“אפילו הוותיקן עבר אותנו"

“הפכנו
לחברה
אלימה”

צילום :יח"צ

רגע לפני מצעד הגאווה בתל אביב מדבר חבר הנהלת העירייה איתי פנקס ,שעמד בעבר בראש
אגודת הלהט”ב ,על גילויי האלימות והקיפוח כלפי הקהילה הגאה ,על אלימות משטרתית
והיחלשות ערכי הדמוקרטיה בישראל
תומר קרן
לרגל מצעד הגאווה בתל אביב שיתקיים
מחר (שישי) בדק אתר מדלן אילו ערים הן
הכי גיי-פרנדליות בישראל .צוות המחקר
של האתר מצא ,יחד עם איגי (ארגון הנוער
הגאה),
כי העיר הגאה ביותר היא תל אביב ,שבה
פועלות סך הכל  28קבוצות של איגי ומערכים
של חוש”ן; תל אביב ידועה בפתיחותה הרבה
לקהילה הגאה ,וזה כבר שנים שהעיר פותחת
את אירועי הגאווה עם מצעד הגאווה הגדול
ביותר בארץ ,המושך אליו גם תיירים מכל
העולם.
הנתונים האלה היו אמורים לעודד את חבר
הנהלת העיר איתי פנקס ,שעמד בעבר בראש
אגודת הלהט”ב ,אלא שהוא נשמע מודאג ממצב
הקהילה ובעיקר מהטונים הצורמים שמלווים
את השיח על זכויות חברי הקהילה.

“הצטערתי מאוד לשמוע את הוויכוח הקולני
בין ראשי הקהילה למשרד התיירות ואת
הקריאות לביטול המצעד” ,הוא אומר“ .נכון
שהארגונים של הקהילה בקושי מתקיימים
בגלל שהתמיכה הממסדית מאוד ירדה בשנים
האחרונות ,אבל במקום לנהל דיאלוג בצעקות
היינו צריכים לחבק את משרד התיירות .קשה
לי מאוד עם האנשים בקהילה שרואים הכל
שחור או לבן .זה מאוד ילדותי ואני מקווה
שראשי הקהילה יתבגרו קצת”.
אחת הטענות שנשמעו בקהילה הייתה נגד
חבר הכנסת הגאה אמיר אוחנה שלא תמך
בחקיקה למען הקהילה .מה אתה חושב על כך?
“אמיר הוא איש טוב ששוחר טוב ,אבל הוא
נמצא בסיטואציה בלתי אפשרית .הוא במפלגה
ימנית שמנהלת קואליציה עם דתיים .אם הוא
היה הולך נגד הקואליציה הוא היה נענש והופך
לחבר כנסת לא רלוונטי .האם ככה הוא היה
עוזר יותר לקהילה? לא בטוח”.

לא צועדות בלי זכויות
בתיה ,חניכה באיגי (ארגון הנוער הגאה)

בכל שנה כשמועד מצעד הגאווה מתקרב
השיח לגביו בקהילה סוער .רבים מחבריי
סבורים כי לעומת המצעדים בעבר אשר נשאו
אופי הפגנתי ומחאתי ,המצעד כיום כמעט ואינו
תורם למאבק למען זכויות הקהילה הגאה ולכן
הם מתנגדים אליו.
הקולות האלה מתוך הקהילה לא באים מתוך
התנגדות לחגיגות הגאווה ,אלא מתוך הרגשה
כי המצעד לא מייצג את הקהילה שעדיין מחכה
לקבל שוויון וביטחון.

נראה כי השנה ההרגשה הזו קיבלה שם וצורה
כאשר משרד התיירות הביע רצון להקצות 11
מיליון שקל להבאת תיירות גאה למצעד בתל
אביב ,זאת בזמן שארגוני הקהילה בישראל
מתוקצבים ב 2-מיליון שקלים בלבד ,כולם יחד.
הידיעה הזו ,שהייתה קצת מבלבלת ,גרמה לנו
לקום ולמחות על הפער האבסורדי בין המשאבים
שמושקעים בהצגת הקהילה לראווה בפני העולם,
לבין המשאבים שמושקעים בקהילה עצמה.
לא ייתכן שיושקעו מיליוני שקלים בהבאת
תיירים לארץ ביוני ,כשקידום שיח בנושא
הקהילה הגאה לא נעשה כלל לאורך השנה -

אנחנו שבע שנים אחרי הרצח בבר נוער
ועדיין לא נתפס הרוצח .האם זה מפחיד
אותך?
“מאוד .לא ברור איך יכול להיכנס בן אדם
למועדון ,לירות במשך דקות ארוכות ,להחליף
מחסניות ,להמשיך לירות ואז לצאת מהמועדון
ולהיעלם .עובדתית ברור שהמשטרה כשלה .אם
אני הייתי מפכ”ל המשטרה הייתי מתאבד על
זה ,בטח אחרי הפיאסקו שהיה עם עד המדינה
בפרשה”.
הרצח במצעד הגאווה בירושלים של שירה
בנקי יכול להתרחש גם בתל אביב?
“בהחלט .כל עוד יש שנאה ואלימות כלפי
חברי הקהילה תמיד יימצא הבן אדם עם הבורג
הרופף שילך ויעשה מעשה טירוף כזה .הייתי
מצפה מביבי שיילחם בהסתה נגדנו ,אבל
לצערי זה לא קורה ,אולי בגלל שיקולים
פוליטיים ובינתיים האלימות חוגגת”.
אלימות יש גם נגד מיעוטים אחרים ,כפי

זאת מספר חודשים בלבד לאחר שמדינה שלמה
הזדעזעה מהרצח של שירה בנקי ז"ל במצעד
הירושלמי .לא יתכן כי מפלגתו של אותו שר
שהעביר את התקציב לתיירות הגאה ,הצביעה
כמעט חודשיים לפני כן נגד שבע הצעות חוק
שנועדו להביא שוויון זכויות לקהילה.
המחאה שקמה קרתה מתוך השטח .אנחנו לא
צועדים נגד המצעד ,אלא מחזירים את המצעד
למה שהיה בראשיתו  -שינוי סדרי העדיפויות
כך שבראש ובראשונה יעמדו צרכי הקהילה בארץ
ורק אחר כך יגיעו התיירים.
אחד השינויים שאנחנו רוצים לקדם בארגון

שראינו במקרה שבו הוכה בדואי בתל אביב.
“זה נכון .אני חושב שהביקורת על אלימות
משטרתית מוצדקת .הטענות למצב ביטחוני
מתוח לא יכולות להיות תירוץ לשוטרים לכסח
אזרחים תמימים”.
יש אנשים שמרגישים שהפכנו למדינת
משטרה פשיסטית .מה דעתך?
“אין ספק שהרבה ערכים דמוקרטיים בישראל
נחלשו מאוד לאחרונה .זה לא אומר שמחר
בבוקר נהיה דיקטטורה ,אבל בטווח הארוך
אנחנו לא חסינים מכך .כדי שלא נגיע לשם
צריך את בני הנוער לקבל את השונה .לפני
עשור היינו מדינה יותר מתקדמת ,יותר נאורה.
בשנים האחרונות עמדנו במקום בזמן שמדינות
במזרח אירופה ובדרום אמריקה עברו אותנו.
ספרד הקתולית ואפילו איטליה ,משכנו של
האפיפיור ,יותר פתוחה לקבל אנשים כמוני.
ברגע שנתקדם ביחס למיעוטים בחברה המדינה
שלנו תיראה אחרת לגמרי”.

הוא קידום תוכניות חינוכיות בבתי ספר ,דוגמת
תכנית ניר ,המחנך לשיוויון ולשיח נגד גזענות
וסקסיזם .מחקר חדש שיצא לאחרונה מראה
כי פעילות של תכנית ניר בבתי ספר הורידה
משמעותית את כמות האלימות לא רק כלפי נוער
גאה אלא גם כלפי מיעוטים אחרים בבתי הספר.
מרטין בובר אמר כי הנוער הוא הסיכוי הנצחי
לאושר של האנושות .אני מוסיפה ואומרת כי
הנוער הוא גם הסיכוי הנצחי לשינוי תפיסות
אלימות שהתקבעו שנים בחברה.
זו האחריות שלנו ,ואנחנו כאן כדי לשנות את
המציאות הזאת.
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