
באקסטות, " מלא  פאוץ'  עם  מסתובב  הייתי 
רק  אלון,  ויאגרה", מספר  וכמובן  ג'י  קטמין, 
בן 25. "אתה כל כך מסטול אבל עדיין רוצה 
ויוצא  זה הבייסיק, הפק"ל. מעמיס הכל  לתפקד. 
להיאבד". אנחנו יושבים על ספסל שמשקיף על 
הקשת,  בצבעי  דגלים  נטועים  שלאורכה  שדרה 
והוא  השבוע,  שייערך  הגאווה  מצעד  לקראת 
החל  אליו  ההרסני  החיים  מאורח  פיסות  מתאר 
פעמים  ארבע  נדלק  "אתה  בנערותו.  להתמכר 
בשבוע וכל וויקנד אורגיה. אני לא יודע אם לא 
לדאונים  איפשרתי  שלא  כמו  דאונים,  הרגשתי 
טוב. אתה מכור  יכולתי להרגיש לא  להגיע. לא 
את  מתחזק  הזמן  כל  אתה  אז  ולחרמנות  להיי 
בהידרדרות  אתה  הזאת.  ההוויה  ואת  החוויה 
מהירה אבל התחושה היא שאתה רץ קדימה. מה 

אותך, אתה מקבל את החי אוהבים  עף.  רץ,  ־זה 
בוק שתמיד רצית. החופש הזה, שחרור העכבות 
המוחלט, הופך למהות של הכל. אתה פשוט עוזב 
את עצמך, נוטש, הופך להיות מישהו אחר. גלים 
ממך,  מתרחקים  החברים  עצמי.  הרס  של  גלים 

־הקשר עם המשפחה נפגע, אתה לא מצליח להח
זיק עבודה, על לימודים אין בכלל מה לדבר. הכל 

המ שזו  משוכנע  אתה  אבל  ודפוק  רע  כך  ־כל 
את  מאשים  אתה  אז  בך.  שמכה  מבחוץ  ציאות 

הסביבה. כולם מסביבי מטומטמים ואף אחד לא 
־מבין אותי. ככה שלוש־ארבע שנים שבהרבה מו

דברים  על  שחלם  ילד  הייתי  לפח.  הלכו  בנים 
הזאת,  החדה  הפנייה  עצמי.  מימוש  על  גדולים, 
ההתרסקות הזאת, לא היתה בתוכניות שלי, ועם 

ההשלכות שלה אני מתמודד עד היום". 
כשעוסקים בבני נוער וצעירים להט"בים, לב 

הק אך  מהארון.  היציאה  לתהליך  נוגע  ־הדיון 
מגלים  חלק  בסיומו.  נעלמים  לא  לרוב  שיים 
אורח  באימוץ  כרוכה  בקהילה  שההשתלבות 
מצד  אך  ומרגש  מסעיר  אחד  מצד   — חדש  חיים 
שני מבלבל ובעל פוטנציאל הרסני. רבים חשים 
לחץ לאשר את הנטייה המינית שלהם באמצעות 
)איך  להן  בשלים  אינם  שהם  מיניות  התנסויות 
גבר/ עם  שכבת  לא  אם  הומו  שאתה  יודע  אתה 
־אישה?(, שהדרך אליהן עוברת לעתים באפליק

איש  שבהם  וסאונות  מועדונים  היכרויות,  ציות 
האפלים,  הללו,  במרחבים  עליהם.  מגן  אינו 
יקבלו  לרוב  מהוססים  צעירים  האינטנסיביים, 
לא  תודעה,  משני  חומרים  בסיוע  עידוד  זריקות 

פעם "באדיבות" גברים מבוגרים מהם.
־לפני שנתיים פורסמה במוסף זה כתבה שעס

וכי־ chemsex( — הלחם של סקס  )קה בכמסקס 
הגוברת  מיקלים — תופעה שמבטאת את התלות 

קריסטל  המין.  בחיי  בסמים  רבים  הומואים  של 
מת', המכונה "טינה", רק החל להופיע אז בסצנה 
התל־אביבית, לאחר שזרע הרס בכמה בירות גייז 
מוקיעים  אמנם  בקהילה  אחרי,  שנתיים  בעולם. 

־את הטינה בדיונים פומביים, אך השימוש בה גו
־בר בעקביות. רק בשבוע שעבר, בצעד שעורר בי

על  המשטרה  פשטה  הגאה,  בקהילה  רבה  קורת 
מועדון "הסאונה" בתל אביב בחיפוש אחר כמויות 
עלתה  ההיא,  הכתבה  בשולי  הסם.  של  גדולות 

־התהייה כיצד משפיעה ההתפשטות של תת־התר
־בות הזאת — שבה הסמים נעשים קשים יותר וז

שמועדים  צעירים  גברים  על   — יותר  מינים 
כיום  מציעה.  שהיא  החוויות  מעוצמת  להסתנוור 

־אפשר לומר בביטחון שיותר ויותר צעירים מתבו
ססים בה, עד כדי הפיכתה למרכז הקיום שלהם. 

הן  אותן  שסובבים  והאירועים  המסיבות 
ורבים  הקהילה,  של  ההיתוך  כור  רבה  במידה 

כמ עובר  שבהן  חובה  כתחנות  אותם  ־מתארים 
הערים  אחת  היא  אביב  תל  צעיר.  הומו  כל  עט 
שישי  מדי  מתקיימת  שבהן  בעולם  היחידות 

־מסיבת גייז המונית. למעשה, ההיצע מגוון הר
מסיבות  שלוש־ארבע  עם  יותר,  בה 
רק  לרוב  אולם  גיי־פרינדלית,  באוריינטציה 
שמכונים  בליינים  אליו  מנקז  אחד  מועדון 

" אנחנו אלה 
שמסתממים 

ומזדיינים למוות 
כל וויקנד"

 צעירים רבים שיוצאים מהארון מוצאים את דרכם לקהילה הגאה 
דרך חיי הלילה האינטנסיביים. לא מעט מהם הולכים שם לאיבוד

הילו גלזר
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אלה  "מקצוענים",  פנים־קהילתי  בז'רגון 
שמיועדות  במסיבות  כמו  קבע.  דרך  שיוצאים 

נצר לה,  ומחוצה  אביב  בתל  אחרים,  ־לקהלים 
MDMA, ויש שמוסי־  כים כאן בעיקר אקסטזי,

פים קטמין. אולם תרומתה של המסיבה לסצנת 
־הכמסקס היא בהיותה משפך, או מסדרון, למפ
ומכו לאחריה  מיד  בבתים  שמתקיימים  ־גשים 

נים "צ'יל". הכוונה לאירוע מיני רב־משתתפים 
עד  לעתים  ומתמשך  המסיבה  אחרי  שמתחיל 
 — משתנה  המשתתפים  מספר  שבת.  יום  עומק 
אחדים מצטרפים, אחרים עוזבים — כשהמארח 

הוא זה שמנווט וקובע את התמהיל. 
בסיטואציות האלה מתווסף לעתים שימוש ב–

או  "ג'ינה"  החיבה  כינוי  תחת  שמסתתר   ,GHB
פשוט "ג'י" — נוזל שקוף שהאפקט המיידי שלו 

־הוא רפיון שרירים, כמיהה למגע וחרמנות. טע
אותו  צורכים  שלא  לאנשים  מסמן  המתכתי  מו 
למשקה.  משהו  להם  טיפטף  שמישהו  מבחירה 
לכן הסם מכונה גם סם האונס, שכן בשילוב עם 
הכרה.  אובדן  עד  לטשטוש  מביא  הוא  אלכוהול, 
המועדון,  פנים  אל  נודד  הג'י  האחרונות  בשנים 
המסיבה.  בתחילת  כבר  מתחיל  בו  והשימוש 

־האחראים שבין המשתמשים מכוונים שעון מעו
העת  שהגיעה  ומסמן  שעתיים  כל  שמתריע  רר 
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לקחת את מנת הג'י הבאה — ולא קודם לכן, שכן 
מינון מוגזם מביא לעילפון )המכונה ג'יהול(. 

אמנם רוב חברי קהילת הלהט"ב אינם שונים 
בורגני  חיים  אורח  ומנהלים  מכלל האוכלוסייה, 

־לחלוטין, לצד התנסויות מידתיות בחוויות שוב
לאורח  מנוכרים  שמראש  רבים  יש  שגרה.  רות 
ומאבדים  לרגע  ממנו  טועמים  או  הזה,  החיים 
עניין. ואולם בצדם קיימת קבוצה לא גדולה אך 
שגרה  שמתחזקים  פלוס   30 בני  של  דומיננטית 

־אינטנסיבית יותר, אך כזו שמאפשרת להם לתח
־זק חיים מלאים ויצרניים. הסכנה העיקרית אור

עומק  ועד  נעורים  מגיל  הצעיר,  הדור  לבני  בת 
לחוויות העוצמתיות של  ה–20, שנשאבים  שנות 
לסצנת  בחייהם.  ורעוע  רגיש  בשלב  הלילה  חיי 
להיאטם,  אפשרי  בלתי  כמעט  למשל,  הכמסקס, 

ההיכ באפליקציות  הרבים  מופעיה  לאור  ־וזאת 
בוטות  להצעות  הן  הכוונה  הקהילה.  של  רויות 

לפ שמוצמדים  למשפטים  והן  ־מצד משתמשים, 
כמו:  סינון,  שום  עוברים  שלא  שלהם  רופילים 

 "?G דלוק מחפש קבוצה" או "למי יש"

אפילו זיפים לא היו לי
"גדלתי במרכז תל אביב ועד סוף הצבא הייתי 
בארון", מספר אלון, "בערך בכיתה ז'–ח' התחלתי 
מסלול  לי  היה  צרות.  לחפש  ברחובות,  לשוטט 
ולא  הביתה  חוזר  הייתי  ספר.  מבית  בדרך  קבוע 
חוזר, עובר ליד הסאונה כאילו בטעות, עד שהייתי 
מוצא. אפילו זיפים עוד לא היו לי על הפנים אבל 

־לגברים בעיר הזאת אין גבולות. זה התחיל בלע
האינטראקציות  הגיעו  מאוד  ומהר  עיניים  שות 
לא  לחלוטין  דברים  חדירות,  מציצות,  המיניות. 
מוכן  הייתי  לא  בזה,  הבנתי  לא  לגיל.  מותאמים 
מישהו.  עם  להתנשק  קירבה,  מגע,  חיפשתי  לזה. 
 ,40–30 גיל  בסביבות  היו  הם  בטח  גברים,  אותם 
היו מציעים לי שתייה. הייתי צריך המון אלכוהול 

כדי להשתחרר והכל תמיד היה מאוד טכני.
איתם  שוכב  הייתי  זוג.  הכרתי  תיכון  "בגיל 
באופן קבוע והם נתנו לי ג'י. בזמן אמת לא ידעתי 

־מה זה. רק בדיעבד, כשנשאלתי בטיפול מתי עשי
של  השיח  בכל  נזכרתי  הראשונה,  בפעם  ג'י  תי 
המינונים והשימוש — 1.5 מ"ל, מוהלים במיץ וכו'. 
עצמי  את  ומאבד  חלומי  סקס  עושה  הייתי  איתם 
גדול.  לי לעצב  ועדיין, החיים בארון גרמו  לגמרי. 
הלילה  לחיי  להיכנס  התחלתי  הצבא  בסוף 

הצוות.  עם  אם.די  ועושים  משמרת  מסיימים   —
היינו נדלקים ואז באיזשהו שלב הייתי נעלם, נכנס 
וסמים  לסקס  הביתה  למישהו  והולך  לגריינדר 

בעוצמות מטורפות. 
הבטוחים  מהאזורים  התרחקתי  "לאט־לאט 
של  תהליך  מתוך  לא  אבל  מהארון  יצאתי  שלי. 
החוויות  את  ניתוק.  מתוך  אלא  ובגרות,  הבשלה 
הלא טובות, הפוגעניות, הזזתי הצדה ומיד עברתי 
מקבל  אתה  המנגנון.  עובד  ככה  הבאה.  לחוויה 
הולך.  והכל  כולם  עם  שכולם  הנורמות  את  עליך 
הרגשתי  שלי.  הראשונה  האורגיה  את  זוכר  אני 
אבל  ואגרסיבי,  ומבולבל  נוח  לא  כך  כל  שהכל 
היום  הייתי הכוכב של האירוע.  ברור שתיפקדתי. 

־זה נראה לי מטורף ומעוות להיות באותו חדר, עי
־רום, עם מלא אנשים שאתה לא מכיר ולפחות לח

אני  הזמן  ממרחק  נמשך.  לא  בכלל  אתה  לקם 
־מסתכל על האנשים בקהילה שמתפעלים את הס

אותם:  לשאול  לי  ובא  האורגיות,  של  הזאת,  צנה 
את  היה  לא  אחד  לאף  איך   ,20 בן  ילד  אז  הייתי 

האינסטינקט לגונן עליי? 
־"בהתחלה האנשים שאתה עושה איתם את הס

שנים האלה נותנים לך את הסמים, אבל באיזשהו 
שלב אתה לא רוצה להיות תלוי באחרים. ביזבזתי 
של  הלוואה  לקחתי  ועוד  לי  שהיה  הכסף  כל  את 
התעלפויות  של  תקופה  התחילה  שקל.  אלף   50
במועדונים, פיצוצים עם המשפחה וניתוק הדרגתי 
כי  סמים.  איתי  שעשו  כאלה  אפילו  מהחברים. 
אתה  לידך.  להיות  אפשר  אי  הזה  במצב  כשאתה 
לזה.  כוח  אין  לאנשים  נסבל,  ובלתי  אגואיסט 
שאנשים  כמו  ג'י  לעשות  התחלתי  שלב  באיזשהו 

־מעשנים. גם לא בסיטואציות מיניות, סתם בעבו
־דה במסעדה. ג'י הרי ידוע כסם מטשטש או מחר

מן, אבל הוא גם נוגד החרדה המושלם. 
"הקו האדום מבחינתי היה טינה. זה היה נראה 
לי כמו הדבר הכי מפחיד בעולם. אבל אתה גם ככה 
עמוק בתוך הסרט ויש לזה כינוי חמוד כזה, טינה, 

־שנשמע פאן, אז בעצם למה לא. שם התחילה תקו
פה שבאמת כבר לא היה אכפת לי מכלום. ירדתי 

־במשקל, הופיעו לי פצעים על הפנים ויבלות ברג
ליים, כי הן לא בנויות ללכת ארבעה ימים ברצף. 
עד היום הגוף שלי לא חזר לעצמו. יש דברים שרק 
מהרזון  המתיחה  סימני  המראה.  מול  רואה  אני 

הקיצוני ההוא, ההזדקנות של עור הפנים. 
"כשמישהו הציע שנזריק, באינסטינקט אמרתי 

מסביר  הוא  אז  אבל  פתאום.  ומה  דפוק  שהוא  לו 
ושהטינה  בריא  פחות  זה  שלעשן  רופא,  שהוא 
איך  משנה  זה  מה  אז  הדם  למחזור  מגיעה  ממילא 
מכניסים את החומר לגוף. ופתאום זה נשמע הגיוני. 
וגם  וזה באמת עובד מצוין  אז הוא מראה לך איך, 
את  ברור שהרגשתי שעברתי  סימנים.  משאיר  לא 

־הגבול אבל התחושה היא שדי, ממילא אני על הק
צה. בשלב הזה כבר כל כך שנאתי את עצמי שלא 
על  נורמליים,  חיים  על  ויתרתי  לי.  אכפת  היה 
בלי  קדימה,  שאיפות  בלי  מהמשחק.  חלק  להיות 
שום אמביציה. כי אין שום ערך בפעולות שלך, הן 

רק המתה אטית של העצמי הקודם.
־"היה גם רגע אחד, שקשה לי להסביר מה איפ
־שר אותו, שגרם לי להגיד די. הלכתי לאחותי הגדו

לה עם בקבוקון ריק של ג'י ואמרתי לה שאני רוצה 
־ללכת לגמילה. היתה לי פריבילגיה שיש רק למע

טים — להיות במוסד פרטי בעלות של מאה אלף 
שקל. הייתי שם כמעט שנה. מנותק מהחיים. לאט־
־לאט התחלתי להגליד, למדתי להנמיך את סף הרי

גוש. יצאתי משם לפני שנה וחצי ומאז אני נקי.
שמכניסים   20 בני  ילדים  מסביבי  רואה  "אני 
היום  בהם.  שהייתי  תהומות  לאותן  עצמם  את 

־כשאני מסתכל על זה מהצד, זה נראה לי כמו הל
בסבבה  עצמו  עם  שחי  מי  גם  כי  עצמית.  קאה 
ואומר שלהיות הומו זה הדבר הכי טוב שקרה לו, 
שהוא  התובנה  של  חלחול  סטירה,  מתישהו  חטף 
יש מי  אז  לו.  ושהחיים לא ברורים  כולם  לא כמו 
שמבטא את הזעקה שלו בחיתוך של הוורידים ויש 

־אותנו, שהולכים כל וויקנד לקלאב, מסתממים ומ
זדיינים למוות. מה שטרגי הוא שאצלנו לא רואים 

כלפי חוץ שזה הרסני. 
־"סמים זה לא הבעיה. גם לא סקס. גם לא אור

גיות. הכל כיף ולגיטימי כל עוד אתה בוחר להיות 
־שם. אבל לילדים האלה אין באמת בחירה. כל הת

עדיין  אינטימיות  זה  ומה  סקס  זה  מה  של  פיסה 
בסדר  שהם  אומרים  כשהם  גם  אצלם.  מבולגנת 
זה  זה לא אומר בהכרח שהם בחרו. אולי  ורוצים, 
זה  בגלל  קול.  להיות  רצון  או  ניתוק  או  מגננות 
הפנייה צריכה להיות לבני ה–30 וה–40 שמנהלים 
עליכם.  היא  האחריות  האלה.  הסיטואציות  את 
ויש  'דאדי'  ויש  ותסביכים,  פטישים  שיש  סבבה 
קריטי  מאוד  בשלב  נמצא  'בוי'  אותו  אבל  'בוי', 
בחיים שלו, ואין לו כלים להתמודד עם העוצמות 

של העולמות האלה". 

 "יש קורלציה גבוהה בין הגיל שבו מתחילים להשתמש 
 בסמים לבין הסיכוי לפתח התמכרות או הפרעות נפש", 

 אומר הפסיכיאטר פרופ' שאולי לב־רן, "לכן חשוב לפמפם את 
המסר של לדחות, לדחות, לדחות את גיל תחילת השימוש"

 "סמים זה לא הבעיה", אומר אלון, בן 25. "גם לא סקס. גם לא אורגיות. הכל כיף ולגיטימי 
 כל עוד אתה בוחר להיות שם. אבל לילדים האלה אין באמת בחירה. ממרחק הזמן אני 

 מסתכל על האנשים בקהילה שמתפעלים את הסצנה הזאת, של האורגיות, ובא לי 
לשאול אותם: הייתי אז ילד בן 20, איך לאף אחד לא היה את האינסטינקט לגונן עליי?"

צילום: גלי איתן



 30 2019 ני  ו בי  14 רץ  מוסף הא

בדיעבד הבנתי שזה קריסטל מת'
מזדמן  שימוש  נוספת:  להסתייגות  המקום  כאן 
בסמים במסיבות או לשם הגברת העונג המיני לא 

־מסתיים לרוב במוסד גמילה. אך כפי שמעיד המק
רה של נדב, בן 27 מדרום הארץ, גם לשימוש לא 
ביותר,  הקשים  בסוגים  בטח  בסמים,  אינטנסיבי 
לתל  "הגעתי  חריפות.  השלכות  להיות  עשויות 
אביב לפני ארבע שנים, ומסיבות אף פעם לא היו 
הקטע שלי", הוא מספר. "הסמים שעשיתי היו רק 
ג'י  אולי  הרבה,  לא  זה  וגם  סקס  של  בסיטואציות 
מדי פעם. היה איזה בחור מבוגר ממני בכמה שנים 
אבוד  קצת  אבל  זהב  אדם  בן  איתו,  שוכב  שהייתי 
כזה, לא מאופס, גר בדירה מחרידה ורק מחפש את 
הסאטלה. הוא הציע שנעשה ביחד טינה. לא ידעתי 
שזה  הבנתי  בדיעבד  רק  משהו,  של  קוד  שם  שזה 
קריסטל מת'. עישנו את זה בפייפ ובפעם הראשונה 
השלישית  הפעם  כלום.  לי  עשה  לא  זה  והשנייה 
היתה נוראה. זאת אומרת, זה התחיל מדהים. הייתי 
חד, גבוה מאוד, תחושה של אופוריה, חרמנות שלא 
כל  לאורך  אנשים  הרבה  עם  סקס  והמון  נגמרת 
הסופ"ש. באיזשהו שלב זה נעשה לא טוב. התחילה 
מין חוויה מוזרה, שבה כאילו הסתכלתי על עצמי 
את  מאבד  הרגשתי שאני  נמשך  שזה  ככל  מבחוץ. 

־זה. אולי האכלתי את עצמי סרטים, אבל מה שב
אדם.  בן  אותו  לא  אני  יום  אותו  שאחרי  זה  טוח 

החיים שלי מתחלקים ללפני ואחרי הסופ"ש הזה. 
־"מאז אני מסתובב עם תחושה תמידית של בל
־בול וחוסר ביטחון. אפשר להגיד שירדתי קצת מה

לעבוד  הפסקתי  המסגרות.  מכל  נשרתי  פסים. 
לאט־לאט  קרסתי  ללמוד.  הפסקתי  גם  ובהמשך 
לתוך עצמי. היתה תקופה שהייתי ממש ברחוב. לא 
לגמרי  משוטט,  פשוט  אלא  הומלס,  של  במובן 
רק  להורים.  חזרתי  חודשים  ארבעה  למשך  אאוט. 
לישון, לאכול, הדברים הבסיסיים. לא סיפרתי להם 
הכל אבל הם ראו שהתפקוד שלי ממש ירוד ושאני 
צריך עזרה. לא בטוח שהכל קרה בגלל הטינה, יש 

אורחת,  רק  היא  הטינה  בחיים.  מטענים  עוד  לי 
אבל זה נכון שהיא מבקרת אנשים לא יציבים עם 
מסביבי  רואה  אני  עצמי.  הרס  של  מנגנון  איזשהו 

הרבה כאלה באטרף, בגריינדר, בדרום תל אביב. 
"הלכתי לוועד למלחמה באיידס, לפגישות עם 

־מישהי שמתמחה בכמסקס. היא הרימה אותי ועז
רה לי לבקש עזרה חיצונית. פניתי לשלוותה ושם 
התאימו לי טיפול פסיכיאטרי. התחלתי לאט־לאט 

־להתאפס על עצמי. לקח בערך חצי שנה עד שאמ
התחלתי  לעבוד'.  תנסה  בוא  'אוקיי,  לעצמי  רתי 
בעבודה קטנה ובהמשך חזרתי גם ללמוד. הפסדתי 
שני סמסטרים בסך הכל אבל עכשיו אני לקראת 
סיום התואר. לא הכל חזר לעצמו, אני לא אותו בן 
אדם שהייתי, אבל אין מה להשוות בין איפה שאני 
נמצא היום לאיפה שהייתי לפני שנה וחצי. בסמים 
לא אגע יותר. אני גם לא חוזר לגור בתל אביב. זה 

ממש מפחיד אותי".
במקור  אביב,  מתל   24 בן  שיניצקי,  תום  עבור 
מכפר שמריהו, החוויה ממש לא היתה חד־פעמית. 
והלא בשל שלי ספג  גיל 21 המוח המתפתח  "עד 
GHB, קט־  עשרות, אם לא מאות, כדורי אקסטזי,

בטוח  ויש  ספידים   ,LSD ,MDMA קוקאין,  מין, 
עוד כמה ששכחתי", הוא מספר. "היו לי ניתוקים, 
קצרים, חוסר חיבורים במוח של הקשרים לוגיים". 

־שיניצקי, שכתב טור במאקו גאווה על תהליך הג
מילה שעבר, מוסיף שבמהלך לימודיו בבית הספר 

למשחק בית צבי היו מכנים אותו "האוטיסט". 
איתם  המזוהות  מהזירות  זולגים  הסמים  ואכן, 
לשימושים  גם   — שבוע  סופי  מין,  מסיבות,   —
בעבודה, שיכוך  הגברת התפוקה  יומיומיים: לשם 
של  נתונים  לפי  לים.  כשהולכים  סתם  או  חרדות 
בכנסת  בדיון  שהוצגו  הלהט"ב  לרפואת  החברה 
בסיכון  נמצאים  הומואים  גברים   ,2018 בפברואר 
גבוה פי 3.5 לשימוש בסמים פסיכואקטיביים כגון 

קריסטל מת' — ופי עשרה לשימוש בהרואין.
ובחודש  לבעיה,  היטב  מודעים  הגאה  בקהילה 

הבא תחנוך עיריית תל אביב מרכז ייעודי ראשון 
בשיתוף  הגאה,  בקהילה  בסמים  לשימוש  מסוגו 
בן־ארצי,  יואב  לדברי  הלהט"ב.  למען  האגודה 
נועד  "המרכז  בעירייה,  התמכרויות  תחום  מנהל 
על  חופשי  באופן  לדבר  למשתמשים  לאפשר 
בחומרים  לשימוש  שלה  הזיקה  המינית,  נטייתם 
שמשולבות  מיניות  ופרקטיקות  פסיכואקטיביים 

־בכך. הוא קם מתוך תפיסה שהיקפי התופעה ואופ
לאוכלוסייה  ייחודי  מענה  מחייבים  השימוש  ני 
פנקס  איתי  אביב  תל  העיר  מועצת  חבר  הזאת". 
כי  משוכנע  הגאה,  הקהילה  בתיק  שמחזיק  ארד, 

ולהת ־הקהילה צריכה לקחת אחריות על הנושא 
"ההתייחסות  נעימים.  פחות  נושאים  עם  גם  מודד 
ביחס  במיוחד  קריטית  בסמים  השימוש  לבעיית 
לצעירים להט"בים שעשויים להיות חשופים יותר 
הניסיון  חוסר  הצעיר,  גילם  בשל  להתמכרויות  הן 
ושיקול דעת פחות מפותח והן לתופעות של ניצול 

מיני שלעתים מתלוות לכך".
בינתיים, מטפלים ואנשי מקצוע שעובדים עם 
הצעירים  עם  יום־יום  מתמודדים  להט"בים 
האינטנסיביים  הלילה  בחיי  לאיבוד  שהולכים 
גדול  מאוד  בפיצול  שחיים  אנשים  "אלה  הללו. 
מטורף  היי  הוא  הסופ"ש  שבו  הנפש,  חיי  של 

משמ וחסר  משעמם  ריק,  הוא  שהיום־יום  ־בעוד 
־עות", אומרת דפנה גרינר, עובדת סוציאלית קלי

לייעוץ  היחידה  מנהלת  ופסיכותרפיסטית,  נית 
בת מסתובבים  "הם  הגאה.  המרכז  של  ־ולטיפול 

מחכה  רק  אני  אם  סתמיים.  שהחיים  חושה 
מתחילה  כבר  מתאושש  שאני  ועד  ל'חמשוש', 
הציפייה לסופ"ש הבא, כמעט מובן מאליו שאני 
אתקשה למצוא משמעות ועניין בדברים נוספים". 
ממרכז  קליני  סוציאלי  עובד  אלטרוביץ',  מרום 

דב אומר  הלהט"ב,  אגודת  של  והייעוץ  ־הטיפול 
חיים  לאורח  שנשאבים  "צעירים  דומים.  רים 
מרגילים  וסמים  לילה  חיי  של  אינטנסיבי  מאוד 
לבין.  בין  לשחזר  שאי־אפשר  לפיקים  עצמם  את 
ואם באמצע השבוע גם ככה לא צפוי לי שיא אז 
עבודה  באיזו  אסתפק  אני  להתאמץ?  מה  בשביל 

־ממוצעת שבה אני מרוויח מספיק כסף כדי לאפ
שר את מה שאני עושה בסופ"ש ולא מעבר".

־ד"ר רועי צוקר מהמרפאה הגאה בגן מאיר ומ
בית החולים איכילוב מוסיף ש"אצל צעירים שאין 
קטנה  נפילה  כל  רחב,  מספיק  בסיס  עדיין  להם 
היא מבוא להתרסקות. ילד בן 21 לא יודע מה הוא 
וגם  זו האוכלוסייה הכי קלה לערעור  מפסיד. לכן 

־לניצול. ממקום כזה שביר, אף אחד לא אומר לעצ
לאקד ונלך  כיוון  נשנה  בוא  הלך,  לא  'אוקיי,  ־מו 

מיה'. את ההשלכות של אורח החיים על הקבוצה 
הזאת אנחנו נראה אוטוטו".

זה לא עושה לי שום דבר
מחירים  גובה  בסמים  שימוש  שבעטיה  הסיבה 

־גבוהים יותר מצעירים היא בראש ובראשונה פי
יו"ר  פסיכיאטר,  לב־רן,  שאולי  פרופ'  זיולוגית. 

־החברה לרפואה וטיפול בהתמכרויות מטעם ההס
שהאונות  בישראל, מסביר  הרפואית  תדרות  צילום: מגד גוזני

 "עד גיל 21 המוח המתפתח והלא בשל שלי ספג עשרות, אם לא מאות, כדורי אקסטזי, 
 GHB, קטמין, קוקאין, LSD ,MDMA, ספידים ויש בטוח עוד כמה ששכחתי", מספר 

תום שיניצקי, בן 24. "היו לי ניתוקים, קצרים, חוסר חיבורים במוח של הקשרים לוגיים". 
בבית הספר למשחק בית־צבי היו מכנים אותו "האוטיסט"
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על  השאר  בין  שאחראיות  אלה  במוח,  המצחיות 
רק  לבשלות  מגיעות  האדם,  של  הוויסות  יכולת 
בסוף גיל ההתבגרות, שנמתח אל תוך שנות ה–20. 
"לכן יש קורלציה גבוהה בין גיל תחילת השימוש, 
לבין  האינטנסיבי,  השימוש  תחילת  גיל  במיוחד 
מתחום  הפרעות  או  התמכרות  לפתח  הסיכוי 
בריאות הנפש. גם שימוש פעם בשבוע נכלל תחת 

ההגדרה של שימוש קבוע".
ומרגע שיש פגיעה, היא בלתי הפיכה?

־"בעזרת טיפול מתאים, למוח יש יכולת להש
תקם, לפחות באופן חלקי. ובכל זאת השאלה היא 
ומה  האדם  בחיי  בינתיים  שהתרחשו  הנזקים  מה 

־הסיכויים לשקמם. הכוונה למשל לפגיעה פסיכו
שהוא  וטראומות  האדם  של  העצמי  בערך  לוגית 
ועבודה.  בלימודים  תפקודיות  פגיעות  לצד  עובר 

־ככל שאני מתמיד בפעילות ממכרת מסוימת, מב
הקשב  של  הטיה  מתרחשת  נוירו־ביולוגית  חינה 

־שלי לכיוון אותה פעילות ממכרת, על חשבון פעי
לויות אחרות שפחות מצליחות לגרות את מערכת 
שעמדתי  זה  כמו  'קטנים'  דברים  שלי. ואז  ההנאה 
מול הכיתה והעברתי הרצאה מוצלחת, לא עושים 

־לי שום דבר. אני מפחית פעילויות שיש להן פוטנ
מפיק  יותר  וחי  בריאות,  ושנחשבות  מהנה  ציאל 
לפיק, מאירוע אחד של שימוש בסם לאירוע הבא".

ואחרי כל פיק מגיע דאון.
ביום  הדאון?  את  אחווה  אני  ומתי  "בהחלט. 

־שאחרי, שבו אני צריך לחזור לעבודה ולחיים. בי
חזרה  טוב,  כדבר  מזוהה  סמים  השפעת  תחת  לוי 
הסמים  חגיגת  סיום  אחרי  יום  ולשגרה  לעבודה 
תיוג  נובע  מכאן  רע.  כדבר  מזוהים  בדאון  כשאני 
סמים'  עם  שישי־שבת  אחלה  לי  'היה  של  פנימי 
ו'היו לי ראשון־שני־שלישי על הפנים בלי סמים'. 
שעושים  מדברים  להימנע  נוטים  שרובנו  ומאחר 
צורות:  בשתי  להגיע  עשויה  ההימנעות  רע,  לנו 
או  השבוע  אמצע  לתוך  ממכרים  חומרים  צריכת 
התאוששות  לכדי  היומיומית,  הפעילות  צמצום 

־בבית מתחת לשמיכה. מכאן עשויה להתחיל ספי
רלה של הידרדרות".

ולצעירים יהיה קשה יותר להיחלץ ממנה.
לכל  או  אינטנסיבי  שימוש  מניעת  לכן  "נכון, 
כך  כל  היא  השימוש  תחילת  גיל  דחיית  הפחות 
הוכחו  'Just say no' לא  של  קמפיינים  קריטית. 
בקהילה  בטח  לא־פוריטנית,  ובחברה  כיעילים 

צריך  בנושא  קמפיין  ריאלי.  לא  מסר  זה  הגאה, 
חבר מסוגלות  בניית  כמו  מרכיבים  במרכז  ־לשים 

תית, ביטחון עצמי ומציאת מקומי בעולם. ובהקשר 
ודאי  להימנע,  להמלצה  בנוסף  עצמם,  הסמים  של 
המסר של  את  לפמפם  חשוב  אינטנסיבי,  משימוש 

לדחות, לדחות, לדחות את גיל תחילת השימוש".
מדגים  אביב,  מתל   40 בן  רונן,  של  הסיפור 
כניסה  שמותירה  המשקעים  בין  הפער  את  היטב 
ההשפעות  לבין   20 גיל  בסביבות  הללו  לעולמות 
כשהיא נדחית לעשור הבא. רונן החל לצרוך סמים 
בקביעות בגיל 30, כשמאחוריו לימודים אקדמיים, 

־רזומה תעסוקתי עשיר וכמה יוזמות עסקיות מוצ
לחות. את השנים שבהן שקע ברוטינה הזאת הוא 
מכנה "העשור האבוד שלי", אבל הדירה המפוארת 
שבה הוא גר, במגדל המשקיף על חוף הים, מעידה 
בגיל  "רק  שיקום.  בר  היה  האובדן  שלו  שבמקרה 
ארוכה  זוגיות  לתוך  ישר  מהארון,  יצאתי   27
מספר.  הוא  הראשון",  מהרגע  פתוחה  שהיתה 
"מסיבות כמעט כל סופ"ש, סמים כמעט כל סופ"ש. 
הכל חוץ מהכבדים ממש — הרואין וקריסטל. אתה 
בתיכון  איתך  שלמדו  החברים  על  הצדה,  מסתכל 
ובטוח שאתה  והילדים,  שקבורים בתוך המשפחה 
אפילו  זה  שנפרדנו  אחרי  הטובים.  החיים  את  חי 
סמים,  יותר  עושה  עצמך  את  מוצא  אתה  הקצין. 
את  לשאול  התחלתי  שלב  באיזשהו  יותר.  מזדיין 
'רק'  קורים  האלה  שהסשנים  זה  שאלות:  עצמי 
בסופ"ש באמת אומר שאני בשליטה? למה במיטה 
שלי נמצאים אנשים שבחיים לא היו נכנסים לכאן 

אם לא הייתי גמור?
תל  דרום  זה  שנרקומנים  התפיסה  על  "גדלנו 
כל  סמים  שעושה  מי  אבל  ברחוב,  ג'אנקיז  אביב, 
נרקומן",  של  חדש  סוג  חד־משמעית  הוא  סופ"ש 
ביום  ואז  שישי־שבת  לך  מרים  "זה  רונן.  ממשיך 

־ראשון, כשמתחילים החיים האמיתיים, אתה מת
־עורר בחוסר, מבלה את כל השבוע בחוסר, עד שמ

גיע שוב שישי ואתה חייב שיהיה לך כיף. אנשים 
שהם  בשליטה,  שהם  סיפורים.  לעצמם  מספרים 
אלא  אחרת  יכול  לא  כשאתה  אבל  בזה.  בוחרים 
פה  איפה  להזדיין,  או  לסאונה  או  למסיבה  ללכת 

הבחירה? אתה מכור לסגנון החיים הזה".
לריטלין,  התמכר  מסוים  שבשלב  מספר  רונן 
"זה  אף שאינו סובל כלל מהפרעות קשב וריכוז. 
המשכת  ישנת?  ולא  בשישי  יצאת  פשוט:  מאוד 

אבל  עייף  התעוררת  בראשון  השבת?  כל  לחגוג 
עושה  שאתה  או  אז  בפוקוס?  להיות  חייב  אתה 
ריטלין.  או  הסופ"ש  של  מהשאריות  קוק  שורת 
ריטלין  מסניף  עצמך  את  מוצא  אתה  לשם  מפה 

גם בשני ושלישי.
ממשיך  הצעיר",  הדור  את  עכשיו  רואה  "אני 

־רונן, "להם אין כסף לסגנון החיים הזה. הם עוב
וג וכאלה,  שירות  נותני  סתמיות,  בעבודות  ־דים 

רים באיכות חיים ירודה כי כל מה שמעניין אותם 
זה  והמסיבות.  הסמים  של  השגרה  את  לתחזק  זה 

עוצר כל יכולת להתפתח ברמה האישית".
על  למשל  מספר  מהאגודה  אלטרוביץ  מרום 
37 שממשיך ברוטינה של למלצר ולח־  "מטופל בן

כות למסיבות בסופ"ש, ורק עכשיו מתחילות לצוץ 
סופר  בבחור  מדובר  התלבטויות.  מיני  כל  אצלו 
אחרי  נעצר  אצלו  שמשהו  ואינטליגנטי  מוכשר 
לאורח  נשאב  לעיר,  הגיע  הוא  והצבא.  הבגרויות 

מהסו חלק  זה  כי  פאן,  זה  כי   — הזה  ־החיים 
להן  ומפה לשם חלפו  ציאליזציה של הקהילה — 
השנים. הוא במצב מאוד מבולבל כי הוא לא יודע 

מאיפה להתחיל".

שרק לא יצוץ איזה סרטון
ד"ר רועי צוקר מהמרפאה הגאה נתקל ביותר 
הראשונה  שההתנסות  צעירים  של  מקרים  ויותר 
שלהם בסמים מתווכת להם על ידי גברים בוגרים 
ומנוסים מהם בהרבה. "לפני שבוע הגיע אליי ילד 
בן 19, סטודנט, הכי חננה בעולם, שמצא את עצמו 
כל  הוא  פלוס.   30 בני  זוג  עם  מינית  בסיטואציה 
שבכלל  מזה  איתם,  מהאינטראקציה  התלהב  כך 
זה  טינה  לנסות  לו  הציעו  שכשהם  עליו,  שמים 
נראה לו כמו הדבר הכי מגניב בעולם. לא מדובר 
פה  והיתה  לפני  סמים  במלא  שהתנסה  בבחור 

־איזושהי אסקלציה", מדגיש צוקר. "זה הדבר הרא
טינה.  זה  מה  מושג  לו  היה  ולא  עשה  שהוא  שון 

רינה. הת או  ג'ינה  טינה,  לזה  ־מבחינתו שיקראו 
מימות משחקת פה תפקיד מאוד משמעותי ומפה 

לשם הוא מזריק איתם".
מחייבים  זה  מסוג  שמקרים  משוכנע  צוקר 
"האם  ההסכמה.  שאלת  של  מעמיקה  בחינה 
המעשים  על  שליטה  היתה  באמת  נער  לאותו 
שלו? הרי מי שהוביל את הסיטואציה היו אנשים 
הם  עליו.  מרות  חצי  להם  יש  גילם  שמעצם 

"בסיטואציות האלה יש הרבה פעמים ממד של יחסי כוח לא שוויוניים", אומרת דפנה גרינר, 
מנהלת היחידה לייעוץ וטיפול במרכז הגאה. "זה יכול להיות פער גילים משמעותי, או מישהו 

מוכר בקהילה. לפעמים יש גם מרכיב של תמורה. אני שומעת דברים כמו 'הוא נתן לי את 
הסמים', 'הוא לקח אותי למסעדה', או 'הוא הזמין לי את המונית'"
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"לפני שבוע הגיע אליי ילד בן 19, הכי חננה בעולם, שמצא 
את עצמו עם זוג בני 30 פלוס", מספר ד"ר רועי צוקר 

מהמרפאה הגאה. "הם הציעו לו לנסות טינה ולא היה לו 
מושג מה זה. מבחינתו שיקראו לזה ג'ינה או רינה. התמימות 

משחקת תפקיד משמעותי, ומפה לשם הוא מזריק איתם"
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הגדולים ואם הם אומרים שזה בסדר אז הם בטח 
וכמסקס,  מסיבות  של  האלה,  המקומות  יודעים. 

־הם מקומות שקל מאוד להיגרר בהם, בטח כשמ
על  מחודשת  חשיבה  מחייב  זה  בצעירים.  דובר 

ההגדרות של מהו ניצול מיני". 
גם שיניצקי נחשף לעולמות הללו באופן דומה 
— בגיל תיכון ובמהלך סשן מיני עם זוג תל־אביבי 
בני 30 פלוס, שגם נתנו לו סמים. לדבריו, "אם זה 
טענות  לי  אין  אחר.  מישהו  היה  זה  הם,  היה  לא 

־אליהם בגלל שמדובר בעניין תרבותי. כשגבר מבו
אף  ולנסות,  לחקור  שרוצה  לנער  סמים  נותן  גר 

אחד לא תופס את זה כגרירה או כניצול".
ואכן, צעירים שהתראיינו לכתבה זו וסיפרו על 
ומין  סמים  מסיבות,  של  למערבולת  הישאבותם 
מזדמן, ציינו שהמין עצמו היה מלווה פעמים רבות 
בהתנסויות מכאיבות או טראומטיות, גם אם בזמן 

וב כפוגעניות,  לסווגן  מסוגלים  היו  לא  הם  ־אמת 
־וודאי שלא להתנגד. "אני לא חושב שיש הומו שי

בסיטואציה  עצמו  את  מצא  לא  להעיד שהוא  כול 
מינית שהוא לא רצה להיות בה", אומר שיניצקי, 
גמישים,  כך  כל  והגבולות  נזיל,  כך  כל  עולם  "זה 
ניצול. לא אונס אבל  כך שברור שיש מקרים של 
כשהייתי  במועדונים  נעימים.  לא  מאוד  אירועים 
רוקד  אתה  בי.  לגעת  ניסיונות  הרבה  היו  מסטול 
מקרים  גם  היו  לתחתונים.  יד  לך  מכניס  ומישהו 
של ניצול מעמד. אתה חלש גם כי אתה ילד וגם כי 
ההזדמנות".  את  מנצלים  ואנשים  מסומם  אתה 

מוסיף  למכביר,  כאלה  סיטואציות  שחווה  אלון, 
אותך  כשמצלמים  "למשל  נוספת.  שכבה  עליהן 

־לסרטונים כשאתה מעורפל ואין לך מושג מה קו
־רה. יש לי את הפחד שאהיה באיזשהו תפקיד מפ

ואני  יצוץ.  כזה  וסרטון  ציבורית,  דמות  אולי  תח, 
לא מדבר איתך על אחד ספציפי שמסתובב. מדובר 

־בכמויות". אפילו רונן, גבר מסיבי שהיה נתון בס
חרור הזה בעומק שנות ה–30, חווה פגיעה מינית. 
שנפלתי  בערך  היחידה  בפעם  בסאונה,  היה  "זה 

־מקיי )קטמין(. לא יכולתי לתפקד ובטח שלא לה
־תנגד, כך שחד־משמעית היתה שם כפייה. כשהת

פכחתי והבנתי מה קורה העפתי אותו ממני".
־סיטואציות מעין אלה הן משהו שממעטים לד

בין  מיניות  פגיעות  עליו. קשר השתיקה סביב  בר 
גברים אינו תוצר של טיוח שיטתי מצד הפוגעים, 

קו של  קולקטיבית,  עמוקה,  מהפנמה  נובע  ־אלא 
בין  בלבול  "יש  בלתי־כתובים.  התנהגותיים  דים 
פגיעות  של  נרמול  לבין  מתירנית  מינית  תרבות 

ומ הגאה,  מהמרכז  גרינר  דפנה  אומרת  ־מיניות", 
־ציינת שיוזמות שקמו לאורך השנים לפתיחת קבו

צות עבור נפגעי תקיפה מינית בקהילה נגוזו בשל 
היעדר פניות. גרינר סבורה שגם החשש מביקורת 
ציבורית משחק תפקיד בהדחקת הנושא. לדבריה, 

־"אנחנו עסוקים כל הזמן בלהוכיח כמה אנחנו בס
משפחות  על  דומיננטי  הכל־כך  השיח  ומכאן  דר 
וילדים. להודות שגם בתוכנו יש חולי ויש פגיעות 
זה  עלינו.  הסטיגמות  של  כאישוש  נתפס  מיניות, 

כאילו לתקוע מקל בגלגלים של המאבק לשוויון". 
לנפגעות  במרכז  לגברים  הסיוע  קו  רכז  האן,  ערן 
ונפגעי תקיפה, מוסיף ש"לקהילה שעדיין נאבקת 
כנגד האויב ההומופובי מבחוץ קשה מאוד להפנות 
זאת,  למרות  פנימה".  האויבים  כלפי  המבט  את 
מצד  בתחום  חיוביות  תזוזות  לאחרונה  מזהה  האן 

־גופים ופעילים בקהילה. כך למשל, לאחרונה הכ
שיר המרכז הגאה מעין "סיירת" מתנדבים שיפוזרו 
במטרה  ההמוניים  הגאווה  אירועי  ובשאר  במצעד 

־לספק לבני הנוער והצעירים מרחב בטוח. גם אר

באמצעות  לנושא  נדרש  )איג"י(  הגאה  הנוער  גון 
הכשרות למדריכיו מטעם המרכז לנפגעות ונפגעי 

־תקיפה מינית. בקבוצות פייסבוק סגורות אך מרו
מתארים  רבים  צעירים  הומואים  משתתפים,  בות 

אינ ביחסים  שקשורות  פוגעניות  חוויות  ־בפירוט 
טימיים, בין אם היה בהן ממד של כפייה ובין אם 
כך  ואגב  נוחה,  לא  תחושה  מעשה  לאחר  הותירו 

־מציפים סוגיות עקרוניות בשאלות של הסכמה וה
דדיות. גבר בתחילת שנות ה–20 פירסם לאחרונה 
שהתרחשה  מינית  סיטואציה  תיאר  שבו  פוסט 
זה  "ובהתחלה  גבר  עם  שהיה  כתב  הוא  בסאונה. 
בכוח,  היה  זה  שלב  באיזשהו  אבל  בהסכמה  היה 
הוא תפס אותי, נבהלתי וביקשתי ממנו להפסיק". 
הצעיר ציין שלפרטנר לקח "כמה שניות להפסיק" 
ותהה "אם זה נקרא אונס" או שאולי "אני בעצמי 

אשם שהכנסתי את עצמי למצב הזה". 
סדרות  כוכב  מזמן  לא  עד   ,)25( לוקאס  עמרי 
ילדים ונוער )"גאליס", "החממה"(, דיבר בפתיחות 
שפורסם  למאקו  בראיון  זה  מסוג  סיטואציה  על 

־לאחרונה. הוא סיפר שהוזמן לאורגיה בדירה בפ
לורנטין שבעליה הם זוג בני 40 )"באמצע השבוע 

מסי עושים  הם  שבוע  ובסופי  היי־טקיסטים  ־הם 
בות"( ובהשתתפות שישה אנשים בסך הכל. "בגלל 
שאני נער יפה כולם התנפלו עלי", אמר, "הרגשתי 

־קצת נאנס. ביקשתי רגע. הציעו לי לקחת ג'י ולע
שן ג'וינט. לפתוח את החושים. פתאום כולם נגעו 

בי ולא ידעתי איפה לשים את הגבולות". 

מצטמצמת  אינה  הפרוצים  הגבולות  תחושת 
שלל  לה  ויש  משתתפים,  מרובות  לזירות  רק 
וריאציות. "פגיעה מינית הרבה פעמים מתרחשת 
בתוך סיטואציה שהתחילה מרצון, ולכן במקרים 
אומרת  כפגיעה",  בה  להכיר  קשה  יהיה  רבים 

אמי פעמים  הרבה  שומעת  אני  "בטיפול  ־גרינר. 
רות כמו 'כבר עליתי אליו הביתה ולא היה נעים 

לי ללכת  רציתי  ורק  גמור  הייתי  'כבר  או  ־לי' 
בין  גם  לקרות  שיכולות  סיטואציות  אלה  שון''. 
נפוצות מאוד בקהילה משום  סטרייטים אבל הן 
לא  כוח  יחסי  של  ממד  בהן  יש  פעמים  שהרבה 
שוויוניים", ממשיכה גרינר. "זה יכול להיות פער 
גילים משמעותי, מישהו מוכר בקהילה, סלקטור 
לפעמים  גם  יש  הזאת  במשוואה  וכו'.  במועדון 
מרכיב של 'תמורה'. אני שומעת דברים כמו 'הוא 
נתן לי את הסמים', 'הוא לקח אותי למסעדה', או 

'הוא הזמין לי את המונית אליו הביתה'".
מוחלשות  מאוכלוסיות  צעירים  טבעי,  באופן 
שבבסיסן  לפגיעות  יותר  גבוה  בסיכון  מצויים 
בית  הוורוד",  "הגג  מנהלת  וורנר,  שני  תמורה. 
לצעירים  גג  קורת  שנותן  אביב  בתל  מחסה 
להט"בים ומופעל על ידי משרד הרווחה ועמותת 

־"אותות", מספרת ש"צעירים אומרים את זה במ
פורש — אם לא יהיה לי איפה לישון אני אכנס 

־לגריינדר או לאטרף". לדבריה, "לעתים רק בדי
האלה  הסיטואציות  את  חווים  הצעירים  עבד 
עצמם.  של  הגבולות  וכחציית  שליטה  כאובדן 
מתמשך  משהו  היא  המינית  הפגיעה  מבחינתם, 
שקשור בסגנון החיים, במפגשים הראשונים עם 
הקהילה. יכולים לבוא לפה בחורים ולספר איזה 
הכניסו  מסיבות  ולכמה  בסופ"ש,  להם  היה  כיף 
הם  גברים  כמה  ועם  עשו  הם  סמים  וכמה  אותם 

־עשו סקס וממרחק הזמן הם אומרים דברים אח
של  מהגוף,  ניכור  של  תחושה  שמבטאים  רים, 
זה  אליה.  להשתייך  רצון  חוסר  גועל מהקהילה, 
מובע באמירות כמו 'אין לי סיכוי למצוא אהבה' 

או 'כולם רוצים רק לנצל אותי'". 
אירועים  גם  לסיוע,  מהמרכז  האן  ערן  לדברי 
עוברים  לעתים  האפור  בתחום  אינם  שלחלוטין 

־רדוקציה. "אנחנו רואים מקרים שבהם היתה חדי
לא  אמר  אפילו  הוא  בה,  רצה  לא  שהקורבן  רה 
והתנגד, אבל הוא לא יתאר את זה כאונס. יש מי 
שלוקחים את זה צעד קדימה ואומרים דברים כמו 

־'הייתי כל כך מיני שהוא לא הצליח לעמוד בפי
תוי'. הם לוקחים את תחושת האשמה עליהם כדי 

להיות מסוגלים לסמוך על מישהו בפעם הבאה". 
משי להימנע  ובראשונה  בראש  מציעה  ־וורנר 

מוש במושג "הסכמה". לדבריה, "במקומות שבהם 
יש סמים ואלכוהול, ההכרה מעורפלת ואין יכולת 
לגבי  כנ"ל  כן.  להגיד  יכולת  כמו שאין  להגיד לא 

־'הסכמה' כתוצאה מהפעלת לחץ, או 'הסכמה' שמ
־נצלת מצוקה של צעיר שאין לו מקום לישון. הר

וורנר  בחירה".  או  רצון  על  לדבר  נכון  יותר  בה 
־מדגישה גם את החשיבות שביצירת מרחבים המ

נותקים מחיי הלילה עבור צעירים להט"בים. איג"י 
עשו בהקשר הזה מהפכה עצומה", היא אומרת. 

שי־ שנת  בקומונת  מדריך   ,24 בן שוורץ,   זיו 
רות ושירות לאומי של איג"י בבאר שבע, היה בן 
16 כשבחור שמבוגר ממנו ב–12 שנה פגע בו מי־

קשה  מאוד  בחוויה  לבד  עצמי  את  "מצאתי  נית. 
ועם תחושה קשה של אשמה". היום שוורץ מלווה 
פוגעניות.  מיניות  חוויות  הם  אף  שחוו  חניכים 
עין  אמפתיה,  זה  צריך  שנער  מה  כל  "לפעמים 
 שבאמת תראה אותו".  

חבר מועצת העיר תל אביב איתי פנקס־ארד. 
"הקהילה צריכה לקחת אחריות" צילום: אוליבייה פיטוסי

 "אני רואה עכשיו את הדור הצעיר", אומר רונן, בן 40, 
"הם עובדים בעבודות סתמיות, נותני שירות וכאלה, וגרים 

באיכות חיים ירודה כי כל מה שמעניין אותם זה לתחזק את 
השגרה של הסמים והמסיבות. זה עוצר כל יכולת להתפתח"


