בתגובה להתקפה על מרכז הנוער ההומואים והלסביות בתל-אביב
מייק פרשקר ,מייסד ומנכ"ל מכון מרחבים02.08.2009 ,
רבות נאמר ונכתב אודות התקפת הירי ביום שישי על המרכז הנוער ההומו לסבי בת"א ,התקפה בה נרצחו
גבר צעיר ונערה בת  17ובנוסף להם  15פצועים.
בזמן שאף אחד מאיתנו עדיין אינו יודע את מניעי התוקף המדויקים ,התחושה הרווחת היא כי פשע נתעב
זה נובע משנאה ,ומושפע ישירות מהאווירה הקשה של חוסר סובלנות כלפי כל סוגי "השונות" בחברה.
ההתקפה הרצחנית נוגעת בלב ליבה של העבודה במרחבים:כיצד לסייע לחברה הישראלית המורכבת מ
 7.4מליון אזרחים המאופיינים ברב-גוניות אנושית עשירה-לחיות בנוחות עם המציאות השברירית
והמורכבת הזו.
בשעות והימים שעברו מאז ההתקפה שיתפו חברי צוות מרחבים את עמיתיהם בתחושותיהם ודעותיהם
אודות הרצח ומצב החברה בישראל:
הגב' עביר חלבי ,מנחת מורים בחירה במרחבים כתבה על הכאב והפחד לגבי "הזרמים הרבים של אלימות
שופעת אשר מחלישה את הרקמה העדינה של החברה הישראלית".
הרב ברוך אפרתי ,מנהל המחלקה לחינוך ממלכתי -דתי כותב כי בזמן שיש להיזהר מההנחה כי הרוצח
יצא מהקהילה הדתית רצוי להבין שהרצח הינו "מרכיב אינטגראלי של האלימות ממנה סובלת החברה
הישראלית וזה כולל גם אלימות פוליטית ,מינית ,דתית ,לאומית או משפחתית"  ,אלימות שמונעת "באופן
עיקרי ע"י אווירת השנאה כלפי 'האחרים' ".
הרב אפרתי ממשיך ומציין שהתייחסותו לאורח החיים ההומו-לסבי כפופה להלכה כמו בנושאים אחרים
"דבר זה אינו נותן רשות לאיש לבצע מעשה אלים או לבטא שנאה כלפי מישהו שאינו שותף לראייה זו" .
במקום שנאה ואלימות  ,הרב אפרתי קורא לרב-שיח מכובד מבלי להגיע להכרעות אלימות אודות תפישות
עולם מתנגשות.
אוהד יפה ,רכז פרויקטים במחוז מרכז  ,ציין את דאגתו העמוקה "שאחת אחרי השנייה ,עוד קבוצה של
ישראלים חווה קושי גדל והולך להיות גאה ובטוחה במה ומי שהיא ,כלומר בזהותה הייחודית" .כמו כן
אוהד הביע דאגה כלפי השפה הרוויה שנאה של מספר פוליטיקאים ממפלגות שונות.
אוהד קורא למכון מרחבים "לסייע ולשבור את מעגלי השנאה והדעות הקדומות" ולהביא במקום אווירת
הפסימיות תחושת אופטימיות חדשה .אופטימיות זו תצמח סביב הרעיון של בניית חברה בה לשנאה ,זלזול
ושימוש בכוח אין מקום בהתמודדות עם הבדלים לגיטימיים ואילו להדדיות וסובלנות יש מקום מרכזי.
במהלך שנת הלימודים הקרובה ,על בסיס תפיסתנו לגבי הקשר העמוק בין הביטי זהות שונים לבין בניית
חברה ,מרחבים ימשיך לקדם אזרחות משותפת ראויה ומכבדת במאות בתי"ס ברחבי המדינה.
על בסיס עשייה חינוכית עם מאות מורים מרקעים שונים ,נקדם את המטרה המרכזית שהיא לסייע
לאזרחים צעירים לבנות ביטחון בזהותם הייחודית והלגיטימית ,זאת יחד עם פיתוח יחס של כבוד כלפי
"אחרים".
בנוסף מכון מרחבים מתכנן להשיק יוזמה חדשה של "תקשורת וחינוך ציבוריים" .יוזמה זו תעשה שימוש
בערוצי מדיה שונים כדי לקדם אוירה ושיח חיוביים כלפי הרב-גוניות שמאפיינת את החברה הישראלית.

בינתיים ,כפי שעושה מכון מרחבים כאשר קהילה כלשהיא נפגעת מאלימות רצחנית ,נניח זר במקום
הזוועה בשם כל עובדי הארגון ,חברי הוועד המנהל וכל אלו שאיתנו בוחרים לדמיין ולפעול לקידום עתיד
משותף טוב יותר.

