הומו זה לא קללה!
סדנת מקצוע האזרחות לנושא המשותף תשע"ב – חט"ע
כתבה :סיגל וייס
מטרות:
 הבנת המסר שהומו הוא אדם כמו כל אדם ,נטיות מיניות זה משהו שנולדים איתו ,לא
בחירה.
 הבנת המסר שהחברה שלנו לא מקבלת הומוסקסואליות והיחס מביא לתוצאות חמורות:
פגישה נפשית ,אובדנות ,אלימות ורצח.
מהלך הפעילות:
 שמש אסוציאציות על הלוח למילה הומו ( 5דקות)
 דיון 01( :דקות)
 מהי ההגדרה המדויקת להומוסקסואל? (גבר שנמשך לגברים אחרים .זו זהות מינית מולדת!
היא מתגלה בגיל ההתבגרות כי זה השלב בו המיניות והמשיכה מתעוררות)
 איך מתייחסים להומואים בישראל? האם מקבלים את שונותם?
 מה הסיבות ליחס הלא מקבל להומואים?
 למה יש הבדל בין הומואים ולסביות?
 במה מתבטא בישראל היחס הלא מקבל להומואים ולסביות?
 כתבות וידאו על הרצח בבר נוער 01( .דקות)
 יוטיוב http://www.youtube.com/watch?v=RngL-2w7Q3M :שלוש דקות תיאור
של הרצח בבר נוער
 יוטיוב:
http://www.youtube.com/watch?v=ZdoiYYKLvuA&feature=player_embe
 !#ddedנאומו של ניצן הורוביץ בעצרת לציון שנתיים לרצח :שום דבר לא השתנה פה5 .
דקות
 דיון 01( :דקות)
 האם יש קשר בין היחס להומואים בעמקים תבור או בעמק יזרעאל לרצח בבר נוער?
 האם זה יכול לקרות גם אצלנו?
 מה צריך לעשות כדי שהרצח בבר נוער לא יחזור על עצמו?
 הקראת כתבה על נערים הומוסקסואלים בארצות הברית שהתאבדו 5( .דקות)
 דיון 01( :דקות)
 האם אתם מתחברים למציאות שהציגה הכתבה?
 האם נכונה בעיניכם האמירה שמילים זו צורת האלימות הקשה ביותר?
 סיכום 5( :דקות)
 היחס להומוסקסואליות בישראל ובעולם המערבי הוא יחס שלא מקבל את השונה .יחס מלא
סטריאוטיפים ודחייה .המילים שאנחנו זורקים וההתנהגות שלנו בדברים הכי קטנים משנה.
אנחנו לא משקיעים בזה מחשבה ועוברים הלאה ,אבל למי ששומע את זה יכול להיות שזה מאד
משנה .יכול להיות שזה מתווסף לו למציאות מאד קשה של דחייה וחוסר קבלה .מאד חשוב
לשנות את ההתנהגות הלא מקבלת להומוסקסואלים כי ראינו פה דוגמאות קשות שמדגימות לאן
זה יכול להגיע .רצח ,התאבדויות ,פגיעות נפשיות קשות .ועל שונות שהאדם לא בחר בה אלא
נולד איתה .שימו לב למה שיוצא לכם מהפה.

נערים הומוסקסואלים בארצות הברית מתאבדים91.2.9100 .
אתמול הוכח ,בפעם המי יודע כמה ,שמילים הן צורת האלימות הקשה והכואבת ביותר .אחרי שנה שסבל
מבריונות ואחרי שקיללו אותו והבטיחו לו שהוא בדרך הבטוחה לגיהנום ,החליט ג'רמי רודמייר ,בן 41
בסך הכל ,לשים קץ לחייו .והוא לא היחיד.
מה שהתחיל בהתאבדותו של הנער טיילר קלמנטה בן ה 41-בחודש שעבר הולך והופך למכת מדינה
בארצות הברית .שלושה בני נוער נוספים שמו קץ לחייהם בעקבות העובדה שסבלו מהתעללות בגלל
נטייתם המינית .אור לאמש הצטרף אליהם גם ג'רמי בן ה.41-
עם זאת ,הסיפור של ג'רמי הוא טראגי אף יותר .במשך חודשים ארוכים סוחף הנער הצעיר את הרשת
בבלוג הוידיאו שלו ,שם הוא סיפר במשך חודשים ארוכים כיצד התעללו בו בריונים דתיים מבית הספר
שלו ,ומבטיח כל פעם לכל מי שצופה בו ,כחלק מהפרוייקט הנפלא  ,it gets betterשבסוף יהיה בסדר.
"זה משתפר" ,אומר הילד הנאיבי מבאפלו ,ניו יורק ,בפוסט וידאו שעכשיו פשוט חורך את הלב“ .אני
מבטיח לכם ,זה משתפר" .והאמת העצובה היא שזה לא.
על פי מחקר שנערך בארצות הברית ,סיכוייהם של הומואים ולסביות להיות קורבן לבריונות גבוהים פי
ארבעה מאשר ילדים סטרייטים.
בישראל ,כל הומו בשנות העשרים או השלושים בחייו בישראל יכול לספר לכם סיפורי התעללויות
מזוויעים שהוא חווה אם החליט לצאת מהארון בתיכון ,צועדי הגאווה זוכים לקיתונות של קללות  -גם מצד
כמה חברי כנסת אצלנו .הבעיה ידועה כבר שנים ואיש לא עושה דבר כדי לטפל בה.
גם אנחנו ,להזכירכם ,איבדנו כמה בני נוער טובים ברצח הנתעב ב"בר-נוער" לפני למעלה משנתיים.
הרוצח ,דרך אגב ,עדיין מסתובב חופשי ולא נראה שלמישהו נורא בוער לתפוס אותו .הרצח הבא ,זה
כבר ברור לכל מי שעיניו בראשו ,מעבר לפינה .ההתאבדות הבאה ,דרך אגב ,גם.
נטייה מינית אינה מחלה או משהו להתבייש בו .וכן ,אני יודע שיש כאלה שטוענים אחרת .זו לא בושה –
גם אם זה לא הדבר הכי נכון פוליטית  -להסתכל להם בעיניים ולהגיד להם שהם סתומים.
דווקא כסטרייטים ,אגב ,עלינו להתגייס למאמץ עילאי ומשותף ולהצהיר שגם לבורות ולטיפשות יש גבול.
והגבול הזה עובר ממש כאן .אחרת עוד יהיה מאוחר מדי לפני שנרגיש.
תחשבו על זה לרגע .רק לרגע .וגם אם אתם נגד וגם אם אתם אנטי גייז וגם אם אתם מקבלים חלחלה
רק מלחשוב על זה וגם אם אתם באמת באמת מאמינים שהומואים צריכים להישרף באש הגיהנום.
האם אתם באמת מוכנים לקחת על המצפון שלכם ילד בן  41שתולה את עצמו ,או שאתם יכולים קצת,
לפחות לכמה שנים הקרובות ,לסתום את הפה שלכם ולשמור את הדעות שלכם לעצמכם?
זה כל כך קשה גם ככה ,להיות שונה .הצרה היא שמי שלא היה שונה מעולם אף פעם לא ידע ,ורק מי
שהיה שם – משקפופרים ,גמדים ,שמנים וכל השאר – יודעים כמה לבד זה מרגיש .כמה כל האהבה
שהסביבה הקרובה שלך מעניקה לך שווה כאין וכאפס כשיש מישהו ששונא אותך כל כך.
זה משתפר ,מהדהדות לי המילים האלה של ג'רמי בראש .זה משתפר .וזו הצוואה שלו – והחובה שלנו –
לדאוג שזה באמת יקרה.

