםהמבוגרת. מלבד  )אמצע שנות  הגילי  לערך( שבו    30– הקו 

והמשפחתי  הדתי  החברתי,  ה  הלחץ  לה    דרוזיתבחברה  ולהתחייב  משפחה  להקים  להינשא, 
גובר על הרצון לממש את הקיום הסובייקטיבי של    מגיע לשיאו, וכנראה   ולקודים המסורתיים 

ומעלה    40ביסוס לטענה זו אפשר למצוא בשיעור הנמוך במיוחד של בני    הנחקר כהומוסקסואל. 
( ז3%באתר  בשלב  נתונים  כבר  רבים  הנראה  שככל  כך  על  שמעיד  ללחצים  (,  בחייהם  ה 

בכך  סביבתיים ואישיים כבדים יותר והם מוגבלים בהשוואה לבני שכבות גיל צעירות יותר.  
ומעלה החברים    40–, שגם בקרבם שיעור בני הדומים הנחקרים הדרוזים לנחקרים המוסלמים

שחשופים לרשת או חשים בנוח   ,, אך שונים מהנחקרים היהודים והנוצרים באתר נמוך מאוד
 .  בגיל מבוגר הרבה יותרוגם  40ם בחצותם את גיל יכרויות הומוסקסואלייש באתרי ה לגלו

 דימוי גוף ו הגאוגרפי המרחב

)יהודי/ערבי,   הגאוגרפי  שהמיקום  להשערה  בהתייחס  המחקר  ממצאי  יוצגו  להלן 
ישפיע הומוסקסואל מדדי  על    מרכז/פריפריה(  של  שם  דרוזי  יםנראות  משתקפים  כפי  הם 

תמונות   להעדפובחשיפת  מיניו ביחס  למיניותות  לנשיות,  ולסוגיית    , ת,  מינית  למתירנות 
 ההימצאות בארון. 

( ביישוב  72%כשלושה רבעים מהנחקרים הדרוזים  כי הם מתגוררים  ( ציינו בכרטיסיהם 
ל )בהשוואה  ו  52%–יהודי  זה   7(. מהנוצרים  37%–מהמוסלמים  את    הנראה  ככל  מבטא  ממצא 

  או מגוריהם ממקום הרחקלהגדיר את מיקומם הגאוגרפי   הדרוזים מהנחקרים  חלקשל  םנטיית
הוא עומד בסתירה לממצאי הלמ"ס    שכן,  האמיתי   הגאוגרפי  מיקומם  אתבמקום לציין    לו  בסמוך
ים  י מהדרוזים מתגוררים ביישובים הומוגניים או ביישובים ערב  99%– לפיהם כש  2018משנת  

את חששם של    מבטאתמגורים יהודי  לציין יישוב  כי הבחירה    ייתכן  8.(2020,  למ"ס המעורבים )
אינטרנט   באתר  גם  הגאוגרפי  מיקומם  את  לחשוף  הדרוזים  לכאורה  שהנחקרים  בו 

  ביישוב  מגורים הייתכן כי ציון    ,לכך   מעבר ההומוסקסואליות משותפת לכל בעלי הכרטיסים.  
מבטא רצון לפנות לקהל היהודי בשפתו, בסגנונו ובאמצעות יישובים המוכרים לו. חיזוק    יהודי

זו אפשר למצוא בהעדפתם של   ב   100%לדעה  עברית  שפה המהנחקרים הדרוזים להשתמש 

 

מ  7 יותר  שבהם  מעורבים  והנוצרים    10%–יישובים  המוסלמים  חישוב  לצורך  נדגמו  ערבים  הם  מהתושבים 

כיישובים ערביים, משום שסביר כי נחקר ערבי שציין שהוא מתגורר בהם אכן מתגורר בהם, לרוב בשכונה  

 בעלת רוב ערבי.  

לשנת    8 המקומיות  הרשויות  פרופיל  כ2020)הלמ"ס,    2018לפי  ביישובים  דרוזים    1,000–(,  התגוררו  בלבד 

 יהודיים ובהם עכו, חיפה, ירושלים, מעלות ואילת.
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תוצר של תהליכים  בהעדפה זו  ו(. יש חוקרים הרואים  נבתוכאו  בכרטיסיהם )בכינוי של הכרטיס  
ופרקטיים של הט  ומופרדת  פוליטיים  הופרדה  הילידים, שזהותם  מעת השפה השלטת בקרב 

, אולם ייתכן גם כי  (Hajjar, 2000; Saba-Sa’di & Sa’di, 2017ערבית( )השפה הממקורותיה )
   היא מבטאת את הרצון הפרקטי להכיר דרך האתר הומוסקסואלים יהודים ולא דרוזים.

  ה סופריפריסה גאוגרפית של כלל הדרוזים בישראל    זו  לצד  זו   מוצגות  בוש  ,1  תרשיםב  עיון
  מצביע, דייטינגבאתר אטרף  לציין בחרושלפי מקום היישוב  גאוגרפית של הנחקרים הדרוזים 

.  דרוזית   נוכחות  אין שבהם  מרכז ודרום,  הדרוזים למחוזות    מהנחקרים  16%– כשל    ה נדיד  על
של צעירים    שהיא ממשית ומבטאת תנועת הגירה  וייתכן  ,וירטואלית  רקהיא  שהתופעה  ייתכן 

  גליל   מנפות)בעיקר    צפון   ממחוז  דרוזים   נחקריםכי    תרשיםמראה העוד    דרוזים הומוסקסואלים. 
אינם מציינים כי הם מאזור הצפון,    ,בישראל  הדרוזים  מאוכלוסיית  81%  יםמרוכז   שבו(,  וגולן

 .  ן זאת ואם מפני שעזבואם בגלל קושי לציי
 

 2018, אטרף דייטינגבאתר דרוזים זו של ה : השוואה בין תפרוסת האוכלוסייה הדרוזית בישראל ל1 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 

 
ל  כי  מראה  הנתונים  הגאוגרפיניתוח  מציגים  שהגוף  דימוי  ל  חזק   קשר  יש  המדווח   מרחב 

( מכלל  48%של כמחצית ) ף  גוה   י למצוא בדימויאפשר  מאלפת לכך    ה דוגמ  . הנחקרים הדרוזים
סמוכות ליישובים  החיפה וכרמיאל,  הנחקרים הדרוזים שציינו כי הם מתגוררים בתל אביב או ב

ובכרמלידרוזי בגליל  בכינויים  .  ם  היתר  בין  כינו עצמם  הללו  ביישובים  המתגוררים  דרוזים 
, שהם דימויי גוף חיוביים הנוגעים לתפיסתם  וכדומה  "לוהט" ,  "סקסי " ,  "חם"  ",שווה " ,  " פצצה"

בפרופיל  נחקרים אלו מבטאים  או לאופן שבו הם מבקשים להציגו.  שלהם  החיצוני  ה  מראהאת  
י גוף מגדריים, סקסואליים ואסתטיים שחורגים מציון טכני  י רפרטואר עשיר ומגוון של דימו

כמעט  ורסטילי(. דימויי גוף מסוג זה אינם מופיעים    ,של העדפת הנחקר במיטה )אקטיבי, פסיבי 
 ערביים.  בכרטיסים שבעליהם מתגוררים ביישובים
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http://www.atraf.co.il/
http://www.atraf.co.il/
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אין זה משנה לעניינו אם מדובר בהטעיה גאוגרפית מכוונת או שהנחקרים אכן מתגוררים  
שנחשבים    —   עצם הבחירה ביישובים הללו נראה כי  בערים הללו בשכירות או בבעלות, שכן  

שבחר  למי  מאפשרת    —  (8-7)אשכולות  גבוהה  אקונומית  – סוציווברמה  ם, חילוניים  יליברלי 
שבחר לציין  בהשוואה למי להציג את גופו באופן משוחרר וחופשי  גורר בהםלציין כי הוא מת 
כי הסיבה לכך קשורה בהשפעת התרבות היהודית וסגנונה    ייתכן.  דרוזי יישוב  כי הוא מתגורר ב

הדרוזי אך    יםשחי   םעל  קשורה  בעיקר,  ואולי  גם,  ייתכן  בקרבה,  המתירנית  שהיא  באווירה 
דימויי  אחרים  ם רבים  ייישובים יהודיב קומות הללו, שכן  במלהומוסקסואליות  ובלגיטימציה  

 הגוף הללו אינם רווחים.  

וסוגי   המרחב   והארון ת הנראות  ו הגאוגרפי 

כשליש בלבד מתוכם,    9. באופן גלוי ופומבי  ת פניהם מהנחקרים הדרוזים חשפו את תמונ  13%
חלקי(.  5%) או  )מלא  עירום  תמונות  גם  הפנים  תמונת  לצד  לאתר  העלו  נמוך  שיעור  (  זה 

( שהעלו תמונות פנים )אך  34%)  והנוצרים  (46%)  לחברי האתר היהודיםבהשוואה  משמעותית  
על  או  אישית  מעיד על שמרנות  הדבר  יותר משסביר כי    לא בהשוואה לנחקרים המוסלמים(.

המר מהצגת  כלל  חשש  בפני  שהוא  כמות  החיצוני  או  והאתר  חברי  אה  בדחייה  הסתכנות 
 מלמד על החשש מחשיפה ומהשלכותיה על חייו של בעל הכרטיס.  הוא  , אדישות 

הדמוגרפייםנתוניהמהצלבת   של– ם  מלאה    גאוגרפיים  גישה  שאפשרו  הנחקרים 
צעירים עד גיל  ו  הי( בעלי התמונות הגלויות  100%לתמונותיהם עולה כי כל בעלי הכרטיסים ) 

(.  ועודמתגוררים בערים יהודיות )נהריה, לוד, בית שאן, חיפה  הם  מהם ציינו כי    80%– . כ26
כרמל, כפר יאסיף(. כמו  – ים )דלית אליביישובים שאינם יהוד הם מתגוררים  ציינו כי    20%רק  

)ולא ביסקסואלים או נוטים לה   80%–כן, כ עדיף  מהם ציינו כי הם חילונים והומוסקסואלים 
האלה  ציינו כי הם סטודנטים או בעלי השכלה אקדמית. בהתבסס על הנתונים    50%–גברים( וכ

תמ  המסורתית  האין  מהמסגרת  חוששת  אינה  הגלויות  התמונות  בעלי  שכן  –שקבוצת  דתית, 
השכלה  ה, רמת  (לוקלית יהודית–או הבחירה לאמץ זהות גאוגרפית)ים  י המעבר ליישובים יהוד

  , את החשש מפומביות ומשימוש בתמונות גלויות מאוד    יםחלשה לדת מפחיתהזיקה  הגבוהה ו ה
 .  אחריםם יבעלי מדדים דמוגרפי  ם אוישקיים בקרב נחקרים המתגוררים ביישובים דרוזי 

את משקל  ינטרל או יפחית  ירטואלי  והמרחב הואפשר היה לצפות שדומה אפוא כי אף ש
השפעה מכרעת על הנחקרים  יש  לחצים אלו הלחצים המסורתיים והחברתיים, עדיין ניכר כי ל

וירטואלי באטרף דייטינג,  ובאתר. נראה כי גם במרחב הבעלי הכרטיסים  הדרוזים )והמוסלמים(  
שלכאורה אמור להיות סטרילי ובטוח לגולש, הייצוג החזותי של גוף ההומוסקסואל הדרוזי  

 ו לכך.  כלל, אלא אם נתן אישורבדרך נעדר או מוצנע באופן שאין לראותו 

 

למשתמשים באתר יש אפשרות לחשוף את תמונותיהם )עירום, פנים( בפני כלל הגולשים או באופן סלקטיבי,    9

למשתמשים מסוימים בלבד, על פי שיקול דעתם. אפשר בהחלט שחלק מהתמונות הגלויות בכרטיסי הנחקרים  

וזים אינן של הנחקרים עצמם אלא תמונות שהורדו מהרשת מסיבות שונות )למשל חשש מזיהוי או ריגול הדר

 אחר חברים אחרים באתר(. תמונות אלו לרוב יהיו מחמיאות לבעל הפרופיל ויתרמו לאטרקטיביות שלו באתר.  
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ו   המרחב   המינית  הצגת הנטייה  הגאוגרפי 

מכלל    52%הגדרת הנחקר את נטייתו המינית. כך למשל,  ל גם  קשר הדוק  למרחב הגאוגרפי  
ם ציינו בכרטיסיהם שאינם הומוסקסואלים אלא  יהנחקרים הדרוזים המתגוררים ביישובים דרוזי 

לעומת   הטרוסקסואלים,  או  גברים  להעדיף  נוטים  הדרוזים    30%ביסקסואלים,  מהנחקרים 
את מקומן  במדויק ם שהשיבו כך. אמנם נכון כי אין דרך להעריך יהמתגוררים ביישובים יהודי 

המסורת והחברה בקביעת הנחקר הדרוזי את נטייתו המינית באתר,  לעומת  של הנטייה הגנטית  
ה, אם  הנתונים מראים כי ההשתייכות למרחב דרוזי עולה בקנה אחד עם הטרוסקסואליזציאך  

כשיקוף של התהליכים שעוברים הנחקרים ביישוב מגורים דרוזי לעומת יהודי ואם כשיקוף של  
 10הצגת העצמי. 

 לחתרנות שמרנות בין מתחייצוג הגוף והמיניות וה

להלן יוצגו ממצאי המחקר בהתייחס להשערה כי דימוי הגוף והאני העצמי של נחקרים דרוזים  
המ ידי  על  יעוצבו  הקולוניאליתהומוסקסואלים  ההגמוניה  עם  הזדהות  שבין  – תח 

הטרוסקסואלית בישראל, והרצון לחקות תכונות ומאפיינים הדומים לאלו של היהודים, ובין  
כדרוזים והפרסונלית  האתנית  הזהות  וביטוי  חתרניים  –שימור  היבטים  גם  שתכלול  ערבים, 

בין שמרנות לחתרנות    תח להצביע על המ שנועדו    סוגיות לשבע    חולקוושמרניים. ממצאים אלו  
 בקרב הנחקרים הדרוזים. השורר 

ן   סוגיית הארו

הארון   ואחרות  היא  סוגיית  אישיות  מסורתיות,  דתיות,  חברתיות,  למגבלות  אינדיקציה 
שמגבילות את הפרט מלחשוף בפומבי את העדפתו המינית ולנהל את אורחות חייו בחופשיות  

שו כשם  כהומוסקסואל,  הדרוזים    שיעורםל.  הטרוסקסואמתנהל  בגלוי  הנחקרים  של  הכולל 
, כולם חילונים ובעלי השכלה אקדמית,  בלבד   5%שציינו במחקר זה כי הם מחוץ לארון הוא  

דרוזי.   ביישוב  מתגורר  הוא  כי  הצהיר  מהם  אחד  מוסלמיםורק  נחקרים  שיעור    בקרב 
ש הם ההומוסקסואלים  כי  )  דיווחו  במקצת  גבוה  לארון  הד8%מחוץ  לנחקרים  ביחס    ,רוזים ( 

והדמוגרפיים    םדפוסיוה וצעירים  דומים:  המרחביים  אקדמית  השכלה  בעלי  חילונים,  כולם 
לגיל   יהודי   35מתחת  ביישובים  השוואה,  יהמתגוררים  לשם  אחד(.  )נחקר  נצרת  בעיר  או  ם 

( ציינו בכרטיסיהם  22%( וכחמישית מהנחקרים הנוצרים )46%כמחצית מהנחקרים היהודים )
   כי הם מחוץ לארון.

כרויות רבים אחד מאמצעי השיווק היעילים ביותר להשגת מטרותיו של בעל  י באתרי ה
ה באתרי  בתמונה.  שימוש  הוא  מפרסמים  הומוסקסואלים  לכרויות  י הפרופיל  מהחברים  חלק 

חלק  יש גם    בשל החשש מחשיפה )אאוטינג( ומהשלכותיהאך  תמונותיהם,  באתר בפומבי את  
אחרים מעדיפים להימנע  , ו מסתפקים בתמונת גוף בלבד  בוחרים להשתמש בתמונה חסויה אוש

 

בעלי    10 אכן  באתר  הדרוזים  מהנחקרים  מסוים  חלק  כי  מהעובדה  מתעלם  אינו  שאינן  המחקר  מיניות  נטיות 

הומוסקסואליות מובהקות אלא ביסקסואליות או נוטות להטרוסקסואליות. אפשר לבחון את הבחירה במאפיין  

, שהולכות אל  בחברה הערבית  אחרות של מיניות והעדפה מינית   כסממן שמעיד על תפיסות"ביסקסואליות"  

 .  הטרוסקסואלוהומוסקסואל לבינרית חלוקה הל מעבר 
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ותחשוף אותם ללחצים חברתיים  כלל מהעלאת תמונה מחשש פן תדלוף ותפגע בפרטיותם  ב
בשל המבנה החברתי  כנראה  . בקרב הומוסקסואלים דרוזים,  או ללחצים מצד גורמי ביטחון

הדומיננטית היא להימנע  זיהוי על ידי בני היישוב או המשפחה, הנטייה  לחשש  ומהמסורתי  
מכלל    87%מהעלאת תמונות או להשתמש בתמונות חסויות או בתמונות גוף בלבד.  לגמרי  

או שהשתמשו  באתר  כרטיסם  שתקדם את  בחרו לא להעלות כלל תמונה    הדרוזים  הנחקרים
חסויות   פי  למבקש    שהוצגובתמונות  גם  על    82%שיקול דעתם. בדומה לנחקרים הדרוזים, 

מהיהודים   54%רק  .  מוסלמים בחרו שלא להעלות תמונה או להעלות תמונה חסויה מהנחקרים ה 
 מהנוצרים נמנעו מהעלאת תמונה או מפרסום תמונה גלויה באתר.   66%–ו

   חיצוני   מראה ו נראּות  

מלבד העלאת תמונה, החברים באתר נדרשים גם לדרג את מראם החיצוני לפי סולם בן חמש  
  , מקרב כלל כרטיסי הדרוזים שנחקרו.  מתחת לממוצע, ממוצע, טוב, טוב מאוד ומצויןמדרגות:  

החיצוני כממוצע  מראם  רגו את  יד  4%. רק  ןמצויאו    החיצוני כטוב מאודמראם  דירגו את    71%–כ
רגו את מראם החיצוני כטוב. יש לציין כי למראה  י, כחמישית, ד הנותרים  ריםהנחקרוב  ומטה.  

השגת מטרותיו  על  קריטית  יש השפעה  בו בעל הכרטיס משווק את חזותו  שהחיצוני ולאופן  
ולפיכך הנטייה להגזים או לבחור במדרגה הגבוהה ביותר בדירוג המראה החיצוני היא    ,באתר

 ,Elias & Gill, 2017; Thornton & Moore)  בכללכרויות  ינפוצה ומוכרת באתר זה ובאתרי ה 

דירגו את מראם החיצוני  רבים יותר  מלמד כי נחקרים דרוזים    2  תרשיםב. ברם, עיון  (1993
מוסלמים   (,56%( בהשוואה לפרופילים של הומוסקסואלים יהודים )71%כטוב מאוד או מצוין )

 (.  50%( ונוצרים )64%)

 

 אטרף דייטינג, לפי דת אתר בקרב נחקרים הומוסקסואלים בהעצמי  דירוג המראה החיצוני  :2 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 
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ה ותפיסת  תלוית  חיצוני  המראה  ה יופי  והיא  אותה  קשה  תרבות  בציר אחד שמתחיל  לתחום 
  ה מראה. האפשרויות המצומצמות והמוגבלות לדירוג  " מצוין"מתחת לממוצע" ומסתיים ב "ב

על כופות  באתר  הגבוה  משתמשיו    החיצוני  הדירוג  כי  אפשר  היופי.  תפיסת  של  רדוקציה 
דימוי העצמי  למראם החיצוני קשור בין היתר בצורך בחיזוק המייחסים  הנחקרים הדרוזים  ש

דירוג  נכונות המאמינים ב אינם שלהם באמצעות שדרוג דימוי הגוף, גם אם הלכה למעשה הם  
ייתכן גם כי ממצא זה משקף את אופי המדגם: בהיותם של הומוסקסואלים דרוזים  שקבעו.  

ייתכן  מיעוט קטן ביותר, רק מי שבטוח במראהו החיצוני מעז להירשם באתר היכרויות. ולבסוף,  
עצמם    םדרוזיהומוסקסואלים  כי   לייחד  למבקשים  באמצעות    אחרים בהשוואה  יתרון  באתר 

 חוסרה של תמונה.  , בייחוד לאור במראה החיצוני
  והיקף   גודל  היא לנתוני  " )הכוונהמצוידים" בהם ציינו הנחקרים כי הם  שהכרטיסים  בין  מ

  " נעריים", " חלקים", "בעלי גרון עמוק",  "נשיים", " נטחנים " , "טוחנים הזכרי(," המין איבר של
עליהם  כרטיסים שב מה  15%– רק במקום המגורים יישוב יהודי. מנגד,    היה  90%–וכיוצא בזה, ב

קדוכיזציה של  נסי או  סקסואליזציה, החפצה    ונעש  מקום מגוריהם הוא יישוב ערביכי  ציינו  
כשלם(  הגוף מהשלם  חלק  של  לקוניים  ואילו  ,  )הצגה  אזכורים  נמצאו  הכרטיסים  של  ביתר 

וקונצנזואליים  או  מיניות  תוהעדפ נראה  ",  "נאה " ,  " חמוד"  כגון   תיאורים אסתטיים מוגבלים 
סרון פיזי, חזותי או מיני  י הודאה ביתרון או בח   ,. לפי ממצאי המחקר "חתיך"  או"  יפה ",  " טוב

 סביבת היעד )היישוב היהודי(. של אימוץ מנטליות ואורחות חיים לככל הנראה גם  קשורה

י   מינית והעדפה במיטה   ה נטי

הטענה   את  לחזק  לכאורה  עשויה  אחרות  דתות  בני  נחקרים  עם  הדרוזים  הנחקרים  השוואת 
העדפתו המינית של הנחקר לכיוון ההטרוסקסואלי.    מטים אתטי  יהחברה וההיבט הפול   , שהדת

רק   יהודים  נחקרים  בקרב  למשל,  בקרב    22%כך  הומוסקסואלים;  שאינם  בכרטיסיהם  ציינו 
אינם הומוסקסואלים. ברם,  שציינו    40%ואילו בקרב נחקרים מוסלמים    ;28%  —  נחקרים נוצרים

האלה  הנחקרים  כל    דתות שמתגוררים בעיר תל אביב נמצא כינחקרים בני כל המבדיקה של  
ו  מהנחקרים הדרוזים המתגוררים    84%כך גם  מתוך  ציינו בכרטיסיהם שהם הומוסקסואלים, 

  מרחב או לשינוי כי ל יש כדי לחזק את הטענה  ואפשר כי בממצאים אל ,בתל אביב. לשון אחר
 המינית בכרטיס.  ה  נטייה  הגדרתיש השפעה על   המרחב

המין והגוף של    פרמטר נוסף בפרופיל אטרף דייטינג שבעזרתו אפשר ללמוד על דימוי
במיטה"מדד  ההוא  ים  הנחקר  שבו  " העדפה  יכול  ,  באתר  חמש  החבר  בת  סקאלה  על  לציין 

העדפתו   את  לאקטיבי",  אפשרויות  "נוטה  "אקטיבי",  הן  המוצעות  )האפשרויות  המינית 
"פסיבי"(.   לפסיבי",  "נוטה  כי  "ורסטילי",  מראים  זו  לסוגיה  בהתייחס    75%ממצאי המחקר 

מעדיפים   הם  כי  ציינו  דרוזי  ביישוב  המתגוררים  ומהנחקרים  ים  י אקטיב–םירסטילילהיות 
ים בלבד. רק  יציינו כי הם אקטיב ך אלה  מתו  )חודרים, מעדיפים לחדור או נחדרים(. כמחצית 

נוטים לפסיבי )נחדרים  כם או  ימהנחקרים המתגוררים ביישוב דרוזי הגדירו עצמם כפסיבי  25%
כפסיב עצמם  את  שהגדירו  הנחקרים  כל  המיני(.  האקט  הקפידו  י במהלך  אחד,  להוציא  ים, 

רוזים שמתגוררים  . בקרב נחקרים ד"פסיבים גבריים "שהם  ולהוסיף  בתיאור המילולי לסייג  
ייתכן כי ההסבר  ים.  י אקטיב–ורסטיליםוהגדירו עצמם כ  45%ביישובים יהודיים נמצא כי רק  

סוציולוגית נובע מהיחס הסובלני יותר  –לשינוי בשיעור האקטיבים עם השתנות הסביבה הדתית
שהוא   אף  אקטיבי,  הומוסקסואל  הדרוזיים  ביישובים  ואילו  היהודיים,  ביישובים  לפסיבים 
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ומוסקסואל, עדיין נחשב גברי מעצם היותו מי שחודר באקט המיני. כך למעשה התנהגותו  ה
המינית עשויה להיתפס כחמורה פחות מזו של מי שמציינים שהם נחדרים, מעדיפים להיחדר  

 או חודרים ונחדרים גם יחד )ורסטילים(. 
ציינו   ואשר  ערבי  ביישוב  שמתגוררים  נחקרים  של  הגבוה  לשיעור  שהם  בהתייחס 

בקרב מוסלמים(, מבחינה סוציולוגית הדמיון    80%בקרב דרוזים,    75%אקטיביים )–ורסטיליים
. אפשר  מסורתי בין החברה הדרוזית לחברה המוסלמית בישראל איננו מפתיע כלל –החברתי

בישראל,   הערבים  שחווים  )הנחדר(  הנכבש  לתחושת  נגד  תגובת  היא  באקטיביות  שהבחירה 
  , רסטילים והאקטיבים והולשיעור  הנמוך בהשוואה  ,הפסיבים זו, שיעור מ  ובהם הדרוזים. יתרה
הנחקר נחדר באקט    ה כיחשיפה הכרוכה בהודא מהחשש מהפגנת חולשה ו מבטא גם הוא את ה

 גבריותו.  את  כמו מסיר מעליו   הוא בהודאתו בכך ;המיני, בדומה לאישה

ן מו הטאבו   צל ב   ודימוי הגוף   העצמי   האני   גן  : לבוש, אלכוהול ומי

)הופיעו  (  "דראג ",  " קוקס" ,  " נשי",  " מתלבש" )  "נשיות " אזכורי   המילוליים  על  "בתיאורים 
דרוזים  "עצמי  בכרטיסי  הדרוזי  המתגוררים  (  למרחב  ונוצרים,  ומחוץ  יהודים  אך  בכרטיסי 

ים  י נעדרו כמעט לחלוטין מכרטיסי נחקרים המתגוררים ביישובים דרוזלהוציא מקרה אחד הם  
ם. ממצא זה מתכתב היטב עם תפיסת הגבריות השמרנית, שבה גם ההומוסקסואל,  יאו מוסלמי

ההתנהגות    יזה שבארון וזה שמחוצה לו, נדרש לאמץ את המסגרת ההטרונורמטיבית ואת קוד 
 והלבוש שלה ולהדחיק את הזהות ההומוסקסואלית על מופעיה השונים. 

רני )יחסית( ואולי אף החתרני של  היבט סוציולוגי נוסף הראוי להתייחסות הוא יחסם המתי
הנחקרים הדרוזים לטאבו חברתי ומיני הקיים בחברות השונות שהם משתייכים אליהן. יחסם  
זה מבטא מחד גיסא את רצונם להזדהות ולהשתייך לחברות הרוב )הטרוסקסואלית, ערבית,  

י את  לבטא  ניסיונותיהם  ואת  מאבקם  את  גיסא  ומאידך  הומוסקסואלית(,  יחודיותם  דרוזית, 
דרוזים שנחקרו ציינו שהם משתמשים באמצעי  מה  80%. כך למשל,  כסובייקטים אוטונומיים

הנחקרים העדיפו  שאר  מהנחקרים היהודים.    70%– מהנוצרים והמוסלמים ו  50%לעומת  מניעה,  
שלא לציין אם הם מקיימים מין מוגן או לאו. גם בהתייחס לשתיית אלכוהול, שאסורה לפי  

הנחקרים הדרוזים ציינו כי הם שותים אלכוהול  מ  70%(, נמצא כי 2011ת )חסן, ההלכה הדרוזי
ביחס   מאוד  נמוך  היה  זה  ממצא  מפתיע  באופן  אך  קרובות(,  או  רחוקות  לעיתים  )לפעמים, 

(,  90%מוסלמים )ה ( ו84%נוצרים ) ה(,  86%הנחקרים ששותים אלכוהול בקרב היהודים ) לשיעור  
ת אלכוהול אסורה בדתם באיסור חמור. ייתכן כי המקור להבדל בין הנחקרים הדרוזים  ששתיי

( של הדרוזים בגליל ובכרמל  99%ליתר בני הדתות קשור בריכוזיות הגאוגרפית המוחלטת )
את  לממש  של הדרוזים בישראל, שמקשים על המבקש לשתות אלכוהול    נהובאוכלוסייה הקט 

 רצונו באופן זמין וחופשי.  

וגבריות    מוי די   הגוף 

מכלל    31%ח, נמצא כי  ובכל הנוגע לטיפוח הגוף ולהתאמתו למודל הגברי המזוהה עם חוסן וכ 
  אוקבוע בפעילות ספורטיבית במכון כושר  משתתפים באופן  הנחקרים הדרוזים ציינו כי הם  

בפעילות במכון כושר או שהגדירו  משתתפים  הם  כי  ציינו שהם שרירנים. רוב הנחקרים שציינו  
תיאורים  אפשר כי  .  "גבריים" או שתיארו עצמם כ   "גברי"עצמם כשרירנים גם חיפשו פרטנר  

עם התפיסה הסטראוטיפית לגבי דמותו  תכליתם להתעמת  הדגשת מבנה הגוף השרירי  ואלו  
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ההומוסקסואל   באמצעות  ושל  הפנימית,  ההומופוביה  עם  להתמודד  הנחקר  של  הקושי  עם 
בחברה   הומוסקסואל  היותו  לעצם  נגד  משקל  שיהוו  ופיזיים  מילוליים  חיזוקים 

מוגדרים    בה תפקידי וִתפקודי כל מגדרש  ,סטריאוטיפיתה  ואיסטית'ההטרונורמטיבית המאצ
 . היטב 

בעיני חברי האתר )והסביבה(  כגברי  להצטייר    והשאיפהדימוי הגוף הגברי, החיפוש אחריו  
  . שמעידות על ביקור במכון כושר או על שריריםבכרטיס  יות  מים רק בסימון תגכאינם מסת 

בכרטיסיהם   62% הגבריות  לסוגיית  שהתייחסו  הדרוזים  גבריים    11מהנחקרים  שהם  הצהירו 
המשתמש הפרופיל  , בכינוי  בתוכן  ומפורשות  כתובות  לו בתגיות  או    בהצהרות  ,  שנלוות 

ל ול  55%– בהשוואה  והמוסלמים  הנוצרים  כרבע  מהנחק  40%–מהנחקרים  היהודים.  רים 
( הדרוזים  העדיפו שהפרטנר  24%מהנחקרים  גם  לעומת  ש (  גברי,  יהיה  באתר  ישוחחו  עימו 

מהנחקרים הנוצרים. חשוב    36%–כמחצית מהנחקרים היהודים, עשירית מהנחקרים המוסלמים ו
להדגיש כי היו שהצהירו שהם נשיים או מחפשים פרטנרים נשיים, אך אזכור מפורש מעין זה  

ך מאוד בקרב נחקרים מוסלמים, נוצרים ודרוזים המתגוררים ביישובים ערביים. נטיית רוב  נמו 
מפורש כגברי או להעדיף פרטנרים  בהדתות שנחקרו, להצטייר  שאר  גם בני  ו הנחקרים הדרוזים,  

כדי  גבריים   בה  על  יש  את  קושי  ללמד  שאוזקות  המגדריות,  המוסכמות  מכבלי  להשתחרר 
כמו  שלהם לנורמות מקובלות ולא בהכרח משקפות העדפה אותנטית.  תפיסת הדימוי המגדרי 

תלוי תרבות או תולדה של החלטה פוליטית, מודעת  הוא  סיון להצטייר כגבריים  י , אפשר שהנכן
 & Saba-Sa’diאו לא, להפגין נוכחות ודומיננטיות באמצעות מין מול קבוצת הרוב היהודית )

Sa’di, 2017 .) 
 

 , לפי דת באתר אטרף דייטינג : דימוי גוף גברי מפורש וחיפוש מפורש אחר פרטנר גברי3 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 

 

 גברי". פרטנר מכלל הנחקרים התייחסו מפורשות ל"סוגיית הגברי", "מחפש  20%–כ בממוצע  11
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 של הזהות הדרוזית    והחצנה   הסתרה 

השתייכות לעדה(  או  , שם פרטי  דרוזי   יישובבציון  שימוש בזהות דרוזית מפורשת )לכאורה,  
כרויות הומוסקסואלי המשרת בעיקר קהל יהודי מאלצים את בעל הפרופיל  י ואזכורה באתר ה

סיון  יהדרוזי להתמודד עם השוני הדתי, הלשוני, התרבותי ולעיתים גם החזותי. לא אחת הנ 
מוליד תיאורי גוף שבאמצעותם הדרוזי הנחקר תופס את עצמו או מבקש  להתמודד עם קושי זה  

מציין הנחקר את הפרטים    "דרוזי מופרעששמו "בכרטיס    .להציג עצמו בפני החברה היהודית 
  " דרוזי מראמהששמו ". בכרטיס  "חתיך משופם מחפש בהיר נשי להגשמת פנטזיות "הבאים:  

.  " , בעל חזות ערבית ולמי שיש בעיה שיקפוץדרוזי אסלי שחום"כי הוא  בעל הכרטיס  מציין  
פעמי, מעוצבת  – מפגש מיני חדלשלכאורה אינה רלוונטית    , מעניין לראות כי הזהות הדרוזית

לאו, משרטט הדרוזי את חזותו  אם במתכוון אם ומוגדרת בכרטיסי הנחקרים כך שבאמצעותה, 
אסל במילה  השימוש  ערבית,  חזות  כהה,  עור  צבע  שפם,  סמליו:  כך,  ועוד  יואת  בעשותם   .

עצמם את גבולות  למשרטטים  גם  אך    הנחקרים מתאמים ציפיות מול החברים היהודים באתר
היהודי,   במרחב  אותה  לשמר  ומבקשים  מערביתשהזהות  והתרבות  עברית  היא  השפה  – בו 

דרוזים  אמריקה  ו  יוצאי אירופה צאצאים ל חלק מחברי האתר  ייתכן כי אצל  גלובלית. זאת ועוד,  
מיני  יכמושא   נתפסים נדיר יםפנטזיה  אוריינטליסטית    יוכבעל  יםומבוקש   ים,  באופן  שחזות 

גבריות, פראיות, אקטיביות )מינית( וחוסן, אך גם לויאליות לאומית  היא מייצגת    סטראוטיפי
למוסלמי ביחס  לתפיסה  וקרבהם )בניגוד  המאפשר   ,(  משותף  ובסיס  קשר    יםהזדהות  יצירת 

 ואינטימיות מינית ורגשית.  
לעדה הדרוזית, דווקא באתר   ניםהדתי, כב םלהתגאות במוצא םדרוזי יםשל נחקר  םבחירת

להצניע, לטשטש  בחירתם  היכרויות להומוסקסואלים שרובם יהודים בולטת במיוחד על רקע  
בכרטיס  להסתיר  העדפת  יהםואף  פני  םאת  תמונות  רגשותי  םוגופ  הםהמינית,  כך  הםואת   .

אזכור אחד לפחות  יש  של הנחקרים הדרוזים  הכרטיסים(  שמות  הכינויים )מכלל    40%–ב,  למשל 
.  בעל הכרטיס ערבי( של  ה הדרוזי או שמו הפרטי )  םמגוריהיישוב   (,"דרוזי "מוצא הדתי )השל  

כי   זה חשוב לציין  כתובים בעברית,  רוב הכינויים של  בהקשר  דייטינג  דרוזים באתר אטרף 
בשפה הערבית.  כתוב  ואף לא אחד    (Homo Druze, Druze Topבאנגלית )כתובים  מקצתם  

ייחודית, אך  היא  כרויות להומוסקסואלים  יהתגאות הנחקרים הדרוזים במוצאם הדתי באתר ה 
על  ש זהותם וצביונם וסיון לטשטילהצביע על יסוד פוליטי המבקש לחתור תחת הנ   הגם עשוי

( הרוב  חברת  של  .  (Hajjar, 2000ידי  נמצאו  בכינויים  ולא  כמעט  אחרות  דתות  בני  נחקרים 
התייחסויות למוצא דתי. עם זאת, יש לסייג ולומר שכאשר מדובר ביהודים דתיים או בחרדים,  

שכללו  כינויים  שלא נדגמו במחקר זה אך מופיעים באתר, רבים בוחרים לציין את זיקתם לדת.  
דומים בקרב  בשיעורים  נמצאו  וכיוצא באלה    מראה חיצונילהעדפה במיטה,  להתייחסויות לגיל,  

 כל הקבוצות הדתיות שנחקרו.  
מהנחקרים    16%בקצרה,  על עצמו  שבעל הכרטיס נדרש לספר  שבו  גם בתוכן הפרופיל,  

דרוזי  "בעל הכרטיס  למשל  הדרוזים בחרו לכתוב כי הם דרוזים בהתייחס להקשרים שונים. כך  
דרוזי  " כתב "נמ – אני"ובעל הכרטיס  ",  דרוזי אקטיבי זורם מחפש מוצץ"כתב על עצמו  "חרמן

הדתית,  . נחקרים נוצרים ומוסלמים כמעט ולא ציינו את השתייכותם "מרמת הגולן, חי בחיפה
גם לא נחקרים יהודים, שככל הנראה לא חשים בכך צורך, מעצם היותם חלק מחברת רוב.  ו

הנחקרים   כל  האתני.  למוצאם  השונות  הדתות  בני  הנחקרים  התייחסות  היא  יותר  מורכבת 
  20%– מהמוסלמים ו  32%לעומת  בכרטיסם,  זאת  הצניעו  או  היותם ערבים  מהדרוזים התעלמו  
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ציינשמהנוצרים   זאת  דווקא  אוו  לבחירת    בכינוי  שההסבר  שיטענו  יהיו  הפרופיל.  בתוכן 
את נטייתם  וכן  לא להבליט( את מוצאם האתני,    הדרוזים להאדיר את מוצאם הדתי ולהצניע )או

  היא תופעה קונצנזואלית ואהודה יחסית בישראל   "דרוזיּות"לפיה  שהמינית, קשור בקונספציה  
יאזכר שיוך  פרטנרים באתר לא  למצוא  ו  י סיכויאת  דיל  כי דרוזי שמבקש להגהוא  אך טבעי  ולכן  

לפגוע   שעלול  גישות  אתני  בחברה.  כמקובל  לעצמו  לייצר  מבקש  שהוא  ובדימוי  במיתוג 
תולדה של    הפלסטיניהתעלמות מהיסוד הלאומי  ובביקורתיות יותר יראו בטשטוש הערביּות  

 . (Saba-Sa’di, & Sa’di, 2017הזהות הדרוזית ממקורותיה הטבעיים ) תרחקותה
הדחף להצטרף אל הגלובלי ניכר היטב  ובין  המתח בין הצורך לשמר את הלוקלי והמסורתי  

בשפה   השתמש  הדרוזים  מהנחקרים  אחד  לא  אף  למשל,  כך  הדרוזים.  הנחקרים  בכרטיסי 
ההערבית   באנגלית.    44%–ועברית  ב השתמשו    56%;  כרטיס בכינוי  לצורך  ואולם  השתמשו 
ציון  ב תוכן  הכתיבת   ולצורך  הדרוזים השתמשו בשפה    100%  , העדפותהפרופיל  מהנחקרים 

בכינוי    ( השתמשו בשפה העברית58%דרוזים, גם רוב הנחקרים המוסלמים )כמו ה  ברית.הע
מהנוצרים    38%– מהנחקרים היהודים, שהעברית היא שפת אימם, ו  40%, רק  עומת זאת . לשלהם

השתמשו באנגלית. ייתכן שהסיבה לכך קשורה  (  60%–)כמרביתם    ;עבריתבהשתמשו בכינוי  
הגלובליזציה   בתהליכי  רק  בהרגל לא  גם  אלא  האנגלית  בשפה  יותר  טובה  בשליטה    י או 

 מדרישת חלק ניכר מאתרי האינטרנט לבחור שם משתמש בלשון לעז.  יםהנחקרים, הנובע 

 של הזהות הדרוזית    והפרטה   סקסואליזציה 

  אימצו   יהודי )ההומוסקסואלי(–ירטואלי הישראליו היטמעות הנחקרים הדרוזים במרחב הועם  
,  שציינו כי הם מתגוררים מחוץ למרחב הדרוזי, את הסלנג הישראלי  האחדים מהם, בעיקר אל

באמצעות  ". יש המבקשים להפגין  דרוזי שווה " או "חתיכוש מהמם כפי שניכר בכינויים כגון "
,  על מרכיבי יסוד בזהותם  הבאמצעות הצהרבו  הם פועלים  שהכינוי שלהם את שייכותם למרחב  

מכלל הנחקרים הדרוזים שכרטיסיהם    20%– . אחרים, כ" דרוזיקצין  " או "חייל מדליהלמשל "
באמצעות תכונת גוף או תפיסת גוף מסוימת: חתיך,    ו נבחנו, בחרו בהחפצת גופם או בייצוג

 (.  Poria & Taylor, 2001; Ritchie, 2010) וכדומהשחום, גברי, סקסי 

 אטרף דייטינגאתר  דימויי גוף נפוצים בשמות המשתמשים של נחקרים דרוזים ב :4 תרשים

 אטרף דייטיניג מקור הנתונים: עיבוד כרטיסי הנחקרים באתר 
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להתאמ וגמיש  אפקטיבי  כלי  משמשים  והזהות  הגוף  כי  מלמדים  המחקר  למרחב  ה  ממצאי 
לפעול ולהשתלב,    יםמבקש הומוסקסואלים דרוזים  בו  שהומוסקסואלי  – הישראליוירטואלי  וה

ייחודיות עור  םבאמצעות הדגשת  והחיצונית או באמצעות הפנמת הביקוש לצבע    ם האתנית 
ותפיסות ומיתוסים נוספים )שאינם   םגופשל  שעירות  מידת ההאוריינטלית,    ם, חזותהם ועיני

בד  הקשורים  המציאות(  את  משקפים  שבהכרח  כפי  הערבי  הגבר  של  הגוף  עשוי  הוא  ימוי 
אוריינטליסטי   באופן  )אצל  להיתפס  האתר  מחברי  בעל  "פראי " ,  " אתלטי",  "שרירי " חלק   ,
 נתונים מיניים מרשימים ועוד(.  

בדפוסי פעולה מימטיים )מבוססי חיקוי ואימוץ(  להשתמש  גם    יםעשוי   םלצד זאת, דרוזי
( סלנג  מיניים   ,כתיבה בשפה העברית  ,( "צהפצ ",  "שווה " ,  "חתיך "כגון אימוץ  אימוץ קודים 

, שימוש בצעצועי מין  BDSMאופנתיים ומערביים )השתתפות באורגיות ובסשנים הכוללים  
דמוגרפי וועוד(   מדדים  זיקה  יאימוץ  גבוהה,  השכלה  )רמת  מסוימים    מצב לדת,    פחותהם 

ים  י דקלרטיבכל אלה   ייתכן כימשפחתי ועוד(, שתכליתם להידמות לאוכלוסיית הרוב, גם אם 
ואינם משקפים את אורחות   . הלכה למעשה, דפוסי הפעולה המימטיים  ם בפועל חייהבלבד 

בקרב החברה הדרוזית והערבית    ניכרתיאומצו ויחוקו כל אימת שתחול דיפוזיה מערבית  הללו  
לממש את  הם יכולים  למרחב שבו    ,או וירטואליתכאשר דרוזים מהגרים, פיזית  בישראל או  

רווחים  האלה  הדפוסים   שאינם  חדשים,  דפוסים  ולאמץ  שלהם בחופשיות  המקור    במרחב 
(Aswat Group, 2007; Ritchie, 2010) . 

 סיכום ומסקנות 

בישראל,   הדרוזית  אינטראכמו  החברה  המקיימות  זמננו  בנות  רבות  מסורתיות  קציה  חברות 
המסגרת המשפחתית   שינוי שבמהלכם  תהליכי  עוברת  המערבי,  העולם  עם  וחיובית  רציפה 

ההשכלה   רמת  מואץ,  העיור  מתערערת,  ההכנסה  עולה  ובעקבותיה    עולההמסורתית  רמת 
  ים אלו ימעמד האישה, הפריון יורד ואיכות החיים משתפרת. לצד שינויים דמוגרפ משתנה  ו

הע   אימצה בשני  ופתחה  החברה הדרוזית  ורעיונות מערביים  חיים  אורחות  שורים האחרונים 
החכמים   הניידים  הטלפונים  המחשב,  בפני  גם  יתרונותיו  ו דלתה  תכניו,  שלל  על  האינטרנט 

 . (Saba-Sa’di & Sa’di, 2017; 2011; חסן, 2009וסכנותיו )אלמוג, 
מסורתית   מחברה  הטרוגניזציה.  הדרוזית  בחברה  חוללה  המודרניזציה  כי  אפוא  דומה 

  נת ומגוו  העשירלחברה  הומוגנית הפועלת על פי צווי המסורת והדת, הפכה החברה הדרוזית  
אין פרט אחד בהכרח יכול ללמד על האחר ואין דין מג'דל שמס כדין עוספיא )אמרני,    הבש

ים, ובפרט למעמדם של הומוסקסואלים,  "ק (. בכל הנוגע למעמדם של להטב2011; חסן,  2010
נות אירופה וצפון אמריקה  בעמדות שמרניות בהשוואה למדי מחזיקה  החברה הדרוזית עודנה  

לו שינויים  יאי א חלו בה  מסורתית בישראל. אמנם  – גם בהשוואה לחברה היהודית החילוניתו
ההומוסקסואלית  לסוגיה  למערכת    ,ביחס  וכפיפותה  מחויבותה  הישראלית    החוקמכורח 

שווה  , לגיטימי ו פעיל חלק  הם  לפיהם הומוסקסואלים  שולתכתיבי ההגמוניה של קבוצת רוב  
הציבורי זכו בדיסקורס  אךיות  זאת,    ;  אלעם  עמותת  אל–לפי  השונה  – בית  )הבית  מוכתלף 
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הלהט"בית(,  הערבית  הקהילה  בשנת    12להעצמת  הדרוזית  "ק להטב  2019גם  בחברה  היו  ים 
,  נרדפים, מסולקים מבתיהם, מנודים וחשופים להתעללות פיזית ומילולית בשל נטייתם המינית

 שנים קודמות. מאשר ב אם פחות  גם 
מערבית, שהנחקרים  – חילוניתהשמרנית לזו היהודית  ה  זה בין המסגרת הדרוזיתהמתח  ה

, הן  אטרף דייטינג   של פרופילים באתר  תייחודי אסופה  מבקשים להשתמש בשירותיה, מייצר  
הנחקרים   כי  במחקר  נמצא  למשל,  כך  הגוף.  ודימוי  הזהות  ברמת  והן  הטקסטואלית  ברמה 

העב )השתמשו בשפה  הרוב  חברת  בקרב  הרווחת  הסקסואלית  ובטרמינולוגיה  (  תיהודיהרית 
סיון להיטמע  י נמתוך  גם  ייתכן שבאתר, לא רק כדי לממש את צרכיהם הרגשיים והמיניים אלא  

( האתנית  שזהותם  לאחר  הרוב,  והלאומית –דרוזיתהבחברת  הופרדה  ה   ערבית(  ילידית 
ים פוליטיים, חינוכיים ואחרים לזהות  ממקורותיה, התגבשה כזהות מובדלת וצורפה בתהליכ

 (.  Saba-Sa’di & Sa’di, 2017הרוב הקולקטיבית )
. זו  סקסואליזציה של הזהות הדרוזיתנעשית  בהם  שפרופילים  עולה מ למתח  אחרת  עדות  

  . שרירי ושעירהגוף הדרוזי מוצג כגברי,  ו  ,כזהות אקטיבית, דומיננטית, חזקה ופראיתמוצגת  
הימנעות מיציאה מהארון ומשימוש בתמונות  ונשיּות  ומ לצד סלידה או התעלמות מהחצנה  זאת  

להצ הנחקרים  נטיית  וכדומיננטיים,  עצמם    גי גלויות.  להתפרש  למשל כאקטיביים  עשויה   ,
הילידית  תפוליטי  המיעוט  קבוצת  של  חתרני  הרוב    המבקשת  כאקט  קבוצת  מול  להתקומם 

משום הכנעה ואולי גם התעמתות    בשתיהן ח באקט המיני, שיש  ואו בהפגנת כבאמצעות חדירה  
(Saba-Sa’di & Sa’di, 2017  .)  עם זאת, נטייה זו יכולה גם לבטא שמרנות וחוסר רצון להתרחק

גבריות.   של  אלו ממודל  הדרוזישל    השפעות  והמסגרת  היהודית  את    ותמאשש   ת המסגרת 
 .  ביניהן, את המתח ה כזו או אחרת יל הנחקר ישקף, בעוצמפרופ ש השערה  

לעיתים דימוי הגוף והעיוותים בתפיסתו משקפים את המסגרות ההטרונורמטיביות הנכפות  
קבוצת מיעוט מינית, אתנית או פוליטית    אועל הפרט   את משאלתו של הפרט המזוהה עם 

לסלול את דרכו אל מבקש  יד  אפוא כלי שבאמצעותו היח הוא  להשתייך לקבוצת הרוב. הגוף  
סיון  י דימוי הגוף הוא נ  .הסובייקטבעיני  נתפס  שהוא  הממשי או כפי  זה    ,לב הקונצנזוס החברתי

)שפר,  לסנכרן   לקולקטיב  הפרט  בין  הרוב,  לחברת  המיעוט  בין  לחברה,  הגוף  ;  2011בין 
Ritchie, 2010  האחרונים העשורים  בשני  של  מחקרים  נערכו  (.  בניסיון  שעסקו  אחדים 

ביקשו להראות כי אין הבדלים  הומוסקסואלים להתמודד עם סוגיית דימוי הגוף והאני העצמי ו
 Hausmann)  בין גברים הטרוסקסואלים לגברים הומוסקסואלים בכל הנוגע לדימוי הגוף שלהם 

et al., 2004; Kozak et al., 2009; VanKim et al., 2016)  .  כי  הייתה  אלו  הטענה במחקרים
למשל העמדה    ,מוטעותהן  מקובלות לגבי האופן שבו הומוסקסואלים תופסים את גופם  עמדות  

גוף מעוותתלפיה הומוסקסואלים  ש זה,    13. התנהגויות נשיות  או  נוטים לאמץ תפיסת  מחקר 
שמתמקד בהומוסקסואלים דרוזים, מציע להתנות ולסייג את העמדות הרווחות כיום במחקר  
הנוגע לדימוי גוף בקרב הומוסקסואלים בכלל ובקרב הומוסקסואלים דרוזים בפרט, ומראה כי  

 

והיא מבקשת להילחם באפליה על רקע נטייה מינית, מגדרית ולאומית, כפי שנכתב    2019העמותה הוקמה ביולי    12

 שלה.   דף הפייסבוקב

ניסיו  13 נעשה  אלה  מעין  הומוסקסואלי  ןבמחקרים  בין  זהה  ריאלי  שאינו  גוף  למבנה  השאיפה  כי    םלהראות 

להטרוסקסואלים וכי אימוץ של התנהגויות נשיות, הפרעות אכילה והתנהגויות מיניות מופקרות אינן תופעה  

 רווחת בקהילה ההומוסקסואלית.  

http://www.facebook.com/albait.almokhtalef
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דת  ברמת  גאוגרפי,  במיקום  תלוי  הגוף  לדת  דימוי  זיקה  גיל,  כגון  דמוגרפיים  במדדים  יות, 
שהוא   הרוב  בחברת  ההומוסקסואל  של  והלאומית  הדתית  האתנית,  ובהשתייכות  והשכלה, 

 מתקיים בה.  
שציי  הגאוגרפי  למיקום  כי  עולה  המחקר  חזק    םבכרטיס  יםהנחקר  נומממצאי  קשר  יש 

יישוב  בכרטיסים שצוינו בהם מגורים ב .  כפי שהן מתבטאות בפרופילים תפיסת הגוף והזהותל
, מפרסום  נחשבות נשיות ש מאזכורים מפורשים של תכונות והתנהגויות  יםהנחקר   ודרוזי נמנע

גלויהשל   פרופיל  מינית    ,תמונת  בהעדפה  גורפת  או מהודאה  נועזות  מיניות  של  מהצהרות 
זאת,    ;תו פסיבי יהודבכרטיסים שבעליהם  לעומת  ביישובים  מתגוררים  הם  כי  )בין  י ציינו  ים 

ובין   בהם  התגוררו  אליהם  שאכן  בסמוך  שונים(  שהתגוררו  מטעמים  לציינם  נפוצו  ובחרו 
" כמו  בתמונות  גם  נפוץ    םוכמוה  ", נשיות" ו   "פסיביות מאפיינים  גלויות,  בתמונות  השימוש 

זאת ועוד, נמצא כי בקרב    כרטיס.בתוכן המילולי  ברום בפרופיל ובהצהרות מיניות נועזות  יע
במרחב הדרוזי דפוס הפעולה העיקרי באתר התאפיין  כי הם מתגוררים  בעלי כרטיסים שציינו 

ובהפנמת הביקוש  הייחודיות  כי הם  בקרב בעלי כרטיסים שציינו  ואילו  ,  לה  לרוב בהדגשת 
באימוץ    הדומיננטי באתר התאפייןה  פעולה במרחב היהודי, ובעיקר בתל אביב, דפוס  מתגוררים  

לציין בזהירות כי נחקרים דרוזים שציינו כי  לבסוף, אפשר אוכלוסיית הרוב. של דפוסי וחיקוי 
ים באזור הכרמל )ככל הנראה בשל קרבתם לחיפה ולמוקדים  י דרוז   םביישוביהם מתגוררים  

קרובים יותר בתפיסת גופם וייצוגו לנחקרים שהתגוררו בערים יהודיות,  היו (  אחריםים  יחילונ 
ים בגליל התחתון וברמת  י ביישובים דרוזכי הם מתגוררים  שוואה לנחקרים דרוזים שציינו  בה

קשר בין מרחב גאוגרפי לדימוי  שיש  השערת המחקר  אוששה  לומר כי  אפשר  הגולן. לאור זאת  
בהכרח  אינה כרוכה  דימוי הגוף של הנחקר הדרוזי  הצגת  , ראוי לסייג ולציין כי  . עם זאתהגוף

כאלהבמגורים   מגורים  על  וירטואלי  בדיווח  או  יהודי  אלא  ביישוב  או  ,  )בפועל  במגורים 
זהות באופן  הלממש את  המאפשרים  ביישוב יהודי טולרנטי כגון תל אביב או חיפה,  וירטואלית(  

, יהודי או לא כל אימת שהדרוזי נמצא במרחב גאוגרפי  מקציןדימוי הגוף    ,חופשי. לשון אחר
 .  יניהפתוח לגיוון מ יהודי,

תפיסת  יש קשר חזק עם  השכלה ולזיקה לדת,  ל ם השונים, ובעיקר לגיל,  ילמדדים הדמוגרפי 
של הנחקרים הדרוזים ופתיחותם ביחס למיניותם, נטייתם המינית,  המתבטאת בכרטיסיהם  הגוף  

שיעור  למשל, היה  ,  29-18דרוזים בני  פסיביות. בקרב נחקרים  ול  יחסם לנשיותו מראם החיצוני  
מחוץ לארון השלמים עם העדפותיהם במיטה ועם תפיסתם המגדרית  של נמצאים  ר  גבוה יות

והגופנית את עצמם. זאת ועוד, ההשערה כי רמת השכלה גבוהה, זיקה לחילוניות וגיל צעיר  
החיצוני מראהו  גופו,  את  בקבלתו  לו  ויסייעו  הנחקר  של  הגוף  דימוי  על  זהותו,    ,ישפיעו 

באופן חלקי במחקר  גם היא  אוששה   גבר דרוזי הומוסקסואל ויחסו להיותוהמיניות  העדפותיו  
חברתי שהוזכר קודם. מחקר גישוש ראשוני זה  –רכיב המרחבימזה, ואינה ניתנת להפרדה מה

כהוו  בישראל  הדרוזית  ההומוסקסואלית  החברה  את  לשקף  מתיימר  בהיותו  יאינו  אך  יתה, 
גישוש  כמו  ראשוני מסוגו,   זו,    לאורחות  מאפשר הצצההוא  ,  אחריםמחקרי  חברה  חייה של 

ה של  דמוגרפילהשפעותיהם  ומדדים  נוספים ימרחב  גופם  חבריה  תפיסתול  ,ם  זהותם  ,  את 
 . באתר היכרויות בכרטיסיהםכפי שהיא מתבטאת וייצוגם  

 



 145(    1א) כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

 מקורות

 . אריאל.הדרוזים בישראל ומקומותיהם הקדושים(. 2000. ) מעוןאביבי, ש 
אנשים ישראל:  .  זוגיות בחברה הדרוזית בישראל: מסורת ושינוידפוסי  (.  2009)  . וזאלמוג, ע

 . מדריך לחברה הישראלית
 . קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה.  הדרוזים: בין עדה לאום ומדינה (. 2010. ) וקיאמרני, ש

י )וסףחסן,  וחברה(.  2011.  גאוגרפיה  בין  מבפנים  : הדרוזים  חייקין  מבט  קתדרת   .
 לגאואסטרטגיה. 

י  הערבי2001).  ובליונאי,  הסכסוך  על  קווירי  מבט  וביקורתיהודי.  – (.   ,  )סתיו(  19,  תיאוריה 
275-265  . 

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 10דו"ח מס'  :החברה בישראלפני (. 2018)  .למ"סה
(  הנביא  חג  לרגל  נתונים  לקט  :בישראל  הדרוזית  האוכלוסייהבאפריל(.    17,  2019הלמ"ס. 

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  שועייב
 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  2018פרופיל הרשויות המקומיות , יולי(.  2020ס )הלמ" 

 טחון. י . משרד הב תולדות הדרוזים(. 1989. )כיב סאלח, ש 
א )רנוןסופר,  בישראל(.  1998.  גאוגרפי  : הדרוזים   )עמ'  הדרוזים  דנה,  נסים  ם.  יהיבטים 

 אילן. –אוניברסיטת בר (.202-187
 . עם עובד. אוריינטליזם(. 2002. )דוארדסעיד, א
לשם    ]חיבור   מימד החיברות של המרחב הוירטואלי בכינון קהילה לסבית(.  2005. )עלרוזין, י 

 . [אילן–אוניברסיטת בר מוסמך,קבלת תואר  
)וריא  שפר, הומוסקסואלים.  2011.  נערים  בקרב  אכילה  חינוכית(. הפרעות  לעבודה  – מפגש 

 . 102-81,  33סוציאלית, 
AbuKhalil, As’ad. (1997). Gender boundaries and sexual categories in the Arab world. 

Feminist Issues, 15, 91–104. 

Aswat Group. (2007). Home and exile in queer experience: Collection of articles about 

lesbian and homosexual identity. Heinrich Boell Foundation. 
Betts, Robert. (1988). The Druze. Yale University Press. 

Cash, Thomas F., Diane Walker Cash, & Jonathan W. Butters. (1983). “Mirror, mirror 

on the wall...,”: Contrast effects and self-evaluations of physical attractiveness. 

Personality and Social Bulletin, 9, 351–358. 

Cohen, Hilell. (2011). The Israeli security agencies and the Israeli Arabs, 1948–1967. 

University of California Press.  

Duggan, Scott J., & Donald R. McCreary. (2004). Body image, eating disorders, and 

the drive for muscularity in gay and heterosexual men: The influence of media 

images. Journal of Homosexuality, 47(3–4), 45–58. 

Elias, Ana Sofia., & Rosalind Gill. (2017). Beauty surveillance: The digital self-

monitoring cultures of neoliberalism. European Journal of Cultural Studies, 

21(1), 59–77. 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פני-החברה-בישראל-דוח-מס-10-תמוז-תשעח-יוני-2018-דת-והגדרה-עצמית-של-מידת-דתיות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/פני-החברה-בישראל-דוח-מס-10-תמוז-תשעח-יוני-2018-דת-והגדרה-עצמית-של-מידת-דתיות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/122/11_19_122b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/DocLib/2019/122/11_19_122b.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/local_authorities18_1797/h_print.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/local_authorities18_1797/h_print.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2020/local_authorities18_1797/h_print.pdf


 דימוי גוף בקרב הומוסקסואלים דרוזים בישראל  ניקולא יוזגוף אורבך     146

 

Hajjar, Lisa. (2000). Speaking the conflict, or how the Druze became bilingual: A 

study of Druze translators in the Israeli military courts in the West Bank and 

Gaza. Ethnic and Racial Studies, 23, 299–328. 

Hausmann, Armand, Barbara Mangweth, Thomas Walch, Claudia Rupp, & Harrison 

G. Pope. (2004). Body-Image dissatisfaction in gay versus heterosexual men: 

Is there really a difference? The Journal of Clinical Psychiatry, 65(11), 1555–

1558. 

Heffernan, Karen. (1996). Eating disorders and weight concern among lesbians. 

International Journal of Eating Disorders, 19(12), 127–138. 
Hospers, Harm, & Anita Jansen. (2005). Why homosexuality is a risk factor for eating 

disorders in males. Journal of Social and Clinical Psychology, 24(8), 1188–

1201.  

Kozak, Magen, Heidi Frankenhauser, & Tomi-Ann Roberts. (2009). Objects of desire: 

Objectification as a function of male sexual orientation. Psychology of Men & 

Masculinity, 10(3), 225–230. 

Lakkis, Jacqueline, Lina A. Ricciardelli, & Robert J. Williams. (1999). Role of sexual 

orientation and gender-related traits in disordered eating. Sex Roles, 41, 1–16. 

Lee, Peter, & Christopher P. Houk. (2006). Lack of differences between males with or 

without perceived same sex attraction. Journal of Pediatric Endocrinology and 

Metabolism, 19(2), 90–115. 

Mara’i, Tayseer, & Usama R. Halabi. (1992). Life under occupation in the Golan 

heights. Journal of Palestine Studies, 22(1), 78–93. 
Massad, Joseph A. (2002). Re-Orienting desire: The gay international and the Arab 

world. Public Culture, 14(2), 361–385. 
Pearson, Jennifer, & Lindsey Wilkinson. (2016). Same-Sex sexuality and educational 

attainment: The pathway to college. Journal of Homosexuality, 64(4), 538–

576.  

Poria, Yaniv, & Alex S. Taylor. (2001). “I am not afraid to be gay when i'm on the 

net”: Minimizing social risk for lesbian and gay consumers when using the 

internet. Journal of Travel & Tourism Marketing, 11(2–3), 127–142.  

Ritchie, Jason. (2010). How do you say “come out of the closet” in Arabic? Queer 

activism and the politics of visibility in Israel-Palestine. GLQ A Journal of 

Lesbian and Gay Studies, 16(4), 557–575. 

Saba-Sa’di, Sylvia, & Ahmad Sa'di. (2017). State power and the role of education in 

the constitution of natives’ subjectivities: the Druze in Israel. Social Identities, 

1–19. 

Samooha, Sammy. (1990). Minority status in an ethnic democracy: The status of the 

Arab minority in Israel. Ethnic and Racial Studies, 13(3), 389–413.  



 147(    1א) כ   ישראלית   סוציולוגיה  2020– א " פ תש 

Schaefer, Lauren M., & Kevin J. Thompson. (2018). Self-Objectification and 

disordered eating: A meta-analysis. International Journal of Eating Disorders, 

51(6), 483–502.  

Schmitt, Arno. (2003). Gay rights versus human rights: Reply to Joseph Massad’s “Re-

Orienting desire”. Public Culture, 15(3), 587–591. 

Thornton, Bill, & Scott Moore. (1993). Physical attractiveness contrast effect: 

Implications for self-esteem and evaluations of the social self. Personality and 

Social Psychology Bulletin, 19(4), 474–480. 

Treas, Judith. (2005). Explaining educational differences on attitudes toward 

homosexual relations. Social Science Research, 34(4), 781–799. 

VanKim, Nicole A., Darin J. Erickson, Marla E. Eisenberg, Katherine Lust, Simon 

Rosser, & Melissa Laska. (2016). Relationship between weight-related 

behavioral profiles and health outcomes by sexual orientation and gender. 

Obesity, 24(7), 1572–1581. 

Yelland, Chrirstine, & Marika Tiggemann. (2003). Muscularity and the gay ideal: 

Body dissatisfaction and disordered eating in homosexual men. Eating 

Behaviors, 4(2), 107–116. 

 


