זעם על היעדרות אוחנה מהצבעות בנושא
להט"ב" :העדיף משמעת על ערכים"
הקהילה הגאה זועמת בשעות האחרונות בעקבות היעדרותו מהמליאה של חבר
הכנסת ההומו המוצהר הראשון בקואליציה בעת ההצבעה על הצעות חוק לקידום
שוויון .אוחנה ניסה להסביר" :חברי הקואליציה אינם אדונים לעצמם"
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יממה לאחר היום לקידום זכויות קהילת הלהט"ב ,נדחו אתמול(רביעי) במליאת הכנסת שורה
של הצעות חוק לקידום זכויותיהם של הומואים ,לסביות ,טרנסג'נדרים וביסקסואלים .בין חברי
הכנסת שלא נכחו בהצבעות בנושא ניתן למצוא גם את ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד) ,שנכנס
לכנסת בסוף חודש דצמבר במקום השר לשעבר סילבן שלום ,כשהוא ההומו המוצהר הראשון
שנכנס לכנסת מטעם הקואליציה .היעדרותו עוררה זעם רב בקהילה הלהט"בית ,מאחר
שמדובר היה בחוקים מתונים יחסית בנוגע לסוגיה ,כמו איסור לשלוח ילדים מהקהילה לטיפול
המרה ,הכרה במשפחות שכולות של בני זוג מאותו המין ,ברית הזוגיות ועוד.
"זה ח"כ אמיר אוחנה מהליכוד .הוא חבר הכנסת ההומו מחוץ לארון הראשון של הימין .ברגעים
אלה ממש מתקיימות בכנסת הצבעות על חוקים למען הקהילה הגאה" ,נפתח הפוסט של אלון
לי גרין ,פעיל חברתי ,ששותף מאות פעמים" .חוקים כמו איסור לשלוח ילדים להט"בים לטיפולי
המרה או הכרה במשפחות שכולות מאותו המין .וחבר הכנסת אוחנה? הוא החליט להתקזז
ושנייה לפני שההצבעות התחילו ,הוא נצפה עוזב את המליאה .רק שתדעו איך נראית בושה".
ניב סוניס ,יו"ר משותף בחוג הגאה במפלגת העבודה ,אמר בשיחה עם וואלה" ! NEWS:מדובר
במעשה פחדני .הוא בגד בקהל המצביעים שלו .קמפיין הפריימריז שלו התבסס על העובדה
שהוא מהקהילה הגאה ויו"ר גאווה בליכוד .נראה לי שלמרות המשמעת הקואליציונית שלו,
צריכה להיות לו מינימום נאמנות לקהל המצביעים .הוא עצמו כתב בתגובה בפוסט בפייסבוק
שכל הצעות החוק טובות ,אז זה אומר שהוא העדיף את המשמעת הקואליציונית על הערכים
שלו ועלינו ועל הקהילה הגא ה".
עודד פריד ,לשעבר מנכ"ל האגודה למען הלהט"ב ומיוזמי יום זכויות הקהילה הגאה שנערך
שלשום בכנסת ,אמר כי "מצער מאוד שחבר הכנסת אוחנה ,שרק אתמול לקח חלק ביום זכויות
הקהילה הגאה בכנסת והביע את תמיכתו בקידום שוויון לקהילה ,לא הצביע בעד הצעות החוק
שזו בדיוק מטרתן" .לדבריו" ,איסור טיפולי המרה והכרה במשפחות שכולות להט"ביות אינן
עניין של ימין או שמאל ,וצריכות לזכות לתמיכה רחבה ,בוודאי מצד אלה שחווים את האפליה

בעצמם .הגיע הזמן שחברי הכנסת בקואליציה שתומכים בקהילה הגאה ישמיעו את קולם
במליאה ובהצבעות ,ולא רק בפייסבוק ובהצהרות".
אמרי קלמן ,יו"ר האגודה למען הלהט"ב ,התייחס גם הוא להחלטה" .אתמול קיימנו לראשונה
יום מיוחד בנושא זכויות להט"ב .יחד עם זאת ,את היום הזה סיימנו בתחושה מרה שמלווה
אותנו גם היום" ,אמר" .כי בניגוד להישגים היפים מהדיונים בוועדות ,הכנסת עצמה מורכבת
מרוב גדול של חברות כנסת שטובת הקהילה אינה לנגד עיניה .אנחנו נמשיך לפעול כדי לגבש
קואליציות של סיעות שיצביעו לטובתנו ולפעול בכלים שכן עומדים לרשותנו מול משרדי
הממשלה".
אוחנה ,בתגובה ,פרסם פוסט בפייסבוק ובו התייחס לנושא וניסה להסביר את עצמו" .זה לא
היה קל" ,כתב" .חברי קואליציה מחויבים למשמעת קואליציונית .הם אינם אדונים לעצמם .אין
בישראל כמעט חופש הצבעה ,ואין חופש היעדרות .רק אתמול התחלתי לכהן כחבר בוועדת
החוץ והביטחון ובוועדת הכנסת ,לאחר שחבר אחר בקואליציה הוצא מהן כי נעדר מהצבעות
במליאה".
הגולש אורי ברקת הגיב לפוסט של אוחנה וכתב" :נבחרת במקום שנבחרת ברשימה ,בזכות
זה שאתה מייצג את הקהילה הלהט"בית בליכוד .זה הכרטיס שלך ,זה מה שנתן לך את
התנופה להגיע למקום יחסית גבוה ברשימת הליכוד .זה לא אומר שזה הדבר היחיד שאתה
צריך או יודע לעסוק בו ,אבל בסוף זה מה שהכניס אותך לכנסת .וטוב שכך .להיעדר ,כן ,גם
אם בהסכמה ובאופן מסודר ,מהצבעות שהן קריטיות ומהותיות בנושא הקהילה שהכניסה אותך
לכנסת זה לא פחות מבגידה באמון שלהם .לא הכניסו אותך כי אתה רב ,או ביטחוניסט או
מומחה לכלכלה .הכניסו אותך כי אתה מייצג קהילה שנואשת שייצגו אותה סוף סוף בכבוד
הראוי לה .ואתה פשוט התחמקת ,בתירוץ של 'אני חייב כי זה החוקים' ,מהזדמנות נדירה
לעזור להם".
אז למה לא הצבעתי בעד .אתמול הודעתי לידידי יו"ר הקואליציה כי לא אוכל להצביע עם
הקואליציה נגד הצעות החקיקה הפרו-להט"ביות שהועלו היום למליאת הכנסת (לאחר שלא
עברו את הסכמת ועדת השרים לענייני חקיקה ,מה שמחייב את כל חברי הקואליציה להצביע
נגדן) .זה לא היה קל.
חברי קואליציה מחויבים למשמעת קואליציונית .הם אינם אדונים לעצמם .אין בישראל כמעט
חופש הצבעה ,ואין חופש היעדרות .רק אתמול התחלתי לכהן כחבר בועדת החוץ והביטחון
ובועדת הכנסת ,לאחר שחבר אחר בקואליציה הוצא מהן כי נעדר מהצבעות במליאה.

אבל ,ובניגוד למה שאמרתי מתחילת הדרך (כי אצביע עם הקואליציה אם דעתי לא תתקבל)
הרגשתי שאינני יכול להצביע נגד הקהילה ,נגד עצמי .עם כניסתי לכנסת ,הצעת החוק
הראשונה שהגשתי ,עסקה בתיקון לחוק העונשין ,שיביא להחמרת הענישה על תקיפת
טראנסג'נדרים/יות .על הצעת החוק הזו חשבתי עוד לפני כניסתי ,והגשתי אותה באמצעות
ידידי חה"כ יואב קיש כבר לפני מספר חודשים .
מאז וע ד היום אני וחברי מקיזים דם בניסיונות לאפשר להצעה הזו לעבור את ועדת השרים,
המקום האמיתי בו מוכרע גורלן של הצעות חוק .ההתנגדות מגיעה לא מכיוון הליכוד ולא מכיוון
כולנו .אמרתי מספיק .ומאז אנו מפעילים את כל היכולות הפוליטיות במטרה להצליח בכך.
בשקט יחסי ,כי זה לטובת העניין.
להציע הצעות חוק זה קל .להעביר הצעות חוק – נו ,זה עסק קצת פחות פשוט .קל וחומר
כאשר מדובר בהצעות חקיקה פרו-להט"ביות בקואליציה כזו .ודווקא יכולתי לברוח – ולא עשיתי
זאת .בניגוד לחלק מהטענות ששמעתי ,במהלך רוב הדיונים בנושא הצעות החוק הללו נכחתי
במליאה ,כיבדתי את הדוברות והדוברים ,האזנתי רוב קשב .יעידו על כך חברות וחברי הכנסת.
לא הייתי צריך להשתכנע ,באתי משוכנע מהבית .אף אחד ואחת לא ילמדו אותי על האפליה
נגד להט"ב ,עם כל הכבוד .חוויתי ועודני חווה זאת על בשרי .נאבקתי בדעות הקדומות
ובלהט"בפוביה כל חיי ,אני עושה זאת בהווה – ואעשה זאת בעתיד.
הצעות החוק הללו (מבלי להיכנס לניואנסים ,ודווקא יש כאלה) הן ברובן טובות ,צודקות ,נכונות.
"אז למה לא הצבעת בעדן"? ובכן ,ראשית ,כי התוצאה לא הייתה משתנה .אף הצעת חוק לא
נפלה על חודו של קול .אפילו את עצמה לא הצליחה האופוזיציה לגייס לטובת העניין .שנית ,כי
הייתי צפוי – ובצדק – לסנקציות ,כולל למשל – אפשרות של הוצאה מהועדות שאך אתמול
התחלתי לכהן בהן ,או הגבלות שונות על פעילותי הסיעתית/
שלישית ,כי אני חושב שהעלאת הצעות החוק הללו למליאה מתוך ידיעה מוחלטת שלא יעברו
– ***פוגעת במקרים רבים בקהילה ולא מסייעת לה*** .אדגים באמצעות חוק הפרשנות,
שדווקא לא עלה הפעם לדיון – אך עלה ונפל באותו האופן לפני מספר חודשים
ההצעה לתיקון חוק הפרשנות אומרת שבכל מקום בו אסורה אפליה ע"ב דת ,גזע ,מין וכו' –
גם נטיה מינית וזהות מגדרית תהיינה כלולות .הצעה טובה שהציע לראשונה ח"כ ניצן הורוביץ
ובהמשך ח"כ עופר שלח ,ובהמשך ח"כ יואב קיש.
כיום – במקרה של אפליה כזו ,ניתן לטעון בפני בתיהמ"ש – אשר צפויים לקבל את הטענה כי
אפליה כזו אסורה הגם שהדבר אינו כתוב מפורשות בחוק ,וזאת בהתבסס על פסיקות קודמות.
אך כאשר הצעה כזו עולה למליאה ונופלת ,יכול לטעון המפלה המעוול – כי אין לקבל פרשנות
כזו ,הרי "המחוקק אמר את דברו נגד הפרשנות ".וכך – רצה מי שרצה לברך (או להביך את

הקואליציה) אך יצא מקלל .בא לעזור – ויצא מזיק .כן ,אני עומד מאחורי מעשי .כן ,אני אפילו
גאה בהם .היה מצופה ממני להצביע נגד החוקים הללו ,ולא עשיתי זאת .
הגם אתה ברוטוס? בוגד .בושה בליכוד .נאלח .אופורטוניסט .אפס .עלוב (חסכתי לכם כמה) .
שלל ברכות שקיבלתי בהודעות פרטיות ,תגובות ,ממים ועוד .רוצים – מה רוצים? דורשים! –
את הכל כאן מיד ועכשיו! אבל תהליכים חברתיים לוקחים זמן .ולא ,לא הכל חקיקה .נבחר
ציבור יכול להביא את האמת שלו לידי ביטוי גם בדרכים נוספות.
אבל אני לא מתרגש ,ומבקש מכל מי שאוהבים אותי לא להתרגש עבורי .אתמול צויין יום זכויות
הלהט"ב בכנסת .השתדלתי להגיע לכל הועדות ולמליאה ,שם העברתי את המסר הבא .יהיו
עוד קשיים .יהיו מכשולים .אבל השיוויון – בוא יבוא.
כשאתם מביטים על המאבק של הקהילה הלהט"בית בפרספקטיבה של זמן ,ובהשוואה
למאבקים דומים אחרים – מאבקם של האפרו-אמריקאים לשיוויון ולחירות ,מאבקן של הנשים
לשיוויון ולחירות ,אין לי ספק בכלל – שזו לא שאלה של "אם" אלא רק שאלה של "מתי ".ובמעשי
– כולם – כולל אלה של היום – אמשיך לקרב את ה"מתי" המיוחל הזה ,לא משנה כמה מקלות
בגלגלים ינסו להכניס מימין ומשמאל ,מהקהילה או מחוצה לה.

