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לירון ,מדריכה בארגון הנוער הגאה בעפולה יוצאת נגד הטענה שהבעיה היא בקיום מצעדי הגאווה:

"רוצים
קהילה גאה
בכל מקום!"

חברי איגי בערב לזכר שירה השבוע

נועם ולירון מדריכים חברי תנועת תרבות החיים בעיר מזה חמש שנים ,מדריכים בארגון הנוער הגאה" ,איגי" ,בעפולה ובעמק .הקהילה הגאה
בישראל ספגה מכה קשה ,כואבת וכפולה השבוע במצעד הגאווה בירושליים .מצד אחד ברור שמותה הטראגי של שירה בנקי ז"ל פגע בקהילה.
מצד שני הפגיעה בחברי הקהילה ,בעיקר בבני הנוער שבהם ,היא קשה עוד יותר .בני הנוער שמרגישים גם כך מאוימים בכל מקום אליו הם
מגיעים חשו עצמם כמטרה לרוצח השפל ולחבריו .השבוע שוחחתי עם שלושתם על הקהילה הגאה בישראל ועל זו שבעפולה ובעמק ,על הדרך
שנעשתה ועל זו שעוד צריכה להיעשות כדי שחברי הקהילה ירגישו חלק מהשלם ולא נטע זר בחברה הישראלית.
את עצמם במרחב הציבורי עם תחושות
גאווה ,אז עכשיו בטח שאנשים בוחרים
להצניע את עצמם ,בוחרים להשתיק
קולות בתוכם .ידידה שלי אמרה אחרי
המקרה שהיא פשוט לא מוכנה ללכת
יותר לאירועים של הקהילה הגאה ,היא
מפחדת שיפגעו בה".

> מאת עודד עקיבא
את המפגש עם נציגי הקהילה הגאה
בעפולה קבעתי ביום ראשון בבוקר עם
נועם ,חבר תנועת תרבות בעיר ומדריך
באיגי (ארגון נוער גאה) בעפולה ובס־
ביבה בחמש השנים האחרונות .נועם
אמר שיביא איתו את לירון המדריכה
יחד איתו ואת נאור ,אחד מהחברים
בקהילה ,שאמור לצאת בקרוב לשנת
שירות במסגרת תנועת תרבות.
באותן שעות נלחמה עדיין שירה בנקי
על חייה בבית החולים בירושלים אחרי
שנדקרה במצעד הגאווה לאחר שהגי־
עה להביע את תמיכתה בקהילה הגאה
בבירת ישראל.
בשעות הערב כבר התברר כי התוקף
השפל הפך לרוצח מתועב עם היוודע
דבר מותה של שירה .הסכין של הרו־
צח אמנם הגיעה לגופה של שירה אבל
המטרה הייתה ללא ספק פגיעה בחברי
הקהילה הלהט"בית שצעדה בשמחה
ובגאווה ברחובות העיר.

למה מצעדי גאווה

הכאב והחרדה
נאור מספר על  72השעות שעברו עליו
ועל חבריו מרגע הדקירות עד לידיעה
על מות הנערה" :האמת היא שאני לא
הייתי במצעד בירושלים ואחר כך תוך
כדי עבודה ,נודע לי .היה לנו ממש לא
פשוט הרגשתי שאני ממש רוצה לדבר
עם חברים שלי ,להבין מה קורה ,להבין
איך הם מרגישים.
נפגשנו אתמול לעשות חזרה לקראת
מופע שאנחנו מעלים וקיבלנו את ההוד־
עה על מות שירה .לירון ועוז ,המדריכים
שלנו היו איתנו .כששמענו את זה לא
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מצעד הגאווה בחיפה השנה

הבנו מה קורה איתנו בהתחלה .באיזה
שהוא שלב אחת הבנות פשוט התחילה
לבכות ואז זה נתן לנו לגיטימציה להבין
מה קורה איתנו ,להחליט מה אנחנו עו־
שים .היינו מאוד חרדים מטבע הדברים
ומאוד כואבים".
נאור מסביר את החרדה ואומר" :תשמע

זו סיטואציה מפחידה מעבר לזה שאתה
יודע שמישהי מהחברים שלך נרצחה.
אנחנו יודעים להגיד שהכוונה של הרו־
צח הייתה לפגוע במישהו מהקהילה.
הרבה מאוד חניכים וחניכות גאים וגאות
מדברים על החוסר ביטחון שהם חווים
כשהם הולכים ברחוב עם איזה שהוא
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סממן שקשור לקהילה הגאה.
אם זה צמיד או ללכת שתי בנות זוג ביחד
באוטובוס ,או בכל מרחב ציבורי ,לבטא
משהו מהזהות שלהם מתחבר להם
ישר לסכנת חיים וזו אחת מהתופעות
הלוואי הקשות מהמקרה .גם בשגרה
לאנשים גאים וגאות היה קשה לבטא

דפוס שירותי הגליל בע”מ

אני שואל את שלושתם מדוע צריך מצ־
עדי גאווה .השאלה מתחדדת על רקע
הודעותיהם של קרן נויבך ואיציק שמולי
שיצאו השבוע מהארון וחיו בקהילות
שלהם כחלק מהקהילה מבלי לצאת
בתהלוכות ועצרות.
לירון מסבירה את הצורך שיש לקהילה
במצעדים" :דבר ראשון כשקבוצה
מסוימת היא מיעוט בתוך חברה ,היא
במאבק להעלות את זה לסדר היום.
הקהילה הגאה לא חושבת שלעשות
אירועים או מצעדים הם ביטוי של
החצנה ,הם ביטוי של זה שיש מקום
ולגיטימציה לזהות שלך.
יש כאן התמודדות שהיא ייחודית והיא
ספציפית בתוך חברה הטרוסקסואלית.
בני נוער שרוב המרחבים שלהם היום
הם מרחבים הטרוסקסואלים שהזהות
שלהם בתוכה היא לא מקובלת ולא
מתאפשרת ,והדוגמא לכך היא לזה
שהקללה הכי נגישה היום בבית ספר
היא הומו".
נאור מבקש להתייחס לטענה בדבר ההח־
צנה של החברים בקהילה הלהט"בית:
"אני רוצה להתייחס למילה מוחצן,
אני חושב שמתי שאנחנו רואים גבר
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