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מבוא
עבור הקהילה הגאה עשור שנות ה '01-בישראל היה עשור של הצלחות בכל הזירות הציבוריות
בישראל .בין כותלי בית המשפט ,הקהילה הגאה נאבקה על הכרה חוקית ,לדוגמא בבג"צ
דנילוביץ 1,בג"צ שטיינר 2,והערעור האזרחי של ירוס-חקק מול היועץ המשפטי לממשלה 3.בזירת
החקיקה הקהילה נאבקה לשינוי חוקים מפלים ,כגון תיקון חוק שוויון הזדמנויות בעבודה,
פקודת צה"ל לגיוס הומוסקסואלים ולסביות לשירות הביטחון .בזירות אחרות הקהילה הגאה
ניהלה מאבקים על נראות ,כגון מאבקו של פרופ' עוזי אבן ,ועל ייצוג כמו ניסיונה של מיכל עדן
להיבחר למועצת העיר תל-אביב.
לצד מאבקים אלו ,שברובם ככולם הקהילה הגאה פעלה לקידום שמירת זכויות האדם של חבריה,
ישנו מאבק נוסף בעל אופי יוצא דופן והוא מאבק האיידס .מאבק זה לא זכה לאותן כותרות כשל
שאר מאבקי זכויות האדם אשר קרו במהלך שנות ה '01-ולמעשה בתחילת העשור לא הייתה
התעסקות בנושא בקהילה ,לא בעיתוניה ולא בפרסומיה .במהלך העשור התרחש שינוי בקהילה
והאיידס הפך ליותר ויותר מרכזי ורלוונטי לה .בעבודה זו אחקור את ארגון "ב.ל.ה דואגת" אשר
היה הארגון היחידי שהתעסק עם מחלת האיידס בקהילה הגאה .דרך ההיסטוריה של ב.ל.ה,
אסקור את התפתחות מאבק האיידס בקהילה הגאה כולה ,במהלך עשור שנות ה.'01-
אבקש לשרטט את מהלך עבודתי בין שלושה מעגלים חברתיים של זהות והזדהות .המעגל
הראשון ,הקטן ביותר הינו מעגל הנשאים והחולים .רובו של מעגל זה מורכב מהומואים נשאים
וחולים ,למרות שישנם גם סטרייטים וסטרייטיות אשר נדבקו בנגיף ה .HIV -המעגל השני הינו
מעגל הקהילה הגאה .למרות הקושי הרב להגדיר מי היא בדיוק אותה קהילה גאה ,אני אתייחס
אליה בעבודה כאל מעגל אחיד יחסית ,המורכב מכל האנשים ונשים המגדירים את עצמם מחוץ
לקטגוריה ההטרוסקסואלית ואשר לוקחים חלק באותו מעגל של חברים וחברות .המעגל השלישי
והרחב ביותר הוא המעגל ההטרוסקסואלי .כמובן שהיו גם נשאים הטרוסקסואלים ,אך כפי
שאראה בעבודה ,עיקר המאבק באיידס נעשה (לפחות בהתחלה) על-ידי נשאים וחולים הומואים.
כמו כן ,ישנם מעגלים רבים של זהות והזדהות בישראל ,חלקם קטנים ומוקצים אף יותר ,אך
בעבודה זו אתמקד במעגלים אלה.

 1בג"צ  ,730104אל-על נתיבי אויר בע"מ נ' יונתן דנילוביץ ,פ"ד מח(.)0004( 740 )5
 2בג"צ (י-ם)  ,5206108אדיר שטיינר נ' שר הביטחון ואח'.)0008( ,
 3ע"א  ,01361110ירוס-חקק נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד נט(.)3115( 84 )5
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כדי להבין את התהליכים ההיסטוריים אסקור את המתרחש דרך חלוקת הנפשות הפועלות
למעגלים חברתיים שונים .בין המעגלים מתרחש תהליך השלכתי של דחייה וקבלה .המעגל
ההטרוסקסואלי דוחק את המעגל של הקהילה הגאה ,מדיר אותו מעמדות כוח והשפעה ,מונע
ממנו שוויון זכויות כמותו ,מקשה עליו בחיי היום-יום שלו .עיקר הפגיעה שנעשית למעגל הגאה
הינו שאינו מתקבל חברתית כשווה ערך ובעל חשיבות זהה למעגל ההטרוסקסואלי .להיפך ,הוא
נתפס כמוקצה ,כחריג ,כלא-נכון מוסרית וערכית .מצידו ,מעגל הקהילה הגאה עושה דחיקה דומה
למעגל הנשאים והחולים .מחלת האיידס נחשבה כשוות ערך למוות .האנשים והחולים נחשבו
כמוקצים ומסוכנים .הנגיף היה זר ולא-מוכר ,לא היה ברור מהן דרכי ההדבקות במחלה ,והנושא
כולו היה במעטה מסתורין ,המהול בפחד ואימה .הקהילה לא התעסקה עם מאבק האיידס ,ומעגל
הנשאים והחולים נותר בודד במערכה .את אותו ניכור והרחקה אשר הקהילה הגאה חוותה
מהמעגל ההטרוסקסואלי היא השליכה על מעגל חולי ונשאי האיידס.
מהצד השני ,קרה מהלך מנוגד .הקבוצות המוחלשות רצו לפעול מול אלה המחלישים אותם.
הקהילה הגאה נאבקה מאבקים ציבוריים רבים על מנת לזכות בזכויות שוות לאלה של
ההטרוסקסואלים ,מאבקי זכויות האדם והפרט .מאבקים אלו התנהלו לרוב בצורה פרסונלית
מול הממסד המגביל ,בין אם זה מול הצבא ,המדינה או אחת מרשויותיה .אך מעגל הנשאים
והחולים עשה מהלך עוד יותר פורץ גבולות ,במאבק האיידס דרך פעילותה 4של "ב.ל.ה

דואגת"5.

בכל שנות פעילותה ב.ל.ה ניסתה לחבר בין המעגלים השונים ,מעגל הנשאים והחולים באיידס,
מעגל הקהילה הגאה ומעגל החברה ההטרוסקסואלית כולו.

מתודולוגיה
בעבודה זו התבססתי על מספר מקורות שונים .הידע הנצבר הקיים על מחלת האיידס בישראל
ועל התמודדות הקהילה הגאה עם המחלה הינו מועט .ברמת החומרים הראשוניים עיקר המחקר
שלי התבסס על ראיונות אישיים שניהלתי עם פעילים ונשאים מקרב הקהילה בשנות ה.'01-
המרואיינים הינם (לפי סדר עריכת הראיונות) :אבינוף פרומר ,נועם הולנדגרבר ,אבי סופר ,רמי
הסמן ואבירם גרמנוביץ .כולם ,מלבד סופר ,היו פעילים בב.ל.ה בשנים שונות לאורך שנות ה.'01-
בנוסף ,שלחתי שאלון לעופר יהודה שהיה נער אשר הסתובב בקהילה בשנות ה '01-והוא חלק עימי
את חוויותיו על התקופה ,על אופי הקהילה ועל הפעילות הפוליטית שלה .המבט שלו ,כצופה מן
 4בכל הראיונות שערכתי ,יוחס לב.ל.ה שפת נקבה ,למרות היותו ארגון .לכן ,לשם שמירה על אותנטיות המרואיינים,
אתייחס לארגון בלשון נקבה.
 5מעתה ואילך :ב.ל.ה.
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הצד על הפעילות הפוליטית וגם כמעורב בקהילה נתן זווית שונה על השנים ההן .כך למעשה,
העבודה מבוססת על חוויותיהם של ארבעה פעילי ב.ל.ה ,פעיל באגודה אשר התבונן מבחוץ על
פעילותה של ב.ל.ה אך היה מעורב לחלוטין בפעילות הפוליטית של הקהילה ,וחבר בקהילה עם
מבט מחוץ לפעילות הפוליטית .בנוסף ,ערכתי סקירה חלקית של עיתוני הקהילה הגאה מהתקופה
הרלוונטית מתוך ניסיון לראות תמונה רחבה אף יותר של הקהילה הגאה ומאבקיה השונים בדגש
על המאבק באיידס .לבסוף ,השתמשתי כחומר ראשוני גם בקובץ שפרסמה האגודה לזכויות
הפרט לכבוד חודש הגאווה של יוני  ,0004בו ישנם טקסטים שונים על רוח התקופה ובחוברת מידע
שהוציאה ב.ל.ה דואגת על החיים לאחר הידיעה על האיידס ,שנועדה לנשאים וחולים.

מהלך המחקר
במהלך שערכתי נעשה שימוש בחומרים הראשונים כמקור הסיפור כולו .תחילה עיבדתי את
הראיונות והחומרים השונים בניסיון לזקק מהו הנרטיב של ב.ל.ה דואגת .לאחר מכן ,פירשתי
נרטיב זה כחלק ממהלך פוליטי גדול יותר ,המחבר בין מעגלי זהות והזדהות שונים ,ומצאתי את
הנקודות בהן חיבורים אלה היו הצלחה והתקדמות במאבק .כך נפרשו בפני שנות ה '01-כעשור של
מאבקים לא רק על זכויות ונראות ,אלא גם כזירה של חידוד הזהויות השונות הקיימות בקהילה
הגאה ,ומציאת דרך פעולה הכוללת יותר קבוצות במאבק הרחב.
בעבודה זו אתאר תחילה את הרקע לפני הקמתה של ב.ל.ה בתחילת עשור שנות ה .'01-מה היה
אופי הקהילה ,איך התארגנה ופעלה ,מה היה הידע הקיים על איידס ,ומה היו התחושות הרווחות
לגבי המחלה .בפרק הראשון אסקור את הארגון עצמו ,איך הוקם ,איך נחווה על-ידי פעיליו ,מה
היה אופי הפעילות הייחודי שלו כארגון של אקטיביסטים ונשאים ,מה היתה הדינמיקה בין
קבוצות הנשאים לבין קבוצת הלא נשאים ומה היתה הדינמיקה בין הומואים ולסביות .כל נקודות
חיבור אלה הן המסבירות את החיבורים הייחודים שנעשו בב.ל.ה .בפרק השני אסקור את העשייה
של הארגון ,עם התקדמות השנים .מה היו הפרויקטים הגדולים אותם ב.ל.ה הובילה וקידמה,
ואיך פרויקטים אלה ייצגו את הניסיון של ב.ל.ה לפרוץ גבולות מסורתיים וליצור חיבורים
חדשים .בפרק הרביעי אסיים את הסיפור ההיסטורי לעבודה זו שייחתם במעבר ב.ל.ה דואגת
לוועד למלחמה באיידס .בפרק החמישי אדון בשאלת ההצלחה של הארגון  -האם הצליח ,ממה
מורכבת הצלחה זו ,ומה היו הסיבות להצלחה זו .לבסוף אסכם את דברי ואראה את מסקנותיי
לגבי המהלך אותו חילצתי מסיפורה ההיסטורי של "ב.ל.ה דואגת".
4

 .1אופי הקהילה בתחילת שנות ה'09-
"...היה את האגודה ,היו פה ושם מסיבות ,התחילו המועדונים .זה לא היה
קהילה במשמעות כמו שאנחנו מכירים היום .הכל היה בחיתולי חיתוליו .כל מה
שאנחנו לוקחים כמובן מאליו לא היה אז .לא היתה פעילות נוער ,בקושי היתה
פעילות הסברה .כמה היינו מתנדבים? היו שלושים מתנדבים ...מצד שני ,זה היה
ממוסד כי הצלחנו לעשות דברים ענקיים .אם לוקחים את הנוסחה של טווח השנים
במכפלה של מספר האנשים במכפלה של מה שנעשה אז ,אז זה פעולות אדירות שאי
אפשר לדמיין אותם ,שקומץ כזה הצליח לעשות את זה .בלי משאבים ,בלי כסף ,הכל
כזה מהיד לפה .זה לא היה את הארגונים שיש היום .אם רוצים לכנס את הארגונים
6
היום צריכים אולם ,אז כולם נכנסו אצלי בפינת אוכל"...
"פתאום היתה התעוררות .ניסנו לעשות איזה משהו גאווה ...מסיבות היו
שנים קודם .אנחנו לא התחלנו אותם ..אבל הכל היה מאוד מין מערב פרוע כזה ...זה
7
[שנות התשעים] היה התחלה ,ממש התחלה של הפעילות הממוסדת ,לטוב ולרע".

לפני שאגיע לתהליך ההיסטורי שבמרכז עבודה זו ,אני מעוניינת לתאר את אופייה של הקהילה
בתחילת שנות ה ,'01-קרי לפני הקמתה של "ב.ל.ה דואגת".
על פי אבי סופר ,שדבריו הובאו בפתח חלק זה ,תחילת שנות ה '01-הביאו איתם שינוי
בהתנהלותה של הקהילה .עם תחילת שנות ה '01-בקהילה הגאה בישראל פעל ארגון אחד גדול
בלבד ,הוא "האגודה לשמירת זכויות הפרט למען הומוסקסואלים ,לסביות וטרנסג'נדרים
בישראל" .אבי סופר ,חבר הוועד המנהל של האגודה בשנים אלו ויושב הראש שלה בשנים 0002-
 ,0008מתאר את הקהילה הגאה בתקופה זו כקהילה לא-מאורגנת ,לא-ממוסדת וקטנה מאוד.
לדבריו ,הקהילה הייתה מבוססת כולה על פעילותה הפוליטית של האגודה ומסיבות ריקודים.
אופייה ההתחלתי של הקהילה בא לכדי ביטוי באופי האירועים הפוליטיים שבארגון האגודה,
שהיו אירועים רפלקטיביים ,או כדבריו "היה אירוע והיה צריך להפגין אז היינו הולכים עשרים
איש ועושים הפגנה" .עם זאת ,התחושה של הקהילה הפוליטית הפעילה ,על פי סופר ,הייתה
תחושה של מייצגי המון שותק ,מעין "כוח צללים" של המונים ,שהפעילים המעטים הם שופרם.
מעבר לאופן התארגנות הקהילה הגאה ,ישנה את תחושת הקהילתיות עצמה .מושג הקהילה הינו
מושג עמום ,אך אם זאת הוא עדיין מושג השגור בפיהם של כל מרואייני ,בין אם הם רואים את
עצמם כחלק ממנו ובין אם הם רואים את עצמם ביחס אליו .לכן ,שאלת הקהילתיות עלתה רבות.
האם פעילים בקהילה הרגישו כקהילה בתחילת שנות ה?'01-
רמי הסמן מציג פן שונה מזה של סופר על הקהילה בשנים אלו ,פחות מאוחד ופחות "קהילתי":
אני יכול להגיד שמבחינתי לא הייתי יכול להגדיר את זה כתחושה של קהילה מבחינתי ...לפחות
 6אבי סופר (יו"ר האגודה בשנים  ,)'08-'02ראיון אישי 33 ,בספטמבר .3102
 7שם.
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מבחינתי .היינו חברים ,מב לים ,בליינים .לא הייתה התעסקות בזכויות שלנו .לפחות איפה שאני
הייתי ,לא הייתי עסוק בזכויות .הייתה התעסקות של אנחנו נחיה את החיים שלנו איך שאנחנו
רוצים ולא מעניין אותנו האחר ...אני לא יכול להגיד שהרגשתי את זה [תחושת קהילתיות] עד
שחליתי8".

אבינוף פרומר מוסיף לתיאור תחילת שנות ה .'01-על פי פרומר ,הקהילה בתקופה זו פעלה מתוך
מצב של פחד ,מעין המתנה לקבלת אישור:
"היתה פעילות קהילתית באגודה ,מאוד אינטנסיבית .אבל קצת יותר מידי
זהירה ומתונה ... .אבל מהצד השני הזהירות של יעל דיין עיכבה את המאבק .בשנים
האלה ,גם אני וגם ידידי באגודה ,רצינו כבר שיהיה מצעד ... .רצינו לעבור ממקום
סגור ,שבו אנחנו עורכים אירוע גאווה אל הרחובות .לכבוש את הרחובות במצעד
המוני .כמו בחו"ל .אבל יעל [דיין ,הוספה שלי – מ.ה ].אמרה שזה לא הזמן הנכון' .זה
יתסיס ויפחיד וזה יעשה לכם נזק ותקבלו את התוצאה ההפוכה מהאנשים'9".

תיאוריהם של פרומר וסופר ,וגם זה של הסמן במידת מה ,מעלים כי הקהילה הגאה בשנות ה'01-
נמצאה בנקודת מפנה .לאחר שנמנעה מפעילות ציבורית להעלאת נראות הקהילה וייצוגה ופעלה
למען האדם הגאה כפרט (כפי שניתן לראות אף בשמה של האגודה – האגודה לזכויות הפרט),
האגודה והפעילים הפוליטיים הגאים החלו לפעול בעין הציבור כמייצגים של קולקטיב .המעבר
בין המאבק למען הפרט ומאבק למען קהילה לא הושלם בתחילת שנות ה ,'01-אלא רק עלה לפני
השטח .פרקטיקות כגון המצעד ,פרקטיקה שכל כולה מיועדת לנוכחות של הקהילה הגאה
כקולקטיב ,עדיין נדחו כמוגזמות ומאיימות מדי .בהמשך עבודה זו אראה כיצד המאבק של
הקהילה הגאה בנושא מחלת האיידס מקיים בתוכו את המעבר מן מאבק למען פרטים למאבק
ציבורי ,וכיצד מאבק זה למען נשאים גאים מתחבר למאבק הגדול של הקהילה הגאה למען
חבריה.
כדי להשלים את תמונת הרקע על אופי הקהילה בתחילת שנות ה ,'01-אנסה להציג תמונת מצב
חלקית של הידע הקיים בקהילה על איידס .איך חוו ידע זה ,מה חשבו על אלה החולים במחלה,
אלו רגשות נחוו בנוגע למחלה וחוליה.

 8רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
 9אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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"מה ידענו על איידס?"
"
לפני שנים רבות
איציק
היה
ידיד נפש שלי.
הוא מת מאידס.
פיטר מת מאידס (המגפים ,הריקודים)
הנס מת מאידס (האופרה)
ארט מת מאידס (אמנות על גבי גלויות)
דיוג'נט מת מאידס (יפן)
אוליסס מת מאידס (מוזיאון פרטי)
...
כל אלה היו אנשים אמתיים.
"...

חזי לסקלי" ,יצחק"
פורסם בהליקון מספר  ,0קיץ  ,0002בקובץ

"דמויות"10.

ביוני  0004פרסמה האגודה קובץ בשם "שלא כדרך הטבע  -הומוסקסואלים .לסביות .שירה.
פרוזה .מאמרים .כתבות" ,לכבוד חודש הגאווה .בקובץ מספר פרסומים העוסקים באיידס ,כולל
השיר של לסקלי המופיע מעל ,כולם תחת הכותרת הכללית "מגיפה" .בחירה במילה חזקה כזו
מעיד על הלחץ והפחד ששררו בקהילה באותן שנים.
אחד מהטקסטים הכלולים בקובץ זה היה מונולוג של ג'קי לביא ,עיתונאי הומו שנפטר מאיידס ב-
 . 0064הוא כתב את המונולוג כדי לספר על המצוקות שחווים חולי האיידס בארץ ,על הניכור
מסביבתם החברתית והמקצועית ,ועל היחס הרע שהחולים מקבלים בבתי-החולים ואנשים
ברחוב .ל ביא מתאר את המצוקה הקיצונית" :בין חברים אני לא בוכה .חולי איידס לא מעוררים
רחמים .שונאים אותם ומפחדים מהם .אני יכול להרגיש בזה 11".המונולוג שלו מציג מצב עצוב
ועגום והוא משמש כקריאה לחברה הישראלית כולה ולקהילה הגאה בפרט.
טקסט אחר בקובץ היה של ד"ר איציק לוי ,אשר היה באופן לא-רשמי "הרופא של הקהילה" ,בו
הוא מספר על תנועת המחאה  ACT-UPועל כך שהמאבק באיידס בישראל חייב לכלול את הקהילה
הגאה .מן הטקסט שלו ניתן ללמוד כי ההומואים רצו לנתק את עצמם מהמחלה ומהמאבק
 10חזי לסקלי" ,יצחק ",מתוך שלא כדרך הטבע  -הומוסקסואלים .לסביות .שירה .פרוזה .מאמרים .כתבות .עורך
אורן קנר (תל-אביב :האגודה לשמירת זכויות הפרט.30 ,)0004 ,
 11ג'קי לביא" ,פצע אחד גדול עם קצת רווחים בריאים ",מתוך שלא כדרך הטבע  -הומוסקסואלים .לסביות .שירה.
פרוזה .מאמרים .כתבות .עורך אורן קנר (תל-אביב :האגודה לשמירת זכויות הפרט.31 ,)0004 ,
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הציבורי הקורא להשקעת משאבים יותר גדולים בה  -במניעה ,הסברה ובעיקר במציאות פתרון
תרופתי לה .את המאמר שלו הוא חותם בפסקה הבאה:
"אצלנו ,בישראל ,יצאה התנועה ההומוסקסואלית מחוץ לארון רק לפני כשנה.
חלק ניכר מההומוסקסואלים סובלים בעצמם מהומופוביה ומשתמשים בתירוץ של
האמריקנים מתחילת שנות השמונים' :ומה יגידו הסטרייטים ,שאיידס היא באמת
מחלה של הומואים?' התשובה שלי ,כרופא המכיר את פנים שונות של המגיפה בארץ,
היא פשוטה מאוד :חלק ניכר מההומואים הנושאים היום את נגיף האיידס בישראל,
לא היו צריכים לשאת את הנגיף .קשר השתיקה של ההומואים ,חוסר הנכונות של
הקהילה ההומוסקסואלית להירתם למלחמה באיידס ,האמירה היומיומית שאיידס
היא גם מחלה של הטרוסקסואלים ,כל אלה הובילו הומואים רבים להזדיין בלי
קונדום )...( .המשך ההסתרה של המידע הזה בארון ,גורם לכך שבכל חודש באים
למרפאתנו עוד שניים או שלושה נשאים חדשים ,מיותרים לחלוטין .שתיקה=מוות גם
בישראל ,וכדאי ללמוד מהאמריקנים בעניין זה ולא לחכות עוד עשר שנים .כדאי
ללמוד מהאמריקנים לפני שיהיה מאוחר מידי12".

כפי שעולה מהטקסטים בקובץ ,ניתן לראות כי המתח המרכזי בשיח אודות מחלת האיידס
בקהילה הגאה בתחילת שנות ה '01-היה המתח שבין הכרה וחוסר הכרה במחלה ובהקשרה
לקהילה .גם במונולוג של לביא וגם בטקסט של לוי ישנה ביקורת על הנטייה של הקהילה לטייח
את המחלה ולהרחיק את הנשאים מתוכה .בביקורתם של לוי ולביא ניתן לראות קריאה להפסיק
לנהל את הטיפול באיידס כטיפול פרטני בנשאים ,ובקשה לראות במלחמה באיידס נושא
קולקטיבי שעל הקהילה לקחת על עצמה .השיר של חזי לסקלי גם הוא משחזר את המתח הזה –
השיר נפתח בסיפור על איציק ,ולארבע שורות נדמה כי מדובר בסיפור פרטי על ידיד נפש אישי .אך
עם השורות ,כשנוספים עוד שמות ,מתברר שלמרות שמדובר ב"אנשים אמיתיים" אי אפשר
לצמצם את תופעת מחלת האיידס לסיפור אישי ,אלא היא בהכרח תופעה קולקטיבית רחבה.
בראיונו עמו ,עופר יהודה מספר על היכרותו עם מחלת האיידס בתחילת שנות ה ,'01-ומראה כיצד
דינמיקה זו באה לכדי ביטוי גם בחיי היום יום שלו:
"כמובן ששמעתי ,זה היה משהו שלא היה סיכוי שיקרה לי או לחברים שלי,
איידס היה שייך לאנשים 'אחרים' .לא הכרתי אנשים נשאים ,אולי אחד או שניים
שידעתי את שמם אך לא הכרתי ...היה פחד סמוי כזה ,אבל די הכחשה לגביו .איידס
היה קורה לאנשים 'לא טובים' כאשר הכרתי מישהו חדש זה לא היה עולה בשיחה
לשאול ....הייתה התעלמות ,כאילו סמכתי על עצמי שאני מסתובב בחברה 'טובה'
ויודע לבחור אנשים 'טובים' .שהיה לי חבר ראשון לא עלה בדעתי לחשוב להשתמש
בקונדום ...הרי אנחנו חברים .בקיצור ,לא נשמרנו ,הסתמכנו על מזל ,גורל ושלל
המצאות כאלו ואחרות .זה מוזר כי באותה תקופה בתודעה שלי ובתודעה שהרגשתי
שהייתה סביבי איידס היה שווה למוות .יש לך איידס אז אתה מת מזה .אבל היה נוח
יותר להתעלם כנראה ,שמענו על נשא פה ושם אבל לא היו הרבה אנשים סביבי שידעו
שהם נשאים" ...היחס [כלפי נשאים ,הוספה שלי – מ.ה ].היה מאוד מפלה והיררכי...
באופן לא מודע המעגלים החברתיים היו מאוד מופרדים (למרות התחושה שהכל
מתקבל וכולם שווים שתיארתי מקודם) .כמובן שמרכז-פריפריה ,אשכנזיות-
 12איציק לוי" ,ומה יגידו הסטרייטים ,שאיידס היא באמת מחלה של הומואים? ",מתוך שלא כדרך הטבע -
הומוסקסואלים .לסביות .שירה .פרוזה .מאמרים .כתבות .עורך אורן קנר (תל-אביב :האגודה לשמירת זכויות הפרט,
.47 ,)0004
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מזרחיות ,וכו וכו ...בתחתית ההיררכיה היו טרנסג'נדרים ,וגברים שנמצאו במעגל
הזנות ....היחס לנשאים היה לתחושתי דומה .היה מאוד לא מקובל לחשוב שאפשר
לעשות סקס עם נשא (מה? אני משוגע??) ,וכו וכו .לא זכורה לי היסטריה או פחד.
סתם תחושת ביש מזל ,כמו אופס כזה....איזו באסה ,מסכן ...טוב ,לי זה לא יקרה13".

 .2הקמת ב.ל.ה דואגת
.1.2

שאלת הקמתה של ב.ל.ה דואגת

לסיפור הקמתה של ב.ל.ה דואגת ישנן מספר גרסאות שונות .באתר האינטרנט של הוועד למלחמה
באיידס ,תחת הכותרת "ההיסטוריה של ב.ל.ה דואגת" לא מצוין תאריך הקמה מדויק לארגון אך
מצוין הפרויקט הראשון המשמעותי שהקים הארגון" ,קפה פלוס" ,בסוף שנת  14.0004בעיתון
האגודה" ,נתיב נוסף" ,אשר יצא באביב  ,0004תחת מדור "משולחן הוועד" ,הופיעה ההודעה
הבאה" :בלה

דואגת15

– ביסקסואלים ,לסביות והומואים ,דואגים להעלות את המודעות על

איידס בקרב הקהילה בארץ .מתנדבים1ות מתקבלים1ות בברכה .פרטים והרשמה באגודה 16".אין
אזכור קודם בגיליונות "נתיב נוסף" לב.ל.ה ,ומכך ניתן להסיק כי הארגון הוקם בתחילת שנת
 .0004אך ,בחוברת מידע לחולים ונשאי איידס שהוציאה ב.ל.ה בשנת  ,0006נכתב כי "ב.ל.ה
דואגת נוסדה בשנת

17".'02

מלבד העדויות הכתובות קיים הסיפור שחקוק בזיכרון האנושי ,המורכב יותר .נועם הולדנגרבר,
היו"ר הראשון וממקימי ב.ל.ה דואגת ,לא זכר בוודאות את התאריך ההקמה המדויק ,רק שהדבר
קרה זמן לא רב לאחר חזרתו ארצה מניו יורק בשנת  .0003במייל מאוחר ששלח לי לאחר הריאיון
כתב כי נזכר שב.ל.ה הוקמה בשנת  0002ולא ב 0004-כפי שצוין בראיונות אחרים .האינדיקציה
שנתן הולדנגרבר היא שלקראת יום הגאווה הראשון שארגנה האגודה ,פורסמה חוברת בשם "לא
כדרך הטבע" ,בעריכת אורן קנר ,ובה הופיע טקסט המסביר את נחיצותו של ארגון כשל ב.ל.ה .כך
ניתן לראות כי ב.ל.ה כבר פעלה כמה חודשים לפני יום הגאווה הראשון שערכה האגודה בגינת
שינקין בשני ביולי  18.0002אך למעשה חוברת זו יצאה ביוני  ,0004כך שאין לדעת מתי בדיוק

 13עופר יהודה (חבר צעיר בקהילה הגאה של שנות ה ,)'01-שאלון אישי בכתב 3 ,באוקטובר .3102
 14עמוד "ב.ל.ה דואגת" באתר הוועד למלחמה באיידסhttp://www.aidsisrael.org.il/vaad/historybella :
[.]accessed: September 22, 2013
 15ההדגשה במקור.
" 16משולחן הוועד ",נתיב נוסף ,גיליון  0 ,03באפריל :0004
.]accessed: October 1, 2013[ http://www.glbt.org.il/he/history/articles.php?articleID=953
 17מרקורי בטה [רמי הסמן] ,יש חיים אחרי  ,AIDSבהפקת ב.ל.ה דואגת ואגודת ההומואים ,הלסביות
והביסקסואלים בישראל ,תל-אביב.01 ,0006 ,
 18בסרט "הזמן הוורוד" של יאיר קדר (קדר ,יאיר .הזמן הוורוד ,3110 ,ישראל ).מופיע צילום וידאו מיום הגאווה
הראשון ומופיע התאריך הנדון .יאיר קדר העלה ליוטיוב סרטון בשם " "PRIDE 1993אשר מכיל צילומי וידאו

9

הוקם הארגון ,והאם זה היה לפני יום הגאווה הראשון או לאו .בנוסף ,אבינוף פרומר אשר הגיע
עם גל המתנדבים השני 19לב.ל.ה ,מספר שכשהגיע ארצה לאחר חודש מרץ  ,0004ב.ל.ה כבר הייתה
קיימת .כנראה שהאמת נמצאת בין כל התאריכים והסיפורים.

.1.1

החזון האידיאולוגי של ב.ל.ה דואגת

הולדנגרבר ניסח את חזונו של הארגון בטקסט ראשוני שפורסם בקובץ של האגודה ,בשם" :לא
צריך להיות רופא ...צריך להיות בן אדם" והוא יצג גישה שונה ביחס לנשאים וחולי איידס .גישה
בה נשאים יוכלו לפנות אליו ,לספר לו על מצבם ולא להתבייש בכך .ממאמר זה עולה כי הקהילה
אינה מקבלת את הנשאים ומתנכרת להם .הבושה היא הרגש המנחה את ההתמודדות עם המחלה,
וזו כפי שכבר הבנו מדבריו של ד"ר איציק לוי ,היא שמעכבת את הטיפול במחלה ומונעת ממצב זה
להפוך למאבק ממשי על זכויות וטיפול תרופתי ראוי .הולדנגרבר מדגיש כי על הקהילה לקחת
אחריות על אנשים "ומאחר שרבים מן הנשאים הם הומואים התמיכה הראשונה צריכה לבוא
מאיתנו .היא כבר תקרין על שאר החברה 20".הדרישה מקהילה הגאה לקבל אליה את החולים
והנשאים היתה קריאה ראשונה ונדירה בנוף של זמנו.
פרומר מספר על הפגישה הראשונה בה נכח ,שם הציע להוסיף לשם הארגון הקיים ,משפט ארוך
יותר" :דובר שם דברים פרקטיים ,דובר על העלון הראשון ועל קידום של הסרט האדום ...את
הסיכה של הסרט ואת האפיון של הסרט האדום ( )....השם ב.ל.ה דואגת כבר היה שם .כבר קבעו
את השם כשם זמני ואחרי ,היה דיונים אם זה נכון או לא נכון וזה נשאר ככה :בי-לסביות-
הומואים ואני דאגתי שיהיה המשך למשפט "לשינוי המודעות וליצירת קהילה תומכת" ,שזה
ב.ל.ה ,בהמשך גם הוסיפו הטרו' אז ה-ה' הפכה להיות

כפולה21".

בשלב מאוחר יותר בראיון

פרומר סיפר על אחד הקמפיינים הראשונים שמלמד על החזון האידיאולוגי של ב.ל.ה .לקמפיין
קראו "איידס בעיה שלנו" והוא הופץ בפליירים ובשלטי ענק בימי הגאווה שהאגודה קיימה בגן

וראיונות שערך באותו יום ,אשר קטעים ממנו נכנסו לסרט לבסוף .הסרטון:
 .]accessed: September 28, 2013[ http://www.youtube.com/watch?v=w-9PrzBBXv0בנוסף ,בערך "מצעד
הגאווה בתל-אביב" באתר וויקיפדיה מצוין יום הגאווה הראשון שהתרחש בגינת שינקין בשנת  ,0002כמקור למצעדי
הגאווה בתל-אביב:
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%93_%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95
accessed: [ %D7%95%D7%94_%D7%91%D7%AA%D7%9C_%D7%90%D7%91%D7%99%D7%91
.]September 22, 2013
 19יחד עם אורי ינץ וגדעון הירש ז"ל ,אשר הוזכר רבות בראיונות כ"דוני".
 20נועם הולדנגרבר" ,לא צריך להיות רופא ...צריך להיות בן אדם ",מתוך שלא כדרך הטבע  -הומוסקסואלים.
לסביות .שירה .פרוזה .מאמרים .כתבות .עורך אורן קנר (תל-אביב :האגודה לשמירת זכויות הפרט.32 ,)0004 ,
 21אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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מאיר .הרצון לנכס את המחלה ולהתמודד עם השלכות ניכוס זה ,היה קו אידיאולוגי חזק וברור
שב.ל.ה שידרה ,בעיקר למעגל הקהילה הגאה שרצה להימנע מהתמודדות זו.
מרגע שהוחלט על השם המלא לארגון" :ב.ל.ה דואגת – לשינוי המודעות וליצירת קהילה תומכת"
החזון האידיאולוגי קיבל כיוון פעילות ברור ובהיר .במשך כל שנות קיומה של ב.ל.ה היא תמיד
עבדה בין הצירים הללו :יצירת מודעות בקהילה הגאה (הדבר התבטא לרוב בהסברה ומניעה)
ויצירת קהילה תומכת ,אשר הייתה מורכבת ביותר .בפרק 'פעילות ב.ל.ה דואגת בשנות ה'01-
אראה כי כל הפרויקטים אכן נעו בין שתי מטרות אלו ,בדרכי ביצוע שונות ,אך עם כיוון מאוד
ברור.

.1.2

בין "הוועד" לבין "אגודת ההומואים"

22

כדי להבין את סיבת הקמתה של ב.ל.ה נדרשת הבנה לגבי הדינמיקה של שני הארגונים הגדולים
הרלוונטיים לקהילה הגאה בשנים אלו .למרות שהוועד למלחמה באיידס היה ארגון ציבורי כללי,
רבים מפעיליו היו הומואים ,לכן אתייחס אליו כארגון הרלוונטי לקהילה.
הולדנגרבר מתאר את הזירה כך:
"חודשיים אחרי 23אני באתי לאגודה ,היה את הוועד למלחמה באיידס,
השתתפתי בכמה פגישות שלהם ואז היה פתאום נורא ברור שהוועד ,הגישה הבסיסית
שלו זה "בואו לא נפחיד את העולם עם זה שאיידס זה מחלה של הומואים" .היה לו
קטלוג שהיה לו אופנים ...סוג של דיבור מאוד רפואי ,מין אנאלי ,מין אראלי ,מאוד
רפואי ,מחלת מין מסוכנת ,שאמנם רוב פעילי הוועד למלחמה ,חוץ מאבי אסנר ,שהיה
מאוד חמוד ולימים הפך להיות מנהל ביה"ח איכילוב .כן ,הוא היה מראשי הוועד
למלחמה באיידס אז ,הוא מאוד תמך ,הוא היה מאוד מקסים .השאר היו פעילים
הומואים אבל האג'נדה היתה מאוד ארוניסטית ...כן .אני גם התעצבנתי ,וגם הגעתי
לאגודה ושאלתי "איך זה שבאגודה "..ושם היתה גישה דומה .האגודה כל הזמן רצתה
לשמור על מרחק ,בדיוק התחיל שבוע הגאווה בשינקין .התחלת הזה ,אם אנחנו ככה
יוצאים מארון עכשיו באופן כל כך רציני ,אנחנו לא רוצים לערבב את זה עם איידס.
אז האיידסניקים לא רצו להתלכלך בהומוסקסואליות ,וההומואים לא רצו להתלכלך
באיידסניקיות .מתכון מצוין להצלחה .ואני באתי וקצת התחרפנתי .הצעתי באיזה
ישיבה של הוועד 24שנקים גוף שמתעסק באיידס עם האגודה25".

הרצון הזה ,לא לנתק את הקשר בין מחלת האיידס לבין ההומואים החולים בה מהווה את אחד
מאבני היסוד האידאולוגים של ב.ל.ה .התנערות האגודה ממחלת האיידס והחולים ,והתנערות
הוועד מכך שרוב החולים הם הומואים היה למעשה הטריגר שהצית את הקמת הארגון .התחושה
 22בר וב הראיונות שמה של האגודה נאמר כמילה בודדת "האגודה" או כ"אגודת ההומואים" .שמו המלא של הארגון
הינו "האגודה לשמירת זכויות הפרט למען ההומואים ,הלסביות ,הביסקסואלית וטרנסג'נדרים בישראל" .לוועד
למלחמה באיידס לא היה קיצור מיוחד בראיונות ,מלבד "הוועד".
 23חודשיים אחרי חזרתו ארצה.
 24הולדנגרבר מתכוון לאגודה ,ולא לוועד .הוא מתקן את עצמו בהמשך הראיון.
 25נועם הולדנגרבר (מקים ויו"ר ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
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כי המאבק במחלה והחולים עצמם נופלים בין הכיסאות של שני הארגונים הגדולים ,היא שהניעה
את המהלך כולו .במשך כל שנותיה של ב.ל.ה נראה כי הבחירה הייתה ללכת בקו המנוגד לחלוטין
לזה של הארגונים הללו ,כלומר להדגיש את החיבור בין המחלה למי שחולים בה ביותר ולמי
עלולים להידבק בה ביותר.
פרומר מתאר זאת כך:
"המטרה המקורית של בלה היתה מתוך התפיסה הכביכול ,לפי התפיסה שלנו,
שגויה של הוועד למלחמה באיידס ,שצריך להתייחס למניעה של האיידס כמניעה
גלובלית .כלומר ,לא לתת לזה את הכותרת של ההומואיות והלסביות ,ולא לפחד מזה
שיהיה כתם ,כאילו שהמחלה היא מחלה של הומואים ...לא לפחד מהסטיגמות
ולהגיד זאת מחלה שלנו .זאת לא מחלה רק שלנו ,אבל זה מחלה שלנו .הקהילה
ההומוסקסואלית לא יכולה להתעלם שאנחנו מתים הרבה יותר .על זה שנגיד אותו
מספר של הומואים ושל סטרייטים ,בשנה ,נדבקים ,אז זה אומר שנדבקים בין  01או
פי  31הומואים בשנה ,תלוי איך סופרים .באיזה משוואה אנחנו באוכלוסייה .שזה גם
אומר שהסיכוי של הומו לפגוש במיטה מישהו שהוא נשא הוא גדול פי  01או  ,31תלוי
מה המכפלה ,הוא גדול בהרבה .זה שהווירוס משתולל הרבה יותר וצריך להבהיר את
זה להומואים ולסביות .גם אחרים צריכים לעשות הסברה וכולם צריכים להיות
מודעים ,אבל אנחנו כקהילה צריכים לשמור קודם כל על הבנים והבנות שלנו .אסור
לנו לטאטא את זה ,ואם נטאטא את זה והומו יחשוב שהוא באותו סיכון כמו הוא
סטרייט הוא יתנהג כמו סטרייט .ואנחנו רואים איך סטרייטים מתנהגים ,בזמנו וגם
היום .הם מתעלמים26".

פרומר למעשה מתאר את התעלמות הקהילה הגאה מכך שאיידס היא אכן מחלה שלה פוטנציאל
גדול יותר לתקוף הומואים מאשר את כלל האוכלוסיה .המצב בו הוועד מנסה לומר שהאיידס
היא בעיה של כולם למעשה פוגע בקהילה הגאה בכך שהוא לא מדגיש לה את גודל הסיכון.
משתמע מדבריו שלא הקהילה הגאה ,עם הארגון המוביל שלה האגודה ,ולא קהילת המאבק
באיידס עם הארגון המוביל שלה ,הוועד ,לא היו מוכנים להתמודד לעומק עם הבעיה של קיומה
של המחלה עצמה ועם הסיכון של הומואים להידבק בה.
הקמתה של ב.ל.ה דואגת לבסוף נעשתה תחת האגודה ,שנתנו להם את מקום המפגש בבית
האגודה ברחוב נחמני  6בתל-אביב ,לניהול הפגישות השבועיות שלהם .נראה כי גם באגודה היו
קולות שונים לגבי המאבק באיידס ,אך סופר אומר שהיו אלה קולות במיעוט ונותן זווית שונה
למהלך:
"מה שבעיני יצר את בלה זה העובדה באותה תקופה הוועד ...האיידס היה
מלחמה של הומואים .זה לא להאמין כי עדיין חושבים ככה ,ראיתי כתבה על זה.
הנטייה של חלק מאנשי המקצוע זה לדבר על הומואים .היתה תחושה שהוועד
למלחמה באיידס במין תפנית פוליטית ,שרצה לסייג את האמירה הזאת ,לא ממש
עסק בקהילה ההומואית .ומי שנדבקו ברובם היו ..לא ,לא מי שנדבקו היו הומואים.
 26אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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מי שידענו שנדבקים היו הומואים .אחרים ,אף אחד לא ידע שהם נדבקים .זה לא עלה
על הדעת .קבוצות הסיכון האחרות -שנים רווקות עד גיל  21וכל זה ,אף אחד לא ידע.
בגלל הסטיגמה של ההומואים .היתה תחושה שזה בארון .האנשים ,חלק מהפעילים
האלה שהיו בתוך הוועד למלחמה באיידס לא הסכימו עם החלוקה הזאת .למרות
פעולתם בתוך הוועד ,כאילו שזה היה ...אני יכול להבין את הרצון של הוועד ,לעשות
איזה משהו ג'נרי :כולם נדבקים ,כולם בסיכון .מה שלא היה נכון אז ולא נכון היום.
אבל אז ,זה היה מאוד חד .ואז אני חושב מתוך רצון לפעול בקהילה ,אולי מתוך כעס,
מתוך הדרייב הזה שאם לא עושים בשבילי אני אעשה בעצמי ,אז יצאה החברה
המופלאה הזו .והחליטה לפעול בתוך הקהילה ההומואית ,בתוך האגודה .הם הקימו
גוף בשם בלה ,את יודעת את ראשי התיבות :ביסקסואלים ,לסביות ,הומואים .זה גם
כוון ללסביות ,אז התפיסה היתה זה שמחלה של הומואים ,אף אחד לא שמע על משהו
אחר .בקושי .הם התחילו לפעול בתוך האגודה .הם היו ,מההתחלה היה להם עם
הוועד ,מין יחסי אהבה-שנאה ,מתקרבים ומתרחקים .לכל הצדדים זה היה נוח ,גם
לוועד היה נוח שיש גוף של הומואים שמטפל בהומואים .ברצונם זה יהיה ,ברצונם של
הוועד למלחמה באיידס זה לא יהיה .זה גוף אחר ,זה לא אנחנו וכו' וכו' .הוועד היה
גוף שנתמך ע"י כל מיני רשויות ,משלבים מאוד מוקדמים שלו ,צריך לקחת בחשבון
שתקופת ההיא לא ידעו מה זה .לא היה מידע .היה צריך להתחיל בפעולות הסברה
הכי פשוטה בעולם ,מה זה קונדום .לא איך להשתמש בו ,אלא מה זה בכלל ,מי צריך
את זה .זה פחות או יותר ,באגודה היו אנשים שאמרו שלא צריך את זה ,ומה פתאום
וידביקו לנו את הסטיגמה ומה אנחנו צריכים את זה .במבט השנים את אומרת זה
טבעי ,החששות מהבלתי נודע .זה היה משהו שלא ידענו על קיומו .למרות שחלק
מהאנשים היו נשאים בעצמם והזדהו ,בשבילנו היה דבר חדש .לפני שלוש שנים אם
בנאדם היה מזדהה כנשא תוך עשרה חודשים הוא היה מת .פתאום היו פעילים והיו
רציניים והיו מאוד אנרגטיים ,הם עשו פעולות מדהימות .הרעיון היה לא מסתירים
את זה .כן יש בעיה בקהילה ,כן רוב האנשים שמתגלים כנשאים הם הומואים ,ונחזיק
את הבית הזה ,זאת הקהילה שלנו ,וצריך לטפל בזה .ואני חושב שזה נכון גם היום27".

 .3חווית הארגון על-ידי מתנדביה
מרגע הקמתה ודרך כל שנות פעילותה ב.ל.ה דואגת היה ארגון מתנדבים קטן ,שלא כלל יותר מ-
 05מתנדבים ומתנדבות ברגע נתון .בקבוצה תמיד היו גברים ונשים ,כולם מהקהילה הלהט"בית,
מלבד סטרייטית אחת שציין הסמן בראיון 28.בהקמתה לא היה ברור האם המתנדבים עצמם הינם
נשאים או חולי איידס ,אך במהלך השנים ,עם הופעת דור של מתנדבים נשאים ,הארגון הפך עוד
יותר מודע למציאות חייהם של נשאים גאים ,בעקבות המתנדבים החדשים שלו.
כל מרואייני תיארו את הפגישות בצורה דומה  -מטורפות ,עם צעקות וצווחות ,ויכוחים
אינסופיים ,דיונים ארוכים ,מלאות ברגש .הסמן מסביר כי דינמיקה זו נבעה מרמת האכפתיות של
הפעילים ופעילות מהנושא עצמו ,המאבק על החיים עצמם כפי שאמר.
ב.ל.ה לא היתה רק ארגון מתנדבים אלא לחלקם היא שימשה גם כמפלט חברתי ,הולדנגרבר
שריכז את הפגישות הראשונות ,מספר ..." :בין  5ל 03-לפעמים  4מתוכם זה אנשים שצריך
להשתיק כל הזמן ,שבאים מצרכים חברתיים לחלוטין או נסיבות אחרות .היה מישהו אחד שהיה
 27אבי סופר (יו"ר האגודה בשנים  ,)'08-'02ראיון אישי 33 ,בספטמבר .3102
 28אותה פעילה סטרייטית היא זו שציינה כי השם של ב.ל.ה לא כולל סטרייטים .בעקבות בקשתה שונה השם
ל"בלהה" ,שה-ה' השנייה מציינת הטרוסקסואלים .אך נראה כי שם זה לא נקלט בשטח ,מבחינת הפרסומים
והחומרים שהוציא הארגון .פעמים מסוי מות ניתן לראות את השם המקורי עם הכיתוב" :ביסקסואלים ,לסביות,
הומוסקסואלים והטרוסקסואלים (סטרייטים)" ,כפי שניתן לראות בחוברת "יש חיים אחרי ".AIDS
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די פסיכוטי .הייתי צריך להיות איתו מאוד אגרסיבי ואסרטיבי .מישהו שבא מתוך כמיהות של
להיות שייך .וזה בסדר ,אבל תוך כדי זה היה ,הוא היה פסיכוטי לגמרי .אז לא שכולם היו
מתנדבים ,אבל נפגשים".

 .2.2הפעילים  -הגעתם לב.ל.ה דואגת ואקטיביזם כנשאים
מעניין לר אות כי סיפוריהם האישיים של מתנדבי ב.ל.ה בעלי קווי דמיון ברורים מאוד .כל
המרואיינים הצטרפו לפעילות לאחר אחד משלושת האירועים הבאים וחלקם אף בשילובם ,חזרה
מחו"ל לאחר פגישה עם קהילה גאה שונה ,הידבקות באיידס ,או מותו של חבר קרוב .לאחד
מהפעילים אף קרו שלושת האירועים יחדיו.
הסמן מספר על כניסתו לקהילת נשאי האיידס והקשיים הכרוכים בזה" :פגשתי אנשים שהתברר
ששליש מהם אני מכיר .גיליתי שיש עוד אנשים כמוני .הגדיר את זה בזמנו חבר שלי הצלם זיו
קורן ,הוא אמר "הומואים יוצאים מהארון ,נשאים יוצאים מהכספת" .כלומר ,זו הייתה סוג של
יציאה שנייה מהארון .הרבה יותר קשה .ושם הייתה לי תחושה של קהילה".
בתחילה ב.ל.ה דואגת היה ארגון למען נשאים אך לא ארגון של נשאים .עם בואו של הדור השני
של אקטיביסטים ,במיוחד פרומר ,ינץ והירש ,קיבל הארגון את הקשר הישיר לנשאים שאותו כל
כך חיפשו .הולדנגרבר תיאר את התפתחות הארגון ואת הפעילים החדשים" :ברגע שדוני ואבינוף
הגיעו ,היתה להם אנרגיה אחרת .היו שאלות אחרות ,כמו -למה נשאים זקוקים? אני לא ידעתי
לענות על זה .הם יכלו לענות עליהם .כמו -איזה מלחמות צריך לנהל מול משרד הבריאות? כי אחר
כך הם ניהלו ריבים של סוגי הכרה מול משרד הבריאות .אז כבר היה שת"פ עם הוועד על הדבר
הזה .איך מוכרים בביטוח לאומי וכאלה .זה היה שלב שנשאים יכלו להתארגן ולריב על
זכויותיהם29".

הולדנגרבר גם אמר על דוני " :הוא היה בחור חצוף ,היה בו משהו מחוצף ,שזה היה מקסים,
פרובוקטיבי .הוא סיכם פעם ישיבה ב ".let's spread the virus -אמירה מתריסה זו מראה לנו
סוג אקטיביזם שאינו מתחבא ,לא מהמחלה ולא מהקהילה אותה הוא מנסה לשנות .גישה
שמתאימה לאקטיביסט אשר נלחם על חייו.

 29נועם הולדנגרבר (מקים ויו"ר ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
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 .2.1יחסי נשאים ולא נשאים
באופן מוצהר ב.ל.ה מעולם לא ניסתה ליצור חיבור בין אוכלוסיית הנשאים לבין זו הבריאה ,בין
אם אלו מהקהילה הגאה ובין אם אלו היו סטרייטים .ב.ל.ה כן רצתה לקדם וליצור קהילה
תומכת לנשאים ,ולמרות שלא הוגדרה מי היא אותה קהילה שאמורה לתמוך בה ,ניתן להבין כי
מדובר היה יותר בקהילה הגאה.
לפי שיחתי עם הולדנגרבר ,ב.ל.ה ייצגה בעצם היותה ארגון אשר הביא את השינוי בנושא .הרצון
הרב לפעול למען נשאים נעשה בצורה אותנטית ,ושאכן הגיעו גל הפעילים הנשאים הראשונים,
הדבר התקבל בטבעיות ואף נתן לארגון מעוף .נראה כי זה היה הדבר הטבעי ביותר לחזון
האידיאולוגי ששרטט הולדנגרבר עם הקמתה של ב.ל.ה בשנת .0004
אך לא ברור אם כך היה הדבר אצל כלל הקהילה הגאה בשנים אלו .הפעילים השונים סיפרו לי על
חוויות קשות של נטישה ונידוי אשר קרו אף בתוך אירועים של הקהילה.
" ...אתה מצורע ,אתה מצורע בקהילה ,אף אחד לא רוצה להתקרב אליך.
שאני יצאתי מהארון 30,היו סיטואציות שאני באמצע מסיבה ,מישהו מכיר אותי,
מתלהב ,אני מכיר את כל החברים שלו ,ואז אחרי רגע ,לחישות אחד לשני ומבטי
עיניים ,אני עומד באמצע ה TLV -ואז במקום שעמדו בו מלא אנשים ואז נוצר מעגל
של מטר וחצי שאנשים לא מתקרבים אלי .הקהילה היתה מאוד אכזרית כלפי
הנשאים שלה ,מאוד אכזרית )...( .כאילו אתה לא שייך למין האנושי .לא מגיע לך
תרופות ,לא מגיע לך לחיות ,לא מגיע לך זכויות וודאי שלא ,אסור להתקרב אליך,
מרחק נגיעה ".בנוסף ,נשמעו חוויה של ניכור ונטישה גם מחוץ לקהילה הגאה .הסמן
סיפר על חתונה אשר עזב בפתאומיות לאחר שדוד שלו שלו צעק עליו שלא יתקרב
אליו31.

נראה כי גם בשדה ה זה היו התקדמויות ונסיגות מרובות ,אך שב.ל.ה כל הזמן עמדה על הניסיון
לקשר ולחבר בין הקבוצות השונות .ניתן לראות כאן למעשה מלחמה בדחיקה של הנשאים
מהמעגל של הקהילה הגאה שעד עכשיו השליכה עליהם את האפליה והדיכוי שהיא סבלה מהמעגל
ההטרונורמטיבי.

 .2.2יחסי הומואים ולסביות
נושא מעניין שעולה מכל הראיונות שניהלתי היה העבודה המשותפת שנעשתה בין הומואים
ללסביות ,באופן ספציפי בתוך ב.ל.ה ,ובאופן כללי במאבק האיידס .לשאלתי האם היו פעילות
לסביות בב.ל.ה ענו לי ארבעת הפעילים בארגון תשובה חיובית ,אך לרוב לא הצליחו לזכור את

 30הסמן מדבר על יציאה מארון האיידס ,לא ההומוסקסואלי .בשיחתי עימו הוא סיפר לי כי ,אז וגם היום ,שני
הדברים שונים וקשים ולרוב יש מרווח זמן גדול ביניהם.
 31רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102

15

שמותיהן .רק בראיונות האחרונים התחילו לעלות שמות של פעילות ,במיוחד שתיים ,עו"ד חגית
לרנאו אשר היתה פעילה מאוד במאבק משבר התרופות ,ולובה פיין אשר היתה פעילה באגודה
ובב.ל.ה .צוינה גם מיכל עדן ,אשר היתה נציגת מרצ במועצת העיר בתל-אביב" :מיכל היא נציגת
הקהילה הראשונה שנבחרה לתפקיד ציבורי בעיריית תל אביב ברשימת מרצ ,היא היתה האיש
שלנו בעירייה 32".בנוסף ,בוויגסטוק  ,'06אחד מהשיאים של הארגון והמאבק בפרט ,והקהילה
הגאה בכלל ,היו אלו הלסביות אשר הנהיגו את הירידה לכביש לאחר שהמשטרה רצתה לסגור את
האירוע מפאת רעש .על כך ארחיב בפרק על וויגסטוק.
הולדנגרבר זוכר כי בתחילת הפעילות הידע לגבי מחלת האיידס ודרכי ההידבקות בה היה
בחיתוליו לכן העבודה היה כלפי לסביות גם כן:
" ...אז עשינו את הברושורים הראשונים ,שהיו איתם כל מיני אנקדוטות.
לדוגמא ,פתאום עשינו ברושור עם לסביות ,והתייעצנו עם הלסביות ,והן החליטו
שכמו שאצלנו יהיה כתוב זין ,אצלן יהיה כתוב כוס ,מה שהפך להיות אירוע מאוד
גדול בקהילה הלסבית ,עם מכתבים מאוד זועמים ל ...היה להן ירחון כזה ,הקו
הסגול ,לא יודע .ובסוף אני הייתי הגבר הראשון שהרשו לו לכתוב מכתב לירחון ,כדי
להסביר למה ,שלסביות מתנדבות החליטו שזה סוג הדיבור שאנחנו רוצים להציע .אז
היה דיבור שלסביות צריכות גם כן להשתמש ב ..במקום קונדום ,במשהו כזה
מלטקס ,כי אז היה דיבור שמציצות יכולות להעביר איידס .כל ירידה נחשבה
למסוכנת ,נשים אמורות להשתמש בכפפות גומי כל הזמן וביריעות לטקס33".

פרומר זוכר את השפעתן של הלסביות על הדיונים בישיבות ואת גישתן כלפי החומרים הכתובים
שתכננו להוציא" :ד' ,לסבית מיליטנטית ,שגרמה לזה שכל העלון הראשון הכל היה סלשים)....( .

זה היה מאוד אופייני אז למה שלסביות תפסו בתור מאבק פמיניסטי .כל העלון "את1אתה
צריך1צריכה לשים קונדום בשביל שתוכל1י להגן על עצמך" 34"...הסמן מתאר את הדיונים הללו
כך" :היה ויכוח מאוד גדול .היה בב.ל.ה דואגת לסביות שאמרו שחייבים להמציא חומרי הסברה
ללסביות .הצרחות אצלנו שהיו "לסביות לא נדבקות באיידס" הסבירות שלסבית תדבק באיידס
הוא מאוד קטן .בהנחיות של ה health man guide35בניו-יורק ההוראות ללסביות איך להימנע

 32אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
 33נועם הולדנגרבר (מקים ויו"ר ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
 34אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
 35הסמן מדבר על המדריך שהוציא ארגון ה Gay Men’s Health Crisis -שהוקם בניו-יורק בשנת  ,0063והיה הארגון
הראשון שנתן שירותי איידס לקהילה הגאה והינו ארגון איידס הוותיק ביותר בארצות-הברית .הארגון נחשב
למקצועי ביותר בתחומו בזמנו ,והמדריך שלו נחשב למעודכן ביותר עם ההנחיות למניעת הדבקה ודברים נוספים על
המחלה עצמה .להרחבה על הארגון ראי ,]accessed: September 29, 2013[ http://www.gmhc.org/ :או את ה-
" "Gay Men’s Health Crisis recordsבאתר הספרייה הציבורית של ניו-יורק:
accessed: September 29, [ http://www.nypl.org/sites/default/files/archivalcollections/pdf/1126.pdf
.]2013
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מהדבקה באיידס הן היו פשוט שיא הגיחוך .כלומר זה היה ברמה של קחי קונדום תחתכי אותו
לשניים ,תדביקי אותו ותלקקי .סליחה על הביטוי

הגס36".

בשאלת הסולידריות בין לסביות להומואים קיבלתי תשובה זהה מכל מרואייני .הטענה שעלתה
היתה כי זהו לאו דווקא חשיבות המאבק הפוליטי שחיבר ביניהם ,או הדאגה מהידבקותן (כי
אחרי שלב מסוים ,כבר התברר כי הסיכון נמוך בהרבה להידבקותן של לסביות באיידס) ,אלא היה
זה דווקא החיבור החברתי-אנושי שהיווה את החיבור בין הקבוצות .הסמן ,שכבר כתבתי בפרק
קודם את דעתו על מושג הקהילה ,תיאר זאת כך:
"עדיין ,למרות שלא היתה קהילת להט"ב היו המון הומואים עם חברות
לסביות .עדיין היו חיבורים ואני חושב שזה נבע מהחיבורים האישיים .כמו בארה"ב.
זה לא העניין של קהילה ביחד ,אלא של חברים שדואגים אחד לשני ,באופן טבעי.
החברות הלסביות שלי נולדו מחברות ,לא בגלל שאנחנו ב"קהילה אחת וחייבים
לביות ביחד" ,אלא כי אנחנו חברים ואנחנו דואגים אחד לשני .גם היו כל מיני דיונים
לגבי האגודה באותן שנים שהיא היתה יותר הומואית מאשר לסביות ואז הקימו את
קל"ף כאלטרנטיבה לאגודה שהיא בעיקר גברית .למרות שהדר נמיר היתה יו"ר לפני
אבי סופר .אחוות אחים-אחיות ,אם תרצי לקרוא לזה ,את רואה את זה לאורך שנים
גם בוועד ,בוועד עבדו הומואים ,לסביות ,סטרייטים ,כלומר ,ברמת הנהלה ,ברמת
צוות מנהל ,ברמת המתנדבים .אני חושב שזה כמו בארה"ב ,אנחנו עוזרים לחברים
שלנו .אנחנו באים לא כי מישהו קרא לנו לדגל37".

הולדנגרבר מוסיף שלמרות שהוא מבין שזה יכול להיות מפתיע החיבור בין לסביות לבין
הומואים ,בישראל זה דווקא שונה ואפשרי:
"אני חושב שיש פה המון הומואים שהחברה הטובה שלהם היא לסבית.
והמון לסביות כאלה .יש פה זוגיות כאלה שלא קיימות בעולם ,חלק מחברות .אולי כי
חלקנו גדלנו בעיירות ,מושבים וקיבוצים וזה מי שהיה .יש פה משהו שהוא קורה ככה
הרבה פעמים .יחסית יש הרבה פעמים ,יש קהילה לסבית פמיניסטית שכמעט נגד
הקהילה או שלא יושבות ביחד עם הקהילה ההומואית ,שהיא יותר מאצ'ואית .ויש
לזה אלמנטים גרועים בעיני כי רוב הלסביות פה הולכות למכון כושר לובשות קלווין
קליין ויש אימוץ של המודל ההומואי יתר על המידה ,לטעמי האישי .אבל יש פה את
הזליגה הזו באופן מהותי וגם בב.ל.ה זה היה ככה .כאילו שותפים למלחמות .אנחנו
שותפים למלחמות38".

הולדנגרבר מוסיף על הסברו של הסמן אבל עדיין מראה לנו שזהו מאבק של "אנחנו מול הם"
שניהלה הקהילה הגאה.

 .4פעילות ב.ל.ה דואגת בשנות ה'09-
פעילותה של ב.ל.ה דואגת לאורך השנים התרכזה סביב מספר פרויקטים שונים ,אשר ביצעו הלכה
למעשה את הקו האידיאולוגי של הארגון וחיברו בין המעגלים החברתיים השונים .כל פרויקט

 36רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
 37שם.
 38נועם הולדנגרבר (מקים ויו"ר ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
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חיבר וקשר בין מעגלים שונים ,ובכולם התבטאה השפה הייחודית של הארגון אשר שם לעצמו
למטרה לומר את האמת לגבי איידס והקהילה.

.1.2

חומרי הסברה

הפרויקט הראשון שב.ל.ה עשתה היה יצירת מערך הסברה המיועד להפצה בקהילה הגאה.
בראיונות השונים דובר על ברושורים ,פליירים ושאר מנשרים שהוציאה ב.ל.ה וחילקה ברחבי
העיר .היו מספר אחראים על הפקת החומרים הללו ,ביניהם אורי ינץ ופרומר.
הולדנגרבר מספר כי הגישה הרווחת להסברה בנושא לאיידס בתקופה היתה "הגישה
הארוניסטית" של הוועד .גישה זו יצרה קו הסברתי מאוד מסוים ,בו השתמשו בשפה רפואית
ונקייה .אחת ההחלטות הראשונות שהתקבלו בב.ל.ה היתה לעסוק בהסברה בצורה שונה ,כמעט
מנוגדת לזו של הוועד:
"באותה תקופה גם היתה ,היתה חוויה מוזרה ,הינו באמת קבוצה מוזרה ,של
פעילים עם המון רצון טוב אבל בעצם ...מכיוון שהוועד היה נורא מחובר לבתי
החולים וזה ואנחנו רצינו להתעסק בהסברה ובתמיכה לנשאים ,אבל היינו קצת לא...
לא ידענו איך לפעול כל כך .ואז החלטנו שאנחנו קודם כל נוציא ברושור להומואים
ולסביות .באותה תקופה לא ידעו מה זה אומר לגבי לסביות .ומכיוון שחצי
מהמתנדבות היו לסביות שמאוד היו בעניין ,אז החלטנו להוציא אותם גם ללסביות.
הם היו מאוד צבעונים .אלו הברושורים הראשונים שהחלטנו לכתוב 'זין בתחת',
'למצוץ' ,אין 'אוראלי'' ,אנאלי'39".

פרומר מסביר כי עיקר העבודה בנושא ההסברה היתה להיות עם יד על הדופק של הקהילה.
בפגישות של ב.ל.ה נערכו כל הזמן דיונים על מנת להבין את מצב הקהילה -כמה אנשים נדבקו,
למה אנשים עדיין נדבקים ,מה הבעיות שקשורות לכך .מתוך דריכות זו ,של הבנת הקהילה והלך
הרוח הנוכחי שלה ,יכלה ב.ל.ה לייצר חומרים רלוונטיים ללא קושי:
" ...מתישהו הגענו למסקנה שאנשים שואלים כל הזמן אנשים אחרים אם הוא
נשא או לא נשא? שאנשים הגיעו למסקנה שהם צריכים להיזהר ,אבל הם לא נזהרים
על אוטומט ,אלא כאילו משליכים את השאלה החוצה וחושבים שזה מספיק .אז
כיוונו קמפיינים ,מסעות הסברה ,כל פעם היינו עושים איזשהו פלייר או מדבקה
והיינו חושבים איך עושים את זה ,שמכוון לבעיה הזו ...צריך לעבור על החומרים כדי
לראות איך המחשבה שלנו עבדה .איזה בעיות זיהינו בקהילה ואיך העברנו את
המסר .לדוגמא עשינו קמפיין אחד שראו נגטיב של חמישה אנשים בשחור לבן
וחמישה אנשים בתמונה הפוכה של לבן שחור והיה כתוב מתחת לזה 'פוזיטיב נגטיב,

מה זה משנה כל אחד יכול להיות נשא .תפסיקו להתעסק בניחושים ,תעשו מין
בטוח'40".

הסמן מספר כי חומרי ההסברה היו עבודה מדהימה ,והצלחתם נבעה בכך שדיברו בשפה כנה
וישירה " :זה דיבר בשפה שאנשים מדברים ,בשפה שהומואים דיברו .אז החל להתפתח שפת
 39שם.
 40אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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"אבן-שושנה" 41.מילון אבן-שושנה ,הומואים מדברים בנקבה .זה אז התפתח .אורי דיבר וכתב
בשפה של הומואים ,לא בשפה מתנשאת ,לא של גוף בריאותי .השפה ,העיצוב ,הפרוספקטים,
הפלקטים ,הפוסטרים היו מדהימים .עבודה יצירה

מדהימה42".

המושג "שפה שאנשים מדברים" חזר רבות בנושא חומרי ההסברה של ב.ל.ה וזוהי דוגמא
מובהקת לרצון שלהם ליצור חיבור בין אלה המועדים ביותר להידבק בה ובין מידע יעיל ואמין
המסביר כיצד לא להידבק בה .גם למתבונן מן הצד הברושורים נראו רלוונטיים וטובים ,אפילו
שלעיתים נראו בוטים מידי ,סופר מספר על הברושורים:
"זו לא היתה שפה גסה ,זו היתה שפה שאנשים מדברים .בני אדם לא אומרים
מקיימים מנע מיני ,בני אדם אומרים להזדיין .אז הם דברו כמו שמדברים ,זה נהדר.
אני לא חושב שצריך לעשות ברושורים אחרת .הגיל הממוצע שאליו זה פונה יורד ,כי
אנשים יצאו אז בגיל  21והיום יוצאים בגיל  ,05וילד בני  05לא אומר מגע מיני והוא
לא יודע מה זה מגע מיני ,כי הוא לא מקיים מגע מיני ,הוא מזדיין .אז צריך לדבר
איתו .זו שפה נפלאה .היו כאלה צפודים ,כאלה צדקנים שזה מאוד זעזע את נימי
נפשם ,אבל מזעזוע נימי נפש עוד אף אחד לא מת ,מאיידס כן .אז אין לי שום בעיה עם
זה .שיזדעזעו .יפי הנפש ,מה זה?? 'מין אוראלי' ,ילד בין  05לא עושה מין אוראלי ,הוא
עושה דברים אחרים .לכי תסבירי לילד בן  07קצת מעושן וקצת שתוי במועדון עם
רעש של  61דציבלים על מין אוראלי ,צריך לדבר לילדים .לא ,אני חושב שהם עשו דבר
נהדר ,הם הפכו את זה למאוד נגיש .בעיקר שהם דיברו על עצמם ,זה לא היה מומחים
שבאו לדבר ,זה אנשים שדיברו בגובה העיניים .אני ואתה כזה43".

מדבריו של סופר ניתן להבין כי היו אנשים שלא הרגישו בנוח עם שפה זו באגודה ,אך שקולות
אלה היו מעטים ולא מנעו את הוצאת והפצת הברושורים.
הברושורים היו דוגמא מובהקת לנסות לחבר בין המעגלים השונים שאותם תיארתי מקודם .זו
היתה קריאה ברורה מצד מעגל הנשאים אל עבר מעגל הקהילה הגאה ,ושימוש בשפה הישירה עם
העגה הפופולארית בקהילה ,היה ניסיון ברור ליצירת קשר ולשכנוע.
מלבד חומרי הסברה אשר נועדו למנוע הידבקות באיידס ופנו לכלל הקהילה הגאה ,היו גם
חומרים אשר כוונו לחולים ונשאים הקיימים כבר בקהילה .עם הצטרפותו של הסמן לב.ל.ה הוא
החליט ליצור מדריך שימושי לנשא ולחולה" :אני לקחתי על עצמי משימה ...לקחתי על עצמי
ללמוד איידס עד הסוף .הזמנתי מלא ספרים מחו"ל .מלא מאמרים .אמרתי אני רוצה להכיר את
נושא האיידס על בוריו .את כל הכיוונים האפשריים ...אני ...כתבתי ספר הדרכה על יש חיים אחרי
איידס .הצלחתי לגייס מאחת מחברות התרופות כסף .הדפסנו אותו ב  3111עותקים וחילקנו אותו

 41לימים" ,מילון אבן-שושנה" הפך למדור בעיתון "הזמן הוורוד" ,אשר כתב רונן פארי.
 42רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
 43אבי סופר (יו"ר האגודה בשנים  ,)'08-'02ראיון אישי 33 ,בספטמבר .3102
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בכל מרפאות האיידס .כלומר זה אמר :נדבקת? מה עושים .מסוג הספרים שהאמריקאים קוראים
להם  .how toכל הסוגיות של בריאות ,ביטוח לאומי ,לספר או לא ,רפואה אלטרנטיבית ,סקס .כל
התחומים 44".את החוברת שהסמן הוציא" ,יש חיים אחרי  45"AIDSניתן לקרוא כאירוע נדיר ,בו
נאסף כל החומר הקיים על המחלה ועל דרכי התמודדות עם המחלה ,בכל מישורי החיים .החוברת
בעלת שפה בהירה וישירה שאינה מתעלמת מהבעיות החברתיות שנוגעות להתמודדות עם
המחלה ,דוגמא לכך מופיעה בפרק על התמודדות עם היבטים הרפואיים של איידס ,תחת כותרת
רופאי-השיניים ומחלת האיידס" :תחום אחד שבו קיימת בעיה קשה הוא רפואת-השיניים .נשא
מסווג ,על-פי כללי רפואת השיניים ,כ"חולה בסיכון גבוה" ...רבים מרופאי-השיניים מסרבים
לטפל בנשאים .מובן שזה בניגוד לחוק ולכללי האתיקה הרפואיים .ניתן להגיש תלונה במשרד
הבריאות נגד רופא-השיניים ,המסרב להעניק טיפול רפואי לנשא .אך השאלה היא ,האם שווה
להתעקש?" .לאחר מכן ,מסביר המחבר איפה ניתן לקבל טיפול טוב יותר מרופאי-שיניים אשר
מוכשרים לעבוד עם נשאים וחולים קשים אחרים .הפרק נחתם כך" :זכרו רק דבר אחד ,ואל
תיעלבו מזה :אתם תמיד תטופלו אחרונים ,כי התקנות קובעות שאחרי טיפול ב"חולה בסיכון
גבוה" יש לחטא את

מרפאת-השיניים46".

מחוברת מידע זו עולה שוב אותו רצון לעזור לחבר בין המעגלים השונים הקושרים למחלה ומאבק
באיידס ,בין החולים והנשאים לבין קהילתם הגאה ,בין החולים והנשאים לבין סביבתם הבריאה,
ובין מעגל הנשאים עצמו ,אשר לרוב הורכב מחולים ונשאים אשר התקיימו בניתוק מסוים ממעגל
תומך וקהילתי .הגישה הישירה של חוברת זו נאמנה לסגנון הייחודי של ב.ל.ה ,סגנון לא מתפשר,
אמין וכנה ,כלפי כולם.

.1.1

קפה פלוס

את קפה פלוס הקימה ב.ל.ה בשנת .0004היה זה למעשה הפרויקט הגדול הראשון של הארגון.
הפרויקט היה בית-קפה אשר יועד בראש ובראשונה לנשאים אך גם לקהילה שלהם -משפחה,
חברים או בני ובנות זוג .לפרויקט היו מספר גלי פעילות ,עם הפסקות ביניהם .הרעיון של יצירת
בית קפה לנשאים היה רדיקלי בזמן בו לא היו שום מסגרות חברתיות לחולים ונשאים .מלבד

 44רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
 45מרקורי בטה [רמי הסמן] ,יש חיים אחרי  ,AIDSבהפקת ב.ל.ה דואגת ואגודת ההומואים ,הלסביות
והביסקסואלים בישראל ,תל-אביב.0006 ,
 46שם.00 ,
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האפקט החדשני בפרויקט היה בו ניסיון ליצור חיבור רחב יותר בין מעגלים .לא רק חיבור בין
הקהילה לבין הנשאים ,כמו בחומרי ההסברה ,אלא חיבור בין חולים ונשאים לקהילה הבריאה,
באמצעות יצירת מרחב פתוח נעים ומאפשר בו נשאים וחולים יכולים לבלות ללא שיפוטיות
חיצונית וללא סטיגמות חברתיות .עצם הפקת הפרויקט היה חיבור ראשון בין מעגל הנשאים לבין
מעגל הקהילה ההטרוסקסואלית והבריאה ,באמצעות התרומות שנאספו לפרויקט ,בין אם אלה
עוגות ,כלים ,רהיטים ,הרצאות והופעות תרבויות.
הולדנגרבר מספר שתחילת הפרויקט לא היתה כזו הצלחה" :שנה היינו קבוצה שישבו פה ,פעם
בשבוע ...באגודה בנחמני .ישבו שני מתנדבים עם ארבעו עוגות של אורנה ואלה וכרסמו אותם לבד
עם כפית כי אף אחד לא בא ...אנחנו אמרנו איפה הנשאים .אנחנו פה לבד ,מי שצריך לעשות את
המלחמה האמיתית זה הנשאים ..שיבואו אנשים שיגידו "אני נשא" זה היה המטרות מבחינתי
להעלאת המודעות שלי .שלא יהיה קשה בזיון להגיד "הי שמים קונדומים" ולא יהיה ...שמישהו
יבוא ויגיד לי "שלום אני נשא" וילחץ את ידי וזה יהיה בסדר ,זה מבחינתי היו

המטרות47".

הגל השני של קפה פלוס התחיל עם הגעתו של דור המתנדבים הנשאים ,שלפי הולדנגרבר הביא
איתו אנרגיה חדשה לארגון והגדיל את הפעילות .הולדנגרבר מספר על המעבר בין התקופות:
"הקפה התחיל לצמוח מזה שביקשנו ,עברנו בכל בתי הקפה בעיר ,לכל בית
קפה היתה לו תורנות של לתרום לנו עוגות ,עד שהורדנו את כמות העוגות כי שני
מתנדבים על ארבע עוגות זה היה קצת הרבה .ובערך חצי שנה-שנה היינו יושבים
משעה (בשישי או שבת בצהריים) ..ואף אחד לא הגיע .החברים שלנו שמעו שיש עוגות
טובות ובאו אחרי חצי שנה החברה של אבינוף ועוד איזה קבוצה התחילה להגיע...
השינוי היה חילול של ההכרה ,אומרים משהו  311פעם אז זה נכנס .יש בית קפה...
בתור איש עם חזון ,אני כל הזמן אמרתי שצריך לשבת ולחכות והם יגיעו' .הם',
המסתוריים ...הקפה התחיל לצמוח .חלק מהמתנדבים אמרו שאנחנו רוצים להיות
בבלה .זה היה הדור של אבינוף ואורי ינץ ,דוני ...בהתחלה הגיעו מיקס של אנשים,
אני לא הייתי מאוד צמוד לקפה ,היה לי עוד דברים .מיקס של אנשים ,חברים שלנו
וחברים שלהם ואולי מישהו מהם .התחילו להגיע אנשים בעננים .מי נשא ומי לא..
אבינוף הגיע ,אם אני זוכר טוב ,עם אורי וגיל שהיה חבר שלי ממקום אחר ושמע על
הקפה מישהו אחר .הגיעו קבוצה של אנשים ולאט לאט הסתבר שחלק מהם הם
נשאים ,הם יצרו קבוצה תמיכה קלות ,והיתה כמיהה לנשאים לפגוש נשאים אחרים
ולא בתור לקופת חולים ,ואז הם הגיעו ואמרו 'שלום אני נשא' ואבינוף היה אחד
הדמויות הראשונות .אני בעיקר זוכר את אבינוף ואת אורי ,ואת דוני בשלב מאוחר
48
יותר".

אבירם גרמנוביץ מספר על הגל השלישי של בית הקפה:
"אני נכנסתי לפעילות רק ב 05לבלה .כאשר חזרתי מסדנא של רושל 49בהולנד,
הרגשתי שיש לי מספיק כוח .ומה שקרה ,זה שלפני שנסעתי ,עוד היתה ההתדרדרות
 47נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
 48שם.
 49מנחת סדנאות של התמודדות עם אובדן אשר עזרה לגרמנוביץ בהתמודדותו עם גילוי המחלה.
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של קפה פלוס כפי שהוא נוהל אז .הסיבה היתה שחיקה ,אבינוף ניסה לארגן את זה
כל שבוע .לדעתי זו היה טעות ,כי לא חשבתי שיהיה לזה מספיק ביקוש לפעם בשבוע
פעילות .וחוץ מזה ,כבר שהייתי בהולנד ...לפני שנסעתי החלטתי שאם אני ארגיש
מספיק טוב ,כשאני אחזור אני אראה איך אני יכול לעזור לאבינוף .כשחזרתי מחו"ל
כבר לא היה קפה פלוס ,הם סגרו את זה .התחלתי לעשות בירור באגודה ,מי עשה
ואיך .הכרתי את אבינוף אבל הייתי צריך להבין ממה זה מורכב .ואז בניתי בעצמי
תכנית חדשה לקפה פלוס .היא היתה במתכונת שהעתקתי חלקית מפורמט בהולנד...
היתה לנו תמיד הרצאה כללית שקשורה באיידס איכשהו .זה יכול היות 'אופנה
ואיידס'' ,קולנוע ואיידס'' ,מריחואנה ואיידס' ,תרופות עוד לא היו ב .'05בקיצור ,כל
חודש היה מגיע מרצה אחר ,נותן הרצאה של גג  41-45דקות ,לפעמים פחות ,עוד 01
דקות שאלות ,וטראח הייתי חותך את זה .המפגש היה באגודה והוא הלך והתרבה.
המפגשים בעצם ברובם היו בין  51-61איש שזה הרבה מאוד יחסית להתקהלות של
אנשים עם  HIVמגיעים ביחד .לא תחמתי את זה מעולם ל' -רק אנשים עם איידס',
אמרתי שזה לאנשים עם איידס וקרוביהם .מהתחלה זה היה המודל ,אמרתי אני לא
רוצה לעשות הפרדות .כי לפני זה היה רק לנשאים ,אמרתי אין מצב ,אם מישהו רוצה
לבוא עם אמא שלו ,אח שלו ,או הבן או בת זוג שלו ,הדלת חייבת להיות פתוחה .ואז
זה גדל .גייסתי יותר ויותר בתי קפה שתרמו עוגות .היו לי  03מתנדבים קבועים
שעבדו איתי במשך השנתיים ,היינו צוות בעצם ,זה לא רק אני .זה צוות שעבד ביחד
ואני ריכזתי את הפעילות שלו50".

לקראת שנת  '07גרמנוביץ רצה לסיים את תפקידו כרכז הפרויקט ,שהמשיך עד שנת '06
במתכונתו בבית האגודה אשר ברחוב נחמני .את סוף הגל השלישי של קפה פלוס מתאר גרמנוביץ
כך:
" ...אני פרסמתי למשך לפחות חודשים שדרוש לבלה רכז לקפה פלוס בתוך
בלה דואגת .אף אחד לא לקח את המושכות ואז בעצם חמישה מתנדבים מהחבורה
הקבועה של הפעילים איתי אמרו שהם ייקחו את זה ביחד ומה שעשינו זה בעצם,
עשינו פילוח של התפקידים ,כאילו ממה זה מורכב  -מישהו צריך לדאוג לאומן,
מישהו צריך לדאוג למרצה ,מישהו צריך לדאוג לקפה ,לעוגה והם פשוט עשו ביניהם,
שיווק ופרסום והכל ,ועשו ביניהם את החלוקה .והריצו את זה לפחות שנה עוד .זה
המשיך עוד לרוץ שם .אחר כך זה כבר התחיל לדעוך .זה הפסיק לגמרי ובשלב הרבה
יותר מאוחר אני זוכר שהחיו את זה מחדש ואת זה אני לא יודע אם יש מי שיספר לך
על זה ,על קפה פלוס שנפתח בנחלת בנימין ...לא זוכר מי ארגן את זה51".

בקפה פלוס ניתן לראות נקודת חיבור בין נשאים ובין אלה שאינם נשאים ,מה שלא היתה מטרה
מובהקת של ב.ל.ה אך כן נכנס תחת הכותרת של "יצירת קהילה תומכת" .בקפה היו למעשה את
כל נקודות החיבור האפשריות :בין נשאים לבין לא נשאים ,בין הומואים לבין לסביות ,בין
הקהילה הגאה לבין סטרייטים ,המקום קיבל את כולם .יצירה של מקום המכיל גם נשאים וגם
את סביבתם המידית (משפחה ,בני ובנות זוג וחברים) היה שלב חשוב במהלך של הכרת וקבלה
בנשאים ובחולים ,לתת להם מקום בקהילה אשר ירגיש להם מוכר וביתי ,אשר יקבל אותם כמות
שהם בלי שיפוטיות או ביקורת .לפי הדברים שנאמרו לי ,כך אכן היה הדבר ,והקפה הפך להצלחה.
ניתן לראות כיצד דפוס הדחיקה של המעגלים מתחיל להתערער כתוצאה מהפעילות השוטפת של
ב.ל.ה ,קשה להשליך בושה ודיכוי כאשר קיימת הכרה הדדית והפנמה.

 50אבירם גרמנוביץ (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 38 ,בספטמבר .3102
 51שם.
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.1.2

וויגסטוק

הוויגסטוק היה הפרויקט הכי נוצץ ומפורסם שעשתה ב.ל.ה בכל שנות פעילותה .זה היה אירוע
גיוס כספים שנתי שהורכב כולו ממסיבה והופעות דראג בגן העצמאות .הוויגסטוק הראשון היה
ביוני  .0005הפרויקט המשיך להתקיים עד שנת  3113ואף חזר לפעולה בשנים האחרונות על-ידי
הוועד .יש שרואים בו את תחילת מצעי הגאווה בתל-אביב .הפרויקט הופק על-ידי ב.ל.ה בתקופה
בה קפה פלוס כבר היה פרויקט יציב וה"ברושורים" השונים המשיכו לצאת .נראה כי זו היתה
עליית מדרגה מבחינת היכולות האירגוניות של ב.ל.ה ושם את הארגון הקטן על המפה.
הוויגסטו ק היה אירוע למען גיוס כספים לב.ל.ה ולמאבק באיידס ,אך לאירוע זה משמעות נוספת,
זה היה האירוע הפתוח הגדול הראשון של הקהילה הגאה ,בו נכחו כ 2111-איש ואישה בגן
העצמאות .לפי כל הראיונות ,נראה שלא היו שם אנשים שאינם מהקהילה 52.האירוע היה יום
שלם של הופעות דראג ,עם תקליטנים ומסיבות .גיוס הכספים באירוע נעשה בצורה לא מסודרת
באמצעות בקבוקי מי-עדן גדולים ,וגויס סכום גדול של כסף ביחס לתקופה ,של כ 08-אלף שקלים.
הפרסום לאירוע היה מאוד ממוקד ,ונעשה רק ברחבי תל-אביב באמצעות פליירים קטנים ויחסי
ציבור ממוקדים לקהילה .כלל העבודה על הוויגסטוק הראשון היה כשלושה חודשי עבודה
וההצלחה היתה מעבר למצופה.
הרעיון של הוויגסטוק הובא ארצה על-ידי פרומר מניו-יורק .הפסטיבל החל בשנת 0061
ובמתכונות המקורית היה מעין מסיבת סוף קיץ של הקהילה הגאה בניו יורק ,אך כאן רצו לשנות
את אופיו .פרומר מספר:
" ...אבל זה 53לא הספיק לנו כי רצינו משהו גדול .משהו שמשלב גיוס משאבים
לכל הפרויקטים האחרים .משהו שפונה לקהילה שמשלב גם הסברה וגם תמיכה .איך
עושים את כל זה? ישבו צוות ב.ל.ה ובגלל שזה צוות קטן וכולם מתנדבים ,מגיעים
לרעיונות גדולים .אמרנו בואו ניקח את הדבר הזה שקוראים לו וויגסטוק שהיה קיים
בניו יורק עם ליידי באני ,ונעשה לו טרנספורמציה )...( .רצינו להפוך אותו ,לתת לו
מטרה ,אג'נדה .את האג'נדה שלנו ,לעשות אירוע דראג ,דראג קווינס ,של הופעות
דראג ,שזה מאוד מזוהה כמשהו קהילתי ולתת לו אג'נדה שמאחוריו כאג'נדה של
קידום מודעות לאיידס ,שינוי מודעות הגברת מודעות לעשות שם דוכן גדול של
הסברה להשתמש בבמה הזאת להחדיר מסרים54".

 52הולדנגרבר ציין שיום הגאווה (האירוע שארגנה האגודה בגינת שינקין ובגן מאיר היה יום "להביא את ההורים" ,אך
הוויגסטוק היה אירוע בלעדי של הקהילה .מתוך :נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי0 ,
בספטמבר .3102
 53פרומר מתכוון לפעילות של ב.ל.ה שכבר התקיימו בשטח ,חומרי ההסברה השונים וקפה פלוס.
 54אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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הוויגסטוקים השונים הצליחו לגייס כספים רבים מה לעיתים יצר עימותים בפוליטיקה העדינה
שהתקיימה בין ב.ל.ה ,לבין האגודה ,ארגון הגג שלהם .הולדנגרבר ,שהיה פעיל עד הוויגסטוק
השני ,מספר" :הצלחנו לגייס כסף מה שגרם לבעיות אחר כך ...כי האגודה הבינו שאנחנו נכס
כלכלי .שאנשים לא מוכנים לתרום לאגודה אבל הם מוכנים לתרום לאיידס .באופן שאנחנו עושים
את ההתרמה הזו ,עשינו וויגסטוק ואנשים הולכים עם בקבוקים ענקיים של מי עדן וממלאים את
הבקבוקים ...אנשים הולכים ככה בתוך הקהל .וזה עובד .כי אם מישהו קונה בירה ב 6שח אז הם
מוכנים לשים עוד  31ש"ח בבקבוק .וזה היה התקציב של בלה .לא היו תרומות מארגונים ,היה
אפשר להפקיד לחשבון של בלה אבל אף אחד לא עשה את זה .זה היה התרומות

העיקריות55".

הבחירה בגן העצמאות היתה אקט חשוב במסר שב.ל.ה ניסתה לשדר .כל המרואיינים ציינו כי
הבחירה בגן היתה טבעית וחכמה .פרומר מסביר את ההצלחה של האירוע כקשורה לבחירה
לעשותו בגן" :הקהילה חיפשה משהו משלה .לא מתבייש או מתחסד או מתחבא .עצם הבחירה של
גן העצמאות כיעד זו אמירה .שמצד אחד הוא מזוהה עם הקהילה בצורה אחת ופתאום נותנים
למקום את הכבוד שלו ,גם בצורה אחרת .מכובדת .שזה לא מוריד מהערך של המקום ,כאילו תוך
כדי אנשים הלכו ..את יודעת ,הסתובבו להם .אבל זה הוסיף עוד משמעות נוספת ,למקום.
תוכן 56"...הסמן מספר כי הבחירה בגן העצמאות היתה:
"רעיון מדליק .טבעי לחלוטין ...זה היה טבעי ,כי זה מקום מפגש הראשון של
ההומואים בת"א .זה היה טבעי לחלוטין לעשות את זה שם ...ברור ,אנחנו (ב.ל.ה) לא
מתביישים בכלום .ב.ל.ה גם ארגנה בזמנו הפנינג ביום הכיפורים הייתה מארגנת
הפנינג בגן העצמאות .היה פיקניק בגן העצמאות בערב יום הכיפורים .מאות אנשים
היו בהפנינג הזה .בלה לא הייתה מתייפייפת .היא לא הייתה צבועה .היא לא הייתה
מעמידה פנים .כן אנחנו הומואים ,כן אנחנו מזדיינים ,כן אנחנו אוהבים סקס ,כן יש
לנו איידס .אנחנו לא תחת מצג שווא .אנחנו לא תחת התפיסה הרווחת היום בקהילה
שכן יש לי טענות כלפיה של  ...straight actingאנחנו לא רוצם להיות כמוכם ,אנחנו
רוצים להיות כמונו .זה היה נורא בולט אז57".

הגן זוהה עם הקהילה הגאה ,וב.ל.ה ידעה אל מי היא פונה .הולדנגרבר מוסיף על דבריו של הסמן
ומדגיש כי עצם הבחירה של ב.ל.ה בגן העצמאות אפיינה את הפוליטיקה הייחודית שלה:
" ...אני כל הזמן הייתי בגישה שגן העצמאות זה המקום .לא גן מאיר ...כל
המיתולוגיה שלו ,זה המקום .זה המקום של הקהילה ,המקום האמיתי של הקהילה.
עוד לא היה אינטרנט ,גן העצמאות סומן כ ...אני חושב שיש משהו ב ..הפוליטיקה
ההומואית גם אז וגם היום ,במקום שהיא מהפכת את סמלי הגנאי לטובתה ,זה
התהליך החכם ...לדוגמא ,לקחת את המשולש הוורוד כסמל .הנאצים שמו אותו
עלינו ,אנחנו ניקח אותו .לא את דגל הגאווה ,בעיני המעבר אליו לא היה חכם .הגישה
 55נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
 56אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
 57רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
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הקודמת של הוועד ושל האגודה זה להפריד בין הדברים ,שאנחנו לא גן העצמאות.
אנחנו הומואים נורא נורא מודעים וחכמים ואינטליגנטים ואחרים .אנחנו באקדמיה
ובצבא ,אנחנו עוזי אבן ,זו עמדה ...כן ,לקחת משהו שאתה פגיע בו ,ושמים עליך את
האצבע ,ולהפוך אותו לתחושת החוזק שלך ...הוויגסטוק היה דוגמא .גם כי הוא
התנהל בגן העצמאות ,גם כי הוא אמר לנו יש קהילה ,כוח להגיד אנחנו נשאים ואנחנו
תומכים אחד בשני .זו היתה הפעם הראשונה שהקהילה התגייסה למען ,כדי שלבלה
יהיה תקציב .וזה הפעם הראשונה שעושים מסיבה ומאיידס עושים הופעות לאיידס.
איידס זה לא ..איידס זה משהו שאנחנו מתגייסים ועושים ממנו משהו קהילתי58".

הבחירה בגן מייצגת את הדינמיקה המורכבת בה פעלה ב.ל.ה .הניסיון שנעשה לגייס את הקהילה
למאבק באיידס ובכך להפוך אותה לקהילה תומכת ,כפי שחרטה על דגלה בתחילת דרכה ,הוא
למעשה פריצת הגבולות בין המעגלים השונים והמנוכרים זה מזה ,בתחילת דרכה של ב.ל.ה.
הבחריה בגן הפכה את המאבק באיידס ואת הנשאים באופן מובהק וציבורי לשייכים לקהילה
הגאה.
בוויגסטוק הרביעי ,שנערך ביום שישי ,ה 33-למאי  ,0006קרה מהלך שכנראה נחקק כזכור ביותר
בזיכרון הקולקטיבי של פעילי ב.ל.ה ושל הקהילה הגאה כולה .בשעה  06:21פנתה המשטרה
למנחם שיזף ,שהיה אז יושב ראש האגודה ,בדרישה לסגור את האירוע מפאת חילול השבת
והפרעה לשכנים .המשתתפים והמשתתפות באירוע לא קיבלו זאת בהסכמה .הדר נמיר ,מיכל עדן
ועוד מישהי עלו על הבמה וצעקו לרדת לכביש ולהראות למשטרה כי לא יצליחו לסגור את האירוע
שלהם .האירוע הפך לעימות אלים עם המשטרה ,בה חלק מהשוטרים עטו כפפות גומי .המשטרה
ניסתה לעצור חלק מן הפעילים על התפרעות (כולל את פרומר) ,והיו מהומות רבות .ההפגנה
שחסמה את צומת הרחובות הירקון וז'בוטינסקי ,החלה לצעוד לתוך העיר וסיימה בהתקהלות
גדולה בכיכר רבין ,שם אחד המפגינים 59עלה על תורן דגל ישראל ותלה עליו את דגל הגאווה.
האירוע סוקר רבות על-ידי העיתונות הגאה .כך תואר מה שהתרחש באירוע הוויגסטוק בעיתון
הזמן הוורוד" :לאחר שנודע לקהל שהמופע נפסק בשל דרישת המשטרה ,פרצו אלפיים הומואים,
לסביות וטרנסקסואלים לרחוב הירקון ,חסמו את הצומת ,התנגשו עם המשטרה ,ויצאו בתהלוכת
גאווה ברחובות תל אביב לכיכר רבין ,שם ,מתחת לבניין העירייה ,הונף דגל הגאווה .העיתונות
מיעטה לכתוב על האירוע ,כך גם הטלוויזיה .מי שלא היה שם ,לא הבין על מה פרצה המהומה .מי
שהיה שם ,לא ישכח זאת לעולם[]...זאת היתה הפעם הראשונה שהפגנה של הומואים ,לסביות
וטרנסקסואלים הפכה ממחאה מנומסת לאגרוף 60".בנוסף סוקר האירוע בעיתונות המיינסטרים,

 58נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
 59כנראה אורי ינץ.
" 60הסטונוול הישראלי ",הזמן הוורוד ,גיליון  ,30יוני .3 ,0006
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אך ניתן לו נפח סיקורי קטן ביותר ,ואופי הכתבות היה לא-אוהד בצורה מובהקת :כותרת בעיתון
מעריב ב 34-למאי  0006היתה "שוטרים בכפפות גומי  -נגד הומוסקסואלים" 61והתמונה המלווה
היתה של שוטרים בכפפות גומי מול מפגינים לבושים בשמלות דראג עם כפפות אגרוף.
החוויות מן האירוע רבות ומלאות בתיאורים .פרומר מספר כי התנהגות המשטרה ,ועטית
הכפפות ,היתה למעשה לטובתם" :הכל היה אייטמים .חיפשנו אייטמים והיה לנו אייטמים...
[ההפצה נעשתה על-ידי ,הוספה שלי – מ.ה ].התקשורת במקום .לנו זה היה אוכל ,מטעמים.
שהמשטרה באה לאי רוע של הסברה ומה שיצא זה הכפפות ,כי הם לא הבינו את המסר ולא נתנו
לנו להעביר את המסר 62".הולדנגרבר מספר כי היה זה רגע מאוד משמעותי ,בו לב.ל.ה היה נתח
חשוב ביצירת היסטוריה מקומית" :זה לא היה סתם .היכולת להגיד אנחנו חזקים ואנחנו מוחים
ואנחנו נעשה עד הסוף ,וזאת העיר שלנו גם ואי אפשר לשחק אתנו ככה .זה היה חלק מאותו
הכוח .זאת אומרת ...בלה הצליחה לסמל את הטלאי הוורוד שהפך לחזק ולא רק את דגל הגאווה.
במובן הזה הנתח שלה הוא מאוד

משמעותי63".

גם למתבונן מבחוץ האירוע נקלט כחשוב ,למרות היותו מקרי לחלוטין לדעתו .סופר מספר..." :
זה היה צירוף מקרים .פשוט המשטרה היתה קצת לא רגישה ,עלו על הבמה ,צעקו לרדת לכביש,
ירדו לכביש ,דנה זכתה ,אז הקהילה הרגישה קצת יותר חזקה וסתמו את הרחוב .דברים לפעמים
קוראים ממש במקרה ,אף אחד לא מתכנן כלום ואח"כ כותבים ספרים על הארבע שניות האלה
שנעשה המהפך בהיסטוריה .כן ,הדר נמיר עלתה על הבמה וצעקה מה פתאום כולנו נרד

לכביש64".

האירוע נחקק בזיכרון הקולקטיבי של הקהילה כ"מהומות וויגסטוק" 65,הגרסה הישראלית של
מהומות סטונוול אשר קרו בניו יורק בשנת  ,0080וממשיך להיות מוזכר עד היום כאבן ציון חשוב
במאבק הקהילה הגאה על נראות וזכויות ,בה האירוע מוזכר כ"מיתולוגי" 66וכמקור למצעדי
הגאווה:
"צריך לזכור כי אירועי הגאווה מתקיימים במועדים שונים ברחבי העולם.
בארה''ב מצעד הגאווה בא לציין את מהומות סטונוול המפורסמות בניו-יורק,
המקרה הראשון שבני קהילתנו ובראשם הטרנסג'נדרים והדראגיסטיות התקוממו
 61איתי אשר" ,שוטרים בכפפות גומי  -נגד הומוסקסואלים ",מעריב 34 ,במאי .0 ,0006
 62אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
 63נועם הולדנגרבר (מקים ויו"ר ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
 64אבי סופר (יו"ר האגודה בשנים  ,)'08-'02ראיון אישי 33 ,בספטמבר .3102
 65לפי פרומר ,היה זה יאיר קדר ,עורך עיתון "הזמן הוורוד" שטבע שם זה ,והפיץ אותו באמצעות העיתון.
 66רן הלחמי",רוצים לצעוד בתל-אביב NRG ",גאווה 00 ,ביולי :3118
.]accessed: October 7, 3013[ http://www.nrg.co.il/online/40/ART1/447/495.html
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כנגד ניסיונות הדיכוי של משטרת ניו-יורק  .גם לנו יש תאריך מקביל ,שלצערנו נמנעו
מלציין אותו – "מהומות הוויגסטוק" .ב 33-למאי  ,0006יום שישי בשעה ,06:21
עצרה משטרת תל-אביב את חגיגות "הוויגסטוק" ,בהפקתה של "בלה דואגת",
באותם ימים זרוע האגודה למאבק באיידס .גם כאן ,ביוזמת הדראגיסטיות
והטרנסג'נדריות ,ובהנהגתה של הדר נמיר ,יצאנו אלפים מבני הקהילה ממתחם גן
העצמאות והתיישבנו ברחוב הירקון על צומת הילטון .עצרנו את התנועה .כמעט
והפכנו ניידת משטרה .הלכנו מכות עם השוטרים והבענו את זעמינו על הדיכוי רב
השנים  .מאותו יום הבינו הגורמים הציבוריים כי הגייז בישראל אינם עוד חבורת
קוקיצות שניתן להתעלל בהם ,וכי כל מי שיתעמר בנו יהיה בטוח שתגובה עוד תבוא.
הגיע הזמן לקבל החלטה אמיצה כי אירועי הגאווה יציינו אירוע היסטורי זה ולהעביר
את המצעד ליום השישי ה 33-במאי67".

בסוף שנות ה '01-הוויגסטוק כבר הפך למסורת קבועה ,ואמניות ואמנים רבים השתתפו בו ,כולל
כאלה שאינם משויכים לקהילה

הגאה68.

האירוע הפך ממוסחר יותר ,עם חסויות של חברות

גדולות והפך גדול יותר ,ומסוקר יותר על-ידי העיתונות המיינסטרים בישראל .כך ניתן לראות
שעם סוף העשור הוויגסטוק הפך לאירוע מרכזי עבור הקהילה הגאה כולה .באירוע זה למעשה,
חדלה הקהילה להתנער ממחלת האיידס ונשאיה ,ואימצה את הנשאים באופן פומבי ואת המאבק
כחלק ממאבק הקהילה הגאה כולה .מדובר כאן שוב בערעור על פרקטיקה הדחיקה בין מעגל
הקהילה למעגל הנשאים.

.1.1

המאבק במשבר התרופות

המאבק במשבר התרופות היה המהלך היחידי שעשתה ב.ל.ה אשר לא פנה במובהק לקהילה
הגאה .זה היה מאבק ציבורי ,אשר התנהל בזירה הפוליטית-ציבורית של ישראל ,בכנסת,
בתקשורת ,בבית המשפט ,בהפגנות בגן הוורדים בירושלים ועוד .המאבק לא היה בלעדי לב.ל.ה.
וכלל קואליציה של ארגונים אשר נקראו "המטה של אירגוני האיידס" .הארגונים היו ב.ל.ה,
הוועד ,ארגון חיפאי קטן ועוד ארגון בשם "פרויקט השמות" 69.את מטה המאבק ריכז הסמן,
מטעם ב.ל.ה .המאבק התחיל בשנת  0008עם תחילת הדיונים על שינוי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי ,הוא הסתיים עם הכנסת ה"קוקטייל" לסל התרופות .צו מניעה זמני שניתן על-ידי בית
הדין האזורי לעבודה של תל אביב חייב את כל קופות החולים לספק את התרופות לכל מבוטחיהן.
האיידס הוכרזה כמחלה קשה ,מהלך שחייב את הממשלה לממן במלואם את הטיפולים לנשאי

 67רמי הסמן" ,סתם חבורה של הומואים מתחפשים NRG ",תרבות 03 ,ביוני :3115
.]accessed: October 7, 2013[ http://www.nrg.co.il/online/5/ART/945/387.html
 68רונית מוזיקנט" ,וויגסטוק  ynet ",3111מוזיקה 04 ,בספטמבר :3111
.]accessed: October 7, 2013[ http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-113333,00.html
" 69פרויקט השמות" ,או בשמו השני "פרויקט שמיכת הזיכרון" היה פרויקט אשר התעסק בהנצחת הנפטרים
מהמחלה על-ידי יצירת מרבד עצום העשוי מפיסות רקומות עם שמות כל הנפטרים .הפרויקט הוא אמריקאי במקור,
ולא נחל הצלחה גדולה בישראל .להרחבה ,ראי את אתר הפרויקט בשם ":"The AIDS Memorial Project Quilt
.]accessed: October 7, 2013[ http://www.aidsquilt.org/
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הנגיף 70.החלטה זו של שר הבריאות ושר האוצר התקבלה בדצמבר  ,0007והיא סימלה גישה
חדשה ביחסה של המדינה לנושא האיידס.
הסמן מתאר את הבעיה הקיימת" :מה שקרה שחוק ביטוח ממלכתי נכנס לתוקף מינואר  .'05לא
היה מנגנון עדכון תרופות לסל ,בחוק .נדמה לי ב 08טרשת נפוצה זכו בבית משפט אבל הבעיה לא
הייתה שם .הבעיה הייתה של כל מדינת ישראל .כלומר הייתה בעיה שתרופות שהמתינו לכניסה
לסל היו בעיקר הדברים הכי מתפתחים ,חדשניים זה היה איידס ,סרטן השחלה ,תרופה לסכרת
נעורים ,תרופה לסכיזופרניה ותרופה לאלצהיימר ...בראשון לדצמבר ביום האיידס הבין לאומי
קופת חולים כללית הודיעה שהיא מפסיקה לחלק תרופות גם .היה לנו מצב שחוץ ממכבי כל
הקופות רצו להפסיק לחלק תרופות והמשמעות הייתה מוות ,כלומר זה חיים

ומוות"71.

הסמן מספר איך התחיל המאבק" :ישבנו בערך  21יום לגבש אסטרטגיה .והיו אנשים שאמרו
שחייבים לצאת .ואני אמרתי עוד לא ,עד שאין אסטרטגיה מסודרת לא יוצאים .ואז התחלנו
להיערך למאבק .בנינו צוות שעולה לכנסת .עלינו בכל ימי המליאה  -שני שלישי ורביעי .צוות של
שלושה אנשים  -הומו אחד ,סטרייטית אחת ,סטרייט אחד .כולנו לבושים בחליפות .עברנו
לוביסטים ועברנו חבר כנסת חבר כנסת ".התגובות בכנסת היו מעורבות ,והדגישו למעורבים
במאבק עד כמה הדרך עוד ארוכה ועד כמה המאבק הציבורי הוא בבסיסו מאבק על דימוי ציבורי:
" ...באנו לפגוש חבר כנסת ולוחצים את היד בתחילת הפגישה ובסוף הפגישה אחרי שהיינו
מספרים את הסיפורים ,הלחיצה הייתה כזו [מדגים לחיצה מהירה שבורחת ,הוספה שלי  -מ.ה].
היה לנו פעם חבר כנסת אחד שהיה ממש נחמד של ש"ס שאמר שהוא יעזור לנו ואמר בשורה
התחתונה ,מישהו מכיר מישהו שיש לו איידס? ואמרנו כן ,שלושתנו .הוא היה בהלם ,בלע את
לשונו ופשוט קם מהשולחן .הוא היה בהיסטריה ,הוא הלך וצרח על הלוביסט שארגן את הפגישה
"איך לא גילית?" ובקיצור התרוצצה שמועה בכנסת שמתרוצצים חולי איידס בכנסת .אמרו לנו
כל הזמן לא תקבלו תרופות ,לא תקבלו

כלום72".

אחרי כל כך הרבה מאבקים ופעילות מול

הקהילה הגאה ,הכנסת ,כמייצגת את המעגל השלישי והרחב ביותר אליו ב.ל.ה ניסתה להגיע,
התגלתה כעוד יותר מנותקת וניכר היה כי המאבק רחוק מלהסתיים.
חלק מהאסטרטגיה הייחודית שנבחרה לפרויקט זה היתה שימוש בכלים ציבורים כמו התקשורת,
והקהילה הגאה העולמית" :התחלנו להפעיל תקשורת .לקראת יום האיידס העולמי ארגנו הפגנה
" 70מטה המאבק של ארגוני האיידס – הניצחון ",בראש חיובי ,גיליון  ,08פברואר " ;32 ,0006תרופות לאיידס:
המאבק לא הסתיים ",הזמן הוורוד ,גיליון  ,08ינואר .3 ,0006
 71רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
 72שם.
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על מדשאות הכנסת .היו שם בערך  51פעילים ואני חושב בערך  011עיתונאים זרים מכל העולם.
נקטנו אסטרטגיה מאוד מעניינת שגייסנו את הקהילה הגאה מכל העולם ,קהילת זכויות האדם,
קהילת הלהט"ב ,עדיין לא קראו לה ככה ,כלומר זה היה גייז ולסביות .קהילת האיידס והפצצנו
את משרד האוצר שבעצם שר האוצר נאמן הוא זה שמנע מאיתנו את התרופות .אז הטכנולוגיה
המתקדמת הייתה פקס ,פשוט הפצצנו את הפקס שלו במיילים מכל העולם .ממש התגייסות
גלובאלית על זה שממשלת ישראל הולכת להרוג את חולי האיידס שלה .ניהלנו מאבק משפטי מול
הממשלה".
עוד אופן של ייחודית המאבק היה בניית הקואליציות .ב.ל.ה בהתאם לקו שלה ,פעלה לחיבורים
בין מעגלים שונים ,כך עשתה גם פה" :בסופו של דבר בנינו קואליציות ,הצלחנו לגייס את אחד
מארגוני הסרטן ,סרטן השד שהיה מאוד אקטיביסטי ,ארגון סכרת נעורים ,ארגון סכרת מבוגרים
לא רצה להתחבר אלינו .האגודה למלחמה בסרטן ,שהיו לקוחות שלי בעבר חששו קצת להתחבר,
בסוף משכנו אותם פנימה בכוח ...הסכיזופרנים לא רצו להצטרף ,האלצהיימר פחדו להצטרף

ובעצם יצרנו קואליציה של הארגונים הכי אקטיביסטיים והפכנו את זה ל" -שר האוצר מסרב
לתת תרופות לחולי האיידס והסרטן" ,זו הייתה הכותרת" .נאמן לא נותן קוקטייל לאיידס
וסרטן " .זו הייתה כבר בעיה רחבה מאוד ואז הפכנו את זה ממשבר תרופות האיידס למשבר
תרופות בכלל ,למשבר סל הבריאות למשבר תקציב הבריאות ולמשבר תקציב המדינה 73".לא רק
שב.ל.ה יצרה קואליציות היא גם הפכה את המאבק לרחב הרבה מעבר לנשאים וחולי איידס,
הרבה מעבר לקהילה הגאה .המאבק הפך להיות ארצי ,עקרוני ,וכלל חולים בשלל מחלות ,כולל
כאלה ללא סטיגמות חברתיות כמו האיידס .המאבק הפך להיות כל כך גדול עד שישיבות הכנסת
על התקציב נעצרו" :בסופו של דבר הצלחנו להגיע למצב שעצרנו בדיונים בכנסת על תקציב
המדינה שיו"ר וועדת הכספים ,חבר הכנסת אברהם רביץ מיהדות התורה אמר סיכום הישיבה
הוא כזה דבר :טוב תגידו לממשלה שהדיונים על תקציב המדינה נפסקים עד שהממשלה תיתן לנו
תשובה מה עושים עם חולי האיידס

והסרטן74".

הסמן התייעץ עם חבריו ממפלגת מרצ והעבודה והבין כי עליו לפנות אל הקואליציה .רק שם יוכל
לקבל את הקולות אשר יטו את הכף בנושא .הסמן פנה למפלגות החרדיות בגישה אשר תתאים
להם ..." :אני חייב להגיד שמצאתי אוזן קשבת גם במפלגות החרדיות ,גם בש"ס .אמרתי שמעו זו
לא סוגיה של הומואים ושל סקס ,זו סוגיה של מציל נפש אחת מציל עולם ומלואו .והם הלכו איתי
 73שם.
 74שם.
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על זה .כלומר הייתה לי ממש תמיכה ,היו ח"כ של ש"ס שפשוט עמדו בחזית של האקטיביזם
שלנו .יו"ר ועדת הכספים מיהדות התורה מקבל החלטה

כזו75".

המאבק הסתיים כך ..." :הדרישה [במאבק המשפטי שניהלו ,הוספה שלי – מ.ה ].הייתה עכשיו
 051מיליון שקל עכשיו לסל התרופות .זה היה ביום רביעי .ביום ראשון היה דיון בבית המשפט.
השופט נחתומי מודיע ,אנחנו תבענו את קופ"ח והממשלה והשופט נחתומי מודיע למשרדי
הממשלה ולקופות החולים או שאתם מוצאים פתרון או שאני פוסק לטובתם .עכשיו צאו
להפסקה ודברו עם הבוסים שלכם באותו זמן התנהל דיון ,ישיבה בממשלה על נושא תוספת של
 051מיליון שקל לסל הבריאות והממשלה החליטה להוסיף  051מיליון שקל לסל התרופות למרות
ההתנגדות של שר האוצר

נאמן76".

סופו של המאבק הינו הצלחה משגשגת המורכבת מארבעה שינויים שנעשו :תוספת תקציב לסל
התרופות ,תיקון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שיצר מנגנון לעדכון תרופות שנתי ,הקמת מחלקה
לעדכון טכנולוגי של סל התרופות במשרד הבריאות והכרה באיידס כמחלה קשה .הכרה זו הפכה
את האיידס למחלה אשר המדינה לוקחת חלק גדול יותר לעזור לחולים בה.
הסמן מסביר את ההצלחה של המאבק בתור הצלחה כללית ורחבה ,אשר השפיעה על כלל הציבור
הישראלי .אמירתו מסמנת את אותה פריצת גבולות שב.ל.ה עסקה בה כל השנים ,בה היה ניסיון
לפרק את המעגלים המסורתיים המפרידים בין נשאים וחולים ,ובין החברה הבריאה ,בין הנשאים
והחולים הגאים ,ובין הקהילה הגאה ,בין הומואים לבין לסביות .המאבק פרץ את גבולות אלה,
ויצר חיבורים מרשימים שהיוו הצלחה בקנה מידה ארצי ..." :בעצם אנחנו פרצנו את הדרך לא רק
לנו ,לכל המדינה .אנחנו בעצם ,המאבק שלנו הוביל לשינוי בחוק ביטוח בריאות ממלכתי ,בעצם
את נושא הדיון על סל התרופות הכי ציבורי ,הכי מכריע ,כל שנה בתקציב המדינה .זה הדיון הכי
רועש שיש כמה הממשלה מקציבה כל שנה לתרופות .אנחנו אלה שפרצנו את הגדר .זה אחד
הדברים שאני הכי גאה בהם ,שלא דאגנו רק לעצמנו ,אלא דאגנו

לכולם77".

בשלב זה מאבק האיידס היה כבר מאבק של הקהילה הגאה כולה .הצלחת המאבק פורסמה
בעיתונות הגאה בהרחבה .בפרויקט סיכום שנת  0006שערך עיתון "הזמן הוורוד" בשנת 0000
נכתב ,תחת כותרת 'ינואר'" :ההדים של המאבק האחרון של שנת  '07עוד ניכרו בתחילת השנה
החדשה ,המאבק על התרופות .קוקטייל התרופות לאיידס לא היה כלול בסל הבריאות ,וזה
 75שם.
 76שם.
 77שם.
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העמיד בסכנה אספקה שוטפת של תרופות לנשאים ולחולים .כל אירגוני האיידס ,בראשות רמי
הסמן ,יצאו למלחמה .קירות רבים רוססו בכתובות שקבעו ש'למוות יש עוזר נאמן' ,והתייחסו
לשר האוצר נאמן .הפגנות ,פגישות בכנסת ,ובסוף – ב ,04.03.07-החליטה הממשלה להכניס את
הקוקטייל לסל

הבריאות78".

בפרויקט זה נפרצו הגבולות בין כל מעגלי הזהות והזדהות אשר סבבו את ב.ל.ה .המעגל
ההטרוסקסואלי הרחב השתתף במאבק כי זו היתה נקודת חיבור בין הצרכים של החולים
השונים .התפיסה של הסמן ,כי זה היה מאבק של קבוצה קטנה למען המדינה כולה ,בהחלט
מסביר את מימוש החזון של שבירת מעגלים מסורתיים ויצירת חיבורים חדשים שעשתה ב.ל.ה.

.1.4

קו לנשא

הקו לנשא היה פרויקט יחסית מאוחר בעשור והוא סימן שלב נוסף בהתפתחות הארגון .אפילו
שב.ל.ה ידעה כבר הצלחות קודמות ופרויקטים שתיפקדו בשטח הם המשיכו לחפש אחר מקומות
חדשים להשפיע ועל עוד דרכים להגיע אל הנשאים והחולים .פרומר מסביר את הרעיון מאחורי
הפרויקט:
"אנחנו כל הזמן חיפשנו דרכים לנשאים שיבואו לקפה פלוס ,להביא לנשאים
מודעות לעצמם ,לתמוך באנשים מרוחקים מאיתנו ולא יכולים לבוא ,עבדנו כל הזמן
על מה עוד חסר? בהסברה ובתמיכה .הגענו למסקנה שאם אנחנו לא מגיעים אליהם,
אז אנחנו יכולים לתת להם מספר טלפון שיגיעו אלינו ...זה הוקם על-ידי בלה וגייס
נשאים וחולים כדי לשבת בקו תמיכה שכזה ושהם יהיו המתנדבים שעונים לטלפון.
אנחנו עשינו הכשרה של ער"ן ,חצי שנה הכשרה אינטנסיבית קשה .לא התפשרנו
בכלל .הבנו מאוד מאוד את האחריות שאנחנו לוקחים על עצמינו( ...היה לזה אופי)
טיפולי שקיבל גושפנקה מקצועית בגלל שקיבלנו הכשרה הכי לא מתפשרת של ער"ן,
שבאמת בזמנו וגם היום היה בטופ אוף דה ליין79".

כמו ב.ל.ה עצמה ,כך גם הקו לנשא לא התקיים בתוך וואקום .היו שני קווים פעילים בזמנו ,הקו
הלבן של האגודה וקו של הוועד ,אך הם לא נתנו מענה ראוי לבעיה שב.ל.ה סימנה בקהילה הגאה.
פרומר מתאר זאת כך" :הקו הלבן היה של האגודה לתמיכה בהומואים ולסביות בארון .בהקשר
לנטייה המינית שלהם ,ההדגשה המינית שלהם ,איך שתקראי לזה .הקו הלבן היה בקשר
להומוסקסואליות .לוועד היה קו מידע ,שהוא נתן הסבר לכלל האוכלוסייה איך נדבקים ואיך לא
נדבקים ,אם ישבתי על שירותים ואם הייתי במלון והתקלחתי במגבת משומשת ,ושטויות כאלה.

 0006" 78יומן שנתי מצולם ",הזמן הוורוד ,גיליון  ,36ינואר .05 ,0000
 79אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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לא עניין אותנו .זה לא היה בתוך האג'נדות שהרכבנו על עצמינו .אבל ,הקווי סיוע ,הקו לנשא ,זה
ישב לנו בול 80".הקו עצמו ישב בבית האגודה ,ביחד עם הקו הלבן.
מפעילי הקו היו נשאים וחולים בעצמם ,ולדעת פרומר זה היה סוג תמיכה חדש ,שאז לא היה
קיים .תמיכה מסוג שונה זה היתה בגובה העיניים ,ושידרה מסר ישיר ומקבל לחולים ונשאים.
פרומר מסביר כי החשיבות של "נשא מדבר עם נשא" היא כדי" :להוציא את הפטרנליות 81,או
פטרנליזם מכל הסיפור .ברגע שאני מדבר בגוף ראשון ,אני הרבה יותר משיג אהדה ויכולת ליצור
ונטילציה ,והזדהות,

ושיתוף82".

לבסוף ,לאחר כמה שנים נסגר הקו לנשא בגרסת ב.ל.ה .למרות שפרויקט זה לא התנהל שנים
רבות ,הוא היה רלוונטי למטרתה המקורית של בלה בהשגת קהילה תומכת .הרעיון של תמיכה
פרטנית היה לכאורה רחוק יותר מהקהילה עצמה ,נראה כי לפעילים ולמתנדבים זה היה בדיוק
הקהילה שהם חיפשו ורצו ליצור .כזו שמתעלמת מהסטיגמות והרגשות הקשים שהופנו אליה וכזו
שמתעלמות מגבולות מוחשיים יותר כגון גאוגרפיה.

 .5מעבר ב.ל.ה דואגת מהאגודה אל הוועד
את סוף הסיפור ההיסטורי של עבודה זו אחתום במעבר הסופי שעשתה ב.ל.ה דואגת מהאגודה
לוועד ,בשנת  .3110המהלך נעשה בעקבות כמה שינוים מסוימים אשר התרחשו בארגון ,ברמה
הארגונית וברמה האנושית .ברמה הארגונית ,האגודה "חנקה" את בלה מבחינת תקציבים ,מה
שלא איפשר פעילות כלל .חלק מהפרויקטים הופסקו ,לא יוצרו ברושורים חדשים ,ונראה כי עיקר
הפעילות הצטמצמה לקפה פלוס ולהפקת הוויגסטוק .אך גם היקף הפעילות של פרויקטים אלה
ירד .ברמת האנושית ,ניתן לראות את הפסקת הפעילות של ב.ל.ה מכיוון שהחלק המפעיל
מהפעילים הוותיקים עזבו את הארגון לוועד או לענייניהם האישיים .מעבר הפעילים מב.ל.ה
לוועד ,שנעשה עם השנים ניתן להבנה דיאלקטית .חלקם אמרו שהוועד שינה את אופיו ופעילותו
והבין כי עליו לפנות גם את הקהילה הגאה ,לכן הצטרפו אליו .מהצד השני ,אפשר להבין כי עצם
המעבר של פעילים אלה ,אשר לא הפרידו מעולם את נטייתם המינית מהמחלה שלהם ,היה זה
שהביא לשינוי אופי הפעילות של הוועד .כך או כך ,שינוי הוועד זה הוא אחת ההצלחות הגדולות

 80שם.
 81פרומר התכוון לפטרוניות.
 82אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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של ב.ל.ה לדעתי ,כי הוא מראה שהמסרים בנוגע לתפיסת המאבק באיידס של ב.ל.ה אכן הופנמו
(או לפחות חלקית) ,והוועד החל לקבל את הקהילה הגאה למאבק בתור חלק אינטגרלי ומוביל
שלו.
ברמה הארגונית ,הסמן מספר על הקשיים באגודה" :ב.ל.ה היתה במצב קשה באגודה ,האגודה
היתה במצב קשה ,לא היו תקציבים ,ולא היו משכורות לצוות .אז אני ניהלתי מו"מ ואמרתי בלה
דואגת עוברת כמותג מהאגודה לוועד ,אנחנו לא לוקחים את הוויגסטוק כי הוא בזבוז משאבים
ובזבוז כסף .הוויגסטוק היה ממש מוצלח כל עוד זה היה וויגסטוק ,ברגע שנכנסו מצעדי גאווה,
כבר לא היה מקום לוויגסטוק .הם עלו הרבה והביאו מעט כסף .כלומר הוויגסטוק נשאר באגודה
ולימים הפרויקט גם עבר לוועד.
ברמה האנושית ,שלושה מהמרואיינים שלי עברו בשלב מסוים לעבוד בוועד ,מסיבות שונות.
גרמנוביץ עבר לוועד בשנת  '07מכיוון שהרכז מידע חיובי 83שלהם בזמנו היה חולה מאוד ונדרש לו
מחליף .הוא עדיין השתתף בפעילויות מסוימות של ב.ל.ה כמו הקו לנשא אך לפי דבריו כבר עזב
את ב.ל.ה .פרומר עבר להיות רכז התמיכה החברתית 84של הוועד .הסמן גם כן התחיל לעבוד
בשביל הוועד.
לבסוף המעבר התרחש בצורה עסקית למדי .הסמן היה יושב ראש הוועד כמה שנים ,בהם עשה
שינויים אירגוניים גדולים ,אשר הכניסו תכנים רחבים יותר של פעילות וייצבו את הארגון
כלכלית .אחריו ,גרמנוביץ ,הוא זה שהעביר את ב.ל.ה סופית לוועד .הוא גייס כספים מתורם
אמריקאי ,שהיו ייעודיים להכנסת פעילות של הסברה ומניעה לקהילה הגאה בתוך הוועד .המעבר
קרה בשנת  ,3110וב.ל.ה הפכה לזרוע ההסברה לקהילה הגאה של הוועד למלחמה באיידס ,ושם
נמצא הארגון עד ימינו.

 .6שאלת הצלחתה של ב.ל.ה דואגת
לשאלה זו היו מספר תשובות מבין מרואייני.
 83תפקיד רכז מידע חיובי בוועד היה ריכוז כל המידע הקיים על המחלה והנגשתו לחולים ונשאים .התפקיד כלל
תרגום מאמרים שנכתבו בחוץ לארץ ו הוצאת עיתון "בראש חיובי" .גרמנוביץ ציין כי הדבר היה חשוב ביותר בזמנו
מכ יוון שהשימוש באינטרנט עוד לא היה נפוץ וזמין .מתוך :אבירם גרמנוביץ (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי38 ,
בספטמבר .3102
 84תפקיד רכז תמיכה חברתית היה לנהל את מערך התמיכה החברתית ,את התלונות ואת העבודה עם העובדים
הזרים (כולל חלוקת תרופות) .התפקיד כלל לארגן טיולים ,מפגשים חברתיים ,מסיבות לנשאים ,ועוד פעילויות
חברתיות ,לכלל הנשאים (הומואים ,סטרייטים ,אתיופים ,נשים) .מתוך :אבינוף פרומר (יו"ר ופעיל ב.ל.ה דואגת),
ראיון אישי 30 ,באוגוסט .3102
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נראה שתשובה אחת לשאלה עולה מדבריו של יהודה שכותב על המודעות לאיידס:
"המודעות שלי לאיידס התגבשה לקראת סוף שנות ה .'01-אחרי התיכון
(סיימתי ב )07כבר החלה אצלי יותר מודעות ואחריות לשימוש בקונדומים .אולי זה
הגיל ,אני מעריך שזו גם רוח התקופה .החלו לחלק קונדומים במועדונים ,פתאום זה
היה נראה לא הגיוני לא להשתמש בקונדום בסטוץ ....למרות שאם אין ...אז לא נורא
( :לאחר שנת  3111הפסקתי להתפשר על הגנה .בתודעה כבר הבנו שזה יכול לקרות
לכל אחד ,כבר שמענו על יותר מקרים של נשאים ...כבר החלה יותר הבנה ,וקבלה של
נשאים ב"קהילה" .בחוויה שלי אף פעם לא חוויתי פחד ,גם לא חשש ...לאחר
שהפסקתי להתפשר על מין בטוח אז בכלל לא חשתי פחד (בניגוד לחברים אחרים שלי
שלא משנה מה הם תמיד בחרדה מזה) .כשאני עושה בדיקת  HIVכל חצי שנה אני לא
חושש מהתוצאה (יכול להיות שזה גם עניין של אופי) .אגב בדיקת  HIVהראשונה
שעשיתי בקופת חולים ,אז דווקא חששתי ,הרצתי בראשי את כל עשרות (אולי
מאות?) הפרטנרים שהיו לי עד אז .....וזה היה קצת מפחיד85".

בתשובתו נראה כי נוצרה תודעה מפותחת יותר בנוגע לאיידס .הידע בנוגע למחלה וההבנה כי כולם
יכולים להידבק בה חלחלו לאיטם בין חברי הקהילה עד שבשנת  3111כבר היה ברור כי צריך
להשתמש בקונדומים .יותר מכל הפרויקטים הגדולים ,אמירה זו של נער שהיה מעורב בקהילה
בעיקר דרך המסיבות שלה ולא היה פעיל פוליטית ,היא החשובה ביותר ,כי זו היתה מטרתה
הראשונית ביותר של ב.ל.ה -ליצור מודעות בקרב הקהילה הגאה.
סופר רואה הצלחה זו נעוצה בכך שהפעילים המובילים של ב.ל.ה לא ניסו להסתיר את מי שהם,
ובעצם ,הדגישו את המימד האישי שלהם כחלק מהמאבק הציבורי שלהם .האקטיביזם שלהם נבע
מהנשאות שלהם ,הם לא עשו הפרדות לעצמם וניסו להפסיק את ההפרדות שנעשו בקהילה
ובחברה הישראלית בנוגע למאבק באיידס.
"קודם כל הם הצליחו מעצם היותם .שאנשים דיברו על עצמם ,אמרו "אני".
זה המפתח .ברגע שאנשים מדברים על עצמם זה אופרה אחרת .הם הצליחו בהיותם,
שהם היו גוף נוסף לוועד ,שעשה פעולה שאולי מוסד כמו הוועד לא היה עושה ,פעולות
הסברה מיוחדות להומואים .אני לא יודע לשפוט מה היה קורה אם לא היה את
ב.ל.ה ,אולי זה היה מתפתח במקום אחר ,אולי בוועד ,לא יודע .אבל זה מה
שהפעילים האלה רצו לעשות והם עשו את זה בהצלחה מרובה ,הצלחה פנטסטית.
להביא אנשים לוויגסטוק ,מי היה מביא? רק הם יכלו לעשות את זה .לא משנה למה
אנשים באו ,גם אם באו למסיבה ולשתות אלכוהול זה גם בסדר בעיני ,כי
האלטרנטיבה היא שהם לא היו באים בכלל .אם הם באו אז אפשר להגיד להם שני
משפטים וזה שני משפטים יותר ממה שהיה בבית .זה בסדר בעיני ,אני חושב שכל
עשייה היא כזאת86".

הסמן רואה את סוד הצלחתה של ב.ל.ה בכך שמעולם לא הסתירה את מי שהיא" :ברור ,אנחנו
לא מתביישים בכלום .ב.ל.ה גם ארגנה בזמנו הפנינג ביום הכיפורים הייתה מארגנת הפנינג בגן
העצמאות .היה פיקניק בגן העצמאות בערב יום הכיפורים .מאות אנשים היו בהפנינג הזה .ב.ל.ה
לא הייתה מתייפייפת .היא לא הייתה צבועה .היא לא הייתה מעמידה פנים .כן אנחנו הומואים,
 85עופר יהודה (חבר צעיר בקהילה הגאה של שנות ה ,)'01-שאלון אישי בכתב 3 ,באוקטובר .3102
 86אבי סופר (יו"ר האגודה בשנים  ,)'08-'02ראיון אישי 33 ,בספטמבר .3102
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כן אנחנו מזדיינים ,כן אנחנו אוהבים סקס ,כן יש לנו איידס .אנחנו לא תחת מצג שווא .אנחנו לא
תחת התפיסה הרווחת היום בקהילה שכן יש לי טענות כלפיה של  ...straight actingאנחנו לא
רוצם להיות כמוכם ,אנחנו רוצים להיות כמונו .זה היה נורא בולט אז 87".כך למעשה מדגים לנו
הסמן את סוג הפוליטיקה הקווירית שעשתה ב.ל.ה בזמנו .הבחירה להדגיש את
ההומוסקסואליות כשונה ולא כניסיון להידמות להטרוסקסואליות הפכה את ב.ל.ה למייצגת קו
מאוד שונה משלל המאבקים שהתרחשו באותו זמן בקהילה.
הולדנגרבר מסביר את הצלחה של ב.ל.ה כמחוללת שינוי בשפה ובדינמיקה הקהילתית:
"האופי של ב.ל.ה היה חתרנות מתוך הקהילה והחוצה .עבודה אידיאולוגית
מאוד .עבודה מלמטה .בעיקר שינינו את הדינמיקה ,בזה ב.ל.ה הצליחה .לשנות את
הדינמיקה כלפי איידס וכלפי לנשאים .מעבר הקישוטים של קפה פלוס והוויגסטוק,
השתנתה הדינמיקה ,לחלוטין .אחרי ב.ל.ה התחילה דינמיקה אחרת .כל האנשים
בתוך הקהילה ,מנשאים ,אחד כלפי השני ,מהרשויות הציבוריות כלפי נשאים .ככל
שב.ל.ה היתה יותר חזקה ,כך משרד הבריאות לקח על עצמו את הפרסום ".לשאלתי
איך ארגון יצר כזו הצלחה ,הוא ענה" :כי הוא אמר את הדבר הנכון .זה כמו במשפחה
שהילד הקטן פולט בטעות את הדבר הנכון וזה נוחת על השולחן ככה .הדבר הנכון
בזמן הנכון88".

נראה כי פעילי ופעילות ב.ל.ה מעולם לא הגידו לעצמם מדדי ההצלחה ברורים .הולדנגרבר אמר:
"השאלה היא איך מודדים הצלחה .מעולם לא מדדנו הצלחה בכמות הנשאים הקיימים .לא עניין
אותי אם יש פחות או יותר נשאים או בסטטיסטיקות של משרד הבריאות ,זה לא היה המדד של
ב.ל.ה ...כן ,ב.ל.ה הורידה משמעותית 89,אני יודע את זה .אבל כשאנחנו פעלנו לא היה עניין בזה.
העבודה וההצלחה שלנו לא קשורה בזה .תפקידי לא היה להוריד את כמות הנשאים .לפחות אני
לא ראיתי ככה את תפקידי ...התפקיד שלי היה לשנות את השפה .לשנות את הדינמיקה
הקבוצתית סביב הכלת האיידס .המחלה בתוך הקהילה ,כל אחד עם עצמו ,בתוך קשר .כן ,לעבוד
על

הדינמיקה90".

היו גם קולות פחות חד-משמעיים .גרמנוביץ מתאר את הצלחתה של ב.ל.ה כדבר דינמי שלעיתים
גם חווה דעיכות .העליות והמורדות שתיאר מהווים דבר טבעי ,שנובע מכך שארגון מתנדבים
שכזה ,מבוסס על פעילות מתנדביו ,וכשזו במנוחה ,הארגון אינו בהתקדמות .בנוסף ,הוא מתאר כי
חלק מהדעיכות של הארגון נבעו ממצבים ארגוניים ,בו האגודה הפסיקה לתמוך בהם ,או

 87רמי הסמן (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 35 ,בספטמבר .3102
 88נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
" 89ב.ל.ה הורידה משמעותית" ,כלומר הורדה בכמות הנשאים.
 90נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
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שפעילויות מסוימות הפכו פחות רלוונטיות .זוויתו השונה נותנת לנו מבט נוסף על הדינמיקה
המורכבת של ב.ל.ה ,שמהווה יצירת חיבורים וניתוקים בין מעגלי פעילות שונים ,הקשורים זה
לזה ,ולעיתים מנותקים זה

מזה91.

ניתן להסביר את הצלחתה של ב.ל.ה גם בדרך השונה בה בחרה ללכת .ב.ל.ה דואגת ייצגה למעשה
קו של פוליטיקה רדיקלית יותר בתקופה בה רוב הפוליטיקה שנעשתה בקהילה הגאה היתה
שמרנית .ב.ל.ה לא הסתירה את מהותה וכוונתה ,לא התחפשה ולא היתממה ,והלכה למעשה
ייצרה התנגדות פעילה להתעלמות הקהילתית או ההתמודדות הפחותה עם משבר האיידס.
הולדנגרבר מסביר על כך" :הפוליטיקה ההומואית גם אז וגם היום ,במקום שהיא מהפכת את
סמלי הגנאי לטובתה ,זה התהליך החכם ...לדוגמא ,לקחת את המשולש הוורוד כסמל .הנאצים
שמו אותו עלינו ,אנחנו ניקח אותו .לא את דגל הגאווה ,בעיני המעבר אליו לא היה חכם .הגישה
הקודמת של הו ועד ושל האגודה זה להפריד בין הדברים ,שאנחנו לא גן העצמאות .אנחנו
הומואים נורא נורא מודעים וחכמים ואינטליגנטים ואחרים .אנחנו באקדמיה ובצבא ,אנחנו עוזי
אבן ,זו עמדה ...כן ,לקחת משהו שאתה פגיע בו ,ושמים עליך את האצבע ,ולהפוך אותו לתחושת
החוזק שלך ".בהמש ך השיחה הוא מסביר כי הוויגסטוק היה דוגמא למהלך כזה ,של הפיכת
האיידס ממוקד של חולשה למקור כוח .המחלה הפכה למקור לשמחה ,בדמות חגיגה גדולה
וצבעונית של הופעות ומוזיקה .הוויגסטוק הוציא למעשה את האיידס מהפינה החשוכה בה היה
בקהילה ובחברה הישראלית ברובה .לפי דבריו של הולדנגרבר ,הקהילה פעלה בהתאם והגיעה
בהמוניה לאירוע למען איידס ,והפכה אותו לאירוע קהילתי .בנוסף ,הבחירה במסיבת שמבוססת

כולה על דראג יש בה גם אמירה של כוח" :על הרשת ...בין הצעקה 'יו אתה קוקסינל'' ,יו אתה
טרנסווסטיט' ,לבין לקחת ולעשות מזה

משהו92".

בקובץ "שלא כדרך הטבע" כתב אלון הראל על שני סוגים של טקטיקות מאבק של הקהילה הגאה.
אחת היא טקטיקת מאבק מינימליסטית ,בסגנון "היה הומוסקסואל במיטתך והטרוסקסואל
ביציאתך" ,והשנייה טקטיקת מאבק מקסימלית .לדעתו הקהילה בארץ בחרה בקו המינימליסטי
לניהול מאבקה על זכויות האדם מול מוסדות המדינה והצבא .הבחירה הזו מנסה להציג את
הקהילה הגאה כאנשים נורמליים ,נורמטיביים ,אשר רוצים לחיות אורח חיים דומה לזה של
אזרחי ישראל .לכן מאבקה הוא על זכויות שוות לכל ,כי בכך הם יוכלו לממש את דמיונם לנורמה
 91אבירם גרמנוביץ (פעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 38 ,בספטמבר .3102
 92נועם הולדנגרבר (מקים ופעיל ב.ל.ה דואגת) ,ראיון אישי 0 ,בספטמבר .3102
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המקובלת בישראל .לדעת הראל ,בבחירה זו אין פגם מלבד התעלמותה מהמסרים הנלווים
לטקטיקה זו ומהאופציה השנייה למאבק .המאבק המקסימלי הוא כזה המתריס את שונותו מול
הנורמות החברתיות הקיימות וככזה ,דורש זכויות על בסיס שוני ולא על בסיס דמיון ,כפי שנעשה
במאבק המינימליסטי .הוא מאמין שניתן לשנות את המאבק בישראל ולכלול בתוכו פרקטיקות
מקסימליות יותר ,של אימוץ סמלים דחויים ,של העצמת הקהילה מתוך ההיסטוריה הפרטית
שלה ,ומאבק בהומופוביה הציבורית ולא הסתרת קיומה בטענה שהיא מופנית רק לקיצוניים
שבקהילה .הוא מסביר שלמרות יעילותה של הטקטיקה המינימליסטית בטווח הקצר" ,חשוב
לפתח גם טקטיקת מאבק מקסימלית ,אשר תאפשר למרכיבים הדחויים בקהילה
ההומוסקסואלית להצטרף כשותפים שווי זכויות למאבק 93".הוא טוען שבין שתי הטקטיקות
קשר סימביוטי אשר לא ניתן לניתוק ,ואף יותר מזה ,קשר אשר מפרה את הקהילה כולה .ניתן
לקרוא את ב.ל.ה דואגת כמייצגת של אותה טקטיקת מאבק מקסימלית ,כזו אשר מכניסה את
קצותיה הדחויים של הקהילה הגאה ,אל תוך המיינסטרים הקהילתי.

מסקנות וסיכום
ההיסטוריה של ב.ל.ה סוערת ומלאת תהפוכות ומשברים ,כיאה לתקופה שבה היא פעלה
ובהתחשב באתגר שעמד מולה ,מגיפה קטלנית .טבעי כי תקופה כזו ,מלאה ברגשות וקונפליקטים,
תיי צר נרטיבים שונים בקרב המרואיינים .כאשר הייתה חוסר התאמה בין הסיפורים של
המרואיינים ,ניסיתי ליישב זאת על ידי הצגת התמונה הרחבה ,מתוך רצון לתת לקורא לשפוט ולא
לבצע מחיקה סלקטיבית ,מה שהיה יכול להיות נוח יותר מבחינת יצירת נרטיב אחיד .יחד עם
זאת ,נראה כי הצלחתי ליצור נרטיב היסטורי של קהילה במאבק ,נרטיב דרכו ניתן לשרטט את
התנהלות הקהילה באחת מהתקופות החשובות בקיומה.
הלב של ב.ל.ה היה הפעילים המסורים שלה ,אנשים שהתגייסו לפעול בסיטואציה שנדמה כחסרת
סיכוי .הם פעלו מתוך רצון להתחבר אל הקהילה איתה הם עבדו ושבקרבה הם חיו מתוך ידיעה
שהניתוק שאפיין את הפעילות עד אז היווה סכנה ,סכנה שלא ניתן היה לסבול יותר .מתוך הצורך
הזה להתחבר נוצרה האג'נדה הרחבה של ב.ל.ה ,אג'נדה לא מוצהרת אך שניתן לדלות מבין קווי
הפעילות השונים .האג'נדה של ב.ל.ה הייתה לסיים את הניכור בין הקבוצות החברתיות השונות
וכך לשבור את הדפוס הקטלני של השלכת הבושה והדיכוי .כפי שציינתי ,ניתן לאפיין את המצב
 93אלון הראל" ,הומוסקסואלים 'חריגים' ,הומוסקסואלים 'נורמליים' ",מתוך שלא כדרך הטבע  -הומוסקסואלים.
לסביות .שירה .פרוזה .מאמרים .כתבות .עורך אורן קנר (תל-אביב :האגודה לשמירת זכויות הפרט.21 ,)0004 ,
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בשלושה מעגלים :המעגל של החברה הכללית ,מעגל הקהילה הגאה ומעגל הנשאים .החברה
הכללית דחקה את הקהילה הגאה והשליכה עליה בושה וסטיגמה וזו בתמורה השליכה כל זה
הלאה על הנשאים ,שנאלצו לשאת הנטל לבד ,מבודדים מהקהילה ואחד מהשני .הפעילות של
ב.ל.ה חיברה בין הנשאים עצמם ובין הנשאים והקהילה והכריחה את הקהילה לקחת אחראיות
על בניה החולים .כך נשבר הדפוס לראשונה והמעגלים החלו להתחבר .מאוחר יותר ,במאבק על
סל התרופות ,ב.ל.ה הוכיחה כי בכוחה ליצור חיבורים שנדמים כבלתי אפשריים .דרך המאבק
החברה הכללית הכירה לראשונה במחלה והקהילה נוכחה לדעת כי היא יכולה לקבל הכרה מבלי
להשליך הלאה את הדחיה של החברה הכללית כלפיה.
הסיפור של ב.ל.ה והמאבק באיידס מלמד אותנו כיצד קהילה נערכת בפני משבר ,ליתר דיוק ,כיצד
משבר מעצב קהילה .כל הנפשות הפועלות מסכימות כי לפני ב.ל.ה ולפני האיידס ,לא הייתה
קהילה אמיתית .רק לאחר שב.ל.ה שברה את פרקטיקת ההשלכה ,החלו להיווצר קשרים
אמיתיים וחיים בין חברים וחברות בקהילה .האיום סיפק זרז לפעולה והפעולה עצמה רקמה
קשרים .האגודה ניהלה שלל מאבקים חברתיים באותה תקופה ואף השיגה ניצחונות חשובים
ברבים מהם .אך המאבק באיידס שהובילו פעילי ב.ל.ה הביא לה במובן מסוים את ההישג החשוב
ביותר .ב.ל.ה השיגה למען הקהילה זהות קהילתית אמיתית וחיבור אמיתי בין החברים והחברות
בה .האיום הקיומי הפך לחוט המקשר ,חוט שמספר מצומצם של פעילים ידעו לשזור בחכמה
ורגישות ,מול אתגר שנראה בזמנו ככמעט בלתי אפשרי.
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נספחים
ראיון אישי עם אבינוף פרומר31.8.92 ,
מראיינת :מאיה הרמן
א :באמת אפשר ללמוד איך נבנה ארגון בתקופה מאוד קצרה שהמסרים מחודדים והמטרות מאוד ברורות.
מ :אז זה מה שאתה חושב שהיסטוריה יכולה לעשות?
א :זה מה שהיסטוריה ישימה במקרה שלנו יכולה ללמד.
מ :מעולה .טוב שאמרת את זה ,כי העבודה שלי עוסקת ,מנסה לבדוק איך ,למה ,כיצד הקהילה בארץ התעצבה סביב
המאבק על האיידס .איזה אופי נתן איזה מאפיינים לקהילה .אם יש דבר כזה קהילה ,אז איזה אופי זה נתן לקהילה.
מנסה לראות האם הקהילה עוצבה על-ידי המאבק ,וזה למה לדבר איתך נראה לי חשוב" .ב.ל.ה דואגת" 94זה סיפור
מקרה מעניין .ארגון יחסית קטן ,שתחום בשנים יותר ברורות והאנשים שלו עדיין יחסית וניתן למצוא אותם ,לעומת
נגיד האגודה שהיא יותר ישנה.
א :נכון ,ויש קורלציה בין המאבק ההומוסקסואלי לזכויות בתקופה הזאתי לבין השליחות של ב.ל.ה כי הוסיפה לתוך
העניין .שמדובר על התקופה טרום -מצעד הגאווה וטרום הזכייה של דנה .מה שהביא בעצם להתפתחויות מאוד חדות
בזכויות של הומואים ולסביות.
מ :אנחנו שלב לפני זה.
א :השלב הבא זהו שלב העצלות ,שלב המיסחור.
מ :אולי שלב הנוחות יותר?
א :כן ,נוחות .המאבק הפך להיות מנוהל על ידי אחרים ופחות מיליטנטי.
מ :אוקי ,אז נתחיל מההתחלה .רקע כללי -איך נהית מעורב בבלה? איך הגעת לארגון הזה? מה הביא אותך לשם?
א :אני נדבקתי ב HIV -בסוף שנות ה ...61-בשנת  66נדבקתי .הועד היה ארגון בן  2שנים שעסק מעט מאוד בהסברה
ומעט מעט בתמיכה ובהיקף מאוד רחב של אנשים ,התווך פעולה שהועד הגדיר לעצמו היה כל האוכלוסייה
הישראלית .עם אג'נדה שאסור להסתכל ...שאם נסתכל על זה כמחלה של הומואים ,כפריזמה שאנחנו נגדיר את
עצמנו כהומואים שנלחמים ,זה רק יוריד ממאבקנו .בזמנו הדברים הראשונים שאני עשיתי כפעיל היו יותר
קהילתיים -קבוצות תמיכה לאנשים שחיים עם  HIVבמשך שנתיים.
מ :לפני בלה?
א :לפני בלה .ב 60עזרתי בהקמת הקבוצות האלה .זה היה חשוב לי .זה היה לי טבעי שיהיה משהו כזה .ולכן ,אם לא
היה כזה דבר אז עזרתי להקים כזה.
מ :וזו היתה הקבוצה הראשונה?

 94מעתה ואילך :ב.ל.ה .או בלה.

א :זו היתה הקבוצה הראשונה .בקבוצה שאני העברתי ,בכמה סבבים 55 ,אנשים .בהתחלה הומואים ולסביות ,גם היו
לסביות בהתחלה ,וסטרייטים .באמת לא היתה אצלנו הגדרה .האוכלוסייה היתה יותר חולה .האנשים שהגיעו
לקבוצות בתקופה הזאתי היו יותר מוגדרים כחולי איידס ולא נשאים .המניע להגיע היה ממש ברגעי סוף .זה גרם לזה
שבקבוצות הלאה הרבה אנשים מתו והיינו צריכים להתמודד עם מתן בשורה קשה ,עם מוות ,עם מחלה ,התמודדות
עם ...כל ההיבטים הקשיים של המחלה.
מ :וזה היה ב.60-
א :כן ,זה היה ב.60-
כמה זמן הקבוצות האלה פעלו?
א :אלה במשך שנתיים .בירושלים היו קבוצות אחרי .היו כל מיני פעילויות ספונטאניות כאלה שאנשים עשו .זה לא
היה מוגדר כפעילויות של הועד ,זה היה לצד הועד ,נגיד ככה .בזמנו היה לי בן-זוג שהיה נשא פה בארץ ,ואחרי זה
שנפרדנו עברתי לאוסטריה ושם חייתי במשך שנתיים וחצי עם אדם שהכרתי בכנס של נשאים בינלאומי.
מ :ריצ'רד?
א :ריצ'רד ,כן .ועצם זה שהיתי בחו"ל ,הייתי בוינה ,וראיתי תפיסה אחרת ,דרך אחרת ,התמודדות אחרת ,מבחינה
קהילתית ,גרם ל י ,שנאלצתי לחזור בעקבות זה שהוא נפטר ,להביא איתי תפיסה אחרת של מה אפשרי .איך אנחנו
יכולים בדרך אחרת להתייחס ל.HIV -
מ :מה היתה הדרך השונה?
א :לא כבודדים ,אלא ביחד ,קודם כל .אנחנו קהילה ,קודם כל .לא כל אחד לעצמו ,ביחד יש לנו כוח ויש לנו איזושהי
אג'נדה משות פת ויש לנו דרך להתמודד עם הבעיות של כולנו ,ביחד .חזרתי לארץ וחיפשתי את המקום הנכון בשביל
לזרוע את הדברים שאני מביא איתי .הייתי ילד בן  , 35הייתי אז .הלכתי לאגודה ובדיוק התנהלה שם פגישה של
פעילים שככה מישהי אמרה לי אולי תבוא ,תשב ,תשמע .מסתבר שזה היה פגישה של ב.ל.ה דואגת ,בנחמני ,שהוקמה
כמה חודשים קודם לכן ,ע"י נועם הולדנגרבר ,שהוא אדם מיוחד מאוד).....( .
המטרה המקורית של בלה היתה מתוך התפיסה הכביכול ,לפי התפיסה שלנו ,שגויה של הועד למלחמה באיידס,
שצריך להתייחס למניעה של האיידס כמניעה גלובלית .כלומר ,לא לתת לזה את הכותרת של ההומואיות והלסביות,
ולא לפחד מזה שיהיה כתם ,כאילו שהמחלה היא מחלה של הומואים.
מ :לא לפחד מהסטיגמות?
א :לא לפחד מהסטיגמות ולהגיד זאת מחלה שלנו .זאת לא מחלה רק שלנו ,אבל זה מחלה שלנו .הקהילה
ההומוסקסואלית לא יכולה להתעלם שאנחנו מתים הרבה יותר .על זה שנגיד אותו מספר של הומואים ושל
סטרייטים ,בשנה ,נדבקים ,אז זה אומר שנדבקים בין  01או פי  31הומואים בשנה ,תלוי איך סופרים .באיזה משוואה
אנחנו באוכלוסייה .שזה גם אומר שהסיכוי של הומו לפגוש במיטה מישהו שהוא נשא הוא גדול פי  01או  ,31תלוי מה
המכפלה ,הוא גדול בהרבה .זה שהווירוס משתולל הרבה יותר וצריך להבהיר את זה להומואים ולסביות .גם אחרים
צריכים לעשות הסברה וכולם צריכים להיות מודעים ,אבל אנחנו כקהילה צריכים לשמור קודם כל על הבנים והבנות
שלנו .אסור לנו לטאטא את זה ,ואם נטאטא את זה והומו יחשוב שהוא באותו סיכון כמו הוא סטרייט הוא יתנהג
כמו סטרייט .ואנחנו רואים איך סטרייטים מתנהגים ,בזמנו וגם היום .הם מתעלמים.
מ :מה אתה זוכר מהפגישה הראשונה? תחושות? אנשים? מה דובר שם? התרשמות שלך?
א :דובר שם דברים פרקטיים ,דיבר על העלון הראשון ועל קידום של הסרט האדום.
מ :הסרט האדום כלוגו?

א :כן ,כלוגו .את הסיכה של הסרט ואת האפיון של הסרט האדום )....( .השם ב.ל.ה דואגת כבר היה שם .כבר קבעו
את השם כשם זמני ואחרי היה דיונים אם זה נכון או לא נכון וזה נשאר ככה ,בי-לסביות-הומואים ואני דאגתי שיהיה
המשך למשפט "לשינוי המודעות וליצירת ק הילה תומכת" ,שזה ב.ל.ה ,בהמשך גם הוסיפו הטרו' אז ה-ה' הפכה
להיות כפולה.
מ :בהתחלה זה היה רק אנשים מהקהילה?
א :כן.
מ :איך התחלת להשתלב? מה קרה מהרגע של הפגישה הזאת?
א :דנה ואלך ,לסבית ,מיליטנטית שגרמה לזה שכל העלון הראשון הכל היה סלשים )....( .זה היה מאוד אופייני אז
למה שלסביות תפסו בתור מאבק פמיניסטי .כל העלון ...את1אתה צריך1צריכה לשים קונדום בשביל שתוכל1י להגן על
עצמך (צוחק).
מ :העלון הראשון עסק בהסברה?
א :כן הסברה ומניעה .אבל השפה היתה להומואים .אנחנו גייז ואנחנו כותבים לך ההומו.
מ :כמה אנשים היו בהתחלה?
א :כל הפעילות של בלה היתה בין  01-05אנשים .זה היה תא בתוך האגודה של שמירת זכויות הפרט ,אגודת
ההומואים והלסביות והבי והטראנס בישראל.
מ :ואחרי זה? איך המשכת להיות פעיל.
א :אמרתי בואו נגדיר את עצמנו ונשים פרויקטים על השולחן שמעניין אותנו לעשות בשביל לקדם את המטרות האלו.
הראשון שהיה לי מאוד חשוב מעבר לעניין של מודעות לאיידס והיה ליישם את החלק השני של השם "ליצור קהילה
תומכת" היה קפה .+ריצ'רד מת במרץ  04ואני חזרתי לארץ חודשיים אחרי זה וקפה +נפתח ב .07.0.05כן? כן .זאת
אומרת ,זמן מאוד קצר אחרי שאני הצטרפתי לבלה.
מ :למה דווקא הפרויקט הזה? למה זה היה מהדברים הראשונים שדחפת?
א :בשביל ליצור מעגל תמיכה מסביב לבלה דואגת .בשביל שהקהילה מהמעגל הקצר ביותר של הנשאים והחולים
והמשפחות והחברים והקהילה של ההומואים שיתמכו בפעילות הזאת .שיהיה מקום שנשאים יוכלו להיפגש אחד עם
השני  .זה היה מורכב .בעל פנים רבות .מקום שאפשר להיפגש למטרת זוגיות ,ידידות ,חברה ,החלפת מידע קבלת
פרספקטיבה על המחלה וסתם בשביל פאן .ומההתחלה הגדרנו את זה כמקום מפגש לנשאים ,בני זוגם ,חברים
ומשפחות .זאת אומרת מקום הזה מי שמגיע לא חייב להזדהות כנשא איידס כי המקום לא שואל אותך את זה.
מ :כי המקום מניח מראש את זה?
א :לא ,כי הוא מניח את זה בצד.
מ :זה בבירור מקום שסובב סביב איידס.
א :כן ,אבל ,הבנאדם לא צריך ליזום .ולא להפתעתי ,זה הצליח מאוד מאוד מאוד.
מ :מה היו ממידי ההצלחה?
א 011 :אנשים בפתיחה בנחמני )...( .הבאתי תרומה של כוסות וצלחות מנעמן פורצלן והבאתי עוגות מהקונדיטוריות
הכי טובות בעיר אורנה ואלה ואהרוני וכל מיני שמות מאוד טובים.
מ :איך הכנסת את הגורמים החיצונים לזה?

א :ביקשתי .והייתי חסר חוצפה וזה היה הכי מועיל .באתי והסברתי שאני מקים בית קפה לנשאים והסברתי את
ה פרויקט ואמרו לשלוח פקס ושלחתי וקיבלתי תשובה חיובית .מסתבר של לא רק ב HIV -אני מקבל תשובות חיוביות.
וזה הפך להיות מקום מאוד נחמד לבילוי .פעם בחודש בכם יום שישי האחרון בחודש נפגשנו .והבאתי אמנים ,סי
היימן .כל מיני דוברים קרו שם ,כולל הרצאות רפואיות בקשר ל .HIVוזה היה נעים.
מ :כמה זמן זה תפקד?
א 4 :שנים ,בכל מיני מקומות .אחר מהדברים הכי חשובים שקרו שם ,שבשנת  '08היתה שם הרצאה של ד"ר גדעון
הירש שלימים היה המנכ"ל של הועד למלחמה באיידס ( .)...הוא היה עדיין סטודנט לרפואה ,שהיה לו חלק גדול
בפעילות בשנים האלה כי הוא הקים את פרויקט המידע .הפרויקט של אנשי רפואה שנתן מידע רפואי או פרה-רפואי
לנשאים כדי להבין מה בעצם אמרו להם הרופאים בשיחות אחד-על-אחד .להכניס אותם להבין מהם הדברים
הרפואיים שהם מתמודדים איתם .ב 08הוא עשה הרצאה בקפה +ודיבר בפעם הראשונה על האפשרות של הקוקטייל,
בקפה .+ואנשים לא כל כך קלטו עד כמה המהפכה בפתחנו.
מ :הרבה מהרצאות היו רפואיות ,עם מידע?
א :חצי חצי .כל מיני דברים שקשורים לביטחון עצמי והערכה עצמית ,דברים היתוליים .סטנדאפיסט .הכל
בהתנדבות.
מ :האנשים שבאו היו קבועים? או בתחלופה גבוהה?
א :לא ,היו קבועים  .חיכו למפגשים האלה .זה היה המפגש החודשי לבוא אליו .היו גם מצטרפים וגם משפחות באו.
מישהו בא מרחובות יחד עם האימא שלו .וראו שם כל מיני דברים ,כי מה לעשות זו התקופה .אנשים בריאים ופחות,
כל מיני.
מ :ובמשך כל הזמן בלה היה הארגון שהפעיל?
א :כן ,זה היה הפרויקט ה ראשון תחת הטייטל של בלה ,תחת אגודת ההומואים .באו סטרייטים ,אנחנו לא הגדרנו
את קהל היעד ,אנחנו הגדרנו את עצמנו.
מ :היה תחושה של ניתוק או חיבור בין הטרו' להומו'?
א :היה חיבור .שוב ,ההגדרה היתה שינוי המודעות לאיידס בתוך הקהילה ויצירת קהילה תומכת ללא הבדל .לא
עשינו הבדל בין הטרו' להומו' בין הנשאים .אבל בעניין המודעות ,לא התפשרנו .לא לקחנו פרויקט הסברתי שנוגע
בכלל האוכלוסייה )...( .הבעיה היתה איך להגיע לנשאים .בשביל זה הינו צריכים לבנות אמון של עו"ס ורופאים ,זה
היתה עבודה קשה .אנחנו לא קיבלנו רשימה ,היינו צריכים באופן סיזיפי ממש שימליצו עלינו .עשינו עבודה מאומצת
של לכבוש את היעד של הצוותים הרפואיים ,שהם הקשר .בין היתר עשינו לוחות מודעות ,שעליהם פרסמנו .שמו
לוחות שעם וכל פעם הינו עושים מודעה "עושים הקרנה משותפת של פריסיליה מלכת המדבר" או ארוחה חגיגית או
לכבוד שבועות ארוחת גבינות ויין והינו תולים את זה .הינו עושים פרסום ויח"צ.
מ :איפה?
א :ב 7-המרכזים .ידענו איפה הקהל שלנו .רק למרכזי האיידס.
מ :איך הצוותים הרפואיים במרכזים קיבלו את זה?
א :זה לא היה קל ,אבל אנחנו דיברנו איתם המון .היו הרבה דיבורים .ודאגנו שמי שהיה 95,שהלך בחזרה למרכזים
הרפואיים ,יגיד שהיה נחמד ונעים ,שסיפק אותו.

" 95ודאגנו שמי שהיה" כלומר ,מי שבא לקפה פלוס.

מ :באותו זמן הארגון היה תמיד  05אנשים? היו קבועים?
א :כן.
מ :משהחלפת את נועם בתור היו"ר הוא עדיין היה פעיל בארגון?
א :כן.
מ :למה התחלפתם?
א :כי הוא לא היה ממש יו"ר יו"ר .הוא היה זמני .אני הייתי יו"ר מנהיג.
מ :איך הקפה הסתיים?
א :לכל דבר יש זמן .שהארגון עבר לועד דברים השתנו.
()...
א :רגע ,נחזור אחורה .היו לנו שתי אג'נדות בגדול .הגענו לקראת יום הגאווה טרום המצעד ,בשנת  )...( .08הוויגסטוק
הראשון.
מ :מי העלה את הרעיון? אתה?
א :זה לא יהיה מדויק להג יד ,אבל אני כן העליתי את הדילמה מה נכון לעשות עכשיו שקפה +עבד והפליירים כבר
עבדו והיו דוכנים הסברה בגנים שרצו.
מ :בגנים הציבוריים? רק בתל-אביב?
א :בגן העצמאות בעיקר .גם בגן העצמאות בחיפה קצת היו לנו שני מתנדבים שעשו את זה .אבל זה לא הספיק לנו כי
רצינו משהו גדול .משהו שמשלב גיוס משאבים לכל הפרויקטים האחרים .משהו שפונה לקהילה שמשלב גם הסברה
וגם תמיכה .איך עושים את כל זה? ישבו צוות בלה ובגלל שזה צוות קטן וכולם מתנדבים ,מגיעים לרעיונות גדולים.
אמרנו בואו ניקח את הדבר הזה שקוראים לו וויגסטוק שהיה קיים בניו יורק עם ליידי באני ,ונעשה לו
טרנספורמציה )...( .רצינו להפוך אותו ,לתת לו מטרה ,אג'נדה .את האג'נדה שלנו ,לעשות אירוע דראג ,דראג קווינס,
של הופעות דראג ,שזה מאוד מזוהה כמשהו קהילתי ולתת לו אג'נדה שמאחוריו כאג'נדה של קידום מודעות לאיידס,
שינוי מודעות הגברת מודעות לעשות שם דוכן גדול של הסברה להשתמש בבמה הזאת להחדיר מסרים.
מ :הדראג היה פופולארי? היה דראג בארץ?
א :היה דראג .היה את לי.לה.לו ,את ליידי סמנתה.
מ :בעיקר במועדונים? במסיבות של הקהילה? לא בחוץ?
א :הוויגסטוק היה האירוע הראשון בחוץ .הוא היה הראשון שמיועד רק לקהילה .למרות שכבר היו ימי גאווה אפילו.
הימי גאווה לא הגדירו את עצמם כאירוע שמביא אליו הומואים ולסביות .זה היה למען מטרות שונות אבל לא
מובהק )...( .לא היה ברור אם יבואו אנשים.
מ :היה יום גאווה של הקהילה לפני?
א :כן ,היו כמה ימי גאווה קטנים ,אבל זה משך כל מיני אנשים .בוויגסטוק היו הומואים ולסביות .אחרי זה הצטרפו
מלא סטרייטים שבאו .אבל הקמנו את זה תוך חודשיים או שלושה בלי שום פירסום ממש .רק פליירים קטנים ויחסי

ציבור קטנים הגיעו  2111איש .בגן העצמאות .יש תיעוד של זה בסרט שלי "סיפור חיובי" 96,כי אדונך הנכבד השתתף
בו ()...
מ :היינו בפרסומים .אמרת שהיו פליירים קטנים היתה הצלחה גדולה.
א :מאוד גדולה.
מ :למה זו היתה הצלחה גדולה?
א :הקהילה נסחפה לתוך זה .שירזי הביא את הדראג קווינס מחו"ל
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השיאים .מעל ומעבר היתה התוצאה.
מ :למה אתה חושב שזה הצליח?
א :הקהילה חיפשה משהו משלה .לא מתבייש או מתחסד או מתחבא .עצם הבחירה של גן העצמאות כיעד זו אמירה.
שמצד אחד הוא מזוהה עם הקהילה בצורה אחת ופתאום נותנים למקום את הכבוד שלו ,גם בצורה אחרת .מכובדת.
שזה לא מוריד מהערך של המקום ,כאילו תוך כדי אנשים הלכו ..א ת יודעת ,הסתובבו להם .אבל זה הוסיף עוד
משמעות נוספת ,למקום .תוכן .ההופעות היו טובות ,דנה היתה מהממת.
מ :אתה הנחת נכון?
א :גם אני הייתי מהממת .קיבלנו עזרה רבה מכל מיני גורמים ,מאפרות ומאפרים .דני בר-שי ,איש התלבושות של
ערוץ  3בהרבה תכניות נתן לנו תלבושות כו לל את הפאה המאלפת של מארג' סימפסון .הוא בנה לי דבר כזה גבוה,
מטר מעל הראש ,למנחה .אני לא הייתי דראג קווין לפני .פשוט כי לא ידעו מי ינחה ,חשבנו לבקש מזמר ,ואז אמרו
שיש לנו יו"ר ,יו"ר מכובד ומהמם והוא ינחה את זה בדמותה של נופית תידהר.
מ :למה השם הזה?
א :מיש הו מבלה אמר שזה הזכיר לו עיתונאית או משהו .אז היתה הצלחה מסחררת ופתאום היה רושם כאילו אנחנו
מאות אנשים שמרימים דברים ואנחנו בעצם הינו כל הזמן אותו מספר של אנשים.
מ :וב.ל.ה פרסמה את עצמה בתור ארגון באירוע? היה נציגים של הועד או מובהק של בלה?
א :מובהק ,פרופר ,פר-אקסלנס של בלה.
מ :לא היה קשר לעירייה? להזמין את ראש העיר? מחלקת תרבות? שום פרסום חיצוני לקהילה?
א :לא.
מ :בהחלטה מודעת?
א :אני לא זוכר אם בכלל היה משהו מהעירייה או הקהילה .כן ,בהחלטה מודעת .כל מה שאתה עושה את תגיד שזה
בהחלטה מודעת.
מ :מה היו התחושות אחרי הוויגסטוק?
א :שיש לנו אפשרות לעשות דברים גדולים באמת .להעביר את המסרים שלנו .שהקהילה הזאת במצב שהיא צריכה
להתאפס על עצמה ,שהומואים לא יכולים להתייחס אל עצמם ()...
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(צלצול בדלת ,נכנס עודד ,ידיד של אבינוף .משלב זה הוא ישב לידינו והקשיב ולעיתים גם השתתף בשיחה).
א :שאפשר לעשות דברים גדולים ,שהמסרים עוברים שהקהילה לא מתנגדת כמו שנטו לחשוב.
מ :מה נטו לחשוב?
א :שהקהילה ,הפחד היה שהקהילה תתנער מזה (מהאיידס) ,שזה לא שלנו שזה של כולנו .זה היה המוטו של הועד.
הוא לא כיוון לקהילה ,למרות שבתכלס היו שם פעילים הומואים )...( .הקהילה לא אמרה מה אתם עושים את
האג'נדה כאג'נדה 'קהילתית אל הבינה את מה שאמרנו .אמרנו דברים מאוד ברורים .שאחד משמונה או תשע
מהנשאים הוא הומו ,באותו הזמן .עשינו קמפיין ,הצבנו גביעים של  6גביעי אוסקר "אחד מתוך  ."6הצבנו  6פינים
וכתבנו את אחד מתוך  .6היה הרבה ויז'ואל.
מ :איפה זה הופץ?
א :זה היה בתוך שירותים בבתי קפה ,זה היה נהוג ,במועדונים ובתי של הומואים .פנים קהילתי .הכי חיצוני שעשינו
דברים היה בזמן הוורוד .לא מעבר לזה .בכוונה לא פרסמנו דברים בחוץ .בסוף התקופה הזו היה קמפיין אחד שהוא
היה בחוץ ,בגלגלי זהב 98,על אוטובוסים של דן ,שהתגלגל אחרי למשפט.
מ :זה היה בתקופתך?
א :כן בסופה .זה התגלגל למשפט ,כי אחרי שהכל סוכם עם דן ,הם לא הסכימו לפרסם על האוטובוסים שלהם ובסוף
חייבו אותם.
מ :איך וויגסטוק התפתח בשנים אחרי?
א :בבד בבד עם הקהילה .נוצר תחלופה של וויגסטוק-גאווה ,וייגסטוק-גאווה .אז מה אנחנו עושים בגאווה? בפנים.
שלט ענק .היתרון של בלה זה שאני הפקתי את ימי הגאווה ב 07ו 06-אז יכולתי לדחוף דברים שלי לשם ,וגם לא היה
ניגוד אינטרסים כי הגאווה היתה של האגודה וגם בלה היתה של האגודה ולא היה ניגוד והכל היה סבבה .בגן מאיר
ב , 08כל מי שנכנס לגן ,יש את השדרה הראשית עם הדוכנים ,בסוף היתה את הבמה ובכניסה לדשא היה שלט ענק
שהיה כתוב "איידס בעיה שלנו" עם הדגל של הגאווה .שזה היה התרסה הכי במסרים של הועד .זאת אומרת ,אנחנו
הומואים לא מפחדים להגיד -איידס היא בעיה שלנו .היא גם בעי ה של אחרים ,אבל אנחנו לא יכולים להגיד לעצמנו
שזה שאוכלוסיות אחרות נדבקות אנחנו לא קבוצה בסיכון .זה היה ניכוס ,ללא שום פחד מההשלכות .אנחנו לא
מפחדים .אנחנו מעדיפים את התועלת של מודעות הציבור על הסטיגמה שעשויה להיווצר בקהילה .לא אכפת לנו,
אנחנו דואגים קודם כ ל שאנשים ייקחו אחריות על החיים שלהם ויעשו מין בטוח .כל פעם העלנו נושאים חדשים
למודעות הציבור על-ידי זה שאמרנו מה אנחנו כבעייתי בקהילה באותו זמן .בתקופה מסוימת ראינו שאנשים ,היו לנו
כל הזמן קבוצות דיון כאלה בתוך בלה .המפגשים היו מתנהלים בצורה של מדברים על פרויקטים קיימים ,איפה
נמצאים ,מה עושים ,איך מקדמים אותם ,פרויקטים עתידיים ,לדוגמא וויגסטוק העתידי ודיון פתוח על הקהילה.
למה אנשים עדיין נדבקים ,מה האחוזים .כאלה דברים .אז מתישהו הגענו למסקנה שאנשים שואלים כל הזמן אנשים
אחרים אם הוא נשא או לא נשא? שאנשים הגי עו למסקנה שהם צריכים להיזהר ,אבל הם לא נזהרים על אוטומט,
אלא כאילו משליכים את השאלה החוצה וחושבים שזה מספיק .אז כיוונו קמפיינים ,מסעות הסברה ,כל פעם היינו
עושים איזשהו פלייר או מדבקה והיינו חושבים איך עושים את זה ,שמכוון לבעיה הזו .היו לנו  2קופירייטרים בבלה.
אורי ינץ ואני ועוד מישהו .היה מישהו שעסק בעניין הארט ,שהוא גם עבד עם משרד פרסום שעשה את תנובה)...( .
בנאדם רציני וצעיר .צריך לעבור על החומרים כדי לראות איך המחשבה שלנו עבדה .איזה בעיות זיהינו בקהילה ואיך
העברנו את המסר .לדוג' עשינו קמפיין אחד שראו נגטיב של חמישה אנשים בשחור לבן וחמישה אנשים בתמונה
הפוכה של לבן שחור והיה כתוב מתחת לזה "פוזיטיב נגטיב ,מה זה משנה כל אחד יכול להיות נשא .תפסיקו להתעסק
בניחושים ,תעשו מין בטוח" .לדוגמא ,דברים כאלה.
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מ :אם היית צריך לאפיין את הקהילה לפני שנכנסת לבלה עד לאירועים של  , 06מה השתנה בתקופה הזו? איך היתה
הפעילות? איך היו הפעילים? מה ההבדל בשנים?
א :היתה פעילות קהילתית באגודה ,מאוד אינטנסיבית .אבל קצת יותר מידי זהירה ומתונה .בשנים האלה מבחינה
קהילתית היה דחיפה לשינוי של חוקים ופעילות פרלמנטרית ענפה ביחד עם יעל דיין ,אבל מהצד השני הזהירות של
יעל דיין עיכבה את המאבק .בשנים האלה ,גם אני וגם ידידי באגודה ,רצינו כבר שיהיה מצעד .בשנים של בלה .רצינו
לעבור ממקום סגור ,שבו אנחנו עורכים אירוע גאווה אל הרחובות .לכבוש את הרחובות במצעד המוני .כמו בחו"ל.
אבל יעל אמרה שזה לא הזמן הנכון" .זה יתסיס ויפחיד וזה יעשה לכם נזק ותקבלו את התוצאה ההפוכה מהאנשים".
והאנשים שהעריצו אותה באותו זמן העדיפו לחכות .שלדעתי ,זה עיכב את המאבק .אם היו עושים את היציאה
מהאירועים למצעדים יותר מוקדם זה היה מקדם יותר מהר .כנראה שהיה צריך את המאבק של התרופות של
האיידס 99,ואת

דנה100

שתזכה ,ואת הוויגסטוק שיפסק

באמצע101,

בשביל שיהיה את המצעד .הראשון היה ב.06-

אחרי דנה ואחרי הוויגסטוק.
מ :מה היה בוויגסטוק הזה? מה היה שם?
א :באתי באיחור.
מ :היית המנחה?
א :לא ,הייתי אמור להופיע ובסוף לא הופעתי .ההורים שלי הגיעו בפעם הראשונה )...( .היתה הופעה גדולה ...והכל
נהרס .המשטרה רצתה לסגור בגלל הרעש.
מ :זה היה העימות הראשון עם המשטרה?
א :אנשים ,השכנים כבר זכרו מה היה .והאירוע גדל מאירוע של  2111איש ,לאירוע של  01111איש ,זה רעש מסוג
אחר .זה היה גדול .היו חסויות ,של יס ועוד ,היתה תמיכה ענ קית )...( .הדוכנים ,גם של יס ,פנו לקהילה כי האירוע
נשאר קהילתי .מאחורי הקלעים היה ...מיכל אמדורסקי בכתה שהיא הכינה שיר במיוחד ולא יכלה לעלות ואני עליתי
על הבמה ואמרתי שלא יפסיקו לנו את המוזיקה והתלהטו הרוחות ובסופו של דבר סגרו את המוזיקה וליידי סמנטה
או מיכל

עדן102

( )...בסופו של דבר יצאנו לרחוב ,סגרנו את הצומת ,נלחמנו בטרקטורים של המשטרה ,עצרנו את

התנועה לתקופה ,אני קיבלתי התמוטטות עצבים וזהו.
מ :איך זה נהיה אלים? והשוטרים הגיעו עם כפפות?
א :כן ,הכל היה אייטמים .חיפשנו אייטמים והיה לנו אייטמים.
מ :אתם הפצתם?
א :לא ,התקשורת במקום .לנו זה היה אוכל ,מטעמים .שהמשטרה באה לאירוע של הסברה ומה שיצא זה הכפפות ,כי
הם לא הבינו את המסר ולא נתנו לנו להעביר את המסר.
מ :קראו לזה סטונוול הישראלי? מי הגה את השם? אתם? העיתונות?
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 101מדובר על וויגסטוק של שנת  ,0006בו היו מהומות עם המשטרה והאירוע נפסק באמצע .על כך עוד בהמשך.
 102פרומר אמר עליה כי "מיכל היא נציגת הקהילה הראשונה שנבחרה לתפקיד ציבורי בעיריית תל אביב ברשימת
מרצ ,היא היתה האיש שלנו בעירייה".

א :בעיתונות המקומית היה בנאדם שקראו לו יאיר קידר  ,חברי הטוב ,שהיה העורך הראשון והמו"ל של הזמן הוורוד
וגם עשה את הסרט הזמן הוורוד .והוא זה שאמר את זה .והוא גם קרא לי הנשא הלאומי באיזשהו שלב)...( .
עודד שאל את אבינוף :האם בכל הפעמים ששוטרים שמרו על האירועים שלכם הם באו עם כפפות.
א :לא יודע .ולא חושב שהם ה יו מתנהגים אחרת היום .לא נראה לי שהם יותר חכמים היום)...( .
מ :אחרי המהומות ,מה היתה התחושה? כי אחרי הוויגסטוק הראשון אמרת שהיתה התרוממות.
א :תחושות של כוח .זה היה פחות של כוח של איידס ,של המאבק של האיידס אלא יותר כבר ממש המאבק של
ההומואים .לא יתנו לנו ,לא יעצרו אותנו .מי הם? והכוח הקהילתי מאוד בא לידי ביטוי.
מ :זה חיזק את הקהילה?
א :זה חיזק את הקהילה .היה לנו  2נצחנות בזמן מאוד קצר שיצרו תחושה מאוד חזקה של אנחנו מנצחים .ובסופו
של דבר ,הגביע ,זה בא לידי ביטוי במצעד הראשון (ב .)00מה הדבר השלישי?
מ :הקוקטייל.
א :כן ,הוא היה בשלהי  .07בסוף  07הוקם סל התרופות .שינו את החוק של קופ"ח ואז בנו את סל התרופות והיה
חשש גדול שאנחנו לא נהיה בסל והצלחנו לשנות את ההגדרה של האיידס כ"מחלה קשה" ,להגדיר אותה כמחלה קשה
 ,מה שאומר שנכנס לתוך קבוצה עם  4מחלות נוספות .הצלחנו להכניס את זה.
עודד :זה לא היה מוגדר כמחלה קשה?
א :לא .כהגדרה.
מ :לא עד .'07
א :היו עוד פרויקטים שבל לזלזל בהם .אנחנו עובדים בבד בבד עם יצירת קהילה תומכת והסברה וחינוך .פרויקט
הקו לנשא.
מ :מה הסיפור של הקו לנשא?
א :אנחנו כל הזמן חיפשנו דרכים לנשאים שיבואו לקפ ה פלוס ,להביא לנשאים מודעות לעצמם ,לתמוך באנשים
מרוחקים מאיתנו ולא יכולים לבוא ,עבדנו כל הזמן על מה עוד חסר? בהסברה ובתמיכה .הגענו למסקנה שאם אנחנו
לא מגיעים אליהם ,אז אנחנו יכולים לתת להם מספר טלפון שיגיעו אלינו.
מ :על ידי מי זה הוקם?
א :הוקם על-ידי בלה ו גייס נשאים וחולים כדי לשבת בקו תמיכה שכזה ושהם יהיו המתנדבים שעונים לטלפון .אנחנו
עשינו הכשרה של ער"ן ,חצי שנה הכשרה אינטנסיבית קשה .לא התפשרנו בכלל .הבנו מאוד מאוד את האחריות
שאנחנו לוקחים על עצמינו.
מ :בזמנו ניסיתי להבין למה פתחתם את הקו לנשא שהיה את הקו הלבן?
א :הקו הלבן היה של האגודה לתמיכה בהומואים ולסביות בארון .בהקשר לנטייה המינית שלהם ,ההגדשה המינית
שלהם ,איך שתקראי לזה .הקו הלבן היה בקשר להומוסקסואליות .לועד היה קו מידע ,שהוא נתן הסבר לכלל
האוכלוסייה איך נדבקים ואיך לא נדבקים ,אם ישבתי על שירותים ואם הייתי במלון והתקלחתי במגבת משומשת,
ושטויות כאלה .לא עניין אותנו .זה לא היה בתוך האג'נדות שהרכבנו על עצמינו .אבל ,הקווי סיוע ,הקו לנשא ,זה ישב
לנו בול.
מ :מי הפעילו את הקו?

א :אנשים משכמם ומעלה.
מ :ותיקים? חדשים? זה נתן אופי טיפולי פתאום לפעילות .איך? למה?
א :טיפולי שקיבל גושפנקה מקצועית בגלל שקיבלנו הכשרה הכי לא מתפשרת של ער"ן ,שבאמת בזמנו וגם היום היה
בטופ אוף דה ליין .המיקום פיזי היה יחד עם הקו הלבן ,ישבנו באותו מקום עם האגודה.
מ :והקו פעיל עד היום?
א :לא.
מ :אין קו תמיכה בכלל?
א :לנשאים? אין קו תמיכה .יש את הועד .האספקט הזה של נשא תומך בנשא  ,לא קיים.
מ :זה היה חלק חשוב? שנשאים ידברו עם נשאים?
א :בטח.
מ :למה?
א :להוציא את הפטרנליות 103,או פטרנליזם מכל הסיפור .ברגע שאני מדבר בגוף ראשון ,אני הרבה יותר משיג אהדה
ויכולת ליצור ונטילציה ,והזדהות ,ושיתוף.
מ :שאלה לפני המאבק על הקוקטייל .זה היה הצלחה ב )...( 07אז איך וויגסטוק של  06קרה? עם כל העבודה
הציבורית שנעשה...
א :להיפך! הוא לא קרס! הוא לא קרס .זו היתה הצלחה אדירה.
מ :אבל שוטרים באו עם כפפות ,ועצרו אתכם.
א :להיפך ,להיפך .הגיעו יותר אנשים הגיעו בשביל לחגוג איתנו את הכניסה של הקוקטייל ואת ההצלחה המאבק.
מ :זו לא היתה נפילה מבחינתם עם האלימות של השוטרים והסגירה של האירוע?
א :היה אנטי-קליימקס .אבל היה גם קליימקס.
מ :מעניין ,כי לא הצלחתי להבין את הדינמיקה שם.
א :הדינמיקה היתה שם שכבר היינו מטאור .גם הקהילה וגם בלה ,ואפשר להגיד שגם הוועד בדרכו ,היה בהצלחה.
מ :הועד נשמע כמו האויב של הסיפור ,או הצל של הסיפור.
א :שמעי ,אני...
מ :אתה יכול להגיד מה דעתך על הועד.
א :אני עבדתי  7שנים בוועד אחרי בלה .אני לא יכול להגיד כלום .אני יכול להגיד שבזמנו ,המסרים שלי ,הוטמעו לאט
לאט בועד ,לעומת האגודה ששאבה את המסרים שלי והפיחה בהם חיים ,בגלל שאני לא התביישתי להגיד שאני הומו,
לא בתקשורת ולא בכל נושא ,שזה עוד משהו שצריך לדבר עליו ,על חשיפה תקשורתית.
מ :אולי אתה לא התחברת לועד בגלל האג'נדות השונות? הועד ניסה להיות נקי יותר?
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א :נק י מזהות של הקהילה .ההבדל המאוד חד בין להגיד "איידס בעיה שלנו" ,לבין "איידס בעיה של כולנו" זה היה
שורש הבעיה .ואנחנו כתבנו את זה בגדול ,בצורה הכי בוטה)...( .
מ :בואו נדבר על הנושא של הקוקטייל עכשיו )...( .מה אתה יכול על זה?
א :מאבק התרופות .בגלל שאנחנו החזקנו את בלה ואנחנו היינו מאוד מחוברים לקהילה של הנשאים ולכל מה
שקורה בבפנוכו של הנשאים ,אנחנו ראינו אותם ,ובועד פחות היו מחוברים לנשאים ,הרגשנו את הקהל .אנשים כבר
התחילו לקחת תרופות ,והגיעו אנשים לקפה פלוס שמאוד חששו שיפסיקו להם את התרופות.
מ :למה הם חששו מזה?
א :בקופ"ח מאוחדת ולאומית הסתמן שזה יופסק ,ועד אז הם נתנו כאילו על בסיס "קחו" .לא במסגרת הסל שנבנה
באותו זמן ,לא היתה להם מחויבות לתת ,הם פשוט נתנו .פחדנו שלא נהיה בפנים.
מ :איך זה התגבש לכדי מאבק? מאבק  01הימים כפי שנקרא בכל מיני מקומות.
א :נפגשנו ראשי
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והיה עוד ארגון נוסף של צעירים משהו ועוד ארגון של איידס בקהילה הערבית ,כאילו

דברים קטנים כאלה ,נציגים .והמאבק היה מבוסס על לובינג מאוד חזק בכנסת ,שימוש בכל התותחים החזקים
בתקשורת כולל אותי ...היה כנס ארצי מאוד גדול בכפר המכבייה בקשר לאיידס ואנחנו התפרצנו ודיברנו high .מאוד
חזק .רמי 105עשה את העבודה .והיה הפגנה מול הכנסת בגן הורדים ,עם ארון קבורה ומסכות .עשינו כל מיני מפגנים.
עשינו גרפיטי בכל הדרך לירושלים בקשר לנאמן ,שהיה שר הבריאות.
מ :מי הביא את רעיון של ארונות קבורה? זה מיצג מאוד חזק.
א :לא יודע .לא הייתי בכל שלב .היה לי גם את התפקידים שלי .הייתי גם צריך לנהל את בלה.
מ :זה היה יציאה מהתחומיים של בלה קצת ,לא?
א :נכון.
מ :נכנסת לזה ברוח טובה? באווירה?
א :מחויבות בלתי מתפשרת .לא היתה דרך אחרת .אם מדברים על זה שרוצים לבנות אז צריך שיהיה אנשים
בקהילה ,וצריך שאנשים כאלה ימשיכו לחיות .זה לשרת את הקהל שלנו .מאבק לחיים ולמוות.
מ :ואיך היתה ההרגשה אחרי?
א :התרוממות רוח .ממש .אנחנו כמעט וחשבנו שלא נצליח ,אבל בגלל השילוב עם מחלות אחרות והחומה של לשים
את האיידס יחד עם הסרטן באותו שולחן ,זה ,זה מה שהביא את זה .אני הלכתי לטלוויזיה יחד עם חולת סרטן ,ילדה
בת  , 0שיום אחרי זה היתה אצל הנשיא ובסופו של דבר כל זה גרם לניצחון)...( .
מ :שאלה כנה -אם היית חושב על כל המאבק הרחב שהיה בקהילה והמאבק על האיידס ,מה היה המשקל של בלה
לעומת ארגונים אחרים? זה בסדר שתהיה סובייקטיבי.
א :לא נעים לי ...לוועד יש זכות ראשונים .אני הייתי לפני בלה בוועד ואחרי בלה ,בוועד .לא יכול לזלזל בוועד.
מ :מה תרומה של בלה?
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א :בשנים האלה ,המסרים של בלה ,הם המסרים שגרמו לשינוי מהותי בתקופה ההיא .אחרי שבלה הסתפחה לוועד
והקוקטייל כבר היה בר-השגה ...חוסר הה סברה של בלה ,החוסר בגישה הלוחמנית של בלה יצר את התקופה הבאה,
שהיא תקופת ה."Bareback" -
מ :תסביר.
א :זיונים ללא קונדום .שזה כבר קרה בשנות ה , 3111-אנשים באופוריה מהקוקטייל ,אנשים פחות שמים לב למה
שהם עושים ,בתחושה שאם אנחנו נידבק אז כבר יש את הקוקטייל אז זה לא נורא .ופה ,אם היתה בלה דואגת
אקטיביסטית ,כמו בשנות ה 01היא היתה יודעת לזהות את העניין הזה כמו שצריך ולהוריד לזה את הראש.
מ :למה הארגון איבד את המעקב אחרי הקהילה?
א( :מבוכה) ארגון מבוסס על אנשים ואנשים מגדירים ארגון והבנאדם הספציפי שאת רואה ברגע זה ,לא היה שם
יותר .ולכן ,לצורך תקציבים מסוימים ומתוך איזה גישה מסוימת שעדיף לאחד כוחות למען מטרה ולמה צריך שני
ארגונים גדולים בקהילה שפועלים למען האיידס ,אז סופחה בלה דואגת לוועד .אנשי בלה קיבלו משרה בוועד.
מ :מתי בדיוק זה קרה?
א :הייתי זורק את המספר  .3110אני ל א יכול להגיד שאין לי חלק בזה .אני עזבתי את בלה וגם אני מצאתי משרה ,לא
משרת בלה ולא הסברה ,שתאמה את הרוח הבסיסית שלי ,של יצירת קהילה תומכת.
מ :מה היתה המשרה?
א :רכז תמיכה חברתית של הועד .ששם ניהלתי של התמיכה החברתית ,תלונות ועובדים זרים .כל הקטע של חלוקת
תר ופות לעובדים זרים .טיולים ,מפגשים חברתיים ,מסיבות לנשאים ,כל הדברים שהאלה של פעילות חברתית ,גם של
נשאים הומואים וסטרייטים ,אתיופים ,נשים.
מ :מתי היה הוויגסטוק האחרון?
א :עכשיו הועד לפי שנה .בגן מאיר .לדעתי הם מפספסים כל מעם מחדש .אם עושים וויגסטוק אז צריך לעשות בגן
העצמאות ,להחזיר עטרה ליושנה ,לתת איזה אלמנט שאנשים ירגישו שמחזירים אותם לאותה הרגשה של התעלות.
מ :טוב ,היום המצעד עוטף הכל.
א :עוטף הכל ולא נותן את אותה הרגשה קהילתית שהוויגסטוק נתן אין פעם.
מ :בנוגע להרגשה הקהילתית ,הרגשת שהיתה קהילה?
א :כן.
מ :הרבה אנשים יגידו כמוך?
א :כן כן כן .
מ :למה אז היתה תחושה קהילתית?
א :לא היינו מעט מידי ולא היינו מפוצצים מידי .היתה הרגשה של גאוות יחידה ,שכל בנאדם שאנחנו מצליחים
להעביר לו את המסר של הערכה עצמית וקבלה עצמית ,והתמודדות עם מה שאלוהים נתן ,מה שעשה אותך ,זה רק
הישג .הצלחנו.
מ :הרגשת שזה מאוד תל-אביבי? או גם מחוץ לגבולות תל-אביב?
א :מאוד תל-אביבי.

מ :אתה מראה בבירור שיש התאמה בין במאבק על האיידס לבין הקהילה .הרבה אנשים יסכימו איתך? הרבה ראו
קשר בין השניים? בתור פעיל מה הרגשת?
א :מי שלא רואה את הקורלציה בין ש ני המאבקים האלה ,המאבק ההישרדותי של האיידס והמאבק לזכויות של
ההומואים והלסביות הוא הומופוב בעצמו .ואיידסופוב .בו זמנית.
מ :היו אנשים בתוך הקהילה שלא ראו את ההקשרים הזה כמוך?
א :בוודאי .בטח .זה היה המאבק שלנו .אם לשים את זה במשפט אחד :איידס בעיה שלנו .זה היה המוטו .עם שש
הצבעים של הקשת .לא להתחבא ולא לפחד להגיד באופן חד משמעי -איידס בעיה של הומואים .אם עוד אנשים
נדבקים ,אז שהם גם יזהרו .אנחנו צריכים לדאוג לבני הקהילה שלנו.
עודד :זה עזר מספרתית?
א :כן ,כן .הפעילות של בלה היא מוכחת שעזרה .ואת יכולה לבדוק .חלק ממה שהכנסנו ,שאורי ינץ היה אחראי על
זה ,זה לבדוק מול המרכזים הרפואיים את החלוקה לקבוצות .רצינו לבדוק את עצמנו ,אם הקמפיינים שלנו עובדים
או לא .מה עובד יותר או פחות .מתי לשים לב למה .אז דחקנו את משרד הבריאות המחלקה לשחפת ואיידס ששם
נמצאים הנתונים .היה יותר מידי מספרים ב"לא-ברורים" או "לא-רשומים" ,על זה שמנו את הזרקור .מה זה לא
יודע? מה מוצאו? אם הוא אתיופי? אם הוא סטרייט?
מ :כי זו הגדרה מטשטשת? לא ידוע?
א :כן ,ורואים השפעה מטורפת בין סוף שנות ה 01לסוף שנות ה 3111ששם הגיעו לנדבק ביום .כאן ,מה שהיינו
צריכים ל דבר עליו מקודם ,זה האלמנט של החשיפה התקשורתית שלי .שזה היה בתקופה שעוד לא יצאו מהארון
כמעט .מי יצא מהארון בכלל בתקשורת?
מ :פטריק?
א :אני ופטריק היינו בתחום של האיידס .אבל יצאנו כהומואים עם איידס .אבל הומואים בלי איידס ,אף אחד כמעט
לא יצא מהארון .החשיפה שלנו היתה פי שתיים יותר חזק ,כי גם נחשפנו כנשאים וגם כהומואים.
מ :שני דברים שהושתקו?
א :שני דברים שהיום נתפסים כארון מוצדק .של תישארו בארון .אבל אנחנו קיבלנו תמיכה גדולה .אני ,המסר שלי
היה מסר מניעתי .ותמיכתי .ההגדרה שלי המסרים שלי היתה התקבלה בברכה .ההורים שלי ,לא ידעו שאני הולך
להיחשף ,אני עשיתי להם הפתעה .הם ידעו אבל לא ידעו שאני הולך לצאת בתקשורת .הם ראו את הסרט בערוץ .3
מ :את סיפור חיובי .לא סיפרת להם על הסרט?
א :לא ,לא סיפרתי להם על הסרט .שאתה יודע שמישהו יגיד לך ,מה הדעה של מישהו ואתה יודע שזה לא יעזור,
ואתה יודע שאתה צריך לעשות משהו ,אז לפעמים אתה עושה משהו בדרכים עקלקלות.
מ :מגניב ,אם זה עובד.
א :זה עבד טוב ,כי הם היו בארון לפני זה מול כל החברים שלהם .שחררתי אותם ונתתי להם אפשרות לדבר על
המועקות שלהם .עם חברים ,עם משפחה .קצת יותר לשחרר קיטור.
מ :כן ,מה שבטח אז היה ,ממש מתחת לרדאר.
א :כן .המון חלונות סגורים.
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מראיינת :מאיה הרמן
מ :מה עשית בזמנו?
נ :אז הייתי גנן בגן ילדים .באותן שנים חזרתי מניו לארץ ,בניו יורק היה לי בן-זוג ועשינו שם  ,Aids Walkוהייתי
יותר מעורה בעייני איידס .משם חזרתי עם שני דברים ,אחד עם היסטריה שיש לי איידס ,זו היתה כנראה היסטריה
כי לחזור לארץ היה מבחינתי למות.
מ :חטפת איידס שם?
נ :לא חטפתי איידס.
מ :היסטריה מהפחד מלקבל איידס?

נ :כן ,באותה תקופה אחת לכמה זמן אתה קם בבוקר ומ חליט שהיום איידס .ללא שום קשר למציאות ,צריך איזה
פחד ממות ממשהו.
מ :אחרי ניו יורק פחדת פה יותר?
נ :עצם החזרה לפה היתה אימה.
מ :למה?
נ :נפרדתי מחבר וכל מיני דברים וחזרתי למזרח התיכון.
מ :מתי חזרת?
נ :לדעתי זה היה  .'03נדמה לי .איפשהו שרשום מתי בלה הוקמה.
מ :כן ,בלה הוקמה ב.04
נ :אז אני הגעתי חודשיים לפני .חודשיים אחרי אני באתי לאגודה ,היה את הוועד למלחמה באיידס ,השתתפתי בכמה
פגישות שלהם ואז היה פתאום נורא ברור שהוועד ,הגישה הבסיסית שלו זה "בואו לא נפחיד את העולם עם זה
שאיידס זה מחלה של הומואים" .היה לו קטלוג שהיה לו אופנים ...סוג של דיבור מאוד רפואי ,מין אנאלי ,מין
אראלי ,מאוד רפואי ,מחלת מין מסוכנת ,שאמנם רוב פעילי הוועד למלחמה ,חוץ מאבי אסנר ,שהיה מאוד חמוד
ולימים הפך להיות מנהל ביה"ח איכילוב .כן ,הוא היה מראשי הוועד למלחמה באיידס אז ,הוא מאוד תמך ,הוא היה
מאוד מקסים .השאר היו פעילים הומואים אבל האג'נדה היתה מאוד ארוניסטית.
מ :אג'נדה ארוניסטית?
נ :כן .אני גם התעצבנתי ,וגם הגעתי לאגודה ושאלתי "איך זה שבאגודה "..ושם היתה גישה דומה .האגודה כל הזמן
רצתה לשמור על מרחק ,בדיוק התחיל שבוע הגאווה בשינקין .התחלת הזה ,אם אנחנו ככה יוצאים מארון עכשיו
באופן כל כך רציני ,אנחנו לא רוצים לערבב את זה עם איידס .אז האיידסניקים לא רצו להתלכלך בהומוסקסואליות,
וההומואים לא רצו להתלכלך באיידסניקיות .מתכון מצוין להצלחה .ואני באתי וקצת התחרפנתי .הצעתי באיזה
ישיבה של הוועד שנקים גוף שמתעסק באיידס עם האגודה.
מ :בישיבה של הוועד הצעת להקים עם האגודה?
נ :לא לא ,בישיבה של האגודה ,אמרתי בואו נקים בתוך האגודה .ואז כל מיני מתנדבים הומואים ולסביות הצטרפו,
ואמרנו שאנחנו רוצים לעשות את זה .היתה ישיבת וועד של האגודה ואז היתה ישיבה כללית שבה היה רוב של חברי
אגודה שבה החליטו צאו לדרך.
מ :וזה היה ב?04
כן ,ב .04אם אני זוכר ,את יודעת .אולי איפשהו רשום לי משהו.
לפי מה שאני הבנתי ,אתה היית היושב ראש הראשון ,המעיין יו"ר זמני של ב.ל.ה ,ולא הייתם המון אנשים?
נ :כן ,זו היתה שנה שבה הינו קבוצה של אנשים ולא היה אף נשא .בעצם חיכינו .עשינו המון ,לפחות לא היה אף אחד
נשא פרונטלי.
מ :שיצא מהארון?
נ :כן .החוברת הראשונה שיצאה לקראת שבוע הגאווה ,שבא אני כתבתי טקסט על החלום שלי ,שבו נשאים במקום
לפחד יוכלו ללחוץ את ידי ולהגיד לי "שלום ,אני נשא" והכל יהיה בסדר .שנחיה במדינה שזה יהיה בסדר .באותה
תקופה ,צריך לזכור ,גם האידיוט הזה ,הרמטכ"ל ,היה שר הבריאות ,אך קראו לו? רפול .רפול היה שר הבריאות,

והוא הודיע ,שחולה איידס קפץ מהחלון בבית החולים בכפ"ס ,והוא אמר שזה בסדר גמור .שזה מה שחולים צריכים
לעשות .שעדיף לחולי האיידס ומשפחותי הם שחולי האיידס יתאבדו .באותה תקופה גם היתה ,היתה חוויה מוזרה,
הינו באמת קבוצה מוזרה ,של פעילים עם המון רצון טוב אבל בעצם ...מכיוון שהוועד היה נורא מחובר לביה"ח וזה
ואנחנו רצינו להתעסק בהסברה ובתמיכה לנשאים ,אבל היינו קצת לא ...לא ידענו איך לפעול כל כך  .ואז החלטנו
שאנחנו קודם כל נוציא ברושור להומואים ולסביות .באותה תקופה לא ידעו מה זה אומר לגבי לסביות .ומכיוון שחצי
מהמתנדבות היו לסביות שמאוד היו בעניין ,אז החלטנו להוציא אותם גם ללסביות .הוא היו מאוד צבעונים .אלו
הברושורים הראשון שהחלטנו לכתוב "זין בתחת"" ,למצוץ" ,אין "אוראלי"" ,אנאלי".
מ :סלנג?
נ :דיבור על מין כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני .דיבור של סקס ,הוא לא דיבור של סלנג ,הוא הדיבור.
מ :לפני ב.ל.ה ,האם היית פעיל בישראל במשהו שקשור לקהילה?
נ :לא ,לא.
מ :ובניו יורק היית פעיל רק בגלל הבן-זוג שלך?
נ :בניו יורק הכרתי פתאום איזה סוג של פעילויות בגלל הבן-זוג שלי.
מ :הכרת נשאים בארץ לפני שנסעת או אחרי שחזרת ,מהקהילה?
נ :לא.
מ :בניו יורק היית כמה שנים?
נ :אז שנה וחצי.
מ :ושחזרת ארצה היית בן כמה?
נ ,38-7 :או .35
מ :אז האנשים היו בגילאי ה ?31קבוצה צעירה?
נ :כן ,וגם רוב המתנדבים היו בגילאים האלה.
מ :אז מה קרה אחרי הפגישה הראשונה?
נ :המהלך היה לאט .לי היה ברור שאני לא מוכשר בארגון .ממש לא .להרים טלפונים וזה קשה לי .הייתי סוג של
אידיאולוג .היתה לי כמיהה לפמפם ,כי זה הצליח כי אנשים רצו שתהיה פעילות אחרת .אז עשינו את הברושורים
הראשונים ,שהיו איתם כל מיני אנקדוטות .לדוגמא ,פתאום עשינו ברושור עם לסביות ,והתייעצנו עם הלסביות ,והן
החליטו שכמו שאצלנו יהיה כתוב זין ,אצלן יהיה כתוב כוס ,מה שהפך להיות אירוע מאוד גדול בקהילה הלסבית ,עם
מכתבים מאוד זועמים ל ...היה להן ירחון כזה ,הקו הסגול ,לא יודע .ובסוף אני הייתי הגבר הראשון שהרשו לו לכתוב
מכתב לירחון ,כדי להסביר למה ,שלסביות מתנדבות החליטו שזה סוג הדיבור שאנחנו רוצים להציע .אז היה דיבור
שלסביות צריכות גם כן להשתמש ב ..במקום קונדום ,במשהו כזה מלטקס ,כי אז היה דיבור שמציצות יכולות
להעביר איידס .כל ירידה נחשבה למסוכנת ,נשים אמורות להשתמש בכפפות גומי כל הזמן וביריעות לטקס.
מ :וואו ,מעניין .אף פעם לא שמעתי את זה.
נ :כן ,זה נעלם כעבור שנתיים ,שזה היה ברור שזה לא אישיו .שנתיים-שלוש .היה את השנים הראשונות שאף אחד לא
ידע שום דבר והיתה היס טריה ,ואז אנחנו הינו בשנים של רגע לפני הקוקטייל ,ולאט לאט יותר ברור ...כבר מתחילים

לשאול שאלות על רוק ,וברור שזרע ודם .ואז זה מצמצם את האזור הלסבי לאט לאט .אבל כשאנחנו היינו ,עוד
בארצות הברית גם דיברו על מין מוגן ללסביות )...( .כעבור חודשיים-שלושה הקמנו קפה לנשאים ,את קפה פלוס.
מ :זו התקופה שאבינוף כבר הגיע?
נ :לא ,אבינוף הגיע חצי שנה שקפה פלוס כבר פעל .שנה היינו קבוצה שישבו פה ,פעם בשבוע.
מ :מה זה פה?
נ :באגודה בנחמני .ישבו שני מתנדבים עם ארבעו עוגות של אורנה ואלה וכרסמו אותם לבד עם כפית כי אף אחד לא
בא.
מ :מה הרעיון של קפה פלוס?
נ :אנחנו אמרנו איפה הנשאים .אנחנו פה לבד ,מי שצריך לעשות את המלחמה האמיתית זה הנשאים .אלי התחילו
להגיע סיפורים מוזרים .אחד ,התקשר בחור ואמר לי שהוא עשה בדיקת דם באיכילוב או בלינסון ולא נתנו לו לראות
את התוצאות ,כי אף אחד לא היה מוכ ן להגיד לו שהוא נשא .יום אחד ,מישהו נפטר מאיידס ,ספר מפורסם .וגילו
שהוא הומו ואז התקשרו לבלה דואגת ושאלו איך זה שאנחנו לא יודעים על זה .וגם על עיתונאים הומואים .היה נורא
בלבול מערכות ,במובן הזה של איך מתקשרים את המחלה .אנחנו בעיקר רצינו שפה שתהיה ברורה ותהיה
תקשורתית ,כזאת שמותר להגיד בין הומואים אחד לשני "שמע ,בוא נשים קונדום" .כל מיני דברים שהיום הם מאוד
מובנים מאליהם ,זה היה להכניס קודם כל את המילון .שיבואו אנשים שיגידו "אני נשא" זה היה המטרות מבחינתי
להעלאת המודעות שלי .שלא יהיה קשה בזיון להגיד "הי שמים קונדומים" ולא יהיה ...שמישהו יבוא ויגיד לי "שלום
אני נשא" וילחץ את ידי וזה יהיה בסדר ,זה מבחינתי היו המטרות.
מ :שהתקשורת פנתה אליכם על הדבר הראשון לא היתה לכם את השפה?
נ :לא ,היתה לנו אותה ,ניסנו להנחיל אותה .לי היתה אנקדוטה אישית עם קפה פלוס כי אז התראיינו להמון ...בתי
קפה דווקא נענו ותרמו הרבה עוגות ,והיתה הרבה ...ואני התראיינתי בטלוויזיה והייתי גנן בגן ילדים ואחד ההורים
בגן נורא נלחץ ,הוא היה במילואים והגיע לגן ,ואמר מה פתאום יש לו בת בגן ומה פתאום מישהו שעובד עם נשאים
ועובד באיידס יהיה גנן של הבת שלו .זה היה גם פרטי וההורים שם עשו לי שיעור בזכויות אדם ,כאילו ,כי בסך הכל,
גן פרטי כל ילד שהולך זה פחות כסף .הם עשו ישיבת הורים ואמרו לי אל תתערב ואני נורא רציתי להסביר לו מה
קורה ומה עושים .אבל ,כל ההורים בישיבה אמרו לו" ,תשמע ,לך ,אנחנו לא רוצים אותך" .בשבילי זה היה מאוד
מרגש ,והם עשו לי סדר במשהו שאני עשיתי ,זה היה מאוד יפה.
מ :זה מראה משהו טוב.
נ :מדהים .והם גם נורא אחרי רצו להכין עוגות לקפה פלוס ,וגם זה שבלה ,שהיתה לה את השם הזה בלה דואגת,
הדברים נראו פתאום אחרת .מבחינת השפה.
מ :מה השם שינה?
נ :אני חושב שזה" ...הוועד למלחמה באיידס"" ,המלחמה בסרטן" ...מין "בלה דואגת" כזה .אזור שהוא יותר
חברתי -אנושי ,אנחנו עושים פה משהו אחר .זה שאנחנו פותחים בית קפה ,אנחנו לא מציעים בדיקות דם .זה שהיה
ברור שהחזית שלנו היא חברתית-קהילתית .קודם פונים קהילה.
מ :איך התחיל הקפה לצמוח?
נ :הקפה התחיל לצמוח מזה שביקשנו ,עברנו בכל בתי הקפה בעיר ,לכל בית קפה היתה לו תורנות של לתרום לנו
עוגות ,עד שהורדנו את כמות העוגות כי שני מתנדבים על ארבע עוגות זה היה קצת הרבה .ובערך חצי שנה-שנה היינו
יושבים משעה (בשישי או שבת בצהריים) ..ואף אחד לא הגיע .החברים שלנו שמעו שיש עוגות טובות ובאו אחרי חצי
שנה החברה של אבינוף ועוד איזה קבוצה התחילה להגיע.

מ :מה היה השינוי?
נ :חילול של ההכרה ,אומרים משהו  311פעם אז זה נכנס .יש בית קפה ... .בתור איש עם חזון ,אני כל הזמן אמרתי
שצריך לשבת ולחכות והם יגיעו" .הם" ,המסתוריים.
מ :מה היתה האווירה?
נ :הקפה התחיל לצמוח .חלק מהמתנדבים אמרו שאנחנו רוצים להיות בבלה .זה היה הדור של אבינוף ואורי ינץ,
דוני.
מ :מי זה?
נ :דוני ז"ל.
מ :נפטר?
נ :לא ,התאבד .זה שהיה ראש הוועד והתאבד לפני
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מ :אה ,אני מכירה אותו.
נ :דוני ,שמו היה ...אני חלש בשמות .הוא הגיע.
מ :אבינוף אמר שהוא למד רפואה.
נ :כן ,זה הוא .הוא למד רפואה.
מ :בדף של הוועד מסופר עליו אבל לא כתוב שהוא התאבד ,רק שהוא ז"ל.
נ :זה סיפור קשה ההתאבדות שלו .אני כעסתי עליו.
מ :למה?
נ :לא עושים את זה לנשאים ,שאתה ראש הוועד למלחמה באיידס .אחרי שאני רבתי עם שר הבריאות רפול ,שאמר
שנשאים צריכים להתאבד .זה היה מוטו לא להתאבד .ואז דוני התאבד .הוא היה בחור חצוף ,היה בו משהו מחוצף,
שזה הי מקסים ,פרובוקטיבי .הוא סיכם פעם ישיבה ב.let's spread the virus -
מ :מצחיק.
נ :כן.
מ :בקפה היו ,איזה אנשים באו? מה היו הוייבים?
נ :בהתחלה הגיעו מיקס של אנשים ,אני לא הייתי מאוד צמוד לקפה ,היה לי עוד דברים .מיקס של אנשים ,חברים
שלנו וחברים שלהם ואולי מישהו מהם .התחילו להגיע אנשים בעננים .מי נשא ומי לא ..אבינוף הגיע ,אם אני זוכר
טוב ,עם אורי וגיל שהיה חבר שלי ממקום אחר ושמע על הקפה מישהו אחר .הגיעו קבוצה של אנשים ולאט לאט
הסתבר שחלק מהם הם נשאים ,הם יצרו קבוצה תמיכה קלות ,והיתה כמיהה לנשאים לפגוש נשאים אחרים ולא
בתור לקופ"ח ,ואז הם הגיעו ואמרו "שלום אני נשא" ואבינוף היה אחד הדמויות הראשונות .אני בעיקר זוכר את
אבינוף ואת אורי ,ואת דוני בשלב מאוחר יותר.
מ :מכיר את אבירם?
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נ :אבירם היה הבחור עם הסיפור מבית החולים ,שלא נתן לו את המסר על המחלה .אני לא אומר שמות כי אני לא
יודע איפה האנשים האלה עם הסיפורים שלהם ...ניסיתי לתמוך בו רגשית ,אבל הוא היה מבוהל .ניסיתי לחבר אותו
לסוג של קהילה.
מ :מה עוד בלה עשתה חוץ מהקפה?
נ :קפה ,הסברה ,ואת הדבר הראשון בגן העצמאות.
מ :הוויגסטוק?
נ :הוויגסטוק .זה היה ...אני כל הזמן הייתי בגישה שגן העצמאות זה המקום .לא גן מאיר.
מ :האגודה את יום הגאווה בגן מאיר?
נ :בהתחלה בשינקין ,בגינה .זה היה קטן ולא ידעו אם יגיעו  3111או אפס .לא ,אפס בטוח לא כי היינו .4
מ :אז בלה החליטה על גן העצמאות .למה?
נ :כל המיתולוגיה שלו ,זה המקום .זה המקום של הקהילה ,המקום האמיתי של הקהילה .עוד לא היה אינטרנט ,גן
העצמאות סומן כ ...אני חושב שיש משהו ב ..הפוליטיקה ההומואית גם אז וגם היום ,במקום שהיא מהפכת את סמלי
את גנאי לטובתה ,זה התהליך החכם.
מ :תסביר.
נ :לקחת את המשולש הוורוד כסמל .הנאצים שמו אותו עלינו ,אנחנו ניקח אותו .לא את דגל הגאווה ,בעיני המעבר
אליו לא היה חכם .הגישה הקודמת של הוועד ושל האגודה זה להפריד בין הדברים ,שאנחנו לא גן העצמאות .אנחנו
הומואים נורא נורא מודעים וחכמים ואינטליגנטים ואחרים .אנחנו באקדמיה ובצבא ,אנחנו עוזי אבן ,זו עמדה...
(צילול טלפון ,עצירה)
מ :דיברת על פוליטיקה הומואית.
נ :כן ,לקחת משהו שאתה פגיע בו ,ושמים עליך את האצבע ,ולהפוך אותו לתחושת החוזק שלך.
מ :הוויגסטוק היה דוגמא לזה?
נ :כן ,הוויגסטוק היה דוגמא .גם כי הוא התנהל בגן העצמאות ,גם כי הוא אמר לנו יש קהילה ,כוח להגיד אנחנו
נשאים ואנחנו תומכים אחד בשני .זו היתה הפעם הראשונה שהקהילה התגייסה למען ,כדי שלבלה יהיה תקציב .וזה
הפעם הראשונ ה שעושים מסיבה ומאיידס עושים הופעות לאיידס .איידס זה לא ..איידס זה משהו שאנחנו מתגייסים
ועושים ממנו משהו קהילתי.
מ :למה דווקא דראג? למה הבחירה האמנותית-תרבותית הזו?
נ :זה המקום של אבינוף והחבר'ה שלו .חלק ממה שהיה אז ,בנות פסיה עלו לכותרות .מה שסומן כתרבות הומואית
היה זה .דנה אינטרנשיונל ,בנות פסיה והכמיהה של אבינוף להופיע בדראג.
מ :זה היה בקהילה? מועדונים ,הופעות מסיבות?
נ :זה תמיד אפיין את הקהילה .זה סוג של ..יש דיבור שלם ארוך וגדול על כל הדבר הזה .על הרשת בין ,עוד פעם,
הצעקה "יום אתה קוקסינל"" ,יו אתה טרנ סווסטיט" ,לבין לקחת ולעשות מזה משהו .זה גם היה אירוע אולי יותר
תוך קהילתי .בניגוד לשבוע הגאווה שמביאים את ההורים וזה ,פה זה היה אירוע יותר תוך-קהילתי.
מ :מה היה שם?

נ :הופעות והתרמת כסף ,בזכות ההופעות .הרעיון היה בעיקר הסברה והתרמה של כסף ,כדי להמשיך את ב.ל.ה בכל
מיני אופנים.
מ :איך ארגנתם את זה?
נ :בלה ארגנה את זה בעזרת הוועד ..לא ,בעזרת האגודה .אנחנו מעולם לא ...בשנים האלה היתה חלוקה .הוועד לוקח
על עצמו את העניינים הבריאותיים ,ואנחנו לוקחים את העניינים הקהילתיים.
מ :האגודה לוקחת?
נ :בלה דואגת .זו היתה חלוקת הכוחות שהסתדרנו עליה באופן יפה.
מ :ואיך היו התחושות אחרי?
נ :וויגסטוק היה הצלחה גדולה מאוד .זה היה באמת ,אני אז פרשתי אחרי הוויגסטוק הראשון.
מ :אחרי הראשון?
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נ :לא ,אולי פרשתי אחרי השני.
מ :ב?07
נ :כן ,עוד הייתי היו"ר ואחריו פרשתי .עשיתי אי אילו דברים חשובים בחיי ואני כבר לא מפורמט היסטורית אצלי.
()...
נ :הוויגסטוק זו היתה הפעם הראשונה שכל הקהילה ,באמת המוני אנשים עשו ג'אגלינג אחר מאיידס ,אמרו לנשאים
בעצם נוכחותם ,אנחנו אתכם .אמרו הקהילה כקהילה לא עושה רק את מצעד הגאווה היא גם חיה עם המחלה הזאת
ומ תמודדת איתה .זו אמירות מאוד רציניות ,כי הטקטיקה היתה כל השנים ,בגלל שהטקטיקה היתה ניסיון הפרדה,
זו אמירה תוך-קהילתית מאוד רצינית .זה היה מין שריר כפול של הקהילה ,ביחס לעצמה ,אנחנו מספיק חזקים
למרות ששבוע הגאווה היה כמה חודשים לפני ,אנחנו כבר מספיק חזקים להתמודד עם המחלה בתוך הקהילה .כן
היה לזה המון כוח .כמו בהרבה דברים אחרים ,זה מאוד מפתיע הקשר בין הומואים ללסביות .הוא יחסית ייחודי.
בברלין ובאמסטרדם זה שתי קהילות נפרדות .יש הפרדות ועדיין אין מסיבת הומואים שלא תמצאי בה לסביות.
הזליגה היא הרבה יותר גדולה ,וכל נושא הילדים הוא בכלל מטורף .יחסית המינרווה מעולם לא היתה רק בר של
לסביות .ושום בר של הומואים לא רק להומואים ,לכי לשפגאט נגיד ...אם את נכנסת לבר להומואים בברלין ,אני
הלסבית היחידה שם( .צחוק) אשכרה ,מכנסיים אדומים וחולצה פרחונית ,זה טירוף .במובן הזה ,כן בלה תמיד היתה
בה קבוצה לסבית מאוד אקטיביסטית.
מ :כן ,שמעתי על דנה ואלך שהיתה מאוד פעילה.
נ :כן ,דנה הקטנה האמריקאית?
מ :לא בטוחה לגבי זה ,אני רק מכירה את השם שאבינוף ציין .איך אתה מסביר את הסולידריות הזו? במיוחד לאור
זה שבשלב מסוים כבר היה ברור שלסביות לא באותה קבוצת סיכון כמו ההומואים.
נ :היה את השנים שזה לא היה ברור וגם בגלל האופן שבו עוצבה הקהילה פה.
מ :מהו האופן הזה?
נ :דנה ,היא גבר או אישה? היא סמל של הקהילה באותה שנים .הסמל הבינלאומי .לא יודעים אם הוא גבר או אישה.
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מ :דנה אינטרנשיונל?
נ :כן ,היא הסמל .אבל מעבר לזה ,פוליטיקה שמאלנית של זכויות אדם היתה פה תמיד מסורת לסבית מאוד רצינית.
היה את בת-שלום ,מרשה פרידמן ,סוג של כוח אמיתי .בדור שלנו זו
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מ :כן ,כביסה שחורה.
נ :אני גם הקמתי את כביסה שחורה.
מ :שנים אחרות לחלוטין ,סיפור אחר.
נ :כן ,אבל זה עוד פעם לטפל במחלות .הכביסה עוד פעם היתה ערבוב גדול של לסביות והומואים והמוכנות שלי ושל
דלית באום להגיד שזה להומואים ולסביות .זה לא סתם .אני חושב שזה גם קשור ב...
מ :אל תעצור את עצמך ,תאמר את דעתך.
נ :אני חושב )...( .אני חושב שיש פה המון הומואים שהחברה הטובה שלהם היא לסבית .והמון לסביות כאלה .יש פה
זוגיות כאלה שלא קיימות בעולם ,חלק מחברות .אולי כי חלקנו גדלנו בעיירות ,מושבים וקיבוצים וזה מי שהיה .יש
פה משהו שהוא קורה ככה הרבה פעמים .יחסית יש הרבה פעמים ,יש קהילה לסבית פמיניסטית שכמעט נגד הקהילה
או שלא יושבות ביחד עם הקהילה ההומואית ,שהיא יותר מאצ'ואית .ויש לזה אלמנטים גרועים בעיני כי רוב
הלסביות פה הולכות למכון כושר לובשות קלווין קליין ויש אימוץ של המודל ההומואי יתר על המידה ,לטעמי האישי.
אבל יש פה את הזליגה הזו באופן מהותי וגם בב.ל.ה זה היה ככה .כאילו שותפים למלחמות .אנחנו שותפים
למלחמות .לא יודע על לסביות ,אבל היו סטרייטיות ,יותר בוועד .אני לא יודע על לסבית שהיתה חולת איידס.
מ :כן ,כנראה זה יהיה קשה למצוא את הסיפור הזה.
נ :לפחות בארץ ,אני לא יודע.
מ :אז בוא נסכם את הוויגסטוק הראשון והשני .אתה אומר שהיתה הצלחה ,באיזה מובן?
נ :אלפיים או שלושת אלפיים הגיעו ,גן העצמאות היה מלא עד גדותיו .היו הופעות .המון שעות.
מ :הצלחתם לגייס כספים?
נ :הצלחנו לגייס כסף מה שגרם לבעיות אחר כך.
מ :למה?
נ :כי האגודה הבינו שאנחנו נכס כלכלי .שאנשים לא מוכנים לתרום לאגודה אבל הם מוכנים לתרום לאיידס .באופן
שאנחנו עושים את ההתרמה הזו ,עשינו וויגסטוק ואנשים הולכים עם בקבוקים ענקיים של מי עדן וממלאים את
הבקבוקים.
מ :לא היו העברות בנקאיות אז?
נ :ממש לא .אנשים הולכים ככה בתוך הקהל .וזה עובד .כי אם מישהו קונה בירה ב 6שח אז הם מוכנים לשים עוד 31
שח ב בקבוק .וזה היה התקציב של בלה .לא היו תרומות מארגונים ,היה אפשר להפקיד לחשבון של בלה אבל אף אחד
לא עשה את זה .זה היה התרומות העיקריות .תרמו גם עוגות וכאלה לקפה.
מ :כל כמה זמן בלה נפגשה?
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נ :פעם בשבוע או שבועיים ,תלוי בתקופות או בגלים של פעילויות ,לפני וויגסטוק היו יותר .היה את הגרעין הקשה.
מ :אתה הגרעין הקשה?
נ :כן ,הייתי היו"ר אז הייתי בגרעין הקשה.
מ :כמה באו לכל פגישה?
נ :בין חמישה ל.03
מ :גם אבינוף אומר שזו היתה קבוצה קטנה כזו.
נ :כן ,באגודה של אותו זמן ,בין  5ל 03-לפעמים  4מתוכם זה אנשים שצריך להשתיק כל הזמן ,שבאים מצרכים
חברתיים לחלוטין או נסיבות אחרות .היה מישהו אחד שהיה די פסיכוטי .הייתי צריך להיות איתו מאוד אגרסיבי
ואסרטיבי .מישהו שבא מתוך כמיהות של להיות שייך .וזה בסדר ,אבל תוך כדי זה היה ,הוא היה פסיכוטי לגמרי .אז
לא שכולם היו מתנדבים ,אבל נפגשים.
מ :היו עוד פרויקטים חשובים ,חוץ מהקפה והוויגסטוק?
נ :זה שאח"כ שהפרויקט הכי חשוב זה שנשאים התארגנו בעצמם .אחרי שבלה הפכה להיות ,שאבינוף והחבר'ה
האלה ,פתאום נשאים יצאו מהארון ,פתאום היה להם גב ,הם התראיינו בעיתון ודיברו ,היה להם עורף ,היה להם לאן
לחזור .זה הק ישוטים הגדולים ,הקפה ,זה הסימפטומים אבל מה שנוצר זה עורף לדבר על איידס אחרת ממה שדובר
שנתיים לפני כן .אנשים לא התייבשו לדבר על איידס לא התביישו להגיד שהם נשאים .סוג הדינמיקה בתוך הקהילה,
לגבי איידס ולגבי נשאים ,היתה אחרת לחלוטין .לא תמיד לטובה .היו סיפורים שמגיעים אלי ,אבל לפחות זה היה על
השולחן.
מ :איך ההסברה של בלה עבדה? תן דוגמאות איך מסבירים להומואים ולסביות לעשות מין בטוח?
נ :אני צריך לשלוח לך את הפליירים.
מ :תמיד המתודה היתה פליירים?
נ :כן.
מ :ואיפה פיזרתם בעיר?
נ :היתה לנו מין ערכת בלה ,סולם עם מדף ועם סמל הסיכה של האיידס .הסתובבנו עם סיכות אדומות .אני שנתיים
הלכתי עם סיכה אדומה .ללכת אז עם סיכה של איידס כל הזמן ,היה וואחד סטייטמנט.
מ :שאלו אותך על זה? חשבו שאתה נשא?
נ :כן .זה החל מהריינג' ב"האם אתה נשא?" וכלה ב"למה אתה עושה את זה?" מה ש ...בלה בעיקר הצליחה לשנות
את הסטטוס של האיידס בתוך הקהילה .להפוך אותו לעוד כוח שאיתו אנחנו ועבדים ,האויב הוא החיידק ולא
הנשאים.
מ :לעומת הארגונים האחרים שהיו בקהילה בזמנו ,מה היה הנתח של בלה? בשנות ה ?01מה היתה המשמעות של
בלה?
נ :אני יודע מה המשמעות שלה בשנים הראשונו ת ,אני הייתי עסוק אחרי בדברים אחרים .ברגע של דוני ואבינוף
הגיעו ,היתה להם אנרגיה אחרת .היו שאלות אחרות ,כמו -למה נשאים זקוקים? אני לא ידעתי לענות על זה .הם יכלו
לענות עליהם .כמו -איזה מלחמות צריך לנהל מול משרד הבריאות? כי אחר כך הם ניהלו ריבים של סוגי הכרה מול
משרד הבריאות .אז כבר היה שת"פ עם הוועד על הדבר הזה .איך מוכרים בביטוח לאומי וכאלה .זה היה שלב

שנשאים יכלו להתארגן ולריב על זכויותיהם .וגם היה את השלב הנורא שהודיעו לכולם שיש קוקטייל ו" -חבר'ה
תחזרו לעבוד".
מ :מה זאת אומרת?
נ :את יודעת ,אנחנו חוגגים כי אנחנו עוד מעט מתים .ופתאום זה השתנה .חוויתי שנה של אנשים עם אור כבוי
בעיניהם כי מסיבת המוות נגמרה ,שצריך לחזור לחיים ,לחפש עבודה וכל זה כי כנראה שזה לא הולך להיגמר תוך
שלוש שנים.
מ :רגע לפני הקוקטייל ,אז מה כן היתה המשמעות של בלה בשנים האלה ,ביחס לקהילה?
נ :המשמעות היתה ענקית .זה שבסוף באירוע של בלה חסמו את המשטרה.
מ :כן ,ב.06
נ :זה לא היה סתם .היכולת להגיד אנחנו חזקים ואנחנו מוחים ואנחנו נעשה עד הסוף ,וזאת העיר שלנו גם ואי אפשר
לשחק אתנו ככה .זה היה חלק מאותו הכוח .זאת אומרת ,בלה סימנה לא רק את הצד ה ..בלה הצליחה לסמל את
הטלאי הוורוד שהפך לחזק ולא רק את דגל הגאווה .במובן הזה הנתח שלה הוא מאוד משמעותי( .הפסקה קצרה) אני
לא יודע ,איך לא נהייתי נשא ,בתוך כל זה .זה מופלא בעיני .איך עוברים שנות ה 61וה 01ולא נהיים נשאים זה נראה
לי באמת מופלא .זה לא קשור לחוכמה תמיד ,חלק מזה זה באמת...
מ :מזל?
נ :כן ,סוג של מזל.
מ :אתה חושב שכולם יכלו להיות נשאים?
נ :תראי המחלה כבר היתה פה ,אני נסעתי להולנד בגיל  30או  33ושכנעתי אותו שבישראל אין דבר כדה איידס ואני
לא מזדיין עם קונדום ,שאין דבר כזה .שלוש שנים אחרי זה ,החברה הגרמני שלי לימד אותי להזדיין עם קונדום ,עוד
לפני שנסעתי לניו יורק .עכשיו ,איידס היה פה ,אני קראתי על זה .בידיעות אחרונות ,היתה כתבה גדולה על "המלחה
של ההומואים" שאני קראתי אותה בתור חייל .ואני חמש שנים או שש שנים התנהגתי כאילו אין איידס בעולם.
יכולתי להידבק לגמרי .לגמרי הזדיינתי עם מספיק אנשים .את יודעת ,גם בהתחלה היו המון דברים ,כן קונדום או לא
קונדום .למשל השתמשו עם קונדומים עם  .KYלק ח המון שנים להבין שסיכה על בסיס שמן ,מה זה אומר לובריקיישן
על בסיס שהוא לא וזלין .כי עם זה השתמשו כל השנים.
מ :לא היתה מודעות?
נ :כן אבל לקח זמן לצבור את הידע הזה .וגם אחרי שצברו את הידע הזה במקומות יותר חכמים ,היה צריך לתווך
אותו לארץ .נגיד ,שיהיה  KYבכל בית מרקחת.
מ :מה זה?
נ :לובריקיישן על בסיס מים ולא על בסיס שמן.
מ :למה הוא טוב יותר?
נ :הוא לא יותר טוב ,פשוט אם יש לך קונדום מסיליקון ,עם לובריקשיין של בסיס שמן ,זה כמו לקחת נפט ולשים
מדלדל צבע שמן.
מ :זאת אנלוגיה של אמנות שרק אתה תבין .תסביר.
נ :זה פ לסטיק עם שמן ,הם נמסים באיזה שלב .הסיכוי שהקונדום יקרע ,הוא הופך להיות ממסיס.

מ :הסיכוי גדול?
נ :הסיכוי לא רק גדול יותר ,היום כבר אין שאלה .זה יצר שוק אחר לקונדום ,לדוגמא.
מ :היה קשר מאוד ברור בין ייצור הקונדומים לקהילה הגאה?
נ :לפני כן ,לא .ובתקופה ההיא הרבה דברים מדהימים קרו .אנשים לא יכלו לראות פורנו בלי קונדומים ,זה הפחיד
אותם .הפורנו היה אחד הכלים ,הוא היה חרב לשני הכיוונים מאוד מדהימה .גם אנשים נבהלו ,הם לא רצו לראות
את זה .וגם פורנו חינך אנשים ,זה נהיה וואו .זה חלק מהסט כל הזמן .פתאום ,קונדום הופך להיות חלק מהסקסיות
של האירוע.
מ :חילקתם קונדומים באירועים של בלה?
נ :כן ,כל הזמן .פעם דורקס היתה החברה הרצינית שתרמה .מה שהיום  2Rעושים במצעד.
מ :כמה משקל היה ,אם בכלל ,לך או לבלה במאבק הקוקטייל?
נ :אני כבר לא הייתי שם.
מ :איך זה היה בקהילה? מחוץ לבלה?
נ :אני לא זוכר אם הייתי בארץ ,אני המון על המטוס.
מ :אבל מה שאמרת מקודם על זה שנגמרה החגיגה? תפרט קצת.
נ :החבר'ה של אבינוף ואורי ודוני ,וכל החבר'ה האלה ,יש משהו נורא "היפרי" שאומרים לך "שלום ,אתה הולך
למות" .החיים מתחילים להיות נורא אינטנסיביים ,מותר לעשות הכל .להספיק הכל .מייצר אנרגיה ודחף כזה של
נשאים .זה היה הרגשה שהם על סמי אנרגיה .זה היה מעורר קנאה ממש ,איזה  BOOSTשל חופש ,תוקפנות ואנרגיה
בזכות הדבר הזה .כי בעצם ,אנחנו עוד מעט מתים ,אז כוסאמק העולם או כוסאמק של כעס על העולם שהתנכר
אלינו .אצל הרבה זה היה כ וסאמק של חגיגה ושל אנרגיה לעשות דברים ,יאללה ומשלב נורא .גם אבינוף ,היתה
תקופה שנשאים ילכו לא לעבוד .ביטוח לאומי היה משלם .אני ,הלוואי עלי לא לעבוד לשלושה חודשים .כי אז למשל,
גם הקטגוריות מי נשא מי חולה ,בגלל הקוקטייל ולפני הקוקטייל .זה היה יש לי  411אין לי  ,411ספרו לך לא ספרו
לך.
מ :רגע ,אני לא מכירה את הלינגו הזה.
נ :עדיין יש ספירת תאי  . 4Tבהתחלה ,להיות נשא היה מסוכן .כלומר ,זה מוות .אולי יותר איטי ,בין חודשיים
לשנתיים .אז ,שמעת יותר על אנשים שמתים תוך שנתיים-חמש שנים .לא שמעת על אנשים שאמרו שניפגש עוד 01
שנים ונחייך.
מ :כן ,שמעתי הרבה על זה שהיו המון וחולים והרבה מוות.
נ :כן ,שמעת על אנשים שמתים .ואז מתחיל הקוקטייל הראשון ,שהוא היה דוחה נורא ,שיש לו השפעות וזה .והוא
היה ,ממה שאני הבנתי ,סיוט בפני עצמו .גם מבחינת כמות של כדורים ,ממש קוקטייל וגם תופעות הלוואי שלו.
אבינוף בעצמו ,אני לא יודע על כמה הוא מעיד על זה ,היו זמנים במסגרת יחסיו עם אורי ,מידי פעם אורי היה אומר
אבינוף כבר השתגע ,כבר נמחקו לו כל התאים במוח ,זה השלב הזה .זה היה במסגרת היחסים שלהם ,ההדוקים
והסבוכים .לפעמים זה היה נראה שהוא צוחק ולפעמים לא  .כי היה את השלב הזה שזה פוגע במוח .אוקי ,אז אולי זה
כבר זה .מתחילים כבר הטקסטים הלאה .והם כולם מעין ,אתה לא יודע אם מישהו היפראקטיבי ונהיה ...היה איזה
מין משהו שהיה שלב אחד של המסיבה .ואז מסתבר שאפשר לחיות  31או  21שנה ואז "הי ,תחזרו לעבודה ,גמרנו".
המעבר ממחלה סופנית למחלה כרונית .שיש הגדרה פר-סה .עם איציק לוי דיברת? כי הוא היה שם ברקע כל הזמן.

מ :איציק או פטריק לוי?
נ :איציק .הוא ד"ר איציק לוי .הוא רופא .הוא הקים את ההוסטל בתל-השומר ,וחלק מהמתנדבים (של בלה) עבדו גם
בהוסטל .היו אנשים שהתנדבו בהוסטל והגיעו לבלה מהצד המאוד קודר .אבל איציק מכיוון שהוא גם הומו וגם
מגדיר את עצמו כרפוא קהילתי ,רפואה ציבורית ,הוא עד היום רופא של המון נשאים.
מ :אז גם דוני מחליט ללמוד רפואה.
נ :גדעון הירש .כן ...הוא התאבד שלו באשמתו .אחיו ,אמא שלו ,אביו ואחותו התאבדו .אח אחד נשאר בחיים .יש
איזו סדרה בטלוויזיה על מתאבדים והוא מדבר שם.
מ :לגבי יחסים בין נשאים ,קשרים ,זוגיות ,מה אתה זוכר מהתקופה?
נ :הדבר היחידי שהייתי מעורב זה שהאקס שלי הפך להיות הבן-זוג של דוני .רק אחרי הוא הודיע לי שהוא נשא.
שהוא היה איתי הוא לא היה נשא .וכמעט נתתי לו מכות .הוא היה רופא ,והוא לא שמר על עצמו והוא יכל לשמור על
עצמו .ממש אזורי הדמדומים .היו המון שאלות של זוגיות ונשאות ,כי גם ככה זוגיות הומואית זה דבר מותקף ,אז
זוגיות ונשאות זה בכלל שאלה .האם מותר ,האם עדיף לא? כן? איזה הסכמים עושים? איתן טל ,הוא היה תלמיד שלי
בקמרה והוא היה בזוגיות מעורבת ,אחד מהיחידים הייתי מודע .עוד מישהו ששווה לדבר איתו זה סמי דוד .הם
הביאו את הקווילט לארץ ,כי אחותו נפטרה מאיידס.
מ :מה זה?
נ :הפרויקט של הקווילט התחיל בארה"ב .לכל מי שנפטר חברים ומשפחה שלו תופרים שטיח.
מ :כן ,בארץ קרוא לזה מרבד.
נ :כן מרבד השמות .סמי דוד הביא את זה .ואחותו נפטרה מאיידס והוא היה מעורב בבלה דרך הצד הזה .זה נעשה
עם בלה ,והוא לא תפס בארץ ,בעצם בשום מקום חוץ מארה"ב .זה פרויקט מאוד אמריקאי .היה לנו חלק ישראלי
בשטיח הבינלאומי והיינו פורסים את זה בכל אירוע.
מ :פרסו את זה ליד העירייה ,נכון?
נ :כן .ולו יש את כל התמונות והתיעוד ....יש פער ענק ,כן בלה יצרה הד גדול אבל בעצם הינו קבוצה של  01-03אנשים
מאוד צעירים ומבולבלים שלא ממש ידעו מה הם עושים .זה לא איזה ארגון שהיה שם .חבר'ה עם הרבה רצון טוב
ומבולבלים מכל מיני כיוו נים אבל מוכנים להמציא משהו ביחד .בתוך המקום שדברים יכלו לקרוא בת"א ובקהילה
של אותם השנים ,היה לזה המון כוח .מבחינת מה היה הארגון זה היה ממש פעולה בצופים.
מ :בלה היתה מאוד תל-אביבית? היו לכם קשרים בערים אחרות?
נ :היא היתה בגבולות העיר הזאת .גם כל אותם שנים ,כל הפעילות של האגודה היתה בגבולות העיר הזאת לקח המון
שנים עד שנפתח הבית הירושלמי .כביסה שחורה כבר היה סניף ירושלמי פעיל ומקסים .אני לא זוכר פעילות מעבר
לת"א .גם זה היה די קשה מה שיש.
מ :למה?
נ :שוב פעם ,אני גשרון ההפקה שלי שואף לאפס .להפיק אירוע כמו וויגסטוק ,אני בעיקר יכולתי לפמפם ,להזמין
ולארגן ,זה היה לא קל כשאין לך גב ואתה עובד ב 0110דברים נוספים ואלו השעתיים ספייר שיש לך .וזה לא שמישהו
שילם לך .זו היתה עבודה התנדבותית וכולם היו סטודנטים ואנשים שעובדים בשכר נמוך.
מ :היית סטודנט בזמנו?
נ :לפלדנקרייז.

מ :מתי היו הבחירות שהחליפו בינך לבין אבינוף?
נ :לא היו בחירות ,אני הודעתי שאני סיימתי והיו ברור שאבינוף יהיה .הוא לקח על עצמו המון תפקידים וראה את
עצמו ממשיך ואני לא זוכר התנגדות לזה .זה היה מעבר ברור .היה לו כוח יזמות .בף אמת ,מבחינתי הישיבה הזאת
שדוני יצא ממנה ופתאום היה רוב של נשאים.
מאיזו ישיבה?
נ :ישיבה של בלה לקראת הוויגסטוק ,אני חושב השני או השלישי והיה רוב של נשאים ואני אמרתי שאני את שלי
עשיתי ,אמרתי לעצמי.
מ :האנשים הראשונים שהיו בקבוצה ולא היו נשאים נשארו אחרי? כי הרי בלה עד היום פועלת ,אבל עכשיו מתחת
לוועד.
נ :בלה התאחדה עם הוועד בשנות ה . 3111היה מתח לבסוף בין בלה לאגודה .אני כעסתי על האגודה ,בגלל ענייניי
תקציב .שאנשים תורמים לאיידס ,הם תורמים לאיידס ולא לאגודה ,ואתם מפרישים לנו חלק ,זה לא ייתכן .האגודה
אמרה אתם לוקחים שעות משרד ושעות זה ,וזה נכון  .זה יצר מתח מתמיד בין האגודה לבלה .המתח הגיעה לשיאו
באיזשהו שלב ,שאני כבר לא הייתי שם ,ובלה החליטה להסתפח לוועד .גם בוועד קרו כל מיני דברים כי הם הבינו
שהם צריכים להיות וועד שפעיל עם הומואים וכולי .ודוני שהיה גם בבלה היה הכוח המחבר .דוני הגיע מרפואה ,דרך
בלה להיות יו"ר הוועד .היה לו קל לחבר את כל הקצות האלה ,הוא היה החוט המקשר.
מ :מהלך מעניין ,החיבור הזה.
נ :כן ,זה מהלך כתוצאה מ ...למרות שמעולם לא ..תמיד היה ריספקט גדול .למרות שבוועד ,הוועד נורא נהנה להיות
הומואים בארון ,ככה היה בפגישות הראשונות.
מ :למה?
נ  :יש משהו מחרמן בלהיות בארון .זו חרמנות אחרת ,היא עד היום מתקיימת ,הארון תמיד התקיים כי זה מחרמן.
מ :למה?
נ :משהו נסתר ,שקיים מתחת לפני השטח אנחנו מתחת לרדאר החברתי .אתה יוצר מחוץ לארון ואתה מאבד את
החירמון הזה .הוועד חי את החירמון הזה שאני הגעתי .אני מעולם לא נהנתי מהארון ,מעולם לא הייתי בו.
מ :מתי יצאת?
נ :בגיל  30או  33סופית .אבל זה אחרי שכל העולם כבר ידע ורק אמרתי להורים שלי( .צלצול טלפון ,עצירה)
נ :אני חושב שלמשל לעשות את הפגישות הראשונות ,אני מנסה לפרק את הדבר הזה ,אז מחליטים לעשות ברושורים.
כל דבר כזה זה פגישה של  2שעות עם המון מתחכמים והתחכמויות והחלטות ,וכן להגיד זין וכוס או לא להגיד ,זה
דיון שלם .מי כותב את זה של הלסביות ואת זה של ההומואים ,האם עושים גם להומואים ולסביות .איזה אימג'ים
יהיו שם .דיונים שבהתחלה הם נורא ארוכים .ושעברנו את זה ,היה את הוויגסטוק ,כן גם העצמאות לא גם
העצמאות .כל הדבר הזה עבר שלבים שונים.
מ :לבלה בהחלט היתה גדילה ושלבים.
נ :זה לא רק גדילה .זה היה צוות מאוד קטן ולכל אחד יש דעה שהיא שוות קול ומנסים להרים את זה .עשינו ברושור
הזה ,וגם ללסביות .והיה  5ישיבות על הדבר הזה .איזה שפה השתמשו ללסביות .ההומואים כבר הסכימו עם ה"זיון
בתחת" .על כל דבר עורכים דיון.
מ :אכן נשמע כמו ארגון חברתי.

נ :כן ,אבל תחשבי שמתנהל פעם בשבוע עם מתנדבים שלא כולם ...המון פעילויות טרחניות ,עד שקורה משהו.
מ :למה אתה מכל הפעילויות שיכלת מעורב בהם בתקופה ההיא ,למה בחרת להתעסק דווקא באיידס? היו כל מיני
ארגונים שקמו והיו יכולים לעניין אותך.
נ :מבחינתי יש קשר סמוי אבל גלוי בין הבחירה בכביסה ובבלה .א' לשניהם המצאתי את השמות .ו-ב' יש איזה משהו
שאני עסוק בו ,איך קהילת נרדפים הופכת להיות קהילת רודפים.
מ :אוקי ,שם טוב לפרק בעבודה שלי.
נ :כן .זו שאלת או סכנת הליבריישן הכי גדולה שיש -השתחררתי ואז הפכתי להיות הרודף.
מ :זה קשור לבלה?
נ :לא .זה איך הומואים הפכו להיות רודפי נשאים פתאום .זו קבוצה מתוכם .כל קבוצה מסמנת קבוצה מתוכם שהיא
יותר חלשה ואותם היא רודפת.
מ :זה נשמע שזו היתה רדיפה טובה.
נ :לא ,זה על לפני שבלה הוקמה .בלה היתה שונה מזה .אני רגיש לזה ,לאזור הדמדומים הזה .ישראל היא דוגמא
קלאסית לחברה כזו ,על כל המגוון שלה .חברת פליטים שהדבר הכי גדול שהיא עושה זה נגד פליטים .הרבה פוסטים
שלי עכשיו מתעסקים במרק לווינסקי .הדבר הזה -שקבוצת בני-אדם שהיתה נרדפת ,משתחררת מהרדיפה ,ומיד
מוצאת קבוצה יותר קטנה ומתחילה לרדוף אחריה.
מ :זה מעניין ,כי לפני הבנתי על התקופה ההיא ,לא היתה תקופה של יציאה מהארון .הומואים לא באמת היו
משוחררים.
נ :כן ,אבל לחיות כהומו בת"א היה נורא קל וכיף .היית הולך לרחוב היית עושה עניים לאנשים ,היום כבר לא עושים
את זה .הגן היה מדהים .יום כיפור בגן העצמאות ,את יודעת מה זה?
מ :לא ,ספר לי.
נ :הדבר הכי מדהים שיש .מאות הומואים יושבים על הדשא ,כולם עם בגדים לבנים אחרי ארוחת ערב של יום כיפור.
הפיקניק הקהילתי האולטימטיבי .המון הומואים .מדהים .כל שנה .היה משהו ...חווית הקהילה היה מאוד קהילתי-
משפחתי -מצחיק .גם ת"א של אז היתה עיר או של דודות או של הומואים אמנים כאלה .בניין משותף נורמלי היה זוג
זקנים ועוד איזה סטודנטים1הומואים1אמנים .ככה נראתה העיר .רוב הדירות שהיית נכנס הספות היו של מישהו
שהשאיר לפניהם ומישהו השאיר לפניהם ולפניהם ,זה לא דירות איקאה כמו היום .לא היה מועדונים ,היו מסיבות
סלון .היית עובר ברחוב והיה אורות מהבהבים ומפעילים את המערכת.
מ :אבל ברמה הקהילתית כבר היו מועדונים בשנות ה.01
נ :כן ,אבל האווירה היתה ,לפחות אני הייתי באווירה של מסיבות מרפסת.
מ :ולמה היום זה לא אותו הדבר?
נ :כל ההבניה החברתית של האינטרנט ,למשל .האינטרנט הרס את גן העצמאות .האינטרנט והעירייה ביחד הרסו את
המוסד הכי מדהים שהיה פה ,גן העצמאות.
מ :למה העירייה הרסה?
נ :העירייה החליטה לכסח את זה .אחד המסעות ש ל ג'ולויאני בת"א ,היה להסביר לראש העיר שצריך לכסח את
המקומות מפגש של ההומואים .גם היום רואים את זה ,בגן הרכבת ליד ארלוזורוב .העירייה מכסחת אזורים של

שיחים לזיונים .היו עוד גנים .גן החשמל היה פעיל ,השירותים הציבוריים של גינת שינקין בפינה ,השירותים
הציבוריים של שלמה המלך בשדרה .אם היית הולך בשדרה בין השעות  03ל ,0-בבן גוריון או בסביבות שינקין ,אין
שום סיכוי שלא תמצא זיון .היית יושב על הספסל ,ככה היית מכיר אנשים.
מ :זה מעניין כי זה קרה במקביל לזה שהאיידס נהיה יותר מפורסם .אם קוראים את מה שכתבו אז...
נ :איידס נ ראה עכשיו אחרת .היום זה בעייתי אחרת .הפורנו שהוא סמן מאוד טוב מה קרה לאיידס ,אז הפורנו חזר
ל . bareback -היום יש ממש את הסוג הזה .שאתה מדבר עם אנשים אז הם תמהים שאתה לא "מברבק" 109.יש לי
חבר שהוא נשא ,והוא אומר הילדים האלה ,מזמינים אותי למסיבות ...יש מועדונים ,יש מסיבות מין ללא קונדומים.
מ :זה בדיוק כל מה שבלה עבדה נגדו.
נ :זה לא עניין של בלה עבדה נגדו .זה נחמד מבחינה אחרת ,ילד בן  33היום שחוטף איידס ,יש לו איזה שבועיים הלם
וזה נגמר .הוא לוקח כדור פעם היום ,אמא שלו לוקחת כדור נגד לחץ דם וזהו .הוא (החבר) התלונן שהם לא יודעים
מה זה איידס .דברי עם חן ,לו יש פרספקטיבה שונה .הוא היה נשא בשנים אלה והוא לא היה פעיל בשום דבר הרואי,
אבל זו פרספקטיבה אחרת .החבר'ה היום לא מבינים מה זה איידס ,אין להם את הפרספקטיבה הזו.
מ :הרגשת שהיו תחושות פחד בקהילה של אז?
נ :גם היום אני מכיר אנשים ..זה נורא זמין לכל הומו לחטוף התקפת לחץ פאניקה מאיידס .אתה קם בבוקר ואתה
מרגיש לו טוב ואתה מסתכל לעצמך על הלשון ואתה חושב שיש לך איזה .למה? ככה .ממשהו לפני שנתיים או איזה
משהו .ועדיין אני יודע שיש לי חבר שבשנתיים האחרונות היו לו שני התקפי חרדה ,במיוחד אחרי מין מאוד מצוין.
הוא מתבלבל ובטוח שזה איידס .לאיידס יש בעצמו פסיכולוגיה משלו ,נורא מעניינת .גם התקפה על מערכת החיסון.
יש לו המון סוגי דיבור חברתי ,גם בתוך הקהילה וגם של אדם עם עצמו ,הם נורא מעניינים .פעם הדיון היה על מי
האחריות מוטלת ,על הנשא ע צמו או על כל אחד בעצמו .היה כעס גדול על נשאים .היה איזה עובד זר שהואשם שהוא
הדביק מישהי בארץ.
מ :היה חוק נגד זה.
נ :כן ,סוגי הדיבור שאיידס יצר ומייצר מאוד מעניינים .סוגי המחלות החרדתיות שנובעות מזה ,הם על גבול
הסוציולוגיה-פסיכולוגיה ,מאוד גדולים.
מ :אני מנסה להבין ,בתקופה ההיא היתה בושה?
נ :כן .בושה ,אימה ,פחד ,נידוי .אני בטוח שיש הבדל גם היום .יש הבדל בין להגיד לחבר או חברה או להגיד להורים
שלך .לא ראיתי את הסדרה של תומר 110,אבל הבנתי שיצא שם מישהו מהארון .אחד הוא בחור דתי שגר עם משפחתו
ואז הוא יוצא מהארון ונהיה כוכב פורנו ואז חוטף איידס .עופרה חזה היא הסוף של הדבר הזה.
מ :מה חשבת על זה שמחלה של הומואים? שזו הסטיגמה הציבורית?
נ :מבחינה סטטיסטית זו באמת היתה מחלה של הומואים ,בואו נעשה עם זה משהו .אפשר להתלונן על זה אבל זו
המחלה שלנו וצריך לעשות עם זה משהו .זו היתה העמדה שלי .אני לא נורא התעסקתי ב ...אם סטרייטים לא רוצים
להיזהר ,אז זו בעיה שלכם ,עאלק.
מ :בלה מעולם לא כיוונה לסטרייטים?
נ :כן .בלה כשמה היא .הקפה היה פתוח לנשאים מכל סוג שהוא ,לא שאלנו על זהותם המינית של אף אחד .ברור
שאם היו מגיעים נשאים סטרייטים א ו אחרים ..והגיעו .אני הכרתי .היתה פעילה בשם שוש גם בוועד ,היתה יו"ר
 109סקס ללא קונדום.
 110תומר היימן ,סדרת "משפחות" ששודרה בערוץ  6ב.3102-

כמה שנים .אמריקאית ,אני לא יודע אם היא שרדה או לא .אבל עדיין ,איידס כל הזמן משחק תפקיד בקהילה ,אצל
כל הומו .לפני שלוש שנים היתה לי מחלת הנשיקה וישר הלכתי לרופא שאולי יש לי איידס .אמרתי לו שיש לי איידס.
הוא נורא כעס עלי .הוא היה נורא חמוד ,הוא כעס מעומק ליבו .רופא במרפאת נורדאו ,לב העיר .הוא אמר ששנים לא
היו מגיעים אליו נשאים ופתאום זה חוזר ומה קרה לכם כולכם .כי יש עכשיו גל שמאוד חוזר .ואין בלה כזאת .אבל
יש שאלה ,אם קמה קבוצת אקטיביסטים להתע סק יש שאלה מה לעשות עם זה .יש כאלה שחושבים ,איזה כיף,
סופסוף התקבלתי למועדון שבו אפשר להזדיין בלי קונדום .יש הרבה שחיים ככה .אפשר להסתמם ,אפשר לשתות
אפשר לחיות את העולם .שני כדורי אקסטה ועוד כדור אחד שהוא לא אקסטה ,למה להתעסק עם קונדומים וזה ,זה
לא כיף להז דיין עם קונדום ...אז נוצרה שפה אחרת לכל הדבר הזה .האיידס הוא בשפה אחרת מאז ,בטח ברשת.
מפשע להתברבק וזה הפך להיות החירמון החדש .השאלה ששואלים באינטרנט .אתה מדבר עם מישהו בצ'אט והוא
יגיד "בלי ,נכון?" ואתה תגיד שאין סיכוי ,אז זהו ,לא נתראה לעולם .יש כאלה שהטקסט שלהם אומר "אני לא נשא
אבל אני אוהב להזדיין בלי קונדום" .זה טקסט שלא היה יכול להיות לפני עשר שנים והיום הוא קיים ברשת .כל
השפה והדינמיקה סביב האיידס מאוד השתנתה .אם בלה אקטיביסטית היתה קיימת היום ,איזה עבודה היא היתה
צריכה להיות עכשיו.
מ :איך היתה מאפיין את האופי של בלה בשנים שהיית מעורב?
נ :חתרנות מתוך הקהילה והחוצה .עבודה אידיאולוגית מאוד .עבודה מלמטה .בעיקר שינינו את הדינמיקה ,בזה בלה
הצליחה .לשנות את הדינמיקה כלפי איידס וכלפי לנשאים .מעבר הקישוטים של קפה פלוס והוויגסטוק ,השתנתה
הדינמיקה ,לחלוטין .אחרי בלה התחילה דינמיקה אחרת .כל האנשים בתוך הקהילה ,מנשאים אחד כלפי השני,
מהרשויות הציבוריות כלפי נשאים .ככל שב.ל.ה היתה יותר חזקה ,כך משרד הבריאות לקח על עצמו את הפרסום.
מ :איך ארגון כזה קטן בעצם הצליח?
נ :כי הוא אמר את הדבר הנכון .זה כמו במשפחה שהילד הקטן פולט בטעות את הדבר הנכון וזה נוחת על השולחן
ככה .הדבר הנכון בזמן הנכון.
מ :זה נראה שבלה אמרה את הדבר הנכון הרבה שנים.
נ :בסדר זה בתוך קהילה ולא בתוך משפחה .השאלה היא איך מודדים הצלחה .מעולם לא מדדנו הצלחה בכמות
הנשאים הקיימים .לא עניין אותי אם יש פחות או יותר נשאים או בסטטיסטיקות של משרד הבריאות ,זה לא היה
המדד של בלה.
מ :אבינוף דווקא אמר שנעשה איזה מדד ,אולי כי הוא היה יותר בפן הבריאותי ,ושבלה הצליחה להוריד את הכמות.
נ :כן ,בלה הורידה משמעותית ,אני יודע את זה .אבל כשאנחנו פעלנו לא היה עניין בזה .העבודה וההצלחה שלנו לא
קשורה בזה .תפקידי לא היה להוריד את כמות הנשאים .לפחות אני לא ראיתי ככה את תפקידי.
מ :מה כן היה תפקידך?
נ :לשנות את השפה .לשנות את הדינמיקה הקבוצתית סביב הכלת האיידס .המחלה בתוך הקהילה ,כל אחד עם עצמו,
בתוך קשר .כן ,לעבוד על הדינמיקה.
מ :מה חשבת על  '06עם המשטרה?
נ :זה נפלא.
מ :אבל השוטרים והכפפות?
נ :זה תמיד מאוד מצחיק ,כי השוטר שהיה עם כפפות ,תקף מינית כעבור כמה חודשים חבר שלו שוטר והודח
מהמשטרה .הבנליזציה של הדברים האלה ,הכנסייה ,המשטרה .תמיד הדבר הזה קורה .זו היתה הפגנת שריר נורא
גדולה .צר יך לזכור שדווקא שם תפקיד הלסביות היה נורא חשוב ,הן אלו שעלו לבמה ואמרו שלא ניתן להם להרוס

את המסיבה ,אין דבר כזה ,לרדת לכביש עכשיו .הן היו שלוש לסביות -מיכל עדן ,הפיזיותרפיסטית הזו ועוד מישהי.
הן אלה שתפסו ביצים ראשונות .עם כל הכבוד לבלה ,שהיו שם מאחורה עם הפאות ,צריך לתת את הקרדיט לגמרי
למי שאירגן את האמבוש ואלו היו הלסביות .אלו העובדות בשטח .שכחתי את השמות שלהן ...הדר משהו .זה הראה
כמה כוח שוב יש לקהילה וכמה הקהילה מוכנה להילחם על קיומו של אירוע כזה .זה שהשוטרים באו עם ככפות זה
לגנותם ולבורותם ,זה היה בין מצחיק לפאתטי .זה גם איפשר לי ללכת בשבוע הגאווה אחרי זה במדי שוטר וכפפות
גומי .אלו שאלות מעניינות ,איך קבוצת נוער אווילית מצליחה לייצר כזה הד .גם את שבוע הגאווה הקימו קבוצה
קטנה ,הם ישבו על קרקע פורייה.
מ :שבוע הגאווה שאחרי?
נ :כן .כל ה 4-שנים האלה שהכל קר ה ביחד .תחפשי את ,בלה קמה כבר לפני שבוע הגאווה ,ואני כתבתי טקסט
בחוברת שנקראת "שלא כדרך הטבע" ,חוברת שחורה ,בטוח נמצאת באוני' ,ערך אותה אורן קנר ויאיר קידר .יש
טקסט שלי איידס ,על החזון של בלה .חוברת שהוציאה האגודה לקראת שבוע הגאווה הראשון)...( .
נ :אבי סופ ר נבחר אז ליו"ר האגודה ולי היו איתו אז ממש מריבות על הקטע של הכסף .אפשר לפרק את זה ממש.
השאלה האם להיפרד מהאגודה התחילה כבר שם .לי היתה הרגשה שהאגודה הבינה שאיידס מגניב ואפשר לעשות
איתו משהו ,וזה אחרי שרבנו איתם על קיומו .כמו העירייה על שבוע הגאווה.
מ :הניכוס המושלם.
נ :ניכוס של פוליטיקאים מהזן הקפיטליסטי .א' ב' של הדבר הזה .אני חושב שעל הרקע הזה בלה עברה לעוד בסוף.
(עצירה)
נ :בלה הוקמה לפחות חצי שנה לפני שבוע הגאווה הראשון בשינקין .אבינוף הגיע שקפה פלוס כבר היה קיים .הדבר
הראשון היה החלטה של האגודה להקים את בלה .הנכונות שלה.
מ :זה לא ברור בדיוק מי היה פעיל איפה ,כי נראה שהרבה פעילים של בלה היו פעילים בוועד או באגודה ,נכון?
נ :מעט .אני הייתי פעיל בוועד ואז הגעתי לאגודה ואמרתי שצריך להקים פה .היה ניסיון שלי לעשות הסברה רק
להומואים בלבד וזה נתקל בהמון ..עדיף שנסביר את זה אחרת .הייתי ב 2-4פגישות של הוועד ,שהיה מאוד נחמד כי
היה המון אוכל.
מייל שקיבלתי מנועם כשבוע אחרי הריאיון:98.1.3.92 ,
"זה הטקסט שיצא בחוברת שלא כדרך הטבע לקראת מצעד הגאווה הראשון בשינקין
קצת ניסיתי ואני עדיין מנסה לעשות סדר בתאריכים .בלה פעילה מ .0002
קצת לפני מצעד הגאווה הראשון  .והטקסט הצורף בזאת נכתב לקראת החוברת בא כבר הייתי יו"ר בלה אני חושב
הטקסט מסביר לגמרי מבחינתי את הקמתה של בלה אז ( .בטקסט מדובר כבר על בלה כקיימת לדעתי אז כבר בלה
היתה חצי שנה בישיבות)
 0004יצאו הפליירים הראשונים עליהם סיפרתי לך בראיון .
 0005או  0004הוקם קפה פלוס רק אז הצטרף אבינוף ואורי ינץ ( יתכן שאורי לא רוצה להתראיין כדי לא להרוס
לאבינוף את הזיכרון של בלה שהוא יצר)
בשנה זו עשיתי תערוכת יחיד בגלריה לימבוס שעסקה בפורנו כחלק מהתערוכה היתה מסיבה שבה אספנו תרומות
לבלה והיוו גם חזרה לקראת הוויגסטוק
הראשון  (.אפילו נכתב בביקורת בהעיר של ברוף בליך שמיותר היה לשים את הפליירים של בלה בתערוכה )
יש ראיון איפשהו שעשיתי לטלוויזיה -תא אז על בלה דואגת אולי אמצע וידאו שלו.
קדמו לוויגסטוק מסיבות חנוכה ב 0לדצמבר שנערכו במועדון זמן אמיתי לגיוס כספים לבלה .קרחנה מועדנית של
שנות ה 01שניסתה לשלב לראשונה מסיבה ואיידס אחרי שניים כאלה היינו בשלים לוויגסטוק

פעלתי בבלה בערך כשלוש שנים שההקמה עד הוויגסטוק הראשון כולל היו די בתנופתי כולל הקמת קפה פלוס.
בוויגסטוק הראשון נאמתי על הבמה כיור בלה
בשני הייתי כבר יותר ברקע.
אכן החומר שנמצא ברשת מקושקש לחלוטין חומר נוסף ושווה אפשר יהיה למצוא אולי בארכיון של עיתון העיר
אורנה קזין ראיינה אותי בזמנו על בלה וקפה פלוס.
אולי אמצא עוד דברים ביי נעם"

ראיון אישי עם אבי סופר ,ראשון 33.1.92
מראיינת :מאיה הרמן
מ :מה עשית באותה תקופה? שנת ה 01המוקדמות?
א :הייתי חבר בוועד האגודה .הייתי פעיל ,הייתי בכל הפעולות .הפעולות היחידות שהיו ,היו של האגודה ,לא היה
משהו אחר.
מ :כמה זמן כבר היית חבר באגודה?
א :באיזה שנה הם הוקמו?
מ :בלה? בסוף .02
א :אולי היית י שנתיים או שלוש .משהו כזה .הייתי חבר פעיל .הם היו חברים שלי.
מ :היית לפני פעיל בדברים אחרים?
א :בתוך האגודה .שיצאתי מהארון ב 67מהר מאוד הגעתי לאגודה.
מ :מה אתה יכול לספר על ההקמה של בלה מהתבוננות מהצד.
א :שאלה גדולה מאוד .מה שבעיני יצר את בלה זה העובדה באותה תקופה הוועד ...האיידס היה מלחמה של
הומואים .זה לא להאמין כי עדיין חושבים ככה ,ראיתי כתבה על זה .הנטייה של חלק מאנשי המקצוע זה לדבר על
הומואים .היתה תחושה שהוועד למלחמה באיידס במין תפנית פוליטית ,שרצה לסייג את האמירה הזאת ,לא ממש
עסק בקהילה ההומואית .ומי שנדבקו ברובם היו ..לא ,לא מי שנדבקו היו הומואים .מי שידענו שנדבקים היו
הומואים .אחרים ,אף אחד לא ידע שהם נדבקים .זה לא עלה על הדעת .קבוצות הסיכון האחרות -שנים רווקות עד
גיל  21וכל זה ,אף אחד לא ידע .בגלל הסטיגמה של ההומואים .היתה תחושה שזה בארון .האנשים ,חלק מהפעילים
האלה שהיו בתוך הוועד למלחמה באיידס לא הסכימו עם החלוקה הזאת .למרות פעולתם בתוך הוועד ,כאילו שזה
היה ...אני יכול להבין את הרצון של הוועד ,לעשות איזה משהו ג'נרי :כולם נדבקים ,כולם בסיכון .מה שלא היה נכון
אז ולא נכון היום .אבל אז ,זה היה מאוד חד .ואז אני חושב מתוך רצון לפעול בקהילה ,אולי מתוך כעס ,מתוך הדרייב
הזה שאם לא עושים בשבילי אני אעשה בעצמי ,אז יצאה החברה המופלאה הזו .והחליטה לפעול בתוך הקהילה
ההומואית ,בתוך האגודה .הם הקימו גוף בשם בלה ,את יודעת את ראשי התיבות :ביסקסואלים ,לסביות ,הומואים.
זה גם כוון ללסביות ,אז התפיסה היתה זה שמחלה של הומואים ,אף אחדש לא שמע על משהו אחר .בקושי .הם
התחילו לפעול בתוך האגודה .הם היו ,מההתחלה היה להם עם הוועד ,מין יחסי אהבה-שנאה ,מתקרבים ומתרחקים.
לכל הצדדים זה היה נוח ,גם לוועד היה נוח שיש גוף של הומואים שמטפל בהומואים .ברצונם זה יהיה ,ברצונם של

הוועד למלחמה באיידס זה לא יהיה .זה גוף אחר ,זה לא אנחנו וכו' וכו' .הוועד היה גוף שנתמך ע"י כל מיני רשויות,
משלבים מאוד מוקדמים שלו ,צריך לקחת בחשבון שתקופת ההיא לא ידעו מה זה .לא היה מידע .היה צריך להתחיל
בפעולות הס ברה הכי פשוטה בעולם ,מה זה קונדום .לא איך להשתמש בו ,אלא מה זה בכלל ,מי צריך את זה .זה
פחות או יותר ,באגודה היו אנשים שאמרו שלא צריך את זה ,ומה פתאום וידביקו לנו את הסטיגמה ומה אנחנו
צריכים את זה .במבט השנים את אומרת זה טבעי ,החששות מהבלתי נודע .זה היה משהו שלא ידענו על קיומו.
למרות שחלק מהאנשים היו נשאים בעצמם והזדהו ,בשבילנו היה דבר חדש .לפני שלוש שנים אם בנאדם היה מזדהה
כנשא תוך עשרה חודשים הוא היה מת .פתאום היו פעילים והיו רציניים והיו מאוד אנרגטיים ,הם עשו פעולות
מדהימות .הרעיון היה לא מסתירים את זה .כ ן יש בעיה בקהילה ,כן רוב האנשים שמתגלים כנשאים הם הומואים,
ונחזיק את הבית הזה ,זאת הקהילה שלנו ,וצריך לטפל בזה .ואני חושב שזה נכון גם היום.
מ :מי האנשים שאתה זוכר מהתקופה? מי אלה ה"הם מופלאים".
א :אבינוף ,רמי גרמנוביץ ,אורי ינץ ,אני חושב שרמי הסמן היה ,לא ,הוא היה היו"ר של הוועד .את מראיינת אותו?
מ :כן אראיין אותו ברביעי.
א :תראי הוא אנציקלופדיה ,אם אני טועה במשהו ,מה שהוא אומר עובר על שלי ,כי הוא עסק בזה וזוכר ,הוא
אנציקלופדיה מהלכת .של כל התאריכים .הוא אחד הראשונים שנחשפו בעיתונות כנשא .גם זה לא היה האפלים
המלוכלכים האלה שעוסקים בזנות .פתאום בא בנאדם מהאקדמיה ,מעולם העסקים ,הוא איש פרסום ידוע ,הוא
מרצה .פתאום זה קיבל פנים כאלה קורקטיות כאלה ,מה שנקרא.
מ :אם היית יכול להסביר לחייזר שנוחת ממקום מי היא הקהילה הגאה של שנות ה 01המוקדמות? איך היא
התאפיינה?
א :ה יה את האגודה ,היו פה ושם מסיבות ,התחילו המועדונים .זה לא היה קהילה במשמעות כמו שאנחנו מכירים
היום .הכל היה בחיתולי חיתוליו .כל מה שאנחנו לוקחים כמובן מאליו לא היה אז .לא היתה פעילות נוער ,בקושי
היתה פעילות הסברה .כמה היינו מתנדבים? היו שלושים מתנדבים.
מ :באגודה?
א :בכלל! מה היה קיים? מישהו פה אירגן מסיבה ומישהי פה עשתה ליין של לסביות והכל היה מאוד בחיתוליו ,מצד
אחד .מצד שני ,זה היה ממוסד כי הצלחנו לעשות דברים ענקיים .אם לוקחים את הנוסחה של תווך השנים במכפלה
של מספר האנשים במכפלה של מה שנעשה אז ,אז זה פעולו ת אדירות שאי אפשר לדמיין אותם ,שקומץ כזה הצליח
לעשות את זה .בלי משאבים ,בלי כסף ,הכל כזה מהיד לפה .זה לא היה את הארגונים שיש היום .אם רוצים לכנס את
הארגונים היום צריכים אולם ,אז כולם נכנסו אצלי בפינת אוכל.
מ :ברמת חברי הקהילה ,האנשים שהם לא הפעילים ,סתם ההומו מן השורה או הלסבית מן השורה?
א :אין דבר כזה.
מ :לא היו אנשים שלא היו פעילים?
א :כן ,אבל איפה הינו רואים אותם? שאת לא יודעת ,את לא יודעת שאת לא יודעת .רק שאת יודעת ,את יודעת שלא
ידעת .אם אנשים לא נראו ,אז איך הם יראו? זאת אומרת איך אפשר היה לדעת? ידענו שאנחנו פועלים בעובר כוח
צללים ,כי ידענו שיש המון אנשים .אבל האנשים שהיו נראים היו מעטים מאוד .היו מסיבות די גדולות מיד פעם.
פתאום היתה התעוררות .ניסנו לעשות איזה משהו גאווה ..מסיבות היו שנים קודם .אנחנו לא התחלנו אותם.
האגודה קיימת  25והיה עוד קודם .אבל ה כל היה מאוד מין מערב פרוע כזה .היה כוח שנקרא "עוצמה" למשל ,שעסק
בפעילות פוליטית של האגודה .אז גם כן היה איזה אירוע ,וזה תמיד היה תגובתי ,היה אירוע והיה צריך להפגין אז
היינו הולכים  31איש ועושים הפגנה .זה היה התחלה ,ממש התחלה של הפעילות הממוסדת ,לטוב ולרע .יש לזה גם
צדדים אחרים ,מוסדות כמו מוסדות.

מ :ברמה הקהילתית לגבי איידס מה היו התחושות?
א :כל התחושות -פחד בושה ,חוסר ידע .הכל .כמה שאנשים היו יותר פעילים הם היו יותר מודעים .אבל ידענו
שאנחנו לא מכירים את אלה שאין להם מושג.
מ :אתה הכרת נשאים או חולים?
א :הכר תי רק את האנשים שהיו פעילים בב.ל.ה וגם כן שניים שלושה ו ..פה היה סיפור על מישהו ושם מישהו .אבל
לא .תראי אני יוצא דופן בדברים האלה .כי אני באמת ,אני לא מבין איך זה יכול להיות ,אני לא הכרתי אף אחד
מדרגה ראשונה ,חבר קרוב ,אף פעם.
מ :הרגשת שלך יש סיכוי להיתקל בו באופן אישי? או להידבק?
א :אני כל החיים שלי בזוגית .אני אף פעם לא נחשפתי למה שנחשף אדם שחיים חיי רווקות  35שנה ונוסע בעולם
ועושה סקס על ימין ועל שמאל .אני חי חיים מונוגמיים ,אני מונוגמיסט סדרתי .בן זוג של  05שנה ,אחר כך  01שנים.
 5חודשים אחרי שיצאתי מהארון היה לי בן זוג וחיינו יחד  05שנה .בזוגיות מונוגמית .בשבילי זה היה תאוריה .אבל,
בגלל שכבר אז הייתי אבא לילדים והייתי קצת יותר מבוגר .שיצאתי הייתי בן  ...22תראי ,כן ולא .תמיד בראש .כל
פעם שאני מגיע לתקופת רווקות ,שהיא מאוד קצרה תמיד ,אני חושב שעכשיו שנת  .'63אני חושב שהסיכוי הוא
מאוד ..תראי ,איידס זה לא מחלה שמקבלים ,איידס זה מחלה שלוקחים .זה מונח על מדף ואתה צריך להגיש את
היד ,ולקחת .שפעת מקבלים .אם אני מעביר לך שפעת את לא יכולה לעשות כלום ואת לא יודעת ואני לא יודע .ואת
תעבירי לעוד  31איש ואני לעוד  31איש עד שנדע שיש לנו משהו .זה מחלה שמקבלים .איידס לא מקבלים ,איידס
לוקחים .צריך לעשות או לא לעשות משהו ,בשביל לקבל איידס .אם אתה עושה מה שצריך או לא עושה מה שלא
צריך ,אתה מקבל איידס .זה פשוט הטכניקה של איך המחלה הזאת עוברת ,צריך לקרות משהו בין שני אנשים בשביל
שיעבור איידס ,ואם אתה לא עושה ,לא עובר .אז גם היו האגדות ,ברוק ,במים ,בכוס מים ,זה אנושי ,לא ידענו על זה
כלום .ששמעתי על איידס בפעם הראשונה זה היה בארה"ב וזו היתה מחלת לגיונרים שהורגת אנשים במערב ארה"ב
ולא ברור מה זה .ברמות האלה .זה היה משוה מאוד מסתורי.
מ  :לפי אחד הראיונות שעשיתי ,גם בבלה לא ידעו בדיוק מה הולך עם האיידס ,במהלך השנים.
א :לא היה ידע .לא היה בעולם .תראי ,אני התמזל מזלי ,העבודה שלי לוקחת אותי להרבה מקומות בעולם.
הסתובבתי בעולם בסוף ה 71וב 61אז שמעתי יותר מהר ממה שאנשים שישבו פה .לפעמים אני הייתי מביא מידע.
הייתי בקליפורניה ,בניו יורק .אבל לא היה .היה קונדום לנשים ,מה יהיה עם לסביות .המידע נבנה כמו פירמידה ,אבן
אחרי אבן אחרי אבן .כל מה זמן בא עוד מידע ,עוד מידע .אחר כך היה תרופות ,אחר כל התרופות הורגות יותר
מהמחלה עצמה ,מה שהיה נכון .עד שהגיע הק וקטייל וזה עשה פתאום .יש מין קו משווה כזה ,הקו של לפני ,שאנשים
מתו במהירות ,זה היה ברור וזו היתה אימה ,פשוט אימה .הסתובבתי בסן פרנסיסקו והיה אפשר לראות אנשים
חולים ברחוב .את יודעת מה זה קרפוזיס סרקומה? 111זה סוג של סרטן שתוקף חולים .אנשים היו הולכים עם כתמים
בצבע ארגמן על כל הפרצוף ,עם מאות נקודות .הם היו הולכים ברחוב בסן פרנסיסקו ,היום אין דבר כזה .בא
הקוקטייל זה נעלם .זו הצרה היום ,לדעתי ,במכראות.
מ :למה?

 111ציטוט של ד"ר איציק לוי ,מומחה למחלות מין מבית החולים תל-השומר ,בפורום איידס של וואלה ..." :סרקומה
הוא גידול ממאיר של רקמת חיבור ,ובמקרה של איידס מדובר בסרקומה על שם קפושי .מחלה זו עשויה להופיע בכל
אחד משלב הנשאות אם כי הסיכון שהיא תופיע עולה ככל שספירת תאי  CD4נמוך יותר .היום סבורים כי המחלה
נגרמת על ידי זיהום באחד מזני ההרפס המועברים בהעברה מינית .מסתבר כי חיזוק מערכת החיסון באמצעות
הקוקטייל עשוי לתרום לעצירת המחלה .במקרה בו יש נגעים רבים על העור ובאיברים פנימיים יש הנותנים
כמותרפיה ,הקרנות ואינטרפרון .בברכה דר' איציק לוי" .אתר וואלה:
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א :היום? כי הצעירים לא רואים חולים .כי זו מחלה של זקנים .זה הורג הומואים זקנים בסן פרנסיסקו ,זה לא פה.
אין דבר כזה .אז שהסתובבתי בשנות ה 61בסן פרנסיסקו ראיתי חולים .הייתי נכנס לחנות קונה משהו .הייתי בא
אחרי חמישה חודשים בעל הבית בכיסא גלגלים .הייתי בא אחרי חמישה חודשים אמרו לי :מת .פה לא היה דבר כזה.
זה כמעט לא היה .היה ,אבל מעט .הם ידעו יותר ממני .היה פרויקט "באדיס" שהלכו הביתה לבקר חולים.
מ :פרויקט של בלה?
א :נראה לי שבלה עשו את זה גם .זה היה במספרים ממש קטנים ,שאולי הם לא מציינים את זה ,היו אולי  2כאלה.
זה לא כמו שבסן פרנסיסקו היו פתאום  . 0111אנשים שם איבדו את כל החברים שלהם .דורות שלמים נשארו לבד.
הם מד ברים על זה במובנים של ניצולי שואה .פה לא היה דבר כזה ,היה פה ושם ,אבל מספרים ענקיים כאלה? ללכת
בסן פרנסיסקו ולראות עוד אחד ועוד אחד ,זה לא ראית .מקל ,זה הסימן .אנשים שהולכים עם מקל אפשר לזהות
מיד .אנשים על סטרואידים יש להם מבנה מסוים ,רואים ,השומן מתחת לעור נספג .רואים ,אפשר לדעת מיד .פה?
ראיתי אולי שניים כאלה .בסן פרנסיסקו ראיתי כאלה .311
מ :איך נקבע שבלה תהיה מתחת לאגודה?
א :זה היה ברור .הם היו חברי ם באגודה ופעילים באגודה .הם היו חלק .בעיני זה היה הדבר הטבעי .תמיד היו
מתנגדים -זה לא טוב וזה .אולי שווה למ צוא את הפרוטוקולים של הישיבות האלה .היו כאלה שנורא חששו
מסטיגמה ,אני אף לא חושש .לא מעניין אותי סטיגמה וכלום .סטיגמה? נשנה אותה .יצאתי כבר מהארון ,מה
הסטיגמה כבר יותר גדולה מזו?
מ :אז האגודה תמכה בבלה?
א :כן ,בגדול .זה היה חלק .שנים .עד שהם חזרו והצטרפו חז רה לוועד זה לקח שנים .היו זמנים עם יותר פעילים ,היו
זמנים עם פחות פעילים ,היה עניין של משאבים ,התחלפו אנשים באגודה -חלק היו יותר סימפטיים וחלק פחות.
מ :מי היו היו"רים של האגודה בתקופה ההיא?
א :חלק אני ,חלק איציק יושה .אחרי זה מנחם שיזף .אח"כ הדר נמיר .איתי פנקס .לא נורא זוכר אבל הם היו גוף די
עצמאי ,גם בתוך האגודה .הם היו פשוט זרוע עצמאית בתוך האגודה ,האגודה נתנה להם שירותי משרד ,אולי .לא
מעבר לזה .פה הדפיסו איזה ברושור ,פה הדפיסו מודעה .הם עשו את הוויגסטוק ,אני זוכר שהייתי מאוד פעיל
בוויגסטוק באיסוף כספים  .המצאתי את הבקבוק מים מינרלים .אז יצא המי עדן הגדולים .אז אני וסמי די הלכנו עם
שני בקבוקים ואספו סוכם כסף שהוא פשוט דימוני .היום ,לחשוב על זה שאספנו שישה עשר אלף שקל ... .הכסף של
אז ,זה לא להאמין .בכסף של אז ,זה לא כמו היום .זה היה כל כך כבד שהיינו שופכים את זה באוטו עם באגז' פתוח.
מ :היה ויכוח על הכסף הזה? שגויס בוויגסטוק? אם זה לב.ל.ה או לאגודה?
א :תמיד היה רצון מהאגודה ,זה תמיד יש בכל הארגונים בעולם .מה זה  ?overheadאם אתה ארגון-על .אתה תמיד
משאיר איזה סכום בשבילו ,כי מאיפה המטרייה תביא כסף? הארגון הגדול .מטווח של שנים זה נראה לי שטות
גמורה ,היה ויכוח אם זה יהיה כזה אחוז או כזה אחוז .כי אתה לא יכול לעבוד בנטו ,אתה צריך לעבוד בברוטו ,כי
אחרת איך תקבל את המטרייה הזאת? את השירותים שאתה מקבל מהארגון הזה .זה בכל הארגונים ,גם היום זה
קיים .תמיד המתנדבים רוצים לאסוף את הכסף נטו בלי להגיד מאישה תהיה הפעולה ברוטו .בסדר ,זה היה המתח.
בעסקים יש תמיד כלל זהב .בעסק בריא יש תמיד מתח בין מחלקת השיווק למחלקת הייצור .מחלקת השיווק אומרת
"תייצרו לנו את זה ואת זה ,ואז נוכל למכור את זה" .מחלקת הייצור אומרת "אנחנו מייצרים ,תמכרו" .זה אותו
דבר .לא היה בזה איזה משהו ,לארוך השנים ,יוצא דופן.
מ :אתה זוכר אם בב.ל.ה היו פעילות לסביות?
א :אני חושב שכן אבל אני לא זוכר .הם הכתובת ,כי ברגע שהם נעשו ארגון עצמאי ,אז הפגישות איתם היו אד-הוק,
מה שצריך כזה .זה לא היה משהו נורא מסודר ומובנה ,כמו היום ,תגידי לי חושן ואני נותן לך רשימה מפה ועד עולם,

תגידי לי איגי ...זה מובנה .אז הכל היה פרטיזני כזה .אני חושב שכן אבל אינני בטוח .אני לא מקור טוב לזה .אבל הם
ידעו .הם היו צוות קטן וצמוד.
מ :מעניין .מי שראיינתי אמרו שהיו אבל לא זכרו את השמות ,אבל בהחלט זכרו את העבודה שנעשתה (הברושורים,
הטקסטים) ,וזה מעניין כי הם לא היו במרכז הסיפור של האיידס ,הלסביות.
א :אבל זה תמיד היה כך בכל העולם .בכל העולם מי שהוביל את המאבקים זה לסביות כי החברים שלהם ההומואים
מתו Act-up .זה לסביות .הייתי פעם באיזה פאנל "תגידי למה עשיתן את זה? מה הרעיון האידיאולוגי?" והיא אמרה
לי "איזה רעיון אידיאולוגי?!? כל החברים שלי מתו" .מבינה? זה תמיד היה .מי עשה את מהומות סטונוול? טרנסיות.
אלה שלא היה להן מה להפסיד .אז הומואים לא אוהבים להודות בזה ,אבל זה המצב .אני לא הייתי במגע כל כך
יומיומי בשביל להגיד לך .נגיד אם הם הפיקו ברושור ,אני באמת וקיבלתי ברושורים מוכנים .אולי חתמתי על איזה
צ'ק פעם .אני לא זוכר את זה .הם היו גוף עצמאי לגמרי .עכשיו כל זרוע רוצה להיות עצמאית לחלוטין ,ואתם לא
תגידו לנו מה לעשות .זה הצד השני של המטבע של לעבוד נטו ... .מלבד הארבעה-חמישה מתנדבים האלה היו עוד 31
שאני לא הכרתי .אני הכרתי את השלושה ,ארבעה ,חמישה עמודי התווך שהניעו את זה והכרתי קודם כי הם היו
בתוך והכרתי אותם כחברים באגודה ,השאר? לא יודע מי הם אפילו .שהם הרימו את וויגסטוק כמתנדבים עבדו
עשרות אנשים שם .זה ברור .אבל ,אני באירועים כאלה משתדל לבוא כאחרון הפועלים .עושים את העבודה ,תגידו מה
אתם רוצים שאני אעשה ואני אעשה .זהו .לא צריך עוד מנהל.
מ :הכרת את קפה פלוס? יצא לך לבקר שם?
א :לא ,זה היה קפה רק לנשאים .אני לא נשא אז לא באתי .הרעיון היה שהם עושים משהו להם .ראיתי ,תרמתי,
עזרתי להקים ולבנות .שזה היה פתוח הייתי בא .או שלנשאים זה היה קפה פלוס פלוס? היו אז אירועים סגורים ,והיו
אירועים פתוחים והייתי בא .כן זה היה באגודה שולחנות קטנים עגולים עשינו בית קפה כזה ,ובאנו והיה חמוד ,בטח,
אני זוכר.
מ :כמה אנשים היו בוויגסטוק הראשון?
א :אלפים.
מ :כבר בראשון?
א :לדעתי אלפים ,זה היה בגן העצמאות .כן.
מ :אז איך אתה מסביר את זה ,שלמרות כל הפחד מאיידס והסטיגמות ,תוך זמן קצר הפך אירוע גיוס כספים לאיידס
לכזו הצלחה?
א :זה בא מחו"ל .זה התחיל בניו יורק .שוב ,הדראגיסטיות התחילו את זה" .וויג" זה פאה .זה כל המלכות דראג בניו
יורק עשו .את יודעת -תעשי פאן ,מוזיקה וזה ,אנשים יבואו .אני לא מתיימר שכל מי שנכסה בשערי הגן היה איזה
אידיאולוג גדול של איידס .הזדמנות חגיגית שאנשים באו .נתנו קונדומים וברושורים ודיברו על זה מעל הבמה אבל
זה בעיקר היה פאן .ואל תשכחי שאירועי הגאווה היו בהתחלה די בינוניים .זה היה ה-אירוע .עד הזכייה של דנה
והירידה לכביש ,בטח שמעת על זה כבר.
מ :מה היה באירוע של וויגסטוק  '06לפי תפיסתך?
א :אירוע ככל האירועים .זה היה צירוף מקרים .פשוט המשטרה היתה קצת לא רגישה ,עלו על הבמה ,צעקו לרדת
לכביש ,ירדו לכביש ,דנה זכתה ,אז הקהילה הרגישה קצת יותר חזקה וסתמו את הרחוב .דברים לפעמים קוראים
ממש במקרה ,אף אחד לא מתכנן כלום ואח"כ כותבים ספרים על ה 4שניות האלה שנעשה המהפך בהיסטוריה .כן,
הדר נמיר עלתה על הבמה וצעקה מה פתאום כולנו נרד לכביש.
מ :מי היא היתה?

א :היה היתה יו"ר ומתנדבת ותיקה מאוד באגודה .היא היתה בקל"ף והיתה מאוד ידועה .היתה פעילה לפני .אורי ינץ
קפץ על ניידת וניסו לעצור אותו עם כפפות ואז אורי ינץ הניף דגל גאווה על התורן של העירייה ...זה הכל ,זה שנייה.
לדעתי ככה קורות המהפכות הגדולות .זה כמו הסיפור בתנ"ך על נחשון שקפץ ראשון למים ,הוא לא ידע שהוא יכנס
להיסטוריה ויכתבו עליו פרק בתנ"ך .אמרו לו לקפוץ אז הוא קפץ .זה האנשים הנכונים בשנייה הנכונה .זהו .כבר
אח"כ אי אפשר היה להחזיר את הגלגל .דנה זכתה ,היה רעש ובאו המון אנשים לכיכר .זהו אי אפשר להחזיר ,השד
יצא מהארון .עכשיו ידענו שאפשר להסתובב ברחובות .הפגנה של כוח כזו .זהו .אין שם איזה יד מתכננת ,הכל
ספונטני ,זה לקח משהו כמו שלוש דקות.
מ :אז אם עכשיו אתה צריך להסביר לאותו חייזר שחזר לארץ מהי הקהילה הגאה של סוף שנות ה 01בישראל או
בת"א?
א :אז כבר הית ה תודעה פוליטית .כבר היו מצעדים .אירועי גאווה כבר היו קודם .פתאום זה קיבל צורה כזו של
מצעד .שלטים .נעשתה התעניינות פוליטית .פתאום שונה החוק משכב זכר ,חוק השירות הצבאי בעזרתו של רבין ב.03
פתאום זה התחיל לקבל בשר .התחלנו פעולות לנוער .שמנו את צה"ל ב' .פתאום הילד גדל.
מ :אתה חושב שלמאבק באיידס היה חלק בזה?
א :בטח ,הכל ביחד .את מוציאה מרכיב אחד מהמתכון אז זה לא יוצא אותו הדבר .בעיני הכל חלקים של אותו פאזל.
זה גם לא היה "פעילים של איידס" .כולנו היינו פה ופה ופה .בחלק מהמקרים זה מין כיסאות מוזיקליים .אנשים זזו
מפ עילות לפעילות .אנשים עם תודעה פוליטית גבוהה שבכל מקרה יבואו בכל קריאה ,חלקם עושים את זה עד היום
כמוני .שיננו את המגרש משחקים אבל המשחק נשאר אותו הדבר.
מ :אתמול בערב צפיתי בסרט "הזמן הוורוד" ,ניסיתי להבין את האווירה של הקהילה בשנות ה ,01וזה נראה שהיו
המון מסיבות ,שזה היה חלק עצום בקהילה של אז.
א :זה מתאים לי שעשה את הסרט.
מ :אוקי ,אני מנסה להבין האם החבר'ה שהלכו למסיבות ,שקל וברור איך לאפיין את אותן מסיבות ,האם הם היו גם
החבר'ה הפעילים?
א :בוודאי שלא .תמיד יהיה יותר במסיבות .תעשי מסיבה אצלך בבית ,יותר חברים יבוא מאשר אם תעשי הרצאה על
מחלות כבד בדרום אפריקה .הקהילה זה בני אדם .ברור .חלק מהפעילים הלכו למסיבות וחלק ממסיבות באו
לפעילים וחלק מהארגונים עשו מסיבות .הינו עושים מסיבות איסוף כספים לבלה .להגיד לך שכל אחד שבא בא בגלל
הזה ,באו בשביל המוזיקה והאלכוהול .על הדרך דחפו להם ברושורים .אבל בוודאי ,היינו עושים הרצאה 21 -איש,
היינו עושים מסיבה . 0111 -גם היום זה ככה .כמה אנשים באים לחוג בית פוליטי? כמה אנשים באים למסיבת חוף?
למרות שזה משפיע על החיים שלהם יותר ,ככה זה .זה תמיד מיעוט שמזיז את העניינים .מי שעוסק בזה כ"כ הרבה
שנים כמוני כבר יודע .אין לי שום ציפיות .אני יודע שיש מסיבות פוליטיות ,וזה פוליטי .בעצם בלה דואגת זה פוליטי,
והרצון לשנות תודעה חברתית זו עשייה פוליטי .תמיד מעטים יעשו את המהפכות ,לא צריך הרבה.
מ :למה אתה חושב שבלה הצליחה לעשות את השינוי הזה לפחות בתחום של האיידס? אם אתה חושב שהיא
הצליחה.
א :קודם כל הם הצליחו מעצם היותם .שאנשים דיברו על עצמם ,אמרו "אני" .זה המפתח .ברגע שאנשים מדברים על
עצמם זה אופרה אחרת .הם הצליחו בהיותם ,שהם היו גוף נוסף לוועד ,שעשה פעולה שאולי מוסד כמו הוועד לא היה
עושה ,פעולות הסב רה מיוחדות להומואים .אני לא יודע לשפוט מה היה קורה עם לא היה את ב.ל.ה ,אולי זה היה
מתפתח במקום אחר ,אולי בוועד ,לא יודע .אבל זה מה שהפעילים האלה רצו לעשות והם עשו את זה בהצלחה
מרובה ,הצלחה פנטסטית .להביא אנשים לוויגסטוק ,מי היה מביא? רק הם יכלו לעשות את זה .לא משנה למה
אנשים באו ,גם אם באו למסיבה ולשתות אלכוהול זה גם בסדר בעיני ,כי האלטרנטיבה היא שהם לא היו באים בכלל.
אם הם באו אז אפשר להגיד להם שני משפטים וזה שני משפטים יותר ממה שהיה בבית .זה בסדר בעיני ,אני חושב
שכל עשייה היא כזאת.

מ :ממה שאתה זוכר מהברושורים האלה ,הם היו בשפה גסה?
א :זו לא היתה שפה גסה ,זו היתה שפה שאנשים מדברים .בני אדם אומרים לא מקיימים מנע מיני ,בני אדם אומרים
להזדיין .אז הם דברו כמו שמדברים ,זה נהדר .אני לא חושב שצריך לעשות ברושורים אחרת .הגיל הממוצע שאליו זה
פונה יורד ,כי אנשים יצאו אז בגיל  21והיום יוצאים בגיל  ,05וילד בני  05לא אומר מגע מיני והוא לא יודע מה זה מגע
מיני ,כי הוא לא מקיים מגע מיני ,הוא מזדיין .אז צריך לדבר איתו .זו שפה נפלאה .היו כאלה צפודים ,כאלה צדקנים
שזה מאוד זעזע את נימי נפשם ,אבל מזעזוע נימי נפש עוד אף אחד לא מת ,מאיידס כן .אז אין לי שום בעיה עם זה.
שיזדעזעו .יפי הנפש ,מה זה?? "מין אוראלי" ,ילד בין  05לא עושה מין אוראלי ,הוא עושה דברים אחרים .לכי תסבירי
לילד בן  07קצת מעושן וקצת שתוי במועדון עם רעש של  61דציבלים על מין אוראלי ,צריך לדבר לילדים .לא ,אני
חושב שהם עש ו דבר נהדר ,הם הפכו את זה למאוד נגיש .בעיקר שהם דיברו על עצמם ,זה לא היה מומחים שבאו
לדבר ,זה אנשים שדיברו בגובה העיניים .אני ואתה כזה.
מ :מה אם היו אנשים שהשפה הזו לא התאימה להם ,שהיו יותר מפוחדים או בארון?
א :עשו גם את זה .היו כתבות בעיתונים ,היו כתבות בטלוויזיה .היה .תראי  ,you got to pick up your fightsאי
אפשר לבחור בשפה שתתאים לכולם ,זה האנשים של ,את יודעת ,מסיבות .זה לא אנשים שבאו להרצאה על תולדות
האמנות .זה הולך ככה :אם אתה אומר "להזדיין" ,גם אנשים שבאים לתולדות האמנות יבינו .אם אתה אומר "קיום
מגע אינטימי -מיני" ,אז אלה שלא באו מתולדות האמנות אולי לא יבינו .זה בסדר בעיני ,היו ברושורים נפלאים ,בעיני
לא היתה שום בעיה .זה היה ישיר וברור ,עם גרפיקה מצוינת .בוטה? לא בוטה בעיני ,כי מין בעיני לא בוטה .אין שום
בעיה עם זה .את יודעת מה הרג את עופרה חזה?
מ :איידס.
א :לא.
מ :אה ,הבושה.
א :כן ,בושה מעורבת בטמטום .זה קטלני .זה ,מה שאתה אומרת ,שפה בוטה .אם מישהו היה אומר לה בשפה בוטה
אבל אולי היא היתה פה עדיין .אבל בגלל שצריך לדבר בשפה "נקייה" ,כי מין זה מלוכלך .אז מי שחושב שמין זה
מלוכלך ,יש לו בעיה עם איידס .אני לא חושב שמין זה מלוכלך אז אין בעיה.
מ :כן ,אבל זה גם קשור להיותה אישה מרקע מסורתי יותר.
א :עוד הוכחה שאיידס תופש את כולם ,כמו מין .גם נשים ממשפחות מסורתיות באות מאותו מקום ובאותה טכניקה.
אין דרך אחרת ,אני לא מכיר.
מ :כן אבל בעצם עופרה מסמלת קצת את סוף עידן הבושה ,שנת .3111
א :נכון .לא ,קודם כל ,אני לא חושב שזה סוף עידן הבושה ,יש אנשים שמתביישים בזה גם היום .אבל זה בהחלט
עשה כמו שרוק הדסון עשה בעולם )...( .הדסון היה שחקן שהיה אליל העולם ,של כל הסרטי רומנטיקה וכו' .היה לו
בן-זוג וזה ידוע ,וכל כמה זמן ניסו לש דך אותו .בסוף הוא חלה באיידס .ליב טיילור ,שהיתה פעילה מספר אחת בעולם
באיידס ,היתה פעילה בגללו .כי הוא היה חבר שלה .זה היה מוות נוראי .זה היה מהפך של ה"-וואו" .זה יכול לתפוס
כל אחד .רוק הדסון ופרדי מרקיורי ,אבל פרדי הוא היה כוכב רוק כזה ואלה מזדיינים כל היום .אבל רוק הדסון,
הסוויט -לוליפופ ,מין מתקתק כזה מהקומדיות הרומנטיות עם דוריס דיי .מחזיקים יד ויד ושירים שיר רומנטי .זה
היה סוד גמור .והוא מת מהר מאוד ,כי זה היה לפני הקוקטייל ,לפני התרופות.
מ :מה אתה יכול לספר על המאבק להשגת הקוקטייל? ומה היה אחרי שזה הצליח?
א :כלום ,לא הייתי מעורב.
מ :ברמה הקהילתית ,היית מעורב ,חווית את זה? ראית את ההשפעה של זה?

א :אני לא יכול להגיד שראיתי את ההשפעה .אני יודעת שהיה איזה קו אוקי ,יש קוקטייל ,לא מתים תוך חמישה
חודשים ,לא מתים תוך עשרה חודשים ,לאט לאט ,לטובה ולרעה ,זה הפך למחלה כרונית .זה מה שידעתי על זה .לאט
לאט גם פסקתי מהפעילות באגודה כי לא הייתי יו"ר כל החיים.
מ :מתי סיים להיות יו"ר?
א :ב . 08-7-6תמיד הייתי פעיל ,לא עזבתי ...פתאום היה ידוע שיש קוקטייל .ישראל כל כך קטנה ,זה לא שנעשו
ניסיונות גרנדיוזיים .היה למשל ההסופיס .פתאום נסגר ההוספיס כי אנשים ולא מתים ולא צריך.
מ :ההוספיס שאיציק לוי ניהל?
א :איציק לוי .הכרתי אותו מקרוב .פתאום לאט לאט זה התאדה .אף אחד לא הכריז שזה נסגר ,פשוט התאדה ,לא
הצורך וזה נעלם )...( .אני לא זוכר איזה משהו .אני לא מקור טוב למידע ,אני לא זוכר.
מ :זה דובר? בשיחות סלון ,מסיבות?
א :כן כן .הנה יש קוקטייל ,יופי ,לא מתים וזה .אבל זה מהר מאוד הפסיק לעניין את האנשים .וזה בעייתי דרך אגב
לדעתי ,כי היום צעירים חלקם ,שוב צריך להתחיל את המעגל .עוד פעם זה מחלות של זקנים ,ויש "ברבקים" 112וכל
מיני כאלה .כן ,הם לא מבינ ים מה אנחנו רוצים? מי חולה? אני אקח איזה כדור וזהו .הם לא מבינים את הזוועות ואת
הקושי .הם לא מבינים.
מ :היית מעורב בפתיחת הקו לנשא?
א :לא ,זה קרה אחרי )...( .קפה פלוס היה כיף ,נורא אהבתי את זה.
מ :למה?
א :כי פתאום זה היה קהילה קטנה כזו .זה לא היה מסיבות ,זה היה בקטן ,בתוך האגודה .הכל היה אינטימי.
מ :הכרת את גדעון הירש? את דוני?
א :מאוד שטחי בקושי .תראי אני כ"כ הרבה מסתובב שכמעט כל שם שתגידי אני פשוט באיזשהו זמן ,אבל זו לא
הכרות .חלפנו ככה .אני לא יכול להגיד עליו כלום )...( .הם היו חוצבי הדרך לדעתי ,הם פרצו ,הם אפשרו את השיח
הזה ,שכן זה בסדר זו מחלה של הומואים .אני אראה לך כתבה שפרסמו היום ב nrg-איך כותבים על זה.

 ,Bareback 112כלומר סקס ללא קונדום.

ראיון אישי עם רמי הסמן35.1.92 ,
מראיינת :מאיה הרמן
מ :נתחיל במה עשית בתקופה ההיא? שנות ה ,01-מה עשית? ספר קצת.
ר :שנות ה  01אני בעיקרון עד  0008עבדתי בפרסום "גיתם"" .גיתם" אז היה משרד הפרסום הגדול בישראל .משרד
הפרסום הכי גדול ליחסי ציבור .הייתי אסטרטג של המשרד .הייתי בשיא הקריירה שלי .הייתי מרצה במכללה
למנהל .ריכזתי קבוצה של כמעט  01קורסים בתחום הפרסום .ובלי בושה תרשי לי להגיד שהייתי אחד מאנשי
המקצוע המובילים בארץ בתחום הפרסום .ואז לא הייתי מעורב בשום דבר .לא בפעילות קהילתית .לא איידס ,לא
גיי .בשלב זה .כלומר הייתי מחוץ לארון .כלומר הייתי לגמרי מחוץ לארון ,מאז אמצע שנות ה 61אבל לא הייתי
אקטיביסט .כן עסקתי בקמפיינים חברתיים במסגרת חברתיים העבודה שלי אבל הייתי כולי קריירה .ואז ב08-
התרסקתי וחליתי.
מ :התרסקת פיזית או נפשית?
ר :פיזית ,לא ,פיזית .הייתי מתוכנן בדיוק לעזוב את "גיתם" .תכננתי טיול במזרח הרחוק .הייתי לי כבר ויזה
לאינדונזיה .היה בדיוק חלון זמן שישראלים יכלו לנסוע לאינדונזיה .גיליתי שיש לי בלוטת לימפה שצמחה פה
מאחורי האוזן .אמרו לי לך תבדוק לפני שאתה נוסע .אמרתי :לא ,זה בסדר .הלכתי לבדוק .רופא אמר שיש לך
קרפוזיס סרקומה ,סרטן שקשור לאיידס .הלכתי לעשות בדיקת  HIVואז גיליתי שאני חיובי .הטיול בוטל ,הכל בוטל
ויצאתי לחופשה מטעם העבודה והתרסק תי .פשוט הייתי חולה .גיליתי בעצם שנשארתי עם  01אחוז מהמערכת
חיסונית והתחלתי לטפל בעצמי.
מ :ידעת מתי נדבקת?
ר :זה היה קודם לכן ,לא ידעתי בדיוק ממה .הייתי במצב של .full blown AIDS
מ :והיית נשא ,לא היית חולה?
ר :הייתי חולה ,הייתי חולה איידס זה  .full blown AIDSהיה לי איידס והיה לי מחלה ממאירה ,היה לי את הסרטן.
עכשיו ,אין הבדל בין חולים לנשאים כי זה קשקוש כל הסיפור הזה .כלומר אנחנו יום חולים ויום אחד נשאים .זה
הגדרות מסוימות של כימיה של הדם ,של ארגון הבריאות העולמי וזה לא רלוונטי .כלומר נשא1חולה אני אומר אני
הי יתי חולה ,אני רשום כחולה .במניין החולים בעולם בארגון הבריאות העולמי אני רשום כחולה.
מ :אוקי.
ר :ואז לאט לאט התאוששתי .לקח זמן עד שסיפרתי לאנשים.
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שלי הציע לי להכיר מישהו אחר שהוא

חיובי ואז הכיר ביני לבין אבירם .פעם ראשונה שפגשתי בן אדם חיובי .ניהלנו שיחה וזה היה מאוד מעניין ואז אבירם
אמר לי בוא ,יש מסיבה של נשאים ,אצל מישהו בבית ,ואז הרמתי טלפון לאותו אדם והתברר לי שאנחנו מכירים.
שהייתי מפקד שלו בצבא .זה היה גדעון הירש.
מ :דוני.
ר :כן ,בדיוק דוני ואז הייתה מסיבה אצל דוני ו ..מצחיק ,התקשרתי אליו אמרתי אהלן גדעון (כי אני מכיר אותו
בתור דוני) שמעתי שיש לך מסיבה ,אבירם הפנה אותי וזה ,דיברנו ואז הסתכלתי על הטלפון ואמרתי (לעצמו) "רגע".
ואז התקשרתי אליו עוד הפעם ואמרתי לו" :גדעון זה דוני?" .הוא אומר לי כן ,למה? אז אני אומר כי רמי זה רמי
הסמן .צחקנו .זהו .ואז ככה לאט לאט נכנסתי לקהילתה  .HIVקהילת הנשאים בישראל .התחלתי להכיר אנשים
והתחלתי לעשות פעילות אקטיביסטית .זהו .זאת הייתה הכניסה שלי.
מ :היית לפני בקהילה הגאה בכלל? הרגשת שייך לקהילה הגאה?
ר :אני אגיד לך כך :אני הייתי הומו ,הייתי מחוץ לארון מאמצע שנות ה .61-הייתי שייך לקהילה בעיקר בהיבט של
חיי לילה כלומר בילויים ,חברים .אני הייתי מודה שבאמצע שנות ה 01-רוב החברים שלי היו גייז .כלומר ,גם

 113הכוונה ב"מדקר" זה מטפל בדיקור סיני.

סטרייטים ,גם מהעבודה אבל בעיקר החברים שיצאתי איתם לבלות היו הומואים .כלומר זה היה ממש מובהק .לא
יכול להגיד שהייתי מחובר לקהילה האקטיביסטית  .כלומר שהייתי מחובר לקהילה שחיה את החיים .קהילה גאה,
כלומר בעיקר יותר הצד של הבילויים ,אני יכול להגיד דבר אחד ,שבשנות ה 61-זו הייתה סוג של מחתרת .למה? כי
היו מגיעים בשושו למועדונים שלנו .אף אחד לא ידע מה זה המועדונים ורק אנחנו ידענו ,וזה כמו שבארה"ב בשנות ה-
 51הסיסמת קוד הייתה "I'm friend of Dorothy":אז אצלנו זה היה מבט עיניים .כלומר אם זה בתחום העבודה אז
זה בכל מקום אחר .כלומר היינו קולטים אחד את השני לפי מבטי העיניים .זה היה סוג של מחתרת בשנות ה61-
שלאט לאט התפתחה והפכה ליותר גלויה .אבל עד יין עם הרבה אנשים בארון .הרבה חברים שלי בארון ,נשואים
משפחות וכולי' .אני יכול להגיד שמבחינתי לא הייתי יכול להגדיר את זה כתחושה של קהילה מבחינתי.
מ :לא הייתה תחושה של קהילה?
ר :לפחות מבחינתי .היינו חברים ,מבלים ,בליינים .לא הייתה התעסקות בזכויות שלנו .לפחות איפה שאני הייתי ,לא
הייתי עסוק בזכויות .הייתה התעסקות של אנחנו נחיה את החיים שלנו איך שאנחנו רוצים ולא מעניין אותנו האחר.
מ :הייתה תחושה של קהילתיות?
ר :אני לא יכול להגיד שהרגשתי את זה עד שחליתי.
מ :אז בוא נדבר על מה שהיה ,גם על המסיבה הזאת שבאת לבית של דוני ,מה היה שם ואיך התפתח העניין?
ר :פגשתי אנשים שהתברר ששליש מהם אני מכיר .גיליתי שיש עוד אנשים כמוני .הגדיר את זה בזמנו חבר שלי הצלם
זיו קורן ,הוא אמר "הומואים יוצאים מהארון ,נשאים יוצאים מהכספת" .כלומר ,זו הייתה סוג של יציאה שנייה
מהארון .הרבה יותר קשה .ושם הייתה לי תחושה של קהילה.
מ :למה?
ר :כי הרגשתי בעיה אמיתית .כלומר אני בא ואומר :אתגרי זכויות האדם של הקהילה הגאה בעולם היו מאוד
חשובים אבל אנחנו אמרנו זה סוגיות של חיים ומוות .כלומר זה לא אם חברת הביטוח תשלם לבעלי זכויות .זה אם
אני אחיה או לא .כלומר מבחינתנו הדברים האלה נחשבו כ-לארג'ים ,כ -לארג'יות [כלומר ,ההתעסקות בזכויות
האדם נחשבה בעיניהם כפינוק ,הוספה שלי -מ.ה .].לא התעסקנו עם זה .הייתה תחושה מאוד חזקה של קהילה .אני
כן יכול להגיד שהייתי ,לפני שחליתי ,נדמה לי שנה קודם היה אירוע ענק ,הוויגסטוק הראשון .אני זוכר שהיתי
באירוע כי חברים שלי היו אמרו לי שמע יש את האירוע הזה וכאילו חייבים לבוא ואני אמרתי בטח שאני בא איזו
שאלה .כלומר לא היו הרבה דברים כאלה .כלומר עד כמה שהייתי מודע לא היו מפגשים קהילתיים .אף אחד לא שמע
על האגודה .כן שמענו על השינוי הזה שהיה ב כנסת אבל זה לא היה משהו שהעסיק אותנו ביום-יום .את האנשים
שחיים פה בתל אביב.
מ :רגע ,ואתה זוכר מהאירוע הזה של וויגסטוק מ ,05-ברמה החווייתית ,מה אתה זוכר?
ר :אירוע מדהים .אלפי אנשים .חוויה ,איזושהי אקסטרווגנזה ומוזיקה .אני לא חושב שאני זוכר חוויה בסגנון של תל
אביב .אני טוען שוויגסטוק זה המקור של כל המצעד הגאווה ,מצעד האהבה .כל ההפנינג ההמוניים בתל אביב.
כלומר ,אני לא יצא לי לראות בתל אביב איזשהו אירוע  funכיף גדול כזה ואני לא מדבר על אירוע מסחרי ,אלא על
אירוע חברתי .שלא ארגנו חברות הבירה או משהו כזה .אני זוכר את זה כחוויה מדהימה.
מ :לפני שגילית שאתה חולה  ,ידעת על איידס? ידעת שיש איידס ,איזשהו משהו שצריך לחשוב עליו?
ר :ודאי .אנחנו מאמצע שנות ה 61-שהסיפור התפרץ בארה"ב התחלנו לנזוף אחד בשני על שימוש בקונדומים .כלומר
מאמצע שנות ה 61-התחלנו להלביש קונדומים .הכרחנו אחד את השני .זה היה מובן מאליו כמו בארה"ב וכמו
באירופה אין ,סקס עם הומו חייב להיות עם קונדומים .היינו מודעים לחלוטין .אני יכול להגיד שכן הגיע מידע על
האיידס .אני חושב שכן ראינו סרטים של גייז בחו"ל .לא יצא לי להיות לפני זה במצעד גאווה בחו"ל .אני לא חושב
שא פשר היה להגיד בארץ שהיינו ממש מודעים לסיפור של הרווי מילק .אלא מי שהתעמק בנושא של היסטוריה
קווירית .כלומר אם לא התעמקת בהיסטוריה קווירית ,זה לא דברים שידעת בשגרה .אני זוכר שאיזו תקופה
התלבשתי על ספרים וקניתי כמות גדולה של ספרים ללמוד קצת יותר על היסטוריה קווירית .מי שלא עשה את זה
כלומר ,לא היה לו שום מושג .לא יודע זה " ."friends of Dorothyכלומר כמו שרוב ההומואים בישראל לא יודעים
מה זה  .friends of Dorothyלא היה להם מושג .אגב שיצא  114fodלא קלטתי את זה (את המשמעות של זה).
 114לפי אתר האינטרנט שלהם  FODהוא "מגזין שאוהב גברים" המגזין הינו מגזין לייף-סטייל יוקרתי לגייז והיחידי
שמודפס בארץ .להרחבה ,ראי.]last accessed: 26/9/13[ http://www.fodmag.com/ :

מ :אתה אומר שהייתה מודעות בקהילה?
ר :כן ,בנושא איידס הייתה מודעות טוטאלית.
מ :בשנות ה 01-המוקדמות…
ר :שנות ה !61-המחצית השנייה של שנות ה 61ושנות ה 01הייתה מודעות.
מ :היו רגשות אחרים בנוגע לאיידס? לא יודעת ,פחדו אמרו מה זה הדבר הזה? לי זה לעולם לא יקרה.
ר :אני אגיד לך מה .וזה דבר שכהתחלתי להיו ת אקטיביסט נלחמתי בו ואני שמח שהצלחתי בו .הייתה גישה בתוך
הקהילה שאני מאוד כעסתי עליה ,שהיה ניסיון להתעלם מאיידס .כלומר נעשה בצורה מכוונת .נעשתה פעילות על מנת
להגיד ,איידס זו לא בעיה שלנו .בצורה ברורה .אני חושב שהתנהל מאבק סמוי מה יהיה הנושא האג'נדה שמפעיל את
הקהילה .והעניין היה זכויות אדם לעומת איידס .והבינו שאם רוצים להלחם על זכויות אדם צריך להתנתק מאיידס.
מחשבה שתוציא אותי מדעתי כי הקהילה בארה"ב ואירופה הייתה עסוקה כולה באיידס .כלומר נושא זכויות אדם
היה קיים שם אבל עדיין לא הדבר המרכזי ואני חושב שבהחלט היה ניסיון בתחילת שנות ה 01-בקהילה להתנתק
מנושא האיידס ,בצורה מכוונת.
מ :מעניין .אתה אומר שגם הייתה מודעות אבל גם..
ר :הייתה מודעות בשני "לבלים" ( .)levelבאותה תקופה ההומואים היו לבד והלסביות היו לבד ולפעמים היו
הומואים ולסביות ביחד אבל לא היה שום דבר מחבר והיו הומואים ולסביות שהם חברים ...טרנסיות ,לא הרבה.
עדיין היו קהילה קטנה יחסית .כל אחד בילה עם עצמו ולא היה איזושהי חיבוריות גדולה .זה היה ה level -של
האנשים .ויש את ה level -של האקטיביסטים .וה level -של האקטיביסטיים להערכתי רצה להתמקד בנושא של
זכויות אדם .והקטע של האיידס לא התאים לו .זה נורא בלט בפורום גאות של מרצ ,נורא בלט שם.
מ :פורום גאות?
ר :זהו פורום הגאה במרצ  .היו שם מלא אנשים .זה לא בתקופה שמיכל עדן הובילה אלא בתקופה שעוזי אבן הוביל.
אפילו היו אנשים לפניו .הייתה איזושהי…
מ :זאת אומרת היה את הפורום הזה?
ר :כן
מ :והוא בחר לא להתעסק באיידס
ר :לא להתעסק עם זה ,להתעלם מזה .במיקוד העיקרי של העיסוק שלהם זה היה זכויות אדם .איידס לא היה קיים.
מ :ואתה יודע את הדברים האלה שאתה אומר עכשיו בגלל שכשנהייתה פעיל של איידס ,הבנת את זה? שלפני
שהייתה פעיל לא שמת לב לדברים האלה.
ר :בדיוק
מ :אז תספר לי איך בעצם נהיית אקטיביסט במאבק על איידס.
ר :אוקי ,אז התחלתי להתחבר לאנשי הקהילה ואז הכרתי את האנשים לאט לאט .אני זוכר אפילו שהייתי בהקרנת
הסרט של אבינוף.
מ :סיפור חיובי?
ר :כן ,זה היה לפני שחליתי .ניגשתי אליו ואמרתי לו ,אני ממש מעריץ את הצעד שלך .עשית צעד מדהים .הייתי
קרייריסט אבל הייתה לי כן איזשהו רגישות קהילתית מסוימת .לא הייתי מקרייר 115לגמרי .התחברתי איתם ואמרו
לי שיש פורום  -בלה דואגת ,במסגרת האגודה .והצטרפתי לבלה .היינו קבוצה של  05איש .כולם משוגעים .כל ישיבה
צרחות ,אימה  .כל אחד זה היה בבית שלו .ריגשי ,אבל היה מדהים .היינו זרוע באגודה .אני לקחתי על עצמי משימה.
מ :אתה בעצם הצטרפת אחרי .08
ר :כן ,אחרי יוני  . 08לקחתי על עצמי ללמוד איידס עד הסוף .הזמנתי מלא ספרים מחו"ל .מלא מאמרים .אמרתי אני
רוצה להכיר את נושא האיידס על בורי ו .את כל הכיוונים האפשריים .במקביל עשינו את הפעילות בבלה דואגת.
אבינוף המשיך עם הוויגסטוקים .אני זוכר שבוויגסטוק ,נדמה לי ב  ,07עזרתי לאבינוף בהפקה .הייתה המפיק בפועל
בפועל .אבינוף היה המפיק ,היה עוד מישהו מפיק בפועל ואני הייתי עוד מפיק בפועל .עזרתי להם .זה היה המצעד
הגדול שירדנו להפגנה.
מ :זה היה ב .06

 115מהמילה "קרייריסט".

ר :אוקי אז הייתי מעורב ..
מ :עם הכפפות.
ר :בדיוק עם הכפפות ,אז הייתי מעורב .זה היה לפני הקיץ .וויגסטוק היה ביוני באותה שנה .אני במקביל כתבתי ספר
הדרכה על יש חיים אחרי איידס .הצלחתי לגייס מאחת מחברות התרופות כסף .הדפסנו אותו ב 3111-עותקים
וחילקנו אותו בכל מרפאות האיידס .כלומר זה אמר :נדבקת? מה עושים .מסוג הספרים שהאמריקאים קוראים להם
 .how toכל הסוג יות של בריאות ,ביטוח לאומי ,לספר או לא .רפואה אלטרנטיבית ,סקס .כל התחומים .אבירם
התחיל לארגן באותה תקופה את קפה חיובי.
מ :קפה פלוס.
ר :כן ,קפה פלוס
מ :היה פרויקט שכבר רץ ב .04
ר :לא ,לא ב .04
מ :יש פה הצלבת מידע מאוד קשה..
ר :קפה פלוס התחיל אחרי שאני הצטרפתי.
מ :כל אחד אומר אחרת ,זה מדהים .יש לי  4דעות שונות על קפה פלוס.
ר :קפה פלוס התחיל ,מי שהתחיל את היוזמה היה אבירם והוא התחיל בה אחרי שאני הצטרפתי .זה אחרי ביוני ,08
זה אני בטוח לחלוטין.
מ :אוקי.
ר :אני זוכר שדיברנו על זה ואז הוא בא לאגודה ,הציע את הרעיון .הם נתנו את המקום ואז הוא גייס את אורנה ואלה
ואת הבתי-קפה ואז זה התחיל .זה ב  08התחיל .אני זוכר את הפגישה הראשונה שדנו בבלה דואגת על איך לעשות את
זה .זה היה פרויקט של אבירם .היה שלב מסוים שהתקרבנו לשנות את השם של בלה הדואגת לבלהה דואגת כי
הייתה לנו חברה שהייתה סטרייטית ואמרה מה איתי אני לא ב ..אז אמרנו ביסקסואליים ,לסביות ,הומואים
והטרוסקסואליים.
מ :כלומר שני ה'.
ר :כן שני ה' .לא ממש יישמנו את זה אבל אמרנו אוקי אנחנו עכשיו לא נהיה בלה אלא בלהה .ואותה תקופה הועד
קיים אבל כארגון מאוד קיים .פטריק מנכ"ל .יש מזכירה.
מ :פטריק לוי.
ר :כן .יש מזכירה ופחות או יותר בזה נגמר הארגון .יש איזשהו משרד נורא קטן ,חצי מחסן באלנבי .ואיכשהו היה
איזשהו שיתוך פעולה והייתה תחושה שאיכשהו הוועד למלחמה באיידס יותר מתעסק עם כלל הציבור הישראלי ובלה
דואגת עם הקהילה ההומואית והלסביות .היה ויכוח מאוד גדול .היה בבלה דואגת לסביות שאמרו שחייבים להמציא
חומרי הסברה ללסביות .הצרחות אצלנו שהיו "לסביות לא נדבקות באיידס" הסבירות שלסבית תדבק באיידס הוא
מאוד קטן .בהנחיות של ה health man guide116 -בניו יורק ההוראות ללסביות איך להימנע מהדבקה באיידס הן היו
פשוט שיא הגיחוך .כלומר זה היה ברמה של קחי קונדום תחתכי אותו לשניים ,תדביקי אותו ותלקקי .סליחה על
הביטוי הגס.
מ :נועם סיפר לי שהיה מין משהו לטקס כזה.
ר :כן כל הדברים שהם לא ברי ביצוע .עם הזמן הם הבינו שההדבקה נעשית יותר על ידי שימוש

בצעצועים,117

זה נכון

גם לגברי גברים וגם לגבי נשים .ואז אמרו שימו קונדום על הצעצועים .אז הבעיה העיקרית הייתה ההומואים .ההבנה
הייתה שאישה שמקיימת יחסי מין רק עם נשים שמקיימת יחסי מין עם אישה שמקיימת יחסי מין רק עם נשים,
הסיכוי הדבקה אפסיים .ברגע שאין במעגל גבר ביסקסואל1נרקומן1מהגר מאפריקה1יליד אוקראינה הסיכוי להדבק

 116הסמן מדבר על המדריך שהוציא ארגון ה Gay Men’s Health Crisis -שהוקם בניו-יורק בשנת  ,0063והיה
הארגון הראשון שנתן שירותי איידס לקהילה הגאה והינו ארגון איידס הוותיק ביותר בארצות-הברית .להרחבה על
הארגון ראי ,]last accessed: 29.9.13[ http://www.gmhc.org/ :או את ה"Gay Men’s Health Crisis records" -
באתר הספרייה הציבורית של ניו-יורק:
.]last accessed: 29.9.13[ http://www.nypl.org/sites/default/files/archivalcollections/pdf/1126.pdf
 117הכוונה היא לאיבר מין גברי.

אפסי .התחלנו להתגלגל .אז זהו ,ב  07הוצאתי את החוברת .הדבר הכי גדול  -יוני  08יצא הקוקטייל לאור .מה
שקו רה בינתיים שקופות החולים כללית מאוחדת ומכבי מסכימות מתוך העיקרון של  compassionate use118לתת
לנו את התרופות למרות שהן לא חייבות ומחויבות על פי חוק .לאומית מסרבת ,לאומית לקחה את רוב האתיופים
תחת חסותה .מה שקורה זה שאם אתה לבן יליד ישראל את מקבל טיפול תרופתי ואם אתה בין העדה האתיופית
אתה לא מקבל .מ 07התחלתי להתעסק בנושא התרופות .אני זוכר שהיית לי סדנה .אחד הפעילים הביא לנו סדנה
מטעם חברת "סרונה" השוויצרית שלימדו אותנו איך להיות אקטיביסטים .אני זוכר שבאותו שלב גדעון היה חבר.
בוועד למלחמ ה באיידס .הוועד הפעיל מרפאה לבדיקות אנונימיות בדרום העיר .גדעון היה מביא אותי מדי פעם
לישיבות של הוועד שהיו מורכבות ובעייתיות.
מ :למה?
ר :לא היו בו הרבה אנשים .היו מעט אנשים שאפשר להגיד שהיו מעורבים בוועד בניגוד לתקופת ההקמה .הדמות
המובילה והרצינית הייתה פ טריק .והיה דוני ועוד כל מיני אנשים .אני זוכר את היציאה הגדולה הראשונה של פטריק
מהארון .שהסיפור שלו היה שמורה נסע וזה התפרסם ואני זוכר את לחיצת היד המפורסמת שלאה רבין נתנה לו
במרכז לאומניות הבמה .זה היה אירוע מאוד מתוקשר ,אני לא זוכר באיזו שנה זה היה 03 ,או 02
מ :זה היה סימבולי ללחוץ את היד? בשנים האלו זה היה טאבו?
ר :שמעי ,ב  67מי שהייתה הראשונה שעשתה את זה הייתה הנסיכה דיאנה .אני זוכר את זה בדיעבד כי חקרתי את
הנושא .ובישראל לאה רבין הייתה הראשונה .בתקופה ההיא "חולה איידס? לא מתקרבים" .היה את בלה דואגת ואת
הוועד ואני יכול להגיד שהייתה יותר פעילות אינטנסיבית מאשר בוועד .בלה התעסקה בקהילה .האמוציות שהיו
בבלה היו גם בועד .כלומר היינו מאוד אמוציונליים.
מ :אתה היית גם פעיל בוועד?
ר :רק בבלה דואגת .דוני מדי פעם הביא אותי לפגישות בועד אבל הייתי פעיל של בלה דואגת .ואז ב  07אנחנו
מתחילים להתעסק בתרופות ועולים ויכוחים על מה עושים ואני אמרתי לחכות ,זה לא השלב הפעם .היו צרחות
וריבים בינינו .אנשים לא קיבלו תרופות כמו שצריך ואנשים היו בהיסטריה .המחשבה הייתה שאנשים לא יקבלו
תרופות ,שאנשים ימותו.
מ :זה היה אחרי שהקופות חולים הסכימו או לפני?
ר :זה היה אחרי .הבנו שהקופות הולכות לבטל .בספטמבר אני מקבל הודעה מהחבר שלי שהיה הדובר של מאוחדת
והוא אומר לי שמחר היא מודיעה שהיא מפסיקה לתת תרופות לחולים .באותו לילה אני התקשרתי לחברים שלי
בבלה" .מיד ישיבת חירום  -הולכים להרוג אותנו" ואז התחיל מאבק התרופות .זה סיפור ענק בפני עצמו 05 ,פעילים,
 05מתנדבים .הקמנו מטה מאבק של ארגוני איידס ,היו אז  4ארוגני איידס  -בלה ,הוועד ושני ארגונים קטנים עם
שלושה חברים.
מ :משהו של אתיופים?
ר :לא לא .של מישהו מחיפה .אקטיביסטים ,קבוצה קטנה של מתנדבים והיה עוד ארגון קטן שהתעסק עם
הקווילטים.
מ :המרבד?
ר :כן ,המרבד .שהיה בארגונו של דני האמריקאי.
מ :אחותו מתה מאיידס ,נכון?
ר :יכול להיות ,כן.
מ :אז יצרתם קואליציה..
ר :הקמנו מטה מאבק של ארגוני האיידס ואני בא עם הידע המקצועי שלי מעולם הפרסום .עכשיו אני אומר מטה
המא בק של ארגוני האיידס ,פתאום יחשבו שיש מלא ארגונים .אני היו"ר ,אני עדיין בארון בקטע של האיידס .אני לא
מופיע בתקשורת אבל אני כן מופיע בכל המקומות .ישבנו בערך  21יום לגבש אסטרטגיה .והיו אנשים שאמרו
שחייבים לצאת .ואני אמרתי עוד לא ,עד שאין אסטרטגיה מסודרת לא יוצאים .ואז התחלנו להערך למאבק .בנינו
צוות שעולה לכנסת .עלינו בכל ימי המליאה  -שני שלישי ורביעי .צוות של שלושה אנשים  -הומו אחד ,סטרייטית
אחת ,סטרייט אחד .כולנו לבושים בחליפות .עברנו לוביסטים ועברנו חבר כנסת חבר כנסת .זה היה ברמה של באנו
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לפגוש חבר כנסת ולוח צים את היד בתחילת הפגישה ובסוף הפגישה אחרי שהיינו מספרים את הסיפורים ,הלחיצה
הייתה כזו (מדגים לחיצה מהירה שבורחת) .היה לנו פעם חבר כנסת אחד שהיה ממש נחמד של ש"ס שאמר שהוא
יעזור לנו ואמר בשורה התחתונה ,מישהו מכיר מישהו שיש לו איידס? ואמרנו כן ,שלושתנו .הוא היה בהלם ,בלע את
לשונו ופשוט קם מהשולחן .הוא היה בהיסטריה ,הוא הלך וצרח על הלוביסט שארגן את הפגישה "איך לא גילית?"
ובקיצור התרוצצה שמועה בכנסת שמתרוצצים חולי איידס בכנסת .אמרו לנו כל הזמן לא תקבלו תרופות ,לא תקבלו
כלום .והתחלנו להפעיל תקשורת .לקראת יום האי ידס העולמי ארגנו הפגנה על מדשאות הכנסת .היו שם בערך 51
פעילים ואני חושב בערך  011עיתונאים זרים מכל העולם .נקטנו אסטרטגיה מאוד מעניינת שגייסנו את הקהילה
הגאה מכל העולם ,קהילת זכויות האדם ,קהילת הלהט"ב  ,עדיין לא קראו לה ככה ,כלומר זה היה גייז ולסביות.
קהילת האיידס והפצצנו את משרד האוצר שבעצם שר האוצר נאמן הוא זה שמנע מאיתנו את התרופות .אז
הטכנולוגיה המתקדמת הייתה פקס ,פשוט הפצצנו את הפקס שלו במיילים מכל העולם .ממש התגייסות גלובאלית על
זה שממשלת ישראל הולכת להרוג את חולי האיידס שלה .ניהלנו מאבק משפטי מול הממשלה .בסופו של דבר בנינו
קואליציות ,הצלחנו לגייס את אחד מארגוני הסרטן ,סרטן השד שהיה מאוד אקטיביסטי ,ארגון סכרת נעורים ,ארגון
סכרת מבוגרים לא רצה להתחבר אלינו .האגודה למלחמה בסרטן ,שהיו לקוחות שלי בעבר חששו קצת להתחבר,
בסוף משכנו אותם פנימה בכוח.
מ :המחלות היו אבל מחוץ לסל? המחלות האלו לא היו מחוץ לסל.
ר :לא ,מה שקרה שחוק ביטוח ממלכתי נכנס לתוקף מינואר  .05לא היה מנגנון עדכון תרופות לסל ,בחוק .נדמה לי
ב 08טרשת נפוצה זכו בבית משפט אבל הבעיה לא היית שם .הבעיה הייתה של כל מדינת ישראל .כלומר הייתה בעיה
שתרופות שהמ תינו לכניסה לסל היו בעיקר הדברים הכי מתפתחים ,חדשניים זה היה איידס ,סרטן השחלה ,תרופה
לסכרת נעורים ,תרופה לסכיזופרניה ותרופה לאלצהיימר .הסכיזופרנים לא רצו להצטרף ,האלצהיימר פחדו להצטרף
ובעצם יצרנו קואליציה של הארגונים הכי אקטיביסטיים והפכנו את זה ל"שר האוצר מסרב לתת תרופות לחולי
האיידס והסרטן" ,זו הייתה הכותרת" .נאמן לא נותן קוקטייל לאיידס וסרטן" .זו הייתה כבר בעיה רחבה מאוד ואז
הפכנו את זה ממשבר תרופות האיידס למשבר תרופות בכלל ,למשבר סל הבריאות למשבר תקציב הבריאות ולמשבר
תקציב המדינה .בסופו של דבר הצלחנו ל הגיע למצב שעצרנו בדיונים בכנסת על תקציב המדינה שיו"ר וועדת
הכספים ,חבר הכנסת אברהם רביץ מיהדות התורה אמר סיכום הישיבה הוא כזה דבר :טוב תגידו לממשלה
שהדיונים על תקציב המדינה נפסקים עד שהממשלה תי תן לנו תשובה מה עושים עם חולי האיידס והסרטן .אז ביבי
היה ראש ממ שלה וזה דברים שלימדו אותי חבריי ממרצ והעבודה .הם אמרו לי "שמע ,אין לנו מה לעזור לך" .אנשים
כמו חיים רמון שהכרתי אישית מילדות אמרו אין סיכוי שתקבלו תרופות .דיברנו עם אולמרט שהיה בעבר שר
הבריאות שאמר אין סיכוי שתקבלו תרופות .תרדו מזה ,אף אחד לא ייתן לכם תרופות .ואז הוא אמר אתה חייב
להתחבר לקואליציה ואני חייב להגיד שמצאתי אוזן קשבת גם במפלגות החרדיות ,גם בש"ס .אמרתי שמעו זו לא
סוגיה של הומואים ושל סקס ,זו סוגיה של מציל נפש אחת מציל עולם ומלואו .והם הלכו איתי על זה .כלומר הייתה
לי ממש תמיכה ,היו ח"כ של ש"ס שפש וט עמדו בחזית של האקטיביזם שלנו .יו"ר ועדת הכספים מיהדות התורה
מקבל החלטה כזו .אנחנו באותו זמן מנהלים את המאבק המשפטי שלנו והדרישה הייתה עכשיו  051מיליון שקל
עכשיו לסל התרופות .זה היה ביום רביעי .ביום ראשון היה דיון בבית המשפט .השופט נחתומי מודיע ...אנחנו תבענו
את קופ"ח והממשלה והשופט נחתומי מודיע למשרדי הממשלה ולקופות החולים או שאתם מוצאים פתרון או שאני
פוסק לטובתם  .עכשיו צאו להפסקה ודברו עם הבוסים שלכם באותו זמן התנהל דיון ,ישיבה בממשלה על נושא
תוספת של  051מיליון שקל לסל הבריאות והממשלה החליטה להוסיף  051מיליון שקל לסל התרופות למרות
ההתנגדות של שר האוצר נאמן .בסיכומו של דבר מה שקרה זה ש:
.0

תוספת תקציב לסל התרופות.

.3

תיקון בחוק ביטוח בריאות ממלכתי שיצר מנגנון לעדכון תרופות שנתי.

.2

הקמת מחלקה לעדכון טכנולוגי של סל התרופות במשרד הבריאות

.4

הכרה באיידס כמחלה קשה כי במנגנון של חלוקת הכספים של תקציב הבריאות יש מחלות קשות
שזוכות לדירוג קודם .יש לזה משמעות מאוד חשובה ,גם מול קופות החולים.

שכחתי לציין מקודם שבראשון לדצמבר ביום האיידס הבין לאומי קופת חולים כללית הודיעה שהיא מפסיקה לחלק
תרופות גם .היה לנו מצב שחוץ ממכבי כל הקופות רצו להפסיק לחלק תרופות והמשמעות הייתה מוות ,כלומר זה
חיים ומוות ובעצם כמה חודשים אחרי זה ,אשת ראש הממשלה ,שרת נתניהו ,מקבלת משלחת של נשאיות לארוחת
צהריים ובעצם אנחנו פרצנו את הדרך לא רק לנו ,לכל המדינה .אנחנו בעצם ,המאבק שלנו הוביל לשינוי בחוק ביטוח

בריאות ממלכתי ,בעצם את נושא הדיון על סל התרופות הכי ציבורי ,הכי מכריע ,כל שנה בתקציב המדינה .זה הדיון
הכי רועש שיש כמה הממשלה מקציבה כל שנה לתרופות .אנחנו אלה שפרצנו את הגדר .זה אחד הדברים שאני הכי
גאה בהם ,שלא דאגנו רק לעצמנו ,אלא דאגנו לכולם.
מ :כמה מהחבר'ה של בלה היו במאבק התרופות?
ר :אבירם ,אבינוף.
מ :בלה היתה מעורבת?
ר :בטח .בלה ...הועד נתן לנו תמיכה כספית ,כולנו היינו מעורבים .זה היה חיבור טוטאלי מאוד חזק בין כולם.
מ :אתה היית יו"ר הועד?
ר :כן.
מ :מתי?
ר :או תזכרי ,עדיין לא הייתי מחוץ לארון ,מבחינת תקשורת ,הייתי מסתובב בכנסת ,מציג את עצמי כמו כל האיידס,
מסתובב במשרדי ממשלה ,אני עדיין לא התראיינתי ,חוץ מאיזה ערוץ זניח -אני לא יצאתי מהארון (ארון האיידס).
מ :למה לא יצאת מהארון בתקופה ההיא?
ר :משפחה .דיברתי איתם ,הם אמרו שהם לא מוכנים ויהיה להם קשה עם זה .אמרתי שאני לא רוצה להעמיד אותם
בסיטואציה קשה )...( .עכשיו ,בקטע מדהים זה שאחרי כל המאבק הזה אני התמניתי כנציג בלה דואגת לנהל מו"מ
מול נציג הועד על חלוקת טריטוריות ,מי עושה מה .אחרי שנגמר המאבק והתפרק המטה .אני ייצגתי את בלה דואגת.
איפשהו ב ,06בקיץ  06א ני נוסע לכנס האיידס העולמי על חשבוני ,לפרסם שם מחקר אקדמי על המאבק בתרופות,
המאמר זוכה במלגה ואני נוסע לכנס .אח שלי שגר בלוס אנג'לס ונוסע למצעד הגאווה הראשון שלי בסן פרנסיסקו .זו
היתה חוויה מאירת עניים בשביל .במקביל ,אני מתראיין למעריב ,למוסף סופ"ש של מעריב ,והכל פתוח .בקיץ  06אני
יוצא מהארון .ואז פונים אלי מהועד ומבקשים ממני להצטרף .ואני באוגוסט מצטרף לוועד ,מתמנה ליו"ר מי שהזמין
אותי היה הגזבר של הועד **** שנפטר .ואנחנו מנהלים ביחד את הועד .באותו זמן פטריק פורש ואנחנו מביאים מנכ"ל
חדש .והופכים את הוועד ,מ רימים אותו .כל מה שאני יודע מעולם העסקים ,אני דוחף אותו לתוך הועד .אני יו"ר
הנהלה כבר כמה שנים ( )...קיבלתי ארגון קטן עם מחזור של  411,111שקל והשארתי ארגון עם מחזור של  2.8מיליון
שקל ,עם מיליון שקל בבנק ,אני מתגאה בזה ,עם צוות של  35עובדים ,עוד  51פרילנסרים 351 ,חברי אגודה351 ,
מתנדבים .באותם שנים הפכנו את הועד לאחד הארגונים החברתיים בישראל ,בוודאי הארגון הכי חזק בקהילה
לדעתי .מבחינת תקציבים ,פעילות .היינו ארגון שהוקם ע"י קהילת הלהט"ב והוא פועל למען כולם.
מ :נועם אמר שתמיד הועד היה בארון ,המון היו הומואים אבל זה לא היה מדובר.
ר :נועם היה בתקופה קצת מוקדמת .בתחילת שנות ה . 01וזה השתנה בתקופה שלנו .כולם מחוץ לארון ,יוצאים מחוץ
לארון -אני ,אבירם ,אבינוף ,כולם.
מ :הוא אמר אבל שהיתה להם גישה שלא מדברים הומואית.
ר :זו היתה הבעיה בוועד ,זה למה בלה קמה .בגלל שהגישה בועד היתה אנחנו לא מדברים הומואית ,אז בלה קמה
כדי לדבר הומואית .שאני נכנסתי לועד ,גם הבאתי חלק גדול מבלה דואגת לעבור לועד ,ובאיזה שלב בלה התמזגה עם
הועד.
מ :הייתי יו"ר באיזה שנים?
ר 06 :עד .3110

מ :ובלה התחברה מתי?
ר :אחרי שעזבתי .ב .3113-אחרי שעזבתי ,בלה היתה במצב קשה באגודה ,האגודה היתה במצב קשה ,לא היו
תקציבים ,ולא היו משכורות לצוות .אז אני ניהלתי מו"מ ואמרתי בלה דואגת עוברת כמותג מהאגודה לועד ,אנחנו לא
לוקחים את הוויגסטוק כי הוא בזבוז משאבים ובזבזו כסף .הוויגסטוק היה ממש מוצלח כל עוד זה היה וויגסטוק,
בר גע שנכנסו מצעדי גאווה ,כבר לא היה מקום לוויגסטוק .הם עלו הרבה והביאו מעט כסף .כלומר הוויגסטוק נשאר
באגודה ולימים הפרויקט גם עבר לועד.
מ :מה המשמעות של בלה דואגת בשנות ה ,3111-כי לפי רוב השיחות עיקר הפעילות של בלה נגמר בשנות ה.3111-
ר :המאבק היה בעיקר מניע ה .בלה הפכה לזרוע הסברה לקהילת הגייז של הועד .בלה עסקה מיסודה גם בתמיכה,
בעיקר בהתחלה עסקה בתמיכה ,אח"כ התחילה להתעסק בהסברה .במסגרת הועד התעסקה רק בהסברה .התמיכה
נעשתה במסגרת התמיכה הכללית של הועד .בעיקר זה היה הסברה.
מ :קפה פלוס נסגר?
ר :הוא החזיק מעמד עוד שנה שנתיים בערך .עד  06בערך .ואז אבירם הצטרף כאיש צוות לועד.
מ :היית מעורב בקו לנשא?
ר :הקו לנשא הוקם בוועד ,עוד קודם לפני שהגעתי לועד .היתה מרפאה לבדיקות אנונימיות בדרום העיר .שאני הגעתי
הועד הגיע לסמטה פלונית והמרפאה עברה לשם .היה את הקו לנשא ,היו סדנאות לבתי ספר ,פרויקטים די קטנים.
והיה את פרויקט הבאדיס ,זה היו הפעילויות באותם שנים.
מ :מה זה הבאדיס?
ר :זה פרויקט שהקים זאביק ,ככה קראו לו ,הוא היה מטפל אלטרנטיבי .זה היה פרויקט של לא נשאים ,מלווים
נשאים .אימץ מודל של פרויקט אמריקאי של סיוע .זהו )...( .עוד פרויקט חשוב -במסגרת מאבק ההסברה בתוך
הקהילה ,הגיע יאיר קידר ,עורך הזמן הוורוד ,זה עוד שהייתי בבלה דואגת .אורי ינץ ואני עשינו את זה .יאיר הבין את
חומרת המצב והוא יצא עם גיליון שכתבת השער שלו הוקדשה לעניין שאחד מכל  6הומואים בת"א הוא חיובי .זה
עורר סערה מ טורפת ,בתוך הביצה ,ברמה שזימנו אותנו לפורום גאות על מנת לנזוף בנו על זה אנחנו מחבלים במאבק
שלהם על זכויות אדם ואנחנו מחברים הומואים עם איידס .זה היה וואו ,ויכוח ,מלחמה .בתוך הקהילה .הצלחנו
להגיע למצב שכלפי חוץ המסר היה "איידס פוגע בכולם ללא הבחנה" ובתוך הקהילה "איידס זו סוגיה של הומואים".
הקטע המדהים היה שבלה היתה מאוד חביבה על הקהילה ,והועד לא .כלומר ,אם היינו עושים מסיבה בקולנוע אלנבי
תחת בלה דואגת היו מגיעים  3111איש .אותה מסיבה תחת הועד מגיעים  311אנשים .הקהילה אהבה את בלה.
מ :למה?
ר :בגלל הוויגסטוקים  ,בלה הביאה כיף .דיברה על איידס אבל הביאה כיף .דיברה על מודעות ,תמיכה אבל הביאה
פאן.
מ :המון דיברו איתי על הברושורים של בלה.
ר :הם היו מדהימים .אורי ינץ .עבודה מדהימה .פשוט בית ספר להסברה.
מ :למה זה היה כ"כ טוב?
ר :זה דיבר בשפה שאנשים מדברים ,בשפה שהומואים דיברו .אז החל להתפתח שפת "אבן-שושנה" .מילון אבן-
שושנה ,הומואים מדברים בנקבה .זה אז התפתח .אורי דיבר וכתב בשפה של הומואים ,לא בשפה מתנשאת ,לא של
גוף בריאותי .השפה ,העיצוב ,הפרוספקטים ,הפלקטים ,הפוסטרים היו מדהימים .עבודה יצירה מדהימה.
מ :אם היית יכול לתאר את הקהילה בסוף שנות ה ,01איך היית מתאר אותה?

ר :אני יכול להגיד מהאספקט שלי -תחושה מאוד חזקה של קהילה .הארגונים של הקהילה מאוד מחוברים ,הועד
והאגודה עובדים ביחד ,משתפים פעולה באופן טוטאלי כמעט .עובדים גם עם הבית הפתוח הירושלמי .מנהלים
מאבקים ביחד .יש חיי לילה סוערים .ואיך שכחתי -דנה זוכה באירוויזיון ,אני יושב עם אבינוף ואורי ועוד כמה
חברים אלי בבית ,בדיוק קודם לכן קניתי במצעד הגאווה בסן פרנסיסקו דגל גאווה ענק .לדעתי דגל הגאווה הכי גדול
שנראה עד אותו מודל בישראל .ירדנו למטה ,רצנו לכיכר ,מישהו עלה על אחד התרנים בכיכר ,טיפס על תורן ותלה
את הדגל.
מ :שמעתי שזה היה אורי ינץ.
ר :כן ,זה היה אורי .רקדנו סביב הגדל .והקטע המדהים זה שבית"ר ירושלים זכתה באותו ערב באליפות ואז החבר'ה
של באו לפה והתחילו לרקוד אתנו .ואז מישהו הביא ואן עם מוזיקה והתחלנו לרקוד באופן חופשי כאן בכיכר,
המשטרה לא הפריעה לנו .ואז באו החבר'ה של ביתר ושאלו אותנו מה זה הדגל הזה? של מקדוניה? לא ,זה של
ההומואים והלסביות .והם אמרו יאללה בסדר ,נרקוד אתכם .זה היה מין חיבור .זה היה משהו הזוי לחלוטין .אני
יכול להגיד באותו לילה ,אני חושב שאותו לילה ,הוויגסטוקים ,במיוחד הוויגסטוק של  ,'06שאז הייתי מפיק בפועל
והייתי אחראי גם לנהל את המו"מ עם המשטרה ,והם ביקשו מאיתנו לסגור את הגנרטורים ב .06:21ומנחם שיזף
שהיה יו"ר האגודה ,והאירוע היה מטעם בלה דואגת והוא אמר לסגור את זה ..להשלים ..תחושה מאוד חזקה של
קהילה .ב ,07ב , 06מצעדי הגאווה הראשונים ,היתה תחושה נפלאה .לדעתי היתה תחושה אמיתית של קהילה שדואגת
אחד לשני ,שכולם ...התחילה להיוולד המאפיה של הגייז בתקשורת.
מ :המאפיה הוורודה?
ר :המאפיה הוורודה .הרבה אנשים.
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היה אחד מהם .היו עוד הרבה אנשים .היתה אז תחושה של קהילה .אני

יוכל להגיד בהחלט.
מ :אתה חושב שמה שבלה עשתה בשנות ה 01היה הצלחה? כישלון? פוטנציאל?
ר :הצלחה היסטרית.
מ :למה אתה חושב שבלה הצליחה?
ר :ההצלחה הגדולה של בלה זה אבינוף ואורי .חד משמעית.
מ :למה הם ההצלחה? או שהביאו את ההצלחה?
ר :הם באו ברגע הנכון עם הדבר ה נכון .אבינוף הגיע עם הוויגסטוק והשקיע בזה את כל חייו בראותה תקופה ,את כל
הזמן שלו .פעם ראשונה שיש לך הפנינג לקהילה ,במקום פתוח ,גדול .אורי עם פעילות ההסברה שלו ,אקטיביזם
אמיתי .אני חושב שבלה היתה הצלחה היסטרית ,היא גם דחפה את הועד להשתנות .שאני באתי לוועד ,אז בעצם
אנשים מב.ל.ה השתלטו על הוועד.
מ :בהסתכלות רחבה על הקהילה של שנות ה , 01מה לדעתך המשקל של המאבק באיידס? של בלה? כי אמרת שהיה
התנגשות בין מאבק האיידס למאבק זכויות האדם.
ר :לתפיסתי המאבק על זכויות האדם היה שם אבל הוא היה קטן .באותן שנים המאבק על האיידס זכה לנפח
תקשורתי יותר גדול .אני חושב שהמאבק באיידס בסוף שנות ה ,01היה לנתח מוביל .כל המאבק של הקהילה ,היה
תמיד דיכוטומיה -אנחנו ארגון שנולד מהקהילה אבל לא רק למען הקהילה ,אנחנו למען כולם .זה כאילו הקהילה
יסדה ארגון למען הציבור הישראלי .זה הקונספט שהיה כ ל הזמן .החלוקה היתה שמי שאחראית להסברה בקהילה,
היתה בלה דואגת .זו החלוקה שאני עשיתי במו"מ מול הועד .אני זוכר את האגודה באותן שנים גם כן מאוד
מתפתחת ,תחת איתי פנקס ,שהיה אחרי אבי סופר .חוש"ן נוצר .איתי דחף מאוד חזק את ההקמה של הזרועות
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המגוונות של האגודה .הא גודה מתפתחת מתחזקת .מיכל עדן חברת מועצה ,שהיה דבר וואו ,פורץ דרך ,מדהים .מיכל
כל הזמן דואגת לנו ,אני מת עליה ,היא פשוט דאגה לנו .הבית הירושלמי נוסד ומתחזק .אגב ,לדעתי משלושת
הארגונים הוא ידע הכי טוב לגייס תרומות מארה"ב בגלל שחלק מהמקימים שלו אמריקאים לשעבר .אני כן רואה
התחזקות של הבית הירושלמי .תחילת מצעדי הגאווה .אם את שואלת אותי על משקל -לדעתי המאבק של הקהילה
באותן שנים עדיין פחות על זכויות אדם ויותר על נראות .אנחנו קיימים ולא ניתן להתעלם מאיתנו .בגלל זה היו את
מצעדי הגאווה ,לדעתי זה בעיקר מאבק על נראות .אנחנו נלחמנו על זכויות אדם .משקל? אני חושב שלכולנו היה
משקל חזק .אני זוכר מהצד שלי ,שהצד התקשורתי שלנו היה מאוד חזק .יכול שמישהו מהאגודה יגיד לך שהצד
שלהם היה ,האגודה אולי פחות ,אבל היו אנשים עצמאים ,היו מאבקים עצמאיים.
מ :דנילוביץ? שטיינר?
ר :כן כן .הם ה יו מאבקים עצמאים ,לא של ארגונים ,מאבקים פרטיים של אנשים פרטיים על זכויות האדם שלהם.
האגודה באותן שנים התעסקה בפעילות שלה ובמצעדים .המאבק של האגודה באותן שנים היה בעיקר על נראות.
אנשים פרטיים הובילו מאבקים על זכויות אדם ,הועד הוביל את המאבק נגד איידס ,אני חושב שכולם תרמו .כולם
תרמו להתפתחות .יאיר קידר אומר תמיד שמה שדחף את זה ,זה הזמן הוורוד ,ואני מסכים .הקיום של הזמן הוורוד
היה ויטל להתפתחות הקהילה .היתה לו תרומה בלתי רגילה להתפתחות שלנו .העיתון שבו קראנו מה קורה.
מ :היו לסביות פעילות בבלה באופן קבוע?
ר :בטח.
מ :שמות שאתה זוכר? כי ראיינתי המון הומואים וכולם אמרו שהיו לסביות ולא זוכרים אף שם.
ר :במסגרת משבר התרופות אחת הפעילות המרכזיות היתה חגית לרנאו ,עו"ד .היא עכשיו נציגת פרקליטות המדינה
לבית המשפט העליון .היא לימים היתה יו"ר הועד ,החליפה אותי .היא היתה במטה המאבק של ארגוני האיידס ,היא
לא היתה חברה בבלה .אבל השותף שלי למאבק גייס חברים והביא אותה .והיא נשארה.
מ :בבלה עצמה? היו לסביות? לפני המאבק בתרופות?
ר :היו לסביות .היתה אחת ,לימים היתה מנכ"לית האגודה ,נו ...לובה .אני לא זוכר את שם משפחתה ,חברה טובה
של א ורי ינץ .היתה מאוד אקטיביסטית .לימים מנכ"לית האגודה )...( .היתה לובה והיא היתה בגרעין הקשה של
האקטיביסטים.
מ :אוקי ,למה זה מעניין ,כי באיזה שלב ,לאט לאט ,כבר היה ברור שאיידס זו בעיה של הומואים במובהק ועדיין היו
המון לסביות פעילות ,וזה מעניין למה הן לקחו בזה חלק.
ר :זה היה ככה גם בארה"ב .עדיין ,למרות שלא היתה קהילת להט"ב היו המון הומואים עם חברות לסביות .עדיין
היו חיבורים ואני חושב שזה נבע מהחיבורים האישיים .כמו בארה"ב .זה לא העניין של קהילה ביחד ,אלא של חברים
שדואגים אחד לשני ,באופן טבעי .החברות הלסביות של י נולדו מחברות ,לא בגלל שאנחנו ב"קהילה אחת וחייבים
לביות ביחד" ,אלא כי אנחנו חברים ואנחנו דואגים אחד לשני .גם היו כל מיני דיונים לגבי האגודה באותן שנים שהיא
היתה יותר הומואית מאשר לסביות ואז הקימו את קל"ף כאלטרנטיבה לאגודה שהיא בעיקר גברית .למרות שהדר
נמיר היתה יו"ר לפני אבי סופר .אחוות אחים -אחיות ,אם תרצי לקרוא לזה ,את רואה את זה לאורך שנים גם בוועד,
בוועד עבדו הומואים ,לסביות ,סטרייטים ,כלומר ,ברמת הנהלה ,ברמת צוות מנהל ,ברמת המתנדבים .אני חושב שזה
כמו בארה"ב ,אנחנו עוזרים לחברים שלנו .אנחנו באים לא כי מישהו קרא לנו לדגל.
מ :היו סטרייטים פעילים בבלה? חוץ מהאחת שכבר ציינת?
ר :הרוב היו ..הומואים ,לסביות ,היו כאלה שהיו בי .סטרייטית אחת .הרוב היה הקהילה.
מ :יצא לך להכיר נשאים סטרייטים?

ר :כן ,בוודאי .בקפה פלוס ,באו הרבה נשאים ,לא הרבה ,באו נשאים סטרייטים.
מ :באת הרבה לקפה פלוס?
ר :כן ,קבוע .היתה חוויה מדהימה.
מ :מה היתה האווירה?
ר :וואו ,אווירה של משפחה .כולם רוצים להכיר את כולם ,עוגות מדהימות ,שמענו הרצאות ,שמענו הופעות .אבירם
עשה עבודה מדהימה ברמת ההפקה שם .באו בערך  011איש כל פעם ,נדחסים שם בבית האגודה.
אני יודעת שאנשים לא באו והזדהו ,אבל ידעתם שיש שם סטרייטים?
ר :בטח ברור .אנשים אמרו אני סטרייט ,הנה תכיר את חברה שלי.
מ :נראה לך שהיה להם יותר בושה מאשר לחבר'ה מהקהילה הגאה? כי זוכר שדיברת על היציאה מהארון והיציאה
מהכספת?
ר :היה להם יותר קשה .במיוחד לסטרייטיות .לסטרייטיות הנשאיות היה הכי קשה.
מ :למה?
ר :כי הן לבד שמה .איזשהו גבר הדביק אותן והן נשארו לבד .תחושה של מי ירצה בכלל להיות איתי .אני חושב,
שאצל הנשים ,שהן מקוות יום אחד שהן יכנסו להריון ,יביאו ילדים ...אנחנו יחסית ,היה לנו יותר קל להסתדר,
למרות שזה היה קשה .אבל לנשים הסטרייטיות יותר .במשבר התרופות היו נשאיות סטרייטיות שהצטרפו למאבק.
היה הצטרפות הרבה יותר מאסיביות של לסביות ,של נשים סטרייטיות ,של גברים סטרייטים .בקפה פלוס ,רוב מי
שהגיע היו הומואים ,לסביות וגברים סטרייטים ,אבל הנשאים רובם היו הומואים וגברים סטרייטים .אבל במשבר
התרופות קרה משהו נוסף שהצטרפו נשים נשאיות סטרייטיות ולסביות ,יותר ,יותר חזק .עוד בקפה היו לסביות אבל
לא נשאיות.
מ :נועם דיבר על זה ,שבלה הוקמה ללא נשאים בהתחלה .ואז הגיע הדור של הנשאים של אבינוף ואורי...
ר :רגע תיקון ,אכן הועד הוקם ע "י קבוצה של הומואים ,ד"ר איציק לוי ,פרופ' צבי בנטוביץ והכל שהיו מעורבים,
בנטוביץ לא הומו אבל הנושא היה מאוד חשוב להם ,זה היה ב 68נראה לי .והם הקימו .הנשא הראשון שהצטרף היה
פטריק והיו אנשים לפני .לפני אבינוף ואורי.
מ :כן כן ,נועם מדבר על החבר'ה שהגיעו לבלה .אני שואלת בתור מי שגילה שהוא נשא ,ואז נהיה אקטיביסט ,האם
היה משהו שאפיין אקטיביסטים נשאים יותר מאחרים? מה המשעות של להיות גם נשא וגם אקטיביסט?
ר :אתה נלחם על החיים שלך .זהו .אתה נלחם ,אתה כאילו ,זה לא כמו זכויות האדם שלך בנושא ביטוח ,זה שנשללו
כל הזכויות שלך .אתה לא מקבל תרופות ,לאף אחד לא אכפת אם תמות ...אתה מצורע ,אתה מצורע בקהילה ,אף
אחד לא רוצה להתקרב אליך .שאני יצאתי מהארון ,היו סיטואציות שאני באמצע מסיבה ,מישהו מכיר אותי,
מתלהב ,אני מכיר את כל החברים שלו ,ואז אחרי רגע ,לחישות אחד לשני ומבטי עיניים ,אני עומד באמצע ה TLVואז
במקום שעמדו בו מלא אנשים ואז נוצר מעגל של מטר וחצי שאנשים לא מתקרבים אלי .הקהילה היתה מאוד
אכזרית כלפי הנשאים שלה ,מאוד אכזרית )...( .כאילו אתה לא שייך למין האנושי .לא מגיע לך תרופות ,לא מגיע לך
לחיות ,לא מגיע לך זכויות וודאי שלא ,אס ור להתקרב אליך ,מרחק נגיעה .בסיטואציה יותר מאוחרת ,הייתי בחתונה
של בת -דודה שלי ובאתי לחבק את דוד שלי והוא נלחץ וצעק אל תתקרב אלי ,אני מפחד ,אני מפחד ,אל תתקרב אלי.
אני עזבתי את החתונה באותו הרגע .זה היתה התחושה .את יודעת.
מ :מה חשבת על הבחירה בגן העצמאות לוויגסטוקים?

ר :רעיון מדליק .טבעי לחלוטין.
מ :כי היו כבר דברים שנעשו בגינת שינקין ובגן מאיר ,אבל רק בלה עשתה את הוויגסטוק שלה בגן העצמאות.
ר :נכון .זה היה מקום גדול ,יש שם את הבמה הגדולה ,בתור ילד כל אירועי יום הזיכרון של ת"א היו עושים שמה .זה
היה טבעי ,כי זה מקום מפגש הראשון של ההומואים בת"א .זה היה טבעי לחלוטין לעשות את זה שם.
מ :זה נראה לי כמו משהו שאפיין את בלה ,שנעשה את זה שם.
ר :ברור ,אנחנו לא מתביישים בכלום .בלה גם ארגנה בזמנו הפנינג ביום הכיפורים הייתה מארגנת הפנינג בגן
העצמאות .היה פיקניק בגן העצמאו ת בערב יום הכיפורים .מאות אנשים היו בהפנינג הזה .בלה לא הייתה
מתייפייפת .היא לא הייתה צבועה .היא לא הייתה מעמידה פנים .כן אנחנו הומואים ,כן אנחנו מזדיינים ,כן אנחנו
אוהבים סקס ,כן יש לנו איידס .אנחנו לא תחת מצג שווא .אנחנו לא תחת התפיסה הרווחת היום בקהילה שכן יש לי
טענות כלפיה של straight acting
מ :דומואים?
ר :ככה קוראים לזה היום? אז כן .אנחנו לא דומואים .אנחנו לא רוצם להיות כמוכם ,אנחנו רוצים להיות כמונו .זה
היה נורא בולט אז.
מ :אתה זוכר עוד אנשים כדי להשלים את הסיפור חוץ מאבינוף ,נועם ,אורי ,אבירם ואתה ? שמות?
ר :גדעון הירש ,דוני שנפטר .הוא היה בין אלה שפתחו לי את הדלת לוועד .זו תקופה של בעיות בוועד ,היינו צריכים
לדאוג להחליף את ההנהלה ואת הצוות והכל אז אני דחפתי אותו פנימה שייכנס .אמרתי לו אוקי .אני  5שנים הובלתי
והתעסקתי בעניינים ועכשיו אתה צריך לקחת את התפקיד.
מ :דוני היה קצת בבלה נכון?
ר :דוני גם היה בבלה .בעיקר הוא היה חבר הנהלת הועד .הוא היה פעיל איידס בסן פרנסיסקו ,ב.project inform -
ובעצם הביא את  project informלישראל .בגלל שהוא גם למד רפואה ,הוא הביא את הידע הרפואי לישראל בעברית.
מי עוד? היתה ורד בן -חרות .היה שוש ניומן שהיתה יו"ר הועד .ורד בן חרות היתה חברה בבלה ,לימים היא היתה
סמנכ"ל תמיכה באיידס .לובה פיין היתה בבלה .אורי ,אבינוף ,אבירם ...היו עוד אנשים שנפטרו בדרך ,אנשים שעוד
לא יצאו מהארון ,כי היו להם ילדים ,וביקשו לא לחשוף את העניין.
מ :מעניין שארגון קטן עשה המון עבודה .כאילו אומרים שהיו  05אנשים אבל בגדול אותם חמישה שמות חוזרים כל
הזמן.
ר :בישיבות השיא שלנו הינו  05אקטיביסטים צורחים אחד על השני ,מלא אמוציות ,מלא ריגשי ,אבל עושים דברים
מדהימים.
מ :נפגשתם הרבה?
ר :בטח ,מלא .נפגשים המון .לא היה יו"ר לבלה דואגת .זה היה ארגון...
מ :זה לא היה נועם ואז אבינוף?
ר :לא לא .לא היה שום יו"ר .כל אחד ניהל פרויקטים .היה תקופה שאבינוף יזם פגישות ,שלובה יזמה פגישות .כל
אחד החליט על עצמו .נגיד אני החלטתי לכתוב את החוברת.
מ :יש את החוברת באגודה?
ר :יכול להיות.

מ :לך יש?
ר :כן עותקים בודדים .בפורמט מודפס.
מ :טוב ,אז תודה רבה.

ראיון אישי עם אבירם גרמנוביץ31.1.92 ,
מראיינת :מאיה הרמן
מ :אז מאיפה מתחיל הסיפור שלך עם ב.ל.ה?
א :אני חזרתי לארץ אחרי המון שנים בחו"ל ,הייתי רקדן ובסוף נשבר לי הגב .אז חזרתי .זה היה ב .'02חזרתי
לקיבוץ שלי ,עינת ,והשכרתי שם חדר .עשיתי טרייד אוף עם מישהי שעבדה בקרמיקה ,שאני אעשה לה קצת מהעבודה
בתמורה לדיקור .והיא זו שדחפה אותי לעשות בדיקה ,בעקבות דלקת אוזניים חמורה .רק ב 02-נבדקתי בבלינסון.
הם לא היו מוכנים לספר לי את התו צאה ,וגררו אותי מבית חולים לבית חולים ,ורק בינואר  '04באיכילוב קיבלתי את
התוצאה החיובית .ואז החיים השתנו)...( .

א :הלכתי לסדנא שנייה של התמודדות עם אובדן בהולנד .ובהמשך החיים עשיתי  7כאלה .והבאתי אותה גם פעמיים
לעשות סדנאות עם ישראלים .למרות שגם היו חבר'ה ,ריקארדו ז"ל בן-זוגו של פטריק לוי ,נסע איתי עוד מישהי
שהיום היא כבר סבתא ותיקה עם  HIVנסעה איתי .אני הרגשתי שזה היה תהליך מעצים ,ואני מרגיש שגם בזכות זה
אני נכנסתי לפעילות .אני התחלתי לחפש קשרים בארץ ,לאט לאט ,הגעתי בפעם הראשונה לוועד שזה היה עוד באלנבי
פי נת יהודה הלוי ,שם היו המשרדים של הועד .אני לא חושב שאז פגשתי משהו שקשור בבלה ,אבל לא זמן רב אחרי
זה ,אני כן כבר הכרתי .אני לא זוכר בדיוק מתי בלה החלה.
מ :כנראה ב , 02כמה חודשים לפני יום הגאווה שארגנה האגודה בגינת שינקין .אבל עיקר הפעילות התחילה ב.04
א :גם לי נראה שזה התחיל ב . 04אז כבר אבינוף התחיל גם להריץ את קפה פלוס .אני ,לועד למלחמה באיידס ,אני
זוכר שהגעת ,אני זוכר שפגשתי את פטריק ,את הסבתא'לה החמודה ,את ריקארדו ,את אפרת שהיתה אחראית על
הסברה .ואני לא זוכר איך ,אבל כנראה שגם הגעתי אל האגודה .בלה דואגת אני זוכר ,הפגישות הראשונות ,זה היה
חודשים שהינו נפגשים ורק דנים במה לעשות ,ואיך לעשות ,ומי עושה מה .אני נכנסתי לפעילות רק ב 05לבלה .כאשר
חזרתי מסדנא של רושל בהולנד ,הרגשתי שיש לי מספיק כוח .ומה שקרה ,זה שלפני שנסעתי ,עוד היתה ההתדרדרות
של קפה פלוס כפי שהוא נ והל אז .הסיבה היתה שחיקה ,אבינוף ניסה לארגן את זה כל שבוע .לדעתי זו היה טעות ,כי
לא חשבתי שיהיה לזה מספיק ביקוש לפעם בשבוע פעילות .וחוץ מזה ,כבר שהייתי בהולנד ...לפני שנסעתי החלטתי
שאם אני ארגיש מספיק טוב ,כשאני אחזור אני אראה איך אני יכול לעזור לאבינוף .כשחזרתי מחו"ל כבר לא היה
קפה פלוס ,הם סגרו את זה .התחלתי לעשות בירור באגודה ,מי עשה ואיך .הכרתי את אבינוף אבל הייתי צריך להבין
ממה זה מורכב .ואז בניתי בעצמי תכנית חדשה לקפה פלוס .היא היתה במתכונת שהעתקתי חלקית מפורמט בהולנד.
אגב ,קפה פלוס אבינוף היה קופי של ו מוינה .הוא לקח מודל שהיה בוינה ועשה לו שכפול פה בארץ .אני לקחתי מודל,
מבחינת הזמנים ,אהבתי את החשיבה ההולנדית .החשיבה ההולנדית אומרת איך תזכור? יום שישי האחרון של כל
חודש .אי אפשר לטעות .וזה היה ,לפחות בשנתיים שאני רכזתי את הפעילות הזו כמתנדב ,זה היה ביום שישי האחרון
של כל חודש .המתכונת שאני יצרתי היתה קצת נאצית ,לא נאצית אבל אני קפדן נורא ,אוהב סדר .היתה לנו תמיד
הרצאה כללית שקשורה באיידס איכשהו .זה יכול היות "אופנה ואיידס"" ,קולנוע ואיידס"" ,מריחואנה ואיידס",
תרופות עוד לא היו ב .'05בקיצור ,כל חודש היה מגיע מרצה אחר ,נותן הרצאה של גג  41-45דקות ,לפעמים פחות ,עוד
 01דקות שאלות ,וטראח הייתי חותך את זה .המפגש היה באגודה והוא הלך והתרבה .המפגשים בעצם ברובם היו בין
 51-61איש שזה הרבה מאוד יחסית להתקהלות של אנשים עם  HIVמגיעים ביחד .לא תחמתי את זה מעולם ל -רק
אנשים עם איידס ,אמרתי שזה לאנשים עם איידס וקרוביהם .מהתחלה זה היה המודל ,אמרתי אני לא רוצה לעשות
הפרדות .כי לפני זה היה רק לנשאים ,אמרתי אין מצב ,אם מישהו רוצה לבוא עם אמא שלו ,אח שלו ,או הבן או בת
זוג שלו ,הדלת חייבת להיות פתוחה .ואז זה גדל .גייסתי יותר ויותר בתי קפה שתרמו עוגות .היו לי  03מתנדבים
קבועים שעבדו איתי במשך השנתיים ,היינו צוות בעצם ,זה לא רק אני .זה צוות שעבד ביחד ואני ריכזתי את הפעילות
שלו.
מ :אתה זוכר מתי זה התחיל ב?05
א :לדעתי בקיץ  ....05מן הסתם ,יכול להיות שיש איפשהו בניירות דברים מאז ,הזמנות לקפה פלוס.
מ :אתה יכול לתאר את האווירה?
א :קפה פלוס התחיל לאט .מה שאני עשיתי ,אחד הדברים שמאוד התיישבתי עליהם ,זה כל נושא השיווק ,באופן
כמעט אגרסיבי .זאת אומרת ,נסעתי ופגשתי את כל המרכזים הרפואיים 7 ,מרכזים ,אולי היו  ,6אני לא זוכר .אולי
היו  6ואחד י רד .ודברתי עם העו"ס ,הן היו צריכות לשווק את זה .באיזשהו שלב ,הצלחתי לארגן שאנשים הגיעו
לקפה בסוף חודש ,הם קיבלו פלייר לחודש הבא.
(נשפך קפה ,עצירה ארוכה)
א :היינו במתכונת ,אה בשיווק .המרכזים הרפואיים מאוד שיתפו פעולה .הם חשבו שזה חשוב שיהיה מפגש קבוע.
היו גם כאלו שהיו סקפטיים  .אמרו כבר ניסו וזה לא הולכים .בסופו של דבר אני חייב להגיד שהגיעו אנשים באופן

קבוע מחיפה ומהדרום לתל אביב פעם בחודש כדי להיות בקפה פלוס .עוד דבר חשוב על המתכונות  -היו מתנדבים.
אני גאה בזה שהייתי אחד הגופים היחידים באגודה שגם הכניס כסף לאגודה.
מ :וואלה?
א :וואלה.
מ :איך נכנס כסף מזה? כי הרוב היה בתרומות ,הכלים העוגות .אורנה ואלה הוזכר הרבה פעמים.
א :אורנה ואלה היה רק אחד מהם .היו אורנה ואלה ,סוזאנה ,קפה כזה שנסגר ,היה קפה כזה הרבה שנים ,בני מקפה
נורדאו ,רביבה וסיליה מרמת השרון ,יש בטוח ח שובים עוד .היה אופה מקסמים שאופה באופן פרטי שהיה אופה
לבתי קפה ואפה גם לנו .היה נשא אחד שהיא חי המון שנים בתאילנד שהיה שף של השגריר האמריקאי ,מסעדת לילה
שהייתה ברחוב מזא "ה .בכל אופן הם היו התורמים .נעמן פורצלן תרמו לנו סטים ,לא הייתי מוכן שיגישו בכלים חד
פעמיים .אמרתי אני רוצה שהכל יהיה נעים ,זכוכית ,כוסות כמו שצריך והיו מספיק מתנדבים שהפעילו את הכל .גם
גייסתי שולחנות וכסאות מתקפלים כי לא היה שם מספיק .לא היו רגילים לכאלו כמויות של אנשים שהיו בנחמני .זה
בעצם הבר נוער .מה שאחר כך נקרא בר נוער .חשוב לי להוס יף שבנוסף לקטע של ההרצאה הייתי גם מזמין תמיד
אמן אורח .אמן אורח זה יכל להיות גם מקהלה ששרה שירים קלאסיים והייתה שם גם לאה שבת שבאה עם גיטרה
ומיטל טרפז שבאה עם מלווה ואורנה ארנייה ששרה סופרן ודניאל המנהל המוזיקלי של התזמורת של ראשון ושל
האופרה .הוא ניגן על פסנתר .הרגשתי שגם חלק מהמטרה שלי זה שיהיה בילוי תרבותי וחלק מהאנשים היו מגיעים
רק לחלק הזה .חלק היו הולכים גם אחרי ההרצאה .הייתה בעצם כל הזמן דיפוזיה של אנשים .זה לא היה לגמרי
מגיעים ,יושבים ,כמו בחו"ל.
מ :זה היה כמו בית קפה כאילו ש..
א :כן ,כן ,אבל לא ,בז מן ההרצאות הייתי אומר שהייתי קצת נאצי כי הייתי חותך הרבה פעמים את הדברים .אני
הגעתי למסקנה שאם משאירים את האנשים רעבים הם יבואו עוד פעם .קצת מחשבה עקומה כי אתה יודע שיש
כאילה שתמיד מתאכזבים כי לא מקבלים תשובות לכל השאלות אבל מן הסתם אני יודע גם שאי אפשר לקבל .רוב
המרצים היו גם נשארים אחרי ההרצאה ועושים את המינגלין ועונים על השאלות באופן פרטני אז זה היה מצויין.
בועז וכטל בא להרצאות על מריחואנה רפואית ..הייתה מומחית לתזונה שדיברה על אוכל ואיידס ,ורפואה
אלטרנטיבית ואיידס .כל מה שבעצם היה אפשר אז לתת אני חיפשתי נושאים כולל המבקר קולנוע הכי ידוע בארץ
שכתב ענבר .היא למשל הזמנתי אותה להרצות על קולנו ואיידס וזה היה מרתק ונורא מפתיע גם .פתאום רואה כל
מיני דברים של היי ,אפשר לדבר על קולנוע ואיידס בכלל? מה זה? הקטע של המוזיקה היה לי גם חשוב וגם לסגור את
הקפה .לדעת שהקפה נפתח נדמה לי תמיד בסביבות  .06:21 - 05:21זהו יום שישי .בחורף הייתה בעיה של אנשים
שביקשו להקדים .זה לא היה פשוט.
מ :ואיך הצלחתם להכניס כסף?
א :כסף הכנסנו בעזרת זה שבשלב מסויים אני חשבתי שיהיה נכון לשים תפריטים על השולחנות עם קפה ,תה ,עוגה,
שתייה קרה והיה מצויין שם מחירים של כמה עולה קפה נגיד  5שקל והיה כתוב גם על פי יכולת .זאת אומרת אם
מישהו לא יכל לשלם זה גם היה בסדר והיו אנשים שהיו שמחים .אמרו אנחנו באים ואם נשב במקום אחר אז נוציא
את הכסף או מקבלים פי אלף יותר דברים שאולי אנחנו מקבלים בכל מקום אחר והיו תורמים כסף .ונאסף כל חודש
סכ ום כסך לאגודה שהיה מבחינתי לפעילות הסברה .זה היה בלה דואגת .לדעתי זה היה מיועד לזה .מה ש האגודה
עשתה עם זה ,זה אני לא התעסקתי עם זה .לא בדקתי אף פעם לאן הלך כל שקל .בוא נגיד ככה .הכל עבר לאגודה
והאגודה ,אני הייתי מאוד גאה בזה כי אני יודע שבדרך כלל פעילויות עולות כסף .ואהבתי את הרעיון שכל הפעילות
הזו בעצם מתבצעת במתכונות שהיא לא רק לא עולה ,או שהיא עולה ,בטח שהיא עולה משהו אבל את יודעת ,כל דבר
למשל צריך להדפיס הזמנות .אחד הדברים הכיפיים שהיו באיזשהו שלב שזה שהצלחתי להגיע לתכנון של חודש
מראש שבמפגש כבר יכולתי להכריז שבחודש הבא יהיה האומן הזה והזה .והאנשים לקחו את הפתקים הקטנים
הב יתה ,זה גם מה שחילקנו במרכזים הרפואיים .מה שחולק על ידי עובדות סוציאליות פשוט הייתי כל חודש מרביץ
כמות של דברים דואר .איפשהו צריך להיות תיעוד של הכל .אני לא יודע איפה .אולי זה באגודה.

מ :מישהו אמר לי שאולי זה אצל אבינוף.
א :יכול להיות ,כן .באמת היא שיש לי איזשהו תסכול קטן שאני צריך להפטר ממנו שקשור בזמן הוורוד ,את הזכרת
את הזמן הוורוד.
מ :הסרט?
א :לא ,העיתון .אני זוכר שהיה לי קשר מאוד טוב עם יאיר קידר אז .עזרתי לו .כל העיתונים הגיעו אז מרחוב מעבר
לאיילון .לא זוכר בדיוק איפה אבל שכונה מעבר לאיילון ,לא ערביי נחל ,בין יד אליהו לבין יותר צפונה .ואני זוכר
שהייתי דואג תמיד שיהיה את העיתון בכל המקומות שאני חושב שהם חשובים .כולל כמובן באגודה ,הייתי עוזר
להביא פשוט פקטים של עיתוני ם ,היה לי רכב .אני גרתי בתקופה הזו אגב בקיבוץ .כל התקופה הזו שאני מספר לך
אני נוסע כל הזמן מהקיבוץ לתל אביב .לפגישות של בלה ולקפה פלוס וכל מה שהיה צריך לעשות .מה שאני לא זוכר
וזה לדעתי מאוד מאוד חשוב זה חוץ מהויגסטוק שזו הייתה פעילות מאוד מאוד משמעותית שבלה ארגנה וזה בודאי
אבינוף יוכל לספר הרבה יותר ,זה מה היו כל הדברים האחרים שעשינו .אולי לרמי ,אולי רמי נתן לך את הקטע הזה.
מ :כן ,כל אחד בעצם סיפר את הצד שלו כי כל אחד היה בפרויקט אחר ,רמי היה יותר במאבק התרופות ,אבינוף עשה
יותר את הויגסטוק.
א :בדיוק!
מ :אבל יש לי עוד שאלות לשאול אז אל תחשוש שאתה לא זוכר משהו.
א :אני זוכר איך היינו יושבים כל פעם על ברושורים ומחליטים .הוא היה גם קופירייטר והיה הוגה את הרעיונות
והיינו צריכים ביחד להחליט מה נכון1לא נכון ,מה יעבוד .אני זוכר ישיבות ארוכות מצחיקות ואולי גם עם ויכוחים
ועם בריחות.
מ :מה היה גודל בלה?
א :נדמה לי שהיינו בין  5ל  8אנשים .משהו כזה 6 .אולי.
מ :ונפגשתם כל כמה זמן?
א :אני לא זוכר.
מ :אוקי.
א :זה אני ממש לא זוכר .אני זוכר שזה לא היה לעיתים רחוקות וזה גם היה תלוי באם היה פרויקט על הדרך שצריך
לעבוד עליו יותר וצריך להקדיש לזה זמן כמו למשל הוויגסטוק אז צריך להפגש לעיתים יותר תכופות.
מ :אז נגיד קפה פלוס כבר פעל בצורה מקיץ  05עם המתנדבים שלו כך שלא היה הרבה מה לדאוג לו.
א :לא ,להיפך (מסכים) .זו הייתה הפרייה כל הזמן בין גם כמובן  ,קפה פלוס הפרה את בלה כי זה נתן כוחות חדשים,
רעיונות חדשים .שמעו יותר את הצרכים מהשטח כי פגשו אנשים בצורה מרוכזת.
מ :אוקי ,אז יש לי עוד שאלה על קפה פלוס .קפה פלוס זה בעצם הפרויקט הראשון שעשו לנשאים במובהק בארץ לפי
מה שאני יודעת
א :כן.
מ :האם אתה יכול דבר ראשון לתאר את האווירה שם בקפה .אווירה של אנשים מפוחדים? אנשים בדאגות?
א :כן כן ,היו הכל גם וגם וגם .היו אנשים שאני יודע שהגיעו כמלווים של חברים אבל הם עצמם ,למרות שהיו נשאים
לא היו מוכנים לחשוף .הם ליוו חבר שהיה נשא אבל הם עצמם נשארו בארון.

מ :של הנשאות.
א :כן של הנשאות .אפילו כל פי האנשים שבאים למפגש הזה .הם רק מלווים חבר שהוא נשא.
מ :אוקי.
א :היו אנשים שבאו עם המשפחות שלהם .שהרגישו הכי מוגנים עם המשפחות שלהם .אל תשכחי שזו גם הייתה
תקופה שחלק מהאנשים לפחות היו במצב בריאותי שונה לחלוטין ממה שרואים היום .אנשים ממש בוייסטינג ,עם
סרקו מה .על מיני דברים שהיום אתה כבר פחות רואים ,לפחות פה בארץ .הרבה פחות .האווירה אני חושב שדרך
העובדה שהמתנדבים ,אני נזכר עכשיו באחת המתנדבים שהייתה מגיעה פעם מחודש מי-ם .מדהים כאילו .זה היה
בעיני נפלא שמישהי שהיא סטודנטית באוניברסיטה בי-ם ,החליטה שהיא באה פעם בחודש לתל אביב לעזור במפגש
קפה פלוס  .בערבות השנים אחותה הייתה אגב חברת הנהלה בוועד למלחמה באיידס ובתקופה שאני הייתי מנכ"ל
הוועד בשנים יותר מאוחר היא הייתה יושבת ראש ההנהלה .רמי הסמן היה יו"ר שנכנסתי לתפקיד והיא התחלפה
איתו והמשיכה את הפעילות ,חגית לרנר .אני לא יודע אם את מכירה ,דיברת איתה?
מ :לא ,אתמול רמי פשוט ציין את השם שלה.
א :אוקי ,חגית לרנר אני חושב ...אני נזכר כי שאלת אותי על האווירה .היו חברה מקסימים .באמת המתנדבים
שבאו( ...ברי ההורס שהיה מגיע החליפה ועניבה)
מ :אז בעצם היו גם מתנדבים שהם היו לא נשאים?
א :אני לא חושב שהיה אפילו נשא אחד בין המתנדבים ,אני מנסה לחשוב על זה .גם בדרושים מתנדבים דרך
פרסומים בעיתון העיר הגיעו אנשים דרך זה וגם אני מניח שמפה לאוזן .ברי למשל היה לו גם חבר שנדבר באיידס.
הוא גם הביא את חברתו השחקנית אסתי זקהיים שגם הייתה אחת מהתנדבות .לא יודע אם מישהו אמר לך את זה.
היא לא באה לשיר או כדי לעשות בידור .היא באה להתנדב ולעזור כמו המתנדבים ,לעשות קפה להגיש שתייה ,לשטוף
כלים .אני לא יודע אם את יודעת שגם אח שלה מת מאיידס.
מ :אני יודעת.
א :אוקי .זה לא סוד .תחשבי על זה ככה שמישהי נגיד כמו אסתי שבאה להתנדב במקום כזה ,זה גם עונה על צורך
אולי שלה ,ככה אני לפחות רואה את זה ,ביחס של אח שאבד ,שמת ,מת מאיידס .היא כאילו עכשיו בקהילה ,קהילה
עם נשאים .אני חושב שהאווירה הייתה בגדול אווירה של תמיכה ,משפחתיות ברמות מסויימות ,לפחות בחלק
מהאנשים שהי ה להם מחסור גדול של משפחתיות במקום שבו הם חיו באופן טבעי ואני חושב שהדבר הכי חשוב
שהיה בתחושה של האנשים ,בעיני לפחות ,זה היה הקטע של אני לא לבד .ז" אנשים ראו שיש עוד אנשים ואפשר לבוא
ולהפגש ולדבר וזה מרגיש מוגן ובטוח וכאילו אני חושב שזו הייתה פעילות מאוד מאוד מבורכת .כשאני פרשתי,
כשאני החלטתי שמספיק אחרי שנתיים , 07 ,כבר התחלתי בעצם ,הייתי כבר במגעים עם הוועד למלחמה באיידס.
רגב ,שהיה רכז מידע חיובי בוועד למל חמה באיידס היה חולה מאוד ,היום הוא כבר איננו ,כבר מת ואני בעצם
החלפתי אותו בתפקיד של רכז מידע חיובי.
מ :מה זה אומר? מרכז מידע חיובי?
א :זה מרכז בוועד למלחמה באיידס ,זה לא קשור לבלה כן?
מ :מה התפקיד?
א :רכז מידע חיובי ,לא בטוח שאני אזכור את הכל… (חוזרים להקליט) ...כל מה שקשור במידע וגם חלק מהפעילות
לנשאים בוועד למלחמה באיידס .לדאוג לתרגם מאמרים למשל ,שקשורים ב HIVואיידס מהיבטים רפואיים .בחו"ל
היו הרבה יותר מאמרים אז היינו דואגים לתרגם .הוצאנו עיתון שנקרא ב"ראש חיובי" והיו בו מאמרים שהיו גם
מאמרים מתורגמים וגם מאמרים שכתבו בו גם אנשים כמו איציק לוי ששמעת עליו ואנשים שהיו רופאים ופעילים.

רכז מידע חיובי היה צר יך לרכז את כל הפעילות שהייתה קשורה במידע .להנגיש מידע ,עוד לא היה אז עדיין את
האינטרנט .היה את האינטרנט?
מ :כן.
א :היה אבל אני לא זוכר אם ..
מ :אבל בישראל בטח לא כל כך.
א :לא נגישה.
מ :כן.
א :אבל הרבה מאנשים שדיברו על ההקמה של בלה ,ניסיתי להבין בעצם למה הקימו את בלה וכולם אמרו שבאגודה
היה וייב של "לנו אין איידס ,אנחנו הומואים אבל אנחנו נקיים" ובוועד היה קטע של..
א :קטע של לא להיות רק להומואים.
מ :כן קטע איידס זה לכולם ואנחנו לא נדבר על זה שאנחנו הומואים.
א :נכון ,נכון .לגמרי.
מ :אבל אתה אומר שכבר ב 07-היה מישהו בוועד שטיפל ב ..אה טיפל בנשאים לא בקהילה הגאה.
א :כן ,בוועד טיפלו תמיד גם בקהילה הגאה.
מ :אבל בצורה לא…
א :לא בצורה ,לא בפוקוס מספיק רחב .אם מסתכל למשל איפה את עושה את הפילוח של האוכלוסיות ואת רואה
כמה אנשים בישראל שחיים עם  HIVהם הומואים אז ברור שצריך לפלח לזה יותר משאבים בתוך הארגון .כי זה
המצב .הקהילה האתיופית ברור מאז ומתמיד שזה לוקה באופן רציני .אני בכל אופן הצלחתי להכניס עובדים
אתיופים לוועד .זה היה כבר שהייתי מנכ"ל הוועד .היום יש גם ,לשמחתי יש אחד ,כאילו בהסברה .עוד אין מישהו
בתמיכה .שזו הקהילה הכי גדולה כאילו ,זו בעיה .זה סיפור של שנים .אבל רכז מידע חיובי היה תפקיד שנכנסתי אליו
כשעזבתי את קפה פלוס ,זה גם היה בעצם הזמן שעזבתי בלה.
מ :כאילו לא באת יותר לפגישות וכאלה.
א :אני לא זוכר אם גם הייתה פעילות אז.
מ :עדיין היו אז וויגסטוקים אז הגיוני שעדיין הייתה פעילות.
א :כן אבל יכול להיות שזה היה רק קפה פלוס וויגסטוק נגיד
מ :בשלב מסוים היה גם את הקו לנשא שבלה אירגנה .זה אבינוף סיפר.
א :אני הייתי אחד מהם.
מ :כן? הייתה אחד מהטלפנים?
א :אממ (מהנהן בחיוב).
מ :וזה התחיל יחסית מאוחר.
א :את רואה את מזכירה לי.

מ :אני עושה הצלבות מידע
א :אבל זה מאוד חשוב .זה היה קורס מאוד מאוד רציני.
מ :כן ,של ער"ן ,שמעתי.
א :כן זה היה משהו שבעצם עושים גם בקו הלבן .ז"א צריך ממש המון סימולציות וקורס שלם במרתפים שמה .מרתף
בגבעתיים ,לא יודע אם את יודעת כי זה מקום כאילו סודי .אגב גם בתקופה של קפה פלוס היה מענה טלפוני .לא
באופן קבוע לחלוטין אבל באופן די קבוע ,שנתן גדעון הירש.
מ :דוני.
א :דוני ,בדיוק ,בתקופה שהוא עוד לא היה רופא ועוד היה באמת נשא בארון ,לפחות מבחינה תקשורתית .אני הכרתי
אותו ,אחד הנשאים הראשונים שהכרתי ,והוא כבר היה לו קו טלפוני .הוא גם שיתף פעולה עם רגב כל הזמן שהיה
רכז מידע חיובי ,שזה התפקיד בעצם שאני אח"כ התחלתי .מה שקרה זה שאני פרסמתי למשך לפחות חודשים שדרוש
לבלה רכז לקפה פלוס בתוך בלה דואגת .אף אחד לא לקח את המושכות ואז בעצם חמישה מתנדבים מהחבורה
הקבועה של הפעילים אית י אמרו שהם יקחו את זה ביחד ומה שעשינו זה בעצם ,עשינו פילוח של התפקידים ,כאילו
ממה זה מורכז  -מישהו צריך לדאוג לאומן ,מישהו צריך לדאוג למרצה ,מישהו צריך לדאוג לקפה ,לעוגה והם פשוט
עשו ביניהם ,שיווק ופרסום והכל ,ועשו ביניהם את החלוקה .והריצו את זה לפחות שנה עוד .זה המשיך עוד לרוץ שם.
אח"כ זה כבר התחיל לדע וך .זה הפסיק לגמרי ובשלב הרבה יותר מאוחר אני זוכר שהחיו את זה מחדש ואת זה אני
לא יודע אם יש מי שיספר לך על זה ,על קפה פלוס שנפתח בנחלת בנימין.
מ :לא שמעתי.
א :בבקשה ,אז יש לך פה עוד קפה פלוס וזה קשור לבלה דואגת .לא זוכר מי ארגן את זה .זו פעילות שהתקיימה
איזושהי תקופה ,פעם אחת היה לי שם נחמד ,פעם אחרת היה לי שם פחות כיף ולא חזרתי .אם הייתה איזושהי
פעילות כמעט תמיד אני הייתי מגיע .הכל סיקרן אותי.
מ :כל התקופה הזו של כל שנות ה 01-אתה לא גרת בתל אביב?
א :אני חשוב שב 3111עברתי לתל אביב ,אולי ב.00-
מ :זה מעניין עד עכשיו כל הזמן שאלתי אנשים אם בלה היתה ארגון מאוד תל אביבי .וכולם אומרים שכן במידה
מסויימת .כאילו אנשים באו מכל מיני מקומות ,היו מתנדבים ושם מתנדבים אבל באופן כללי בלה הייתה מאוד פה
(תל אביב).
א :נכון אבל למשל דבר כמו קפה פלוס נגע בכל המרכזים שזה כבר היה פריפריאלי לחלוטין .כאילו כל הזמן ידעו שיש
פעילות .אני חושב שאסור לנו  to under estimateאת הערך של זה שאנשים שהיו מגיעים למרכז הרפואי נגיד ,ראו
את המודעה שהייתה תלויה על המפגש אולי וראו את הפתקים ופחדו להכניס פתק לכיס אבל זה עשה להם טוב שיש
פעילות .אני חושב שעוד פעם ,מתוך המחשבה של" ,אוקי יש עוד אנשים כמוני ,אני עוד לא מעיז להגיע לשם אבל יש
עוד אנשים כמוני והם מעיזים להפגש והם מרגישים מספיק מוגנים ובטוחים להגיע למקום מפגש יחד" .איפשהו היום
שאני חושב על זה ,א ת צריכה להבין שפשוט היום אני כל כך רחוק מזה ,אני חוזר איתך עכשיו לשנות ה .01-כמובן
שזה היה ככה גם בשנות ה ,61גם בשנות ב  3111וגם היום לדעתי לפחות לחלק מהאנשים ,תלוי באיזה סביבה אתה
נמצא ,בעיירה או עיר או כפר ומה הרשת הקשרים שלך והרשת החברתית והמשפחתית וכן הלאה שלך.
מ :אם היית צריך לאפיין ,היית חלק מהקהילה הגאה של שנות ה ?01-אתה מחשיב את עצמך בתור חלק מהקהילה?
א :בוודאי.
מ :היית במסיבות ,דברים ,אירועים לפני בלה?

א :לא.
מ :אז בלה היא זו שבעצם הכניסה אותך לקהילה שהיא בעצם מעבר לקהילת האיידס.
א :כן ,כן ,כן.
מ :ואם היית צריך לאפיין את הקהילה הזאת ,איך היית מאפיין אותה?
א :אני מעולם לא הצלחתי ממש להבין את המושג הזה.
מ :זה מושג מאוד אמורפי.
א :לא ,זה  ,אני בא לכאורה מקהילה כי אני קיבוצניק והאמירה שהיא בעצם ,באה להקל עלינו כבני אדם שהיא
בעצם כמו שאנחנו עושים כל דבר בחיים ,אנחנו מנסים להכניס את הכל לאיזושהי רובריקה כדי שנבין אז גם בזה
אנחנו מכניסים את ..יש איזושהי קהילה ,הקהילה מורכבת מתתי קהילות ,המון תתי קהילות ויש גם אאוטסיידרים
שזה גם אפשר להגיד בעצם שזו קהילה של אאוטסיידרים .אז מבחינתי למשל כשאני אומר ,כשלמשל בועד למלחמה
באיידס ,לפחות בתקופה שלי ,או בבלה דואגת ,קהילה ,קפה פלוס היה מורכב מאיזשהו גרעין אנושי שזה היה במקרה
שלנו ,נגיד ,בלה דואגת ,ואז כל הפעילים שאיכשהו נוגעים בנוסף וכל מי שמקבל שירותים בנוסף ,הם אלו שבעצם
יוצרים את הקהילה .ומבחינתי ,אם הקהילה מצליחה לגעת למישהו שמגיע לבית חולים למרות שהוא לא מעיז לגעת
בה ,זה עדיין חשוב כי יש לזה את הערך שלו שהוא יודע שיש איזושהי קהילה .אז אפשר להגיד שזו איזושהי קהילה.
קהילת האנשים שחיים עם  HIVזו גם כן תת קהילות באופן כללי.
מ :השאלה שלי אם זה נגיד ,החברה שהיו ,כל מי שראיינתי שהיו קרובים גם במאבקים בכלל פוליטיים של הקהילה
וגם על מאבק האיידס שזה ענייננו ,תמיד תיארו איזשהו מרחק מסוים מהקהילה הגדולה כולה .השאלה היא אם
אתה הרגשת את זה או לא?
א :לא.
מ :אם מסתכלים על הסרט הזמן הוורוד שמנסה לתפוס את הזמנים האלו של שנות ה  01שזה משהו שעשיתי לפני
כמה זמן ,והסתכלתי וכמה מהחברה שאני מראיינת הופיעו שם אז זה נראה שנגיד שנות ה  01היו בעיקר מסיבות .על
הסרט הוא נגיד שעה פלוס  ,ויש דקה על איידס .עכשיו מהסיפור שלכם זה נשמע כאילו איידס היה הרבה יותר מדקה.
א :כן בוודאי ,גם הוויגסטוק זה היה בשנות ה  ,01-כמה וויגסטוקים.
מ :נכון .אז השאלה היא אם איידס היה עניין ידוע ,מדובר לא דיברו ,פחדו ,עשו סקס בטוח ,לא עשו סקס בטוח.
א :סקס בטוח תמיד היו הומואים שלא עושים כי אחרת לא היו ממשיכים להדבק .אני כרגיל אמשיך להאמין בזה
שרוב רובם האנשים שמדביקים זה אנש ים שלא נדבקים בעצמם והם פשוט עד שהיום אחד נופל עליהם שהם מגלים
שהם נשאים .אנשים שהם מאמינים שהם לא נשאים והם ממשיכים להזדיין חופשי ,זה לדעתי רוב המדביקים
במרכאות ,אם יש דבר כזה .מאז ומתמיד ,אני לא חושב שזה משתנה.
מ :היה פחד מאיידס? היה בושה? הייתה הכחשה?
א :הייתה בושה .אני מאמין לגמרי שהכל קשור בפנים ,זה שלאיידס אין פנים.
מ :מה זאת אומרת זה שלאיידס אין פנים?
א :לאיידס אין פנים בארץ זאת אומרת שאם אנשים מנסים לחשוב על איידס כרגע בארץ אז הם אומרים אוקי,
עופרה חזה זה סימן שאלה גדול מבחינתם ,עמוס גוטמן ,חזי לסקלי ,משורר .יש עוד מכה .הם מיעוט .אני בתוקף
פעילותי ,בוא נגיד של רבת השנים ,אני זוכר את עצמי עומד בפני נגיד  21סטודנטים אמריקאים ושואל how many of
 ? you know somebody who's living with HIVולפחות חצי מהאנשים היו מרימים אצבע .בתל אביב או בחיפה

כשהייתי שואל קבו צה של סטודנטים ,אף אחד לא היה מרים יד .כשאני שאלתי את השאלה הזו שאלתי זה גם יכול
להיות מישהו שאתם יודעים שגר בבניין שלכם ,מישהו ששוחה בבריכה שבמועדון ספורט ,אני לא מדבר על אך ורק
מישהו שהוא מהמשפחה שלכם .שיש את ההיכרות זה כבר מוריד את הדמוניות .ואני חושב שבקטע הזה אנחנו פה
בפיגור מטורף .בהולנד בשנות ה 01-כשנסעתי לעשות את אחת הסדנאות שלי עם רושל התמודדת עם אובדן ,היה
קמפיין בתחנות אוטובוס .ראית כל הפוסטר גבר אישה שחור לבן סיני הכל ,וכתוב  Let Jessica live and Aids dieאו
משהו כזה וזה היה להראות פנים פנים פנים של אנשים .ואנשים ,אני חושב שזה מקטין את הפוביה .פה בארץ הרי
קרה תהליך מטורף כשאת קוראת את המאמרים על רפואה ואיידס והעובדה שרופאים לא רוצים לטפל זה בעצם
קרה פה… מי שסיכם את זה כתהליך הפוך במקום שהר פואה והמדע כמובילי ,במידה מסוימת ,מובילים חשיבה,
ישפיעו על העם ,העם עם הדעות הקדומות השפיע על הדוקטורנטים והחזירו אותם אחורה אל הפחד והדמוניות לטפל
באנשים שחולים באיידס .קרה פה תהליך מטורף .אני מאשים דרך אגב את משרד הבריאות בוודאי .עדיין ההקצאה
פה מגוחכת בהשוואה למקומות אחרים.
מ :הקצאה של מה?
א :של משאבים ,משרד הבריאות מקצה לדעתי  1.34שקל בזמני לבן אדם לשנה.
מ :להסברה.
א :להסברה לאיידס .לעומת נגיד שקל  81שזה היה בחלק ממדינות אירופה ,אבל זה הבדל עצום .אין ,ברגע שאתה
מחליט שאתה לא מקצה לזה את המשאב ה ..כל הזמן הטענה שלי הייתה ,כל אחד שנדבק תחשבו אם הוא לא היה
נדבר  ,כמה כסף חוסך? הון מיליונים .אני לא רוצה לחשוב עכשיו כמה אנחנו עולים למדינה .אנחנו עולים המון כסף.
ככל שאנחנו באים יותר אנחנו עדיין ממשיכים לעלות המון כסף .ובמקום אפשר להשקיע את זה ב..
מ :בהסברה.
א :כן במניעה.
מ :אוקי ,מה אתה זוכר ,אם אתה זוכר מהוויגסטוקים? איזה מהם ראית? מה היה שם?
א :אני לא זוכר באיזה הייתי ,זה הקטע .אני זוכר שהייתי בכמה .בוודאי שהייתי בכמה כי באחד מהם ארגנו את קפה
פלוס בתוך הוויגסטוק .זה היה פרויקט ענק .גייסנו  08-7עוגות בהתנדבות כמובן .המון עוגות .ואח שלי עזר לי ,אח
שלי הוא נגר .הוא בנ ה לנו מן שולחנות כאלו נמוכים שאפשר היה פשוט לתקוע בדשא והבאנו מחצלות ועשינו מין
מאהל כזה ואיזור שהיה קפה פלוס בו ויגסטוק .שמה הייתה הבמה המרכזית .יכולתה להשקיף מרחוק ואנחנו היינו
שם בין השיחים הקמנו את קפה פלוס והגשנו קפה ותה ועוגות ועוד פעם הבאנו כסף .זה היה נורא כיף ,נורא כיף
לעשות את זה .כמו בכל הסיפור עם הירידה על הכביש .היינו שם יחד עם השוטרים עם הכפפות .האווירה הייתה
אווירה כל הזמן שאתה בעצם  . pioneerבמידה מסוימת כל העשייה ,אם אני חושב על כל האנשים שהיו ,גם רמי וגם
אבינוף וגם אורית וגם בוועד כל מי שהיה אם זה פעילים בהסברה ,כולם היה להם משהו של איזשהי ,חלוציות .כי
בעצם הנושא היה עדיין ,אז עוד יותר ,היה בחיתולים גם מבחינת כמה שנים שהוא היה פעיל למרות שכבר  01שנים
הוא היה פעיל ,הוועד למלחמה באיידס לפחות .אנשים שהרכיבו את מערך הסדנאות יצרו במידה מסוימת יש מאין.
מהבחינה הזאתי חלוציות .לקחו ואמרו יש לנו בני נוער בני  05-08-07-06צריכים להגיש להם הסברה בצורה
המיטבית אז מהבחינה הזאתי חלוציות כי אף אחד לא עושה את זה .זה לא נכון להגיד אף אחד ,יש אנשים שעושים
את זה כבר המון שנים וכבודם במקומם מונח .כי גם הם חלוצים ,ככה אני מסתכל על זה .חבל לצערי שאין תמיד
תקשורת בין כל האנשים .אני זוכר למשל שראינו הצגה והיו לנו המון הערות ורצינו לעזור להם והם לא רצו והיו גם
מקרים הפוכים כמובן .הצגת "מועדון הקופים הירוקים" הם ממש היו אינו בהתייעצויות ושיתפו אותנו כנשאים
שרצו לשתף שחק נים ושחקניות בחוויות שיעזרו להם אחר כך לעשות את העבודה על הבמה .אני ייעצתי לתאטרון
חיפה ,הם העלו שם את מלאכים בשמי אמריקה.
מ :אתה חושב שנעשה שינוי מתחילת שנות ה 01-איך שאתה חווית את זה ב 04-עד סוף שנות ה ?01-אם אתה יכול
לתאר את השינוי הזה איך היית מתאר אותו? אמרת שהקהילה היתה כבר מקום אחר בוויגסטוק של .06

א :כן.
מ :אז מה זה המקום האחר הזה?
א :אוקי..
מ :בלה נתנה בעצם  4שנים מאוד משמעותיים של עבודה.
א :נכון.
מ :קרו מלא דברים ב 04עד  ,06שב 06יש גם את דנה שזכתה באירוויזיון וגם יש את הירידה לכביש שהמון אנשים
זוכרים בתור משהו מאוד גדול.
אף זה הכל ב.06-
מ :כן.
(מתחיל להזכיר את המשחקים העליזים וזה שהוא היה שחיין ,צוחק על כך שהוא ספורטאי) (ואז מתחיל לדבר על
מפגש עם דנה באמסטרדם…)
א :אז איפה היינו? בוויגסטוק?
מ :אם אתה יכול לאפיין את השינוי שהיה?
א :אני לא מסוגל ,ל א חושב שאני יכול ..אני יכול להגיד מה השינויים שאני עברתי .אני החלטתי פשוט באיזשהו שלב
להי חשף ,אז זה שינה לגמרי את היחסים שלי עם לחיות עם איידס .לא להסתיר את זה יותר זה פשוט סוג אחר של
יחסים.
מ :למה היה חשוב לך ,נגיד ,להיות אקטיביסט?
א :זה בדם שלי.
מ :אבל לפני זה אמרת שרקדת ועשית קרמיקה ופתאום כאילו בגלל המחלה..
א :כן אבל זה בדם שלי עדיין .אני גם מורה ,לא רק רקדן ,והייתי מנהל חזרות אז בוא נגיד שפעילות ש ..עשיתי דברים
כמו נגיד הרקדות בהתנדבות שהרקדתי ,ריקודי עם ,כבר כנער .אני חושב שזה גם חלק מהחינוך הקיבוצי שלי)...( .
אני חוויתי את הילדות שלי כטובה .ערבות הדדית .לאחרונה היה פה מפגש חשוב עם מנכל הועד ונציגים של הקבוצה.
אפרופו קהילה ,אני נאיבי .אני האמנתי בהתחלה שכולם ירצו לשתף פעולה בכל הדברים ואני המשכתי להאמין בזה
עד הסוף ,אבל זה לא עבד .יכול להיות שבעבר הי ה יותר קל לאנשים לשתף פעולה לפני שהאגו של האנשים נכנס
לעמותות .שנת  ' 05אנשים כמו עומר איטה ,המגיש ברשת ב' .והוא היה הרכז של התא הגאה באוניברסיטה ,הוא היה
מסוג האנשים שהגעתי אליהם לעשות שיווק לקפה פלוס .כבר אז ,לי ,לנו ,לבלה היתה תקשורת עם כל התאים,
הארגוני ם העמותות שמתעסקים עם הומואים ולסביות .היה את התא הסגול באוני' בב"ש .שיותר מאוחר ,ב"ש הפכה
להיות סניף מאורגן וגדול של האגודה ,עם ד"ר ברק שגם שחה איתי באולימפיאדה .בירושלים היה כמה -התא של
הסטודנטים ,את הבית הפתוח ,ועוד .אני ניסיתי תמיד לחשוב בשיתוף פעולה ,זה לא עבד הרבה פעמים .זה הגיע
לשיאים ,שהייתי מנכל הועד והעברתי את בלה מהאגודה לוועד.
מ :בשנת .3113
א :כן ,זה היה אחרי שנה וחצי שהאגודה לא נותנת להם שום דבר להפיק ולעשות .הפעילות היתה פחות חיה ,אולי לא
היו מספיק אנשים שיהיו פעילים ,חוץ מאורי ואבינוף .שכבר ה ייתי מנכ"ל ורציתי להרים פרויקט הסברה למניעה,
ואמרתי לכולם שאני רוצה לשים את הלוגו של כולם ,אני רוצה שנוכל לעשות גם גלויה וגם פוסטר ,ואח"כ לא
התחלקו בהוצאות ,וזה הדבר הכי בסיסי ,כי אולי הייתי צריך לעשות חוזה עם עו"ד של העמותות השונות .היתה לי

הרגשה שיש פחות שיתוף פעולה .אבל אולי ,כמה שנים קודם לכן ,היו פחות גופים ,ואז בשנים האלה ,כבר היו יותר
גופים ונוצרה תחרות שכזאתי .אני זוכר שהיתה תקופה שאמרו ,אני אפילו ,אני אישית ,לא הייתי חבר באגודה כמה
שנים ,ובזכות נורה גרינברג חזרתי ונרשמתי מחדש להיות חבר באגודה .אמרת י לעצמי :יופי ,יש שינוי ,רוח חדשה.
חלק מההתנתקות שלי מהאגודה הייתה בזמן שהייתי בוועד .יותר מאוחר חזרתי לניתוק של טרום קבלת המחלה.
הייתי בחיים הפרטיים שלי אבל לא באינטראקציה עם שום ארגון .תמיד הייתה לי אינטראקציה עם הוועד .הייתי בא
לכנס השנתי והתייעצתי אם היה צריך משהו .למרות שאני לא במקום פעיל אני מרגיש חלק מהקהילה .גם מקהילת
הנשאים וגם מקהילה הגאה.
מ :האם אתה זוכר שהיו לסביות? כלומר זה ברור שזה מאבק של הומואים אבל כולם אומרים שהיו לסביות.
א :לובה הייתה לסבית והיא הייתה פעילה בבלה כל הזמן .אני מנסה לחשוב ,לדעתי כן .שמעי אני לא זוכר.
מ :אני מנסה לראות האם יש עוד אנשים שהיו פעילים חוץ מהשמות המוזכרים  -אבינוף ,נועם ,אורי ,רמי ,ד"ר
איציק לוי ,לובה פיין ,ד"ר גדעון ,אבי סופר שהיה באגודה ואתה .שמעתי על בחורה בשם דנה .נשמע שזה כל הזמן
אותם אנשים בסיפורים.
א :מי ש היה שם עוד באותה תקופה זה עמית קמה שהיה מנכ"ל האגודה .שנות ה 01היה בית קפה בשם "הישי" ליד
השוק והוא היה מאוד פופולארי והוא היה בבעלות של הומו ולסבית שהתחתנו .זה היה מקום שעולים אליו לרגל .בר
מאוד פופולרי של הקהילה .הבעלים של "הישי" עוזי הררי עזר לי פעם לשפץ את האגודה .והוא גם תרם ישירות
לבלה .לא רק בעוגות לקפה פלוס ...לי ולרמי הייתה בדיחה אז בסוף שנות ה 01-שהיינו יושבים בישיבות של האגודה
והיו  311-051איש עם ריבים ובחירות וצעקות ,תקציבים ועניינים .ורמי היה אומר תראה רבים פה על  011אלף שקל
ואצלנו בוועד יש  2מיליון וכמה אנשים שמוכנים לבוא בכלל .זה מראה על ניכור ,אפילו לא ניכור ,סוג של הכחשה
והכחשה מבחינתי זה סוג של מנגנון הגנה עדיין כאילו זה לא נוגע בי .משהו שממש שימח אותי השבוע זה שראיתי
שתי בחורות ברחוב ושמעתי אחת אומרת לשנייה ":יאללה תנפנפי את הספק" .את מכירה את המניפות? זה היה של
בלה וזה תפס .זה בלה שכבר הייתה בוועד המציאה את הקונספט.
מ :בלה היה ארגון מסודר עם יו"ר או שכל אחד פשוט ניהל את הפרויקט שלו?
א :אני חושב שזה נע ונד בין אבינוף לרמי.
מ :מעניין ,נועם אומר שהוא היה יו" הראשון לפני שאתם הגעתם .אבינוף אומר שהוא היה יו"ר כל התקופה ורמי
אומר שלא היה יו"ר.
א :מ זה בערך מה שאני זוכר .אם כבר ,זה היה אבינוף .אולי בגלל שאבינוף הזכיר את זה שהוא היה פעם יו"ר אז
אנחנו זוכרים שהוא היה יו"ר.
מ :איך שעבדתם הייתה היררכיה?
א :לא לא ,ממש לא ,הכל ביחד .היררכיה על מה? על חמישה אנשים? היינו מחליטים על פי רוב ,רוב הפעמים או על פי
שיקול הדעת של מישהו מסו ים .רמי הוא אסטרטג מדרגה ראשונה והוא ידע לבנות אסטרטגיה וארי היה קופירייטר
אז נתנו לו לעשות את הקופירייטינג .אני זוכר הרבה גמישות .לא זוכר שהיה מישהו שהיה מעל כולם.
מ :היית מעורב במאבק על הקוקטייל ומשבר התרופות?
א :כן .לא באופן מאסיבי ,לא זוכר אפילו למה .אבל הייתי נוסע לכנסת מדי פעם .אני זוכר את עצמי נוסע פעם עם
חגית ,עם רמי ,עם ענת.
מ :מי זו ענת?
א :ענת שרף.

מ :אתה זוכר מה היו התחושות לגבי הקוקטייל?
א :כשהגיע הקוקטייל הייתה תח ושה של שמחה והילולה .היה מאוד מעודד .יש לי בלקאאוט קצת עם המאבק .אני
זוכר קצת ישיבות וקצת עלייה לי-ם אבל אני קצת מבולבל.
מ :אתה חושב שבלה שינתה את הוועד? שהוועד נמנע מלדבר להומואים?
א :זה לא תמיד היה ככה .הוא לא דיבר מספיק אבל הוא לא נמנע .הוא לא יכול כמעט להימנע כי תמיד רוב הפעילים
שעובדים שם הם הומואים ,ובד"כ הומואים לא בארון.
מ :נשמע שבלה הייתה יותר רדיקלית מהוועד .היא הייתה כאילו הבת החצופה של המשפחה הגאה והאיידסית .של
משפחת ההומואים ומשפחת האיידס .מבחינת הטקטיקות ,המסרים ,הסגנון.
א :נכון .את יודעת שדוני היה באקט-אפ.
מ :וואלה?
א :כן ,דוני הביא את אקט-אפ לבלה .היינו עושים כל מיני דברים אקטאפיסטים .היה אסור שידעו שזה היינו אנחנו.
לדוגמא צבענו קיר ענק של סרט האדום .זה היה כזה במחתרת .היו כמה דברים שעשינו ,אני לא זוכר הרבה.
מ :אתה חושב שבלה השפיעה על הקהילה הגאה של שנות ה?01-
א :קשה לי לענות ,בלה השפיעה עליי ואני חלק מהקהילה.
מ :אבל אתה ראית את האימפקט? שיחות סלון? שיחות חולין?
א :אני חושב שבלה מהרבה בחינות אפשר להסתכל עליה ,לצערי ,לא כאיזה משהו שהוא מ( 0002עושה תנועת יד של
עלייה) אלא משהו כזה (עושה תנועה של גל) .בלה עברה תקופה יותר פעילות ופחות פעילות .כי מצבים משתנים
בהי סטוריה ,יכול להיות שיהיה בדיוק מיפוי של זה .אבל זה לא היה משהו שצמח כל הזמן בכיוון עליה ,היו עליות
ומורדות עד כדי שיתוק מוחלט .אבל כמה פעמים שיתוק מוחלט ,אני לא מדבר רק על פעם אחת .אני מניל שהיום
בגלל שזה בתוך הוועד זה לא יפסיק לעבוד.
מ :אתה חושב שהיה הבדל בסוג האקטיביסטים בין סתם הומואים להומואים נשאים?
א :בוודאי ,אנחנו היינו יותר רדיקלים .אני חשוב שהיה זמן שלא הייתה נראות בכלל לפעילות הומו-לסבית אבל כן
הייתה נראות לפעילות איידס .לא בוועד ,בלה .ב מילים אחרות אפשר להגיד שהאיידס מקבל את המושכות של כל
העגלה הזאת ,של ההומואים והלסביות ביחד.
(עצירה)
א ... :היו מובילים שהגיעו לוועד ואחד מהם שאל אותי מה זה המקום הזה אז אמרתי לו הוועד למלחמה באיידס ואז
הוא אמר בבהלה" :מה? יש פה כאלה?" ואז אמרתי לו" :כן ,אני" ואז הוא זרק את הספה וברח .אחת החוויות
המשותפות שאני זוכר משנות ה 01-מלבד רופא שיניים זו התחושה שמלווה אותך כשאתה נדחה ,שוב ושוב בקטע של
האינטימיות ,שאתה פוגש בן-אדם מתחיל קשר ואתה מספר שאתה נשא והוא אומר לך עד פה .זו הייתה חוויה
משותפת שהרגשנו שאנחנו יכולים לשתף אחד את השני .כל פעם סיפרנו את זה וזה היה מפתיע בצורה אחרת.
מ :האם אתה חושב שמה שבלה עשתה הייתה הצלחה?
א :בוודאי.
מ :למה אתה חושב שבלה הצליחה?

א :זו שאלה במה נמדדת הצלחה .רמי בזמנו ערך סקרים .סקרים של ידע ,דעת קהל ודעות קדומות וכהנה .סקרים
שהיו מחולקים גם בקרב תתי אוכלוסיות ,האם אפשר למדד הצלחה באופן מדיד? מבחינתי בגלל שאני מתייחס
לב.ל .ה כמו ים עם גלים אז היו תקופות שהיו הצלחות והיו גם תקופות אחרות .הצלחה מבחינתי זה שמצליחים
להרים משהו כמו "קו לנשא" .זה פרויקט שלקח הרבה זמן להרים אותו ולצערי הרב הוא הפסיק לפעול .אני לא זוכר
למה .אני חושב שהיו הצלחות ,וויגסטוק הייתה הצלחה ,קפה פלוס זו הצלחה" ,קו לנשא" זה הצלחה ,סטיקר זה
הצלחה.
מ :מעניין ,כי כרגע מנית את כל הפרויקטים שבלה עשתה כהצלחות ,אז כנראה שבלה הצליחה.
א :זה פרויקטים שנוהלו על ידי אנשים ,וקודמו ויושמו על ידי אנשים.
מ :אבל אתה אומר שהיו גלים של הצלחה ובינתיים כל מה שנעשה היה הצלחה ,אז איפה הדעיכות?
א :אחת הדעיכות שאני לא יודע להסביר אותה היה הקשר עם האגודה ,למה האגודה הפסיקה לעשות פרויקטים של
איידס .אני לא בטוח אם זה לא קשרו לדעיכה של הפעילים עצמם .גם אבינוף ,אורי ,רמי וגם אני היינו בדברים
אחרים בחיים שלנו ופחות מרוכזים במה שקורה באותו רגע עם האיידס והקהילה ובלה דואגת ,אז מבחינתי זה
דעיכה.
(הבן זוג של אבירם ,אבי ,מצטרף ועונה)  -מבחינתי אפשר למדוד הצלחה ברמה פשוטה ,זה ברמת הפתרונות
והשירותים שהא רגון הציע .בלה הצליחה כי היא נתנה פתרונות לצרכים של אנשים שבזמנו היו חולים באיידס ובזה
היא הצליחה .גם אם לא פתרו את כל הבעיות הם פתרו בעיות אמיתיות .לדוגמא ,אם לי כנשא הייתה בעיה שלא
הרגשתי בשום מקום בבית ,אז קפה פלוס היה מקום שנתן תחושה של בית ופתר את הבעיה הזו.
א :בנוגע למעבר של בלה לוועד ,אני זוכר שהשגתי תרומה ייעודית מתורם אמריקאי במיוחד בשביל בלה דואגת
והבאתי את זה לוועד ואמרתי להם שזה רק בשביל בלה ,אחרי זה אני לא זוכר כבר מה קרה )...( .הייתי מנכ"ל
מינואר  3111בוועד .בסביבות הקיץ של  3113כבר סיימתי את העבודה שלי שם .בתקופה שהייתי מנכ"ל פנו אלי
החברה של ב.ל.ה ואמרו שהאגודה לא מאפשרת לעשות שום דבר .שנה ,שנה וחצי לא יצא שום דבר ,לא פלייר ,לא
פרויקט .אז שכנעתי את ההנהלה של הוועד לעשות כזה ודבר ואז גייסתי את הכסף לזה.
(בסוף הוא סיפר את הסיפור איך הוא הכיר את רמי)

שאלון עבור סמינר – עופר יהודה
3.9..92
מהו גילך?
אני בן .24
מה עשית בשנות ה 1.-בחייך?
גרתי בהרצליה ,למדתי בתיכון לאומנויות בתל אביב.
באילו שנים הסתובבת בקהילה הגאה של ת"א?
בגיל ( 05כיתה ט) "יצאתי מהארון" והתחלתי לצאת למועדונים ובארים בת"א (שנת  )04עם חברה לסבית מבית
הספר ,היינו יוצאים בערב לתל אביב לברים ומסיבות ובבוקר הולכים לבית הספר .חוץ מיום ראשון בשבוע בכל יום
הייתה מסיבה או באר ללכת אליו .מטרת היציאות הייתה לפגוש עוד אנשים "כמוך" ,עד גיל  07לא שתיתי אלכוהול,
היציאות בשנ ים הראשונות היו ממש בכדי להרגיש שייכות ,להכיר אנשים וכמובן ליהנות .יש לציין שדווקא היו די
הרבה נערים ונערות בגילנו ,כמובן שרוב האנשים היו מבוגרים יותר אבל עניין הגיל פחות היווה עניין .העיקר שכולנו
היינו הומואים ולסביות.
באיזה מובן היית מעורב בקהילת הגאה של ת"א?
חייב לומר ש"קהילה" תמיד היה נשמע לי לא מדויק אולי "קבוצת דומים" זה מדויק יותר .תכלס לא הייתי מעורב
חברתית או פוליטית .זה היה נראה טרחני בעיני ...גם לא היה נראה לי שיש עבור מה לפעול .הייתי די מרוצה מעצמי,
מהחיים ,ומהמעגל החברתי שלי .האופציה להכיר עוד ועוד אנשים (וגברים בפרט) היא זו שהוציאה אותי מהבית בכל
ערב .כל יציאה הרגישה כמו עולם שלם של אפשרויות נפתח ...זה היה מאוד מרגש!
איך תאפיין את הקהילה הגאה של שנות ה 1.-בת"א? איך היית מתאר אותה לאדם שאינו שמע על קהילה זו
מעולם? (אם המילה קהילה לא מתאימה ,אז תשתמש במילה המתאימה לך).
הייתה תחושה של כולם מכירים את כולם ,הכל היה מאוד חופשי ומקבל .על פני השטח לגיל ,לאום ,דת וצורה לא
הייתה חשיבות ....העיקר שכולם הומואים ולסביות .תחושת אחווה וסולידריות .לקראת סוף שנות ה 01-גם זה נהיה
פתאום מאוד אופנתי להיות הומו ....ברגע אחד ( 05-08לערך) המועדונים של ההומואים היו הכי שווים ופופולריים,
כולם רצו להיכנס אליהם (גם סטרייטים) ,להיות חלק מהקבוצה הזו ,עבורי להיות אחד מאלו שהכירו אותו בכניסה
ונתנו לו לעקוף בתור ,נתן תחושה מאוד גדולה של שייכות ומגניבות .מתחושה של להתגנב פנימה שלא יראו אותי זה
הפך ללצעוד בגאווה פנימה .מבחינת נראות החלה חגיגה גדולה מאוד של דרכי ביטוי ,היינו מתלבשים באופן מוחצן

שלא משתמע לשתי פנים ,ההצהרה "אני הומו ואני גאה בזה" הייתה מאוד צבעונית ,מעצימה ונוכחת בחיי .היו המון
מקומות יציאה ,המעגלים החלו להתרבות ,התחילו להיות כמה מסיבות באותו ערב ,מצעד הגאווה החל להיות גדול,
נהייה "הייפ" רציני לגבי התרבות ההומואית בתל אביב .תחושת הקבלה של כולם היתה מאוד חזקה (כמובן שתחת
פני השטח היו היררכיות כאלו ואחרות) אבל התחושה הייתה שכולם מתקבלים ורלוונטיים.
היה מאוד קל ודי מק ובל לפגוש גברים אחרים ברחוב .למשל ....אם עבר לידך מישהו והיינו "מסתכלים" היה מאוד
מקובל לעצור ולדבר ,להכיר לעשות סקס ....כן ,כן רק בגלל ששנינו במקרה הומואים :( ....הייתה תחושה של "מסדר
סודי" כזה סולידריות על בסיס נטייה מינית בלבד (גם עם נשים לסביות).
יכו ל להיות שכל התחושות האלו פשוט נבעו מזה שהייתי ילד מתלהב שגילה עולמות מסעירים וחדשים ( :אבל נראה
לי שזו גם די הייתה רוח התקופה.
האם שמעת על מחלת האיידס בשנות ה?1.-
כמובן ששמעתי ,זה היה משהו שלא היה סיכוי שיקרה לי או לחברים שלי ,איידס היה שייך לאנשים "אחרים" .לא
הכרתי אנשים נשאים ,אולי אחד או שניים שידעתי את שמם אך לא הכרתי.
מה היו תחושותיך/הרגשותיך לגבי מחלת האיידס בשנות ה ?1.-פחדת ,התעלמת ,נזהרת ,הידיעה על המחלה אל
עוררה בך שום תחושה/רגש או משהו אחר?
היה פחד סמוי כזה ,אבל די הכחשה לגביו .איידס היה קורה לאנשים "לא טובים" כאשר הכרתי מישהו חדש זה לא
היה עולה בשיחה לשאול ....הייתה התעלמות ,כאילו סמכתי על עצמי שאני מסתובב בחברה "טובה" ויודע לבחור
אנשים "טובים" .שהיה לי חבר ראשון לא עלה בדעתי לחשוב להשתמש בקונדום ...הרי אנחנו חברים .בקיצור ,לא
נשמרנו ,הסתמכנו על מזל ,גורל ושלל המצאות כאלו ואחרות .זה מוזר כי באותה תקופה בתודעה שלי ובתודעה
שהרגשתי שהייתה סביבי איידס היה שווה למוות .יש לך איידס אז אתה מת מזה .אבל היה נוח יותר להתעלם
כנראה ,שמענו על נשא פה ושם אבל לא היו הרבה אנשים סביבי שידעו שהם נשאים .המודעות שלי לאיידס התגבשה
לקראת סוף שנות ה .01-אחרי התיכון (סיימתי ב ) 07כבר החלה אצלי יותר מודעות ואחריות לשימוש בקונדומים.
אולי זה הגיל ,אני מעריך שזו גם רוח התקופה .החלו לחלק קונדומים במועדונים ,פתאום זה היה נראה לא הגיוני לא
להשתמש בקונדום בסטוץ ....למרות שאם אין ...אז לא נורא ( :לאחר שנת  3111הפסקתי להתפשר על הגנה .בתודעה
כבר הבנו שזה יכול לקרות לכל אחד ,כבר שמענו על יותר מקרים של נשאים ...כבר החלה יותר הבנה ,וקבלה של
נשאים ב"קהילה" .בחוויה שלי אף פעם לא חוויתי פחד ,גם לא חשש ...לאחר שהפסקתי להתפשר על מין בטוח אז
בכ לל לא חשתי פחד (בניגוד לחברים אחרים שלי שלא משנה מה הם תמיד בחרדה מזה) .כשאני עושה בדיקת  HIVכל
חצי שנה אני לא חושש מהתוצאה (יכול להיות שזה גם עניין של אופי) .אגב בדיקת  HIVהראשונה שעשיתי בקופת
חולים ,אז דווקא חששתי ,הרצתי בראשי את כל עשרות (אולי מאות?) הפרטנרים שהיו לי עד אז .....וזה היה קצת
מפחיד.
מה היה יחס הקהילה הגאה (ממה שהבנת) למחלת האיידס בתחילת שנות ה?1.-
היחס היה מאוד מפלה והיררכי באופן כללי .לדוגמא ,הבחורים שיצאתי איתם תמיד היו מרעננה-הרצליה-כפר סבא-
רמת השרון-תל אביב ....ואף פעם לא מיפו-בת ים-אשדוד .באופן לא מודע המעגלים החברתיים היו מאוד מופרדים
(למרות התחושה שהכל מתקבל וכולם שווים שתיארתי מקודם) .כמובן שמרכז-פריפריה ,אשכנזיות-מזרחיות ,וכו
וכו ...בתחתית ההיררכיה היו טרנסג'נדרים ,וגברים שנמצאו במעגל הזנות ....היחס לנשאים היה לתחושתי דומה.
היה מ אוד לא מקובל לחשוב שאפשר לעשות סקס עם נשא (מה? אני משוגע??) ,וכו וכו .לא זכורה לי היסטריה או
פחד .סתם תחושת ביש מזל ,כמו אופס כזה....איזו באסה ,מסכן ...טוב ,לי זה לא יקרה....
האם הסתובבת בגן העצמאות בזמנו? מה היה משמעות המקום עבורך?
לא הייתי מסתובב שם .דבר ראשון לא גרתי בתל אביב .הגן היה עבורי תחום "אסור" ,בזוי ,לאנשים "לא טובים"....
רק בגיל מבוגר יותר יצא לי להיות שם פעמים בודדות ....ידעתי שיש הרבה אנשים שהולכים לשם להעביר ערב ,או
לחפש סקס ,או סתם לא להיות לבד ...אבל לנו היו הברים והמסיבות (שזו גם פריווילגיה כמובן ,לא כולם יכלו לשלם
על כניסה ומשקאות )...בשנות ה 3111 -גם התחיל להיות מקובל יותר למצוא סקס באינטרנט ...כך שכל העניין הזה
של לפגוש ברחוב ,בגן וכו היה פחות עדכני (שוב מחשב ,סוג של פריווילגיה).
האם אתה זוכר אירועים גדולים שנעשו בקהילה הגאה בזמנו? ואם כן ,אילו? מה היה אופיים? (לדוגמא -ימי גאווה,
הוויגסטוק ,מצעדי גאווה ,ועוד)
היה מאוד שמח ,תחושת אופוריה ,אחדות ,קבלה וגאווה .בהתחלה היו באירועים אלו יותר דוכנים ,מודעות חברתית
וכו אבל די מהר זה הפך לסוג של מסיבה ענקית מלאה באלכוהול .באופן אישי הרגשתי מאוד מחובר ושייך.

איך הרגשת באותם אירועים?
נהדר ,למרות שתכלס לא מאוד מחבב אירועים המוניים כאלו
האם הכרת את הארגונים הפעילים בקרב הקהילה הגאה? ואם כן ,אילו ארגונים?
הכרתי :האגודה ,הוועד ,קל"ף .לא הייתי קרוב ולא התעניינתי פוליטית בתקופה זו.
האם היית מעורב בפעילות הארגונים הללו באיזשהו אופן?
לא
האם היית מעורב בפעילות פוליטית כלשהי הקשורה לקהילה הגאה בתקופה זו?
לא בתקופה זו .הפעילות שלי החלה יותר לכיוון  3118לאחר שחזרתי מ 4-שנים שגרתי באיטליה.
האם חל שינוי בתפיסה שלך את הקהילה הגאה במהלך העשור של שנות ה?1.-
כן ,מ קבוצה קטנה ו"סודית" הפכנו לקבוצה גדולה בעלת נראות רחבה .התחילו סלקציות במועדונים ,מי נכנס ומי
לא .לפני זה היה רק צריך להיות הומו בשביל להיכנס .פתאום נוצרה סלקציה שדחתה את ה"לא ראויים"....
ממקום שמגיעים אליו בדיסקרטיות ,התלנו להגיע בהמון גאווה .הפעילויות גדלו ,הנראות הכללית התרחבה.
האם שמעת על "הקוקטייל" בתקופה זו? או על המאבק להכנסת הקוקטייל לסל התרופות?
הכרתי את הקוקטייל ברמה של :יש תרופות שצריך לקחת בשביל לעקב את המחלה ,אבל זה רק זמני ובסוף תמיד
מתים .לא הכרתי את המאבק ,כמסופר לא הייתי מעורב חברתית או פוליטית.
אם יש לך רשמים נוספים על העשור של שנות ה 1.-והקהילה הגאה ,אתה מוזמן להרחיב עליהם.
יש לי שקית קטנה עם אוסף של הזמנות למסיבות ,מנשרים ,פרסומים ועוד כל מיני שטויות שאספתי במהלך שנות ה-
 ,01אולי זה הזמן לפתוח את השקית ולפשפש בה (:

