
מולי שמר-אלדר
יליד גני טל. בוגר המכינה הקדם-

צבאית בעלי. קמב״ץ גדוד יס״ר 
במילואים. נשוי לתומר ואב לנועם.

“רק כשהרב אליו הלכתי להתייעץ בחשאי 
המליץ לי להתנדב ברחיצת קשישים 

סיעודיים כדי לפתח סלידה מגוף של גבר, 
רק אז נפל לי האסימון שלא תופסים בכלל 

את העניין. מתי תבינו - זה לא רק הגוף, 
זו הנפש! מאותו רגע הפסקתי להתבייש 

באהבה שלי”.



דן עוזיאל
יליד באר שבע-עומר. בוגר ישיבת 

מקור חיים. שירות צבאי בחיל 
תותחנים, הסדר בית אורות. בן זוג 

לדרור.

“מנחה של יום כיפור. הגבאי קורא לי 
להגביה את ספר התורה. אני מגביה 

ומתישב. כשהספר בחיקי  אני מאזין ליונה 
שמנסה לברוח מהקב”ה, ולפתע זה מכה בי. 

חשבתי - זה מי שאני, כך נבראתי ואני לא 
מתכוון לנסות לברוח ממנו יותר!

מיד אחרי כן חשבתי ששני דברים יש 
לעשות; אעשה כמיטב יכולתי להשאר 

מחובר לה’ ושאני מוכרח לספר להורים”.



פייגי שטרן
ילידת תל אביב וחיה בבני ברק. 

בוגרת החוג למדעי המדינה ותקשורת 
באוניברסיטת בר אילן. עיתונאית 

מתחילה ואחראית תחום תקשורת 
בארגון ‘בת קול’.

“כשהייתי נערה צעירה, היתה לי תמונה 
מנטלית של איך החיים שלי עומדים 

להיראות; התמונה הזו העציבה והפחידה 
אותי. לא ידעתי לאן לפנות. הנחתי שאני 
ה”דוסית” היחידה שמתמודדת עם נטיה 

מינית שונה. המשרה המלאה כ”שומרת סוד”, 
גבתה ממני מחיר נפשי ורוחני גבוה: בדידות, 
דיכאון, שנאה עצמית גדולה, וחוסר אמונה - 

בעצמי ובקב”ה.
כשגיליתי את הקבוצות הדתיות של איגי 

ואת בת קול מצאתי גם כוחות גדולים שלא 
האמנתי שהיו חבויים בי. היום אני גאה 

לתרום חזרה לארגון שנתן לי כל כך הרבה. 
מאדם שהרגש הבסיסי שמנחה אותו הוא 
בושה הפכתי לאדם עצמאי ומלא ביטחון. 

היום האמונה שלי בקב”ה ובדרך שהוא מתווה 
לי חזקה מאי פעם”.



זהורית שורק
בת 40. בוגרת אולפנת צביה. שירות 

לאומי כמדריכת טיולים בחברה 
להגנת הטבע. חברה בבית הכנסת 

‘יחד’ וממייסדי ‘קהילה דתית גאה’. 
יו”ר המטה הגאה במפלגת ‘יש עתיד’. 

נשואה ללימור ואם לשניים.

“‘ביום שהבנתי שאני לסבית דתיה, חשבתי 
שאני היחידה בעולם, שאין עוד נשים 

כמוני. ערב אחד כתבתי בגוגל; ‘לסביות 
דתיות’. התוצאה הראשונה הייתה “בת קול 

– לסביות דתיות”. התחלתי לקרוא. 
הנשים כתבו שם בדיוק על ההתלבטויות 

שלי, על החששות, על הרצון לגשר בין 
הזהות הדתית לזהות הלסבית, על הפחד 

העמוק מתגובת ההורים, האחים והחברים 
וגם על איך ממשיכים מכאן. יצרתי קשר 

עם הארגון וכעבור כמה ימים הוזמנתי 
למפגש שהתקיים בבית פרטי.

כשנכנסתי הרגשתי שהגעתי הביתה”.



גידי גרונברג
יליד רמת גן. בוגר התיכון הדתי 

“במעלה” וגרעין יחיעם בני עקיבא. 
שירות צבאי בחיל החינוך והנוער. 

מייסד הקבוצות לנוער דתי באיגי – 
ארגון הנוער הגאה. מחנך ומורה לתנ”ך 

ומחשבת ישראל. בן זוג למולי.

“ממש לפני הדלקת נרות שבת הטלפון 
מצלצל והיא בצד השני. אני בוכה והיא לא 

מפסיקה לשאול שאלות, עד שהגיעה השאלה 
המפחידה מכל: ‘אתה אוהב בנים’?

כן.

ניתקתי את השיחה וכיביתי את הטלפון 
הנייד. בקבלת שבת רק התפללתי אל 

בורא עולם שייקח חזרה את נשמתי. לאחר 
ההבדלה צלצול בדלת והיא עומדת עם כיסוי 
הראש של שבת והאיפור מרוח מבכי. כל מה 

שעשתה זה לחבק אותי חזק ולהגיד: ‘אתה 
הבן שלי אני אוהבת אותך ולעולם לא אוותר 

עליך’. באותו רגע של קבלה ואהבה מצדה 
קיבלתי ואהבתי סוף סוף את עצמי”.



נתי אפשטיין
יליד חיפה. בוגר ישיבת ההסדר 
במעלות. חובש קרבי. ממייסדי 

‘חברותא’. מתגורר בתל אביב.

“ושנה אחרי הישיבה, אחרי שנים של שיחות 
עם ראש הישיבה, שידע הכל, על הכאב, 

הבדידות, הפחד מהעתיד - הנה הוא מולי, 
בחתונה של חבר. ובעיניו החודרות, לוחץ 
חזק את ידי: “נתי, מה שלומך?” ואני, בלי 

לחשוב – “אני מאושר, הרב. אני מאושר”, 
והגוש בגרון... והוא לא ממצמץ, ומסתכל לי 
בעיניים, ואני בהתרגשות, אבל בשקט: “יש 

לי חבר, הרב”. ועיניי נצצו”.



יאיר פז
יליד מזכרת בתיה, בוגר אמי”ת 

רחובות. שירות צבאי ביחידת 8200. 
איש הייטק. נשוי לגיא.

“אמא שלי רקמה לי ולבן זוגי טליתות 
לקראת החתונה. מי היה מאמין שלפני 

שלוש שנים פחדתי כל כך לספר להוריי 
את האמת. 

למרות כל הקשיים שהיו לנו מאז הייתי 
חוזר על הכל שוב רק בשביל המחווה 

העצומה הזאת שגרמה לי להבין מה 
היא קבלה ואהבה אמיתית של אמא”.



יהושע שוחט גורטלר
יליד ירושלים, בוגר תיכון הרטמן. רב 

סרן במיל’ בפרקליטות הצבאית. עו”ד. 
נשוי לליאור ואב גאה לנעה ויובל.

“לעולם אל תוותר על המקום שלך ליד 
השולחן של היהדות, כך אמר לי הרב שלי 
כשהייתי נער. ואני מוסיף ואומר - לעולם 
אל תוותרו על החלומות שלכם. אני תמיד 

חלמתי לבנות בית שתהיה בו אהבה, 
מחויבות הדדית, צחוק של ילדים, וגם 

קדושה. לא ויתרתי על החלום. בדרכי שלי 
זכיתי לבנות בית נאמן בישראל”.



חיים אלבום
יליד רמת-גן. שירות צבאי בישיבת 

ההסדר תקוע. במאי ותסריטאי. 
לומד מוסיקה.

“כשנכנסתי לישיבה, ידעתי שאצא ממנה 
אחרת, שהקב”ה יעשה לי נס ושאהיה כמו 
כולם. אבל הנס שקרה לי היה הרבה יותר 

גדול - יצאתי הומו דתי - כזה שמאמין 
בקב”ה ובאיך שהוא ברא אותי. כזה שיודע 

שהפסוק הוא הדדי - ואהבת את ה’ אלוקיך 
כי הוא אוהב אותך. בכל לבבך”.



מנחם הראתי
יליד ירושלים. בוגר ישיבה תיכונית 

כפר הרא”ה. שירות צבאי בהסדר 
שילה ובחיל שיריון. דיאטן קליני. 

נשוי לשמוליק.

“ההתמודדות עם הקושי שיש במשיכה 
לבני מיני החלה עוד בישיבה. ניסיתי מעין 
טיפוליי המרה ולאחר כחצי שנה אמרו לי 

שאני לא במקום הנכון לטיפול. הבנתי שאני 
מי שאני, אבל להסתיר את המשיכה אני 

חייב להמשיך. 
את הישיבה וכן את התואר הראשון  סיימתי. 
ההורים שלי שמעו אבל לא ממש קיבלו ועל 

נושא זה לא דיברו. עד שמצאתי את אהבת 
חיי, וזהו אמרתי די. אני כבר לא מסתתר ולא 

מתבייש. אני לא רוצה שאחרים יסבלו כמו 
שאני סבלתי”.



מירון ששון
גדל בבית אל. בוגר ישיבת הסדר 
מעלות. חי עם בן זוגו בתל אביב.

“שיצאתי מהארון, אני שומע הרבה: ‘אבל 
למה גאווה?’. האנשים שאומרים את זה, הם 
אותם אלו שאומרים ‘אבל למה כולם צריכים 

לראות את זה’,  או ‘מעבר לאילון תעשו מה 
שאתם רוצים’. מי שאומר את זה מתבייש בי 

ומוחק אותי. הוא קהה חושים כלפי הרגשות 
שלי ובשם קדושת המשפחה הוא רומס 

אותי - האח שלו.

האנשים האלו, שלא מזמינים אותי ואת בן 
זוגי לחתונות משפחתיות, שלא מארחים 

אותי בשבתות, שלא מוכנים לשמוח איתי 
במציאת זוגיות אחרי שנים של בדידות, 

צריכים להבין שאת הבושה שהם הלבישו 
עלי כל השנים, הסרתי מזמן. אני הומו ודתי 

וזה הולך יחד. למרות ההשתקה שהיתה 
סביבי כל השנים ולמרות שאני שונה 

מהסביבה, אני שמח במי שאני ולפעמים 
גאווה היא פשוט ההיפך מבושה”.



אבנר רנד
יליד תל אביב. למד בישיבה תיכונית 

בר-אילן תל אביב. שירות צבאי 
ברבנות הצבאית. עיתונאי ברשות 

השידור. רווק.

“כיפה זו שאנו חובשים - על שום מה?
על שום הנראות, על שום האמונה, על 

שום ההלכה ובעיקר על שום הידיעה 
שגאווה ושמירת מצוות הולכים ביחד ואני 

גאה לעבוד את הקב״ה ולא לוותר על אף 
אחת מהזהויות שלי שבלעדיהן לא הייתי 

אני. דתי והומו זאת זכות ושליחות. 
לא מתנצל”.



יוחנן עזריאל
יליד צפת, בוגר נווה שמואל באפרת. 

בן למשפחה )גרעינית( גאה ותומכת
2+ חתולים.

“אמצע שנות ה-90, בבית המדרש נשמעת 
כמידי שנה קריאת התורה של פרשת 

“אחרי מות”. הפעם אני לא יכול לשאת 
זאת. אני יוצא החוצה ויושב לבד כי אין לי 

מקום בפנים. 
סוף שנות ה2000, המניין הגאה ביום 

כיפור. אני מוקף באחים ואחיות, שותפים 
למורכבות ולדרך הרוחנית. והתפילה יפה 

וזכה, ויש לי מקום”.



שרה וייל
ילידת קליפורניה. בוגרת 

מכללת ׳נשמת׳, מייסדת ומנהלת 
 .Women’s Gathering

חיה בזוגיות.

“... כשסיפרתי לה את הסוד שלי; כי 
בגוף, בנפש ובנשמה אני נמשכת לנשים 

- פרצתי בבכי. הייתי המומה מבושה 
ומהקלה מוזרה על שחשפתי את האמת 

האפלה לרבנית שלי. בראש מורכן חיכיתי 
לנזיפתה. ואז היא אמרה , ‘רק אלוהים 

יודע תעלומות יצירתו. אינך יכולה 
להתכחש לרצון העמוק ביותר של הנפש. 

זה כוח החיים שלך. זה שם כדי להדריך 
אותך. יש לך מתנה מיוחדת באמצעותה 

תוכלי למצוא את הדרך לעבודת ה‘ שלך’”.



אדיר בן טובים
יליד פתח תקווה. בוגר ישיבת ההסדר 

במעלות. צלם קרבי בדובר צה״ל, רווק, 
מנהל מיזם סדנאות ׳מכאן׳ למנהיגות 

והסברה ישראלית.

“יום אחד ייוולד פה דור בו כל אחד יכול 
לחיות את חייו כפי שראוי וטוב לו. יהיה פה 

דור בו לא נצטרך ״לקבל״ או ״להבין״ - כי 
להיות הומו או לסבית לא עניין של מה בכך. 

בשביל שהדור הזה יבוא, חשוב שכולנו 
נשמיע את הסיפור שלנו בכל מקום ובכל 

זמן”.



אילה רייפלר
ילידת חיפה. תלמידת אמי”ת 

עירוני ו’. שירות צבאי כעתודאית 
ביחידת מחשב. בת זוג לאפרת ואמא 

לתאומות.

“שנים שאני שומעת שזה לא אישי. מבקשים 
שלא אספר על בת הזוג כי עולות שאלות 

שהם לא יודעים איך לענות עליהן. שזה 
לא מקובל בחברה הדתית שמדברים על 

נושאים שקשורים בזהות מינית. ויש פה כל 
כך הרבה מעבר; הזוגיות שלי, הילדים שלי 

והמשפחה שבנינו. הם חלק ממי שאני.
כשהבנות שלנו נולדו הענקנו להן את 

השמות בשבת בבית הכנסת. אני חושבת 
שזו הפעם הראשונה שמישהו מבני 

המשפחה יצא מהארון בפומבי. וזה תהליך 
שלא נגמר. זה כלל לא היה ברור כמה שנים 

קודם לכן שסבא יעלה לתורה ויכריז על 
שמות נכדותיו ויברך את שתי האמהות 

שלהן”.



אביה אשר
יליד מושב תקומה. בוגר ישיבה 

תיכונית מצפה רמון והסדר עתניאל. 
שירות צבאי בחיל מודיעין. אוהב 

לאפות.

“שישי בבוקר, הבוקר שאחרי היציאה 
מהארון מול ההורים. אבא בדרכו אליי 

מהמושב לירושלים - ואני יושב מול 
המחשב ומאזין הלוך ושוב לשיר - 

‘וכשהשמש נמחקת בשמיים 
והלב מטפטף לי דרך העיניים החומות 

אז אני זוכר שיש ידיים שרוצות אותי קרוב 
אני יודע שזכיתי לאהוב’.

היום, בזכות היציאה מהארון אני יודע 
שזכיתי לאהוב”.



אביחי אברבנאל
יליד קיבוץ לביא, בוגר שק’’ד - שדה 

אליהו. בוגר הטכניון במסגרת העתודה 
האקדמית. רכז בוגר ב’כנפיים של 

קרמבו’ ומדריך באיגי.

“בתוך סערת הרגשות סביב היציאה 
הציבורית מהארון שנכפתה עלי בקיבוץ, 

בשבת הראשונה אחרי שהשמועה הופצה, 
אני יושב בתפילת ערב שבת בין אבא לסבא 
ומרגיש מבטים שננעצים בי, בנו, מכל כיוון. 
בסוף אותה התפילה, ניגש אלי הרב ולחץ לי 

את היד, מאחל “שבת שלום” ואומר במבט 
ללא מילים - “אתה בסדר””.



אוריה בן ברית
יליד מושב חיבת ציון. למד והתחנך 

בכפר הרא”ה והמשיך להסדר בישיבת 
עכו. שירת בשנת המשימה של גדוד
 ‘נצח יהודה’. מתנדב בשב”ל, ארגון 

הסברה להט”בי-דתי.

“יום יבוא ויגיע. 
הוא ינחת לי על כף היד

ויפרפר בכנפיו המרהיבות.
הוא יבשר לי על דברים אחרים,

גדולים, מפחידים ונהדרים.
הוא יביא עימו את בשורת היום שאחרי מחר

שחמק ממני כל השנים האלה בכזו עקביות
הוא ימלא חללים ריקים בצבעים מלאים

הוא ישא בכנפיו שלוה ממרחקים
כזו שחושבים שנכחדה לפני עידן ועידנים.

ובאותו הזמן,
בקצה השני של העולם,

יתבשלו עלילות מעשי ידי אמן
שבתורן ישלחו לי פרפר חדש 

עם הקיץ הלוהט שיבוא.
יהיה לי חם”.



ישורון סיגר
גדל בשילה. בוגר ישיבת ההסדר “לב 

לדעת” שדרות. טרי בתל אביב.

“עם כל הסערות שתקפו את העיר, עם 
כל הרוחות שסערו בים. עם כל הפחדים 

שהביאו איתם הברקים, רק האמונה 
והאומץ עזרו לי להבין. עם כל החספוס 

שבא לעולם, עם כל הבלבול ששולט 
כאן, עם כל היאוש שנכפה על ורדים, רק 

האמונה והאומץ גרמו לי להבין: ביום קר ים 
רק נראה קר, כמו האוויר. 

כשטובלים אצבע ואמה מרגישים: החום 
עוד קיים ונשמר בין הצללים”.



יהודית ברוזה
ילידת ירושלים. בוגרת אולפנת בני 

עקיבא נווה רוחמה. שירות לאומי 
במועצה לשלום הילד. לומדת עיסוי.

ה: ִלי לוַֹמר ִמלָּ נּו בְּ ִלבֵּ “ֶזה ַהֲחלוֹם ֶשָאנּו נוְֹצִרים בְּ
ְתאוֹם, הּו מּוְפָלא ִיְקֶרה פִּ שֶּׁ מַּ שֶׁ

ֶזה מּוְכָרח ִלְקרוֹת, שֶּׁ
ַתח ְלָפֵנינּו, ַמן ִיפָּ ַהזְּ שֶׁ
ַתח ְלָפֵנינּו, ב ִיפָּ ַהלֵּ שֶׁ

ְתחּו ְלָפֵנינּו, ָעִרים ִיפָּ ַהשְּׁ שֶׁ
ַתח ְלָפֵנינּו, ַלע ִיפָּ ַהסֶּ שֶׁ

ֵתנּו, ר ִיְפרֹץ ְלֻעמָּ ְעָין ִנְסתָּ מַּ שֶׁ
ַתח ְלָפֵנינּו ַהֲחלוֹם ַעְצמוֹ ִיפָּ שֶׁ

ִלי ֵמִשׂים ְלתוְֹך ט בְּ יֵּ ֶקר ֶאָחד ְנשַׁ בֹּ ְושֶׁ
ל ַהְזַמן”. ם כָּ ָהָיה שָׁ א ָיַדְענּו שֶׁ לֹּ ִמְפָרץ ָקָטן שֶׁ

אולב האוגה



יגל פלג
גדלה ברחובות. בוגרת ‘פלך’ 

קרית עקרון. סטודנטית לכימיה 
וגיאולוגיה. גרה בירושלים.



מולי ליברמן
יליד פתח תקווה, בוגר ישיבת ‘נחלים’ 

וישיבת הקיבוץ עין צורים. יוצא יחידת 
עורב גולני. מהנדס בניין עצמאי וראש 
מחלקה להנדסאי בניין באוניברסיטת 

אריאל,  אב לשלושה, בן זוג לגידי.

“לפני שידעתי לא הבנתי למה לא טוב לי. רק 
הרגשתי שאני טיפה בזרם. בירידה לחדר האוכל 

של ישיבת בני עקיבא נחלים, הייתי עוד אחד 
בתוך העדר. לפני שידעתי הרגשתי שונה אבל 
לא יכולתי לחשוב על זה אפילו, כי ההשלכות 

שיתקו אותי. לפני שידעתי בעיקר פחדתי, הייתי 
עסוק בלרצות, בלהיות כמו כולם. שיקרתי ולא 

ידעתי שאני משקר. איבדתי את עצמי, לא ידעתי 
מי אני.

כשגיליתי, הבנתי, הרבה דברים התחברו. רווח 
לי, קיבלתי את עצמי. קיבלתי את החיים מחדש. 

כבר לא הייתי טיפה בים של אחרים.

כשסיפרתי גיליתי שזה לא נורא כמו שחושבים. 
ואפילו הוריי ואחיי הדתיים מסוגלים. כי ככה זה 

כשבאמת אוהבים. מקבלים”.



אייל ליברמן
יליד ראשון לציון. בוגר אמי”ת גוש 

דן ואוניברסיטת בר אילן. ראש צוות 
פיתוח תוכנה.  ממייסדי ‘חברותא’.

“בגיל עשרים וחמש כשניסיתי לדמיין את 
עצמי עשור קדימה, חובש כיפה בישוב 

קהילתי עם נוף הררי, אשה ושני ילדים, ידעתי 
שמשהו בתמונת המציאות הזו שגוי בעבורי. 
הייתי צריך להוריד את הכיפה כדי להתאהב 

בבחור ולהבין שהדבר שבאמת לא התאים 
בתמונה ההיא זו האישה. עם כל השאר הייתי 

יכול לחיות בשלום, בחיי”.



חיים שגב
גדל בגבעת שמואל. בוגר ישיבה 

תיכונית ‘נועם’ והסדר ‘אורות אביב’. 
למד משחק וסטודנט למחשבים. 

בעלים של ליין ‘גברא’.



אפרת גרוסמן
ילידת תל אביב. בוגרת תיכון 

צייטלין ומדרשת עין הנצי”ב . 
מורה לפלדנקרייז. חיה עם בת זוגה 

בנטף.



אביעד דורון
גדל בירושלים. בוגר הימלפרב 

והמכינה ביתיר. מהנדס תוכנה. 
נשוי .

 
“קבעתי שאני אאסוף אותו. בליינד דייט 

שיגרתי. כשהתקרבתי עם הרכב ראיתי 
את הציציות הארוכות שיוצאות מהחולצה 
הצמודה. זה היכה בי באחת: אני לא ההומו 

הדתי היחידי.”



ארז ברוכי
בן אלון שבות. בוגר ישיבת נווה 

שמואל באפרת. שירות צבאי במסגרת 
השילוב בישיבת הקבה״ד עין צורים. 
בן זוג לאורי אב לגלעד, ליאור ואיתן.

״ ...כנראה שאת הטלית תקבל על האלונקה 
בדרך לבית הקברות...״

ולמרות הדברים שאמר, אחרי כמה שנים קנה 
לי אבא את הטלית כשזכיתי להכניס את גלעד 

בכורי בבריתו של אברהם אבינו. 
ולברך בכוונה ובהתרגשות ״שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לזמן הזה”.



דניאל יונס
יליד ותושב ירושלים. בוגר ישיבת 

עתניאל. יו”ר ‘חברותא’. נשוי לאורי.

״בערב שמחת תורה, רגע לפני שנגסנו במנה 
האחרונה, אמרתי להורים שלי: “יש לי חבר!”. 

הלב שלי פעם בחוזקה ועד היום אני לא 
באמת מבין מאיפה זה בא לי. אבל לא יכולתי 
עוד להמשיך ולשקר להם! כמה דקות אחר-

כך, אחרי ההלם הראשוני, אבא שלי מזג 
לשלושתנו וויסקי ובירך ‘לחיים’.

למחרת, בבית הכנסת, אבא שלי משך אותי 
בכח למעגל הריקודים. אני שונא את החג הזה 

ושונא עוד יותר את הריקודים - אבל אותו 
רגע היה מלא באהבה וקבלה ללא תנאים, 

שלעולם ישאר חקוק בזכרוני”.



אסף כהן
יליד חיפה . בוגר ישיבות ההסדר 

בשדמות מחולה ובתקוע. עובד 
סוציאלי . מתגורר במבשרת ציון. 

בן זוג לישראל.



קובי הנדלסמן
יליד ירושלים. בוגר מקד”צ קשת 

יהודה. חובש קרבי. מתנדב בארגון 
חברותא. אוהב ירושלים ומתגורר בה.

״אז אתה לא מעוניין שיהיו לך ילדים אני 
מבינה”, כך הגיבה בין השאר אחותי הבכורה 

כשיצאתי מהארון מולה. ‘להיפך’, השבתי לה,
‘להיפך- עוד תראי שיהיו לי ילדים ואגדל 

אותם ביחד עם בן זוג כמשפחה לתפארת’. 
שהחיינו וקיימנו שאנחנו חוזים במציאות של 

עוד ועוד משפחות עם הורים בני אותו המין 
במגזר הדתי”.



משה גרוסמן
יליד שילה. בוגר ישיבת מעלה אליהו 

בתל אביב. שירות ברבנות הצבאית.
מדריך הקבוצה הדתית ב”בית הפתוח” 

בירושלים.

״שיר השירים. לא שיערתי שככה אתאהב 
בספר הזה. במילותיו, בניגונו, בכמיהה 

ובגעגוע שלו.
בכל ערב שבת היינו יושבים בבית המדרש 

וקוראים אותו יחד, בניגון מיוחד. ‘השבעתי 
אתכן’... ‘משכני אחריך’... ‘שימני כחותם’... ‘כי 
עזה כמוות אהבה’. הניגון הזה נותר בי זמן רב 

אחרי שעזבתי את כתלי הישיבה. הוא ליווה 
אותי, נטע בי כח, סלל לי דרך אל דודי אהובי”.



אורי ארמן
יליד ירושלים. בוגר תיכון הימלפרב 

וישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע. 
דוקטורנט להיסטוריה. נשוי לדניאל.



נעמה צורף
גדלה בקדומים. בוגרת אולפנת 

‘להבה’. בעלת משרד עו”ד. נבחרה 
לתפקיד חברת מועצה בזכרון יעקב. 

ממייסדות ‘בת קול’. בת זוגה של דריה 
ואמא לדור ומעיין.

“‘זאת ההזדמנות האחרונה שלנו להיות 
כולנו ביחד!’, צעקתי לאפרכסת. מהעבר 

השני אמא בכתה.  חרישית. אבא עמד לידה, 
נקרע בין שתינו. במשך שנתיים הסכמתי 

לבוא לבד הביתה, גייסתי המון סבלנות 
וסובלנות לתהליך שהיא היתה צריכה 

לעבור כדי לקבל את בחירת הלב והנפש 
שלי.

ואז החלטתי שזהו, ביקשתי שנלך ביחד 
לגישור וייעוץ. אבא הציע שזה יהיה הרב 

של קדומים. הסכמתי. היא לא. ניתקתי את 
הטלפון ובכיתי. ידעתי שגם היא. וגם הוא.

חודש אחרי שיחת הטלפון התפוצץ מחבל 
ברכבם. שניהם נרצחו. 

חלפו מאז תשע שנים ואני עדיין מתמודדת 
עם הכאב החד של ההחמצה”.



נדב שוורץ
יליד בפתח תקווה.  בוגר ישיבות נחלים 

והכותל. סגן יו”ר חברותא.

“‘אני רואה אותו מעבר לכביש ואני יודע 
שאסור לי לגשת ולהגיד לו שלום. הוא מפחד, 

מפחד שמישהו יעשה איזה קישור ביננו, 
ויחשוד. אני מבין לליבו גם אני כך פחדתי. 

הפחד ההוא הוביל אותי למקומות נוראים; 
פגעתי בה, פגעתי במשפחתי, ופגעתי בעצמי. 

לאף אחד, לאף אחד לא מגיע לפחד בגלל מי 
שהוא או מה שהוא מרגיש”.



עלי קפלן-וילדמן
יליד ארה”ב, עלה לארץ בגיל 10. 

מתגורר בירושלים. גבאי בקהילת ‘סוד 
שיח’, ולשעבר יושב ראש ‘חברותא-

הומואים דתיים’. עובד כמעצב. נשוי 
לרון.

“‘בחתונה, אחד החברים שלנו היה מוטרד; 
הוא שאל אותי ‘איפה כל חברי הקהילה? 

מאיפה הגיעו כל הסטרייטים האלו!?’ 
אכן, הזמנו רק כמה חברים מהקהילה 

הלהט”בית, כי היו כל כך הרבה בני משפחה 
וחברים שרצינו להזמין. מתוך דבריו הבנתי; 
האירוע לא היה חתונה של הומואים - אלא 

פשוט חתונה”.



הילה נאקסון
ילידת אריאל. חוזרת בתשובה. 

שירות צבאי כסמלת תצפיתניות. 
חברת הוועדה המנהלת של ‘בת קול’, 

בת זוג ללירון.

“‘זה התחיל בכתה ז’, סיפור האהבה שלי 
עם הדת ועם נשים. שרנו יחד בלהקון 

אריאל, היא דתיה ואני לא. רציתי להיות 
כמוה, רציתי להיות קרובה אליה ולקב”ה. 
שנים לאחר מכן חלחלה בי ההבנה שאני 

לא רוצה לברוח יותר, אני נמשכת לנשים 
ורוצה להיות דתיה”.



דרור דורון
יליד עפולה. ישיבה תיכונית יהודה. 

שירות צבאי כמורה חייל, במסגרת 
גרען נח”ל. מעצב תקשורת חזותית, 

מורה ומדריך שיעורי מדע, מתנדב 
באיגי - ארגון הנוער הגאה, במניין 

הגאה ובשב”ל. רווק.

“‘זוכר את הרגע בו החלטתי שאני מקבל 
את עצמי, מפסיק עם טיפולי ההמרה, 

מפסיק לשנות את עצמי - ומפסיק לשנוא 
את מי שאני. מחליט לקבל את עצמי, פשוט 
ככה. משלים עם הזהות שלי כהומו דתי. לא 

סיפרתי על כך לאיש רק אני ואלוהים. 
חברים, קרובים ועמיתים לעבודה ראו 

אצלי שינוי. הם שאלו אם זכיתי בלוטו או 
אם יש לי חברה.  הבנתי שההשלמה עם 

עצמי מוקרנת גם החוצה”.



בת-עמי נוימאיר 
פוטשניק

ילידת פתח-תקוה. בוגרת אולפנת 
השומרון ‘אלקנה’. שירות צבאי 

בגרעין נח”ל בירוחם. נשואה לאורית 
ואמא לשלושה.

“‘השנים שבהן למדתי באולפנה היו השנים 
הטובות ביותר שלי במערכת החינוך. 

קיבלתי חינוך מצוין באולפנה ובגיל 
18 ידעתי שאני רוצה שלושה דברים: 
לתרום לחברה כמיטב יכולתי, למצוא 

אהבה וזוגיות ולהקים משפחה. אז הלכתי 
לירוחם ונשארתי לגור שם 16 שנים, אבל 

אהבה וזוגיות לא מצאתי. עד שהבנתי 
שאני מחפשת במקום הלא נכון - ומרגע 

שהבנתי שאני לסבית לא הייתי בודדה עוד. 
לפני 11 שנים מצאתי את שאהבה נפשי, 

הקמנו משפחה והקדשתי שעות אינספור 
להתנדבות בארגוני הקהילה הגאה. היום 

אני יודעת שהגשמתי את כל הערכים 
אליהם חונכתי באולפנה”.



יהודה אלוני
יליד בית אל. בוגר המכינה הקדם 

צבאית עצמונה. שירות צבאי בנח”ל, 
גדוד 932. גר בירושלים.

“במהלך טיפולי המרה שהייתי בהם חבר 
מהקבוצה שם קץ לחייו. המוות, הסוף המר 

הזה, העיר אותי. פקח את עיניי. העדפתי 
להתחיל וללמוד לקבל את המציאות כמו 

שהיא מאשר לנסות ולשנות את עצמי.
מאז אני במגמת אושר מתמשכת כרגע 
חובק אהבה גדולה שגדלה מיום ליום”.



איה כנען-חגבי
ילידת פתח תקווה, סניף מלאבס שבט 

ברמה. בוגרת אולפנית בני עקיבא 
ת”א. ממייסדות ‘בת-קול, ארגון 

לסביות דתיות’ וחברת קהילת ‘יחד, 
קהילה תל אביבית’. עו”ד. בת זוג 

ליעל ואמא לנעמי ואורי.
 

“בת 15 - יה”ר בתפילת שמונה עשרה. 
עוצמת עיניים ומתפללת ש*** תאהב 

אותי. לא מבינה בכלל מה המשמעות.

בת 23 - מוצ”ש. מכבי ת”א אלופת אירופה 
בכדורסל. כולם נוהרים למזרקה בכיכר 
ואני בבית יוצאת מהארון להורים שלי. 

מקבלת מאבא חיבוק ‘זה תמיד יהיה הבית 
שלך’ הוא אומר לי. אני בוכה ובורחת.

בת 26 - ערה”ש. אחרי קצת יותר משנתיים 
בזוגיות, אבא מתקשר להזמין *אותנו* 

הביתה לחג.

בת 30 - ערש”ק. אני אמא לנכדה של 
ההורים שלי.

בת 35 - מברכת לעיני המשפחה הקהילה 
והחברים ‘להכניסו בבריתו של אברהם 

אבינו. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה’”.



יהונתן שיוביץ
יליד קרני שומרון. בוגר ישיבה 

תיכונית קרני שומרון.שירות צבאי 
כמורה חייל בחיל חינוך. מנהל מרכז 

חינוכי ללימודי שפת הסימנים 
הישראלית. חירש גאה.

 “יכולתי לחיות חיים אחרים, להינשא 
לאישה ולהביא ילדים. יכולתי לחיות ‘חיי 

תורה ולטהרם בעבודה’. אבל בחרתי לחיות 
חיים של משמעות. בחרתי לחיות חיים 

של בחירה, לחיות חיים של אמת פנימית 
עמוקה. ואין חרטות. 

אולי רק על כך שעשיתי זאת מאוחר מידי’”.



אסף אלול
יליד מזכרת בתיה. בוגר הישיבה 

הגבוהה איתמר. שירות צבאי בחיל 
השריון. מורה ומדריך באיגי.



אביגיל שפרבר
ילידת ירושלים. בוגרת אולפנת 

חורב. שירות לאומי בפנימיית 
“טירת הילד”. אמא לאורי וישי.


