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היום את אזכור אני אבל אתכן, מה יודעת לא אני
כשקראתי ,2005 לינואר ה-10 שני, יום בוקר הזה,
ירוס- ואביטל שטל הכריע העליון המשפט “בית כי
של ילדיה את זו לאמץ יוכלו לסביות, זוג חקק,
מגדלות שהן כבר חמש-עשרה שנים, חיות יחד שהשתיים שכבר ידעתי, את מה ושוב קראתי שוב השנייה”.
את להפוך שמטרתו מאבק הזה, את המאבק מנהלות הן וששמונה שנים המשותפים, בניהם שלושת את
אותן מכירה לא אני כזו. כבר היא האחרות מהבחינות כי חוקית. מבחינה וקוהרנטית לשלמה משפחתן
ופגשתי אותן, (2003 לשנת הקהילה” “יקירות בתואר זכייתן (לאחר בביתן ביקרתי אחת פעם אישית, אבל
אימהות פגשתי הבתים. ככל בית זוכרת שראיתי אני ואת התוכי. החתול את ואפילו הבנים, שלושת את
קשיים, כעסים, גם והמסירות, והתמיכה והדאגה האהבה לצד יש בו שבוודאי בית כלומר, האימהות. ככל
גם שאין בו מכירה משהו שלם לא אני כי וקוהרנטית. שלמה משפחה אומרת: עייפות וביקורת. ולכן אני
לבנות כך חשוב כל שהיה הסיבה ואולי זו על החיים. אידיליות, אלא מדברות על לא אנחנו מזה. כי וגם מזה

בחוק. גם והקוהרנטיות הזו השלמות את לעגן כדי הכול ירוס-חקק לעשות הזוג
חדשות השני את החדר מן שומעת לא הייתי בוודאי למחרת, ונשארים בבית חולים היו לא הילדים שלי אם
העליון. המשפט בבית שהתקבלה הפסיקה על ישראל לילדי פשוטה בעברית סיפרו בהן הילדים, ערוץ
מארגון רוזנבלום אירית ועו”ד אימהות”) שתי או  אבות  שתי יש (“שבה חדשה” “משפחה מהי הסבירו
זה (“כמו שמתאהבים משפחה כזו נוצרת פשוטה וישירה כיצד בעברית גם היא חדשה” הסבירה “משפחה
ילדים להביא יכולה משפחה כזו וכיצד ובין אישה לאישה”), לאיש איש בין קורה גם כך ואישה, איש בזה
שחיה “רגילה” למשפחה ילדים “רק” (שהם בילדיי מביטה והמומה, משתאה שם, עמדתי ואני לעולם,
לזרעים?”) רק או לביציות בנק גם יש (“אימא,  ענייניות שאלות ושואלים  נפש בשוויון מקשיבים בנפרד)

אני הייתי איפה עצמי את ושואלת –
רבע לפני כולנו היינו ואיפה בגילם,
שנים, שמונה לפני  ואפילו  עשור,
החלו האמיצות ואביטל כשטל

שלהן. והעיקש המתמיד בתהליך
החשוב היום את ארוכה. דרך עברנו
כ”יום שנה בכל לחגוג נזכה אולי הזה
הן אלו  זאת, בכל הלסבי”. האם 
בשבילנו, זה את שעשו  לסביות זוג
הדר. עירא שלהן הדין ועורכת הן
קוראת שאני המשפט זאת, ועם
בישראל לסביות  אימהות  (“מהיום 
ילדיהן את חוקי  באופן לאמץ  יוכלו
אבסורדי. לי נשמע הלא-ביולוגיים”)
טל של שילדיהם משום אבסורדי,
מי בוקר בכל בודקים לא ואביטל

שיכולה הביורוקרטיה ביולוגית? זו רק מלבד כבר יש לזה, משמעות איזו וגם אם כן, מי, את ילדה משתיהן
בהמשך היום שמחתי. על זה מעיב רק ולא שלהן. והקוהרנטיים המשפחה השלמים חיי את לחלחל וללכלך
ועם חברות עם מדברת הפורומים, הומו-לסבית ובשאר בפורום הורות הנרגשות התגובות את קוראת אני
בדפי שהתפרסמו נאצה תגובות של מקבץ לי  שולחת שחברה עד  לשמחתי, דרור ונותנת המשפחה, בני
מה אבל שם, שנכתבו והנאלחים החשוכים הציטוטים את מכן שאחסוך חושבת אני באינטרנט. החדשות
דרור לדעות יכולים לתת הם בדוי שם ותחת סביבנו, חיים אנשים אלו לעשות, גם

כדוגמתה. ובערות שאין פחד, שנאה, בורות, המעידות על שלהם,
שנערך השלישי  הלסבי  בכנס כשביקרתי  לראות יכולתי  הזו הבערות  מן  מעט
ואשר הכנס, התקיים שם ילדיי לבית מלון בנתניה, עם הגעתי בדצמבר. בישראל
(שקטות, תגובות אילו אפרט לא כאן אחרת. גם או כזו חברה אנשי גם התארחו בו
שנת בסוף הזה התקיים שהכנס העובדה אך  המלון, ומצוות מהם  קיבלנו לרוב)
מדברת החשובה, הפסיקה התקבלה 2005 שנת בפתיחת כך, אחר וחודש ,2004

הילדים בערוץ העליון, המשפט בבית בנתניה, המלון בבית כאן. אנחנו עצמה: בעד
לגוף הפך ”Go Gay“ האתר כי גם התבשרנו והנה ימים, כמה חלפו בטלוויזיה.
כולם עכשיו בישראל. ממסדית להכרה שזכה הראשון ההומו-לסבי התקשורת
ומציאותית, חיה עובדה זוהי אבל לקבל, שלא או לקבל ולשמוע, לראות יכולים
לאחר ירוס-חקק טל שאמרה או כפי עוד, להתעלם ממנה שאין וקוהרנטית, שלמה
ונותנת אותנו מקבלת שהחברה היא  הבוקר “האמירה  המשפט: בבית הפסיקה
לעבור.” צריכה הייתה תהליך שהחברה של היא פרי שההחלטה כנראה גושפנקה.

ישראל. וגם למדינת ירוס-חקק. לנו. למשפחת טוב. מזל

יום האם
הלסבי

הפסיקה. לאחר העליון המשפט בבית ירוס-חקק ואביטל טל
האימהות ככל אימהות

lilachga@zahav.net.il
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הרגשתי לא שנים במשך
בכל מקום. לשום שייכת.
עד משנה שהייתי בו. לא מקום
הרגשתי חלק ממנו, הייתי כמה
לא ש”אני ברורה תחושה זרה.
של לאמיתו לכאן”. שייכת
הזו. לתחושה בסיס היה דבר,
ששיחקה הדמות בארון, אז,
הדמות אותה הייתה לא בחוץ
השייכות. אי את שהרגישה
עמוק הייתה שהרגישה זו
מפחד, רועדת הארון, בתוך
של השיר מתנגן כשבראשה

:Radiohead
But I’m a creep, I’m 
a weirdo / What the hell 
am I doing here? / I don’t 
belong here...
בהפרש האחרון,  בדצמבר 
קרו מזה, זה ימים  מספר של
לראשונה שבהם אירועים שני
הוא הראשון שייכת. הרגשתי
בנתניה. שנערך הלסבי הכנס
זוגי בת  ילדיי, לשם הגענו 
פרצופים המון ופתאום,  ואני.
אני מחייכים. מוכרים,
את שעשה מה שזה חושבת
חברות עם  ההיכרות ההבדל. 
רואה את פתאום בקהילה.
מכירה שאת נשים  סביבך
שאיתן אחרים, מאירועים
לצחוק, לשוחח, יכולה את
שיחת לנהל  קפה, כוס לשתות 
כך פתאום כל היה חולין. הכול
שייכת, וטבעי. ואני שם, פשוט

מהקהילה. חלק מוכרת,
נערך מכן לאחר יומיים
הראשונה בפעם   ,(!) בירושלים 
קריאה ערב ר י ה, ו ט ס י ה ב
העוסקים עבריים בטקסטים
לי הייתה מגדרית. בניידות
מארגני בין להיות  הזכות
בית להנחותו.  והכבוד הערב 
והסיפורים השירים הקפה,
האתנחתא בקפידה, שנבחרו
המשחק וקטעי המוזיקלית
במיוחד שנכתבו המדהימים
אותו הפכו הערב,  עבור
ומה שחשוב להצלחה מדהימה,
נוסף לנדבך  אותו הפכו יותר, 
תרבות/קהילה של בבנייתה
גם בארץ. טרנסג’נדרית
שייכת שייכת, הרגשתי כאן
שייכת חדש, משהו של לבנייתו
הרבה שלאחר לקהילה, גם
סוף היא  בצל חיים שנות 
לאור, יוצאת מתנערת, סוף

ומתגבשת.

אבא-בת

ארזי עדן

שייכת

edenarazi@walla.com
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כמעט חודשים, שלושה מתנדבות, נשים כ-20 לכן שיש נגיד
ארצי כנס לסבי להקים גדול ורצון מועט, תקציב, ניסיון אפס
הסיכוי מה שנים. חמש לפני התקיים שהאחרון לאחר שלישי,
הלסבי, הכנס  של המשימה כוח לדעת תצליח? שהמשימה 
הרבה ויש תקלות שהיו ספק אין ובגדול. הצליחה, המשימה
ההתנדבות רוח אך הזה, הכנס מן להפיק שניתן לקחים
והפסיבית השסועה, הקטנה, בקהילתנו שפעמה והעשייה

מדהימה. הייתה כלל, בדרך
אומר אני הזה, בכנס טוב כך  כל  היה מה אותי תשאלו אם
הגילאים, מגוון מיוחד. כך כל אותו שעשה הוא שהמגוון
מגוון הדעות, מגוון  הכנס, באות הגיעו מהן המקומות  מגוון
בהרצאות. התכנים  ומגוון בכנס, שהתקיימו הפעילויות 
להיווצר יכול בלבד, שלנו שהוא במקום שרק מאמינה אני
אינני שלרוב ולדעות לנשים  להיחשף אוכל  בו כזה, מגוון
נהנתה אחת שכל תגלו אחרות, תשאלו ואם אליהן. חשופה
פשוט שנהנתה יעל, (מלבד  הכנס של  אחרים מאספקטים

מהכול)...
ממפיקות אחת כהן, נהנו,” אומרת אורה שנשים שמחה “אני
אחרי כשבועיים שהתקיימה הלקחים הפקת בישיבת האירוע
של דבר, בסופו בינאישית. תקשורת שנוצרה שמחה הכנס, “אני
ממפיקות היא  אף ויויאן, שכרי.” וזה טוב, והיה זרם  הכנס
לקל”ף להחזיר הייתה בכנס שלה המטרה כי אמרה האירוע,
יהיה שאפשר המפה”, על אותה ו”לשים הטוב, שמה את
אני החברויות, חידוש ולפי התגובות,  “לפי בה. להתגאות

הושגה.” שהמטרה חושבת

בנתניה? מלון?
בכלל, מלון בבית הכנס קיום מנוחות. מי על זרם הכול לא אך
הביקורות, רוב  מוקד את היוו בפרט, בנתניה כרמל  ומלון
בחדרים. שהתעוררו והבעיות  הלקוי תפקודו  בשל רק ולא
למשתתפות, הפריע שכזה “בורגני” במקום הכנס קיום עצם
ומנע הכנס  מחיר  את העלה וגם ומנוכר, קר שהוא  שטענו 
במתחם המלון אורחי  גברים של נוכחותם להגיע.  מרבות
הולמות, בלתי בשל הערות מן הנוכחות לחלק הפריעה הכנס
במקביל, שהתקיימה השבת-חתן באי עם ההתחככות גם וכך
יתרונות אפשר מעניינת. אינטראקציה גם יצרה שזו על פי אף
ומקומות רחב לובי שכלל המלון, של הפיזי במרחב למצוא היה

מגוונות. ושיחות נוח מפגש ואפשר ישיבה,
אף העלתה  נתניה כמו בעיר  הכנס  את  לקיים הבחירה עצם 
במרכז הכנס הבא לקיים את יהיה האם נכון שאלות, כמו היא
יהיה רצוי במקום לינה לעודד מנת שעל ייתכן בפריפריה. או
ללא כנס לערוך לחילופין, או  יותר,  מבודד במיקום לבחור
שיתאים מקום למצוא כדאי כן, כמו מרכזית. בעיר לינה
על בהכרח תשפיע בחירה כל הנשים. של (ולכיסן!) לצרכיהן
בשהות משהו יש לטעמי, התכנים. על שאף וייתכן היעד, קהל
כנס יומיים. בכנסים להשיגה ניתן שלא בצוותא הלילית
רחוקים ממקומות נשים של הגעה גם מאפשר לינה הכולל
הפריפריה תרמה אל הזו החריגה הקלה כי ספק לי יותר. אין
בסופשבוע כנס אני חולמת על להטרוגניות. באופן אישי, רבות
מי – מדורגים הלינה מחירי  כאשר הכינרת,  חוף על קיצי

באוהל על החוף. ומי במלון, מי באכסניה,
התקיים שבו המרחב בעניין הייתה שהתעוררה נוספת שאלה
להעיר מ”זרים” שעלולים המקום את רצוי לנטרל האם הכנס:
סטרילי שלנו במרחב רק האם ומעליבות? הערות הומופוביות
הפריעה לא לי  חופשיות? ולהרגיש אנחנו באמת להיות  נוכל
חשתי אישי לא ובאופן נשים – גברים או – ההתחככות בזרים
להיות יכולים מבטים או  שהערות ספק  אין בהומופוביה.
לעמוד יותר הרבה קל כי כקבוצה לי נדמה אך נעימים, בלתי
סוג מסורת שומר במלון להתארח באפשרות רואה אני מולם.

על לא יחשבו סופשבוע באותו במלון הנוכחים כל כי מאמינה ואני כקבוצה, ניצחון שלנו, של
רוצה הייתי לא הלסבי הכנס את גם הגאווה, מצעד את כמו היום. עד שחשבו מה בעתיד לסביות
יתקיימו אך המקום שבו בלבד, לנו נועדו הכנס תכני ה”עם”. מן במקום מבודד ומנותק להסתיר
להתרגל לקבל וגם נאלץ אבל או רגיל אלינו, שאינו תמיד אוהד במרחב גם הללו אפשרי התכנים

בתל-אביב. רק ולא עצמם, בחיים כמו ממש לזה. זה

ההפסד הגדול
עסקית חברה היינו  אם הכלכלי. ההפסד היה השלישי הלסבי הכנס מן שנבע הגדול  הקושי
בתום מוחלט. כישלון היה שהוא לומר היה אפשר בלבד, כלכליים במונחים הכנס את שבודקת
שקל. אלף 13 של הכנס) (המממנת ימי הכנס הפסידה קל”ף  כי בשלושת הסתבר, התחשיבים
שנעשה הזמנים הצפוף לוח בשל הנראה ככל מקרנות, ומימון חסויות השיג מספיק לא הכנס
והמסיבה, הכנס פרסום אופן לגבי גם  הופקו לקחים בלבד.  חודשים שלושה של שיא בזמן

הכנס כולו. תמחור ולגבי להפסדים כבדים, גרם בה שמיעוט המשתתפות
מאוחר כבר זה היה אך לצמצומו, מאמצים נעשו ההפסד, ממדי התגלו כאשר הכנס, של בסופו
כלכלית. גם שתצליח  התנדבותית לסבית פעילות תיתכן האם השאלה, עולה כאן  גם מדי.
שגם משום שכן, מעיד – כחצי שנה לפני קל”ף שארגנה תערוכה ומסיבה - לך” “צורה האירוע

כלכלית. מבחינה מוצלח היה דבר בסופו של גבוהים, רווחים השיג לא אם
לשכור יהיה  כדאי  הבאים האירועים לקראת אם הנוכחות התלבטו הלקחים הפקת  בישיבת 
שמשהו ספק אין אך זאת, לעשות ראוי מסוימים שבמקרים ייתכן בתשלום. צוות או מפיקה
כיצד אנחנו היא הגדולה והשאלה והפסד, רווח של עניין הכול כאמור, ייפגם. בתחושת ה”ביחד”

ו”הצלחה”. “רווח” מגדירות

ושכרה - ההתנדבות
מפיקות ואורה, ויויאן הכול.  בסך מתנדבות וכ-70 מארגנות 20 עמלו  הכנס של הכנתו על
חוצן יערה כספית. כל תמורה וללא כחודשיים, למשך מלאה של משרה במתכונת עבדו האירוע,
לא נחו ארבעתן מתנדבות. בגיוס מצוינת עבודה עשתה יהב ויעלה המרצות, גיוס על עמלה רבות
ולסיכום ידי הנשים, על בהתנדבות הועברו השונות והפעילויות הסדנאות עצמו. כל בכנס לדקה

עצמה. הכנס מחוויית נפרד בלתי חלק הייתה ההתנדבות כי לומר אפשר
מתלוננות תמיד אנחנו מדוע עצמי,  את לשאול שלא  יכולה איני עיניי  מול הללו הנתונים עם
הרי להתנדב. אותן להוציא אותן מהבית, שקשה לשכנע מספיק, שקשה  עושות לא שלסביות
הרווח קשה. לעבוד ואף לתרום לסייע, לעזור, מוכנות רבות נשים – עצמן בעד מדברות העובדות
בין הזה,  הכנס  בהפקת  שותפה הייתי למשל, ואני, כלכליים, במונחים רק נמדד  אינו  שלנו 

החברה. בגלל השאר,
לא ראש וגרמו לכאב למתוכנן, הרבה מעבר תוך הלילה, אל לעתים ההפקה התארכו ישיבות
לרעיונות והקשבנו  התווכחנו, צחקנו, וביחד מקסימות, נשים שם פגשתי זאת, ובכל  קטן.
כשחזרתי מיושמים. אותם ראיתי כך שאחר משלי, רעיונות להעלות במה לי ניתנה השונים.
הרגשתי מרתקות, נשים  הרבה  כך כל ועם עצמי  עם  אותי שהפגיש כזה,  לילה  אחרי הביתה
צריך היה כך אחר אמנם חברתי. מפגש סתם עוד אחרי מאשר יותר הרבה עצומות, אנרגיות
אני אבל כספית, וללא תמורה הפרטי על חשבון זמני ולנסח לטלפן, לחשוב, מיילים, להעביר
אישי סיפוק חברות, גאווה, – גדול כה אישי רווח שבצדם דומים, סוגי בילוי הרבה מכירה לא

והתרגשות.
שרצו לסביות היינו נעשה בהתנדבות. כולנו הכול וגם כאן לא פסקה, העבודה עצמו באירוע גם
אחת כל קטנה של בנתינה טמונה ההצלחה כי ההבנה ליהנות. נוכל שכולנו משהו כדי לעשות
יותר מעצם קיומו. ערך רב ולבעל יותר הרבה למרגש הארצי הכנס הלסבי מאיתנו, הפכה את
אני, לתרום.  היכן לנו שיש לעשות,  מה לנו שיש  מקום,  לנו שיש לידיעה  שותפות היינו כולנו 

כהצלחה. זה את להגדיר יכולה לפחות,

הלסבי הכנס

דנה שבת

כי ההבנה עצמנו. למען משהו לעשות שרצו לסביות היינו כולנו
הכנס את הפכה מאיתנו, אחת כל של קטנה בנתינה טמונה ההצלחה

י ב ס ל שבת מנסהה דנה / קיומו מעצם יותר הרבה ערך, ולבעל הארצי למרגש
בישראל שנערך השלישי הלסבי בכנס אותה ריגש כך כל ומה “הצלחה” מהי להבין

העלה? שהכנס העיקריות השאלות מהן

הכנס? של בכיסוי הגירעון לעזור על מנת לעשות אפשר מה

בפריפריה? גם או בתל-אביב רק להתקיים יכולים מוצלחים לסביים אירועים האם
גם בהצלחה  לקיימם שניתן או בטוח מרחב להבטיח צריכים לסביים אירועים האם 

מעורב? במרחב
כלכלי? לכישלון נדון בלבד התנדבות בסיס על שמאורגן אירוע האם

הלסבי? הכנס המדד להצלחת הוא הכסף והאם

הצעות לכן יש  ואם שהיה, הכנס על תגובות  מכן לקבל  ישמחו ו”פנדורה” ההפקה  נשות
050-7512840 לתרומות: לשיפור.

₪ בשנה. 100 של בעלות חברות, לחדש או לקל"ף להצטרף
לחולצה. ₪ 30 של הכנס בעלות חולצות של לרכוש עדיין ניתן

להשתתפות. סמלי מחיר ולשלם קל”ף, של לפעילויות להגיע מומלץ
להגיע לפעילויות. נשים יותר ולעודד בארץ, מקום בכל שונות ליזום פעילויות ניתן

פרץ). רפי של מקורי רישום תקבלו מעל 500 ₪ תרומה כל (על לתרום לקל”ף ניתן

dadash@013.net
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אותם המיקום, כבעיות טכניות עבורה. "האמת," היא מוסיפה בחשש, לסופי שבוע," היא מציינת, ומזכירה גם את ההיבט הכספי, ואת לא הגיעה. "אף פעם לא הייתי בבית מלון, אני לא בנאדם שיוצא  סביב  פלצנית  התכנסות  תהיה  זו  שבסוף  גם  יותר ולרווחה כלכלית, היא מתכננת על הכנס הבא. נושאים שאני כבר מכירה." למרות זאת, ובתקווה לתקופה פנויה "פחדתי 
בשביל מניפסט בקצרה? והתאמצו  באו  נשים  כסף.  הפסיד  שהכנס  אותי  יכולתה'. "מעצבן  'לפי  כל אחת  לדעתי בתשלום של  צורך  היה  לא  כמו קומוניזם, זה טוב רק בתיאוריה. וזה חלק מתרבות העשייה הכנס. 
להגיע. בכלל בקהילה." רצתה  כן  גם  הגאה,  הנוער  בארגון  מדריכה  מלכה,  אותי, טלי  מטרידים  אותי,  שמעסיקים  ככאלה  נשמעו  מעניינים אותי. זה העולם שלי וחלק מהאג'נדה החברתית שלי.""הנושאים 

רצינו לבטל אותה, ובטח שלא יכולתי להפסיד אותה.""הפעילות של קבוצת הנערות שאני מנחה היא במוצאי שבת ולא ובכל זאת?
אני את מצטערת שלא היית? שלי  בחיים  אחרים  שבמקומות  מרגישה  אני  אבל  אני "כן,  האלה,  בנושאים  עסוקה  הזמן  כל  אני  החסר.  את  גם את שז, יוצרת מקומית, לא זכינו לראות בכנס.פעולה, ומקבלת את מי שחלק ממנה ואת מי שמחוץ לה."היא שתהיה פה קהילה הומו-לסבית-בי-טרנס סובלנית, משתפת שלי עם הנוער ממלאת אותי בהמון סיפוק והנאה. השאיפה שלי לא צריכה את הכנס בשביל לעסוק בזה. אני מרגישה שהפעילות משלימה 

תכננת להגיע?
"כן."

יצרה ומדוע לא הגעת בסופו של דבר? לא  אחת  אף  אבל  בחיוב,  עניתי  סדנה,  להנחות  יותר קשר. זאת לא הפעם הראשונה שמשהו כזה קורה לי "הוזמנתי  של דווקא במסגרות הקרויות פמיניסטיות ו/או לסביות, וזה עורר בי איתי  היחס  על  רבות,  שנים  כבר  אותי  שמעסיקות  נוגות  מחשבות 
לי נשים לנשים." ורציתי מאוד להגיע, אבל חשוב, מעניין, מגוון ופוליטי, כמה מחברותיי הטובות ביותר היו לגילי פליסקין הייתה סיבה אחרת לאי הגעתה. "הכנס נראה  שם, כמשתתפות וכמעבירות סדנאות, 

הייתי עסוקה בלאונן."

שלה מה?! התזה  עבודת  את  כותבת  גילי  אוננות."  במרתון  "לא "הייתי  הכתיבה.  של  בשיאה  הייתה  הכנס  ובזמן  נשים.  אוננות  חברתית יכולתי להרשות לעצמי לצאת מהבית. מבחינתי שנת 2004 הייתה על  לפעילות  מוקדשת  תהיה  ו-2005  לאוננות,  דברים ופוליטית. מה לעשות, הכנס נפל על 2004..."מוקדשת  לעשות  אני  אנסה  אז  אולי  יודעת,  מי  הבא?  חברתית ובכנס  פעילות  לארגן  או  לאונן,  כמו  אחרים,  פרודוקטיביים 
אחרת...

? ה א ב א  ל י  מ , שכבר ו העכשווית.  יסמין מקס יצאה לחפש אחר הנשים שלא הגיעו לכנס הלסבי. סיבותיהן’ הלסבית  הקהילה  של  מתמונתה  חלק  מהוות  עמן,  שמורות  אינן 
קבלו אותן   יסמין מקס

maxyasmin@hotmail.com

שבאופן כלשהו, כשדיברתי במסגרת הזו, הייתי לסבית בצורה מוחלטת וגורפת יותר, לפחות לכן שאני נוסעת לייל להיות לסבית, מה שכמובן לא בא לומר שלא הייתי כזו לפני כן, אלא "כשהשתתפתי בכנס על הומוסקסואליות ב-1989, מצאתי את עצמי מספרת לידידי קודם 
ג'ודית באטלר, מתוך "חיקוי ומרי ג'נדרי". "מעבר למיניות" בעריכת עמליה זיו, יאיר באותם רגעים."  

קידר ואורן קנר
בחדר הלסבי השלישי? אני בספק. יש משהו ביותר מדי לסביות ובפחות מדי מקום שגורם לי להרגיש מודה, כנסים עושים לי את זה. אך האומנם הייתי "לסבית בצורה מוחלטת וגורפת יותר" בכנס  או  הכנסת,  בבית  הנשים  בעזרת  דווקא  לסבית  יותר  הרבה  מרגישה  אני  ההפך.  לקחת דווקא  והרצון  הסקרנות  הכריעו  הטכניים,  והארגונים  התכנונים  למרות  וכך,  בחורים.  הכנס!" מור/ נוגה, השתתפתי בפאנל קולנועניות והעברתי את ההרצאה "אונס מעבר לפינה" על ייצוגי אביב, שאלה חברה למושב האחורי: "מה עשיתן בכנס?" לאחר שסיפרתי כי הצגתי את הסרט חלק, ולא יכולתי להרשות לעצמי לוותר על ה"הכנס הלסבי". בדרך חזרה הביתה, במכונית לתל-הומה  "אתן  בהפתעה:  החברה  אמרה  הסיום,  בפאנל  השתתפה  וזוגתי  סבון,  באופרות  מעניין לשוחח דווקא עם אותן נשים שלא הגיעו לכנס, להציץ בכנס מנקודת מבט אחרת. בעודי מנסה להתנער מהקריאה הזו ומכל ניסיון לשייך אותי לכנס ואותו אליי, החלטתי כי יהיה אונס 

בפעם פריפריה, בחירה אמיצה 'מתי  הייתה הסיסמא שלו:  בשיווק הכנס הלסבי  דעתי, אחת הטעויות המרכזיות  האחרונה בילית עם 500 לסביות...' לי זה נשמע מספיק מפחיד ומטביע בשביל לא לבוא," אומרת "לפי 
הלה וקס.

הסיבות "הקונפליקט הראשוני אם להגיע או לא היה תלוי בגבול הדק שבין היכולת של הדיונים להיות התלבטת בכלל אם להגיע? גם  מצטרפות  ואז  מוות."  עד  אותי  לשעמם  שלהם  היכולת  ובין  ומרתקים  לכן, מדהימים  כסף.  מידי  יותר  מכניסות  שלא  חברתיות  בעבודות  לעבוד  מתעקשת  "אני  לוותר על משמרת, זה לוותר על מעט כסף שגם ככה אין ממנו הרבה. העדפתי להכניס לקופתי הכלכליות: 
המתדלדלת ולא להוציא ממנה."

"האמת שלא יצא לי לשמוע יותר מידי דברים על הכנס מאז, שזה בפני עצמו אומר הרבה."את מצטערת שלא באת?
קוויריות אפשר להגיד בקלות כזאת 'לסבי', זה נראה קצת חבל ועצוב."של הכינוי 'לסבי', הוא כבר מקום שמייצג פוליטיקה שאני לא חלק ממנה. אם אחרי תיאוריות לכנס של "זקנות פמיניסטיות", לדבריה. "כל כנס שמכנה עצמו לסבי, ולא מתשאל את המקום היא אומרת הכול לגבי ההתכוונות, הצורה והתוכן." טינה מבהירה כי היה לה ברור שלא תגיע דה-סקסואליזציה לכל דבר. נתניה זה מקום שרק לסביות יארגנו בו כנס. בחירת המקום היא-וטינה אומרת: "נתניה נשמעת לי מקום מה-זה לא סקסי, הכנס הזה זו חוויה שיכולה לעשות יהיה במקום שקל להגיע אליו באוטובוס, ורצוי לא יותר מעשרים דקות מאזור רמת גן..."שלה יכולה להישמע בערך ככה: "תל-אביב, תל-אביב, תל-אביב," והיא מפרטת: "שהכנס הבא באמצע הלילה." אריאל מצטערת שלא הגיעה, "אני חושבת שפספסתי," היא מודה. הצעת הייעול שרצתה, כי "נתניה זה חור מבחינתי, משהו שדורש נסיעה בכמה אוטובוסים, או מוניות שירות מנגד אומרת אריאל פנחס, "סטודנטית רווקה ומחפשת" כהגדרתה, שלא הגיעה לכנס למרות הדרך: להיות בכל מקום, ולא רק בתל אביב."אביבית יש משמעות חשובה בעיניי. אם יש שאיפה לפעילות, לשילוב ולנראות טובה יותר, זוהי "בעיניי, הבחירה בנתניה, על אף היותה מורכבת, הנה בחירה אמיצה. ליציאה מהביצה התל- מניפסט בקצרה?

היו כמה אטרקציות אוננות או נמות להגיע.  רציתי  "תיאורטית,  לכנס.  הגיעה  צעירה שלא  היא סטודנטית  מושכות ומעניינות. מקום מלא בלסביות עדיין מצטייר בעיניי כחלום." אבל בסופו של דבר, היא בר 















קשיים עקב כי לקוראותיה, להודיע מצטערת “פנדורה” עיתון מערכת

פעילותו העיתון יפסיק להפסדים, להיכנס ובמטרה שלא כלכליים

מכספי העיתון הופק בהן השנתיים במהלך חדשה. להודעה עד

תרומות המאמצים למציאת צלחו לא ובעבודת התנדבות, תרומות

מסחריים. מימון ומקורות טווח ארוכות

שאיפתו בישראל. כיום המופק היחיד הלסבי העיתון הוא “פנדורה”

הנחה מתוך רחב ביותר, לסבי לקהל הייתה לפנות “פנדורה” של

ללסביות פניות להכיל יוכל הלסבית לאוכלוסייה כולו המיועד שעיתון

לתגובות זכו שהופקו הגיליונות 12 ולמשפחותיהן. שונים, ממגזרים

ומפתיעות. נלהבות

להחזיר את ומקוות לעיתון, מימון למציאת במאמצים אנו ממשיכות

פנדורה לפעילות בהקדם.

בשיקום ולעזרה לתרומות האחרונה, השנה גיליונות להזמנת

בדוא"”ל: לפנות או ,050-7512840 לטלפון: לפנות אפשר “פנדורה”

pandora2003@walla.co.il

להפסקה יוצאת

 שלכן,                          
עינב זילבר ולילך גליל

להודות מבקשות אנו האחרון, הגיליון זהו כי לנו שנודע לאחר "פנדורה", של ה-12 הגיליון סגירת ערב
המרתקת הדרך  לאורך איתנו שהלכו  ולאלו  ומכישרונן,  מזמנן  שתרמו  היקרות  הנשים לכל הלב  מכל
ארזי, עדן  פלג, דנה שפרבר, אביגיל שלנו: והמסורות הקבועות לכותבות האחרונות; בשנתיים שעשינו 
ונוי טרסר איילת לטוביץ', איילת עופר מאורר, מקס, שבת, יסמין דנה פיין-גוטה, ענת מרקוביץ', דליה
טלי כוכבא, ניצן בולצמן, מאיה מרוני-פנר, אור מהגיליונות: בחלק שהתארחו והיוצרות לכותבות גבאי;
רותי מונאוי, גלית יובל, ויויאן, אבס, מיכל פוטשניק,  אורית  נהרי, ענבל חוצן, יערה כספי, מלי אפל,
אריאל רקפת בר-קמה, קידר, נופר ס., גלי ליסק, סיסטר די., טלי משעלי, יעל סמירה סאראיה, אינגרמן,
הבית לצלמת גם תודה ושז. ויסמן דורית לנדסברגר, גלי אלכסנדר, אורלי שפירא-פאיאנס, עדי פורטוגז,
ליכט, סילביה רבינוביץ', אירית פרץ, רפי לאמנים יהודה, וסיגל לוינסקי גלית ולצלמות טל, תמר (לשעבר)
שסייעו קל"ף המדהימות של למתנדבות הלב גם מעומק מייבלו. תודה ומיכל שלומית קאופמן הכט, גיא
,SBY הצילום  ומעבדת יהודה  בן שבח פרולינגר, אייל רו"ח קנטי, ואלנה שטרן לשרון  העיתון, בהפצת 

צ’חנובר. ואורי ואלי שרון, יניב אייל פנקס, ארטספייס, גלריית
להרפתקה לצאת אותי שהזמינה ממייסדות העיתון, יקיר, להודות לנילי רוצה (לילך) אני מיוחד באופן
את ועיצבה ובלעדיי) (איתי ולילות ימים שישבה (בן-ארי) רוזן ליעל “פנדורה”, את ולערוך המרתקת
(בכישרון רב), וכתבה שהפיקה לעינב זילבר, עורכת המשנה הנאמנה שלי, ובמיוחד “פנדורה”, דמותה של

רגע פנוי. ובכל ובכולנו, בי ארגנה ותמכה,
בקרוב. ושניפגש שוב זמנית רק פרידה שזוהי ואנו מקוות מאין, יש ביחד עשינו כולנו

בינתיים אחרון, דבר


