
נקו על בפרוטרוט להתעכב ״ברצוני יוסף:
 אבנרי. הכנסת חבר שהעלה אחדות דות
 ביטול את הצענו לא מדוע שואל הוא

 ליחסים הנוגע הפקודה של )2(152 סעיף
 הדבר אם מבוגרים בין הומוסכסואליים

ל הזמן׳ הגיע לא ״האם בהסכמה. נעשה
חבר שואל — )?״2(152 סעיף את בטל

 של האישי סיפורו
 המבקש ישראלי׳ הומו

ה״עליך בעועו חייםשם: עלום להשאר

 בהפגנה ניו־יורק של ההומוסכסואלים יצאו שנה לפניבמנהטן הפגנה
ההומו־ נגד החוקים את לבטל תובעים כשהם גלויה

 ההומו־ אל היחס שונה נונונה שכתוצאה דעת־קהל נוצרה זו הפגנה בעקבות סכסואלים.
בחוק. הקבועים העונשים לבטל עומדות אד ביטלו בארצות־הברית מדינות כמה סכסואלים,

 כך. שאלתו את שניסח טוב אבנרי. הכנסת
 שבשאלה היא עובדה זמן. של שאלה זוהי

 לחלוטין. מנוגדות דעות שתי קיימות זו
 כאשר אחרות. בארצות והן בישראל הן

 אמנם החדש, הפלילי בקודכס לדיון נגיע
 זו שאלה על בכנסת ויכוח לקיים נצטרך

 אני כשלעצמי, הדעות. שתי בין ולהכריע
 רפואית כבעיה בכללותה הבעייה את רואה

מ יותר פיזיולוגית, באנומליה טיפול של
 הכנסת אבל פלילית. עבירה של עניין אשר
תחליט. אשר היא

ארכאית גישה

להפלות*
למ־ הזמן הגיע ההצעה, כעל דעת

 הנ״ל, מהסוג עבירות העונשין מספר חוק {
עבירה. בגדר המעשה את לראות אין שכן

 ברחבי בהרחבה הבעייה נדונה לאחרונה
 מדע אנשי על־ידי שאומצה והגישה העולם

מג לגבי חרות ביתר לנהוג היא וסופרים
כ לראותם ולא הנ״ל, מהסוג מיניים עים

פליליים. מעשים
 כאן גם — מלאכותיות להפלות אשר

 הפלות לאסור אין חדשה. גישה להנהיג יש
 כ־ לפני נאותה. רפואית בהשגחה הנעשות

ה את והקטין עוז המחוקק אזר שנים 4
הפ בביצוע חלק שנוטל למי הצפוי עונש
 משפטים מוגשים אין בפועל כי אם לות,
מלאכותיות. הפלות ביצוע בגין

 של ביצוע הפלילי החוק אוסר כיום
נע ההפלה מעשה כן אם אלא הפלה, כל

הצ לשם מתאים, רפואי טיפול אגב שה
 הפלה בריאותה. או האשה של חייה לת

 אין אם גם אלה, מטעמים שלא הנעשית
 הינד, האשד, של בבריאותה לפגוע כדי בה

 שאינה ארכאית גישה זוהי עבירה. בגדר
בי להתיר כאן מוצע ולפיכך לזמננו יאה
הפלות.״ צוע

 שצורפו ההסבר דברי כאן עד
החוק. להצעת

יוצאים מהאלמוניותס
ה־ ,המינית שהמהפיכה ספק

 האנושות על האחרונות בשנים עוברת
ש למה סובלנית בגישה והמתבטאת כולה,
 זכיכיהזדי'1מין:דבהכר בסטיות כה עד נחשב
מייזןז^וס האדם״״אינם של המין.  .•עוייו׳
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שגמלגיןץי ^א^ • מ ^ נ ^ .  ועז ^
 המלי׳ףומוכוזזמלאזס מעטים חדשים לפני

 של,.ארצות־ך&ויית׳^על ינקךיאיו$מןג(ש, נרי
 הומוסקסואלים יחסי־מין חוקית"של התרה
̂?ים1מצויים" בין•'* ̂ס קוהם*ל̂כ :־ז?

 ')מיוי^בוישינ^&ו;,' ס^ר&י; ביית-משקיטי קבעי׳
 ממ#ותי'אמדיקא^'#ינד'?כאיי מוסד שום כי

 קודם להוכיח מבלי הומוסקסואל, לפטר
)24 בעמוד (המשך

 הייתי 15 גיל עד כקיבוץ. ולדתי ך
 בגיל נערות. על חלומות עם רגיל נער

וה המחשבות שינוי. בי לחול התחיל 15
 דו־ להיות התחילו שלי הארוטיים חלומות
 משי־ ויותר יותר להרגיש התחלתי מיניים.

 באותה איתי שלמד נער מיני. בני אל כד
 רבים דברים לנו שיש פתאום גילה כיתה

 מינית משיכה הרגשנו ולבסוף משותפים
 התנסיתי 16 בגיל השני. כלפי אחד חזקה

 בינינו היחסים נער. אותו עם ביחסי־מין
 היו אחר־כך כמעט. שנתיים במשך נמשכו

שכנים. ממשקים נערים עם יחסים לי
ו נוראה במתיחות חייתי זמן אותו כל

 יחיד שאני לי היה נדמה איומה. בבדידות
 לבני במשיכתי כשהרגשתי מסוגי. בעולם

 ב־ עוד שאין חשבתי שוק. קיבלתי מיני
 לתפוס התחיל המין כמוני. אנשים עולם
 תפס הוא האישי. הפוטנציאל כל את אצלי

 שלי שהמשיכה בגלל דווקא ישותי כל את
טב ובלתי אסור דבר לי ניראתה לנערים

עי•
 נער שכל גבריות, של גאוה חסר הייתי
ה בשטח הראשון הכיבוש עם בו מתנסה

 מינית, גאווה לו יש שמתבגר גבר כל מין.
התבגרו של בפריחה ההומוסקסואל אולם

 הקונפליקט ראשית וזה להתבייש נאלץ תו
 עם כך ואחר עצמו עם קודם ההומו. של

 את להסתיר צריך הוא ממנה החברה
תשוקותיו.

 הוא הקיבוץ במיוחד• קשה היה מצבי
בכל המין וסטירילית. פוריטאנית חברה

הומוסקסו ויחסים טאבו הוא בקיבוץ לו
 עליו. מדברים לא שבכלל דבר זה אליים
 למרות תקיף באופי שניחנתי היה מזלי

 ועל בחברה מנהיג תמיד הייתי רגישותי.
אח של מאשר פחות היה שלי הסבל כן

 ההומוסקסואליים חברי רוב את במצבי. רים
חבר פעילות מכל יתגלו פן הפחד סילק
בדיכאון. ממש שקעו הם קצר זמן ותוך תית.

בצבא ריב1\ט2
 כ* מכדידותי יצאתי ראשונה ^
עד הופתעתי שהתגייסתי אחרי צכא. €

 בחורים או גבוהה, תרבותית רמה בעלי
המזרח. מעדות פרימיטיביים

 בתוקף נשלחתי בצבא השירות בזמן
 בחו״ל היותי בזמן לחוץ־לארץ. תפקידי
 שלי לחבר אזרחי בדואר מכתבים שלחתי

ש המכתבים אולם השתחרר שבינתיים
המכת כל את עיכבו צנזורה. עברו שלחתי

 קרא אחד יום אליו• ששלחתי שלי בים
 פנים בסבר אותי קיבל לשיחה. המפקד לי

 ״אני כך: בערך השיחה את ופתח יפות
מכת אבל הזאת. בבעייה בכלל לא.מתמצא

בהמ מימי.״ קראתי לא כאלה יפים בים
לע רוצה אתה ״אם לת אמר השיחה שך

 אבל להשתחרר. יכול אתה עניין מזה שות
ל יכול אתה אותך מכירים ואנחנו היות

 אחר ממילואים השירות. את ולסיים המשיך
 בהצהירך תרצה, אם להשתחרר, תוכל כך

הומו.״ שאתה
מ להשתחרר אותי לשכנע ניסה הוא

ל ניתן ״ההומוסקסואל בטענו: מילואים
 הוסיף הוא רגילים.״ מאנשים יותר סחטנות

 שחי גדול׳ בציבור שאתערב שככל וטען
ב נתון יותר שאני הרי רב׳ זמן יחד

הזאת. סכנה
 מ- ממילואים להשתחרר החלטתי לבסוף

 שמילאתי הרם התפקיד למרות אחת. סיבה
הומו שאני שניתגלה שאחרי הבנתי בצבא

 בשום יותר להתקדם אוכל לא סקסואל
 כתם זהו מימסדית. או ממשלתית פונקציה

התק כל בפני החוסם לעולמים בי שדבק
דמות.

גז\ גירוש
 אבל למשק. חזרתי הצבא חרי1<\

 כלפי שהיחס הרגשתי כשהגעתי מ־ד
במילו שהיה הצבא מן מישהו השתנה.

 ימים מספר עלי. סיפר משק בן עם אים
 המזכיר אלי פנה למשק, שהגעתי אחרי

הקי לחברה מתאים לא שאני לי והסביר
 מכה עבורי היתר. זאת לעזוב. ועלי בוצית
גדולה.
 בעלי שניהם אוניברסיטה. בוגרי הם הורי

ראו הם זאת עם יחד אולם אקדמאי, תואר

 למעשה קיבלתי שם המערבית. ולאירופה
 שאנשים ראיתי שלי. העצמי הביטחון את

ותפ מישרות ממלאים בגלוי, חיים מסוגי
 אינו איש ובמדינה. בחברה חשובים קידים

וב השני של במעשיו בוחש או מתעניין
 אדם עצמי את הרגשתי הראשונה פעם
קיום. זכות בעל

טפ מחוץ־לארץ שחזרתי אחרי שנתיים
ב לעבוד התחלתי פני. על המציאות חה

חשמ למוצרים בארץ ביותר הגדולה חברה
 עם בחברה בכיר לתפקיד והגעתי ליים

 עליתי שנים שלוש במשך גבוהה. משכורת
ה לתפקיד שהגעתי עד התפקידים בסולם

 הביעו הזדמנות בכל בחברה. ביותר בכיר
מעבוד רצונם שביעות את עלי הממונים

ו במשכורת בהעלאות אותה והוכיחו תי
הצלחה של שנים שלוש אחרי בתפקיד.
 חבר. עם חי אני כי להם נודע בעבודה
 לשיחה, לי קרא החברה של הכללי המנהל

 מצא הוא לחברה. עוד מתאים שאינני ואמר
 מיד ידעתי לכך. שונים נימוקים מיני כל

 העצמית הגאווה אבל אותי. מפטרים מדוע
עניינים מזה לעשות לי נתנה לא שלי

והלכתי.

נווברני יחנן אין
ברור היה הזה המיקרה הרי
ציבו חברה בשום להקלט אוכל שלא

 אס הסתדרותית, או ממשלתית פרטית רית,
באו אישית מבחינה עצמי את אסתיר לא
מוחלט. פן

ו עצמי עם ישר להיות ורציתי היות
רו שאני בצורה האישיים חיי את לחיות
 יש אומנם במסחר. לעסוק החלטתי צה,

הומוסק שהם הממשלתיות בחברות רבים
 אנשים זה. את מסתירים הם אבל סואלים

וב לצורך שלא כפולים חיים חיים אלה
מתמיד. עצום מתח

ה לגבי היחס הציבוריות החברות ברוב
 נטי־ על יוודע אם סובלני. לא הוא הומו

ש או מיד יפוטר הוא חייו דרך או תו,
ההומוסק־ של מצבו להתקדם. ממנו ימנע
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