
ה
וו

א
ג

גאווה | גיא ארליך

נשואות פלוס 
לסבית נשואה בארון? את לא לבד, מתברר
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"דרושים באזור הצפון נציגים לקופת חולים מכבי" 
)LooK&Gross(

זה לא סוד שבשנים האחר "קל" ראיון יותר  הרבה  רונות 
 – ושבכלל  מבעבר,  מהארון  לצאת 
ליותר  זוכה  הלהט"בית  הקהילה 
ִנראות והכרה משנה לשנה, ויעידו על 

רכך גם מצעדי הגאווה, שהפכו מהת
שינקין  בגינת  מצומצמת  רכזות 
לאירוע המוני שמתקיים בלב הערים 
הגדולות. ועם זאת, גם בתוך קהילת 

רהלהט"ב יש עדיין קבוצות שאינן זו
כות לחשיפה מספקת. אחת מהן היא 
הקבוצה של לסביות בארון הנשואות 
באתר  בפורום  הן  שמיוצגת  לגבר, 
והן בקבוצה ממשית הנפגשת  תפוז 

רבתל אביב )וגם בחיפה( אחת לשבו
עיים. אירית א. נהר, שהתגרשה לפני 
כחמש שנים והחליטה לצאת מהארון, 
הפורום  מאחורי  שעומדת  זו  היא 
והקבוצה. "תהליך הגירושים והיציאה 
מהארון היה לא פשוט", מספרת נהר, 
"במיוחד היות שהיו מעורבים בו גם 

רשלושת ילדי, וכשעברתי אותו הבנ
תי שאני לא היחידה, ושיש עוד נשים 
סיטואציה  באותה  שנמצאות  רבות 

רכמוני. זו היתה המוטיבציה שלי לפ
תוח את קבוצת התמיכה המיועדת 

רלנשים נשואות, שמגלות בשלב כל
שהו של חייהן שיש בתוכן גם משהו 
הזה מייצר  שנמשך לנשים. הגילוי 

רקונפליקט מאוד קשה, שמלווה כמו
בן בתחושות של חרדה ואשמה, ודרך 
הקבוצה קיוויתי לסייע לאותן נשים 

שנמצאות במצב דומה למצב שלי".
"לאחר שפתחתי את הקבוצה", היא 
פשוט  לא  שזה  "הבנתי  ממשיכה, 
עבור נשים נשואות שנמצאות בארון 
להגיע למפגשים כאלו, ושחלקן כלל 
לא מעזות לדבר על התחושות שלהן 
עם אנשים אחרים פנים מול פנים, 

רואז נולדה המחשבה על פתיחת הפו
רום, שמאפשר לכל אחת להתחבר 
מהמחשב שלה ומהבית שלה לקבוצה 
רחבה של נשים כמוה. פניתי לאתר 

רתפוז והצעתי להם לפתוח את הפו
בשתי  ההצעה  על  קפצו  והם  רום, 

ידיים. הפורום פועל כבר כשנה".
היתה  העניין,  מורכבות  ולמרות 

היענות גדולה?
ר"זה לקח זמן, שכן יש המון נשים שנ

כולן,  לא  אך  הזה,  בסטטוס  מצאות 
,כאמור מוכנות עדיין לדבר על הער

ניין - אך לאט לאט נוצרה קבוצה די 
רמכובדת של נשים. בשנתיים האחרו

נשים  קיבלתי טלפונים מכר60  נות 
רשהגיעו אלי וביקשו לקחת חלק בק
רבוצה או בפורום, ומובן שיש עוד הר

בה נשים אחרות שלא מעזות עדיין 
לעשות את הטלפון הזה. מובן שיש 
בתוך  גם   – למודעות  גם  חשיבות 

רהקהילה – לקבוצה ולפורום. ככל שה
קבוצה והפורום מקבלים יותר חשיפה 
ויותר אנשים שומעים עליהם, אז גם 
שעברה  בשנה  גדל.  הפניות  מספר 
ממש נאבקתי על קיומה של הקבוצה 

ועל 'גיוס' משתתפות, והשנה המצב 
כבר לגמרי אחר".

אילו נשים מגיעות למפגשים הללו?
"רוב הנשים שמגיעות למפגשים של 
קבוצת התמיכה עדיין נשואות, וזה 
הצורך  רק  בעבורן.  בעייתי  מאוד 
להמציא בכל פעם איזה סיפור כיסוי 
נטל  הוא  למפגשים  מגיעות  כשהן 
התגרשו,  נשים שכבר  גם  יש  כבד. 

רוהן מגיעות לקבוצה כדי לקבל תמי
כה בדרכן החדשה, ויש נשים שתוך 
כדי פעילות הקבוצה החליטו לצאת 
מהארון ולעזוב את הזוגיות הקודמת 
שהיתה להן. שינוי הסטטוס הזה אינו 

רפשוט, ויש לו מגוון עצום של השל
וכמובן  רגשיות  כלכליות,   – כות 
משפחתיות. המצב הזה מעורר המון 
חששות ופחדים בקרב אותן נשים, 
ומטרת הקבוצה והפורום היא לסייע 

רלהן בהתמודדות הזו. חשוב לי להד
גיש כי האג'נדה של הקבוצה אינה 
יש  להתגרש.  הנשים  את  'לדחוף' 

רהמון נשים שאינן יכולות – מכל מי
ני סיבות – להתגרש, ואין שום כוונה 
'להכריח' אותן לעשות זאת. המטרה 
אינה לומר שיש רק דרך אחת, אלא 

רלהכיל את המורכבות של המצב ול
ממנו.  התחושות שעולות  בכל  דון 
הרבה נשים חשות אשמה על כך שהן 

רבוגדות בבני זוגן, במשפחתן, בילי
נשים  עם  הזה  המפגש  ודרך  דהן, 
שנמצאות במצבים דומים יש איזה 

רניסיון לסייע ולתמוך, להראות שכו
לנו נמצאות יחד באותה הסירה".

יש גם נשים שמגיעות בידיעתם או 
בתמיכתם של בני זוגן?

"כן. לפעמים הבעל מודע לצעד הזה 
ואף תומך בו, אך עם זאת – גם אם יש 
תמיכה מתוך המשפחה, תמיד מדובר 

רבאיזו רעידת אדמה של התא המשפ
חתי. אנחנו מקבלות לתוכנו כל אחת, 
מקום  לייצר  כאמור,  היא,  והמטרה 
המעיק  הסוד  על  לדבר  שמאפשר 

הזה".
מה אופי הפעילות במפגשים?

"מדובר במפגשים שמתרחשים אחת 
לשבועיים, בחסות עיריית תל אביב, 
שבהם אנו בעיקר מדברות ומשתפות 

רזו את זו בחיים, בקשיים וכו'. לפע
מים נשים מתחילות לכתוב בפורום, 

רואחרי זמן מה אוזרות אומץ ומתחי
רלות להגיע למפגשים. עם הזמן הק

שרים בין חברות הקבוצה נעשו מאוד 
רהדוקים, והן נפגשות גם מחוץ לש
רעות הפעילות הפורמליות של הק

בוצה. בשביל לצאת מהארון צריך 
כשזו  וכמה  כמה  אחת  על  תמיכה, 
שהקבוצה  מה  וזה  הסיטואציה, 
של  אווירה  ממש  כאן  יש  מייצרת. 
חברות, ולפעמים אפילו נוצרים גם 

קשרים זוגיים בין המשתתפות".
האם לדעתך התופעה הזו של נשים 

־נשואות שמגלות שהן נמשכות לנ
שים היא באמת הרבה יותר שכיחה 

ממה שנדמה לנו?
ר"אני חושבת שמיניות של נשים גמי

שה הרבה יותר מזו של גברים, ויש 
הרבה נשים שנמצאות במקום כלשהו 
על הרצף הלסבי. אני חושבת שגברים 
הרבה יותר מחוברים למיניות שלהם, 
כיוון שהם אלו שנתפסים כסובייקט 
שמחונכות   – לנשים  ואילו  החושק, 

רלהיות האובייקט הנחשק – לוקח הר
המיניות  את  לגלות  זמן  יותר  בה 

רשלהן. יכול להיות שהיום לנשים הצ
עירות כבר הרבה יותר קל, אך לנשים 
מודלים  היו  לא  יותר  המבוגרות 
וכך  היום,  נשיים/לסביים כפי שיש 
האופציה הלסבית נותרה סמויה זמן 
רב. בגדול, אני חושבת שהפוטנציאל 
שיש לקשר בין שתי נשים רב יותר 
מהמימוש שלו. צריך לזכור שהנשים 

רהנשואות חוות הדרה כפולה, הן מה
מהקהילה  והן  הסטרייטית  קהילה 
אותן  מקבלת  תמיד  שלא  הלסבית, 
באופן מיידי, מה שמייצר תחושה של 

חוסר שייכות לשתי הקבוצות".
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