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המחזה
לשם,  הובהל  בנה  הארץ.  במרכז  החולים  לבית  באום  דבורי  מוזעקת  מאוחרת  לילה  בשעת 
ירי. בבית החולים אין מי שיסביר לה מה בדיוק  מחוסר הכרה, לאחר שנפצע קשה בפיגוע 
קרה ואיך מצא את עצמו בנה יחידה דווקא במקום שבו נפגשים הומואים ולסביות. כך נפתח 
המחזה "את שאהבה נפשי", דרמה משפחתית שבמרכזה צעיר דתי בן 17 וחצי, הנאלץ לצאת 
מהארון באופן לא צפוי ולא מתוכנן בפני משפחתו ולהישלח לטיפול המרה שנכפה על ידה, 
שעות ספורות לאחר שחייו ניצלו. המחזה, שנכתב בהשראת פיגוע הירי המטלטל ב"ברנוער", 
בו נכנס אלמוני חמוש לבית אגודת הלהט"ב בתל אביב, ירה ללא הבחנה, רצח שני צעירים 
ופצע מעל לעשרה, מבקש להציף סוגיות אקטואליות נפיצות כמו טיפולי המרה, הומופוביה 

ופשעי שנאה.

עַל דַּעַת ַהּמָקוֹם
זֶה ָהיָה ַהּמָקוֹם ַהבָּטוַּח.

ֹ בּו זֶה ָהיָה ַהּמָקוֹם ׁשֶ
בָּטוַּח ָהיָה לֶָהם ָמקוֹם.

ל ַמטָּה יבָה ׁשֶ בִיׁשִ
עַל דַּעַת ַהּקָָהל
ירוּ לְעַצְָמם ִהּתִ

ירוּ לֶָהם לֹּא ִהּתִ ָמה ׁשֶ
ַהַחיִּים.

רִירִין וְלֹא קַיִָּמין וְלֹא ׁשְ
נִיר
לִיז

וְֵחן.

ל ַמעְלָה יבָה ׁשֶ וּבִיׁשִ
ירוּ עֲבַרְיָנִים ִהּתִ

אֶת דָָּמם.

אורי הוכמן, אברהם ארנסוןשלי אהרון

ידין גלמן, אברהם ארנסון
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דבר המחזאי
חשבתי  ולא  זה  את  תכננתי  לא  מהארון.  יצאתי  שלי  אבא  של  החמישים  ההולדת  ביום 
להגיע, השולחן היה ערוך  היו אמורים  לפני שהאורחים  יקרה ככה, אבל חצי שעה  שזה 
וכל הבלונים קשורים בסרטים צבעוניים, פתאום התפרקתי בבכי על הספה בסלון. אני לא 
זוכר למה. בטח איזו מריבה מטופשת שהציתה את המבער הפנימי שלי שנשאר באותם 
שהודחק  כאב  של  ארוך  בכי  רק  אז.  שנאמר  ממה  הרבה  זוכר  לא  אני  אוויר.  בלי  ימים 
עמוק-עמוק, ואיתו שחרור עצום, ואז חיבוק מנחם, עוטף בחמימותו, מאמא ואבא. חיבוק 
שנמשך ונמשך עד הצלצול הראשון בדלת. איש מהאנשים שהגיעו באותו יום לחגוג לאבא 
שלם  הזה.  ביום  מחדש  נולד   ,23 בן  אז  אני,  שגם  לדמיין  היה  יכול  לא  הולדת  יום  שלי 
יותר. רגוע יותר. אהוב ונאהב כמו שלא חשבתי שאפשר להיות. במבט לאחור, היציאה שלי 
מהארון, על אף הדרמה הסוערת והסוד הגדול שהוסתר במשך שנים - מהאנשים הקרובים 
ביותר אליי אבל גם מעצמי, ברור - לא הייתה טראומטית. היה בה כאב על שנים אבודות, 
והיה פחד מהלא נודע, אבל היא הייתה חלק חשוב ממסע הקבלה העצמית שעברתי. כמו 
לא  ושזה  כל החיים שלך  לך שאלה  נדמה  כאבי הגדילה, שבזמן שאתה מרגיש אותם  כל 
יותר  ומספק  מתגמל  משחרר,  דבר  אין  סוף-סוף,  עליהם  מתגבר  כשאתה  לעולם,  ייגמר 
מאשר לדעת שצמחת, שהתפתחת, שעברת את זה בשלום ושהעולם רואה אותך ומקבל 
מדובר  לא  נפשי".  שאהבה  "את  המחזה  בלב  עומדת  הזאת  התובנה  שאתה.  כפי  אותך 
ההגדרה  גבולות  את  משרטט  שעדיין  נער,  צעיר,  באדם  אלא  מהארון,  יציאה  על  רק  בו 
 ,2009 באוגוסט   1 שבת,  במוצאי  שהוא.  כפי  אותו  לאהוב  מהוריו  ומבקש  שלו  העצמית 
של  חברתי  למפגש  מועדון  בתל-אביב,  ל"ברנוער"  חמוש  אלמוני  התפרץ   ,22:40 בשעה 
בני נוער מהקהילה הגאה, ירה בנוכחים ללא הבחנה ונמלט מהמקום. באירוע נרצחו שני 
צעירים - ניר כץ וליז טרובישי - ונפצעו רבים נוספים. שניים מהם נותרו נכים לצמיתות. 
אחרים נאלצו לצאת מהארון בפני משפחתם בשעה שהם מדממים ושבורי לב. כל כך הרבה 
כאב טמון בסיפור של ה"ברנוער", אבל הידיעה שהיו מי שנאלצו לנהל את השיחה שחרדו 
ממנה, ובנסיבות קשות עד בלתי אפשריות, היא נקודת הפתיחה של "את שאהבה נפשי". 
זהו סיפורה של משפחה שהייתה מוכנה לעשות הכל למען בנה, חוץ מהדבר היחיד שהיה 

זקוק לו.

איתי סגל

נאיה בינשטוק דניאל ליטמן, עמית רהב
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הבושה פגה ב -  1.8.2009 
"היי מיך", עניתי לטלפון. שום דבר לא הכין אותי למה ששמעתי מהעבר השני. "קרה לי 
קרה  מה  לזהות.  יכולתי  שבקושי  בקול  מבולבלת  צעקה  מן  לי",  שקרה  נורא  הכי  הדבר 
לבן שלי? הלב שלי החל לדפוק בעוצמה, קפאתי. במקום להיות שם בשבילו קרסתי אל 
הרצפה, והושטתי את המכשיר לבעלי. "אתה בפנים?" שמעתי גם אותו זועק פתאום, "עוד 
"אני בא אליך". אני שמוטה על הרצפה  יורים עליכם?" "תרוץ, תרוץ משם" הוא מצווה, 
ויוסי כבר בדרך לשם. לאט, לאט אני מבינה מה קרה, ושהוא לא פצוע. וששכנה טובה יושבת 
ועוטפת אותו כדי שיירגע. הילד שלי תפקד היטב: הזמין את מד"א ואת המשטרה, ורק 
אז נפל גם הוא על הרצפה, ממרר בבכי ומפסיק לתקשר. נפגע חרדה. אני במונית בדרך 
לוולפסון. בכל התחנות מדברים על הפיגוע ב"ברנוער". פתאום הנהג שואל: "הבן שלך 
הוא  מאיפה  עלי.  משתלט  גדול  פחד  נחרדת.  אני  פתאום",  מה  לא,  "לא,  שם?"  היה  גם 
יודע?? אני לא פוחדת ממילים. לא מהלעג שלו, לא ממה הוא חושב. אני פוחדת מכדורים. 
אולי פתאום הוא ירצה להמשיך את המלאכה. ואני כבר לא סתם אמא, אני עכשיו אמא 
של הומו. ערב אחד, שהחיים אחריו לא יהיו אותו הדבר. בבית החולים פגשתי צעירים 
הלומים,  פצועים,  שוכבים  "כאלו".  שהם  בגלל  אליהם  להגיע  לא  החליטה  שהמשפחה 
בעניין  מדובר  אלא  שלי  הילד  ושל  שלי  פרטי  עניין  לא  שזה  הבנתי  שם  ולבד.  כאובים, 
חברתי כואב, של קהילה שלמה פגיעה, עם אות קלון. אף פעם לא קל להיות במיעוט, אבל 
זה אחרת כשאתה במיעוט יחד עם כל בני המשפחה. כמה קשה להיות במיעוט לבדך, גם 
להט"בים  שצעירים  כדי  שאפשר  מה  כל  שאעשה  ולעצמי  למיכאל  הבטחתי  ביתך.  בתוך 
לא ירגישו לבד. הפחד מהתנכלות ליווה אותנו, כמו הרבה אחרים בקהילה, עוד זמן רב. 
חי ומוחשי. אבל נעמדנו יחד, שורה ארוכה מאוד של הורים שהבטיחו שלא עוד. במרכז 
הגאה, בכבישים, בצמתים, בבתי ספר - איפה שרק צריך היינו שם, לספר לכולם שילדינו 
זכויותיהם. הפחד ממשיך  על  לבד במלחמה  לא  כבר  ושהם  ומלואו,  עולם  האהובים הם 
להתקיים - אלימות מילולית, נפשית ופיסית כלפי להט"בים מתרחשת במרחבים פרטיים 

וציבוריים גם היום. אבל הבושה? הבושה פגה לגמרי שם,  ב- 1.8.2009

שירלי קובלסקי, אמא דתיה  

יגאל שדהאורלי זילברשץדני גבע
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מה רע בטיפולי המרה? 
ההצגה 'את שאהבה נפשי' מציגה את הקשר הסבוך שבין התא המשפחתי לעולם הנורא של 
"טיפולי" ההמרה. נער שניצל מפיגוע ירי מוצא עצמו בהישרדות עם פיגוע מסוג אחר. חווית 
חוסר האונים של הורי הנער מתגלה דרך יחסי כח חברתיים שמשמרים את המנגנון ההרסני 
"טיפולים"   - המרה"  ל"טיפולי  וצעירים  צעירות  של  הובלה   - הלהט"בופוביה  של  ביותר 
מותר  ורע,  טוב  של  ארכאיות  תפיסות  והמגדרית.  המינית  "סטייתם"  את  לתקן  שנועדו 
ואסור, מראות לנו כיצד גם מי שאמורים לרצות בטובתנו - ההורים שלנו - מסוגלים לעשות 
את הדבר שגורם לנו בדיוק את ההיפך. רבים שואלים אותי האם בחרתי מרצוני החופשי 
להיכנס ל"טיפולי" המרה. על פניו, התשובה היא כן. בתור נער שגדל בחברה החרדית, ידעתי 
שאין דרך שאוכל לחיות בה לפי התשוקות והמאוויים שלי מבלי לאבד את משפחתי ואת 
נטייתי המינית, ביקשתי  לו דבר  נודע  החברה סביבי. לכן כשראיתי את אבי בוכה, כאשר 
יעזור למצוא את  לי שהוא  נאמר  "טיפול",  לאותו  ל"טיפול". כשנכנסתי  מיד שישלח אותי 
חשבתי.  זה",  את  לגלות  צריך  ורק  כולם  כמו  נורמלי  בעצם  "אני  בתוכי.  עמוק  שחבוי  מה 
"הטיפול"  ובסוף  ייעלמו  והפחדים  שהדיכאונות  קיוויתי  גאולתי.  את  שמצאתי  האמנתי 
רפאים.  כרוח  הייתי  שנים  שבע  במשך  אישה.   - השתוקקה  לא  מעולם  שנפשי  את  אמצא 
הפחד והחרדה היו חלק בלתי נפרד מחיי. ידעתי, שאם לא "אבריא" ואמשך לנשים, אצטרך 
למיניות,  שקשור  מה  בכל  והשתקה  שתיקה  שררה  גדלתי  שבה  בחברה  בנפשי.  יד  לשלוח 
כך שאת עול הסוד יכולתי לחלוק עם אדם אחד - מטפל ההמרה. דרך הקשר איתו עברתי 
שטיפת מוח שהומוסקסואליות היא פתולוגיה, עד שהבנתי שמה שאני עובר באותו "טיפול" 
היא מציאות מרה של התעללות נפשית במסווה של אהבה וטיפול הגון. המציאות העגומה 
היא, שרבנים והורים עדיין בוחרים לשלוח את בניהם ובנותיהם לטיפולים הרסניים לגוף 
ובעיקר לנפש. סצנת ההמרה בישראל מופעלת על ידי כמה ארגונים חזקים שמקבלים גיבוי 
עוטף של "רבנים" והתופעה רחוקה מלהסתיים, לצערי. לאור כך המשך המאבק ב"טיפולי" 
שיעזרו  אתיות  טיפול  במסגרות  והן  וחינוכיים,  משפטיים  במישורים  הן  הכרחי  המרה 
אני  האם  היום  אותי  שואלים  אנשים  שחוו.  הפגיעות  את  מחדש  לאחות  ההמרה  לשורדי 
מאושר. התשובה לכך היא לא וכן, כמו החיים. חשוב להבין ששורדי המרה סוחבים איתם 
משקעים כואבים מ"הטיפולים" וכדי להיזכר בהיותם מושלמים כפי שהם, יש צורך בתהליך 
שדורש כלים והשקעה רבה. אני שמח לומר שלפני כמה חודשים התחלתי טיפול שעוזר לי 
מאוד לרפא את מה שנשבר בתוכי באותם "טיפולי" המרה הרסניים. תודות למאמצים רבים 
שלי ושל חבריי ומכריי הטובים, אני מוצא את עצמי במקום טוב יותר. ישנן עליות ומורדות, 
אך המגמה היא חיובית וזה מה שהכי חשוב לי. בסופו של דבר הידיעה שיש מקום לריפוי, 

לאיחוי, לשלום בין עצמי לעצמי, בהיותי אדם טוב באשר הוא, מחיה אותי כל יום מחדש.

בן זילברמן 

דניאל ליטמן עמית רהב


