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מהלך
חברתי
וחינוכי
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לקבלת
האחר יוביל
ĬıĴľŀĬ
 3333 ķĭıĴıĪ  :1;15348
ŀıĺĬאין
לשינוי.
טעם לנסות
לטייח את
המצב”
יונה יהב

יהב מבטיח הקמת בית
לקהילה הגאה עוד השנה

בשבוע שאחרי הרצח של שירה בנקי במצעד הגאווה בירושלים ,הצורך בהקמת מרכז
לפעילויות נוער ומבוגרים להט”בים עולה שוב במשנה תוקף .קרוב לשנתיים אחרי מינויה של
ועדת לנדאו שעסקה בצורכי הקהילה הגאה ,וכחודש וחצי אחרי שנמסרו מסקנותיה ,מצהיר
מאת ליאור דוד
ראש העיר שידאג לקידום הקמת המרכז כי “עתיד ילדינו מוטל על הכף”

ב

עקבות החדשות על מותה של שי־
רה בנקי ,הנערה שנדקרה במצעד
הגאווה הירושלמי ומתה מפצעיה
ביום ראשון ,הגיעו עשרות אנשים לרחבת
הסינמטק לעצרת זיכרון ספונטנית .הנוכחים
הדליקו נרות לזכרה ושרו שירים כמו “מי
האיש החפץ חיים” ו”שיר לשירה” .הנוכחים
התקשו לעצור את כאבם ואת זעמם והשמי־
עו האשמות נגד המשטרה שלא עיכבה את
תנועתו של הרוצח ישי שליסל ונגד פולי־
טיקאים כמו בצלאל סמוטריץ’ ,יוזם מצעד
הבהמות נגד מצעד הגאווה.
ביום שבת ,יום לפני שבנקי נפטרה ,הת־
קיימה עצרת של קהילת הלהט”ב שבה הש־
תתפו יותר מ־ 600איש .העצרת החלה במצעד
מהכניסה לגן האם ,שם הניפו המשתתפים
שלטים והשמיע קריאות בנוסח “לא נחזור
לארון ,ההומופוביה היא אסון” ו”ההומופוביה
היא טרור ,שום תירוץ לא יעזור”.
בניגוד להפגנות בתל אביב ובירושלים,
בחיפה לא תוכננו נאומים של פוליטיקאים,
אך כשהגיע למקום ראש העיר יונה יהב
הגיש לו אחד מהנוכחים את המגפון .יהב
אמר ש"חיפה היא עיר לכל הקהילות” ,הביע
זעזוע ממה שקרה והבטיח כי בקרוב ייפתח
בית לקהילה הגאה בעיר .במהלך השבוע
חזר יהב על התחייבותו“ .אנו מאמינים כי
לכל אדם הזכות הבסיסית לחיות את חייו
על פי דרכו במקום מוגן ובטוח ,שייתן מענה
לקבוצות הגיל השונות” ,אמר יהב בהודעה

לעיתונות ,תוך נגיעה באחת הסוגיות הב־
עייתיות ביותר שאיתה מתמודדת הקהילה
בעיר – העובדה שאין בחיפה פתרון עירוני
ממוסד לבני נוער להט”בים שהם קבוצת
האוכלוסייה הפגיעה ביותר בקהילה“ .זוהי
העת לפעול” ,הצהיר יהב“ ,רק מהלך לאומי,
חברתי וחינוכי לקבלת האחר יוביל לשינוי.
אין טעם לנסות לטייח את המצב .עתיד יל־
דינו מוטל על הכף”.
כפי שהוצהר כבר סמוך למועד שבו הת־
קיים מצעד הגאווה החיפאי בסוף חודש יוני,
התחייב יהב להקים מרכז לקהילה הגאה,
הפעם בצירוף הבטחה לבצע את המהלך
כבר השנה .על פי ההודעה ,המרכז הקהילתי
החדש יכלול מערך שירותים שיופעל על
ידי יחידה עירונית מיוחדת ,ויתקיימו בו
פעילויות וייעוץ לבני נוער ,סיוע והדר־
כה להורים ,פעילויות חברתיות ותרבותיות
ושירותי הדרכה שונים .בתגובה לשאלות
“כלבו” מסר סגן דובר העירייה רוני גרוסמן
שבימים הקרובים ייבחר נכס שיתאים לצורכי
הקהילה“ .היקף התקציב שיגובש בעת הקרו־
בה יכלול משאבים עירוניים במטרה להעניק
את השירותים הטובים ביותר לצורכי הקהילה
וחבריה” ,הוסיף גרוסמן“ ,היחידה העירונית
שתרכז את הנושא תבחן דרכים להרחבת הפ־
עילות הקיימת במערכת החינוך העירונית”.
גורמים בקהילת הלהט”ב בעיר מתריעים
כבר שנים על מיעוט המשאבים וההשקעה
העירונית בקהילה בהשוואה לתל אביב למ־

של .כדי לתת מענה לכך הוקמה בראשית
שנת  2014ועדה בראשות פרופ’ גד לנדאו כדי
ללמוד את הצרכים .לפני כחודש וחצי הגישה
הוועדה את מסקנותיה לראש העיר .עד כה לא
פורסם הדוח המלא ,ומהעירייה נמסר שהוא
עדיין נלמד על ידי גורמים שונים.

דקירות מטאפוריות

ובחזרה לאירועי השבוע“ .חששנו שיהיו
מי שיחוו מחדש את הטראומה מאירוע הד־
קירה ב־ 2005או מהרצח בבר נוער לפני שש
שנים” ,מסבירה רעות כהן ,פעילה בקהילה
בעיר ,חברת הקואליציה וממארגנות העצ־
רת ביום שבת“ ,היה לנו חשוב לארגן אירוע
תמיכה .המשתתפים בעצרת התחלקו למ־
עגלי השיח שאותם הנחו מדריכים מארגון
איג”י ,ויצרנו קשר עם גורמים טיפוליים דרך
ארגון פיצ’ שגם נכחו במקום”.
באירוע התמיכה שהתקיים ברחבת הסינ־
מטק השתתפו כ־ 100איש בחמישה מעגלים.
רובם היו בני נוער ,אך היו גם בוגרים שהביעו
את תחושותיהם לגבי מה שקרה .שלו מוסל,
מדריך בארגון איג”י בחיפה שהנחה מעגל
שיח“ :חלק מבני הנוער היו באותו מצעד
בירושלים ,חלקם הרגישו שזה מחזיר אותם
בחזרה לארון ,והיה חשוב להעניק להם מרחב
בטוח שבו הם יכולים לשתף את תחושותיהם
ולעבד אותן .אחת מהנקודות הבולטות שע־
לתה בדיונים היא שהפניית אצבע מאשימה
כלפי הרוצח בלבד ,משמעותה הימנעות מה־

תמודדות עם הבעיה .רבים מבני הנוער סיפ־
רו שהם חווים דקירות מטאפוריות מחבריהם
לשכבה ,בכוונה או בלי כוונה .כשילד מטיח
את המילה הומו בילד אחר כמילת גנאי הוא
אולי לא חושב שלהיות הומו זה דבר רע ,אבל
זה בהחלט לא מעודד את מי ששומע את זה,
ואולי מתלבט לגבי זהותו המגדרית ,לצאת
מהארון ולהרגיש טוב עם עצמו”.
מה היו התחושות בקרב בני הנוער
כשראש העיר הביע זעזוע מהמקרה ות־
מיכה בקהילה?
“הם הרגישו שהם חלק מבני הנוער בעיר
ולא קבוצה נפרדת ויוצאת דופן .אני מקווה
שהתמיכה החדשה הזאת מצד העירייה רק
תגדל .כרגע לפעילות שלנו אין מבנה קבע,
ופעמים רבות אנחנו משתמשים במבנים
שבהם מתקיימות פעילויות אחרות במק־
ביל ,ועצוב לי לשמוע שוב ושוב על נערים
ונערות שמתביישים להגיע בגלל האפשרות
שאולי יזהו אותם”.
“עכשיו אפשר לומר שמדובר בחיי אדם”,
אומר תדהר טויכר ,פעיל בקהילה החי־
פאית וממארגני מצעד הגאווה ,שבניגוד
לשנים הקודמות ,השנה תואמה הפקתו עם
העירייה“ ,זה מתחבר גם למקרה שבו הות־
קפו טרנסיות בבית קפה בקרית חיים וגם
להשחתת הכרזות בעיר לפני המצעד .נכס
עירוני יתרום לקבלת הקהילה ,וכשהשינוי
יבוא מלמעלה הוא יחלחל בשאר השכבות
החברתיות בעיר” .

חלק מבני
הנוער היו
באותו מצעד
בירושלים,
חלקם
הרגישו
שזה מחזיר
אותם בחזרה
לארון,
והיה חשוב
להעניק להם
מרחב בטוח”
שלו מוסל ,מדריך
בארגון איג”י

נכס עירוני
יתרום
לקבלת
הקהילה,
וכשהשינוי
יבוא
מלמעלה הוא
יחלחל בשאר
השכבות
החברתיות
בעיר”
תדהר טויכר ,פעיל
בקהילה הגאה

