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לו"ז לשבת
יום שישי כ"ה תשרי01.10.21 -
 -13:30הגעה למתחם וקבלת חדרים
 -14:30-15:30קפה ועוגה באולם אתרוג

כבר הצטרפתם ,כן?
'חברותא  -הומואים דתיים' הינה עמותה של גברים מקהילת
הלהט"ב ,הנמצאים על הרצף הדתי .חברותא פועלת כלפי פנים
להעצמה קהילתית ,וכלפי חוץ לקבלת להט"בים בחברה הדתית.

 -16:15כניסת שבת  +הדלקת נרות שבת
 -16:50-18:00קרליבך ,דבר תורה
וערבית
 -18:00-20:00סעודת ערב שבת

הארגון פועל למען בניית קהילה דתית להט"בית ,חזקה ומאוחדת
הכוללת קבוצות חברתיות ברחבי הארץ ,המשמשות בית ומרחב
ללהט"בים דתיים ,חרדיים ,מסורתיים ,חוזרים בתשובה ודתיים
לשעבר.

 -20:00-21:00טיש ,הרצאה אורח ,דבר
תורה וזמירות ערב שבת
 -21:30-22:45פעילות גיבוש  -רשות
יום שבת כ"ו תשרי02.10.21 -

חברותא מקיימת פעילויות תרבותיות וחברתיות במעגל השנה
היהודי והישראלי ,ומביאים זווית דתית לאירועי הקהילה הגאה
בישראל.

 -7:00-8:00קפה ועוגה
 - 8:00-10:00תפילת שחרית ומוסף
 -10:30-11:30קידוש סעודת שבת
 -11:30-14:30זמן חופשי
 -14:30-15:15פעילות גיבוש
 -15:00-15:30תפילת מנחה
 -15:30-16:30סעודה שלישית ושירי
סעודה שלישית

חברותא מקדמת שיח מכיל ומקבל בחברה הדתית באמצעות
מפגשים עם רבנים ,דמויות מפתח ואמצעי תקשורת דתיים ,ויוצרת
דיון תורני ער ומגוון בסוגיה הלהט"בית .חברותא מקדמת את
רווחתם של להט"בים דתיים ע"י פעילות לשינוי המדיניות הציבורית
במדינה ולהכרה במשפחה הגאה כנדבך חיוני ובריא בחיים של
להט"בים דתיים ,ונמצאת בחזית המלחמה בתופעת "טיפולי"
ההמרה השקריים והמסוכנים ,כל זאת יחד עם שותפינו משב"ל,
בת קול ויתר ארגוני הקהילה הלהט"בית.

 -17:00-17:27תפילת ערבית והבדלה
 -17:27-18:00צילום קבוצתי )רשות -
יתפרסם במדיה החברתית(

בְּרֵ יש ׁג ְ ּל ֵי ,עמוד 2

אריאל ליכטרמן

פרשת תולדות
ְש ׁך ָ“
תבָרֲ כַנ ִּי נַפ ֶ
בּעֲבו ּר ּ ְ
אכְל ָה מִצֵּי ִדי ַ
ש ׁבָה ו ְ ָ
אל ָי קוּם נ ָא ְ
ת ֵ
ֲש ׁר ִּדבַּרְ ּ ָ
כ ּא ֶ
ָש ׂיתִי ַ
ֵש ׂו בְּכֹרֶ ך ָ ע ִ
אבִיו אָנֹכִי ע ָ
”ו ַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל ָ
קל לתמוה על סיפור ברכת יעקב :גם אם נסביר כיצד דבריו של יעקב לא היו שקר במובן הצר של המילה ,קשה
להתעלם מהרושם העז של הרמאות שמותיר בנו המעשה .כיצד יתכן שאירוע כל כך יסודי ,הברכה שמכוננת
למעשה את עם ישראל ,תושג באופן ש”אינו מהודר?“
ניתן להסביר שדווקא חוסר הנוחות הזה הוא מגדלור ערכי להוויתו של עם ישראל .היינו יכולים לחשוב שהדרך
היחידה שיש ללכת בה היא הדרך הוודאית ,הטהורה לחלוטין ,שלא נלווה לה שום צל של עוון .אך התורה באה
ומבהירה לנו ,שדרך כזו אינה אפשרית :בכל דור ודור עלול לקום ”עשיו“ סמלי שיאלץ אותנו לנקוט בדרכים
קשות .לא ניתן לצפות להגיע למנוחה ולנחלה ,בלא תלאות גשמיות ורוחניות בדרך אליה.

יצחק מברך את יעקב )ג'יורדנו לוקה ,צייר איטלקי 1705-1634 ,מוזיאון ליכטנשטיין ,וינה ,אוסטריה(

תודה רבה
לכל הפעילים ,המתנדבים ,הרכזים ,המנחים ובעלי התפקידים השונים,
שעזרו וארגנו את השבת וסמינר ההכשרה שלפניה במאמצים רבים ובהשקעה מטורפת,
ותודה רבה על ההשתתפות בסמינר ההכשרה וכמובן על ההתנדבות כל השנה .תודה
רבה לכל משתתפי השבת ולכל מי שמגיע לפעילויות שלנו.
תודה נוספת!

מחברותא

בְּרֵ יש ׁג ְ ּל ֵי ,עמוד 3

שי ברמסון

תולדותם למשפחותם
הגיע הזמן לשיח שפוי על זוגיות ,אהבה והקמת בית – בקהילה שלנו .שי ברמסון כותב בטור
חדש על המילה הכי בנאלית שמשום מה הפכה להכי נפיצה – משפחה
"אבא ואמא = משפחה"
"האומץ להיות נורמלי"
כמה פעמים שמעתי וראיתי את הסיסמאות האלה
בשנים האחרונות? המון .לא כי הן מוצלחות ולא כי
אנשי לובי השנאה והפורום להרס המשפחה מוצלחים
כל כך .פשוט כי התפקיד חשף אותי לשטויות האלה.
והמון.
ומה שנאמר שם -טעות כמובן .אבא ואמא לא תמיד
שווים למשפחה .לפעמים הם פרודים ,לפעמים הם
מתים ,לפעמים הם סתם האבא והאמא שלך ,אבל אין
לזה משמעות מעבר לתעודת הזהות .לפעמים הם גרים
איתך באותו הבית ,אבל משפחה הם בטח לא.
ולפעמים הם הדבר הכי טוב שיש .ולפעמים הם טובים
לפעמים .לפעמים לפעמים.
ומה איתנו? מה איתי? אקים בית? משפחה?
לא ,לא צריך אומץ להיות נורמלי .יש רצון להיות נורמלי.
לקחת את כל ההתמודדויות ,כל השגעונות ,כל
השריטות שלי .כל הבלאגן ,כל ההיסטוריה ,כל
המשקעים ,כל החשכים מהעבר ,להכפיל בשניים,
לעשות הוקוס פוקוס ,ו-וואלה! משפחה.
רק שאין הוקוס פוקוס .יש עבודה קשה ,והרבה.
והנורמליות הזו ,מה איתה? זה מה שאני רוצה? אולי יש
דרכים אחרות? כמה לבד יש בביחד הזה? ואולי סבבה
לי עם עצמי?
כשאני נאבק בסיסמאות הנבובות לעיל ,אני נאבק במי
שנאבק בי ,במי שמאיים עלי .שמנסה לכפות את
דיעותיו על החיים שלי ,מניח הנחות לגביי ,זומם לי
איזשהו גורל.
בזמן שקוראי הסיסמאות הללו ממשיכים להיות עיוורים
למציאות ,הקהילה שלנו מקימה משפחות ,די נורמליות
מהיכרותי עם חלקן ,שלא כוללות אבא ואמא דווקא .אני
בסדר בגדול עם הסידור הזה :הם נובחים ,והמשפחה
הגאה עוברת.

אבל בתוך כל המאבקים היומיומיים ,אני מרגיש שאני
נעלם לפעמים .לפני שאני שגריר של הדיעות שלי ,אני
בן אדם .ויש לי רגשות ורצונות ,והמון מחשבות ושאלות.
גם על זוגיות ,גם על אהבה ,גם על ילדים ,גם על
משפחה .בתוך כל הקונפליקטים ,הזהויות החתרניות,
המאבקים ,הלעומתיות שמדביקים לנו ,יש לנו ,לי ,גם
חיים .הם די פרטיים ,אבל אני יודע שהשאלות שאני
שואל את עצמי נשאלות ע"י לא מעט אנשים .שלפעמים
אני עושה דברים של יום יום בפעם הראשונה
בהיסטוריה בישראל .ולא ברור לי אם ואיך נכון לעשות
אותם.
איזה גורל הקב"ה מייעד לי? מה הכי טוב לי? מה אני
בכלל רוצה? לתקן את העולם ,לבנות זוגיות ואהבה
ומשפחה בדרך אחרת? לפרק את כל מה המושגים
האלה כי הם לא שייכים למאה ה 21-בכלל ולא
מתאימים לי? או אולי לשחזר בדיוק את הדגם ממנו
הגעתי ,כי חוץ מההרכב )זוגיות עם גבר עדיפה בעיניי(
הוא דווקא די סבבה וכנראה עבד טוב עד עכשיו? או
אולי באמת אותו הדגם ,ונכון שאייסד בית עם מישהי?
אני שי ברמסון ,בן  ,34חוקר נתונים וגנטיקאי ,עוד מעט
תל אביבי )בע"ה( .דתי לשעבר ,והומו .בעוונותיי מכהן
כיום גם כיו"ר חברותא .ואני רווק.
ואני רוצה זוגיות .וילדים .ולהקים משפחה .ובית .לפחות
נכון לזמן כתיבת שורות אלה.
בגיל  16בערך ,אחרי שהשלמתי עם עצמי ועם מי שאני,
ולאחר ההמרה הכושלת שעברתי ,פתחתי חשבון
ב"אטרף" -אתר ההיכרויות היחיד שהכרתי ושכולם
דיברו עליו" .זהו ,עכשיו פשוט למצוא את האחד שאיתו
אחיה כל החיים" חשבתי .מהר מאוד הבנתי שזה ממש
לא פשוט .גם כשהייתי בתוך מערכות יחסים של שנים-
הבנתי שזה ממש לא פשוט ,שאין "לנצח" טריוויאלי
שכזה וצריך תמיד לעבוד ולתחזק את היחסים ,גם
בתוך הקשר.
המשך בעמוד הבא <-
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אחרי שניסיתי ,ראיתי ,חוויתי ,גדלתי -יש לי הרבה שאלות לשאול.
אני מאוד משתדל שלא לכתוב יותר מדי ברשת -רק מה שיש לי לחדש ושראוי שיישאר.
אז אני לא יודע אם אחדש כאן ,אבל אני בהחלט מרגיש שיש דיונים ושאלות ועניינים שלא כ"כ מדוברים .וגם
אם דוברו ,דרוש להם רענון .לא דומה ההתמודדות שלי עכשיו עם ההתמודדות של כאלה שקדמו לי ,או
כאלה שבאו אחריי ,לפחות בחלק מהמקרים .דרושה נקודת מבט אחרת ,מאוזנת יותר ,שפויה יותר .נטולת
אג'נדה .כזו שנובעת מבפנים ,כנה ומפורשת .שלא מונעת רק מדחף מיני ,אבל מכירה בו .שלא הולכת
בעיוורון אחרי ייעוד קוסמי כלשהו ,אבל מכירה בצורך במשמעות בחיים .כזו שמשקיפה על כל האפשרויות,
ומאפשרת בחירה טובה יותר.
בפרשת בר המצווה שלי ,במדבר ,יש צירוף שחוזר על עצמו במניין פקודי בני ישראל:
"תולדותם למשפחותם לבית אבותם".
אז נולדתי ,לבית אבות אולי עוד אגיע ,ועכשיו אני ב"משפחותם"? זה הייעוד?
בכל פעם אי"ה אכתוב כאן ואביא עוד נקודת מבט ,רעיון ,ראיון ,קול חדש ,קול ישן ,שאלות רבות ,ואולי גם
כמה תשובות ,על הדבר הזה שנקרא "משפחה" ועל הדרך אליו ,וממנו ,ועל הדרכים המקבילות והנתיבים
האחרים שאפשר ללכת בהם .תולדותם של להט"בים בדרך למשפחותם .יומרני? בהחלט .בהצלחה לי.

הידעת?
חברותא הוקמה ב 2007-ע"י בני אלבז ונתי אפשטיין כקבוצה חברתית בירושלים במסגרת הבית הפתוח,
לאחר שקבוצות אחרות במסגרת זו קמו ונפלו.
בשנת  2010פרשה חברותא מהבית הפתוח ,הפכה לעצמאית והקימה עמותה .בת קול הקימו עמותה מיד
לאחר מכן ,ושב"ל מוסדו לעמותה רק בשנה שעברה.
באגודה למען הלהט"ב היו קבוצות דתיות עוד בתחילת שנות ה ,90-שנקראו בשם "הו"ד – הומואים דתיים" .
אין שום קשר לארגון בעל אותו השם שקם ב ,2008-אגב.
הקבוצות הדתיות באיגי נפתחו בשיתוף חברותא ובת קול ,והמדריכים הראשונים היו פעילי חברותא )גידי
גרונברג ,אסף ליבוביץ'  ,איתי פלג וקובי זטלאווי(.
חברותא זכתה בפרס הוקרה על פעילותה מטעם ממשלת צרפת בשנת  ,2011יחד עם בת קול .חברותא ובת
קול הם הארגונים הישראלים הראשונים אי פעם שקיבלו את הפרס ,ונבחרו מתוך  150ארגונים אחרים מרחבי העולם.
חברותא היא עמותה רשומה ,וכל מי שרוצה ומזדהה עם ערכיה יכול לבקש להיות חבר בה ,ולבחור ולהיבחר
להנהגה שלה.
רק  3ארגונים אחרים בעלי פריסה ארצית של פעילות חברתית כשל חברותא :איגי ,האחווה הסטודנטיאלית
הגאה ותהל"ה.
בחברותא כיהנו  4יושבי ראש מאז מיסודה כעמותה :אייל ליברמן ,דניאל יונס ,אביחי אברבנאל ושי ברמסון.
דניאל יונס כיהן כ 7-שנים כיו"ר חברותא ,וגם לפני כן כחבר ועד -הזמן הרב ביותר בתפקיד!
נתנאל שלר הוא המנכ"ל הראשון של חברותא.
חברותא מקיימת מכירת חמץ לפני כל חג פסח.
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יהונתן רוסן ממן

מי יעמוד לפני ה' ומי ייכתב בכתבי קדשו
אנו עדים בשבועות האחרונים לביטוי חדש לוויכוח ישן – מי יכול לשמש ברירת מחדל .ברירת מחדל כלשהי –
חייבת להיות .בסופו של דבר אנחנו בני אדם ,ואפילו הקב"ה ,כשהוא מדבר אלינו ,מדבר בלשון בני אדם ,בהווה.
ההכרה בכך שיש אנשים שונים מברירת המחדל מציבה בפנינו הכרעה ערכית קשה – האם אנחנו עושים להם
מקום ,או דוחקים אותם החוצה? אין שום ברירה אחרת .אם נדחק אותם החוצה – נו ,חבל על בני אדם טובים.
אם נעשה להם מקום – ברירת המחדל עלולה להשתנות .והרי ברירת המחדל מבטאת משהו ,והמשהו הזה הוא
ראוי וטוב וטבעי .לא חבל לטשטש את זה?
נימוק זה ,הרואה בברירת המחדל מעשה ידי ההשגחה וביטוי למצב עניינים רצוי – הוא שטר ששוברו עמו .גם
שינוי ברירת המחדל עשוי להיות מעשה ההשגחה .כשהיו לנו אורים ותומים ונביאים ,היו לנו דרכים לנסות לברר
מה רצונו של מקום .מיום שחרב בית המקדש ,נותר לנו כלי עבודה אחד ויחיד בעבודת המקום ,והוא ד אמות
שלהלכה .מהי ברירת המחדל של הניסוח – זו שאלה מעניינת ,אבל חשובה הרבה יותר השאלה – מה התוכן
ההלכתי שהניסוח מוסר .על כל ניסוח הנובע מברירת המחדל ניתן להעלות ניסוח אחר ,שאף הוא ראוי לעיון
הלכתי.
נבחן לדוגמה את הניסוח" :אשתי אסורה עליי" .זה ניסוח התואם את ברירת המחדל ההלכתית ,המתייחסת לגבר
כמי ששומר מצוות ,ולאישה כמושא של מעשה שהוא מותר או אסור .ואולם ,נשאלת השאלה" :האם גם הגבר
אסור על אשתו בימים מסוימים?" .אף פוסק שפוי לא העלה בדעתו מעולם ,שנשים מחויבות באיסורי ביאה רק
מדין "בפני עור לא תתן מכשול" .לא אפול פה בניסוח הכושל "אשה זה לא חפץ ,שאתה יכול לקיים בו מצווה או
איסור ,והיום אנחנו אומרים 'גם עם חפץ אתה לא חוטא'" .אבל באמת באמת חשוב לזכור שכשם שהאשה
אסורה על האיש ,כך האיש אסור על האשה.
השאלה ששאלנו בפסקה הקודמת" ,האם גם הגבר אסור על האשה "...היא שאלה קלה ,מפני שעיון פשוט
במקורות יוביל אותנו למסקנה חד משמעית .אבל יש גם מצבים שבהם שינוי ברירת המחדל בניסוח מציף שאלה
סבוכה יותר ,והשאלה הזו ראויה לדיון נוקב ועמוק .אמרנו קודם שאנשי ברירת המחדל שואלים את עצמם כיצד
ראוי להתייחס למי שחורג מברירת המחדל .ובכן ,אני רוצה לשאול" :איך חייב האדם החורג מברירת המחדל
להתייחס אל הכלל" .אנשים מקדישים זמן רב לשאלה" :עד היכן המצווה על ההורה לקרב את בנו בעל הנטיות
ההפוכות?" ,ואני רוצה לשאול" :עד היכן מצוות כיבוד הורים של גיי שהוריו עשו את התורה סם מוות?" .אנשים
מכלים זמן על השאלה" :האם מותר לצרף בעל נטיות הפוכות למניין" ,ואני רוצה להתמקד בשאלה" :האם גיי
רשאי להתפלל עם ציבור משגה עור בדרך?".
לא לכל השאלות יש תשובות קלות ופשוטות ,ועדיין ,השאלות חייבות להתנסח היטב ,כדי שנוכל להתחיל לדון
בהן ולפשוט אותן .ברוך המקום שעשני יליד שנת התש"ן .גדולים וטובים ממני קמו לפניי וכבר שאלו רבות
מהשאלות הללו ,כך שלי לא נותר אלא ללקט ולהוסיף על כך משלי .במדור שו"ת השתדלתי להביא בפני כל איש
ואישה שבאו לשבת חברותא התשפ"ב כמה מן השאלות הללו.
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אלי זוין

מלכת היופי של ירושלים

ה

דמות שיוחאי גרינפלד ) (33משחק כשהוא עולה

על דראג ,אבבי גזונט ,החלה לקרום עור וגידים במקום
האחרון שהייתם מצפים לו – בה״ד  ,1בית הספר
לקצינים.
״בקורס הקצינים הכרתי חבר טוב בשם שריאל .שנינו
היינו מוגדרים ככ״מ – בעלי כושר מוגבל – מה שאומר
שאסור היה לנו לרוץ יחד עם כולם ,אז תמיד עשינו
ביחד הליכה מהירה .בתור שני טיפוסים פילוסופיים,
היה לנו הרבה על מה לדבר בזמן ההליכות ,ומשם
נוצרו רגעים שהיינו יורדים זה על זה .אהבתי להעמיד
פנים שאני אמא שלו .הייתי מעיר לו בקול נשי ובמבטא
אמריקאי כבד ,וכולם צחקו ונהנו מזה״ ,מספר יוחאי.

יוחאי ,במקור מירושלים ,מככב בסרטוני רשת
ויראליים בדמותה של אבבי גזונט ,בעודה מסבירה
באנגלית על חגי ישראל ועל ההלכות הקשורות בהם.
אבבי היא דמות יהודית-אמריקאית מבוגרת ,מצחיקה
ומופרעת ,והיא נולדה במלוא תפארתה כשיוחאי טס
לניו יורק ב ,2017-להגשים בכלל חלום אחר שלו –
ברודוויי.
״כשהגעתי לאמריקה ,לפני הכל חיפשתי מקור
להישרדות כלכלית ,שם מצאתי מלגה למימון אומנים
יהודים ,שמִמנה את המחיה שלי תמורת השתתפות
בשיעורי תורה לאורך השנה ובהעלאת מופע לחברי
הקהילה הקשור לנושא השנתי .באותה השנה הנושא
היה 'חיים ומוות' ,מספר יוחאי.
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״מיד אמרתי להם שאני רוצה להעלות מופע דראג על
אמא שיושבת שבעה על הבן שלה שיצא מהארון",
ממשיך יוחאי" ,חשבתי שהדרך הכי טובה להתמודד
עם טרגדיה היא באמצעות הומור .הכרתי סיפור כזה
מאחד השותפים שלי לדירה ,וחשבתי שזאת הזדמנות
נהדרת לספר דרך מופע דראג על המנהג ההלכתי
הכה הזוי ,מופרך ומטורף ,אך קיים ,של ישיבת שבעה
על מישהו שחי.
״ידעתי שיש לי קול בראש של אמא שאני רוצה לשחק,
אותו הקול של אמא של שריאל מהצבא .רק נותר לי
לתת לה שם ,צורה ואסתטיקה״.
דראג ,מתברר ,הוא עסק לא זול .״בזכות התקציב
שאותה התוכנית התנתה לי ,יכולתי להרשות לעצמי
להתנסות בזה לראשונה .היה לי במאי והייתה לי במה,
ומפה לשם הצלחתי להוציא מחזה מושקע שנמשך
עשרים דקות״ .וכך למעשה אבבי גזונט קיימה את
הופעת הבכורה הרשמית שלה .משם עברה כמה
גלגולים והתפתחויות – עד שהגיעה לגרסה הדיגיטלית
הידידותית שלה ,כיום.
כשנשאל כיצד נבחר השם אבבי גזונט ,השיב כי
״בישראל שפת היידיש מתה ,אבל באמריקה היא חיה
ובועטת ,ופירוש השם הוא 'תהיו בריאים' ,ביידיש".

יהדות ודראג .צייר לי את הגשר ביניהם.
"אני מרגיש שזה החיבור הכי טבעי בשבילי ,זה מרפא
אותי .לקח לי שנים להבין שכשאנשים שואלים אותי
את זה אני צריך לדעת שזה שלהם ולהחזיר אליהם
את השאלה חזרה ולנסות להבין למה אנשים חווים
את זה כמשהו שהוא מנוגד אצלי זה לא מרגיש כמו
חיבור כמו שזה פשוט מי שאני .לי גם היו תהיות בנוגע
לשילוב של להיות הומו ודתי .חשבתי שזה לא עובד,
לא קשור ואסור ובגלל שדראג זה משהו שהוא כל כך
להט״בי אז ברור לי שכשאני עושה דראג דתי אני חי
את החיבור הזה".
ובכל זאת ,למה בחרת לבנות דמות שסובבת דווקא
סביב אלמנטים דתיים?
״זה מה שאבבי גזונט נועדה לעשות .ניסיתי לדמות
אישה יהודייה קלאסית כזאת ,שכל אחד מאיתנו מכיר.
בעיניי ,מתכון טוב לדראג ולכל הופעה זה לעורר
הזדהות בצופים .אני חושב שדווקא באבבי גזונט יש
משהו מאוד נוגע ללב ,מבינים אותה .היא מתוסכלת,
מלאה בפגמים שהיא מנסה לטשטש ,ולפעמים
מתפלק לה ,ואז היא כועסת ואין לה כוח – בדיוק כמו
כולנו״.
המרה
בתור נער ,החיים של יוחאי לא תמיד היו כאלו
צבעוניים .כנער דתי בארון ,וברוח הציונות הדתית של
שנות ה 90-בירושלים ,יוחאי מצא את עצמו מהר
מאוד ב'טיפולי' המרה.
איך בכלל הגעת לשם?
גם בלי שאף אחד אמר לי את זה באופן ישיר ומפורש,
הבנתי שלהיות הומו זה משהו שצריך להתרחק ממנו.
בחטיבת הביניים נכנסתי עמוק יותר לעולם הדתי,
והרגשתי שאין בו מקום להומואים .התחלתי לחוות את
הנטייה המינית שלי ככישלון ,וכמו בכל דבר אחר
בחיים שלי – גם כאן רציתי לקחת את ׳נקודת
התורפה׳ הזאת ולהפוך אותה למצוינות .ניסיתי
להתייחס לנטייה המינית כמשהו חיצוני וחברתי
גרידא ,ככה שאפשר יהיה לעבוד עליו לכאורה
בעבודת המידות ובטיפולים פסיכולוגיים״.

על איפה בדיוק יושב הצורך לעשות דראג?
״דראג זה בעצם הסתרה לצורך גילוי .אתה מתעטף
בתלבושת מפוארת מאוד ,עולה על עקבים ופתאום
אתה מקבל עוצמה מסוג אחר ,שאיתה אתה יכול
להיות חשוף בלי להיות בסכנה .זו חוויה של התעלות,
שמאפשרת לאמת לצאת החוצה ,בצורה חזקה ,יפה
ופתוחה״.

משם ,נסללה הדרך של יוחאי לארגון ״עצת נפש״ –
סוכנות ההמרה הוותיקה והראשונה בישראל.
חברותא ,בשיתוף עם עיריית תל אביב והארגונים בת
קול ושב"ל הקימו יחד את ״המרכז למאבק בהמרה״.
מדובר במרכז שנועד להילחם בתופעת 'טיפולי'
ההמרה ולמגר אותה .בין היתר ,אתר האינטרנט של
המרכז כולל עדויות מנפגעי ה'טיפולים' ,ויוחאי הוא
אחד מהם.
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״המפגשים התקיימו פעם בשבוע ,ובמהלכם למדתי
להפוך רגשות כלפי גברים למחשבות – ואז לדחות
אותן בעזרת טיעונים רציונליים ,ולפרק לגורמים
מושגים כמו 'גבריות' ו'מיניות' .קיבלתי 'שיעורי בית'
כמו לירוק ברחוב ,לקלל בכביש או לומר לעצמי
עשרות פעמים ביום שאני גבר ,כדי לפתח דימוי עצמי
גברי וקשוח״ ,מספר יוחאי .״עבדנו על טיפוח
המחשבות הרומנטיות והמיניות שלנו כלפי בנות
מהתיכון ומבני עקיבא״
השיא היה כאשר ה'מטפל' שלו שידל אותו להצטרף
לסדנה שקיים ,בשם ״המסע אל הגבריות״.
״ה'מטפל' קשר לי את הידיים מאחורי הגב ,כרך לי
חבל סביב המותניים והורה למשתתפים למשוך אותי
לכל הכיוונים .אחרי כמה דקות של משיכה בחבל ,הוא
הורה להם לכסות אותי בשמיכות ובמזרנים ,תוך כדי
שהם צוחקים עליי ומקללים אותי .ביקשתי מה'מטפל'
לעצור ,אבל הוא צחק עליי ואמר לקבוצה להמשיך ,עד
שהייתי על סף התמוטטות״ .אלו הן רק חלק מאותן
חוויות קשות ומצלקות ,שאותן מתארים קורבנות
שעברו 'טיפולי' המרה.
יש פצעים מה'טיפולים' שטרם הגלידו?
״אני הרבה פעמים בוחר להאשים את 'טיפולי' ההמרה
בקושי שלי ביצירת זוגיות .תחשוב שהייתי ב'טיפולי'
המרה עם 'מטפל' במשך חמש שנים ,ולאחר מכן
ב'טיפול' המרה עם עצמי לחמש שנים נוספות .אלו
שנים שכפיתי על עצמי להתנסות עם נשים .זה השאיר
צלקות וטעם רע על החיים האינטימיים שלי״.
ובכל זאת ,אולי מתוך ניסיון של הישרדות ,הוא מסרב
לצייר את עצמו כקורבן.
״זאת שאלה שמאוד קשה לי לענות עליה ,כי ברגע
שאני עושה את זה ,אני בעצם מקעקע את עצמי
כקורבן נצחי של הדבר הזה״.
אתה לא קורבן?
״אני חושב שתמיד אהיה קורבן של זה בהסתכלות
מסוימת ,אבל אני לא מאפשר לעצמי לראות את זה
ככה״.
אתה יודע ,כשמדברים על 'טיפולי' המרה ,הרבה
פעמים שואלים אם זה נעשה מבחירה .כמה בחירה
אתה מרגיש שהייתה לך בתוך ההליך הזה?
״אני חושב שהייתי בשליטה מלאה .חשבתי שהצלחה
של 'טיפולי' המרה היא שאלה של אמביציה ,והיו לי
טונות של זה .רציתי את זה במיליון אחוז״.

מה לדעתך אפשר לעשות כדי למנוע מאנשים נוספים
להיפגע?
״אני חושב שצריך לנקוט עמדה רדיקלית ולא מאוזנת,
ש'טיפולי' המרה הם דבר נורא .אפילו לא לתת לזה
צ’אנס .עדיפה ההתמודדות של המשפחה ושל
האינדיבידואל עם ההשלכות של זה שהוא הומו
מאשר הצלקות ש'טיפולי' ההמרה מותירים .מראש
לא להיכנס לסיטואציה שבה אתה נתון לחסדיו של
גורם לא מקצועי שאתה מפקיד בו את כל האמון,
הסמכות והכוח על החיים שלך .ברגע שאתה בוחר
לעשות את הצעד הזה ,הדרך חזרה לא קלה .תאמין
לי ,אני יודע״.
הקאמבק
יוחאי ,הגשים בסוף את אותו חלום אמריקאי שהיה לו
ובמשך שנה היה בסיבוב הופעות של ׳כנר על הגג׳
בברודוויי .עד שביום בהיר אחד במרץ  ,2020כשאותו
ווירוס קטלני שהסתובב בעולם דפק בדלת של ארצות
הברית ,ברודוויי עצרו את ההפקה וקיפלו את הכל.
״באותה תקופה לא היה בית לחזור אליו אבל למזלי
היו לי הרבה חברים שהסכימו לארח אותי״.
עם הזמן ,תוך כדי חוסר ודאות גובר לגבי מה שקורה
בעולם ובאמריקה בפרט ,יוחאי החליט לחזור לארץ.
״התוכנית המקורית שלי הייתה לחזור לארבעה
חודשים ,אבל הדברים השתנו תוך כדי תנועה .לולא
הקורונה לא הייתי בישראל עכשיו .אף שלא הרגשתי
מוכן לחזור ,אני כאן כבר שנה .זאת הייתה חתיכת
שנה ,אבל אני מרגיש שאני פורח״.
לאחר שקיבל דחיפה תקציבית ממקור לא צפוי
)״במהלך השהות שלי באמריקה למדתי לתקופה
קצרה בישיבה שהייתה מוכנה לממן לי חלק
מהסרטונים שרציתי לעשות על חגי תשרי״( ,החל
יוחאי להעלות את הסרטונים של מלכת הדראג
לרשתות החברתיות.
״היה לי גב של ישיבה שעמדה מאחוריי ורצתה שאבבי
גזונט תצליח״.
לוגיסטית ,איך אתה מפיק את הסרטונים?
״עד לא מזמן הפקתי את כל הסרטונים לגמרי בעצמי.
זה היה ׳וואן מן שואו׳ בכל מובן המילה .ביימתי,
ערכתי ,צילמתי ושיחקתי – הכל לבד .עד שיום אחד
איציק ,חבר טוב שלי ,קולנוען מבטיח בתחילת דרכו,
ראה את הסרטונים ואמר שהוא רוצה לעזור.
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וואו ,יוחאי .אלו דברים שלא קורים.

ובמעבר חד – למה אתה עדיין רווק?

״זאת השגחה מטורפת .הוא מתנה שעוד לא הספקתי
לעכל אותה ,כי מיד קבענו ימי צילום והוצאנו תוך
חודש את הסרטון על ל״ג בעומר ועל שבועות .ככל
שאני מקדיש יותר זמן לביצוע ,ולביצוע בלבד ,האיכות
עולה .לולא מבצע 'שומר חומות' ,היינו מוציאים עוד
סרטונים״.

״תראה ,להיות נשוי זה להיות נורמלי ,אבל זה להיות
נורמלי בישראל .זה חלק מהתרבות שמושרשת לנו
כאן ,וזה נכון לסטרייטים ולהט״בים כאחד .אני לא
מנסה ללכת נגד הזרם בכוח ,כי בשיא הכנות אני גם
לא יכול להגיד לך שזה מבחירה מלאה .הייתי שמח
מאוד להיות מזמן במערכת יחסים ולא לעבור את כל
מה שעברתי לבד ,אבל באותה המידה אני מאמין
שהסינגולריות של חיי קריטית לדרך שאני עובר ,ולא
הייתי יוחאי שאני היום לולא זה .אהיה מוכן להכניס
זוגיות לחיי רק כאשר ארגיש מוכן לוותר על משהו
שקודם לא יכולתי לוותר עליו ,או שזאת תהיה
ההתפתחות הטבעית שלי״.

מה המשפחה והחברים אומרים על אבבי גזונט?
״הם מתים עליה ,אני מקבל הרבה מחמאות .תמיד
כשהאחיינים שלי רואים אותי ,הם מחקים את הפתיח
שלה ,וזה מרגש אותי בכל פעם מחדש .ובכלל ,רוב
סרטוני הדראג שלי כיום מצולמים בבית של ההורים
שלי ,ואני נעזר במלתחה של אימא שלי .זאת חוויית
הכלה שאין כדוגמתה ,ואני חושב שאין טוב יותר מזה.
אני בבית ילדותי ,במקום שגדלתי בו ,ואני מתהלך שם
בקולי קולות בעקבים המרעישים .אלו חוויות שהעומק
והערך שלהם פשוט עצום .אני נמצא בבית שבו
התחבאתי בתצורה הכי חשופה שלי – זאת סגירת
המעגל שלי״.
כוכב הצפון
מתי נראה את אבבי גזונט על הבמה בישראל?
״אין לי מה להופיע לפני ישראלים ,לפני שהיא הופכת
רלוונטית לקהל כזה .אני צריך לעבור איתה תהליך של
התנסות בשטח לפני שאני יכול להרים מופע .זה לא
שאני לא יכול לעשות הופעה בפני קהל ישראלי-
אמריקאי ,אני רוצה פשוט להנגיש אותה לקהל הרחב.
אבבי עכשיו בגיל ההתבגרות ,היא שואלת את עצמה
מי היא .המעבר בין הישראליות לאמריקאיות הוא
סיפור חיי וגם סיפור חייה.
״אני נעזר במשפחה שלי כשפני ניסיון" ,מתבדח יוחאי.
"הם הפרמטר שלי להבין איך דתיים הטרו-
נורמטיביים חווים את זה .אני עוד מרגיש בתהליך של
חיפוש בקשר לקהל היעד של אבבי .בפנטזיה שלי,
אבבי גזונט היא עוגה שלכל אחד יש שכבה שהוא יכול
לטעום אותה ,וככל שהקהל ספציפי יותר – כלומר
שאתה דתי ,גיי ,אוהב דראג וחיית מספיק זמן
באמריקה כדי להכיר את כל הניואנסים הקטנים – כך
אתה יכול ליהנות מכל השכבות של העוגה .אבל
המטרה הסופית היא שגם מי שמבין רק שלושים אחוז
מהבדיחות יהנה מהמופע״.

משהו בכלל חסר לך?
״ברור״ ,עונה יוחאי בלי למצמץ .״אני לא רוצה לדבר
בצורה מכלילה על ׳פרפורמרים׳ ,אבל בסוף מי ששם
את עצמו על הבמה כדי לקבל מחיאות כפיים ,מכור
לאהבה .גם כשאני מעלה סרטונים בווידאו ולא מופיע
מול קהל ,מחיאות הכפיים מתורגמות ללייקים
ולתגובות שעשויות מאותו החומר של ׳תזכירו לי
שאתם אוהבים אותי׳ .אפשר לקרוא לזה שריטה,
אפשר לקרוא לזה התמכרות ,אבל זאת המציאות״.
ומה הפסגה הבאה?
״אני רוצה לעשות גרסה מורחבת למחזה הראשון
שהעליתי ,ואני רוצה להתחיל להעלות סרטוני פרשת
השבוע של אבבי גזונט .אני רוצה שתהיה לה פינה
שבועית קבועה .אני גם חושב שיש לדמות הזאת
מספיק נפח כדי להתחיל לנדוד לייצוגים טלוויזיוניים״.
אבל מה שבאמת גורם לעיניים של גרינפלד לזרוח ,זה
לעסוק בתחום שאף מלכה לא דרכה בו לפניו.
״אני רוצה להעביר שיעור שלם בדראג .לדמיין את
עצמי מעביר שיעור גמרא מרגש אותי מאוד״.
בכל מהלך הריאיון ,יוחאי מפגין ידע רב ושליטה מלאה
בהלכות ובמושגים מעולם היהדות ,שלא היו מביישים
את המורה לתנ״ך שלכם בתיכון או אפילו את הרב
מהישיבה.
״אחד הסרטונים המוצלחים שלי היה על חנוכה.
לקחתי סוגיה שלמה מהגמרא ולימדתי אותה כדראג.
אני לימדתי תורה .אחת התגובות שאני הכי אוהב
לקבל על הסרטונים זה כשאנשים אומרים לי שלמדו
דברים חדשים ממני .אנשים שבאים לבידור והשכילו
קצת .גמרא יכולה להיות מהנה מאוד ,אבל יש כאלה
שמעבירים אותה בצורה כל-כך משעממת .זה לדעתי,
בעצם ,הדראג היהודי .דראג כבר מנגיש את עצמו
לכולם ,גמרא עוד לא .ובשביל זה אני נכנס לתמונה״.
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מתנדב בזרקור
גל אלפר הוא אמנם מתנדב טרי שלנו,
אבל כבר הספיק לעשות כל כך הרבה! שאלנו אותו כמה שאלות על איך זה להיות מתנדב בארגון
אז מה ההתנדבויות האהובות עליך בחברותא?
אני מתנדב בשנה האחרונה כמוביל "הקשת הסרוגה" בצפון.
"הקשת" היא קבוצה חברתית של גברים גאים מרקע דתי.
בשנה האחרונה הקבוצה בצפון גדלה למספר של כ20-
חבר'ה ואנחנו נפגשים בחיפה כל שבועיים  -מדברים על
החיים ,משתפים בסיפורים ,בשאיפות ,בחלומות ,מבלים
ביחד  -על האש ,ערב באולינג ,מדורת ל"ג בעומר ועוד ועוד,
ובעיקר פוגשים אנשים כמונו מרקעים כמו שלנו.
ספר קצת על המוטיבציה שלך ,למה להתנדב בחברותא?
אני הכי נהנה לראות את המהירות שבה כל משתתף חדש
שמגיע מוצא את עצמו בקבוצה .כולם מתחילים נבוכים,
חלקם עוד בארון ,ולא יודעים עם מי לדבר .מהר מאוד
הקבוצה מחבקת אותם ,ועד סוף המפגש הם כבר ממש חלק
מאיתנו.
.
אחד החברים החדשים כתב לי בסוף המפגש הראשון שלו
"הרגיש כל כך טוב לדעת שיש עוד אנשים עם צורת חיים דומה ,ולא להרגיש שונה .אני מבין איזו זכות הייתה לי
לפגוש אתכם וכמה אני שמח על הצעד הזה!" .מבחינתי  -הודעות כאלה שוות הכל.
אז למה חברותא דווקא?
התחלתי להתנדב אחרי מסע ארוך שעברתי לבד עם עצמי ,בלי כתף להישען עליה או מישהו שאוכל לשתף
בהכל .לכל אחד מאיתנו יש סיפור .חלקנו רק רוצים שתהיה אוזן שתקשיב ,וחלקנו רק רוצים להאמין שאנחנו לא
לבד .ההתנדבות בחברותא מאפשרת לי היום להיות אותה כתף עבור כל כך הרבה אנשים.

יהונתן רוסן ממן

שאל את הרב
קריאת שמע בקירוב בשר )מבוסס על שאלה ששאל
יו"ר ועד חברותא לשעבר ,דניאל יונס(
בהלכות קריית שמע ,פרק ג הלכה יח ,מתואר הדין
לגבי קריאת שמע במיטה )לפני השינה או בבוקר לפני
סוף הזמן( ,כשיותר מאדם אחד ישן במיטה אחת בלא
בגדים" :שניים שהיו ישנים בטלית אחת – כל אחד
מהם אסור לקרות ...כדי שלא ייגע בשר זה בבשר זה".
עוד באותה הלכה" :ואם היה ישן עם אשתו ,או בניו ובני
ביתו הקטנים – הרי גופן כגופו ,ואינו מרגיש מהן.
לפיכך ,אף על פי שבשרו נוגע בהן ,מחזיר פניו וחוצץ
מתחת ליבו ,וקורא" .מה הדין לזוג חד מיני ,שעל כל
צלע מהן אפשר לומר שגוף השנייה כגופה ,ועל כל צד
אפשר לומר שאינו מרגיש מן השני?
פטור מישיבה בסוכה )בהשראת שאלה שניסח מנכ"ל
חברותא ,נתנאל שלר(
בהלכות שופר סוכה ולולב פרק ו הלכה א נאמר:
"נשים ועבדים וקטנים – פטורים מן הסוכה" .בהלכה
ב נאמר" :חולים ומשמשיהן – פטורים מן הסוכה ,ולא
חולה שיש בו סכנה אלא אפילו חש בראשו ואפילו חש
בעיניו" .מה הדין לעניין קטן הצריך להוריו ,שאין לו אם
ומשמשו העיקרי הוא אחד מאבותיו? האם ההורה
המשמש את הקטן הזה הוא כעין מי שמשמש את
החולה?
)הערה :בירור כזה צריך להיעשות לגבי כל מצווה שיש
יסוד לעיין שמא פטור הנשים ממנה הוא בהיותן
אמהות שהקטנים צריכים להן(.
דין יכיר
בהלכות נחלות פרק ב הלכה יג נאמר" :אפילו אמר
האב על מי שלא הוחזק בנו כלל :זה הוא בני ובכורי
הוא – נאמן" .מי שבאו שני אבות וכל אחד מהם אומר
"זה הוא בני" – מהו לעניין כיבוד ומורא שניהם? ירושת
שניהם? מהו לעניין ייבום וחליצה?
השאלות שנבחרו מאירות שלוש נקודות שראוי לדון
בהן לעומק ,לענ"ד.

השאלה הראשונה מציגה מקרה שבו קל להצביע על
השלכות של זוגיות חד מינית עוד לפני העיסוק בשאלה
מה הדרך הראויה למיסוד קשר חד מיני במסגרת
ההלכה .זוגיות חד מינית היא מצב עניינים קיים ,והמצב
הזה מעורר שאלות הלכתיות מסוימות שלא נדונו עדיין.
יש מנעד של דעות לגבי עצם מיסוד הזוגיות )חוזה ממוני,
הפלאה וכן הלאה( ,אך אסור "להיתקע" בדיון בשלב הזה.
אפשר להפריד בין השאלות ולדון בכל אחת מהן עוד
בטרם הוכרעה האחרת ,ולפיכך חובה לעשות כן.
השאלה השנייה מתייחסת להורות ולחלוקת התפקידים
במסגרתה .אני מניח בפה מלא ,כי אחת הסיבות
העיקריות לפטור נשים ממצוות עשה שהזמן גרמן היא
מצב עניינים מסוים ,שבו אחריות אימהית ואחריות
אבהית היו שונות בתכלית זו מזו .השאלה מה ראוי
לאימהות ולאבות במערכת יחסים הטרוסקסואלית
לעשות בפועל כבר החלה להידון – למשל לעניין קדימות
לתפילה במניין או לימוד תורה ,ואפשר להצביע על מרווח
תמרון מסוים גם במסגרת ההנחה שיותר חיובים מוטלים
על האב מאשר על האם .אין צריך לומר שראוי לדון
בשאלה האם אישה שיש לה פניות לכך – ראוי שתקבל
על עצמה בהפלאה מצוות עשה שהזמן גרמן .אני
השתדלתי להצביע על מצווה אחת שהזמן גרמא,
שאפשר לאתר בקלות יחסית הצדקות לפטור את מי
שמחוייב בה מקיומה ,מחמת מחויבותו כלפי אדם הצריך
לו .גם הדיון הזה חייב להתקיים.
השאלה השלישית מתייחסת ליחס בין ההורה לילד,
והחשיבות שלה ברורה .שאלת היוחסין בוודאי מלווה
אותנו עוד מימי האבות .בחינת העניין ללא דעות קדומות
עשויה להאיר באור חדש עניינים כמו בקשתה של שרי
מאברם" :בא נא אל שפחתי אולי אבנה ממנה" או דברי
רחל ליעקב" :הנה אמתי בלהה בא אליה ותלד על ברכי
ואבנה גם אנכי ממנה" או את שמחתה" :דנני א-להים וגם
שמע בקלי ויתן לי בן" )ההדגשה שלי ,יגר"מ(.
כפי שכתבתי מוקדם יותר ,אם כל השאלות שלנו
מתנסחות במסגרת ברירת מחדל מסוימת ,הן תמיד
תתייחסנה לשאלה מה הדינים החלים על גבר במערכת
יחסים הטרוסקסואלית כשהוא בא במגע עם אשתו או עם
הבנים והבנות הלהט"בים שלו .אני בוחר לעמוד לפני ה'
כמי שנברא בצלמו ,ולברר את השאלה מה אני מצווה
לעשות בהיותי אני ,אדם שונה מברירת המחדל.

