גאים בעמק
המשך מעמ' 14
הולך בחליפה לעבר משרדו אנחנו לא
קוראים לו 'מוחצן' אפילו שהוא מחצין
את הגבריות שלו לעומת זאת כשאנחנו
רואים במצעד גברים נשיים או נשים
גבריות אז אנחנו קוראים לזה 'מוחצן',
אז אנחנו אומרים הם עושים פה פעולה
של החצנה למרות שכל אחד מאיתנו
מחצין את הזהות שלו".
נועם מוסיף" :יש לנו חברים מאוד טובים
שמפטרים אותם מהעבודה בגלל שהם
נשיים .יש לנו חבר ממש טוב שעבד
בצהרון ופיטרו אותו על הבסיס הזה
שהוא היה נשי ,שהוא היה בשפתך
'המוחצן'.
בשפתנו אנחנו בחיים לא נגיד את זה.
המילה 'מוחצן' אומרת שכאילו מי־
שהו עושה בכוונה ודווקא בשביל לע־
צבן אנשים סביבו ובעצם אנחנו נגיד
ונאפשר לכל אדם להיות איך שהוא
רוצה להיות.
לצורך העניין אני אתן לך דוגמא אחרת,
כשיש אישה שבוחרת ללכת ברחוב
לצבוע את השיער ,להתאפר ,לעשות
מה שהיא רוצה אנחנו בחיים לא נעז
להגיד עליה שזה לא לגיטימי .גם אם

נועם" :כשהתחלנו לבנות
את איגי כאן בעפולה לפני
 4שנים אני גיליתי דברים
מאוד קשים על מה שקורה
אצל בני נוער להט"בים כאן
בעפולה :אנחנו מכירים
חניכים שההורים שלהם
שלחו אותם לטיפולי המרה
כאן בעפולה ,שהולכים
לפסיכולוג בתקווה שהפ־
סיכולוג יצליח לרפא אותם,
אנחנו מכירים בני נוער
שעקרו להם את הדלת
של החדר בשביל שהם לא
יוכלו להיות בפרטיות אנחנו
מכירים חניכה שנדקרה כאן
באזור הזה על בסיס היותה
לסבית"
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היא לצורך העניין תעבור הטרדה מינית
אנחנו נגיד שמי שאשם בזה זה הגבר או
הבן אדם שהחליט לפגוע בה.
בחברה מתוקנת לכל אדם מותר להת־
לבש ולהביע את עצמו איך שהוא רוצה
ולא לספוג בגלל הדבר הזה או אפליה
או פיטורים .זה שהוא מושך תשומת
לב זה נכון ,אבל הקהילה הגאה היא
לא היחידה שמושכת תשומת לב .גם
כשאדם אתיופי או ערבי הולך ברחוב
הוא מושך תשומת לב ,ועצם זה שח־
ברי הקהילה מושכים תשומת לב זה
לא סיבה לאפליה ,ואני חושב שגם מי
שאומר את זה לעצמו הוא מסתבך עם
טיעונים לא טובים.
אני מאוד שמח ששאלת את השאלה
הזאת ואני אגיד שגם אחרי המצעד בי־
רושלים ,אנשים לא הסכימו עם פיגוע
הרצח שהיה ,אבל אומרים כן ,אבל אתם
מוחצנים ואתם יוצאים לרחוב וצוע־
דים אז אל תתפלאו שפוגעים בכם .אני
חושב שתפיסה מהסוג הזה היא תפיסה
שהיא חלק מהאפליה ,היא באה ואומרת
אתם גאים וגאות אבל אתם תהיו במרחב
שלכם .אל תצאו עם זה ,תעשו את זה
בבית בשקט בצניעות.
בשביל להיות בטוחים ולהרגיש טוב עם
עצמנו כל אדם צריך להרגיש טוב עם
עצמו גם במרחב הציבורי וגם בבית".
את לירון הטענות נגד המצעדים ממש
מקוממות" :אנחנו רוצים קהילה גאה
בכל מקום! היום הקיום ללהט"בים
האפשרי היחיד שהוא נותן זה בתל
אביב זו בועה של הקהילה הגאה .חיים
להט"בים לא מתאפשרים במקומות
אחרים בארץ".

לא קל להיות גאה בפריפריה
נאור מסביר איך זה להיות חבר הקהילה
בפריפריה כמו עפולה" :אני למדתי בנצ־
רת עלית ועברתי לפני  4שנים לעפולה.
בבית ספר שלי על אף שצוות המורים
היה מדהים חוויתי התמודדויות מאוד
לא פשוטות על רקע זה שאני הומו.
מעבר למה שהיה בבית הספר מבחינתי
ללכת ברחוב בעפולה או בכל מקום
אחר בפריפריה זה לקבל תשומת
לב ,בדרך כלל שלילית".
נועם מפרט" :כשהתחלנו לבנות
את איגי כאן בעפולה לפני 4
שנים אני גיליתי דברים מאוד
קשים על מה שקורה אצל בני
נוער להט"בים כאן בעפו־
לה :אנחנו מכירים חניכים
שההורים שלהם שלחו אותם
לטיפולי המרה כאן בעפולה,
שהולכים לפסיכולוג בתקווה
שהפסיכולוג יצליח לרפא
אותם ,והחברה "יחזרו לע־
צמם" ולא יהיו הומואים
או לסביות.
אנחנו מכירים בני
נוער שעקרו להם
את הדלת של החדר
בשביל שהם לא יוכלו
להיות בפרטיות ,אנחנו
מכירים חניכה שנדקרה כאן בא־
זור הזה על בסיס היותה לסבית,
אנחנו מכירים אנשים שמפחדים
להגיד בקול שהם הומואים או
לסביות .כל הסיפורים האלה הם
סיפורים שקורים כאן בעיר והם
ביטויים לפחד הזה לצאת עם מי
שאתה למרחב שהוא ציבורי.
כל נער שגדל עם זהות מינית רגילה
יש לו תמיד מודלים לחיקוי להז־

דהות איתם .הוא מרגיש בנוח לספר
לחברים שלו בכיתה למי הוא נמשך
את מי הוא אוהב ,להעלות תמונות
לפייסבוק בקלות .כשאנחנו מדברים
על חברה מהקהילה הגאה בעיקר בני
ובנות נוער הסיפור הוא אחר לגמרי
הסיפור הוא סיפור של פחד וחוסר
רצון לצאת מהארון בפני ההורים בפני
השכנים ועם הפחד הזה אנחנו מתמו־
דדים בעזרת זה שאנחנו כאן במרחבים
המשותפים ואנחנו רואים שהדבר הזה
עוזר.כשקורין אלאל מופיעה ויודעים
שהיא לסבית כשאיציק שמולי שהוא
חבר כנסת ויודעים שהוא הומו שיש
בכל המרחב גם של הטלוויזיה וגם של
התקשורת והסלבס ואפילו אנשי ציבור
בעפולה שרואים שהם מרגישים בנוח
במרחב הציבורי כלהטבים זה דבר שנותן
הרבה כוח לבני נוער צעירים".

הדרך עוד ארוכה
למרות שלל הסלב שנחשפים לאחרונה
ונותנים תקווה לרבים בקהילה נועם
חושב שיש עוד דרך ארוכה לכולנו:
"למרות שיש התפתחות חיובית ,יש
עדיין חברה בעפולה שמאוד מפחדים
וראינו את זה אתמול .אתמול עשינו

נאור" :נפגשנו אתמול
לעשות חזרה לקראת מופע
שאנחנו מעלים וקיבלנו את
ההודעה על מות שירה.
לירון ועוז ,המדריכים שלנו
היו איתנו .כששמענו את
זה לא הבנו מה קורה איתנו
בהתחלה .באיזה שהוא שלב
אחת הבנות פשוט התחי־
לה לבכות ואז זה נתן לנו
לגיטימציה להבין מה קורה
איתנו ,להחליט מה אנחנו
עושים .היינו מאוד חרדים
מטבע הדברים ומאוד
כואבים".
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מדליקים נרות לזכר שירה ז"ל

כאן באיגי כינוס חירום טקס לזכרה של
שירה והזמנו את כל בני ובנות הנוער
שהרגישו צורך להתכנס.המציאות עדיין
קשה ויש עוד דרך ארוכה ועד שאנשים
לא ירגישו שווים עד שההורים שלהם
לא יקבלו אותם כפי שהם כל עוד יעקרו
דלתות לבני ובנות נוער בעפולה כל עוד
ישלחו בני ובנות נוער בעפולה לטיפולי
המרה כל עוד הומו היא הקללה הכי
נפוצה בבית ספר כל עוד יש רציחות,
הדרך עוד ארוכה".
לירון מוסיפה ":עד שמערכת החינוך
תדע להתמודד עם דברים כאלה ותכניס
לבתי ספר תכנים של מאבק בגזענות
ובלהטבופוביה ותיתן מענה גם בתוך
החברה הטרוסקסואלית וגם בתוך החב־
רה הלהטבית אנחנו נמשיך לצעוד.
אם אני חוזרת שניה לרצח אני מבינה
שלא מדובר בפעולת קיצון,ממש לא!
זה לא מיעוט של אנשים שבוחרים
לקחת את החוק לידים אלו חלקים
רחבים בחברה שהם לא דמוקרטיים
שבוחרים לקחת את החוק לידים שלהם
ולעשות מה שהם רוצים .ביטויים אלי־
מים וגזענים כלפי נוער להטבים או כלפי
מיעוטים אחרים יש כל הזמן כל יום זה
לא דבר קיצוני וחריג.
יש קשר בין הדברים האלה".גזענות"
ו"הומופביה" הם לא שונים ,הרקע של
שניהם קשור בשנאה של מישהו אחר
שונה ממני והפחד שלי ממי שאני לא
מכיר .זה שני דברים שהולכים יד ביד,
אין הבדל ביניהם .מאוד קשה לייצר
דיאלוג ולקבל אדם אחר ששונה
ממני וזה לא משנה אם הוא
ערבי או אתיופי או אם הוא
הומו .מה שקרה בחמישי
בערב מה שקרה בשישי
בבוקר זה שני מעשים
שהם ביטוי של אותו
הדבר של אותו הרקע
בעיני.
אמנם הדרך עוד ארו־
כה אבל השגנו עד כה
הישגים רבים .בחמשת
השנים האחרונות יש כאן
בעפולה פעילות נרח־
בת של נוער להטבי
על בסיס שבועי ,יש
אירועים ארציים וישנם
הרבה שיחות ומפגשים
מאד משמעותיים.
התחלנו השנה לפנות

דפוס שירותי הגליל בע”מ

גם לצעירים אחרי גיל תיכון ולקיים
מסיבות ואירועים .אנחנו רואים את
עצמנו כמענה לכל הגאים והגאות בעמק
ונברך על כל פנייה או תמיכה או הצט־
רפות לפעילות ולעשייה שלנו בעפולה
ובסביבה".

לירון" :עד שמערכת
החינוך תדע להתמודד עם
דברים של מאבק בגזענות
ובלהטבופוביה ותיתן מענה
גם בתוך החברה הטרוסק־
סואלית וגם בתוך החברה
הלהט"בית אנחנו נמשיך
לצעוד.
אם אני חוזרת שניה לרצח
אני מבינה שלא מדובר
בפעולת קיצון ,ממש לא!
זה לא מיעוט של אנשים
שבוחרים לקחת את החוק
לידים אלו חלקים רחבים
בחברה שהם לא דמוקר־
טיים שבוחרים לקחת את
החוק לידים שלהם ולעשות
מה שהם רוצים".
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