
היא גדלה בשכונה שחורה בקליפורניה ‰ גילתה 
את יהדותה אצל כומר בוותיקן ‰ למדה במדרשה 

דתית בבית וגן ‰ והבינה שלמרות קיום המצוות 
היא לא יכולה לוותר על אהבת הנשים ‰ עכשיו, 
כנגד כל הסיכויים חוגגת שרה וייל שנה ל'וומנז 

גאדרינג' ׂ)WG( - ערבי נשים שיזמה, בהם נפגשות 
מדי חודש לסביות חילוניות ודתיות, יהודיות 

וערביות, שמאלניות וימניות בפאבים בעיר 
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 הדס דרומר  צילום: רפי קוץ

 )29( וייל  שרה  של  החיים 
מתמדת.  בתנועה  נמצאים 

קלי של  בטבע  גדלה  ־היא 
בירושלים;  ונחתה  פורניה 
והרחיקה  פרנסיסקו  בסן  מוזיקה  עשתה 
עד לשורשים באיטליה; נולדה למשפחה 
אחרי  לאורתודוקסיה  ונמשכה  רפורמית 
שלמדה על היהדות מכומר. נדמה שאין 
תחום תרבותי, דתי או קהילתי שוייל לא 
נגעה בו - והיא עדיין ממשיכה לתפור את 

הקצוות של מסגרת חייה.
עכשיו היא מצליחה לחבר גם את הפאזל 

־הירושלמי המורכב של הקהילה הלהט"
בקית )לסביות, הומואים, טרנסקסואלים, 
ביסקסואלים וקווירים( בבירה. בדיוק לפני 
שנה התניעה לראשונה את ערבי ה'וומנז 
 ,)Women's Gathering( גאדרינג' 
את  לגבש  שנועדה  שלה  פרטית  יוזמה 
קהילת הלסביות בירושלים. אחת לחודש 

־נפגשות הנשים, כל פעם בפאב אחר, ומ
תוודעות זו לזו. עשרות לסביות, שספק 
רב אם היו מכירות בדרך אחרת, יושבות 

על כוס בירה ונחשפות לנשים אחרות. 
פה  נרשמו  כבר  כאלה  גיבוש  יוזמות 
בעבר, אך כולן היו תקופתיות. אולי נוסחת 
ה'וומנז גאדרינג' )WG בקיצור( ממשיכה 

־לבעוט בזכות זה שווייל, אישיות מורכ
בת בעצמה, מצליחה לחבר בין כל הנשים 

־שמגיעות מרקעים שונים בתכלית - מפ
ללסביות  ועד  ואנרכיסטיות  מיניסטיות 

החיות בקהילה דתית מסוגרת.

במסעדת  תתקיים  הקרוב  רביעי  ביום 
חגיגת  יהודה  מחנה  שוק  שליד  באשר 
השנה ל־WG. אך לוייל לא קשה להיזכר 

בימים הקשים שקדמו להקמתו.
־"בכל פעם שרציתי להיות בסביבה לס

בית ולהרגיש שאני באמת יכולה להיות 
לנסוע  נאלצתי  לסבית,  באווירה  עצמי, 
לתל אביב", היא מספרת. "הלכתי בעיקר 
למסיבות של 'דנה וענת' )צמד מפיקות 
של אירועים ללסביות; ה"ד(. התמלאתי 
השראה ממה שהן בונות בתל אביב. בכל 
ערב יש אירוע ללסביות, כמו גן עדן של 
גייז. אבל למרות שמאוד נהניתי במרכז, 
הרגשתי  לא  לבד.  הרגשתי  בירושלים 
שיש קהילה ירושלמית שאני חלק ממנה. 

ופתאום עלה לי הרעיון לייסד אחת".
־כשבראשה המודל של 'דנה וענת', שה

תחילו בארגון אירועים קטנים לחברים 
החליטה  וייל  להצלחה,  בהדרגה  וגדלו 
שלה  הירושלמיות  החברות  את  להזמין 
למעלה  הגיעו  הראשון  "לערב  להכיר. 
שגם  "הבנתי  מתגאה.  היא  איש",  מ־50 
לסביות אחרות מרגישות צורך בקהילה, 

שאני לא לבד".
אחת המשתתפות ב-WG אומרת כי היא 
התחדשות  מסמלים  שהערבים  מרגישה 
בקהילה הלסבית המקומית. "פעם בשבזי 

־עמדנו בחוץ וקפאנו כי היה מפוצץ בפ
נים ולא היה מקום", היא מספרת. "בפעם 
השנייה הגעתי לאירוע בשוק והיה ממש 
מגניב כי לא הכרתי כמעט אף אחת אבל 

־היה מדהים לראות שיש כל כך הרבה לס
ביות בעיר. היה ערב מקסים, כולן ישבו 
בפינות שונות והאווירה היתה נעימה. לא 
זכור לי שהגעתי למפגשים מהסוג הזה 
נינוח  מאוד  היה  הערבים  בשני  בעבר. 
וברור שכולנו באנו כדי לראות מי עוד 

מגיעה".

לך לך
WG נולד למעשה בקלי־  הסיפור של

פורניה שבארצות הברית. "היתה לי שם 
ילדות מאושרת", מספרת וייל. "שיחקתי 
סלעים,  היו  שלי  הצעצועים  הטבע.  עם 
מאוד  קשר  לי  הקנה  זה  ונהרות.  עצים 

עמוק לדברים חיים".
הסביבה שבה גדלה היתה כמעט ריקה 

־מיהודים. המשפחה המורחבת לא התרכ
זה במקום אחד והתלישות מהזהות, העבר 
והשושלת היו מנת חלקה של וייל במשך 

שנים ארוכות.
־"המשפחה של אבי הגיעה לארצות הב

דורות,  שני  לפני  ומליטא  מפולין  רית 
וכל מי שנשאר באירופה נספה בשואה", 

־היא מספרת. "הוריה של אמי הגיעו מצר
פת ואוסטריה. גם במקרה שלהם את שאר 
המשפחה הרגו הנאצים. לא ידעתי כלום 
על היהדות מלבד העובדה שאני יהודיה. 
הסבים והסבתות משני הצדדים העדיפו 
לא לפתוח את הנושא וזה הגיע לידי כך 
שאפילו לא ידעתי שהפסוק 'מזמור לדוד, 

מתהילים.  לקוח  אחסר'  לא  רועי  השם 
חשבתי שזאת תפילה נוצרית - עד כדי 

כך הייתי מנוכרת מהיהדות". 
־היא למדה בבית ספר קהילתי רב־תרבו

תי בשכונה שרוב דייריה שחורים. "היתה 
אפרו־אמרי של  גדולה  אוכלוסייה  ־שם 

מזהיר,  לא  סוציואקונומי  במצב  קאים 
ממוצעות  ממשפחות  אנשים  היספנים, 
והמסורת  הגזע  על  שמרו  כולם  מאוד. 
שלהם ואני הייתי יהודיה. לא השתייכתי 

הכ בקבוצת  קהילה.  לאף  מקום,  ־לשום 
ולחברה  היחידה  הלבנה  הייתי  דורסל 
הראשונה שלי קראו ג'מילה. המפגש שלי 
עם כל התרבויות והשוני גרם לי לרצות 
להבין מי אני. אני לא אפרו־אמריקאית, 
לא היספנית, לא אסייתית ולא נוצרית 
זה לא  זה אומר? את  יהודיה. מה  - אני 

ידעתי".
־משם התגלגלה וייל לברנדייס, האוני

ת בבוסטון שרבים מה־ יברסיטה היוקרת
סטודנטים הלומדים בה הם יהודים. כבר 
בתחילת הסמסטר הגיע הטוויסט. "היתה 

הגי אנשים  ומאות  ישראל  נגד  ־הפגנה 
וייל. "ליהדות שלי לא היה  עו", נזכרת 
אז תוכן מלבד כמה מנהגים וקשר עמוק 
ידענו שזה הבית שלנו, כך  ישראל.  עם 
שכשראיתי את ההפגנה הזאת בברנדייס 
הזהות  נגד  יוצאים  שהמוחים  הבנתי 

היהודית שלי".
שווייל  הראשונה  הפעם  גם  היתה  זו 
יצאה מבית הוריה ומאז החיפוש העצמי 

4.1.201327   ˆ   ידיעות ירושלים   

שלה לא פסק. "עזבתי את האוניברסיטה, 
נסעתי לסן פרנסיסקו והתחלתי לנגן", 
במסע  הראשון  הצעד  את  משחזרת  היא 
הגדול שלה. "הופעתי, הפקתי אלבום וכל 
המוזיקה  הזמן המשכתי לחפש משמעות. 
בודדה  מאוד  הייתי  אבל  מאוד,  לי  עזרה 

בסן פרנסיסקו ומאוד אתאיסטית.
־"ואז עברתי חוויה שאני לא יכולה לה

ואפשר   - הנגינה  באמצע  פתאום  סביר. 
לשמוע את זה באחד השירים שהקלטתי - 

־הרגשתי טעם מסוים של התגלות. הרגש
תי שמישהו מדבר אלי ואומר לי משהו, לא 
אפרט מה זה היה, אבל זה היה במשמעות 

של 'לך לך'".

פינגווינים בבית וגן
תנ"ך  ספר  פתחה  לא  אז  שעד  וייל, 
)"ראיתי בו קובץ של סיפורים בעייתיים 
לא  אנשים"(,  להרבה  סבל  שגרמו  מאוד 
הבינה עד כמה המסע שהחלה היה תנ"כי 

־ביסודו. היא הניחה לבעירה הפנימית לפ
רוץ את מסגרת החיים הנוחה ונסעה לחפש 
אחרי מלח־ "את שורשיה דווקא באיטליה. 
מת העולם השנייה, המשפחה של אמא שלי 
הגיעה לאיטליה", היא מספרת. "סבא שלי 
שאמא  כך  במסווה,  סי־איי־איי  סוכן  היה 
שלי גדלה ברומא בידיעה שהיא נוצרייה. 
רק בנערותה גילו לה שהיא יהודייה. הבנתי 

שהחיפוש שלי אחרי המקור צריך להתחיל 
ברומא, אז טסתי לשם. למדתי איטלקית, 
פילוסופיה ודתות באוניברסיטה שנמצאה 

מרחק 15 דקות הליכה מהוותיקן".
כומר.  דווקא  היה  ליהדות  שלה  המורה 
שמה  לווייל  שהסביר  הראשון  היה  הוא 
הוא  הדתות  מיתר  היהדות  את  שמבדיל 
קיום המצוות. "פתאום קלטתי שהדגש הוא 
על העשייה, לא על האמונה בלבד", היא 
אומרת. "לא חשבתי שמתאים ללמוד על 
אחר  ממישהו  או  מכומר,  לעומק  היהדות 
שלא מקיים אותה. רציתי להגיע לישראל 

וחיפשתי סמינרים באינטרנט".
למד וייל  את  חיברו  ברשת  ־החיפושים 

לא  כך  כל  "הייתי  הדתית.  'נשמת'  רשת 
־מחוברת שאפילו לא זיהיתי שהנשים בת

מונות שבאתר היו דתיות. לא הכרתי את 
הסימנים המבדילים בין דתייה לחילונית", 
ב־2005  לירושלים  "הגעתי  מספרת.  היא 
ומצאתי את עצמי בחורה צעירה באמצע 
חולצה  ועם  קרועים  במכנסיים  וגן,  בית 
ידעתי  לא  מהכתפיים.  שנופלת  פתוחה 

־איפה אני נמצאת. מעולם לא הייתי מוד
עת לעולם החרדי. שאלתי את עצמי מי כל 

ה'פינגווינים' האלה?"
את  בשמחה  קיבלו  במדרשה  המארחים 

הת הראשונה  בשבת  וכבר  החדש  ־הרכש 
בקשה וייל לשאת דבר תורה. "לא ידעתי 
מה זה בדיוק. אמרו לי לספר סיפור", היא 

־נזכרת. "סיפרתי להם על המחקר שעשי
תי באוניברסיטה על הרעיון של טעות - 
היכולת לטעות וטעות כמניע בסיסי וחיובי 
הרב  אלי  ניגש  לדבר  כשסיימתי  לחיים. 
ואמר, 'אנחנו חייבים ללמוד ביחד'. פגשתי 

־אותו בבית המדרש והוא פתח בפניי תל
־מוד, קובץ ספרים שמעולם לא ראיתי. הת

חלנו לקרוא במסכת גיטין. כתוב שם 'אין 
אדם עומד על דברי תורה אלא אם כן נכשל 
בהם'. פתאום נחתה עלי ההכרה שהרעיון 
שלי למחקר, שחשבתי שהוא אדיר, נכתב 

כבר לפני אלפיים שנה בתלמוד". 

בחזרה לחיים
החיפוש המשיך ושורשיה של וייל היכו 

כיתוב תמונה בנרקיס בלוק מדיום  |  צילום: שם הצלם

חיי 
וייל. "לא יכולה לעזוב שום חלק בי" )למטה: מארועי הליין( 

"אנחנו רוצים לבנות 
מקום ללסביות 

ולחבריהן. זה לא 
מועדון אקסקלוסיבי, 
אלא כזה שמכיל את 

כולם. אנחנו חלק מכל 
הקהילה הירושלמית, 

לא מסתגרים בגטו"

שרה
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ביותר  הרגיש  במקום  הפעם   - שוב  בה 
לפני  "יומיים  השואה.  ולמשפחתה:  לה 
שהייתי אמורה לחזור לאיטליה נכנסתי 
לשיעור של הרב חנוך טלר, שסיפר על 
הרגשתי  "תמיד  וייל.  נזכרת  השואה", 
מחוברת לשואה. מגיל צעיר חלמתי שאני 
חוזרים  האלה  והחלומות  בשואה  ילדה 
שוב ושוב. הרב סיפר סיפורים שששמענו 

־הרבה כמותם, על אנשים במחנות שיד
עו שהם עומדים למות - אבל כשמישהו 
שלו  היומית  הלחם  מנת  את  קיבל  לא 
היו כאלה שחתכו עבורו חתיכה מפיסת 

האוכל שלהם.
הוא אמר  "הרגשתי שהוא מדבר אלי. 
גיבור כעל  שאנחנו רגילים לחשוב על 
אדם חסר פחד שמכניע את אויביו, אבל 
אנושי  להישאר  היא  היהודית  הגבורה 
גם מול חוסר אנושיות. פתאום נפלה בי 
ההבנה שכל החיים שלי הכרתי רק עולם 

־אחד, העולם המערבי. השפה שלי, ההגד
רות של המילים שלי - אינן שלי. הבנתי 

־פתאום שיש עולם יהודי עם שפה, היס
טוריה ויקום מחשבתי שלם משל עצמו, 
אבל אני לא יכולה להכיר אותם כי אני 

תקועה בהגדרות שלי". 
מסתיים  התהליך  כידוע,  לך',  וב'לך 
במהפך. "הרגשתי שאם אני באמת רוצה 
להבין מה זה אומר להיות יהודי אני חייבת 
ללכת מעבר לכל מה שאני חושבת שאני 
יודעת. אפילו הדברים הכי בטוחים, כמו 
המיניות שלי. יצאתי מהארון בגיל 14, 
הייתי מאוד פתוחה והיו לי לא מעט בנות 
חייבת  אני  זה  על  שאפילו  ידעתי  זוג. 
להטיל ספק. על הכל. הלכתי עד הסוף. 
לעולם  עצמי  את  לפתוח  רציתי  מאוד 
אחר. להיפתח למקום, לזמן ולעולם שלא 

־יכולתי לחשוב עליו. הייתי חייבת להת
־נתק מעצמי וכבר נמאס לי מעצמי. רצי

תי לצרף את עצמי למשהו שונה וקיבלתי 
־את האומץ לכך מאותה טעימה של הת

גלות בשיעור של הרב. עם ההכרה הזאת 
ידעתי שאין לי דרך חזרה".

היא  ויתרה.  וייל  החזרה לאיטליה  על 
נכנסה לסמינר ולמדה בו שנתיים. "גרתי 
ולא  למדתי  התפללתי,  הרוחני.  בעולם 
מסבירה.  היא  אחר",  דבר  שום  עשיתי 
והבנתי  מההיי  ירדתי  וחצי  שנה  "אחרי 
עם  להיות  בעולם,  לחיות  חייבת  שאני 
לטפל  להתפרנס,  והחברים,  המשפחה 
בחשבונות. אז גם חזר הנושא של הזהות 
המינית. מאוד ניסיתי לשנות את עצמי, 
לא רציתי להישאר לסבית, אבל הבנתי 

שאני לא יכולה להשתנות.
השירים  שלאחד  הבנתי  בדיעבד  "רק 
הייתי  כשלא  פרנסיסקו,  בסן  שכתבתי 
דתייה בכלל, יש אותה משמעות כמו חלק 
בתפילה. כתבתי בשיר 'טהר לבי ואעבוד 
אותך באמת', וזאת הקבלה ל'וטהר לבנו 
שיש  יודעת  אני  היום  באמת'.  לעבדך 

אלוהים, כי חוויתי אותו".
־הרגשת בזמנו שזה מסתדר עם הב

חירות שלך?
"היחסים שלי עם אלוהים לא תלויים 
מה  בפוליטיקה.  או  מסוימת  בתרבות 
עד  עמוק  בי  ונגע  אישי  היה  לי  שקרה 
שלא יכולתי לעזוב אותו. היחסים שלי 
בחיים.  לי  חשובים  הכי  אלוהים  עם 
היהדות שלי, הקשר עם העם שלי, עם 
לא  שאני  יודעת  גם  אני  ישראל.  ארץ 
יכולה לעזוב את הביטוי הטבעי והכל כך 

אני של הרצון שלי להיות ביחסים. 

"אני יכולה להיות ביחסים עם גברים, 
נשים.  עם  כמו  עומק  באותו  לא  אבל 

־פה אני מוצאת את האפשרות הכי גדו
עם  לה באמת להעתיק את הקשר שלי 

־אלוהים לאדם אחר. אני לא יכולה לע
זוב שום חלק בתוכי אם אני רוצה להיות 
מתנה,  הכל  כולי.  את  ולקבל  אמיתית 
הכל הגיע כדי שניקח אחריות עליו. אז 
אני חייבת לקחת אחריות על הבלגן הזה 
שקוראים לו החיים שלי ולנסות שילוב 
כלשהו. כיום אני מוצאת את עצמי בין 
העולם החילוני לדתי, אבל מגדירה את 

עצמי דתייה.
"אני יהודיה שומרת מצוות. אני תמיד 

וב ביום  בשאלה  חוזרת  שאני  ־אומרת 
אני  בחיפוש.  הזמן  כל  בלילה,  תשובה 
בקשר עם משהו שאי אפשר לתאר. כל 
פעם שאני חושבת שתפסתי משהו, אני 
חייבת לשבור את זה. זאת הדרך הדתית 
שמצאתי, להיות כל הזמן במאבק, לעולם 
לא במנוחה, לא בשלווה, כל הזמן פתוחה 
לדברים חדשים ומחויבת מאוד להלכה. 
אני חושבת שהעיקר זה המצוות. הביטוי 
האוניברסלי של המצוות הוא האתיקה". 

"ירושלים פרנדלי"
וייל, סטודנטית לתואר שני במחשבת 
פרמטה  העברית,  באוניברסיטה  ישראל 
 .WGאת המורכבות הפרטית שלה גם ל־
אם היא בתנועה, כך צריך להיות גם ה־

 .WG
"אחד הרעיונות של ה־WG הוא לעבור 
בין מקומות בילוי בירושלים, כי זה בונה 

־מרחב של פאבים ומסעדות שידוע שמ
קבלים בהם להט"בים", היא אומרת. "זה 
הופך את ירושלים כולה, או לפחות את 
מרכז העיר, לאזור גיי פרנדלי. התחלנו 
שבזי,  סלון  למקווה,  המשכנו  באוגנדה, 

־הווידיאו וקזינו דה־פריז, וזה ימשיך לה
תגלגל. אם זה אפשרי בתל אביב, למה 

לא בירושלים?
־"הרבה אנשים ניסו לעשות משהו בי
־רושלים, אבל אחת הסיבות שלא הצלי

חו היא כי הם ניסו להעתיק את המודל 
התל אביבי. ירושלים שונה ומיוחדת, יש 
בה דגש על רוחניות ואולי גם צניעות. 
החיים פה לא מרוכזים סביב מסיבות או 
אירועי תרבות, אלא יותר סביב משפחה, 
יותר אינטימיים. ירושלים מורכבת יותר 
בגלל כל הקהילות שגרות בה - יהודים, 
העולם.  מכל  ועולים  נוצרים  מוסלמים, 
יותר כבד לחיות פה, יותר רציני. אנשים 

פה יותר בעניין של לדבר.
"גם הקהילה הלסבית פה לא הומוגנית. 
היא מורכבת מספקטרום רחב מאוד של 
רגל  יש  שלי  גם  מרגישה  אני  אנשים. 
ירושלים  את  אוהבת  אני  עולם.  בכל 
בגלל ששוני שיש בה. אנשים מגנים על 
האישיות הייחודית שלהם ולא ממהרים 

־להתמזג עם אורחות חיים ותרבויות שו
נות. הם רוצים להיות שונים וזאת המהות 
מקום  לבנות  רוצים  אנחנו   .WGה־ של 

־ללסביות ולחבריהן. זה לא מועדון אק
כולם.  את  שמכיל  כזה  אלא  סקלוסיבי, 
הירושלמית,  הקהילה  מכל  חלק  אנחנו 

לא מסתגרים בגטו".
הנשים  ערבי  לארגון  ועמיתיה  וייל 
את  שמייחצנת  בוטרימוביץ  אילנה   -
אביטבול  דיוויד  הגרפיקאי  האירועים, 
שמעצב את ההזמנות והצלמת אל יהלום 
הכל  מפיקים   - הערבים  את  שמתעדת 
בהתנדבות. לאור ההצלחה של המסיבה 
שערכו לאחרונה ב'מקווה' מתכננות וייל 
מדי  שיארח  ליין  להפיק  ובוטרימוביץ 
 WGחודש תקליטניות ויעניק לערבי ה־

גוון מסיבתי יותר.
־"מדובר רק בכמה עשורים שגייז יכו
־לים לחיות בתור עצמם בקהילות", אומ

רת וייל. "זה רק מזכיר לנו שאנחנו בני 
בירו במיוחד  פתוח,  באופן  לחיות  ־מזל 

שלים שהיא עיר מרכזית לשלוש דתות, 
וכולנו איכשהו מצליחים לחיות יחד. מה 
רבגוניות  זה  בירושלים  בונים  שאנחנו 
אמיתית, הערכה של השונות של האדם 
שלידך. גם אם אני לא מבינה אותך זה 
לא אומר שאנחנו לא יכולות לכבד זו את 
זו, לשבת יחד ולשתות. ב־WG יושבים 
שם  עושים  אנחנו  שונים.  מאוד  אנשים 

שלום".

"התפללתי, למדתי 
ולא עשיתי שום דבר 
אחר. אחרי שנה וחצי 
ירדתי מההיי והבנתי 

שאני חייבת לחיות 
בעולם. אז גם חזר 
הנושא של הזהות 

המינית. מאוד ניסיתי 
לשנות את עצמי, 

לא רציתי להישאר 
לסבית, אבל הבנתי 

שאני לא יכולה 
להשתנות"

מסיבות ה־WG. "אנחנו עושים שם שלום" | צילומים: אל יהלום

"אני יכולה להיות 
ביחסים עם גברים, 

אבל לא באותו עומק 
כמו עם נשים. פה אני 

מוצאת את האפשרות 
הגדולה להעתיק 

את הקשר שלי עם 
אלוהים לאדם אחר"

וייל. "אני תמיד אומרת שאני חוזרת בשאלה ביום ובתשובה בלילה" )מימין: ההזמנה למסיבה | עיצוב: דיוויד אביטבול(


