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תודות 
 

על העזרה הרבה בעריכת , חיים ברנזון- תודה לאבי 
תודה . הספר ועל העצות המועילות והיקרות מפז

שסייעו לי , גם על הנחישות ועל ההתלהבות הרבה
. להשלים את מסע הכתיבה המפרך

 
סופית -על ההבנה האין,  רחלי כדמור- תודה לאמי 

תודה על . ועל האמונה הגדולה בכוחי ובמטרותיי
האומץ לקבל אותי כמות שאני ועל הכוח לשים את 

. האהבה בינינו מעל לכל
 

, כך אני מרגיש, ממך, צבי ברנזון- תודה לסבי 
ואת האהבה לחופש , קיבלתי את התשוקה למילים

. ולחשיבה עצמאית
 

ר ליאורה וויינבך על ההערות החשובות "תודה לד
תודה גם על נקודת המבט . ועל העצות המעשיות

הנשית בנוגע לספר ועל הדחיפה שהענקת לי 
. בהוצאתו לאור

 
על הנוכחות המיטיבה  (דסאו)תודה ללאה ברנזון 

.  והנעימה ועל השיחות הַמפרות והמרתקות
 

תשומת הלב , הנדיבות, תודה לקרן חרס על העזרה
ולמישל אלימלך על החברות , והדאגה האימהית

.  הנפלאה ועל התמיכה הכנה
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על מי בדיוק הספר מדבר 

 
:  המדבר על שני סוגים של נשים" ספר נשים"זהו 

 
, אישה כזו היא אישה מלאת חום" - אישה בונה"

, לבבית ומבינה, כלפי חוץ היא רכה. רגש ונדיבות
. בטוחה ורגועה, חזקה, ואילו כלפי פנים היא יציבה

, אישה בונה היא אישה המפרגנת לגבר שלה
.   מקבלת אותו ומעניקה לו תמיכה וביטחון

 
זו אישה המנותקת ממוקדי " - אישה הורסת"

כלפי חוץ היא . נשיותה ותלושה מבחינה רגשית
, אך כלפי פנים היא פגיעה, מרדנית ונוקשה, פראית
אישה הורסת מחפשת . מבוהלת ושבירה, פצועה

אך סופה שהיא מתנגדת , יציב וכריזמטי, גבר חזק
.  נלחמת בו והורסת אותו, לו

 
: אגב הדיון הנשי מתייחס הספר גם לגבר מסוג מסוים

 
זהו גבר השותק בנוגע לרצונותיו " - גבר שותק"

ולהרגשתו האמיתית ומתקשה לבטא את צרכיו 
כלפי חוץ הוא נתפש כבעל קסם . בצורה מלאה

ואילו עמוק בפנים הוא , עדין ומתחשב, אישי רב
אישה "כשגבר כזה חי עם . כנוע ותלותי, פגיע
פורח ומצליח להוציא את , הוא מתחזק, "בונה

לעומת זאת כשגבר כזה חי עם . הטוב שבו בזכותה
מנוצל ומושפל , סופו שהוא מסורס" אישה הורסת"

.  על ידה
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כיצד יוכל ספר זה לסייע לנשים ולגברים 
 
 

וחווית כמה , רווקה או גרושה, אם את פנויה
ספר זה יעניק - מערכות יחסים שבורות או הרסניות 

לך את המודעות ואת הכלים כיצד להפוך לבת זוג 
. מבינה ובונה, תומכת

 
אם את אישה שחוותה באחרונה כישלון רומנטי 

ואת מרגישה שיש לך נטייה שיטתית , עמוק וצורב
ספר זה יסייע לך - לחבל בקשרים הזוגיים שלך 

להבין את הגורמים שמובילים אותך פעם אחר פעם 
הוא יציע לך דרכים לשפר את . לכישלון זוגי

אם הדבר עדיין אפשרי - מערכת היחסים הנוכחית 
הוא יראה לך כיצד לבנות נכון את , ואם לא- 

כדי שתבטיחי את עצמך , מערכת היחסים הבאה
. מפני מפח נפש רומנטי בעתיד

 
אם את אישה הנמצאת במערכת יחסים טובה עם 

אבל את מתוסכלת מכך שאת , בעל או עם חבר
ומכך שאין לך , דומיננטית מדי ביחסים הזוגיים

הספר יעניק לך מספר רב - בעצם על מי להישען 
של כלים לעידון שליטתך בקשר ויסביר לך כיצד 

לאפשר לבן הזוג שלך יותר מקום לאחריות 
.  ולהובלה

 
, אם את אישה הנמצאת בזוגיות או בנישואים

, הסובלים מעליות וממורדות קיצוניים ותכופים
הספר ילמד אותך - ואת רוצה לשקם את היחסים 

כיצד לייצב יותר את הקשר ולהעמיק את מידת 
. הפרגון והתמיכה ההדדית שלך בו
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ספר זה - שבירה ואבודה , אם את מרגישה תלושה

יסייע לך במידה רבה מאוד להכיר את עצמך 
ולמצוא מענה לסבל הרב שבו את נתונה , מבפנים

. ולחיפוש העצמי שלך
 

ספר זה יחזק - מסורה ואכפתית , אם את אישה בונה
את הדרך הזוגית הנכונה שבה בחרת ויעניק לך 

.  סיפוק וכוח להמשיך בגישתך
 

: ספר זה יכול לסייע גם לגברים, באופן עקיף
 

ספר זה יסייע לך - מַרצה ופגיע , אם אתה גבר עדין
להבין את הגורמים לחולשה ולהתבטלות העצמית 

. שלך מול בת זוגתך הדומיננטית
  

מורכבת , אם אתה נמצא במערכת יחסים קשה
ואתה סובל , ומכאיבה עם אישה הורסת ופוצעת

הספר יסייע לך לקבל החלטה לגבי עתיד - מאוד 
. הקשר ביניכם

 
המתקשה להצליח , אם אתה גבר ָבֵשל ומנוסה
הספר יסייע לך להגדיר - במערכות יחסים עם נשים 

בצורה ברורה את הצרכים העמוקים שאתה מעוניין 
שִאתה , לספק בקשר עם בת זוג אמיתית ותומכת

. טובים והרמוניים, תיצור חיים משותפים
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: פתח דבר
 נהרסת- ואישה הורסת , נבנית- אישה בונה 

 
 

מציגה " אישה הורסת, אישה בונה"כותרת הספר 
למעשה שתי תפישות עולם שונות של נשים כלפי 

, הגישה האכפתית- האהבה והזוגיות , החיים
, התומכת והמפרגנת לעומת הגישה האנוכית

". חטוף ככל יכולתך"המנוכרת והתוקפנית של 
אני מתייחס לאישה " אישה הורסת"במושג 
שמתחרה בגבר שלה , גברית ודעתנית, לקחנית

אישה כזו אינה חכמה מספיק כדי . והולכת נגדו
עקב כך היא הורסת . להפיק מהגבר את הטוב שבו

אלא בעיקר מחלישה את , ומסרסת לא רק אותו
אישה "לעומת זאת במושג . כוחה ונהרסת בעצמה

. מזינה ורכה הרבה יותר, כוונתי לאישה נשית" בונה
זו אישה שחכמתה הנשית מאפשרת לה ללכת עם 

באמצעות נדיבותה . הגבר ולמצות ממנו את הֵמרב
הרגשית כלפי הגבר ואמונתה המלאה בו היא נבנית 

אישה בונה היא בטוחה ונאהבת . ומתחזקת בעצמה
בזכות יכולתה ליצור שותפות זוגית אמיתית עם 

.  הגבר שלה ומשפחה מלוכדת ומאושרת
 

" אישה הורסת"חשוב להדגיש כי המושגים 
אינם מושגים מוחלטים של שחור " אישה בונה"ו

-הניסיון להגדיר אנשים בצורה חד, ככלל. או לבן
מכיוון שלכולנו יש , משמעית הוא בעייתי מטבעו

. צדדים של בנייה ושל הרס- צדדים רבים ומגוונים 
קביעת המשקל בין הצד הבונה לצד ההרסני , לכן

היא יותר שאלה אישית וסובייקטיבית של מידה 
במהלך קריאת השער הראשון של הספר . ושל מינון
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לעצור ולבחון את מידת נטייתכן , בין היתר, תוכלו
ההרסנית מול נטייתכן הבונה באמצעות שאלות 

לבחינה עצמית הנמצאות בסוף כל פרק ונקראות 
!". חושבים, רגע"
 

במיוחד בעידן - שלעתים קרובות מדי , מעניין לציין
אישה בונה נתפשת בטעות - התחרותי והגברי שלנו 

ואילו האישה ההורסת , בבית" אישה הקטנה"כ
המצב , אך למעשה". אישה החזקה"נתפשת כ

אישה הורסת היא אישה : האמיתי הפוך בדיוק
המסתירה מאחורי חזות נוקשה , חשוכת רגש וחום

פחד וחוסר , חולשה, ונחושה מצוקה חריפה
הנובעים מילדות קשה או מטראומה , ביטחון
לעומתה אישה בונה היא אישה מלאת . כואבת

אך , היא אמנם בעלת חזות רכה. אהבה ורגש חם
ביטחון עצמי , מאחוריה עומדים עוצמה פנימית

העובדה שהיא אינה מתחרה בגבר . ותבונה רבה
אינה הופכת , אלא תומכת בו באמת ובתמים, שלה

אותה לאישה המתבטלת בפני הגבר שלה או 
אלא דווקא לאישה חכמה וחזקה , מתרפסת לפניו

. היודעת להוביל את הגבר במיומנות ובאהבה
 

סוד ההצלחה של יחסים זוגיים הוא שותפות 
לכן . אוהבת ותמיכה הדדית של בני הזוג זה בזה

כאשר אישה בוחרת להשקיע בבן הזוג שלה מתוך 
היא מתחזקת - מחויבות לסייע לו ולבנות אותו 

המסר המרכזי שספר . ונבנית כתוצאה מכך בעצמה
, זה מנסה להעביר לנשים הוא שרק בעזרת חכמה

רכות וחוסר אנוכיות ניתן לבנות ולהיבנות , רגש
אם אישה בוחרת לעשות שימוש . בקשר הזוגי

היא מסוגלת לבנות , בנשיות וברכות הרגשית שלה
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. זוגיות מוצלחת וחיי משפחה מלוכדים ומאושרים
לגרום , בשום צורה, מובן שמטרת ספר זה אינה

- להפך . לנשים לוותר על הצד העצמאי שלהן
מטרת הספר היא דווקא לחזק נשים חלשות ולעודד 

אך לא בצורה הרסנית , אותן לבטא את עצמאותן
. ופוגעת אלא בצורה יעילה ובונה

 
המבנה של הספר 

 
, הספר פותח בסיפוריהן האישיים של נשים תלושות

המנסות להבין את עצמן דרך כישלונותיהן 
חלק זה מציג את הקשיים של נשים . הרומנטיים

הורסות הנמצאות במהלך מסע של בלבול ושל הרס 
אך גם של חיפוש והתחברות מחודשת , עצמי

. לנשיותן ולכוחן האמיתי
 

: הספר מחולק לשני שערים
 

השער הראשון מנתח בהרחבה את תהליכי צמיחתו 
של הטבע ההרסני והמזיק בנשים ואת הכישלון 

כמו כן . הטראגי של יחסי הזוגיות שלהן עם גברים
הוא סולל דרך חיובית חדשה לנשים אלה ומדריך 
אותן כיצד לזנוח את הגישה ההרסנית כדי לשוב 

.  לחוכמה הנשית והבונה שלהן
 

השער השני של הספר מציע לקוראות עצות 
עצות , מעשיות לשיפור הקשר הזוגי עם הגבר שלהן

. המבוססות על ניסיונן האישי והאמיתי של נשים
שמטרתה להשיג , עצות אלו אינן טכניקה נשית

אלא דרך לשינוי , השפעה מניפולטיבית על הגבר
גישתה של האישה ההורסת ולריפויה מכאביה 
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באמצעות קשר קרוב - כך שתוכל , הרגשיים
.         לשקם את נשיותה הפגועה- ואינטימי עם גבר 

 
, הספר חותם בסיפוריהן של נשים קשובות

שהתחברו לנשיותן ולרגשותיהן והצליחו לבטא את 
טבען הבונה והתומך במסגרת הזוגיות ובחיים 

סיפורי הצלחה אלה אינם רק חומר השראה . בכלל
אלא הם טומנים בחובם פתרונות , נעים ומעודד

.  שגם אתן תוכלו לאמץ לחייכן, יצירתיים ומקוריים
 

עשר הסתייגויות חשובות 

 
אישה - "בשל האמירה החזקה של כותרת הספר 

ברצוני להקדים כבר , ותוכנו" - אישה הורסת, בונה
:  ולציין כמה הסתייגויות חשובות מאוד, עתה

 
ואיני מתיימר להיות פסיכולוג או , איני פסיכולוג

. אני סופר המנסה לתאר את מציאות החיים- מטפל 
והוא ודאי אינו תחליף , ספר זה אינו ספר טיפולי

לטיפול פסיכולוגי או פסיכיאטרי בנסיבות 
אלא חומר למחשבה - הדורשות טיפול מסוג כזה 

.  ולבחינה עצמאית של נשים ושל גברים
 

הספר אינו מתייחס למקרים קשים ופתולוגיים של 
רכה ומפייסת , שבהם גישה נשית, יחסים זוגיים

אלא אף עלולה , מצד נשים לא רק שאינה יעילה
במקרים בהם . להזיק ליחסים ולסכן את הנשים

אישה נמצאת במערכת יחסים עם גבר מתעלל או 
דרושה התערבות מקצועית מהירה של - אלים 

של עובדים סוציאליים ואף טיפול , פסיכולוגים
. נחוש ויעיל של המשטרה ושל מערכת המשפט
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-נשים מוכות או נשים המאוימות באופן מוחשי על
ידי בני זוגן חייבות להגיב במלוא הנחישות והכוח 

על אלימות או על התעללות מצד גברים ולעמוד על 
. כל הזכויות שהחוק מעניק להן

 
כך גם " נשים הורסות"ברור מאליו שכפי שישנן 

הרסנות היא תופעה ". גברים הורסים"קיימים 
שחשוב לעורר מודעות לנזקיה , אנושית מטרידה

בספר זה . המשפחתיים ובעיקר הזוגיים, החברתיים
בחרתי להתמקד ביצר ההרסנות אצל נשים 

- ובאחריותן הישירה להצלחה או לכישלון הזוגי 
אולי כי לדעתי נשים הן לא רק בעלות מודעות 

אלא , וערנות גבוהות הרבה יותר מגברים לנושא זה
שהן מסוגלות להתמודד בהצלחה רבה יותר 

ייתכן שבעתיד אתייחס . מגברים עם תופעה זו
ולאחריותם לכישלון " הגברים ההורסים"לתופעת 

. הזוגי בספר נפרד וממצה
 

" - אישה הורסת"אני מודע לכך שהבחירה במושג 
- שהוא מושג טעון ובוטה המכה ישירות בבטן 

ידי נשים לא מעטות כבחירה -עלולה להתפרש על
אך אין זו . שיפוטית ומתנשאת, פוגעת, מעליבה

ואולי אף , מטרתי היא דווקא לעורר. כלל כוונתי
את ציבור הנשים והגברים למצוקתן , לזעזע

פגועות , העמוקה והאמיתית של נשים הורסות
המקור המרכזי למצבן העגום , לדעתי. ובועטות

הוא יחסים קשים במשפחה וכישלון יחסים עם 
לכן גם הפתרון . הוריהן אך בעיקר עם דמות הֵאם

האמיתי והנכון ביותר לנשים אלה הוא התקרבות 
- שיקום היחסים עם הוריהן , רגשית למשפחתן

וחזרה למקומן הנכון - במיוחד עם אמותיהן 
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, והטבעי במשפחה ובזוגיות בלי להיפגע מכל דבר
כי ללא , חשוב לזכור. להרוס ולברוח, לפגוע חזרה

אישה הורסת - שורשים רגשיים במשפחה ובזוגיות 
רק מנציחה את העובדה שהיא תלושה משורשים 

. וחסרת קרקע רגשית יציבה
 

העובדה שספר זה נכתב בידי גבר ולא בידי אישה 
התשתית הרעיונית של . אינה צריכה להטעות אתכן

הספר מבוססת דווקא על מחשבות של נשים ועל 
בשנים . ולא על אלה של גברים, תחושותיהן

האחרונות שמעתי סיפורים אישיים רבים מפי נשים 
. גם יציבות ובונות וגם פגועות והרסניות- שונות 

העקרונות שהספר , כפי שתראו במהלך הקריאה
מעלה צומחים דווקא מסיפורי החיים של נשים 

. אלה ולאור המסקנות החשובות שהן הפיקו לעצמן
רוב הספר הוא ניסיון להביא סיפורים ורעיונות 

שהביעו נשים אלה באופן נאמן ככל האפשר 
באופן טבעי הוספתי גם את זווית הראייה . למקור

הצגת . וההשקפה האישית שלי כגבר וכאדם חושב
העמדה הגברית חשובה לא רק בשל האיזון 

- אלא בזכות ההזדמנות שהיא יוצרת , שבעניין
להבין גם את הדרך שבה גברים - בעיקר לנשים 

. רואים ומפרשים את עולמן הפנימי של הנשים
 

אני מניח שנשים לא מעטות יגלו התנגדות חריפה 
מכיוון שהן לא - לעתים בצדק - לתוכן הספר 

ימצאו קווי דמיון ברורים בינן ובין דמותה של 
אך . כפי שהיא מצטיירת בספר, "האישה ההורסת"

לעתים התנגדותן עלולה לנבוע דווקא מתוך הקושי 
האישי שלהן להתמודד עם חשיפה עצמית ממוקדת 

שכתיבת ספר מסוג , ברור לי. כך-ואינטנסיבית כל
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אין . זה כמוה ככניסה מודעת מראש לשדה מוקשים
לי ספק גם שדברים רבים בספר נוגעים בנקודות 

אך יש לזכור , רגישות ואף כואבות של נשים רבות
, כי ספר זה אינו שופט נשים, היטב במהלך הקריאה

אלא מנסה לשים את האצבע על אותן נקודות 
, הגורמות לנשים להחליש לא רק את הגבר שלהן

. אלא בעיקר את עצמן
 

בהזדמנות זו אני רוצה לפנות לאותן נשים 
ולומר , שהקריאה הראשונה בספר תקומם אותן

קראו את הספר עד סופו פעם אחת והניחו : להן
קריאה . מה קראו בו שוב-אחרי זמן. אותו בצד

שנייה וקשובה יותר תעורר התנגדות פחותה ותהיה 
ברור מאליו שאיני . עניינית ומועילה יותר עבורכן

מצפה שתוותרו על עמדותיכן או שתיכנעו לעמדה 
עם זאת מה יש לכן להפסיד . שאינכן מאמינות בה
מה דרך אחרת מעט מהדרך -אם תנסו לנקוט לזמן

אם הגישה שבה החזקתן עד ? שבה הלכתן עד כה
- היום לא גרמה לכן לביטחון עצמי ולסיפוק זוגי 

?  אולי הגיעה העת שתנסו דרך חדשה
 

לעומת זאת לנשים שיזדהו ספונטנית עם הספר 
וימצאו בו סוג של הארה או של תובנה עמוקה 

אני ממליץ שלא תתחילו מיד לאחר - לחייהן 
הקריאה לנסות ליצור מהפך קיצוני ומהיר ביחסיכן 

מוטב שתקראו את הספר פעם או פעמיים . הזוגיים
ואז תתחילו ליישם חלקים ממנו , בעיון וברצינות

חשוב לזכור כי אישה הרוצה . בהדרגה ובמתינות
אלא גם בחייו של בן , לחולל שינוי לא רק בחייה

חייבת לקחת על עצמה מראש מחויבות - זוגה 
ולא רק לדחיפתו , עמוקה לתהליך השינוי כולו
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הוא אינו - שינוי הוא תהליך הדרגתי . הראשונית
כשאישה ". הזבנג וגמרנו"מתרחש מיד בשיטת 

משנה לפתע פתאום את כל גישתה למערכת 
הגבר עלול להגיב בתחילה דווקא , היחסים

לכן חיוני ביותר . בפחד או בחוסר אמון, בחשדנות
שאישה היוזמת שינוי של מערכת היחסים תדע 
מראש לקראת מה היא הולכת ותתכונן לקראת 
משברי האמון הראשונים העלולים לפרוץ מצד 

עליה . בלי להתייאש או להרים ידיים, הגבר
. ולא רק בטווח המידי, להתמקד בטווח הארוך יותר

רווחים "אם אישה מוכנה לוותר על ציפייתה ל
ומהירים ולהתמיד בגישתה התומכת לאורך " קלים

היא תגלה שהיא מתחזקת ומתעצמת לא רק , זמן
אלא גם עקב התגובה , בזכות גישתה החדשה

. החיובית שתבוא במשך הזמן מצד בן זוגה
 

אני מודע לכך שספר זה מציב משימה לא פשוטה 
אמנם ייתכנו בהחלט מקרים לא . בפני הנשים

מעטים בהם העצות שבספר יסייעו לנשים לחולל 
אך בדרך . פלאים בזוגיותן גם בתוך תקופה קצרה

תהליך - כלל עליכן לצפות לתהליך ארוך מעט יותר 
שישקפו מצד אחד את , של עליות ושל מורדות

ומצד שני את , הכמיהה שלכן לשינוי ולהרמוניה
חשוב . הפחד המקנן בכן מפני אהבה ואינטימיות

וסוערת " אישה הורסת"לזכור שמערכת יחסים בין 
לגבר שלה היא בדרך כלל מערכת יחסים קוטבית 

בן זוגה של האישה ההורסת הוא . ממדית-וחד
-הרגיל לַרצות את בת, בדרך כלל גבר עדין וכנוע

כי בעיניו היא המלכה - זוגו התובענית והמבולבלת 
גבר כזה יתקשה להסתגל , באופן טבעי. השולטת

שבו מוטלת עליו גם אחריות רבה , במהירות למצב
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הדבר תקף באותה המידה גם . יותר בהובלת הקשר
מכיוון שהיא רגילה . לאישה ההורסת עצמה

להתנגד לגבר שלה ולהילחם בו על השליטה בקשר 
יידרש לה זמן ללמוד כיצד לתמוך בגבר שרגיל - 

להיכנע לה וכיצד לסמוך על גבריותו ועל יכולת 
שינוי נדרש זה יוצר מצב עדין , אם כן. ההובלה שלו

, לכן. אך במיוחד לאישה, ורגיש לשני בני הזוג
של מחויבות ושל , דרושה לה מידה של סבלנות

.  הכרה בחשיבות המטרה
 

שלמרות שספר זה מדבר על , חשוב לי להבהיר
למעשה הספר - היחס הזוגי בין האישה לגבר 

אמנם . מתייחס בעיקר לעולם הפנימי של נשים
התרומה לכישלון או להצלחה הזוגית תלויה בגבר 

ברור גם שללא תרומתו החיונית . והאישה גם יחד
של הגבר ליחסים יהיה זה בלתי אפשרי לאישה 

, עם זאת. להצליח לבדה במשימה הזוגית המורכבת
מראש החלטתי לצמצם את הספר ולהתמקד 

בתרומה הנשית של נשים לזוגיות ובחשבון הנפש 
החלטה זו התבשלה בי זמן רב . בינן לבין עצמן

ובסופו של דבר החלטתי כי יהיה זה הדבר הנכון 
לעורר את הנשים לדיאלוג פנימי - ביותר לעשות 

ספר זה . בוגר ולעתים לא קל עם עצמן, מפוכח, עז
כמוהו כיציאה של אישה למסע הכרות פנימית 

ורק , והתבגרות נפשית ורגשית קודם כל עם עצמה
לאפשר , לדעתי, לכן מן הראוי. אחר כך מול גבר

, לנשים לבחון את עצמן בתוך העולם הנשי
- בלי לערב בו את עולם הגברים , האינטימי והפרטי

כדי שהתהליך העמוק והטבעי הזה יוכל להתקיים 
.     בצורה שלמה ובריאה
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הכי - מעבר לכל מה שאתן עומדות לקרוא , ולבסוף
חשוב שתהיו קשובות קודם כל לעצמכן 

סמכו על מה שהלב והרגש אומרים . ולרגשותיכן
ואל תחששו או תהססו לאהוב את בני הזוג , לכן

. לחזק אותם ולתמוך בהם, שלכן בגלוי ובנדיבות
. כל סוד האהבה- בעצם - זהו , בסופו של דבר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

21 

נשים תלושות מספרות על כוחן ההרסני 

 
ברצוני לגולל לפניכן את סיפוריהן האמיתיים של 

אך לצדו גם יצר הרס - נשים בעלות כוח רצון עז 
רוב רובם של הסיפורים נולד . וחורבן עצמי גדול

טראומה אשר , שם בילדות-מתוך טראומה קשה אי
, מבולבלת, הובילה לבחירה בדרך חיים תלושה

פצע . בעיקר לנשים עצמן- פוצעת ואף הרסנית 
וסופו לזהם גם את , שלא טופל מזדהם במשך הזמן
בכוונה תחילה . כל מה או מי שמתקרבים אליו

ללא ניתוח או , השארתי את הסיפורים כפי שהם
גם לא . מכיוון שהם מדברים בעד עצמם- פירוש 

או של סוף " הצלחה"ניסיתי להביא סיפורים של 
אלא לבטא את קולן של נשים הנמצאות במסע , טוב

אך גם של חיפוש ושל , של בלבול ושל הרס עצמי
כדי . התחברות מחודשת לנשיותן ולכוחן האמיתי

להגן על פרטיות הנשים המספרות שיניתי לא רק 
אלא גם חלק ניכר מעובדות הרקע , את שמותיהן

. העלולות לזהות אותן
 

חשוב לי להדגיש שמסע של הרס אינו בהכרח מסע 
מכיוון שבתוך כל הרס טמון סיכוי גם , ממדי-חד

אבל קיים מכנה משותף לכל , לבנייה מרשימה
הרסנות אינה מסוגלת ": הנשים ההורסות"סיפורי 

אלא רק ממה נכון , ללמד אותך מה נכון לעשות
- הרסנות היא שיעור מאלף ומלמד מאוד . להימנע

. אלא רק במובן השלילי, לא במובן החיובי
כאב , חשבו כמה סבל, בקוראכן את הסיפורים

ומצוקה אפשר לחסוך באמצעות טיפול נכון ומודע 
לי אין ספק כי נשים המכאיבות . בפצעי הילדות
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לעצמן ומכאיבות לאחרים אינן מרגיעות או 
ולפעמים - אלא מנציחות אותו , מרפאות את כאבן

אף גורמות לעצמן להתמכר לכאב שבתוכן כדרך 
.  חיים

 
אחת הנשים שגוללו בפניי את סיפורן אמרה לי את 

זו שמחליטה לא ? מי המאושרת: "המשפט הבא
אני חושב שזו אחת האמיתות !". לסבול עוד

מכאב עצמי . העמוקות ביותר ששמעתי באחרונה
ומהרס אנו לומדים בסופו של דבר שיש דרך אחרת 

אם נקשיב . וטובה יותר להתמודד עם עצמנו
עדינים , אם נבחר להיות רגישים, לעצמנו היטב

נוכל להיחלץ , ומתחשבים יותר קודם כל עם עצמנו
ממעגל הקסמים של כאב עצמי ושל הכאבה 

אלא הוא בידינו , יצר הרס אינו גֵזרת גורל. לאחרים
אם רק נהיה פתוחים יותר לחפש במקומו דרכים - 

חשוב שנהיה מוכנים להודות בכך . חלופיות ובונות
. ושנדע להודות בחולשותינו, שאנו זקוקים לעזרה

ומעיזים לטפל , כאשר אנו רוצים להפסיק לסבול
במקום לברוח מהם , בכאבים שאנו סוחבים אתנו

 אנו מסוגלים לבנות את עצמנו ואת –שוב ושוב 
.  יחסינו הזוגיים על בסיס בריא וטוב בהרבה
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-  סיפורה של תמר 

: כפייתיות לכסף ולביטחון חומרי
הייתי צריכה להגשים את עצמי מבחינה כלכלית לפני "

" שיכולתי להשתחרר מהבלבול בתוכי

 
 הייתי להוטה להוכיח את עצמי 16כבר מגיל "

הנטייה הזאת הובילה אותי להתאהב . כאשת עסקים
ראיתי . מצליחים וקרייריסטים, בגברים מבוגרים

- אלא גם , בהם תחליף לא רק לשאיפותיי העסקיות
.  לאובדן אבי- ואולי אף יותר 

 
ואובדן זה נטע בי , אבי נפטר כשהייתי בת תשע

. חוסר ביטחון כלכלי ופחד גדול מאובדן ומנטישה
לקחתי על עצמי את עול , בתור הבת הבכורה

אני זוכרת . פרנסת המשפחה כבר מגיל צעיר ביותר
כיצד תמכתי בשלושת אחיי מבחינה כספית 

ניסיתי לספק להם את מה שאבי , למעשה. ורגשית
.  היה מעניק להם אילו עדיין היה בחיים

 
.  התאהבתי באיש עסקים אמיד וגרוש20בגיל 

שמונה השנים שהייתי במחיצתו היו שנים 
מצד אחד הוא היה . אינטנסיביות ומורכבות מאוד

מכיוון שניסיונו הרב אפשר לי , לי מורה נפלא
מצד שני . ללמוד בעזרתו את רזי מקצוע העסקים

גיליתי שאני נאבקת ומתחרה בו בכל כוחי על 
מקומי כאישה חופשייה בעלת שאיפות 

באופן טבעי לתחרות . קרייריסטיות משל עצמה
הגלויה והבוטה הזאת בינינו הייתה השלכה הרסנית 

, שידרתי לו מסרים כפולים: על היחסים הזוגיים
ולא כיבדתי , בגדתי בו פיזית עם גברים אחרים

דווקא משום שהייתי תלויה בו - אותו ואת צרכיו 
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היום אני מבינה שעשיתי הרבה . וזקוקה לו נואשות
אבל , מאוד טעויות בקשר הזה מבחינה רגשית

באותה תקופה הייתי עסוקה כל כולי בצורך להגיע 
וכך נותר הצד הרגשי - לביטחון כלכלי בזכות עצמי 

. של היחסים בינינו מוזנח ואף הרוס
 

במבט לאחור אני מבינה שפשוט הייתי לחוצה 
השפעת הטראומה של מות אבי הפכה אותי . מאוד

לאישה מפוחדת ואפילו פרנואידית בכל מה שקשור 
 28בגיל . בביטחון חומרי ובהצלחה מעמדית, בכסף

נפרדתי מאיש העסקים האמיד ופתחתי עסק משל 
לאחר חמש שנים . עצמי בתחום הפרפומריה

, סוערות שבהן התחתנתי והתגרשתי פעמיים
.  סוף להעמיד עסק כלכלי לתפארת-הצלחתי סוף

 
לאחר שהצלחתי לספק בעצמי את הצורך בביטחון 

עייפתי מן . נרגעתי- ידי עסק משגשג -כלכלי על
כי הבנתי שהביטחון האמיתי , המירוץ התחרותי

, שלי נעוץ ביחסים שוויוניים ואמיתיים עם גבר
ולא יועץ עסקי או , שאוכל לראות בו קודם כל אדם

אני מבינה שכישלון . תחליף אבהי לאבא המת שלי
מערכות היחסים שלי נבע לאו דווקא סביב העניין 

. אלא סביב חוסר הביטחון הרגשי שלי, הכספי
  

היום אני יודעת ומרגישה שעשיתי משהו בכוחות 
חוסר הביטחון הרגשי , נחלשו בי התחרותיות. עצמי

בזמן האחרון . ותחושת הנחיתות והתלישות
עדינות ואפילו עייפות וסלידה , התעוררו בי סבלנות

. מהדרמות הרגשיות שנהגתי ליצור בקשריי הזוגיים
רק עכשיו אני בונה את המקום הרגשי שבי כדי 

עכשיו אני . שאוכל לקבל גבר בלי להתחרות בו
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מתחילה לראות את עצמי כאישה של גבר וכאם 
, ולא רק כמפרנסת אבהית ודאגנית, לילדים

המגוננת על משפחה שלמה שאביה הלך לעולמו 
".  אותה חסרת אונים' נטש'ו
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-  סיפורה של עינת 

:  הנצחית" רווקה"פחד מבדידות ומתווית ה
" כי פחדתי שלעולם לא אתחתן, התחתנתי"

 
. החלטתי שאתחתן בתוך שנה- 26ביום הולדתי ה"

הייתה בי תחושה שלעולם לא . אין לי מושג מדוע
כי לא יכולתי לדמיין את עצמי כאישה , אתחתן

זו הייתה שטות להתחתן . נשואה עם בעל ומשפחה
כדי שלא , אבל עשיתי את זה במהירות, מסיבה כזו

. אוכל לשקול זאת שוב בצורה רגועה
 

ברגע של . בעלי היה ידיד קרוב שלי כבר שנים
חולשה הוא נראה לי הבחירה המתאימה ביותר 

בעצם לא הייתי קשובה לצרכיי . להיות בעלי
להתחתן - אלא רק לדחף הרגעי הזה , האמיתיים
למרות שבעלי אהב אותי ונמשך אליי . בכל מחיר

אני חושבת שהוא הרגיש שאני לא אוהבת , מאוד
מהר מאוד הוא . וזה הרג אותו מבפנים, אותו באמת

הוצאתי ממנו את כל . הפך לגבר קנאי ותוקפני
.  ושילמתי על כך מחיר יקר- הפחדים שלו 

 
היה לו . לפני הנישואים בעלי עסק בתחום המזון

אבל אחרי . והוא הרוויח יפה מאוד, עסק משגשג
בדיעבד הבנתי שאני זו . הנישואים קרה משהו

רציתי לנצל . שגרמה לו לעזוב את כל מה שהיה לו
את יכולותיו ואת ניסיונו בתחום העסקי כדי להקים 

. כי זה היה התחום שאהבתי- עסק בריאותי 
הקמנו . והוא הלך אחריי- הצלחתי להשפיע עליו 

, יחד עסק חדשני בתחום הרפואה האלטרנטיבית
.  אבל יחסינו הזוגיים התערערו
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.  כעבור כשנה המצב הפך לבלתי נסבל מבחינתי
החלטתי לקחת את האחריות לטעות שעשיתי 

לאחר גירושיי הבנתי שהיה שעליי . ולהתגרש
וקשובה הרבה יותר , להיות שלמה ובטוחה בעצמי

במקום ללכת באופן עיוור אחרי הדחף - לרגשותיי 
אני ובעלי לשעבר , כיום. להתחתן בכל מחיר

אך לא כפי , חזרנו להיות ידידים. שותפים עסקיים
הפעם אני - ובנוגע לחיי האהבה שלי . שהיינו בעבר

מחפשת מישהו שארצה להתחתן אתו בגלל מה 
.  ולא בגלל הפחדים או הדמיונות שלי, שהוא

 
איני לחוצה עוד - אבל בתור אישה גרושה , מוזר

אני מנסה להיות . כי כבר הייתי נשואה, להתחתן
ולא לפעול בתחום האהבה , מודעת לעצמי יותר

אני מצטערת . פי דחף או תחושה רגעית-על
שניצלתי ידידות יפה ברגע אחד של חוסר שפיות 

- בעלי לא היה זכאי ליחס כזה ממני . ושל חולשה
". ובצדק
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-  סיפורה של שרון 

:  התאהבות כפייתית באב מרוחק
" אבא שלי היה אהבת חיי"

 
מאז שאני זוכרת . אני אישה חושנית וחייתית מאוד"

הייתי . 'הילדה האהובה של אבא'הייתי , את עצמי
לעומת . הוא היה אהבת חיי- מאוהבת בו לחלוטין 

אני חושבת . אימא הייתה אישה זרה מבחינתי, זאת
.  שלא הכרתי אותה בכלל במהלך כל ילדותי

 
בעקבות הגירושים . 12כשהוריי התגרשו הייתי בת 

ועבר , בלבד' עם התחתונים'אבא עזב את הבית 
, אני חשתי שהוא בודד ומסכן מאוד. לדירה שכורה

ואני , אבל הוא סירב. ורציתי לעבור לגור אתו
וכך , נשארתי לגור עם אימא. כעסתי עליו מאוד

עד היום אני . נאלצתי להכיר אותה בעל כורחי
למרות שאני מאשימה , משתדלת להתקרב אליה

. אותה בגירושי הוריי
 

אין לי ספק שנטישת אבי המרוחק ויחסיי 
הבעייתיים עם אמי הנוקשה הזינו בי אובססיה 

ומאז , 14את בית הספר עזבתי בגיל . לגברים
עם . למדתי ועבדתי בכוחות עצמי מכל הבא ליד

כי הכעס והזעם , אבא ניתקתי את הקשר לחלוטין
הרגשתי כמו . על זה שהוא עזב אותי לא הרפו ממני

אולי הזדהיתי עם הרגשות שאימא - אישה נבגדת 
. אך בחרה לא להראות כלפי חוץ, שלי הרגישה

 
רציתי .  נפגשתי פעם נוספת עם אבא שלי18בגיל 

שהוא יחבק אותי כמו שחיבק כשהייתי הילדה 
אבל הוא כנראה פחד לבטא את - האהובה שלו 
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מרוב כעס . רגשותיו והעדיף לשמור על מרחק ממני
ברחתי משם והחלטתי שלעולם לא אראה אותו 

. עוד
 

ידעתי - שנה לפני שפגשתי את הגבר של חיי 
אפילו ידעתי כיצד הוא ייראה ומה . שאפגוש אותו

, ואכן זה קרה. קלפי הטארוט גילו לי זאת- ילבש 
חמש - חמש שנים היינו יחד . בדיוק כפי שהם צפו

רציתי גבר מסתורי . קשות ופוצעות, שנים פרועות
וזה , שיהיה מוכן להקריב את עצמו למעני, ועמוק

לתת לי - בדיוק מה שדרשתי ממנו ביחסים שלנו 
היום אני מניחה . אהבה ללא תנאים וללא גבולות

שדרשתי ממנו בדיוק את מה שגם אבא שלי לא היה 
לאהוב אותי כמו : ובצדק, מוכן לעשות בשבילי

ולא כמו שאב אמור לאהוב את , שגבר אוהב אישה
. הילדה שלו

 
כבר בפגישה הראשונה המשיכה בינינו הייתה 

אבל מעבר לכך הקשר שנוצר היה , מידית וחזקה
מכיוון שסקס הוא הדבר שהכי . סתמי ושגרתי מאוד

שאר . ביססתי את רוב הקשר על מיניות- חשוב לי 
היה לי . אבל לא היה אכפת לי, הצדדים הוזנחו

כאמצעי , חשוב מאוד לכבול אותו אליי דרך מין
כי פחדתי לחוות - היחיד שימנע ממנו לעזוב אותי 

. נטישה נוספת
 

, סוף מבחנים-במהלך הקשר העמדתי אותו באין
כדי לראות את מידת נכונותו להקריב את עצמו 

אלא הלך , הוא לא נשבר, למרבה הפתעתי. למעני
כי - זה הרס אותי ובלבל אותי . אחריי עד הסוף

הבנתי שהבעיה של היחסים בינינו הייתה שאני 
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מנסה לגרום לו לתת לי את מה שאבא שלי לא נתן 
ראיתי כל הזמן את אבי מול - לא ראיתי אותו . לי

הוצאתי עליו את - במקום לדבר עם אבא שלי . עיניי
.  כל הכעסים והפחדים שהיו לי כלפי אבא שלי

 
אבל , נכון שהייתי משוגעת עליו וכרוכה אחריו

אני . הסתרתי ממנו את כל רגשותיי ומחשבותיי
אבל מעולם לא , זוכרת שנהגתי לכתוב לו מכתבים

, ככל שהיחסים נמשכו. אף פעם. נתתי לו אותם
לקראת הסוף הבנתי . הרגשתי שאני מחלישה אותו

הרגשתי שעשיתי לו . שאני חייבת לשחרר אותו
. אבל לא ידעתי איך לגרום לו לעזוב, עוול גדול

בסופו של דבר החלטתי לבגוד בו עם החבר הכי 
. כדי לגרום לו לשנוא אותי ולעזוב אותי- טוב שלו 

 
כשגם ניסיון הבגידה לא הצליח להרחיק אותו 

רק אחרי חצי . ל לתקופה ארוכה"עזבתי לחו, ממני
שנה של פרידה מוחלטת הרגשתי שכוחו אזל 

והוא נסוג , הצלחתי להתיש אותו. ושהוא עייף ממני
גם אני התנקיתי בתקופה זו מהכפייתיות . ממני

. המינית שבה הייתי שרויה כשהייתי יחד אתו
ונאלצתי להתרגל , תקופה ארוכה הייתי ללא גבר

. לחיות ללא הטירוף המיני
 

היום אני מבינה שהכפייתיות לאבי עמדה ביסוד 
כל הכאב שהיה לי כלפי . הכישלון הטרגי הזוגי שלי

לא ראיתי את . אבי הקרין על מערכת היחסים שלי
ברור . אלא דימיתי אותו לאבי, הגבר שלי כפי שהוא

לי שהפתרון הנכון הוא להתפייס ולהתקרב לאמי 
אבל . למרות שאני פוחדת מזה מאוד, ולאבי
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באחרונה החלטתי לאסוף כוחות ולאזור אומץ כדי 
.  שאוכל לנסות זאת

 
והחלומות עוזרים לי לעבוד על , אני חולמת הרבה

: לא מזמן חלמתי חלום. הפחדים שלי מאבא שלי
 

. ובו נמר גדול ומושך אך מסוכן, אני נמצאת בבית
. ודם שותת מגופה, לידו מוטלת ילדה עירומה מתה

מצד אחד אני רוצה להתקרב לנמר כי הוא מושך 
פתאום . אך מצד שני אני מאוד פוחדת מפניו, אותי

ואני יורדת , אני רואה מדרגות המובילות למרתף
כשאני מגיעה . הנמר הולך לאט בעקבותיי. בהן

אני מרגישה שהנמר אומר לי לשכב על , למרתף
. ואני מצייתת לו ללא התנגדות או כעס- הרצפה 

, אני שוכבת על רצפת המרתף וממתינה לנמר
ושהוא יכול לעשות בי , בידיעה שאיני יכולה לברוח

עד שהוא , הנמר מתקרב אליי. ככל העולה על רוחו
ואז הוא נשכב עליי בעדינות . גוחן ממש מעליי

אני מחכה לרגע שבו . ועוטף אותי בפרוותו הסמיכה
אבל לאחר רגע אני נעטפת שלווה , הוא יהרוג אותי

אני עוצמת את עיניי ומתמכרת לחום . ורגיעה
. ולביטחון שהנמר עוטף אותי בהם

 
רק . החלום הזה רודף אותי כבר כמה שנים
ושעליי , באחרונה הבנתי שהנמר הוא אבא שלי

. כי הוא אינו רוצה לפגוע בי, להאמין ולבטוח בו
דבר נוסף שהבנתי הוא שהאהבה של אבא שלי 

ולעולם לא תהיה לעולם , אליי מעולם לא הייתה
- אלא אהבה אבהית ורגשית , אהבה פיזית ומינית

לפעמים אני . וזה מה שאני בעצם הכי זקוקה ממנו
חושבת שהעובדה שאימא שלי הייתה קרה לאבא 
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שלי עוררה בי רצון ילדותי לַפצות אותו באהבה 
אולי עשיתי את זה מתוך . טוטאלית ולוהטת משלי

כאילו רציתי למלא את - קנאה ותחרות באימא שלי 
. מקומה כדי שאבא יהיה רק שלי

 
. היום אני מקווה שיהיו לי הכוחות לשוב לאבי

. המכתבים שכתבתי לחבר שלי עדיין שמורים אצלי
אולי יום אחד אהיה אמיצה מספיק כדי להראות 

יש לי הרגשה שרק הוא יוכל להבין . אותם לאבי
, כי בעצם המכתבים האלה נכתבו רק אליו, אותי

". ולא לאף אחד אחר
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-  סיפורה של נועה 

: הישענות על דמות גברית אלימה
כי אבא שלי נהג להכות , ניסיתי להפוך אותו לגבר אלים"

" אותי בילדותי

 
אימא . אימא ואבא מעולם לא היו זוג מתאים"

. ואבא היה תוקפני וחסר מנוחה, הייתה קרה וסגורה
אבל בכל , כבר מגיל מוקדם הוא נהג להרביץ לי

כי אל אימא שלי לא - זאת אהבתי אותו נורא 
אבא שלי היה האדם . הצלחתי להתקרב מעולם

והמכות היו לפחות סוג של , היחיד שנותר לי
.  התייחסות מצדו

 
אני חושבת שהוא פרק עליי את כל התסכולים שלו 

. כי עליה הוא מעולם לא הרים יד- מאימא שלי 
. ועזבתי את הבית,  נמאסו עליי המכות14בגיל 

. עברתי לגור בדרום הארץ וחייתי שם כמה שנים
את . את בית הספר לא סיימתי וגם בצבא לא הייתי

, 18החבר הרציני הראשון שלי הכרתי בגיל 
לא רציתי אותו כבר . בתקופה שחזרתי לבית הוריי

אבל הייתי . כי הוא לא דמה בכלל לאבי, מההתחלה
הוא גר קרוב לביתנו , לבד באותה התקופה

והמשפחה שלו נראתה לי במבט ראשון משפחה 
כי זו הייתה משפחה , בדיעבד טעיתי. חמה ותומכת

והוא עצמו , פטריארכלית ופרימיטיבית מאוד
.  התגלה כגבר אלים ומפונק

 
את הגבר שבאמת אהבתי פגשתי לאחר שלוש 

אבל הוא היה גם , הוא דמה מאוד לאבא שלי. שנים
כי הייתי רגילה , זה בלבל אותי. מבין ומתחשב

בהתחלה ניסיתי ללמוד . לגברים אלימים מאוד
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הוא קיבל . ממנו כיצד לבנות יחסים יפים ורגישים
ובשלב מסוים אפילו הציע לי , אותי כפי שאני

. נישואים
 

כי פחדתי שלא יהיו לי די כלים , אבל אני מרדתי בו
מהר מאוד . כדי לבנות אתו חיים משותפים ובריאים

ניסיתי לגרום . התחלתי לזלזל ברכות ובעדינות שלו
כי זו הדרך היחידה שיכולתי , לו להיות אלים

מצד אחד רציתי שהוא יישאר . לתפוש אותו כגבר
אך מצד . כי אהבתי את העדינות שלו, כפי שהוא

שני עשיתי כל מה שיכולתי כדי להתגרות ולפגוע 
גנבתי לו . כדי שיהיה גם קשוח ואלים כלפיי- בו 

פגעתי , שיחקתי ברגשותיו, ניצלתי אותו, דברים
הכל כדי - בעבודתו ולעתים אף הרבצתי לו ממש 

.  שיתעצבן ויכה אותי חזרה
 

בסופו של דבר הוא נשבר והחל לגלות כלפיי 
בפעם הראשונה שהוא סטר לי בכיתי . אלימות

השגתי את מה שרציתי . מאושר אך גם מכאב
זה רק - להפך . אבל לא הייתי מאושרת, כביכול

עורר בי את כל הכאבים שחוויתי מההתעללות 
תקופה . לא ידעתי מה לעשות. הפיזית בילדותי

עד שהבאתי אותו לידי - ארוכה המשכתי לשחק בו 
הוא ניסה בכל כוחו להתחשב בי ולהבין . טירוף
. אבל גם החל לפתח כלפיי טינה וכעס, אותי

העלבונות והדקירות הרגשיות שנעצתי בליבו שוב 
, בסופו של דבר. ושוב עשו את שלהם במשך הזמן

רדוף , הפכתי אותו מגבר רגוע ומבין לגבר מתוח
הוא אפילו החל לגלות . בדיוק כמו אבי- ומבולבל 

כאילו הפנים את כל - נטיות אלימות כלפי עצמו 
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והפנה אותו כלפי , הזעם שפחד להפנות חזרה אליי
. עצמו

 
אבל אני הרגשתי שזה , למרות הכל הוא אהב אותי

פשוט התביישתי בכל מה שעשיתי - מאוחר מדי 
הוא המשיך לחזר . הייתי חייבת להתנתק ממנו. לו

, ואני הצטערתי וכאבתי את כאבו בתוכי- אחריי 
. אבל לא יכולתי להפסיק את מחול השדים הזה

 
בסופו של דבר החלטתי להתרחק ממנו ככל 

. הבנתי שאני אדם אלים שפוצע את עצמו. האפשר
הייתי חייבת . הפכתי מילדה מוכה לאישה מכה

ועם , למצוא מסגרת כלשהי שתקבל אותי בחום
, זאת תכתיב לי כללים ברורים של התנהגות נכונה

בחרתי לחזור . שלא תפצע את הסובבים אותי
החרדים קיבלו . והיום אני אישה חרדית, בתשובה

נתנו לי מקום לחיות בו וגם מקום , אותי בחום
אני ממתינה בקוצר רוח . ללמוד דברי תורה ומוסר

אך בינתיים משתדלת כמיטב יכולתי , לשידוך
אני סומכת על . לתרום ולקיים מצוות, לעשות טוב

האדיקות שבי ועל תחושת הביטחון שעבודת 
וכל אלה עוזרים לי להימנע - האלוהים מעניקה לי 

אני מקווה שזו הדרך הנכונה . מהצד האלים שבי
אולי - לעתים יש לי ספקות . והמתאימה לי ביותר

אני צריכה לשוב למשפחה ולהתפייס עם אמי ועם 
אבל לפעמים אני . אבי שאתם אין לי כרגע קשר

חשה שהחזרה בתשובה והחיים הדתיים הם בסופו 
".  ימים יגידו. של דבר הפתרון הטוב ביותר שלי
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-  סיפורה של דפנה 

: הערצת הכוח של גבר כריזמטי
" הרסתי אותו כי קינאתי ביצירתיות שלו"

 
אבל לא הייתה בי , כל חיי רציתי להיות זמרת"

אולי זה נבע מכך שהוריי . אמונה בכישרון שלי
החזיקו בדעה שזמרים ואומנים תמיד נשארים 

לכן . ושיש לבחור מקצוע יציב ומכניס, דלפונים
במקום לטפח את אהבת השירה החלטתי לבחור 

. הערצתי זמרים כישרוניים ובולטים- בדרך הקלה 
המזדנבת אחר להקות , מעריצה-הפכתי להיות נערה

- כך חשבתי - בזכות הקרבה לזוהר . מפורסמות
אבל בתוך תוכי חיפשתי . ידבק מעט ממנו גם בי

כדי שאוכל לגעת דרכו , זמר מפורסם שיתאהב בי
בתחושת הכוח והיצירתיות שהוא מרגיש על 

.  הבמה
 

היום אני מבינה שלמעשה חיפשתי כוח ושליטה 
אימא שלי . כתחליף ליצירתיות המודחקת שלי

אני זוכרת איך היא תמיד .  שנה בבנק20עובדת 
אמרה לי שאומנות ושירה הן בזבוז מוחלט של 

- ושעליי לעסוק במקצוע מעשי וריאלי , הזמן
האבסורד הוא שהכוח שכביכול חיפשתי . כמוה

אני אישה . ובשפע- בזמרים שהערצתי היה קיים בי 
אני מרגישה . נוקשה בעלת צורך כפייתי בשליטה

אבל אני לא מצליחה לבטא את הרכות , המון בפנים
. היפה הזאת באופן יצירתי ונכון

 
 לא הבנתי את מה שאני מבינה 22בגיל , לצערי

אז חיפשתי את הכוח ואת השליטה במקום . היום
. אבל נחזור לסיפור, את הרכות ואת היצירתיות
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אחרי תקופה ארוכה שהזדנבתי אחרי זמרים 
בהופעות החלטתי שהגיע הזמן ללכת צעד אחד 

, עקבתי אחר זמר מפורסם מסוים. נוסף קדימה
גילית איפה הוא גר והתחלתי להטריד אותו 

הייתי מסתובבת באזור . בטלפונים אנונימיים
. יום שלו-המגורים שלו ועוקבת אחרי חיי היום

לילה אחד עליתי אליו לדירה בלבוש פרובוקטיבי 
כי הסתובבתי - הוא הכיר אותי . ודפקתי על הדלת

באותו הלילה פיתיתי אותו . המון בהופעות שלו
. ומאז נשארתי אתו, להיכנס אתי למיטה

 
כי הצלחתי , בהתחלה חשבתי שאני מאושרת מאוד

וקיוויתי שהכוח הזה יהיה גם , לגעת בכוח שלו
, אבל עם הזמן שום דבר לא השתנה בי. שלי

הקנאה . והתסכול הפנימי החל לצוף ולעלות מגרוני
הדרך היחידה שראיתי . בכישרון שלו הטריפה אותי

זה . אז הייתה לקחת ממנו את כל הכוח שהיה לו
- התחיל במסע מיני מופקר וסוער שיזמתי אתו 

, אבל זה לא הספיק. מסע שנטל ממנו כוחות רבים
. כי הוא עדיין היה ממוקד מאוד בחזרות ובהופעות

והוא נתפס - לכן ניסיתי לגרור אותו לעישון סמים 
את המשפחה והחברים שלו הרחקתי ממנו . גם לזה

.  וכך במשך הזמן הוא נותר מבודד- 
 

שאני הייתי זו , אני חושבת שהוא בכלל לא שם לב
רק כאשר הקריירה . שגרמה לו להתנכר לעצמו

והוא התקשה , המוזיקלית שלו החלה להיפגע
אבל . הוא התעורר למציאות- לחבר שירים חדשים 

אני חיכיתי עד שהוא . זה היה מאוחר מדי עבורו
כדי למחוץ , רק אז נטשתי אותו- יישבר לחלוטין 
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הייתי האדם היחיד , כשאני עזבתי. אותו סופית
. לא נותר לו דבר- וכשהוא איבד גם אותי . שהיה לו

 
האמת היא שלא יכולתי לסבול ? למה עשיתי את זה

הרגשתי . כך-את העובדה שהוא מוכשר ויצירתי כל
שזה לא הוגן שאלוהים נותן לאדם אחד כל כך 

- הכוונה אליי כמובן - ולאדם אחר , הרבה כישרון
, רגשי הנחיתות שלי כנראה הפעילו אותי. שום דבר

שחנקה בי את היצירתיות , ואולי גם הכעס על אמי
הוא . אבל לא יכולתי אחרת, נקמתי בו ובגדול. שלי

עצם - אבל הוא עצמו . לא עשה לי שום דבר רע
. היה מבחינתי דבר משפיל ומכאיב- הקיום שלו 

עצם הקיום שלו הזכיר לי כל יום מחדש שלעולם 
אלא אישה פשוטה , לא אהיה זמרת מפורסמת

אך בלתי - שעובדת בעבודה טכנית ומעשית 
".   מספקת מבחינה רגשית ויצירתית
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-  סיפורה של יעל 

: חוסר התאהבות כאמצעי הישרדות
כי אני חייבת לסמוך , אני לא מצליחה להתאהב בגברים"

" רק על עצמי

 
-אימא שלו נרצחה על. אבא שלי הוא ניצול שואה"

ועד היום הוא לא התאושש , ידי הנאצים
כשהייתי ילדה האוכל היה נושא . מהטראומה הזאת
, תמיד ניסו לדחוף לי אוכל לפה. חשוב מאוד בבית

מן הסתם כדי שלא תהיה בבית שום הרגשת מחסור 
בניגוד לחוויית המחסור שאבא שלי חווה - 

.  בשואה
 

. כבר כבחורה צעירה מאוד יצאתי עם המון בחורים
אפילו היו לי כמה חברים . גם שכבתי עם רבים מהם

את . אבל מעולם לא הייתי מאוהבת בהם- קבועים 
רק אחרי עשרה . 26החבר האחרון שלי פגשתי בגיל 

גם אז . חודשים התחלתי להרגיש אליו רגש כלשהו
הוא . משהו בתוכי לא נתן לי להיפתח אליו באמת

אבל זמן קצר אחרי שהתחלתי , מאוד אהב אותי
בלי , עזבתי אותו בפתאומיות- להרגיש אליו משהו 

ובכל , היה לי טוב אתו. להבין מדוע אני עושה זאת
. זאת לא יכולתי אלא לעזוב אותו

 
במבט לאחור הדברים נראים לי הגיוניים ומובנים 

האהבה לאבא שלי תמיד הייתה גדולה . הרבה יותר
מאז שאני זוכרת , למעשה. הערצתי אותו- מאוד 
עם אימא שלי לא . 'הילדה של אבא'הייתי , אותו

הרגשתי שאנו באות . הייתי מעולם בקשר טוב
ושאין לנו שפה משותפת שתוכל , מעולמות שונים

. שרר בינינו מתח תמידי. לגשר בינינו
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המחשבה . כבר מגיל צעיר פיתחתי התנהגות שורדת
שעמדה מאחורי זה הייתה פשוטה ופרימיטיבית 

זו . אסור לבטוח באף אחד, כדי לשרוד: מאוד
. הסיבה שמעולם לא נתתי לעצמי להתאהב בגברים

לא נתתי לעצמי גם ליהנות או לעשות בדיוק את 
כי הייתי ממוקדת רק , הדברים שאני אוהבת

כילדה צעירה . בדברים החיוניים להישרדות
הרעבתי את עצמי כדי לראות עד איזו נקודה אחזיק 

במשך הזמן הפכתי לאנורקסית . מעמד ללא אוכל
עד היום אני ממעטת לאכול . וירדתי מאוד במשקל

כאילו קיים בי - לפעמים איני אוכלת ימים שלמים - 
רצון עקשני ובלתי נשלט לדעת בוודאות שאני 

.  באמת אדם שורד
 

אני חושבת שההרעבה העצמית שלי היא ניסיון 
- להוכיח לעצמי ולאבי שאילו חייתי בזמן השואה 

אני ניסיתי לעשות את מה שאימא . הייתי שורדת
בדרך זו חשבתי . לשרוד- שלו ניסתה ולא הצליחה 

. שאולי אצליח לפצות את אבי על אובדן ִאמו
חשבתי שתפקידי הוא למלא את החלל שמות אמו 

.  הותיר בו כבר כילד
 

 מהתפקיד  היום אני מנסה לתת לעצמי להשתחרר
ולא רק לעמוד על , אני רוצה גם להרגיש. הזה

היום אני מבינה שאיני נמצאת . המשמר כל הזמן
אלא במדינת ישראל של שנות , בתקופת השואה

כי מצבי , איני צריכה לחוות את המחסור. האלפיים
לא חסרים לי . האמיתי והאובייקטיבי הוא של שפע

, שחרור, מה שכן חסר לי הוא רגש. אוכל וכסף
.  הנאה ונשיות, קבלה
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אני גם . אני משתדלת לאכול בהדרגה יותר ויותר
כי זה מה שאני - מניחה לעצמי להסתכן ולהתאהב 

אני מניחה לגברים בחיי להוביל אותי . באמת רוצה
כך אני  מצליחה . כי זה עוזר לי להישען עליהם- 

. להשתחרר מעט מהאובססיה שלי לשלוט בכל דבר
זה . באופן טבעי כל זה מביא יותר הנאה וכיף לחיי

בסך הכל מגיע לי . מכניס קצת הפתעות לחיים
להרגיש - ובעיקר , להיות נאהבת ומאוהבת, ליהנות

-המופעלת על, ולא כמו חיה שורדת, כמו בנאדם
ידי -ידי אינסטינקטים חייתיים ופראיים במקום על

- אימא של אבא שלי כבר מתה . רגשות אנושיים
, בכל מקרה. שום דבר לא יוכל לשנות עובדה זאת

". היום אני מבינה שזה לא התפקיד שלי
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-  סיפורה של מיכל 

: החייאת האהבה דרך כאב וסבל
כי הדרך היחידה שאני מכירה היא , אני מכורה לכאב"

" לפגוע בעצמי

 
דוד . במשפחה שלנו היו שני מקרים של התאבדות"

ובן דוד שלי , של אבא שלי התאבד כשהייתי קטנה
נראה לי שיש במשפחה . התאבד לפני שלוש שנים

. שלנו נטייה להרס עצמי
 

, כשהתבגרתי. מאז שהייתי קטנה חיפשתי את הכאב
בעקבות . ידעתי ליהנות באמת רק באמצעות הכאב

 פניתי 24ניסיון התאבדות כושל שביצעתי בגיל 
שם הבנתי שאני מנותקת . לטיפול פסיכולוגי

ושכאב הוא הדרך היחידה שאני יודעת , מרגשותיי
. לבטא רגש כלשהו

 
 חרטתי בסכין על ידי 14אני זוכרת שבגיל 

הצלקת הזאת קיימת . השמאלית את שם החבר שלי
רוב מערכות , בכלל. בידי השמאלית עד היום

. היחסים שלי עם גברים היו מערכות יחסים פוצעות
לא תהיה - תמיד פחדתי שאם לא יהיה שם כאב 

לכן חיפשתי דרכים להכאיב לעצמי . שם גם אהבה
כדי שהכאב יבטיח את המשך החיבור - ולבני זוגי 

. בינינו
  

ולכן כל , כאב וסבל הם השיעורים שלמדתי בבית
מה שנראה נעים לא נתפש בראש שלי כמשהו 

בבית שלנו הייתה אווירה תמידית של . אמיתי
, כך חדר אליי-זה כל. חושך ואלימות, סבל, דיכאון

עד שגם היום אני מתקשה לראות אלטרנטיבה 
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כמעט בכל פעם שאני פוגשת בחור . למציאות זו
מבית טוב באופן לא מודע אני יוצרת מצב של 

היה , 18כשהייתי בת . טרגדיה או של סכנה נוראית
לי חבר שקפץ למעני מהקומה השלישית וכמעט 

את רוצה שאני ': והוא אמר לי, היינו על הגג. נהרג
תעשה מה שאתה ': אמרתי לו. ?'אקפוץ למטה

אבל עמוק בפנים הרגשתי חיה ומאושרת ', !רוצה
לא האמנתי . רק מעצם האפשרות שהוא העלה

הוא . אפילו לא הספקתי לעצור אותו, שהוא יקפוץ
שלושה . פשוט החליק למטה ונפל על הכביש

חודשים הוא היה מאושפז בבית החולים והלכתי 
אבל אחרי זה הקשר בינינו ניתק ולא , לבקר אותו

.  שמעתי ממנו יותר
 

אני מצפה לכאב ולא , גם כשאני שוכבת עם בחור
אני פשוט נהנית מהכאב הרבה . לתחושה נעימה

כי בלי כאב אני , אני אוהבת שכואב לי. יותר
. הריגושים האלה דרושים לי כמו סם. מרגישה מתה

לפעמים אני נכנסת למכונית מאוחר בלילה ונוהגת 
המחשבות . כמו מטורפת במהירויות גבוהות מאוד

שעוברות לי בראש הן מחשבות של מוות ושל 
.  התרסקות

 
כי רק - כיום ברור לי שאני מחפשת דרך למות 

. התחושה המחשמלת הזאת גורמת לי להרגיש חיה
ולגרור אחריי את - בעצם אני מנסה להתאבד 

אולי אני רוצה להחזיר . הגברים האהובים שלי
לחיים את דוד של אבא שלי ואת הבן דוד שלי בכך 

אבל אני מנסה בכל כוחי לעצור . שאתאבד כמותם
אני לא . את הטירוף הזה לפני שיהיה מאוחר מדי
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כדי , אני רוצה שיהיו לי חיים טובים. רוצה למות
".   שלא אצטרך להזיק לעצמי בשביל להרגיש בחיים
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-  סיפורה של דניאל 

: בריחה למין פראי ונוקשה
כי אני פוחדת מרגשות , אני אוהבת מין חייתי"

" ומאינטימיות

 
בסך הכל איני יודעת אם אני אוהבת . 30אני בת "

אבל יש תקופות שבהן אני חייבת לקיים הרבה . מין
אני ממש הופכת . לא משנה עם מי- מאוד יחסי מין 

המין שאני מקיימת הוא מין פראי . לנימפומנית
, אני מצפה מהגברים שלי שיהיו חזקים. וחייתי

אני רוצה שהם . מהירים ונוקשים אתי במיטה
אני לא סובלת . יתעללו בי ויחדרו אליי מהר ובכוח

כי זה - את המשחקים המוקדמים ואת כל הלטיפות 
זה מעצבן אותי - להפך . לא עושה לי שום דבר

. ומכניס אותי לחרדה ולמתח
 

שלא יודעת , אימא שלי היא אישה נוקשה ועצבנית
בבית שלנו מעולם לא ביטאו , בכלל. לבטא רגשות

אני חונכתי לעשות את מה . רגשות בצורה חופשית
מעבר לזה רגשות נתפשו בבית . שצריך ומקובל

כשאימא שלי חלתה . שלנו כדבר מיותר ובלתי נחוץ
המחלה של אמי חייבה . המצב רק החריף, בסרטן

אבל זה היה - אותנו להיפתח זו לזו מבחינה רגשית 
. כי לא ידענו איך לעשות את זה, קשה מאוד

 
המחסור ברגשות ובחום אמיתי מאימא שלי הפך 

כדי - פעילה ומתוחה מאוד , אותי לאישה אנרגטית
כיום אני מנסה . לפצות על הנכות הרגשית שלי

אני רוצה . לעבוד על הבעיה שלי עם אימא שלי
פעם הייתי . ופחות לחשוב או לפעול, יותר להרגיש

. חייבת לדעת כל דבר מראש כדי להישאר בשליטה
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הייתי מתכננת דברים מראש במקום לזרום ולתת 
ואם התכנית לא הייתה . להם להתפתח מעצמם

הייתי מתוסכלת - מתממשת בדיוק כפי שתכננתי 
כי לא , גם מבחינה  מינית זה מאוד פגע בי. נורא

רגשי , הנחתי לגברים להעניק לי מגע מיני חם
ולא ידעתי איך לאפשר להם להוביל , ואינטימי

אני רוצה לחוות יותר מין חושני . ולהפתיע אותי
חשוב לי לבטא . ועדין ופחות מין כוחני ופראי

. ולא רק כוח ונוקשות, רכות
 

כיום אני עדיין מרגישה קפוצה וסגורה מבחינה 
באחרונה אני סובלת מעצירות ומבעיות . רגשית

. נראה לי שיש קשר בין הדברים. במעיים ובקיבה
במקום ' נסגר'מרוב מתח ועצבים גם הגוף שלי 

אני . להשתחרר ולהיפתח בצורה בריאה, להירגע
כי לא קיבלתי , יודעת שיש לי בעיה עם אימא שלי
נינוחה , חמה, ממנה דוגמה של דמות אם מקבלת

אבל אולי דווקא הטרגדיה הנוכחית . ורגשית
והמחלה הקשה של אימא שלי יחייבו אותנו 

דווקא בתקופות של : כמו שאומרים. להיפתח זו לזו
קושי ושל סבל אנשים פוחדים פחות להתקרב 

". כי פשוט אין להם בֵררה אחרת, ולהיפתח
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-  סיפורה של תמי 

:  היאחזות נואשת בתחליף אב
פיתיתי את החבר של אימא שלי כדי להראות לה שהיא "

" אינה יכולה לשלוט בי לחלוטין

 
זו הפעם הראשונה שאני חושפת בצורה מלאה "

אני רוצה להדגיש שהייתי . כך את הסיפור שלי-כל
רק בשנים האחרונות . צעירה מאוד כשזה קרה

הפכתי מודעת באמת למה שקרה ויכולתי להודות 
.  בכך בפני עצמי

 
במקום . אימא שלי היא אישה שתלטנית מאוד

העבודה שלה בבית החולים היא ממש רודה 
אבל הרודנות שלה אינה . באנשים שעובדים תחתיה

אלא מתחילה דווקא , שמורה רק למקום העבודה
. אימא שלי ממש חנקה אותי, כילדה קטנה. בבית

היא הייתה יורדת - כל דבר שעשיתי ולא נראה לה 
ואפילו מביישת , עליי וקוטלת אותי ללא רחמים

היא פשוט אישה . אותי בנוכחות החברים שלי
.  שאינה מסוגלת לאבד שליטה לרגע, כוחנית וקשה

 
אבי היה אדם מוכשר . בגיל שמונה הוריי התגרשו

ואבא שלי עבד , גרנו בקנדה. ומצליח מאוד
אימא לא הייתה . כפרופסור בכיר באוניברסיטה

אני חושבת שהיא קינאה בו . מרוצה מהצלחת אבי
יום אחד . ורצתה להצליח כמוהו בכוחות עצמה

זה . היא פשוט לקחה את אחי ואותי וחזרה ארצה
הוא התדרדר מבחינה מקצועית . שבר את אבא שלי

ובסופו של דבר עבר לעבוד בבית ספר , במהירות
.  קטן ונידח במערב ארצות הברית
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גם אחי התקשה מאוד לעכל את השינוי הדרמטי 
הוא החל לגמגם . ואת המגורים החדשים בארץ

אני דווקא . ופיתח חוסר ביטחון ופחד מפני אנשים
אבל בפנים כעסתי מאוד על , הצלחתי יותר ממנו

.  אימא ועל מה שעשתה לאבא
 

היא .  לאימא שלי היה חבר צעיר13כשהייתי בת 
אבל , וכבר לא הייתה מושכת, אמנם ָשמנה מאוד

אני זיהיתי . היא ידעה כיצד לשלוט בו ולפתות אותו
ובעידוד רגשות השנאה שלי , את המצוקה שלו

.  כלפי אמי פיתיתי אותו לשכב אתי
 

במשך שלוש שנים נהגנו לשכב בבתי מלון זולים 
, הייתי בתולית. מאחורי גבה של אמי- בארץ 

וזה העניק לי הרגשה שאני - חטובה ומושכת מאוד 
הרגשתי , חוץ מזה. טובה הרבה יותר מאמי השמנה

שאני מאפשרת לחבר שלה לבטא את צדדיו 
אולי ניסיתי לחזק אותו . הגבריים והכובשים אתי

כדי שבסופו של דבר יעזוב את האימא השתלטנית 
הוא התמכר גם . זה רק החליש אותו, לצערי. שלי

ליחסים המיניים בינינו וכפה עליי לא אחת מגע 
. מיני

 
אמרתי . אחרי שלוש שנים נמאס עליי כל הסיפור

, להפתעתי ולשמחתי. והוא הניח לי', מספיק': לו
עד היום סוד . זמן קצר לאחר מכן הוא עזב את אמי

לא גיליתי את זה לאמי או . זה קבור ביני לבין עצמי
אני מבינה שבאמצעות החבר של . לאף אחד אחר

כנראה רציתי . אמי ניסיתי בעצם לשלוט בה
להראות לה שהיא אינה יכולה לשלוט בי בצורה 

יכול להיות גם שאני עדיין קשורה מאוד . מוחלטת
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. והחבר שלה היה סוג של תחליף אב בשבילי, לאבי
העובדה שאיני בקשר עם אבא שלי מאז הגירושים 

 ".יצרה בי צורך גדול בדמות אב אחרת
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-  סיפורה של קרן 

: סימביוזה עם אימא דרך גבר משותף
" אימא שלי שכבה עם החבר שלי"

 
בבית שלנו לא היו גבולות ברורים ביני ובין אימא "

אחותי ואני גדלנו עם אימא שהתגרשה בגיל . שלי
פתוח 'נושא הגברים היה לכאורה . צעיר מאוד

אימא הייתה מעורבת כבר מגיל . בבית שלנו' מאוד
אחותי הגדולה הייתה גלויה . צעיר בחיינו המיניים

אני . ויותר שמרה לעצמה את חייה המיניים, פחות
אולי כי הייתי , נהגתי לחשוף ולשתף הרבה יותר

.  קרובה יותר לאימא שלי
 

כבר .  יצאתי עם בחור נחמד מאוד בגילי17בגיל 
בפעם הראשונה שהבאתי אותו הביתה אימא 

היא מאוד נקשרה אליו . קיבלה אותו כבן בית
ונהגה לשבת אתו שעות במטבח , מההתחלה

, בהתחלה לא ייחסתי לכך חשיבות. ולדובב אותו
. אבל במשך הזמן התעוררה בי תחושה לא נוחה

לפעמים התעוררה . התחלתי לדמיין כל מיני דברים
. בי תחושה חזקה שאימא שלי מאוהבת בחבר שלי

 
במהלך הקשר אתו אימא שלי עודדה אותי לספר 

אני לא ממש רציתי לספר . לה על יחסי המין בינינו
אבל היא לחצה עליי - בגלל החשדות שלי - לה 

הסיפורים המיניים שסיפרתי לה רק עוררו . מאוד
. 'גבר אמיתי'היא נהגה לומר לי שהוא . אותה יותר

לפעמים היא הייתה זורקת לי חצי ברצינות וחצי 
כי - שהלוואי שהיא הייתה צעירה יותר , בצחוק

. הוא בדיוק הטעם שלה בגברים
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יום אחד הגעתי הביתה . אחרי שנה קרה משהו נורא
וחשבתי שאין בו אף , הבית היה שקט. מבית הספר

אבל דלת חדר השינה של אימא שלי הייתה . אחד
ראיתי את . חשכו עיניי- כשהתקרבתי . פתוחה מעט

היא דיברה אליו . אימא שלי שוכבת עם החבר שלי
ולא הצלחתי לשמוע את כל , במהלך האקט

כי , אבל משפט אחד לא אשכח לעולם. הדברים
נכון שאני טובה יותר ': היא חזרה עליו כמה פעמים

.  ?'מהבת שלי
 

, אני חייבת להודות שגם לי הייתה יד במה שקרה
כיוון שגם אני נתתי לחבר לשעבר של אימא שלי 

אבל לא , להתחיל אתי כשהיא לא הייתה בבית
, בכל מקרה. אלא רק התמזמזנו, שכבנו ממש

לא . בעקבות הטראומה הזאת עזבתי את הבית
לא יכולתי . יכולתי להישאר שם אחרי מה שקרה

שנאתי את עצמי יותר מכל . להסתכל לעצמי במראה
החלטתי לנתק את הקשר עם החבר שלי . דבר אחר

כבר שלוש שנים שכמעט לא היה . ועם אימא שלי
הקשר בינינו הוא מתוח . לי קשר עם אימא שלי

". מאוד
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

52 

-  סיפורה של הגר 

: נידוי עצמי דרך גבר ממעמד שונה
הבאתי הביתה גבר מצליח ועשיר כדי להוכיח לאימא "

"  שלי שאני טובה ממנה

 
אימא שלי היא אישה פשוטה שבאה ממשפחה "

כי הוא , על אבא שלי' התלבשה'היא . פרימיטיבית
אני עצמי . היה ממעמד חברתי וכלכלי גבוה משלה

כי העדפתי להזדהות אתו ', הילדה של אבא'הייתי 
.  מאשר אתה

 
שבא ממשפחה , 28 פגשתי בחור בן 19בגיל 

הבאתי אותו הבית כדי . עשירה ומשכילה מאוד
. אך במיוחד בפני אמי- להשוויץ בו בפני הוריי 

רציתי להוכיח לה שאני טובה . רציתי להכאיב לה
נופפתי בחבר העשיר והמשכיל שלי כדי . ממנה

. להראות לה שאני על הגובה
 

מיד בהתחלה היא . אימא נבהלה מזה נורא, כצפוי
למרות - נקטה גישה שלילית מאוד כלפי הבחור 

היא לא דיברה אתו . שהוא היה נחמד ולבבי מאוד
היא גם אמרה לי מפורשות . וממש התעלמה ממנו

אבל לא - שעליי לעזוב אותו כי הוא לא בשבילי 
כי הייתי מאושרת שהיא מתעצבנת , הקשבתי לה
.  מכל העניין

 
דאגתי שהוא יגיע . שלוש שנים הייתי חברה שלו

הוא היה כרטיס הביקור . הרבה אל המשפחה שלי
כולם אמרו עליי שאני בחורה מושכת , עד אז. שלי

אבל מאחורי הגב לכלכו עליי ואמרו , ויפה מאוד
ברגע שהראיתי להם את . שאני מבולבלת ומטורפת
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אבל לא , הם קינאו בי. כולם השתתקו- הגבר שלי 
זו הייתה הנקמה המתוקה שלי . יכלו לומר מילה

.  באימא שלי ובמשפחתה
 

בשנה האחרונה ליחסיי אתו ההורים שלי החלו 
בסופו של דבר אבי הודיע . להתרחק מאוד זה מזה

הוא עבר . שהוא החליט לעזוב את אימא שלי
הייתי עצובה . לדירה שכורה בצד השני של העיר

אבל עמוק , ומבוהלת מאוד מהפרידה של הוריי
כי החלשתי , בפנים ידעתי שתרמתי לכך איכשהו

הכבשה 'כל השנים הייתי . מאוד את אימא שלי
אמרו עליי שאני מטורפת . של המשפחה' השחורה
ואילו את שני האחים הקטנים שלי קיבלו - ופסיכית 
רציתי להראות להם . רציתי לנקום בהם. בלי בעיה

.   והצלחתי- שגם לי יש כוח 
 

, בסופו של דבר נמאס לי מהחבר שלי וזרקתי אותו
להחליש את אימא - כי השגתי את מה שרציתי 

הצלחתי להוציא אותה . ולגרום לה לקנא בי
רציתי . ואפילו לבודד אותה מאבא שלי, מדעתה

שהיא תחווה על בשרה את תחושת הנידוי 
והסטיגמה השלילית שסחבתי על גבי כל השנים 

ידעתי , ברגע שאבא שלי נפרד מאימא. בגללה
. שהגיע הזמן לחתוך את יחסיי עם החבר שלי

הוא היה רק אמצעי הנקמה שלי באימא , האמת
 ".שלי
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שער ראשון 
? מהם המאפיינים של אישה בונה ואישה הורסת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  "ואיוולת ידיה תהרסנו חֹכמת נשים בנתה ביתה"
 [א, משלי יד]
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:  פרק ראשון

האישה והנחש 
סיפור גן העדן צופן בחובו את סוד ההצלחה הזוגית  

 

 

זאת עשית ותאמר -ויאמר יהוה אלהים לאשה מה…"

-ויאמר יהוה אלהים אל: האשה הנחש השיאני ואכל

הבהמה ומכל -הנחש כי עשית זאת ארור אתה מכל

: ימי חייך-גחֹנך תלך ועפר תֹאכל כל-חית השדה על

ואיבה אשית בינך ובין האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא 

האשה אמר הרבה -אל: ישופך ראש ואתה תשופנו עקב

ארבה עצבונך וֵהרֹנך בעצב תלדי בנים ואל אישך 

   [טז-א, בראשית ג]..." בך-תשוקתך והוא ימשול

 
בפרק זה אדון בשני כוחות הנמצאים באישה 

ובמאבק , "הכוח הנשי"ו" כוח הנחש: "ההורסת
כוח . "הפנימי המתחולל בתוכה בין שני כוחות אלה

הגורם לאישה לחבל , הוא כוח הרסני ומזיק" הנחש
. בזוגיות שלה ובסופו של דבר להרוס את עצמה

, תומך, הוא כוח בונה" הכוח הנשי"לעומת זאת 
כוח זה מאפשר לאישה לבנות זוגיות . מזין וחיובי

ושל שיתוף , מוצלחת על בסיס של תמיכה בגבר
וכך גם לבנות את עצמה - פעולה אוהב ומפרגן עמו 

. ולהתחזק
 
שבאישה " כוח הנחש"

 
, הנחש בסיפור המקראי מסמל דחף מבולבל והרסני

אלא , שאינו מתחשב בגבולות ובאיסורים מפורשים
פועל מתוך יצרים אנוכיים ומתוך צורך בסיפוקים 
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הוא אותו יצר " כוח הנחש. "מידיים ושטחיים
שגרם לחווה להפר את האיסור של אלוהים , הרסני

. ולבצע את חטא גן העדן, ליטול מפרי עץ הגן
אמנם לכאורה היה זה הנחש ששלט באישה 

כפי שהייתה זו האישה ששלטה , כשפיתה אותה
אלא שההפרדה האוטומטית . בגבר כשפיתתה אותו

ההפך . בין הנחש לאישה כלל אינה מובנת מאליה
מדובר בשני כוחות פנימיים , למעשה. הוא הנכון

: אך בהבדל חשוב אחד, השוכנים בתוך כל אישה
כוח הנחש אינו בא - כשמדובר באישה נשית ובונה 

אלא קיים בה באופן רדום , אצלה לידי ביטוי פעיל
, לעומת זאת כשמדובר באישה תלושה. בלבד

ניתן לומר שהנחש הופך לישות , מפוחדת והרסנית
.    מובילה ובלתי נפרדת ממנה, פעילה

 

סוד ההצלחה הזוגית 

 

כפי שהאישה בסיפור גן העדן לא הצליחה לעצור 
כך גם , אלא התפתתה לו בסופו של דבר, את הנחש

" כוח הנחש"אישה הורסת אינה מצליחה לשלוט ב
. אלא מניחה לו לשלוט בה, שבתוכה

 
מציע שני פתרונות , שהיה מודע לדילמה זו, המקרא

- שנועדו לסייע לאישה , מדהימים ופשוטים
לבנות את - שמתקשה לשלוט ביצר ההרסנות שלה 

עצמה מחדש וליצור בתוכה תשתית נשית בריאה 
: ומזינה
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שבה " כוח הנחש"שלטון האישה ב

 
. הפתרון הראשון הוא ההפרדה בין הנחש לאישה

ואיבה אשית בינך ובין "...: ואומר הכתוב אל הנחש

האשה ובין זרעך ובין זרעה הוא ישופך ראש ואתה 

-  מטרתה של הפרדה זו .[טו, בראשית ג]." תשופנו עקב
לעומת הברית הטבעית ששררה בין הנחש לחווה 

היא לאפשר לאישה - במהלך סיפור חטא גן העדן 
לשלוט בדחף ההרסני וחסר הגבולות של הנחש 

המקרא מפעיל כאן . ולדכא אותו- המקנן בתוכה 
הפרד . הפרד ומשול: את נוסחת השליטה הקלאסית

כדי , ההרסני שבתוכה" כוח הנחש"בין האישה ובין 
הכוח "שהאיבה והשנאה ביניהם יובילו לניצחון 

.  שבה" כוח הנחש"של האישה על " הנשי
 

משמעי -המקרא מציע לאישה הרסנית פתרון חד
עליה להיות מודעת להרסנותו , ראשית. ויעיל

אסור לה , שנית. שבתוכה" כוח הנחש"האיומה של 
ללא הפרדה ברורה זו בין . לעשות בו שימוש

" כוח הנחש"האישה לנחש היא עלולה להתמזג עם 
לאבד את שליטתה בו ולמצוא את עצמה , שבתוכה

ידי הדחפים האנוכיים -מובלת פתאום על
. וההרסניים שבה

 
ברשות האישה - שלטונו הגלוי של הגבר 

 
- הפתרון השני הוא שלטונו הגלוי של הגבר 

ואל "...  :שנאמר שם אל האישה. ברשות האישה

 כוונת .[טז, בראשית ג] ."אישך תשוקתך והוא ימשול בך
אין זה . הדברים כאן אינה פשוטה כפי שהיא נראית

. מקרי שהמקרא נמנע מלקרוא לגבר למשול באישה
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הטקסט המקראי פונה דווקא אל האישה בדרישה 
הגבר חלש . ולא בכדי- שתאפשר לגבר למשול בה 

גם - ולכן אינו מסוגל לשלוט בה , יחסית לאישה
אלא אם כן האישה החליטה - אם יצוו זאת עליו 

שלטון . מרצונה החופשי להניח לגבר למשול בה
, הגבר באישה הוא אפוא שלטון גלוי אך מדומה

שהיא - מכיוון שהוא מותנה ברשותה של בת זוגו 
.  השליטה האמיתית

 
שבאישה " הכוח הנשי"

 
סיפור חטא גן העדן מפרט למעשה את סוד מהותו 

. החיובי והבונה הקיים באישה" הכוח הנשי"של 
: כוח זה מבוסס על שני עקרונות פסיכולוגיים

החלטה נחושה של האישה לדכא את , הראשון
בחירתה , השני. ההרסני הקיים בה" כוח הנחש"

להאמין , המודעת של האישה לתמוך בגבר שלה
מרצונה - ביכולת ההובלה הגברית שלו ולתת לו 

.   ולו רק לכאורה ובגלוי, למשול בה- ומבחירתה 
 

שני עקרונות אלה מטרתם לסייע לאישה הורסת 
הפעם , לשוב עם בן זוגה אל גן העדן הזוגי האבוד

, באופן סמלי כל אישה הורסת. בזכות ולא בחסד
, שלה ביחסיה הזוגיים" כוח הנשי"אשר תשתמש ב

תוכל לסיים לַרצות את עונש הגירוש שגזר עליה 
אלוהים ולשוב עם בן זוגה לאהבה ההרמונית 

. והאינטימית ששררה בגן העדן
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נשים בונות ונשים הורסות 

 

השאלה שמעורר סיפור חטא גן העדן בנוגע ליחס 
האישה כלפי הגבר שלה היא בעצם שאלה זוגית 

: העומדת בפני ציבור הנשים בכל הדורות, נצחית
אנוכי , האם להתייחס אל הגבר מתוך דחף רגעי

להתעלות מעל , "אישה גדולה"והרסני או להיות 
ודווקא לתת לגבר את ההרגשה , הדחף האנוכי

?   הטובה והגברית
 

באופן מסורתי משיב ציבור הנשים על שאלה זו 
:  בשתי צורות שונות לחלוטין

 
ואינן , "כוח הנחש"מדכאות את " נשים בונות"

. מניחות לו לשלוט בהן ולהרוס אותן ואת סביבתן
הן מנצלות את חכמתן הנשית ומשתמשות ברכותן 
הרגשית הטבעית כדי לתת לגבר את תחושת הכוח 

- כביכול - ואת ההרגשה שהוא , והביטחון הגברי
. המוביל והשולט האמיתי בקשר

 
ותלושות הן נשים " נשים הורסות"לעומת זאת 

המתקשות להגביל את הדחף העיוור ואת היצר 
כאשר אותו כוח . הילדותי והאנוכי המקנן בתוכן

הן מאבדות את חכמתן , הרסני משתלט עליהן
וכך מוצאות את , הטבעית ואת רגישותן הנשית

מתחרות , עצמן נלחמות בגבריות של הגבר שלהן
כך במו ידיהן הן . בה ולעתים אף מסרסות אותה

על בן זוגן ועל חיי האהבה , ממיטות אסון על עצמן
. והזוגיות שלהן
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 הבחירה החופשית של הנשים
 

מיתוס גן העדן הוא משל לבחירה החופשית 
ההרסני " כוח הנחש"לחבור ל- שניתנה לכל אישה 

. הבונה שלה" כוח הנשי"שבתוכה או להשתמש ב
אף אחד אינו יכול לכפות על אישה הרסנית ופגועה 

זו הבחירה החופשית . חיובית ובונה, להיות טובה
הרצון הפנימי הוא שצריך להנחות . והאישית שלה

. אותה בבחירה זו
 

הבחירה המשמעותית ביותר העומדת בפני , אם כן
האם להיכנע לדחפים השליליים : נשים הורסות היא

ההרסני או להתחבר מחדש " כוח הנחש"ולציית ל
אישה שבוחרת לעשות ? לחכמה הנשית הבונה

שימוש בתבונתה וברגישותה הנשית יכולה להפוך 
" כוח הנשי"הבחירה ב. חזקה ובונה, לאישה אוהבת

אלא , לא רק מחזקת את ביטחונה בנשיותה
לגבר ולהעצים את " עזר"מאפשרת לה להיות 

הוא למעשה " הכוח הנשי. "גבריותו ואת כוחו
כמו - המאפשר לאישה הורסת " האלמנט הסודי"

, ליצור זוגיות הרמונית- לכל הנשים האחרות 
.  מפרגנת ויציבה עם גבר

 
לעומת זאת אישה שמעדיפה לבסס את בטחונה 

הופכת עם " - כוח הנחש"והערכתה העצמית על 
. תחרותית ומבולבלת, תלותית, הזמן לאישה חלשה

, מסרסת את נשיותה" כוח הנחש"בחירתה ב
מערערת את בטחונה כאישה וגורמת לה להיות 

כך מבלי משים היא מחלישה . של הגבר" כנגדו"
בהדרגה גם את גבריותו ושוללת מעצמה את 

כוח "בחירתה של אישה ב. אהבתו של הגבר שלה



 
 
 

61 

" לבנת חבלה"ההרסני מפעילה בתוכה " הנחש
המונעת ממנה את היכולת הנשית ליצור , עצמית

.  אחדות זוגית והרמונית עם גבר
 

 הפרדוקס הנשי
 

מקור החולשה של האישה ההורסת והסיבה 
המרכזית לכישלון חיי האהבה והזוגיות שלה 
כוח . "נעוצים בכוח ההרסני והמסוכן שמייצג הנחש

לכאורה הוא כוח : הוא כוח מטעה בעליל" הנחש
גלוי לעין ומעורר השתאות ואף , חיצוני, חזק

מכיוון שהוא מעודד , משיכה מגנטית ומיסטית
השתלטנים , באישה את הצדדים התחרותיים

אך בד בבד הוא הורס את . והנוקשים שבה
קורע אותה מזהותה , תכונותיה הנשיות הנעלות

הנשית הטבעית ומדכא את הרכות ואת החוכמה 
כך לבניית זוגיות -הרגשית הדרושות לה כל

.  מאושרת
 

המצטיירת , הפרדוקס הנשי הנצחי הוא שאישה
בעלת מאפיינים " אישה חזקה"כלפי חוץ כ

דווקא היא האישה - עצמאיים וגבריים ברורים 
אישה ההורסת את בן , החלשה והשברירית מבפנים

, ואילו האישה הנשית. זוגה והנהרסת עמו בעצמה
אישה הנחשבת לא פעם - התומכת והמקשיבה 
אישה "ול" אישה הקטנה"בחברה המודרנית ל

דווקא היא האישה החזקה והאיתנה " - החלשה
אישה הבונה את בן זוגה והנבנית עמו , מבפנים

. יחד
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 !חושבים , רגע

 

 
וקראי את , עצרי לרגע- לפני שתעברי לפרק הבא 

: המשפטים הבאים
 
  איני מסוגלת להתאפק - כשאני רוצה משהו  אני

אני פשוט גורמת - תמיד משיגה את מה שאני רוצה 
 אף אחד לא  לזה לקרות בלי להתחשב באחרים 

אני לא מוכנה  בטח לא גבר - יגיד לי מה לעשות 
זה - לתת לאף גבר את ההרגשה שהוא מעליי 

זכותי לדבר אל הגבר שלי בצורה בוטה  משפיל 
- אם נותנים לגבר אצבע  זה מה שבא לי - וגסה 

מה אכפת לי לשלוט  הוא מיד רוצה את כל היד 
 אני אני דואגת לאינטרסים שלי - בגבר שלי 

אין לי בכלל בעיה לשכנע את הבן . שקרנית מעולה
מה פתאום שאני אתמוך  הזוג שלי בשקרים שלי 

! לא מגיע לו? בגבר שלי
 

: קראי את המשפטים האלה, עתה
 
 אני לא מאמינה . אני אישה הגיונית ורגועה

אני סומכת מאוד על הגבר שלי  באימפולסיביות 
אני מעריכה  ? מדוע שלא אקשיב לו- ומאמינה בו 

 ואף מתרגשת כשהגבר שלי מוביל ומגונן עלי 
הוא קשוב אליי - כשאני מדברת אליו בעדינות 

- אני לא מאמינה בכוח ובתוקפנות  הרבה יותר 
מה שאישה  ברכות ובחוכמה , אני מאמינה באהבה

ההנאה  זה מה שהוא נהיה - עושה מהגבר 
האמיתית שלי כאישה נובעת מהיכולת שלי להעניק 
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כי אני - אני תומכת בו  לגבר שלי ולטפח אותו 
. פשוט אוהבת אותו

 
:  עכשיו שאלי את עצמך

 
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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:  פרק שני

מיתוס הגבר החזק 
אישה הורסת נוטה להאשים את הגבר שלה בחוסר 

שליטתה העצמית 

 
 

בפרק זה אסביר מדוע אישה הורסת נוטה ליצור 
בשל כמיהתה לדמות " גבר חזק"לעצמה מיתוס של 

שתתמודד במקומה עם , גברית אבהית ומגוננת
אראה , כמו כן. ההרסנות הפנימית הטבועה בה

כיצד אכזבתה מהמשימה הבלתי אפשרית שהיא 
גורמת לה לברוח מאחריות - מטילה על הגברים 

ידי הטלת האשמה לחוסר שליטתה -להרסנותה על
. העצמית דווקא עליהם

 

" הגבר החזק"יצירת מיתוס 

 

אישה הורסת היא אישה המפתחת כבר מצעירותה 
הדמות "הרואה בגבר את , ציפייה ילדותית ומדומה

שתציל ותגאל אותה מהבלבול ומחוסר , "החזקה
במקום לדכא את יצר . הוודאות שבהם היא חיה

ידי שיבה מחודשת לרכות -ההרס הפנימי שלה על
היא משכנעת את עצמה שרק - ולרגשיות שבה 

ולדכא , יוכל לפתור לה את הבעיה" גבר אמיתי"
הפראי " כוח הנחש"בשבילה אחת ולתמיד את 

.  והסוער שבה
 

האמונה העיוורת של האישה ההורסת במיתוס 
היא שגורמת לה " הגבר החזק"הדמיוני של 

להתעלם כמעט לחלוטין מיכולתה לגבור על 
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היא אינה מוכנה . ההרסנות שלה בכוחות עצמה
שאף גבר לא יהיה מסוגל , להשלים עם העובדה

עם , להתמודד לאורך זמן עם התנהגותה ההרסנית
, ועם ההתקפים הפראיים, תגובותיה הלא הגיוניות

מכיוון שגם . הבלתי צפויים והבלתי מוסברים שלה
לה קשה להתמודד עם הדחפים ההרסניים 

נוח לה להטיל , המשתלטים עליה פעם אחר פעם
את האחריות לחוסר שליטתה העצמית דווקא על 

וכך נוצר מעגל קסמים . ולא על עצמה, בן זוגה
ובן , בכל פעם שהיא מאבדת שליטה: בזוגיות שלה

היא - זוגה אינו מצליח לבלום או להרגיע אותה 
ותוָלה דווקא בו את " לא גבר"טוענת כלפיו שהוא 

במקום לטפח את גבריותו ואת . האשם למעשיה
היא מפילה עליו את כול העומס האישי - חוסנו 

. וכך רק מחלישה אותו יותר ויותר, שלה
 

שתי הסיבות ליצירת המיתוס  

 

נולד באישה ההורסת בעקבות " הגבר החזק"מיתוס 
:  שני גורמים מרכזיים

 
הרקע המשפחתי והחינוך במשפחה הם גורם 

כשאימא ". הגבר החזק"מכריע ביצירת מיתוס 
, מקרינה לִבתה הקטנה תדמית של אישה ילדותית

אישה , מתוחה ועצבנית, חסרת מעצורים, לא יציבה
הנתונה כל הזמן לשליטתם של " פיוז קצר"בעלת 

היא עלולה - מצבי רוח משתנים ובלתי צפויים 
. לפתח בבת גישה התנהגותית דומה כלפי גברים
כשם שהאם רואה בבעלה את הדמות שאמורה 

, לעמוד מול שיגעונותיה ההפכפכים והבלתי צפויים
היא . כך גם ִבתה הקטנה מפתחת ציפייה דומה
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לומדת להאמין שתפקידו הטבעי של הגבר הוא 
באמת " גבר חזק"ושרק , של האישה" עזר"להיות ה

. יוכל לגאול אותה מתחושת הטירוף הפנימי שלה
הבת מפתחת גישה הרואה את הגבר הראוי לה 

, ובכל פעם שציפייה זו אינה מתגשמת" גבר חזק"כ
היא מטילה על הגבר שלה את האשם ואת האחריות 

. לסבלה הפנימי
 

אישה הורסת היא . גורם נוסף הוא הגורם האישי
אישיות כזו . אישה בעלת אישיות פרומה וקרועה

היא ברוב המקרים תוצאה של טראומה קשה 
. הזנחה של ההורים או התעללות מצדם, בילדות

הפצע הנפשי אותו סוחבת אישה הורסת מוביל 
למצב בו זהותה העצמית נעשית מטושטשת וחסרת 

לכן כשם שהיא מתקשה . גבולות ברורים ומגובשים
השלילי " כוח הנחש"לבצע הפרדה ברורה בין 

כך היא - הבונה שלה " כוח הנשי"שבה ובין ה
מתקשה לבצע הפרדה ברורה בין גבולות אחריותה 

דווקא . האישית לגבולות אחריותו של בן זוגה
זהותה המעורפלת וחסרת הגבולות מאפשרת לה 

להתמזג בזהותו של בן זוגה וכך לבלבל בינה 
נטייתה של אישה הורסת להאשים את בן . לבינו

זוגה שאינו ממלא את תפקידו המושיע נובעת 
, מיכולתה לתפוש אותו כחלק בלתי נפרד מעצמה
וכפועל יוצא מכך גם לראות בו האחראי הישיר 

.  והמידי לאובדן שליטתה העצמית
 

יחסים כושלים עם דמות אב 

 
ונטייתה , בריחתה של האישה ההורסת מאחריותה

להאשים את הגברים בהרסנותה נעוצות בסיפור 
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ובדרך שבה תפשה ופירשה את יחסיה עם , ילדותה
פחד  , ככל שילדה חיה באווירת בלבול פנימי. אביה

שאביה , כך הצורך שלה, וחוסר ודאות וביטחון
הוא נואש , יציל אותה מהחרדה ומחוסר הוודאות

וכגודל הציפייה כך גם גודל . ומרקיע שחקים
אינו " יכול-הכל"כשהיא מגלה שאביה , אכזבתה

רוצה או אינו יכול לעזור לה להיות יציבה ובטוחה 
. יותר

 
הבלבול הפנימי שבו שרויה , למרבה האבסורד

הילדה הוא זה המקנה לה ברבות הימים את הכוח 
עוצמתה האימפולסיבית מתישה . לשלוט באביה

ומכיוון שהוא אינו , ומחלישה את אביה בהדרגה
הוא , מצליח לפתח שפה הגיונית משותפת עם ִבתו

נכנע לרצונותיה או שהוא מאבד את העשתונות 
את " לשגע"במשך הזמן הילדה לומדת . ופוגע בה

. אביה כדי לשלוט בו ולגרום לו לעשות כרצונה
ששלטונה המוחלט באביה החלש דווקא , אלא

ואינו מאפשר לה , מרחיק אותה עוד יותר מאביה
. להיות קרובה אליו מבחינה נפשית ורגשית

 
בשל מצב בלתי נסבל זה הילדה מאשימה את אביה 

דווקא כדי לגרום לו להתקרב , בעוצמתה ההרסנית
אלא . אליה ולגאול אותה מפחדיה ומבדידותה

שבאופן בלתי נמנע כמעט נטייתה של הילדה 
להאשים את אביה במום שלה עצמה רק מחריפה 

את הניתוק ואת הניכור מאביה ומנציחה את 
מכיוון שאינו מצליח , האב מתוסכל. בדידותה

, ובעצם מרגיש שהוא נכשל כהורה, לסייע לבתו
וכך . ואילו הבת מבודדת ומבולבלת עוד יותר

הבודדה והחלשה מורדת באביה , הילדה המאוכזבת
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שכן זו הדרך היחידה שהיא , ומתגרה בו שוב ושוב
. מכירה לקרוא לו לבוא לעזרתה

  
אותות המצוקה שהילדה המורדת משדרת לאביה 

מטרת . מעוררים אותו מדי פעם לנסות לעזור לה
של " כוח הנחש"האב היא לנסות לדכא בעצמו את 

כדי לעזור לה לשוב להרגשה של ביטחון , הילדה
, אך כפי שכבר ראינו בפרק הקודם. ויציבות בתוכה

גבר מטיבו אינו מסוגל להתמודד עם כוח חזק 
אלא אם כן האישה מסייעת לו בכך , כך-ועיוור כל

. ומניחה לו מרצונה החופשי להוביל ולהנחות אותה
ברוב המקרים הילדה מפרשת את ניסיונות האב 

שבה כניסיון לדכא " כוח הנחש"לעזור לה בדיכוי 
דווקא ניסיונות האב לסייע , ולכן. בעצם את עצמה

לביתו דווקא מגבירים את התנגדותה ואת שנאתה 
.  כלפיו

 
היא מגיבה כלפיו , ככל שהאב מנסה לעזור לה

האב מותש ומיואש . בקיצוניות ובחשדנות
ואילו תסכולה של הילדה רק , ממאמציו הכושלים

כי היא מפרשת את נחישותו של אביה ואת , מחמיר
" חוסר אהבה"שלה כ" כוח הנחש"נוקשותו כלפי 

המאבקים העזים המתחוללים בינה ובין . כלפיה
המנסה בכל כוחו לשלוט בטבעה ההרסני - אביה 

מסתיימים כמעט - ובהתנהגותה האימפולסיבית 
תמיד בתבוסתו המוחלטת של האב ובפריצתה של 
הילדה המורדת את כל הסייגים והמגבלות שהוא 

.  מנסה לאכוף עליה
 

וכך ככל שאכזבתה מחולשת אביה רק גוברת 
ומתעצמת הילדה התלושה והעקשנית מחליפה את 
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ציפייתה שאביה יעזור לה להתמודד עם הבלבול 
: והחולשה הפנימיים שלה בציפייה כוזבת אחרת

, "חזק"היא יוצרת בדמיונה מיתוס של גבר אבהי ו
שישמש לה תחליף לדמות האבהית המאכזבת של 

מעתה היא כמהה לדמות גברית . אביה החלש
גבר זה צריך להיות גבר , לדעתה. ואבהית חדשה

דמות שלא תתייאש ולא - בעל כוח רב וחזק מאביה 
אלא דווקא תשחרר אותה , תיחלש בגללה לעולם

.  המבלבל אותה" כוח הנחש"אחת ולתמיד מ
  

במקום להבין שהיא היחידה שמסוגלת לשלוט 
היא ממשיכה להיאחז , בכוח ההרסני שבתוכה

אבל הפעם היא כבר אינה ". הגבר החזק"במיתוס 
אלא מאמינה שרק גבר , תולה את תקוותה באביה

עם התבגרותה של . חזק מאביה יוכל לעזור לה
אישה תלושה והרסנית הופך -ילדה כזו לנערה

. לעיקרון מרכזי בחייה" גבר חזק"החיפוש אחר 
, גם כשהיא מוצאת גבר מסוג כזה, למרבה הטרגדיה

הטירוף הפנימי והמלחמות הקשות המתחוללות 
וכך , בתוכה מחלישים ומתישים אותו במשך הזמן

בסופו של דבר . היא נותרת שוב לבד עם תסכולה
" גבר חזק"החיפוש של האישה ההורסת אחר 

לא : מסתיים כמעט תמיד באכזבה גדולה ומכופלת
אלא שמעתה , רק שהיא מאוכזבת מאביה החלש

היא מפתחת אכזבה וכעס רב כלפי ציבור הגברים 
.  בכלל

 
טכניקת הטלת האשם על הגברים 

 
שכל , מרגע שאישה הורסת ופרועה מגיעה למסקנה

מכיוון , "פחדנים"הגברים הם בעצם חלשים ו
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שאינם מסוגלים להתמודד עם האימפולסיביות 
היא יוצרת בתוכה קונפליקט פנימי - ההרסנית שלה 

מצד אחד היא מאוכזבת מחולשת : בלתי אפשרי
- ובראשם אביה החלש - הגברים שהיא פוגשת 

בתוך תוכה היא מתוסכלת . וזועמת עליהם
מהעובדה שהם אינם מצליחים להתמודד עם 

מצד שני . התנהגותה הלא הגיונית והבלתי צפויה
היא ממאנת להודות באחריות שלה להתנהגות 

מכיוון - האימפולסיבית והסוערת שהיא מגלה 
".  אינה שולטת בזה"שהיא טוענת שהיא 

 
כדי לפתור קונפליקט פנימי זה האישה ההורסת 

תסכולה : משתמשת בטכניקת הטלת האשם בגברים
מגברים רק מגביר את נטייתה להאשים את בן זוגה 

וככל . בכל פעם שהיא מאבדת שליטה על עצמה
היא רואה בכך , שהגבר אינו חזק מספיק בשבילה

הגבר "דווקא הוכחה נוספת לתקפותו של מיתוס 
כי לדעתה הוא פשוט אינו מתאמץ מספיק , "החזק

טכניקת הטלת האשם בגברים . כדי לבלום אותה
מאפשרת לאישה התלושה להמשיך בקפריזות שלה 

דווקא כדי לאותת לבן זוגה שעליו להעמיד אותה 
. במקום

 
באמצעות טכניקה זו לא רק שהיא אינה צריכה 

אלא שהיא חופשייה לשחרר , להודות באחריותה
וכך היא ". מה שבא לה"את הרסן ולעשות 

שִעמם היא מקיימת קשרים , משעבדת את הגברים
בלי כל - לדחפיה האנוכיים ולרצונותיה ההרסניים 

כדי לאותת להם שאין זו אחריותה , התחשבות בהם
אלא אחריותם , שלה" כוח הנחש"להתמודד עם 

בכל פעם שבן זוגה אינו מצליח לבלום . שלהם
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כי היא , "לא גבר"היא טוענת כלפיו שהוא , אותה
כפי - סבורה באמת ובתמים שהוא פשוט אינו עומד 

בקנה המידה הגבוה של מיתוס - שעליו לעמוד 
. אותו היא יצרה" הגבר החזק"
 

טכניקת הטלת האשם בגברים היא דרכה של 
האישה ההורסת להתחמק מאחריותה האישית 

. רכה ובונה, חכמה, ומיכולתה להפוך לאישה נשית
האשמת הגברים מאפשרת לה לא רק להמשיך 

אלא גם להשליך , בהתנהגותה ההרסנית והאנוכית
את המום שלה על הגברים ולהנציח את מיתוס 

.   שהיא יצרה בדמיונה" הגבר החזק"
 

ידי הגברים -על" הגבר החזק"הצדקת מיתוס 

 
פתרון זה נראה במבט ראשון , למרבה הטרגדיה

דווקא , של האישה ההורסת" המושלם"הפתרון 
משום שרוב הגברים הם בעלי נטייה מובהקת 

הסיבה לכך נעוצה בטבע . לשתף עמה פעולה
גברים רגישים מאוד למידת . הייחודי של גברים

להוכיח שהם "הצורך של גברים . הגבריות שלהם
הוא שמניע אותם לנסות להבקיע דרך אל " גברים

. האישה ההורסת כדי לשלוט בכוחה ההרסני
בכל פעם שניסיון כזה נכשל הגברים נוטים , ואולם

ולא את האישה , להאשים את עצמם בכישלון
וזאת משום שהם דורשים מעצמם , ההרסנית

. להוכיח שהם גבריים וחזקים
  

גבר "הציפייה של האישה ההורסת למצוא , וכך
דווקא מתחזקת ככל שגברים מנסים " חזק באמת

דווקא ניסיונם . לעזור לה לבלום את הרסנותה
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האבוד מראש של הגברים לדכא בעצמם את הטבע 
רק מדגיש בפניה את - האנוכי של האישה ההורסת 

ומחזק בה את המסקנה , חולשתם היחסית אליה
אך מסקנה זו . ששורש הבעיה נמצא בהם ולא בה

כיוון שהאחריות לבלבול , היא שגויה בבסיסה
הפנימי של האישה ההורסת מוטלת קודם כל עליה 

המחשבה שאולי , מעבר לכך. ולא על גברים אחרים
הגברים שאתם היא מנהלת יחסים אינם עונים על 

אינם גבריים "כי הם , דרישות המיתוס שהיא יצרה
כפי שראינו כבר . אף היא בעייתית ביותר, "מספיק

בסיפור חטא גן העדן כל גבר יתקשה להגביל את 
אלא אם כן האישה , שבאישה" כוח הנחש"

כוח "החליטה להכניע בעצמה דחף זה באמצעות ה
. שלה" הנשי

 
הסטת תשומת הלב משורש הבעיה 

 
גבר שהוא גבר "מסעה של האישה ההורסת אחרי 

לעתים האישה . נמשך בדרך כלל רוב חייה" אמיתי
, "הגבר שבגברים"ההורסת סבורה שמצאה את 

אלא . שיהיה מסוגל לעמוד בציפיותיה הגבוהות
שמלחמתה הבלתי פוסקת בו והתנהגותה הבלתי 

וסופו שיתגלה , צפויה מתישים אותו במשך הזמן
כך ". כמו כל יתר הגברים"בעיניה כגבר חלש 

בדיוק חוזרת האישה ההורסת שוב אל נקודת 
: המוצא שממנה יצאה למסעה בעקבות הגבר החזק

". כל הגברים קטנים עליי וחלשים ממני"
 

-אישה הורסת היא אישה בעלת אופי של נערה
זו אישה שלא הצליחה להתבגר מבחינה . ילדה

ולהתקדם מעבר לתפישה הילדותית , רגשית
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וחסרת " חלשה"הרואה את האישה כ, הכוזבת
בסופו . וכיציב כצוק איתן" חזק"אונים ואת הגבר כ

הסיבה לכך שהיא ממשיכה כל חייה , של דבר
שייקח ממנה את כוחה " - חזק"לחפש גבר 

היא שבאמצעות פסילת - המבלבל  והבלתי צפוי 
הגברים היא מסיטה את תשומת הלב משורש 

.  נכות רגשית ומצוקה נשית: הבעיה שלה
 

" חזית מלחמה"נטייתה של האישה ההורסת ליצור 
היא - ובראשם אביה - דווקא עם בני זוגה הגברים 

אמצעי מחוכם להסתיר את העימות האמיתי 
באמצעות פסילת . והפנימי שיש לה עם נשיותה

הגברים היא מצליחה להסיט את תשומת הלב 
אישה הורסת . משורש הבעיה שיש לה בעולם הנשי

בוחרת להאשים את הגברים כטקטיקה יעילה ונוחה 
ככל . המכסה על מצוקתה הנשית והרגשית

כך היא , שמצוקתה בעולמה הפנימי גדולה יותר
אלא , נמנעת מלהתמודד ישירות עם שורש הבעיה
חולשת - מעדיפה להפנות את כאבה אל הסימפטום 

.  אביה וחולשת הגברים בכלל
 

 נזקיה של טכניקת הטלת האשם  
 

, הטלת האשמה בגברים היא גישה הרסנית ונפסדת
שאינה מסוגלת להביא תוצאות זוגיות בריאות 

כישלונה המרכזי של . ובונות לאישה ההורסת
טכניקת הטלת האשם נעוץ בעובדה הפשוטה 

כוח "שלגברים אין די כוח המסוגל לבלום את 
אלא אם כן היא מגבילה אותו , של האישה" הנחש

טכניקה זו מסוגלת , עקב מצב דברים זה. בעצמה
: רק לזרוע הרס ובלבול נוספים בגבר ובאישה
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הטלת האשם בגבר יוצרת תסכול כפול , קודם כל

היא . ומשותף באישה ההורסת ובגבר שהיא הורסת
מאוכזבת מכישלונו של הגבר לשלוט - מצידה 

מתוסכלת מהמשך שלטונה , בטבעה ההרסני
אך . המוחלט בו וכואבת את בדידותה העצומה

היא מבולבלת מהסערות - יותר מכל דבר אחר 
, הרגשיות הקיצוניות שהדחף ההרסני הזה יוצר בה

- ואילו הגבר מצדו . ולמעשה מפתחת פחד מעצמה
מתוסכל מהמשך שליטתה ההרסנית והמוחלטת בו 

הוא כועס על השפלת . וזועם על סירוס גבריותו
כבודו הגברי ומתמרמר על השתעבדותו המלאה 

- אך יותר מכל . לדחפיה האנוכיים של בת זוגו
הגבר מבולבל באשר לרצונותיה האמיתיים של 

האישה ההורסת ומתקשה להבין מה היא באמת 
.  רוצה ממנו

 
פסילת גבריותו של הגבר לא רק חושפת את מלוא 

להוכיח "אלא מעוררת בו צורך כפייתי , חולשתו
כדי להשיב לעצמו ולו קצת מכבודו " שהוא גבר

מתוסכל מכישלונו המוחץ לשלוט . הגברי הרמוס
הגבר נעשה , ביסוד הכפייתי של האישה ההורסת

כעס וניכור , הוא מפתח טינה. טעון ותוקפני, לחוץ
את . כי הוא מרגיש לא גברי מספיק, כלפי עצמו

הכעס והזעם העצמי הזה הוא מפנה גם כלפי 
דבר שמעצים את תחושת - האישה ההורסת 

.  הבדידות והדחייה שלה
 

עצם החלשת הגבר כתוצאה מהטלת , והחשוב מכל
כל . האשם בו מזיקה בעיקר לאישה ההורסת עצמה
עוד היא פוסלת את הגברים היא אינה מסוגלת 
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והרגשי " כוח הנשי"ללמוד כיצד להשתמש ב
מכיוון שהיא מתרגלת להתחמק . הבונה שלה

מאחריות ומהתמודדות עצמית על ידי הטלת האשם 
היא בעצם מזניחה את - שוב ושוב חזרה על הגבר 

וכך לא רק שהיא מפתחת צורך . עצמה ואת נשיותה
כדי " - חזק"גובר והולך בגברים בעלי דימוי חיצוני 

אלא שהיא מנציחה - שיהיה לה את מי להאשים 
וככל שעובר . ומעצימה את טבעה האנוכי וההרסני

הרגשי והבונה רק " הכוח הנשי"הזמן הזנחת 
ויכולתה של האישה ההורסת , הולכת ומעמיקה

להתמודד עם עצמה הופכת למשימה קשה 
. ומורכבת יותר

 

 במומו פוסל  - הפוסל 
 

דווקא משום שהאישה ההורסת , למרבה האירוניה
רוצה לראות בגבר שלה אידיאל גברי מושלם וחזק 

אולי זהו . היא שופטת אותו בחומרה רבה מדי- 
הרציונל העומד ביסוד נטייתה להאשים את הגבר 

כשאישה הורסת מאשימה את . במום של עצמה
במקום לקבל על עצמה את - הגבר בטבעה ההרסני 

לא רק שהיא מנציחה את - האחריות לדחפיה 
זה . חולשתה אלא היא הורסת גם את הגבר שעמה

: בדיוק היה המשגה של חווה בסיפור חטא גן העדן
, חווה מתפתה לכוחו של הנחש במקום לשלוט בו

אלא , וכך לא רק שהיא מחלישה והורסת את עצמה
, היא מניחה לאותו כוח הרסני לפגוע גם בגבר

והאיתנה אשר לה " חזקה"המייצג את הגבריות ה
.  היא מייחלת כל חייה

 



 
 
 

76 

פסילת הגבר מסמלת את ניסיונה של האישה 
ידי -על, ההורסת להסתיר את המום שלה עצמה

היא . הפניית האצבע המאשימה כלפי הגבר שלה
כשלמעשה - טוענת כלפיו שהוא אינו חזק מספיק 

- היא מטילה עליו את האחריות . היא זו החלשה
כשלמעשה היא זו שאינה חזקה מספיק בפנים כדי 

" כוח הנחש"לקחת אחריות ולהתמודד עם 
וכך ככל שהאישה ההורסת מטילה על . שבתוכה

היא , הגברים את האחריות לסערות הפוקדות אותה
היא מפתחת צורך : רק נלכדת במעגל ללא מוצא

גדל והולך בגברים בעלי דימוי מדומה וכוזב של 
, עוצמה ושל כוח רק כדי להוכיח לעצמה שוב ושוב
שהגברים אינם מסוגלים להשתוות לכוחה הבלתי 

כך היא . צפוי ואינם יכולים לעמוד מולה לאורך זמן
מנציחה את הבלבול ואת המלחמות הפנימיות 

היא , היא מזניחה את כוחותיה הנשיים, שלה
מתקשה לקיים מערכות יחסים הרמוניות לאורך זמן 

ומחמיצה את יכולתה להפוך לאישה בעלת טבע 
.   זוגי יציב ובונה

 

 !חושבים , רגע

 

וקראי את , עצרי לרגע- לפני שתעברי לפרק הבא 
: המשפטים הבאים

 
  אני מרחמת - אבא שלי הוא אדם חלש ומסכן

אני מעריצה גברים שמתייחסים אליי  עליו 
נמאס  ואינם מתרגשים מהשטויות שלי , בקשיחות

כל  כבר אין לי כוח לזה , לי מהבלבול שבתוכי
אף גבר אינו מסוגל - הגברים חלשים ופחדנים 
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אני רוצה פעם אחת לפגוש גבר  לעמוד מולי 
אני  אחד שידע לסתום לי את הפה - אמיתי 

אני מתוסכלת מכך שאיני - מרגישה אבודה 
למה תמיד אני נופלת על  מצליחה לשלוט בעצמי 

 ? שלא יודעים לעמוד על שלהם, גברים פחדנים
 ? מה יש להם- אני חושבת שגברים פוחדים ממני 

 אני אני שונאת גברים חלשים וכועסת עליהם 
אבל זה תפקיד הגבר להעמיד , אישה אימפולסיבית

 הבעיה שלי היא שקשה לי לקחת אותי במקום 
. להתנצל ולבקש סליחה, אחריות

 

: עתה קראי את המשפטים האלה
 
  אבא שלי הוא חבר קרוב ואדם שאני אוהבת מאוד

הכי חשוב לי בגבר שיהיה אמיתי וקרוב  ומעריצה 
אני חיה , שאני רגועה וחיובית מכיוון אליי 

אני חושבת שלגברים יש  במציאות בריאה ובהירה 
אני  ואני מכבדת את זה , צד רגיש ועדין מאוד

זו רק - ואיסטיים 'מתרחקת מגברים ציניים או מצ
 השקט שלי פוזה כדי להסתיר את החולשה שלהם 

והביטחון שלי נובעים מהעובדה שאני מחוברת 
לא מפריע לי שגבר הוא עדין או  להורים שלי 

אני  כי זה אנושי ויש בזה חן רב , מהסס לפעמים
ולכן אני לא פוחדת מגברים ולא , בטוחה בעצמי

אני לוקחת  מפחידה אותם או מאיימת עליהם 
אין לי בעיה להתנצל - אחריות לטעויות שלי 

. כשטעיתי
 

:  עכשיו שאלי את עצמך
 
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
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  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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:  פרק שלישי

שתיקת הגברים 
היווצרותו של גבר שותק נובעת מסירוס גבריותו 

ועצמאותו בידי אמו  

 
 

הוא חסר אונים " גבר שותק"בפרק זה אסביר מדוע 
ומדוע , מול כוחה הבלתי צפוי של האישה ההורסת

כוח "הוא אינו מסוגל לדכא בכוחות עצמו את 
. שלה" הנחש

 
 עוצמתה האירונית של האישה ההורסת

 
ניסיונו של גבר , כפי שראינו בפרקים הקודמים

של אישה אימפולסיבית " כוח הנחש"לדכא את 
בדיוק כפי שבחטא גן העדן - נדון מראש לכישלון 

הגבר לא היה יכול לעצור את הנחש מלהשיג את 
אלא אם כן האישה הייתה מתנגדת לנחש , מטרתו

נשים בונות מפיקות . ומקצצת את ראשו מלכתחילה
הן נמנעות מלחבור אל : את הלקח הזה במלואו

בלי לדרוש , ונלחמות בו בעצמן" כוח הנחש"
לעומתן נשים הורסות . מהגבר לעשות זאת בשבילן

מנציחות את הברית המרעילה והמחלישה בינן ובין 
בכך הן רק חוזרות שוב ושוב על ביצוע . הנחש

כוח "ל, כחווה, בכל פעם הן נכנעות: חטא גן העדן
דווקא חולשתן , למרבה האירוניה. שבתוכן" הנחש

בלתי צפויה שמולה " עוצמה"זו מעניקה להן 
שכן גבריותם אינה , גברים מאוד מתקשים לעמוד

חזקה מספיק כדי לבלום את הכוח הבלתי צפוי 
.  המפעיל אותן
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- הדברים נכונים במיוחד לגבי גברים מסוג מסוים 

גברים אלה מתקשים באופן ". גברים שותקים"
מיוחד לעמוד מול חולשתה המסוכנת וההפכפכה 

וכך היא . של האישה ההורסת ולהגן על עצמם
מנצלת את נחיתותם ומסרסת בחופשיות את 

הקושי האדיר . גבריותם כמעט ללא התנגדות מצדם
להגן על גבריותם מול אישה הורסת נובע מאופי 

יחסיהם עם אימא שלהם בתקופת ילדותם 
. המוקדמת

 

 תסמונת האם הפולשנית
 

. ילד חי מרגע לידתו בצל כוחה של אמו ועוצמתה
תלותו המוחלטת באמו בשנות חייו הראשונות 

מעניקה לה כוח בלתי מוגבל לעשות בו ככל העולה 
.  על רוחה

 
אם שמפתחת בילד שלה את תחושת הכוח העצמאי 

מתוך כיבוד רצונותיו האוטונומיים - והגברי שלו 
בונה ומזינה את - על חשבון יצריה ודחפיה 

לעומתה אם שאינה . גבריותו ואת ביטחונו העצמי
מוכנה לשלוט בדחפיה ההרסניים לטובת צרכיו של 

ומבלי להיות ערה לכך , מנצלת את חולשתו- בנה 
ֵאם כזו היא . מתפתה לתחושת הכוח האנוכי שלה

מכיוון שהיא פולשת ללא מחשבה , "אם פולשנית"
לתוך עולמו הפרטי של בנה וחודרת לנפשו 

השברירית תוך הריסת גבולותיו הטבעיים וערעור 
הדומה - חדירה זו . התפתחותו הגברית התקינה

במאפייניה הפסיכולוגיים לפעולת חדירה תוקפנית 
שוללת - של גבר לגופה של אישה במהלך ִאנוסה 
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מהילד במשך הזמן את היכולת לבטא את רצונותיו 
. גלוי ומשוחרר, הגבריים באופן טבעי

 

"  מנגנון ההמסה"

 
בתגובה לאם הפולשנית וכהתגוננות מפניה נאלץ 

מנגנון "הילד לפתח את מה שניתן לכנות בשם 
: שלבי-מנגנון זה מתגבש בתהליך דו". ההמסה

". שלב ההקשחה הטבעית"השלב הראשון הוא 
בשלב זה הילד מנסה להתנגד לאמו הפולשת 

כתגובה טבעית ובריאה על האונס הנפשי השיטתי 
על ידי הקשחת גבולותיו - שלו שהיא מבצעת בו 

מרדן ושתלטן , כך הוא נעשה מתריס. מפניה
אובדן עצמאותו מעורר בו צורך להוכיח את . כלפיה

.  כוחו הגברי בניסיון לנטרל את שליטתה בו
 

מכיוון שבו עדיין , "שלב בריא"שלב זה מכונה בפי 
מצויה בילד האנרגיה הטבעית לדחות את האונס 

ולהציב לעצמו גבולות , הנפשי שאמו מבצעת בו
שיעצרו את האם , מספיק" חזקים"קשיחים ו

. מלהמשיך לפלוש לתוכו ולשלוט בו
 

במידה והֵאם ממשיכה לחדור למתחם הפרטי של 
מתחיל - ואינה בוחרת לשים לדחפיה גבול , הילד

. השלב השני בהתפתחותו הלא תקינה של הילד
בשלב זה הילד מסגל לעצמו תבנית תגובה הקרויה 

ובכך מושלם גיבושו של , "אלמנט הסיבולת"בפי 
. בילד" מנגנון ההמסה"
 
הופך עבור הילד לצורך קיומי " אלמנט הסיבולת"

במידה והילד נחלש מאוד מהרסנותה של אמו 
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ונכשל בניסיונותיו להדוף את תגובותיה הנוקשות 
כשהילד מבין שאין לו בֵררה . והבלתי צפויות כלפיו

אלא להסתגל לפלישה החוזרת ונשנית של אמו 
הוא מדחיק את תגובת , למעגל עולמו הפרטי

הדחייה שלו כלפי אמו ומאמץ במקומה תגובה 
פסיבית וקבועה של השלמה ושל שתיקה חסרת 

השתיקה וההשלמה הן הכלים שבאמצעותם . אונים
מסוגל הילד להמשיך לסבול את הקפריזות ואת 

מעתה הישרדותו . התגובות הבלתי צפויות של אמו
כי הגבולות הקשיחים הטבעיים , תלויה בשתיקתו

והעצמאי של הילד הותכו ונמסו " האני הגברי"של 
. מפני כוחה ההרסני והפוצע של אמו

 
 הגבר השותק

 
הוא מעתיק את , כשילד כזה מתבגר, ברבות הימים

הוא מדחיק את . שתיקתו זו גם לקשריו עם נשים
. רצונותיו הגבריים והאמיתיים בקשריו עם נשותיו

בשתיקתו הוא מניח להן להמשיך לסרס את 
הילד . רצונותיו ואת צרכיו העמוקים ללא תגובה

-גבר בעל אישיות סבילה-המתבגר הופך לילד
הוא סובל בדממה את ריסוק רצונותיו : תוקפנית

תוך שהוא חושף בפניהן רק , הגלויים בידי נשותיו
כאשר אינו מסוגל לסבול עוד את - לעתים רחוקות 

, השתלטני והתוקפני, גם את צדו המרדני- שתיקתו 
. צד שכאמור הודחק באישיותו כבר מילדות

 
הוא , "גבר שותק"שאותו אני מכנה בשם , גבר כזה

צרכיו ורצונותיו העצמאיים , גבר שגבריותו
ועתה בבגרותו הוא כמעט , במהלך ילדותו" הומסו"

הוא רגיל להדחיק את . מנותק מהם לחלוטין
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. רצונותיו ולוותר עליהם במקום להביע אותם בגלוי
המשתתף והחווייתי , התקיף, מכיוון שצדו הפעיל

, סורס בידי אמו הוא הופך בבגרותו לבן זוג מתבונן
רק לעתים . סביל ושתקן מבחינה רגשית, מרוחק
כאשר חרדת הסירוס שלו עולה על גדותיה - נדירות 

ולעתים אף בהתפרצויות , הוא מגיב בתוקפנות- 
כדי להביע , אלימות מבחינה מילולית או פיזית

בגלוי את צרכיו הרגשיים הבסיסיים ולהגן על 
.   מקומו הזוגי ועל עצם קיומו

 
מכוח . פעולתה של האם ההורסת הושלמה עתה

דחפיה המבולבלים והפוצעים היא הצליחה לעצב 
מחדש את דמותו הטבעית של הילד שלה לכדי 

. עדין ומתחשב, גבר בעל אופי סביל-דמות של ילד
הילד "פלישתה הכוחנית והנוירוטית לעולמו של 

, בעל האישיות העדינה והאופי הרך, "השותק
אישיות - נובעת לא רק מאישיותה חסרת הגבולות 

הגורמת לה לבלום את רצונותיו הטבעיים של בנה 
אלא גם - ולהשתיקם בתגובות היסטריות וכוחניות 

חרדת . מראייתה את בנה כתחליף לגבר בחייה
והעובדה שהיא עצמה אישה תלושה , הנטישה שלה

גורמים לה באופן בלתי נשלט , מבחינה רגשית
כדי - להרעיל ולהחליש את עצמאותו של בנה 

.  ולא יוכל לנטוש אותה לעולם, שיהיה כבול אליה
 

, עקב יכולת ההסתגלות הסבילה שלו מפנים הבן
את דמותה של האם הפולשת ומכיל , מבלי משים

עם . את דמותה הלא יציבה והתלושה לתוכו
התבגרותו האם הופכת למעשה לחלק בלתי נפרד 

הוא לומד לראות . ממנו ומאישיותו הסופגת והרכה
את יחסיו עם אמו ועם נשים בכלל כסוג של 
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מסרסת המאיימת על גבריותו ועל , מלכודת כואבת
לכן גם יחסיו עם נשים יהפכו ברבות . עצמאותו

הימים ליחסים סימביוטיים ואמביוולנטיים של 
העתק כמעט מדויק של יחסיו הלא , תלות-שנאה

הסיבה שהגבר , למרבה הטרגדיה. בריאים עם אמו
השותק נוטה בבגרותו לבחור בנות זוג תלושות 

והרסניות אינה רק העובדה שזה המודל הנשי שהוא 
אלא גם העובדה שמדובר מבחינתו , מכיר מהבית

כישלון המאפשר לו , בכישלון זוגי ידוע מראש
באופן סמלי ולא מודע מדמות האם , להימלט שוב

הוא אמנם הולך שבי . הפולשנית והמסרסת שבתוכו
אולם הוא עושה זאת , אחר נשים הרסניות כמו אמו

הכרתית להגן על גבריותו -מתוך משאלה תת
כיוון - בפניהן ומתוך תקווה להוכיח אותה מחדש 

.  שדבר זה נמנע ממנו ביחסיו עם אמו
 

 תסמונת האב הנעלם
 

גם חלקו של האב אינו נפקד מתהליך התפתחותו 
אם כי תרומתו היא , הבלתי תקינה של הילד השותק

היותו בעל אופי חלש ורך . שולית יחסית לאם
מגמדת את מקומו יחסית לאשתו במערך הכוחות 

אב כזה הוא אב המתקשה לבטא . בבית ובמשפחה
, "אב שותק"את גבריותו בבית והופך בעצמו ל

הנותן לבנו דוגמה לחיקוי התנהגותו , מתגונן וכנוע
אב כזה נוטה על פי רוב . האילמת והסבילה

להתעלם מזעקות המצוקה הרגשית של בנו המסורס 
בשל הפחד שלו עצמו להתמודד ישירות מול כוחה 

.  הדומיננטי של האם ההיסטרית והפוצעת
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תסמונת האב "אני מכנה את התופעה הזאת בשם 
האופיינית לאבות שנוכחותם והשפעתם , "הנעלם

הנפשית בבית אינן מורגשות בשל השליטה 
הוא אב " האב הנעלם. "ההרסנית והגלויה של האם

לעתים מדובר באב שנוכח ". לא היה שם"שבעצם 
אך אינו מורגש מבחינה נפשית , בבית פיזית

אך לעתים קרובות מדובר באב שכמעט , ורגשית
היעדרותו יכולה לבוא על רקע . שאינו נמצא בבית

, מוות בטרם עת או התמכרות לסמים, גירושים
התמכרות המסמלת את - לאלכוהול או לעבודה 

הפחד והניכור שהוא חש כלפי אשתו ההרסנית 
תחושתו הלא בטוחה בבית גורמת . באופן לא מודע

להיעדרותו הנפשית והרגשית מבני המשפחה 
.  לתקופות ממושכות

 
הוא " האב הנעלם"אך ישנם גם מקרים שבהם 

דווקא אב המנסה ליצור לעצמו דימוי מדומה של 
וגברי במטרה להסתיר את חוסר האונים " חזק"גבר 

אב . הנפשי והרגשי העמוק שלו ביחסיו עם אשתו
כזה הוא אב המקרין גבריות וציניות " גברי-סופר"

בצורה מודגשת כדי להגן על עצמו מראש מפני 
ממנה הוא , דחיות ופגיעות נוספות מצדה של אשתו

של חוסר , מקבל מסרים קבועים של חוסר אהבה
למרות גבריותו . קבלה ושל חוסר שביעות רצון

, המוגזמת למעשה הוא אינו בטוח כלל בגבריותו
את , מכיוון שאינו מקבל מאשתו את האישור

התמיכה ואת הביטחון הרגשי לבטא את המכלול 
הרכים , הנפשי השלם שלו לרבות צדדיו הנשיים

חוסר המוכנות שלה לקבל גם את חולשתו . והחמים
מקורו בעובדה שגם , ולא רק את היותו גבר, כאדם

ואינה , היא שבויה באשליית מיתוס הגבר החזק



 
 
 

86 

מוכנה שבעלה ינפץ את המיתוס הדמיוני שהיא 
. יוצרת לעצמה

 
, קשוח, זועם, אב כזה הופך בדרך כלל לאב תוקפן

הוא נוהג להכחיש את . מתעלל וביקורתי מאוד
, פגיעותו ואת נשיותו ולהסתירן מפני אשתו וילדיו
מכיוון שהוא אינו בטוח ביכולתו הרגשית לבטא 

מסתתר , הוא מתכסה בקשיחות, לכן. חום ואהבה
מתנשא כלפי , מאחורי העיתון או שולחן עבודתו

נוזף בבנו ואף , אדיש למה שמתרחש בבית, האם
אב כזה מנסה לא פעם להעביר את הבן . מכה אותו

השפלות , על ידי מכות" מבחני גבריות"
אלא שדווקא . והתעללויות פיזיות או נפשיות

ניסיונו של האב להציל כביכול את גבריותו של הבן 
דרך התנהגות קשוחה - ידי אמו -שסורסה על

רק מחריף את חרדת הסירוס - ונטולת רגשות כלפיו 
.  הכנוע והמַרצה, של הבן ומנציח את אופיו הסביל

 
הילד - הנפשי או הרגשי של האב , בהיעדרו הפיזי

מעוצב בכוח בדמותה של אמו הפולשנית והופך 
, היעדרה של דמות אב חמה". ילד של אימא"ל

שעמה יוכל הילד השותק , אמיתית וממשית
ותלותו של הילד , להזדהות ושאותה יוכל לחקות

השותק באמו התוקפנית והסימביוטית השולטת 
כל אלה מובילים - בחייו ומגבילה את צעדיו בגלוי 

להתאים את זהותו לאופייה , בלית ברירה, את הילד
התאמה זו . הנוירוטי וההרסני של אמו, הבלתי יציב

הרך והנכנע גם בחייו , מנציחה את אופיו השתקני
.  הבוגרים
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 נכותו הרגשית של הגבר השותק
 

העצמאי והגלוי , גבר שותק הוא גבר שכוחו הגברי
אימא "ידי -סורס כבר מילדותו המוקדמת על

שתיקתו של גבר כזה ". אב נעלם"ו" פולשנית
אמירה . מקפלת בחובה אמירה עמוקה וחזקה

שאינה נאמרת במילים חזקה ועמוקה שבעתיים 
לגבר השותק יש מה , ואכן. מכל מה שנאמר בגלוי

חרדת הסירוס המלווה , אך אובדן גבריותו. לומר
עיצוב אופיו הטבעי לכדי אופי , אותו כבר מילדותו

שאותו הוא נאלץ " מנגנון ההמסה"תוקפני ו-סביל
כל אלה גורמים לו - לפתח כדי להגן על עצמו 

להדחיק את רצונותיו האמיתיים ולמלא את פיו 
. מים

 
אימא פולשנית בעלת תגובות בלתי צפויות ואב 

בלתי מורגש מבחינה רגשית הם שדחקו את 
. רצונותיו העצמאיים והגבריים של הגבר השותק
בלית בֵררה החליף הגבר השותק את התשובה 

הנחושה והגלויה לאמו ולאביו בשתיקה סבילה 
המפגש החוזר של , עם התבגרותו. וחסרת אונים

גבר שותק עם בת זוג דומיננטית ואימפולסיבית 
. הדומה לאמו רק מנציח את שתיקתו הכנועה מולה
, עמוק בפנים יש לגבר האילם רצונות וצרכים רבים

חסרה לו . מופנמים ומודחקים, אך הם חשאיים
ההכרה שמותר לו לבטא בדיוק את רצונותיו 

ללא הביטחון . האמיתיים ולהגן עליהם בגלוי
והנחישות הדרושים כדי לבטא את רגשותיו ואת 

רצונותיו האמיתיים הוא נאלץ להסתיר אותם 
.  עדינה ומתחשבת, מאחורי חזות רגועה
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 הנחיתות הרגשית של הגברים בכלל
 

כי המקור לשתיקת , במאמר מוסגר חשוב להדגיש
הוא אינו מוגבל אך . הגברים עמוק ורחב בהרבה

אלא כולל ציבור , "הגבר השותק"ורק לטיפוס 
גברים נחותים מנשים , ככלל. גברים גדול בהרבה

מרבית . רגשית ואף מנטלית, מבחינה נפשית
הגברים מפגרים בהרבה אחרי נשים מבחינת 

לכן גברים נתקפים . בגרותם הרגשית והנפשית
חוסר אונים ומגושמות כשמדובר בביטוי , אלם

צרכים נפשיים עמוקים ומודעות עצמית , רגשות
בשונה מהנשים רוב הגברים . לצדם הנשי והרגשי

. לשתף ולהיפתח מבחינה רגשית, מתקשים לדבר
גברים חוששים לחשוף את - ללא כלים רגשיים 

שמא תיחשף נחיתותם הטבעית , פנימיותם הרכה
.  קבל עם ועדה

 
בהיעדרן של ֵאם או אישה חמה המבינות את 

אלא גם , גבריותו של הגבר ותומכות לא רק בה
רוב הגברים נשארים - בצדדיו הרגשיים והנשיים 

. בנחיתות רגשית ובהזנחה נפשית כל חייהם
הנחיתות הרגשית של הגברים לעומת הנשים היא 

אולי המקור הבסיסי לשתיקתם הרגשית של ציבור 
באופן טבעי נחיתות זו באה לידי . גברים גדול למדי

ביטוי ממשי במיוחד כאשר גברים צריכים 
אגוצנטרית , להתמודד עם בת זוג תוקפנית

במצב כזה חששו של . ומרוחקת מבחינה נפשית
גבר להיפתח רגשית ולחשוף את עולמו הפנימי 

כי אין - הרגשי בפני בת זוגו הוא כפול ומכופל 
מולו דמות נשית חמה ואמינה המיומנת מבחינה 
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רגשית לאשר את דבריו ולתמוך גם בצדו הרך וגם 
.  בצדו התקיף

 
שרצונותיו הגבריים סורסו , מובן מאליו שגבר

ידי אם פולשת -באופן קיצוני עוד בהיותו ילד על
יגלה סף רגישות וסף פגיעות - ואב בלתי מורגש 

גבוהים יותר כלפי בנות זוג דומיננטיות 
אך גם גברים שלא עברו חוויה מעין זו . ושתלטניות

ברגשות , בפחד, בילדותם יגיבו בדרך כלל בהכנעה
אשם ובתחושת נחיתות והתגוננות במגעם עם נשים 

" חזק"אפילו גברים בעלי דימוי חיצוני . מסרסות
, לעתים אף פחד משתק, מאוד מגלים חשש

.  מנוכחותן של נשים בלתי יציבות ותוקפניות
 

יחסי השתיקה בין גברים לנשים 

 
כניעתו הדוממת של הגבר השותק נובעת מאופיין 
. הדומיננטי וחסר העכבות של דמויות הנשים בחייו

ובהמשך נשים , תחילה אמו הפולשנית והמרעילה
נשים שאליהן הוא נמשך - הרסניות הדומות לאמו 

במקום להגביל את כוחן . בדרך כלל בחייו הבוגרים
חסר העכבות ולעודד את גבריותו באמצעות תמיכה 

בנות זוגו של הגבר השותק - והקשבה לרצונותיו 
הן פוגעות בו . ממשיכות לסרס ולהחליש אותו

המעמיד את , ופוצעות אותו מתוך יצר אגואיסטי
כך מוצא את עצמו הגבר . צורכיהן מעל לצרכיו

השותק לכוד במעגל קסמים של פסיביות אגרסיבית 
קבלה , כלפי חוץ הוא מקרין רוגע. ושל נכות גברית

ואילו עמוק בפנים הוא מדחיק את כוחותיו , ורכות
כלפי חוץ הוא נתפש . הגבריים ורצונותיו האמיתיים

גבר שקשה לעצבן אותו - מבין ונוח , כגבר מקסים
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אך מסכה שותקת זו רק מכסה - ולהוציאו משלוותו 
. על אישיותו הגברית הפגועה והמודחקת

 
לא רק אלה - לעומת זאת שיתוקם של כלל הגברים 

אל מול גילויי - המשתייכים לטיפוס השותק 
תוקפנות ושתלטנות של נשים הורסות נובע 

לנשים . של הגברים מנחיתותם הרגשית המובנית
יש יתרון מובהק וטבעי על הגברים מבחינה נפשית 

- יתרונן הבולט של הנשים על הגברים . ורגשית
, במיוחד כשהן מבטאות יתרון זה באופן מוחצן

מביא במקרים רבים להיאלמות - ישיר ותוקפני 
העובדה שהנשים עולות על . גברים ולשיתוקם

ודאי בכל מה שקשור לרבדים הנפשיים - הגברים 
, לא רק מבליטה את נחיתות הגברים- והרגשיים 

אלא שבמקרים רבים גורמת לשתיקתם של הגברים 
ולהדחקת הרצונות והצרכים האמיתיים שלהם 

.  ביחסיהם עמן
 

 !חושבים , רגע

 

עצרי לרגע וקראי את , לפני שתעברי לפרק הבא
: המשפטים הבאים

 
  אני מרגישה שהגבר שלי כבול רגשית לאימא שלו
  ממש קשה - הוא מתקשה לסרב לי או להיאבק בי

כך הרבה -זה משגע אותי שלוקח לו כל לו עם זה 
הוא מוותר לי  זמן עד שהוא פותח עליי את הפה 

 הוא רק רוצה –אין לו כוח למלחמות שלי . כל הזמן
והוא רק רוצה , הוא מפחד לעצור אותי שקט 

אני מתנגדת לו כדי לבחון כמה כוח  לספק אותי 
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אני . קשה לו מאוד לעמוד על שלו מולי יש לו 
אני חושבת שהוא  ! כמעט תמיד מנצחת אותו

נוח לי  !  אבל הוא ָשפּוט שלי–ממש פוחד ממני 
.  כי אני עושה בו מה שאני רוצה, אתו

 

: עתה קראי את המשפטים האלה
 
  לגבר שלי יש יחסים טובים מאוד עם אבא ועם

היא . אני מסתדרת מצוין עם אימא שלו אימא שלו 
הוא יודע שהוא יכול לדבר  באמת מקבלת אותי 

אני מתחשבת בעובדה  אתי על כל מה שמציק לו 
אני תומכת בו כדי  שהוא גם גבר רגיש ועדין מאוד 

שיהיו לו יותר ביטחון וכוח להוביל ולקחת אחריות 
  אני מניחה לו לבוא ולדבר - אני לא מלחיצה אותו

כי אני , אני לא נכנסת אתו לעימותים אתי מרצונו 
הוא מאוד משתף  יודעת שהוא לוקח את זה ללב 

זה חשוב לי להיות מעורה - אותי ומתייעץ ִאתי 
הוא גבר - טוב לי אתו כי אני אוהבת אותו  בחייו 

. מקסים ורגיש
 

:  עכשיו שאלי את עצמך
 
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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:  פרק רביעי

הדיכאון הנשי 
הדיכאון ממנו סובלת אישה הורסת מביא אותה לחוסר 

יציבות ולתנודות חריפות במצב הרוח 

 

 
בפרק זה אבחן מקרוב את המבנה הנפשי של 

בהקשר זה אתייחס לקשר בין . האישה ההורסת
שממנו היא סובלת ובין אישיותה " הדיכאון הנשי"

אותה אני מכנה בשם , הבלתי יציבה והמתנדנדת
כמו כן אציג את תגובת ". קוטבית-האישיות הדו"

. הגברים לחוסר יציבותה של האישה ההורסת
 
" הדיכאון הנשי"

 
נובע " נשים הורסות"הדיכאון שממנו סובלות 

מיחסים , בדרך כלל מטראומה קשה בילדות
, כושלים עם דמות אב ובעיקר מדחייה אימהית

טראומת הילדות של . שעליה ארחיב בפרק הבא
, בין שהיא נובעת מהתעללות- האישה ההורסת 

מגירושים , משינוי מקום מגורים בגיל צעיר, מאונס
כאובים של ההורים ובין שהיא קשורה בשינוי 

היא הגורם המרכזי - דרמטי קשה אחר בילדותה 
אלא , לכך שמבנה אישיותה אינו קוהרנטי ושלם

.  פצוע ובעל ניגודים פנימיים עמוקים
 

שנשיותה , אישה הורסת היא אישה פגועה ופצועה
דוכא וחולל כבר - כלומר הצד הרך והמקבל שבה - 

היא תלושה מרגשותיה , כתוצאה מכך. בילדותה
הפער הגדול . ומתנדנדת בין קצוות נפשיים מנוגדים
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בין הצד הגברי לצד הנשי שלה משקף את 
את חוסר , ההתפתחות הלא תקינה של נשיותה

הבשלות הרגשית שלה ואת הדיכאון הנפשי שבו 
כל עוד היא אינה מנסה לאחות את . היא מצויה

הקרעים הנפשיים שבה וליישב את הניגודים 
ידי שיקום היחסים עם -הפנימיים שבתוכה על

הוריה וחשיפת הצד הרגשי והחם שלה במסגרת 
היא מנציחה את המלחמות הפנימיות - קשר זוגי 

" אישה"ל" הגבר"הקשות המתחוללות בין 
והופכת את אישיותה למה שאני מכנה , שבתוכה

".  קוטבית-אישיות דו"בשם 
 

קוטבית  -האישיות הדו

 
קוטבית היא אישיות פרומה הנקרעת -אישיות דו

ללא עמוד - ומטלטלת בין הצד הגברי לצד הנשי 
זו אישיות מטושטשת . שדרה רגשי ויציב ביניהם

. העולה ויורדת במהירות גדולה מאוד, והפכפכה
קוטבית הוא החלל -מקור האישיות הדו, כאמור

הרגשי של האישה ההורסת והדיכאון הנשי שבו 
, ככל שהיסוד הנשי שלה פגוע ומדוכא. היא מצויה

כך העימות הפנימי שבה בין היסוד הנשי לגברי 
קוטבית ישנם כמה מאפיינים -לאישיות הדו. גדול

: קלאסיים
 

פיצול אישיותי 

 
קוטבית יוצרת פיצול חד בין הצד -האישיות הדו

הצד הגלוי . הגלוי לצד הסמוי של האישה ההורסת
ואילו הצד הנסתר , מנוכר ותוקפני, הוא פעיל

תלותי וחסר , והמודחק של האישיות הוא דיכאוני
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אישיות כזו מקשה על האישה ההורסת . אונים
אלא , לחוות את עצמה ואת הזולת כמכלול שלם

, כמעט תמיד כקצוות קוטביים של טוב ושל רע
שביניהם היא מתנדנדת הלוך ושוב ללא הרגשת 

. ביטחון ויציבות
 

תגובות טוטאליות ובלתי צפויות 

 
קוטבי של אישה הורסת מבוסס על -המבנה הדו

וליבה רכה ורגישה מאין , קליפה חזקה ועוקצנית
באישיות ניגודית כזו חסר עמוד שדרה . כמותה

עקב כך אישה הורסת . מוצק ויציב, רחב, רגשי
מבלבול פנימי עמוק , סובלת מערפל זהותי מתמשך

דרמטיות וטוטאליות כלפי , ומתגובות קיצוניות
תגובות של - תגובות בלתי צפויות אלה . הסביבה

, התנגדות עזה, נעות מחשדנות" - שחור או לבן"
תלות וחוסר , הערצה, שנאה וכוחנות ועד תשוקה

.  אונים מוחלט וילדותי
 

מתח פנימי 

 
ככל שקליפתה של אישה הורסת מוצגת כלפי חוץ 

כך ליבתה הפנימית , גברית ונוקשה, כקשוחה
מתח חריף זה בין הצד . הנשית נעשית נוזלית

החיצוני לצד הפנימי באישיותה יוצר בדרך כלל 
מעין סוג - תהליך של החמרה ושל הקצנה עם הזמן 

ככל שהיא מקשיחה את חומותיה ": 22מלכוד "של 
כך פנימיותה הנשית נמסה , המוחצנות הגבריות

וככל שפנימיותה הנשית נחלשת . ומתרוקנת
כך עליה לעבות ולחזק את חומות , ומתרוקנת

. ההגנה וההסתרה הגבריות שהיא בונה סביבה
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האנרגיה הרבה שהיא נאלצת להשקיע בחיזוקן 
ובהגבהתן של חומות ההגנה הכוחניות והגבריות 

הצורך התמידי . יוצרת בה מתח פנימי רב- שלה 
להתגונן בדרך של תוקפנות הופך אותה לאישה 

הנמצאת במצב תמידי כמעט של , עצבנית ומתוחה
. חרדה מוסווית וגלויה

 
אובדן היכולת הנשית 

 
- המלחמה התמידית בין צדה הנשי לצדה הגברי 

מלחמה שבה הצד הגברי הוא בדרך כלל הצד 
מגביל את יכולתה של האישה ההורסת - המנצח 

, הסכמה, קבלה, כגון רכות, לבטא תכונות נשיות
כמו כן הוא מחבל . הקשבה, למידה, שיתוף פעולה

.  רגועה ושלווה, ביכולתה לגלות התנהגות סבלנית
 

זהות כפולה 

 
אישה הורסת היא בדרך כלל אישה בעלת זהות 

קיימות בה לפחות שתי דמויות מרכזיות : כפולה
השונות מאוד זו מזו ואינן מודעות באופן מלא 

הפרעה אישיותית זו אינה מאפשרת . האחת לרעותה
מכיוון , יציבה ואותנטית, לה לגבש זהות ברורה

בין נחישות - שהיא נקרעת בין שני קצוות קיצוניים 
בין , ותעוזה ובין חוסר אונים וחולשה מדהימה

בין , אופוריה והתלהבות ובין דיכאון והסתגרות
בין בגרות מוגזמת , היסטריה ובין אפטיה
 .לילדותיות מטופשת
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תנודות חריפות במצב הרוח  

 
קוטבית של האישה ההורסת -האישיות הדו, כאמור

הצד המתלהב . מורכבת מצד מתלהב ומצד מדוכא
צד זה . נוקשה וֵערני, חד, פעיל, הוא צד אנרגטי

לשלוט , מאפשר לה לקבל החלטות במהירות
. במצבים ולהשפיע על אנשים לעשות כרצונה

, קפוא, לעומת זאת הצד המדוכא הוא צד משותק
האישה , כשצד זה נחשף. אדיש וחסר אונים, מפוחד

ההורסת שוקעת לתוך עצמה ומאבדת את החיוניות 
רצונותיה נשאבים למערבולת של בלבול , שלה

היא . והערכתה העצמית קורסת לחלוטין כמעט
, אישה חלולה ושקופה- הופכת לצל של עצמה 

בדרך כלל המעברים . בלתי נראית ובלתי מורגשת
בין שני הצדדים שבאישיותה של האישה ההורסת 

מצב זה יוצר תנודות . הם מהירים ובלתי צפויים
.  קשות וחריפות במצב רוחה

 
חלל רגשי 

 
, לעתים קרובות אישה הורסת משדרת הרבה כוח

אלא שמאחורי . פעלתנות וספונטניות, פיקחות
התדמית החיצונית הנמרצת והכובשת מסתתרת 

מבט . פנימיות רגשית חלולה וחסרת תוכן כמעט
לעולמה הפנימי של אישה הורסת מגלה אישה 

תלותית , שברירית, מבולבלת, בודדה, חלשה
. המסתירה סודות אפלים בתוכה, וחסרת ביטחון

האישה שמאחורי התדמית הכובשת היא אישה 
אישה , רדודה ושטחית בעלת נכות רגשית ונשית

ואינה מסוגלת לבטא באופן , המתקשה להרגיש
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הרכים , אותנטי ועמוק את צדדיה הנשיים
. והטבעיים

 
צורך בסיפוקים מידיים 

 
אישה הורסת סובלת מנטייה מובהקת לפצות את 

עצמה באופן שטחי וחיצוני על הדלות הרגשית 
פיצויים אלה מתבטאים לא אחת . העמוקה שלה

, למין, לכסף, בגילויי כפייתיות והתמכרות לאוכל
החסך הרגשי יוצר בה רעבתנות . ב"לסמים וכיו

את עצמה באופן " למלא"כמעט בלתי נשלטת 
מכיוון שהיא רוצה , למרבה הפרדוקס. מיידי

היא אינה מסוגלת ליהנות - לעצמה הכל ומיד 
הצורך הדחוף בפיצוי . באמת ממה שהיא משיגה

גורם לה להסתער ללא שליטה על מטרות רבות 
מתוך קושי להשיג אפילו אחת מהן בצורה , ושונות

.  יסודית ומלאה
 

 אינטואיציה חריפה וחושים חדים  
 

אישה הורסת אינה מנותקת מעצמה במובן המלא 
היא אמנם רחוקה מיכולת הקבלה . של המילה

אבל היא מחוברת וקרובה , הרגשית שלה ומנשיותה
לאינסטינקטים , לפחדים, בצורה מידית לדחפים

לכן היא בדרך כלל אישה בעלת . ולתחושות שלה
היכולת שלה . חושים חדים ואינטואיציה חריפה

דחפים וחושניות מפותחת , תאוות, לבטא תחושות
.  מוגזמת והרסנית–וברוב המקרים , מאוד
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 בעיות פיזיולוגיות
 

המלחמה הפנימית הקשה המתחוללת בנפשה של 
שבתוכה " אישה"וה" גבר"האישה ההורסת בין ה

, גורמת לה להזיק לעצמה לא רק מבחינה נפשית
בדרך כלל דווקא האברים . אלא גם מבחינה פיזית

, הכוונה לנרתיק- הנשיים והאיברים המקבלים 
הם אלה - לשחלות ולמערכת העיכול , לרחם

המשלמים יותר מכל את מחיר המלחמה האלימה 
הפגיעה באיברים אלה יכולה . המתנהלת בתוכה

בקשיים , בולמיה-להתבטא בין היתר באנורקסיה
בהפרעות קשות , כרוניים בתפקוד מערכת העיכול

הנרתיק והרחם וכן , באיברי המין דוגמת השחלות
הסימפטומים . כואב ובלתי צפוי, במחזור בעייתי

הפיזיולוגיים שמהם סובלת האישה ההורסת הם 
מבפנים " לאכול את נשיותה"תוצאה של נטייתה 

. באמצעות הגבר שבתוכה
 

 התגובה האמביוולנטית של גברים
 

סוד קסמן של הנשים ההורסות בעיני הגברים הוא 
נשים . תדמיתן המשוחררת והמוחצנת כביכול

בעיקר - כאלה זוכות להערצה מגברים לא מעטים 
מגברים הסובלים מרגשי נחיתות ומתחושת 

מפחד , הערצה זו נובעת מסקרנות. אימפוטנטיות
ומכמיהה עמוקה להתמזג עם ֹעצמתן הגברית 

חולשתם של גברים אלו מעוררת אצל . הגלויה
לנחישות ולפעלתנות , רבים מהם משיכה למרץ

כתגבור לגבריותם , החיצונית של נשים מסוג כזה
העובדה שנשים הורסות מציבות לגברים . הרופפת
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אתגר של כיבוש מחזק את ההילה ואת הקסם 
. המדומה שנקשר בהן

 
עם זאת בטווח הארוך יותר נתקלות מרבית הנשים 

פחד ואף שנאה , דחייה, ההורסות ביחס של זלזול
יחס . מצד אותם הגברים השבויים בקסמן

שנאה נובע מתחושתם -אמביוולנטי זה של הערצה
הכרתית השלילית של הגברים כלפי פעולות -התת

הטינה . הניצול וההשפלה שהן גורמות לגבריותם
והכעסים המודחקים של הגברים כלפי נשים 

הורסות נובעים מכך שהכל סובב סביבן ושאישיותן 
חסרה בבירור את אותו מזג נשי לבבי וחם ואת 
אותה יכולת קבלה וקירבה רגשית האופייניים 

כלל -נשים הורסות הן בדרך. לנשים בוגרות ובונות
-דווקא אישיותן הדו. נשים מפונקות ועצלניות

קוטבית מגבירה את גישתן האנוכית והתובענית של 
גברים שמנהלים איתן מערכת יחסים ". מגיע לי"

מכיוון שהם , חשים עד מהרה מנוצלים ומושפלים
.  נותנים להן אך כמעט שאינם מקבלים דבר בחזרה

 
פרדוקס האישה ההורסת  

 
כלפי חוץ מצליחה האישה ההורסת ליצור לעצמה 

המורדת , תדמית של אישה דינמית וחדת לשון
היא נתפשת כאישה . בחוקים ובועטת במוסכמות

הבוטחת בעצמה ומסוגלת , עצמאית, מודרנית
אך מאחורי כרטיס הביקור ". ללכת עד הסוף"

. החיצוני מסתתרת אמת פנימית שונה בתכלית
קהותה הרגשית ונשיותה המסורסת גובות ממנה 

היא סובלת מחוסר יציבות נפשית : מחיר כבד
היא לוקה בהערכה , ומתנודות חריפות במצב הרוח
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היא כלואה בעולם של דחפים ושל , עצמית נמוכה
חשקים בלתי מוסברים ורגעיים ואינה משוחררת 

כמו כן היא מתקשה . לבטא את רגשותיה האמיתיים
וסובלת לא אחת , לקבל את עצמה ואת גופה

. מבעיות כרוניות באיבריה הנשיים והמקבלים
 

 !חושבים , רגע

 

וקראי את , לפני שתעברי לפרק הבא עצרי לרגע
: המשפטים הבאים

 
  קשה לי להתמיד ביחסים זוגיים לאורך זמן 

מצב - מלחמות פנימיות עצומות מתחוללות בי 
אני מסתירה את  הרוח שלי משתנה כל הזמן 

אני  ידי פעלתנות יתר -הדיכאון הפנימי שלי על
 –מכל דבר קטן אני נפגעת : רגישה-אישה סופר

בתוך תוכי אני מרגישה  אבל קשה לי לשלוט בזה 
אני משתעממת  תלושה ומגששת באפלה , אבודה

אני פוחדת פחד מוות מאינטימיות עם  במהירות 
- אני תקועה ולא זורמת  זה מלחיץ אותי - גבר 

אני כל  קשה לי מאוד להיפתח באמת בפני גבר 
הזמן עסוקה במשחק תפקידים ואין לי זמן להיות 

  אני מרגישה שאני חיה בין שני עולמות עצמי 
רוב הגברים מגלים כלפי יחס אמביוולנטי של 

אני לא מרגישה מחוברת לגוף שלי  הערצה ושנאה 
. כל פעם צצה בעיה חדשה בגופי- 
 

: עתה קראי את המשפטים האלה
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  אני נאמנה ועקבית בקשר עם הגבר שלי  אני
אני משתדלת לא ליצור עימותים - אדם רגוע ויציב 
זו - אני אישה אופטימית וחיובית  פנימיים בתוכי 

אני יודעת  הדרך הטובה ביותר לראות את החיים 
ואני בטוחה בעצמי ובבחירות , מה אני מרגישה

כי , אני נמנעת מיחסים שטחיים עם גברים שלי 
אני  אינטימיות היא הבסיס לכל קשר שאני יוצרת 

אני שמה את כל  פתוחה וזורמת עם הגבר שלי 
 זה הכי פשוט והכי אמיתי - הקלפים על השולחן 

אני פועלת עם : אני לא תוקעת את הראש בקיר
אני מכבדת את  מחשבה ורגישות , הרבה חכמה

אני מניחה   ולכן הוא מכבד גם אותי –הגבר שלי 
,  גם הגוף שלי רגוע–שמכיוון שאני בריאה נפשית 

. משוחרר ובריא
 

: עכשיו שאלי את עצמך
  
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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: פרק חמישי

מלחמות נשים 
מצוקתה של האישה ההורסת נובעת בעיקר מיחסים 

מורכבים ולא מפרגנים עם דמות אם 

 
 

" האישה ההורסת"יחסיה הקשים והמורכבים של 
עם עצמה ועם גברים נובעים במידה רבה מכישלון 

בפרק זה אעקוב אחרי מערכת . יחסיה עם אימה
ואראה , היחסים בין אישה הורסת לאימא שלה

כיצד המלחמות ביניהן מעוררת בה תאוות נקם 
. וצורך כפייתי לשלוט בגברים, בנשים

 
הדחייה האימהית  

 
- אם לא היסודית שבהן - אחת הסיבות המרכזיות 

למצוקתה של האישה ההורסת היא טראומת ילדות 
טראומה . קשה של דחייה או של נטישה בידי אימה

למשל במקרה שהאימא היא , כזו יכולה להיווצר
שבמקום לאהוב ולקבל את , אישה קרה ונוקשה

ִבתה היא שולטת בה או מתעללת בה במשך שנים 
הטראומה יכולה להיווצר גם . באופן מילולי או פיזי

במקרים של אימא שמתעלמת מִבתה ומשדרת לה 
שאינה " כבשה שחורה"כבר מן הילדות שהיא 

דבר שבדרך כלל , רצויה ואינה שייכת למשפחה
ממריץ את הנערה לברוח מהבית ולנהל חיים 

לעתים . עצמאיים ופרועים כבר מגיל צעיר מאוד
דבר הגורם - האם נוטשת את ִבתה בגיל צעיר מאוד 

אפילו מוות של . לה לטראומה קשה של דחייה
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יכול להתפרש , כשהבת הייתה קטנה מאוד, הֵאם
. קבלה-ידי הילדה הרכה כאקט של דחייה ואי-על

 

 "מנגנון ההקשחה"
 

לאישה הורסת יש פחד ורתיעה מדמויות אימהיות 
מכיוון שאלה מזכירות לה באופן מודע , סמכותיות

. ולא מודע את היחסים הטראומטיים עם אימה
יחסי הבת הדחויה והאם הנוקשה , כאמור

- הֵאם . מתאפיינים במאבקי כוח כבר מהגיל הרך
בִבתה " טיפלה- "בדרך כלל אישה נוקשה וסגורה 

וכך במקום . נוקשות וחרדה: בכלי היחיד שהכירה
, אהבה, חום, להמחיש לילדתה מה הם רכות
- היא מחנכת אותה , ביטחון וקבלה אימהית ונשית

נערה שורדת -כיצד להיות ילדה- מבלי משים 
ברבות הימים הבת גדלה , ואכן. ומפוחדת כמותה

היא הופכת בבגרותה : בדמותה ובצלמה של האם
אישה מעוקרת ותלושה מבחינה , לאישה חלשה
, ואילו כלפי חוץ היא נעשית נוקשה, נשית ורגשית

.  לחוצה ומבולבלת, מפוחדת
 

הדחייה האימהית שהבת חוותה בילדותה רק 
, החלש, מגבירה בהתבגרותה את טבעה הפצוע

מנגנון "הבת נאלצת לפתח . הנוקשה והמסוכן
לא רק כחיקוי לנוקשות ולכפייתיות " הקשחה

אלא גם כאמצעי הגנה , שאימא שלה הפגינה כלפיה
שיגן עליה מפני האם ויאפשר לה , והתקפה יעיל
מנגנון זה ישרת אותה ברבות הימים . לשרוד מולה

גם כדי להתחרות בנשים אחרות ולנקום בדמויות 
אימהיות וסמכותיות על הנכות שאימא שלה יצרה 

הכעס הרב , באופן בלתי נמנע. בצדה הנשי והרך



 
 
 

104 

שהיא אוצרת בתוכה על העוול שאימה גרמה לה 
מופנה בדרך כלל אל הכתובת החלשה ביותר 

. אביה- שבהישג ידה 
 

עקרונות מאבק השליטה באב 

 
היחסים המורכבים והקשים בין הבת התלושה 

הקרה והכפייתית נעים , והדחויה ובין האם הנוקשה
ושתלטנית ועד לתחרות גלויה " אהבה חונקת"מ

המוקד המרכזי שבו . וִקנאה עזה בין האם וביתה
מתנהלים קרבות השליטה בין אם שתלטנית 

, בדרך כלל, ודעתנית לִבתה הדחויה והמרדנית הוא
בהתמודדות הכוחנית על . האב החלש והעדין

תשומת ליבו של האב הסביל ועל אהבתו נוקטת 
הבת הדחויה באחת משתי אסטרטגיות כדי לאיים 

שיטת הסוס : "על כס שלטונה של ֵאם המשפחה
". שיטת האהבה האסורה"או " הטרויאני

 

 שיטת הסוס הטרויאני
 

בהתאם לאסטרטגיה זו הבת הדחויה והמורדת 
הבת ". המלכה-האם"אחיות עם -כורתת ברית נשים

מצהירה כביכול על קבלת סמכותה של אימה 
ילדה של "למראית עין היא הופכת ל. ושלטונה

בטובות , ובתמורה זוכה ממנה בהכרה, "אימא
האם דואגת . הנאה ובהשתתפות במנעמי השלטון

דרך שליטתה באב - לבת חסותה ומספקת לה 
". שקט תעשייתי"את כל צרכיה בתמורה ל- החלש 

הימנעות - משמעותו של שקט תעשייתי זה הוא 
מלשלוט ישירות ובגלוי , חביבת אביה, הנסיכה

מוטל עליה איסור חמור לעקוף את סמכותה . באב
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של האם ולפנות במישרין אל האב בבקשות או 
.  בתביעות שהאם לא אישרה ולא הרשתה

 
מכיוון , "שיטת הסוס הטרויאני"אני מכנה שיטה זו 

רוב היא מאפשרת לילדה להפוך את האם -פי-שעל
וכך לא רק . לזרוע המושלת הארוכה שלה באב

, שהיא חולקת עם האם את השליטה באב החלש
אלא במשך הזמן היא הופכת להיות זו שמושכת 

" - הסוכנת הכפולה"ידי משחק -בכל החוטים על
הכל , תומכת באם או באב ואף מסכסכת ביניהם

.    בהתאם לאינטרסים הרגעיים שלה
 

 שיטת האהבה האסורה
 
היא אסטרטגיה הפוכה " שיטת האהבה האסורה"
והיא כוחנית ומסוכנת , שיטת הסוס הטרויאני"ל

שיטה קיצונית זו אופיינית למקרים . ממנה בהרבה
קנאי ותוקפני , שבהם האימא היא אדם אלים

בהתאם לאסטרטגיה זו הבת מצהירה . במיוחד
ברית האהבה "כורתת את , בגלוי על מרידתה באם

". ילדה של אבא"עם האב והופכת ל" האסורה
קרבתה הפיזית של הבת אל אב שמַרֵצה ומפנק 

אותה מפקיעה מהאם את שלטונה בו ויוצרת 
. בין הבת לֵאם" עקובים מדם"מאבקים מרים ו

ללא מחיצות - הִקרבה הישירה של הבת אל האב 
הופכת במקרים רבים לקרבה פיזית - וללא עכבות 

.  ובמקרים קיצוניים אף לגילוי עריות, עמו
 

 –מינית של הבת לאב -בתמורה לקרבה הפיזית
היא זוכה ממנו לא רק - ִקרבה רדומה או ממשית 

הפינוקים , אלא גם בכל מנעמי הכסף, בכוח השררה
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. ותשומת הלב שהאב מעתיר עליה על חשבון האם
מנצלת את - בתולית וחושנית , צעירה- הבת 

, יתרונותיה הברורים על האם המבוגרת ממנה
ומשתמשת בקסמה המיוחד כדי להפנות את עיקר 

כך היא . תשומת ליבו של האב מאימא שלה אליה
ומצליחה , למעשה תופסת את מקומה של האם

בעזרתו של אביה להפוך למלכה המוצהרת החדשה 
. של הבית

 
אופיינית במיוחד " שיטת האהבה האסורה", כאמור

קרועות ולא מתפקדות שבהן , במשפחות הרוסות
בין שהם גרים , ההורים מסוכסכים מאוד ביניהם

. תחת קורת גג אחת ובין שהם פרודים או גרושים
במקרים אלה המאבק בין האם לִבתה מקבל ממדים 

וזאת משום שהֵאם היא , גלויים ואכזריים ביותר
במקרים מסוימים . אישה קנאית ואלימה מאוד

המאבק ביניהן מגיע עד כדי תחרות גלויה על פיתוי 
בין שמדובר באב הביולוגי עצמו ובין , גברים

הֵאם . שמדובר בגברים אחרים המגיעים אל הבית
, מנסה לפתות בגלוי את חבריה הצעירים של ִבתה

ואילו , הטובים שלה" חברים"כדי להפוך אותם ל
או את " החבר של אימא"הבת מפתה בגלוי את 

במקרים קיצוניים הבת . הגברים שהֵאם יוצאת עמם
אף שוכבת עם החבר של אימא כדי להוכיח בגלוי 

.  את כוחה המוחלט מול הֵאם
 

 פיתוח הגישה התוקפנית
 

הבת המורדת והדחויה יוצאת אל העולם הגדול 
שבו היא חיה בצלה של , מבית הגידול המשפחתי

: עם השקפה מעוותת אך ברורה, אם נוקשה וקנאית
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עם עצמה היא . הכוחנות מנצחת והחזק הוא ששורד
ביקורתית וקשה מתוך אותה , מאוד תובענית

אך כלפי חוץ . נוקשות שהיא אימצה מאימא שלה
חשיפה . היא לעולם לא תודה בחסרונותיה בגלוי

, ציות, קבלת גבול, התחשבות, עידון, עצמית
הסכמה ורגישות לצורכי האחרים מתפרשים בעיניה 

ולכן היא , כאקט של חולשה ושל התבטלות עצמית
מנגנון "באמצעות . תימנע מהם ככל יכולתה

שפיתחה כבר מילדותה היא מקרינה " ההקשחה
, חזקה ותוקפנית, כלפי חוץ תדמית כוחנית

שמאפשרת לה לשרוד ולחפות על חולשתה 
.  הרגשית והנשית

 
ידי -חייה הבוגרים של אישה הורסת שנדחתה על

הכאב . בעיקר לעצמה- אימה הם מורכבים וקשים 
שהיא נושאת בליבה מעורר בה פגיעות גדולה מצד 

, בסופו של דבר. ויצר תוקפנות מצד שני, אחד
, גישתה המרדנית והבועטת רק מחלישה אותה יותר

- בודדה עם עצמה , והיא נותרת פצועה וחבולה
ללא דמות אימהית וחמה שתלטף אותה ותרגיע 

ללא נחמה נפשית וללא תמיכה רגשית , וכך. אותה
מכיוון . הזעם והכאב תקועים בגרונה ללא מוצא- 

שאין לה דרך אמיתית לשכך את כאביה ולקבל 
היא , אישור מחודש ואוהב לקיומה מצד אימה

כדי , נאלצת להביע את עצמה בצורה אגרסיבית
. לשחרר ולו מקצת ממשקעי המרירות שבתוכה

במקרים רבים אין לאישה ההורסת לאן להפנות את 
אלא כלפי הגברים הנמצאים בקרבתה , זעמה

" שק חבטות"גברים אלה משמשים לה . המיידית
הכרתיים כלפי אימה -להפגת תסכוליה התת

.  המרוחקת
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 תאוות הנקם בנשים הבונות
 

כפיצוי על - הפחד מנשים בונות ותאוות הנקם בהן 
מתעוררים באישה - שלילת נשיותה בידי אימה 

ההורסת בראש ובראשונה כלפי נשים נשואות או 
כלפי נשים שיש להן זוגיות טובה והן בעלות 
. סמכות טבעית מעודנת וחוכמה נשית מוכחת

באופן טבעי וצפוי נשים בונות רואות באישה 
המסכנת את יציבות חייהן , ההורסת אישה מפתה

אישה הורסת מסמלת בשבילן לא רק את . הזוגית
הזוממת לפתות את הגבר שלהן " - גונבת הזרע"

החותר , המסוכן" נחש"אלא גם את ה- לבגוד בהן 
להסתנן אל יציבותו של התא הזוגי שלהן ולערער 

.  אותו מן היסוד
 

לעומת זאת בעיני האישה ההורסת אישה בונה או 
היא מקנאה , מצד אחד". טרף קל"נשואה נתפסת כ

: באישה הבונה בשל תכונותיה הנשיות הבולטות
פתוח ולבבי המוכן לשמוח , היותה טיפוס נוח

עינה של . ולהעריך את מה שהחיים מעניקים לו
האישה ההורסת צרה בכך שהאישה הבונה ניחנה 

היא . בחכמת חיים מעשית ובנדיבות לב רבה
משתאה לנוכח יכולתה של האישה הבונה לחשוב 

על אחרים יותר מאשר על עצמה וליהנות 
מצד שני היא סבורה שהאישה . כשהאחרים נהנים

שהחיים לא , מזל-הבונה היא אישה תמימה ובת
. התאכזרו אליה כפי שהם התאכזרו לה עצמה

רוב פיתוי חזק להוכיח -פי-באישה ההורסת קיים על
אישה הורסת ". חזקה יותר"לאישה הבונה מי ה

מודעת ליכולתה להכניע את האישה הבונה 
, התוקפני והמוחצן" מנגנון ההקשחה"באמצעות 
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שהיא רכשה במאבקי ההישרדות המרים והאכזריים 
" כוח הנחש"היא גם יודעת שבעזרת . עם אימה

שלה היא מסוגלת לפתות בקלות את בעלה של 
שכן כבר בילדותה היא רכשה את , האישה הבונה

.  מיומנות הפיתוי והשליטה המינית באביה החלש
 

אישה הורסת מתפתה לא אחת להשתמש , ואכן
בכוחה התוקפני כנגד האישה הבונה ולהפעיל 

. תכסיסי פיתוי נחשיים וערמומיים כנגד בעלה
פיתוי זה טומן בחובו את הנאת הנקם מיכולתה 

בדיוק כפי שאימה , להרוס את חיי האישה הבונה
זו הסיבה שאישה הורסת היא . הרסה את חייה שלה

בקשרים עם " להסתבך"בעלת נטייה מובהקת 
ולא פעם אף לגנוב - גברים נשואים או תפוסים 

גישה זו . אותם מנשותיהם בטענה שהיא טובה מהן
אינה נובעת ממשיכתה האמיתית לאותם גברים 

אלא בעיקר בשל אותה קנאה הרסנית , נשואים
שבנו עם בעליהן תא , בנשים בונות ונשיות

הקנאה , כאמור. הרמוני ומתפקד, משפחתי יציב
והשנאה מתגברות בתוכה בשל הכאב הקיים בה על 
אותה איכות נשית שאימה דיכאה וגזלה ממנה כבר 

הן גם אלה הגורמות לה להשוות את . בילדותה
, התסכול. עצמה עם אותן נשים בונות אמיתיות

ותחושת הנחיתות העצמית שלה וכן קנאתה והזעם 
שהיא חשה כלפי נשים בונות המאושרות בחיי 

כל אלה גורמים לכך שאישה הורסת - משפחתן 
להרוס , תעשה הכל כדי להתחרות בנשים הבונות

 .את הישגיהן ולגנוב את בעליהן
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המלחמה בנשים הורסות  

 
לעומת זאת עם נשים הורסות כמוה היא מנהלת 

שבהם , האישה ההורסת מאבקים קשים ואכזריים
בדיוק כפי שעשתה , היא בוחנת את גבולות כוחה

נשים הורסות כמוה מהוות . כל חייה עם אימה
מנקודת . מבחינתה את אתגר השליטה הגדול ביותר

, ביותר" חזקות"נשים הורסות נתפשות כ, מבטה
יחסיה . ולכן גם כמאיימות וכמסוכנות ביותר

, הכוחניים עם נשים בעלות טבע הרסני כמו שלה
מעוררים בה שוב ושוב את תסריט המאבק הישן 

. הכרתי מילדותה המוקדמת עם אימא שלה-והתת
 

אישה הורסת מחפשת נקודות השפעה ותורפה גם 
שעמן היא מנהלת , ביחסיה עם חברותיה המועטות

. בדרך כלל יחסים סימביוטיים ואמביוולנטיים
, יחסים אלה כוללים תחרות בינה ובין חברותיה

" גֵנבת גברים"ולא פעם אף - בוגדנות , סכסכנות
תאוות הכוח ויצר השליטה של , יצר הקנאה. בסתר

האישה ההורסת והקנאית הופך את רוב קשרי 
מורכבים , החברות שלה עם נשים ליחסים קשים

. שבהם רב הנסתר על הגלוי, וחשדניים
 

ניצול הגברים והצורך לשלוט בהם  

 
אך כאמור את עיקר תסכוליה מפנה האישה 

בדרך כלל הרוב המכריע של . ההורסת כלפי גברים
מכיוון שעם , ולא נשים- ידידיה הם דווקא גברים 

. גברים קל ונוח לה יותר להגיע למצבי שליטה
ידידים חלשים הוא כר נוח -מגעה הנרחב עם גברים

יחסיה . להשכחת תחושת הנחיתות שלה מול הנשים
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המשתדלים לשווא , עם גברים כנועים וסבילים
מספקים לאישה ההורסת שני , לַרצותה כדי להשיגה

:  צרכים חשובים
 

עקיפת הדיכאון הנשי  

 
שכן ברגעי - מכיוון שהיא פוחדת להיות לבד 

הבדידות עליה להתמודד עם רגשי הנחיתות שלה 
- ולהסתכל ישירות בדיכאון הפנימי העמוק שלה 

היא דואגת לכך שיהיו סביבה מספיק גברים 
שיעריצו אותה ויתייצבו לקריאתה בכל זמן 

היא לוקחת מהם אנרגיה כדי לתגבר את . שתרצה
. תחושת העליונות והשליטה שכה חשובה לקיומה

" הזנה"דרך אותה - הטיפול השוטף באגו שלה 
- שוטפת שהיא מקבלת מגברים מעריצים וכנועים 
מאפשר לה לעקוף את ההתמודדות עם הדיכאון 

הפנימי שלה ולהסתיר מעצמה ומסביבתה את רגשי 
. הנחיתות שלה

 
הפגת כעסים ותסכולים  

 
גברים הם הכתובת הזמינה והנוחה ביותר לפרוק 
עליהם את תסכוליה המרים מילדותה הקשה עם 

אישה הורסת צוברת משקעים כבדים של . אימה
מכיוון . כעס ויצר אלימות כלפי אימה, זעם, טינה

שאינה מעיזה לבטא משקעים קשים אלה ישירות 
היא רואה בגברים , כלפי אימה הקרה והאטומה

באורח . אפיק חלופי ונוח בהרבה להפגת תסכוליה
היא , ואולי אפילו בלתי מודע בחלקו, בלתי נמנע

לשחק , נוטה להתעלל בגברים המקיפים אותה
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ברגשותיהם ללא הבחנה ולפגוע בהם ללא רתיעה 
. או חשש

  
החיים כמלחמה בלתי פוסקת 

 
העובדה שהאישה הורסת לא קיבלה הזנה חמה 

הרואה , ורכה מאימא שלה נוטעת בה השקפת עולם
שמחוץ " אויבים"את החיים כמלחמה תמידית ב

הדחייה האימהית והיחסים . למשפחה ובתוכה
הקשים עם אימא קרה וקפוצה מבחינה רגשית הם 

בלית בררה . המקור העיקרי ליצר ההרס של הבת
היא נוטלת את תחושת הנחיתות והדחייה יחד עם 

ומפנה אותם לכל כתובת - רגשי הזעם והעלבון 
בילדותה היא מנהלת קרבות שליטה עם : אפשרית

אימה על הדומיננטיות בתוך התא המשפחתי ועל 
בבגרותה היא . השליטה באביה החלש והסביל
ידי ניסיונות לערער -נוקמת בנשים בונות וחמות על

את ההרמוניה הזוגית שלהן ולגנוב את הגברים 
עם נשים הורסות כמותה היא מנהלת קרבות . שלהן

ועם חברותיה היא יוצרת מערכות , שליטה מרים
. יחסים תחרותיות וחשדניות

 
אך את עיקר תסכוליה היא מוציאה על ידידיה או 

כי הם המטרה - על בני זוגה הכנועים והמַרצים 
הנוחה והקלה ביותר להפגת תסכוליה ולסיפוק 

הצורך המידי שלה בתחושת כוח מדומה ובשליטה 
גישתה הבסיסית היא גישה לוחמת . בחלשים

המחפשת כל העת את נקודת האחיזה , ומסכסכת
גישה - אך דווקא גישתה זו . והשליטה באנשים

המנסה להשיג שליטה באנשים ולטפס על חשבונם 
אינם מביאים לה את ההכרה העצמית ואת - למעלה 
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תחושת שביעות הרצון והביטחון העצמי שהיא כה 
גישתה השתלטנית , להפך. מייחלת להרגיש

, ניתוק מזהותה הנשית, בלבול, מעוררת בה תסכול
וכן בדידות , חוסר בקרקע מזינה ובביטחון רגשי

. וניכור עצמי הולכים וגוברים
 

 !חושבים , רגע

 

לפני שתעברי לפרק הבא עצרי לרגע וקראי את 
: המשפטים הבאים

 
  יש - אימא שלי רחוקה ממני ואינה מקבלת אותי

אימא שלי היא לא אישה  לנו יחסים מורכבים 
אני לא יודעת אם אימא שלי  חמה או רגועה 

אני  אני לא חשה שהיא תומכת בי - אוהבת אותי 
קשה לי להסתדר - אישה תחרותית וקנאית מאוד 

יש לי משיכה סדרתית לגברים  בחברת נשים 
אנשים מבחוץ רואים בי אישה  נשואים או תפוסים 

אני מעדיפה להיות עם  אלימה ומאיימת , תוקפנית
אני שתלטנית כלפי גברים  גברים מאשר עם נשים 

.  לפעמים אני אפילו נהנית להתעלל בהם- 
 

: עתה קראי את המשפטים האלה
 

  אימא שלי היא החברה הכי טובה שלי  אני יכולה
כי היא תמיד תומכת בי - לספר לאימא שלי הכל 

אימא שלי היא אישה חכמה מאוד  ועוזרת לי 
אימא שלי מרעיפה עליי  שתמיד נוסכת בי ביטחון 

אני אישה פתוחה  היא גאה בי - הרבה אהבה 
אני לא  יש לי חברות נהדרות ונפלאות - וחברותית 
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 זה פתח לצרות - מתקרבת לגבר נשוי או תפוס 
אני  אנשים מבחוץ רואים בי אישה נוחה ונעימה 

אין לי צורך . רכה ומשתפת פעולה עם גברים
- יש לי חברים טובים משני הסוגים  לשלוט בהם 
. גברים ונשים

 
:  שאלי את עצמך, עכשיו

 
  ?עם אילו מהמשפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו מהמשפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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: פרק שישי

הסם המיני 
אישה הורסת מנהלת מיניות כפייתית ונטולת רגש 

כאמצעי להשגת מטרותיה 

 
 

אמצעי השליטה הזמין ביותר לאישה ההורסת הוא 
כושר ההסתגלות וההישרדות שלה . העולם המיני

מעניק לה אפשרות קלה ונוחה לתעתע בגברים 
אישה הורסת . מבחינה מינית ולנצלם למטרותיה

ולכן , ניחנה בנטייה חייתית ובנפש פצועה ופראית
הממד המיני החייתי והסוער הוא בדרך כלל המגרש 

בפרק . בו היא מרגישה בטוחה בכוחה, הביתי שלה
זה אדון בסגנון המיני של האישה ההורסת ואבחן 
את הדרכים שהיא נוקטת באמצעות מיניותה כדי 

. להשיג את מטרותיה ולשלוט בגברים
 

אפיק הביטוי המיני החייתי 

 

אישה הורסת היא בעלת נטייה מובהקת למין חייתי 
אך , מין חייתי הוא מין נטול רגש. וחסר גבולות

תנוחות מיניות פורנוגרפיות ורמזים , עתיר חושניות
מין זה אינו בנוי כלל לסיפוק צרכיה . פרובוקטיביים

אלא נועד להקל את המתחים ואת , הרגשיים
המטענים שהיא סוחבת עמה דרך פורקן מיני פרוע 

המין החייתי משרת את . וסוער של הנאות חושים
האישה ההורסת ככלי ביטוי של נפשה הפראית 

כמו כן הוא מהווה אמצעי יעיל לסיפוק . והפרועה
אישיותה . צרכיה השטחיים באופן מידי ומהיר

, הנוירוטית והמתוחה זקוקה לתקשורת פיזית
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, פעלתנית ומיידית יותר מאשר לתקשורת מילולית
במובן זה הפעילות המינית . שכלית או רגשית

הסוערת שהיא מנהלת מהווה פתרון אידיאלי 
לא רק מפני שהיא מקלה עליה לשלוט , בשבילה

אלא משום שהעשייה , בגברים באמצעות מין
המינית הפראית מהווה פיצוי לחוסר יכולתה 

.  לתקשר ברמה הרגשית
 

ישנו מספר מגוון ורב מאוד של סיבות לכך שאישה 
הורסת בוחרת באפיק החייתי ככלי לביטוי 

: מיניותה
 

הקרבה לעולם היצר חסר הגבולות 

 
חיי מין בעלי אופי פרימיטיבי וקדמוני מחזירים את 

אל תפאורה דמוית - ולו לזמן קצר - נפשה הסוערת 
מציאות שורדת זו . ונגלים יצריים ופראיים'יערות וג

מתאימה ככפפה לתפישתה הקיומית מהבית וליצר 
אישה הורסת היא אישה . ההישרדות המפותח שלה

המתקשה לחיות ולפעול בהתאם לקודים 
- דרך המין - דווקא הקרבה . התרבותיים המקובלים

לעולם היצר נטול החוקים והמסגרות מעניקה לה 
ושחרור התואמת את אופייה " חופש"תחושת 

באמצעות מין חייתי גם . הפראי וחסר העכבות
הגברים שעמה מצטרפים אליה למסע אל היער 

ועובדה זו מפיגה במידה מסוימת את , האפל
מכיוון שתפישת ההישרדות . בדידותה הרבה שם

יש במין החייתי משום , היא תפישת המציאות שלה
שכן לרגעים מסוימים היא יכולה , נחמה בשבילה

. אלא עם גבר, להיות חייתית ולא לגמרי לבדה
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עמדת היתרון והמנהיגות  

 
היתרון הגדול שבעשייה , מבחינת האישה ההורסת

באמצעות , ראשית: המינית הפראית הוא כפול
המין הפראי היא מרגישה בעמדת שליטה ויתרון 

שעצורים , גדול על רוב הגברים המאופקים
היא נוטלת . בנורמות ובמוסכמות חברתיות נוקשות

גברים אלו למסע פנימי בלתי מתוכנן והרפתקני אל 
" העולם האחר"הלא נודע כדי להראות להם את 

, שנית. והטבעי שממנו נפשה הפראית צומחת
הדגשת יתרונה החייתי מסיט את תשומת הלב של 
הגברים מנכותה הרגשית ומקשייה לקיים מיניות 

היא אינה הולכת . אינטימית בסביבה בטוחה ומוגנת
אל עולמם המאורגן אלא לוקחת אותם לעולמה 

אלא , שבו היא לא רק בעמדת יתרון טבעית, הפרוע
גם בעמדת מנהיגות מובנית ובסיסית שאינה ניתנת 

. לערעור
 

החופש ממחויבות רגשית 

 
. סוחף ומידי, מין כפייתי וקדמוני הוא מין מהיר

, הוא אינו מיועד ליצור מחויבות רגשית כלפי הגבר
אלא למלא באופן רגעי צרכים פיזיים ולהקל 

חוסר רצונה . נקודתית על חסכים ודחפים קמאיים
בונה , של האישה ההורסת ליצור קשר אמיתי

ומחייב לטווח הארוך הופך את המין החייתי 
הוא גם משריש את . לבחירתה הטבעית והמועדפת

" מחזיקי זרע"תפישתה הבסיסית כלפי הגברים כ
ולא כבני אדם שאפשר לסמוך , זמינים ומתחלפים

רצונה האמיתי . עליהם ולתת בהם אמון לאורך זמן
כמיהתה העזה אינה . אלא בזרע שבתוכם, אינו בהם
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אלא לעוצמה הגברית שהם מייצרים , אליהם
, זה המזון החיוני לה לשם הישרדות. בתוכם

באמצעות יחסי המין היא . התחזקות וקיום
מגברים את האנרגיה הגברית היקרה ואת " שואבת"

בלי המעמסה הכרוכה - תשומת הלב הנחוצה לה 
.   בהתחייבות הרגשית כלפיהם

 
ניצול חולשת הגברים למין פרוע וכובש 

 
אחת החולשות הגדולות ביותר של גברים היא 

, הכרתית והקדמונית למין כובש-משיכתם התת
. סוער וחסר מעצורים עם אישה מפתה וסקסית
באמצעות חושיה החדים יודעת אישה הורסת 

. לזהות ולנצל חולשה זו כדי לשלוט בגברים
חולשתם של גברים למין פרוע וכוחני לא רק מהווה 

שגברים לא מעטים מתקשים לעמוד , פיתוי גדול
אלא שהמין החייתי שהיא מציעה לגברים , בו

אך . מהווה אפיק ביטוי לתוקפנותם המודחקת
דווקא שחרור , חשוב להדגיש כי באופן פרדוכסלי

, התוקפנות הגברית של גברים באמצעות מין זנותי
מטורף וחסר גבולות עם אישה הורסת הוא הדרך 

התמכרותם לסם המיני . להחלשתם הטראגית בידיה
שהיא מספקת להם מובילה אותם לתלות הולכת 

- אישה הורסת מנצלת תלות זו לרעה . וגוברת בה
היא מתעתעת ומתעללת בגברים המכורים לסם 

פי החשק הרגעי -ומשתעשעת בהם על, המיני שלה
. ובהתאם למצב רוחה הבלתי יציב, שלה
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פורקן חלופי ומידי לתסכולים הרגשיים 

 
סם "גם האישה ההורסת מכורה בעצמה ל, אולם
מכיוון שהאישה ההורסת משוללת במידה ". המיני
יכולות רגשיות - ולעתים כמעט לגמרי - רבה 

היא זקוקה לאפיק חלופי לביטוי , וכישורי תקשורת
המטענים והמשקעים הנצברים בנפשה . עצמה

ואפילו , הסוערת ובגופה העצבני והטעון דורשים
לסגל לעצמה דרך מידית ומהירה , מחייבים אותה

ממש - הפורקן המיני החייתי והכפייתי . להקלה
הוא המתאים ביותר - בדומה לסם ממכר ומרגיע 

. למצבה
 

הפגת השעמום הכרוני 

 
הריקנות הפנימית והשעמום הכרוני שבהם חיה 

אישה הורסת מחייבים אותה למלא את עצמה 
לביטחון ולבנייה , לאמון, בתחליפים לאהבה

הריגוש המיני והפגנת העוצמה . יסודית של חייה
הם אלה המפיגים יותר - החושנית והמינית שלה 

ההתרגשות . מכל את השעמום בו היא נתונה
שבמשחק המיני והמתח בין תפקידה הכובש 
לעמדתה הנכבשת מעוררים בה עניין בטווח 

, הם מעניקים אישור מחודש לעצם קיומה. המיידי
מה את תפישתה העצמית הנחותה -ומפיגים לזמן

.  והחלשה
 

הצורך בהתמסרות פיזית  

 
שמתחתיה מסוגלת אישה , העולם המיני הוא כסות

מאחורי . הורסת להניח לעצמה מעט חשיפה עצמית
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לגלות - ואף זקוקה - הווילון המסתיר היא מוכנה 
אך לא . מעט מן החולשה הפנימית הקיימת בה

כיוון - מדובר בחשיפת החולשה הרגשית שלה 
שחשיפה מסוג כזה דורשת אמון וביטחון עצמי 

אלא בוויתור על דפוס השליטה שלה - שחסרים בה 
ובמתן מקום לחשיפת נחיתותה הפיזית יחסית 

מכיוון שהיא אינה מסוגלת להגיע . לגבר
היא מוצאת לכך תחליף , להתמסרות רגשית לגבר

דרך התמסרות פיזית לגבר תוך ציפייה ממנו 
. שיעניק לה מין חזק ונוקשה

 
הכמיהה לתפקיד המיני הפסיבי   

 
, למרבה האירוניה אישה הורסת נוטה ליחסי מין

שבהם הגבר מורשה לבטא את כוחו הגברי 
צורה זו של . הדומיננטי והכובש כבועל הקדמון

גילוי רגשי , יחסים אינה דורשת ממנה יוזמה רבה
כך היא מסירה מעצמה את . או שותפות גדולה

האחריות לניהול יחסי המין ותובעת מהגבר לענג 
התפקיד הגדול יחסית שהיא מטילה על . אותה

הגבר ביחסי המין מאפשר לה להישאר סמויה 
בעולמה בלי לחשוף את עצמה וללא הצורך 
זו . להתאמץ ולהעניק לו מעצמה מבחינה רגשית

הסיבה לכך שברוב המקרים הסגנון המיני המועדף 
בעוד שעל הגבר , עליה הוא דווקא פסיבי וסביל

הנמרץ והכובש , היא מטילה את התפקיד הפעיל
. במיטה
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תפישת המיניות כחוויה אגרסיבית ומתעללת  

 
חלק לא מבוטל מהנשים ההורסות חוו סוג כלשהו 

אונס או התעללות נפשית , של התעללות מינית
עקב כך הן מורגלות . ופיזית משמעותית בילדותן

. לראות יחסי מין כיחסים תוקפניים בין גבר לאישה
הן אינן מכירות דרך אחרת כי זה מה שהן למדו 

- הן רואות במין , במקרים קיצוניים. בצעירותן
ולא של , סוג של כורח- במובן מסוים ומעוות 

בדיוק כפי שבחוויית . בחירה ושל הנאה אמיתית
האונס או ההתעללות מיניותן היא זו ששימשה 

אותן כמכשיר לסיפוק סטיותיו וצרכיו החולניים של 
כך , כדי שזה יניח להם לנפשן, הגבר שהתעלל בהן

גם בבגרותן הן רואות במין כלי לביטוי תוקפנותו 
של הגבר במקום ככלי מעודן לביטוי רגשי משותף 

. של עצמן ושל בן זוגן
 

 טכניקות הפיתוי המיני
 

כנות או , אישה הורסת מפעילה מיניות נטולת רגש
פתיחות כאחד האמצעים היעילים ביותר שלה 

טכניקות . להשיג את מה שהיא רוצה דרך גברים
הן . הפיתוי של גברים באמצעות מין מגוונות מאוד

על , מבוססות בעיקר על הטעם האישי של הגבר
על חסכיו , העדפותיו ואף סטיותיו המיניות

אישה הורסת . הרגשיים ועל חולשותיו המוצנעות
יודעת למפות במהירות את הגבר ולסמנו כמטרה 

לעתים היא תבחר . ראויה הניתנת לפיתוי ולשליטה
אך בדרך כלל היא תנסה לפתות , "מטרה קלה"
, כמו גברים נשואים, "מטרות מורכבות וקשות"

, גברים מורכבים ומתוסבכים, גברים מבוגרים
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גברים מפורסמים וכריזמטיים או , גברים אלימים
. אקונומי גבוה בהרבה משלה-גברים ממעמד סוציו

המשותף לכל הגברים הללו הוא העובדה שהיא 
. רואה בהם אובייקט ולא בני אדם

 
 

שיטת הטרמפ המיני 

 
אחת מטכניקות הפיתוי הנפוצות בקרב נשים 

מכיוון ". הטרמפ המיני"הורסות היא טכניקת 
ששורשי נשמתה ונפשה של האישה ההורסת 

עולם התרבות נראה - נטועים עמוק בעולם הפרא 
אולם גבר שעשה כברת דרך . לה רחוק מהישג ידה

מבחינה - ארוכה בתוך עולם התרבות והצליח בו 
מהווה בשבילה לא - מעמדית וחברתית , כלכלית

אלא גם כרטיס כניסה , רק גשר לעולם התרבותי
.  לגיטימי להישארות בו

 
הוא למעשה ניסיונה של האישה " הטרמפ המיני"

לעולמו - דרך מיניות עם גבר - ההורסת להיכנס 
היא אינה מעוניינת בו כפי שהיא מעוניינת . הנחשק

הוא נוטל אותה עמו , מבחינתה. במה שהוא מייצג
והיא משיבה לו בשירותיה המיניים , כטרמפ

היא אינה רואה בו משמעות . המסעירים והממכרים
אותה " מסיע"שהוא , גדולה לחייה מעבר לעובדה

.  הכלכלי והמעמדי, ליעדה החברתי
 

טכניקת הטרמפ "נשים הורסות רבות משתמשות ב
הן משתתפות במשחק המיני האינטרסנטי ". המיני

" - עולם האסור"הזה כדי להבטיח את כניסתן ל
- הביטחון והחברה , הנוחות, הכסף, עולם התרבות
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אלא רק בחברת , שאליו הן אינן יכולות להגיע לבדן
טכניקת . "מקובל ומוכר" סוכן תרבות"גבר שהוא 

יעילה בדרך כלל עד לשלב מיסוד " הטרמפ המיני
ברגע שהזוג עובר לשלב . הקשר הזוגי והנישואים

בדרך כלל מתפרקת תוך זמן " חבילה"ה, המיסוד
משום שזו , קצר יחסית ביוזמת האישה ההורסת

.  ועתה אינה זקוקה עוד לגבר, הגיעה אל יעדה
 

האישה ההורסת , ברגע שהיא משיגה את מטרתה
ככלי - ללא שום סנטימנטים - נוטשת את הגבר 
הסכמי הפירוד או הגירושים . חסר ערך ותכלית

הנדיבים מאפשרים לה לעלות מדרגה מבחינה 
חברתית וכלכלית ולהבטיח את עתידה לשנים 

במידה והיא יולדת ילדים במהלך הקשר . הקרובות
, היא מבטיחה את עתידה גם לטווח הרחוק- 

ולמעשה קושרת אליה את הגבר לנצח באזיקי 
באמצעות כוחה . אשמה ואחריות אבהית לילדיו

- המיני תופסת האישה ההורסת טרמפ על הגבר 
שיסיע אותה בדיוק לנקודה הכלכלית והחברתית 

. שאליה היא רוצה להגיע
 

הקפיצה המינית למוקדי כוח 

 

לעתים אישה הורסת שואפת להשיג עצמאות 
אלא שאופייה הנוקשה . כלכלית בכוחות עצמה

וחסר הסבלנות אינו מאפשר לה לטפס לפסגה 
פי החוקים -על, הדרגתי ומובנה, באופן מקצועי

בדרך כלל היא , להפך. והנורמות המקובלים
מחפשת קיצורי דרך בחיים וחותרת להגיע 

גישה שטחית ומידית זו . במהירות המרבית ליעדיה
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עומדת ביסוד השימוש שהיא עושה בטכניקת 
".  הקפיצה המינית למוקדי הכוח"
 

פיתוי גברים השולטים במוקדי הכוח הנכונים הוא 
ללא בושה . הטבעי והצפוי מבחינתה" קיצור הדרך"

היא מפתה - ועם מנה הגונה של חוצפה ושל העזה 
מינית את אנשי הכוח ומושכת אותם אליה לפי 

בדרך כלל היא מאתרת את הגבר . תנאיה המוקדמים
היחסים המיניים אתו הם ". מתלבשת עליו"הנכון ו

הוא מספק . יחסים אינטרסנטיים וזמניים מובהקים
את הניסיון והידע , לה את הקשרים הנכונים

המקצועיים ואת היתרון שבהיכרות האישית עם 
בתמורה היא . שאר הנפשות הפועלות במוקדי הכוח

לעתים מדובר . מנדבת לו מחסדיה המיניים
אך לעתים קרובות יהיו , בשירותים מיניים מלאים

אלה רק התגרויות מיניות והפרחות מסרים 
שמטרתם , פרובוקטיביים כפולים ומבלבלים

- את מבוקשו " לתת לו"בלי - לסחרר את הגבר 
מתוך , ולשמור על אש מבוקרת את תשוקתו אליה

שהיא באמת נמשכת , זריעת מחשבה שגויה בראשו
.  אליו

 
וככל שהגבר שהיא , ככל שמטרתה נחשקת בעיניה

זקוקה לו אינו מאבד את שיווי משקלו נוכח קסמיה 
כך גדל הסיכוי שהקשר ביניהם יהפוך - ומיניותה 

ולא יישאר בחזקת , לקשר מיני ורומנטי מלא
הוא . אשליה רומנטית והבטחה מינית חסרת כיסוי

והיא מבטיחה , דרגה או משרה, מבטיח לה קידום
הקשר , בסופו של דבר. דרמה ומתח, לו ריגוש מיני

אם תנאי . המיני מותנה בקידומה המהיר של האישה
או שהיא מרגישה שהיא ביצעה , זה אינו מתקיים
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 –את משימתה וצברה די כוח וקשרים משל עצמה 
. תסתיים מערכת היחסים המינית במפתיע וביוזמתה

 
ניצול הכמיהה הפטאלית ללוליטה 

 

ישנן לא מעט נשים הורסות המשתמשות בטכניקת 
הן מגרות את . הפיתוי המיני הבתולי והילדותי

הצדדים הפדופיליים של גברים ומעוררות את 
ידי הופעה ילדותית בעלת -מיניותם האבהית על

באמצעות חושיה ". טהורה"ו" מתוקה"חזות 
המפותחים מזהה האישה ההורסת מתי גבר הוא 

בעל כמיהה פטאלית לדמות אישה ילדותית ונערית 
ומשדרת לו אותות מצוקה - סוג של לוליטה - 

.  אותה" יציל"כדי שזה יבוא ו, וחוסר אונים מדומה
 

בדרך כלל הגברים האבהיים הם בעלי משיכה 
-פטאלית ותשוקה מינית חזקה לסוג כזה של אישה

ובעיקר , מכיוון שמערכת יחסים זוגית, לוליטה
עם אישה כזו עונה על הצורך הבסיסי שלהם , מינית

. כול בעיני עצמם-סמכותיים ויודעי, להיות מגוננים
לוליטה רואה בגבר האבהי את מי שיעניק -אישה

אתו היא יכולה . לה חסות וידאג לכל מחסורה
- המפונקת והטיפשה , להישאר הילדה הקטנה

.  חסרת כל אחריות או דאגה
 

לוליטה מתחילה לגדול ולגלות -אך כאשר אישה
נוצר ניגוד - כוח רצון ושאיפות משלה , אחריות

גבר , בדרך כלל. אינטרסים טבעי בינה ובין הגבר
לוליטה עד לנקודה שבה היא -אישה" מגדל"אבהי 

לעתים קרובות הפרידה של . בשלה לפרוח מהקן
קשה לשניהם בשל " בתו הקטנה"הגבר האבהי מ
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והפחד שלה , תשוקתו חסרת הגבולות אליה
ואולם הדינמיקה הטבעית של . מעצמאות ומבדידות

לצאת " בת הקטנה"החיים והצורך הבריא של ה
מהחממה ולחפש את דרכה גוברים בדרך כלל והיא 

".  אביה"נפרדת מ
   

גישת הכיבוש המיני הפרובוקטיבי 

 

לעתים קרובות לאחר - בתקופות של מצוקה קשה 
קורה שהאישה - כישלון רומנטי ושיברון לב 

ההורסת יוצאת למסע של ציד גברים פרוע וחסר 
היא משחרת לטרף בלילות כחיה לחוצה . אבחנה

עד שלא " מאורתה"ואינה שבה ל, ואחוזת טירוף
.  צדה לעצמה גבר חדש ללילה

 
טקטיקת הכיבוש המיני הפרובוקטיבי של אישה 
, הורסת שליבה שבור הוא בדרך כלל חסר עכבות

די בתחושת הכוח . תוקפני ומשולל הבחנה
ובשיכרון השליטה בגברים כדי להשכיח ממנה את 

. צערה ולמלא אותה באופוריה מחודשת וממכרת
ציד אלה מביאים לה שלל רב -משום כך מסעות

וכמעט כל - היא פורסת רשת גדולה סביבה . ומגוון
. לאותו הלילה" נבחר"גבר שנתפס בחכתה הוא ה

הדחף הכמותי שלה לכבוש כמה שיותר גברים גדול 
מהצורך הרגשי הבריא לסנן את שלל הגברים 
.  הנופלים לידיה ולהתעמק ברצינות באחד מהם

  
לאחר המפלה - הצורך בחיזוק האגו הגברי שלה 

הוא המוביל - הכואבת שספגה ביחסיה הרומנטיים 
אותה לכיבושים סדרתיים ומיניים לחלוטין של 

במצבים קיצוניים האישה ההורסת כובשת . גברים
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וכלל אינה מגלה , גברים באופן אוטומטי כמעט
היא רואה בגבר כלי לסיפוק . עניין אישי בהם

בלי שהדבר יהיה כרוך ברגש כלשהו של , תאוותיה
אלא בצורך להשכיח את - אהבה או של מחויבות 

. את עצמה מבחינה מינית" לסמם"סבלה ו
 

מלכודת האישה הבלתי מושגת 

 
טכניקת האישה הבלתי מושגת היא אחת המלכודות 

טכניקה זו נכנסת . היעילות של האישה ההורסת
בו משחקת - לפעולה לא רק בתהליך החיזור 

אלא בעיקר לאחר " - הקשה להשגה"האישה את 
טכניקה זו מבוססת על התמכרותו המינית של . מכן

באמצעות ניצול חולשתו ותלותו המינית . הגבר
משחקת האישה ההורסת ברגשות - הגדולה בה 

- נפרדת וחוזרת אליו , היא מופיעה ונעלמת. הגבר
ודמותה המיתולוגית נותרת לעולם תעלומה 

הגבר נותר כרוך . מסתורית ובלתי פתורה בעיניו
סימן . אחריה ומבולבל מדמותה הערטילאית

זמן רב לאחר שהקשר - השאלה נותר תמיד בתוכו 
. עמה גווע מעצמו

 
" ההשתלה הכירורגית"טקטיקת 

 
אישה הורסת הנוקטת בטקטיקה זו היא אישה 

מתלבטת וצינית בעלת יחס אמביוולנטי מאוד כלפי 
היא רוצה את - מצד אחד כשהיא רוצה גבר . גברים

מצד שני כשהיא מצליחה להשיג . כל כולו לעצמה
היא אינה מסופקת ומאבדת במהירות את - אותו 

- כשהוא רוצה אותה , במילים אחרות. העניין בו



 
 
 

128 

היא - וכשהוא אינו מעוניין בה . היא לא מעונינת בו
.  רודפת אחריו בנחישות ובחרדה

 
במקרים בהם האישה ההורסת מוצאת את עצמה 

ואינה יודעת , בהתלבטות גדולה מאוד לגבי גבר
היא תנסה - בעצם האם היא רוצה אותו באמת 
ידי ניסיון ציני -להסיר את ספקותיה העצמיים על

העומד בזכות , להפוך את הגבר מאדם עצמאי
היא תבודד . לאיבר ישיר ובלתי נפרד ממנה, עצמו

בשיטתיות את הגבר ממוקדי הכוחות שלו 
רק , מבחינתה. ומשורשיו החברתיים והמשפחתיים

לאחר שהגבר ינותק מכל הקשרים שלו ויישאר 
אלא למלא אחר , לא תהיה לו בֵררה- לבדו בעולם 

היא . כי ממילא הוא יאבד את עצמאותו, תנאיה
מנטרלת את הגבר מעולמו במטרה לעצב את דמותו 

היא מחלישה אותו ומנתקת אותו . בהתאם לדמותה
 –" ההשתלה הכירורגית"מחבריו ומהוריו כדי ש

תהיה מוצלחת - כלומר השתלת עצמה בתוכו 
. ונטולת כל התנגדות מצדו או מצד הקרובים לו

, ברוב המקרים הגבר נשבר בשלב כלשהו של הדרך
. והקשר המיני ההרסני נגמר בקול ענות חלושה

   
אסטרטגיית ההריון המפתיע 

 

אישה הורסת היא אישה שנוהגת להציב לגבר שלה 
. בלי להיוועץ עמו מראש- עובדות מוגמרות 

אסטרטגיית "הטכניקה האופיינית ביותר לה היא 
ישנם מקרים רבים שבהם , אמנם". ההיריון המפתיע

ההיריון המפתיע הוא רק צורת משחק היפותטי של 
נשים כדי לבחון את מידת רצינותו ומחויבותו של 

במקרים כאלה ברור שאין מדובר . גבר כלפיהן
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אלא בהצהרות שנשים משמיעות , בהיריון אמיתי
" הרגשה של היריון"על איחור ניכר במחזור או על 

כדי להלחיץ את הגבר ולבחון את עמדתו כלפי - 
אצל האישה ההורסת אין , אולם. מחויבות זוגית

מדובר בהיריון מדומה אלא בהיריון אמיתי ומתוכנן 
אישה הורסת הנכנסת במודע להריון . בסתר ומראש

לא מתוכנן תעמוד בעקשנות על זכותה לשמור על 
ואף תדרוש את המחויבות של הגבר , ההיריון

.  הלחוץ והמפוחד בדרך של נישואים חפוזים
 

אסטרטגיית ההיריון המפתיע מבוססת על יכולתה 
של אישה הורסת לנצל את רגשות האשם ואת 

תחושת האבהות של הגבר כדי ללכוד אותו ברשת 
אף . הנישואים המאולצים והבלתי רצויים מבחינתו

העמדתו של גבר , שהגבר לא התכוון להינשא לה
בעל נטייה אחראית ואבהית בפני עובדת היריון 
מוגמרת כופה עליו למסד את הקשר עם האישה 

האישה  , במקרים כאלה. ההורסת בעל כורחו
ההורסת פועלת על פי תוכנית משלה ואינה 

תוכניתה . מתחשבת ברצונותיו או בצרכיו של הגבר
היא לכפות עליו את רצונה במיסוד ובילדים 

היא עושה שימוש ציני במין ובהיריון . למפרע
כאמצעי לכפות בכוח מחויבות , מתוכנן בסתר

. ארוכת שנים של הגבר כלפיה דרך צאצאו העתידי
 

עקרונות השליטה המינית 

 
עד כאן ראינו רק חלק מהארסנל הרחב של טכניקות 

. הפיתוי המיני העומדות לרשות הנשים ההורסות
באופן כללי ניתן לומר שקיימים מספר עקרונות 

: משותפים לרוב שיטות הפיתוי ההרסניות
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המגנטיות הממכרת 
 

הפיתוי המיני דומה לאכילה מפרי עץ הגן בסיפור 
העיניים - רק לאחר שהתפוח נאכל : גן העדן
מחוברת מאוד , בדרך כלל, אישה הורסת. נפקחות

היא עושה שימוש . למיניותה החושנית והחייתית
מיומן ומחושב בכוחה המיני המגנטי והמושחת כדי 

את הגבר בקסמיה המסנוורים " לכשף"
וכך לשמור על התמכרותו לה ועל , והמתעתעים

ונפל " תפוח"ברגע שהגבר אכל מה. תלותו בה
ומסובבת " תופסת אותו מהביצים"במלכודת היא 

הוא כבר אינו יכול . אותו על האצבע הקטנה שלה
אלא רק לצלול עמוק יותר ברשתה , לסגת ממנה

.  המינית הממכרת
 

כושר השכנוע המהפנט 

 
כוחה הדומיננטי של האישה ההורסת וכושר 

כוח הנובע מתעוזתה הרבה - השכנוע הרב שלה 
מביאים את הגבר - שהיא מפעילה " כוח הנחש"ו

של הסכמה ושל , למצב מידי כמעט של סחרור
הסכמה זו אינה הסכמה מלאה . התמסרות אליה

אלא הסכמה חלקית הנובעת מחולשה , מרצון
הנינוח המיני החריף שהיא . ומהפתעה מהפנטת

הפראות החיננית והדרמטית שלה והרוח , מדיפה
התוקפנות הגברית הנושבת ממנה מחלישים את 

כוחו של הגבר ומערערים את שיקול דעתו 
רק בדיעבד מגלה הגבר את המלכודת . הרציונלי

. ההרסנית שאליה נקלע
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הכוח לא לאבד את הראש  

 
אישה הורסת מקפידה להימצא כל העת בעמדת 

היא אינה מאבדת את הראש שלה . השליטה בקשר
ואינה מניחה לעצמה להיסחף באמת מבחינה 

במקרים רבים היא דווקא דואגת - להפך . רגשית
לטעת בגבר שלה תחושה מדומה שהוא מציל ילדה 

דווקא הניתוק , אך למעשה. חסרת אונים ומבולבלת
הרגשי שלה מאפשר לה לנתב כל הזמן את הקשר 

בלי להתבלבל או , בדיוק למקום שהיא רוצה
אישה הורסת נמצאת כמעט . להתאהב באמת בגבר

לגבר שאתה אין . תמיד צעד אחד לפני האירוע
הבהירות -כמעט סיכוי לצאת מעמדת הנחיתות ואי
.  הבסיסי המאפיינת את הקשר שלו עמה

 
הכושר לצפות את תגובות הגבר  

 
אישה הורסת היא אישה בעלת מאפייני חשיבה 

עובדה זו מאפשרת לה להכיר בצורה . גבריים
מרשימה את צדו הגברי המודחק של הגבר בדיוק 

ידיעת הדרך שבה . כפי שהיא מכירה את עצמה
הגבר מופעל הופכת את שליטתה של האישה בו 

הכושר לצפות מראש את . כמעט לטבע שני אצלה
. תגובותיו מעניק לה יתרון ניכר עליו

 
היכולת לפצח את הגבר  

 
אישה הורסת עושה שימוש נרחב בלוחמה 

היא עושה שימוש . פסיכולוגית בגבר
מעמקים אינטואיטיבית כדי לחשוף -בפסיכולוגיית

כישוריה . את צדו הלא מודע של הגבר
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האינסטינקטיביים מאפשרים לה מצד אחד להסיט 
את הווילון המסתיר את צדדיו המודחקים של 

אך . ולחשוף אמיתות עמוקות שהוא מסתיר ,הגבר
חשיפת צד זה אינה נובעת אצלה מתוך , מצד שני

אלא מתוך אינטרס , רצון אוהב לרפאו ולחזקו
. מובהק לנצלו ולהחלישו כדי להמשיך לשלוט בו
היא פותחת את פצעי הילדות של הגבר לא לשם 

אלא כדי להפוך את הגבר , מתן טיפול אוהב ומסור
יכולתה להכאיב לגבר ולנצל . לנחות ולפגיע ביותר

את הנקודות המיניות הרגישות ביותר שלו היא 
אחד המנופים המרכזיים שבאמצעותם היא שולטת 

במשך הזמן הפחד הנרכש של הגבר מפני . בו
ההתעללות הנפשית והמינית של האישה בו מביא 
אותו למצב שבו הוא תלוי בידיה וברצונה באופן 

.                מוחלט כמעט
 

היעדר רגש מצפוני  

 
הקהות הרגשית של האישה ההורסת מחסנת אותה 

בגלל ניתוקה . אנושיות" חולשות"מאוד מפני 
הרגשי אישה הורסת מסוגלת להיכנס למצבים 

שגבר ממוצע אינו מסוגל , מורכבים וקשים
הזאת " הלא אנושית"עמדת היתרון . להתמודד עמם

בלי שתצטרך , מסייעת לה להשיג את מטרותיה
האנוכיות . לבחול בשום אמצעים או לעצור באדום

, המינית שלה מאפשרת לה לפגוע בגבר ללא רחם
כל עוד הניתוק הרגשי . מבלי להרגיש דבר בתוכה

האישה ההורסת אינה מודעת במלואה , נמשך
כי אין בתוכה מנגנון , לחומרת מעשיה ולהרסנותם

. מוסרי ורגשי שיאותת לה על כך, מצפוני
כושר השתקמות מדהים  
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בדידותה של האישה ההורסת בעולמה הפנימי 

-באופן תת, העוין וסבלה הפנימי הרב גורמים לה
למשוך את הגבר שלה מטה אחריה כדי , הכרתי

באמצעות הסם המיני . לגאול את עצמה מבדידותה
היא מפתה אותו לרדת - המשכר שהיא מעניקה לו 
נקודת המוצא של . אל הגיהינום הפרטי שלה

אני רוצה שתסבול ושתבכה : "האישה ההורסת היא
היא אינה ". רק אז אוכל לאהוב אותך לעד- כמוני 

אלא רוצה שהוא , מסתפקת בהזדהות הגבר עמה
אישה הורסת . יחווה את הסבל שלה בדיוק כמוה

אך . גוררת את הגבר למקום הנמוך ביותר הקיים בה
לה יש את הניסיון ואת הכלים להתעלות ממקומות 

. נמוכים מאוד ואילו הגבר אינו מורגל בכך בהכרח
ירידת הגבר אחרי האישה ההורסת מסוכנת לו , לכן

כי לה יש כושר השתקמות , הרבה יותר מאשר לה
שם -וכך בעוד הגבר נותר מרוסק ואבוד אי. מדהים
היא מסוגלת לטפס מעלה ולצאת מהטירוף , בתהום

. הפנימי שאליו הוליכה את הגבר
   

הפתולוגיה המינית של האישה ההורסת  

 
הגישה המינית של האישה ההורסת היא בעצם 

מה שמאפיין את התנהגותה . פתולוגית וחולנית
רגשית , הרמונית, המינית אינו פעילות מינית בריאה

, אלא פעילות מינית אמביוולנטיות, ועמוקה
מצד אחד היא מפזרת . אימפולסיבית וכפייתית

מצד שני היא . סביב הגבר נינוח מיני חריף ומגרה
רוצה שהגבר יכיר אותה ויקבל אותה הרבה מעבר 

אך אינה מוכנה לתת לו את עצמה , לחושניותה
-הגבר נמצא אפוא בעמדת אי. מבחינה רגשית
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כדי להכיר אותה עליו . בהירות ותסכול מתמדת
כי היא עצמה לא רק , לנחש לבד מי היא ומה היא

שאינה מסייעת לו להכיר את פנימיותה ואת 
אלא נלחמת בו ומסתירה ממנו את עצמה , רגשותיה

. בכל דרך אפשרית
 

הפתולוגיה המינית של האישה ההורסת יכולה 
: ללבוש צורות שונות ומשתנות

 
קוטבית  -המיניות הדו

 
אישה הורסת מנהלת בדרך כלל מיניות בעלת אופי 

מיניות זו מובילה את יחסיה המינים עם . קוטבי-דו
הגבר לשני מצבי הגזמה המנוגדים זה לזה באופן 

יתר מינית מואצת -או היסחפות לפעילות: קיצוני
. או שביתה מינית מוחלטת, והרסנית

 
בזמנים של היסחפות מינית האישה ההורסת יוזמת 

מין תוקפני , מיניות כפייתית בכמויות גדולות ביותר
וזנותי בעל מקדם ריגוש גבוה או מיניות מזוכיסטית 

לעומת זאת בזמנים של בלימה . ואלימה במיוחד
מינית האישה ההורסת מגלה חוסר כרוני בחשק 

דחייה מינית מוחלטת של הגבר וחוסר יכולת , מיני
בו בזמן היא . לבטא כלפיו שום חיבה או חום פיזי

. מגלה נטייה לבוגדנות מינית עם גברים אחרים
 

קוטבית הזאת מביאה את -התפישה המינית הדו
או שהיא מזמינה : הגבר למצב בלתי אפשרי

אגרסיבי וחסר כל , ודוחפת אותו למין טוטאלי
או שהיא מתנזרת כליל מפעילות מינית , גבול

הגישה המינית הקטועה . ודוחה אותו לחלוטין
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הזאת היא תפישה מבולבלת של שחור ולבן ללא 
הגבר מוצא את עצמו מבולבל , וכך. כל אמצע

ונבוך מהתנהגותה המינית המוזרה והבלתי 
. מוסברת

 
המבנה המיני הטוטאלי והנוירוטי של האישה 

ההורסת הוא תוצאה של נכותה הרגשית ושל חוסר 
יכולתה ליצור את הגמישות המינית הבריאה הרואה 

אלא גם את קשת , לא רק את השחור והלבן
. הצבעים והגוונים המיניים שביניהם

 
הסחת הדעת המינית 

 
, כדי להנציח את שליטתה בתשומת ליבו של הגבר

האישה ההורסת בוחרת לא אחת להסיח את דעתו 
היא , באופן פרדוכסלי. ידי מין כמותי ומשכר-על

ידי ליבוי הליבידו -מחלישה את הגבר דווקא על
גישה זו מביאה את הגבר . הגברי המיני שלו

תוך , להתמקדות ולהתמכרות בלתי נשלטת במין
וכך . תפקודיו ויכולותיו, הזנחת יתר חלקי אישיותו

ידי האישה ההורסת -הסחת הדעת המינית על
מערערת את אישיותו השלמה של הגבר לטובת 

הגבר מוצא את . הוכחת גבריותו המינית בלבד
, עצמו מנוע מלבטא עמה גם את צדדיו המנטליים

. השכלתניים והרגשיים, היצירתיים
 
"  תסביך אלקטרה"

 
העולם המיני של האישה ההורסת מהווה לא אחת 

אישה הורסת . מרָאה ליחסיה הכושלים עם אביה
נוטה לא רק לבחור לעצמה גברים בעלי קווי דמיון 
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אלא היא מתקשה להבחין בין , מובהקים לאביה
היא משליכה על הגבר את . אביה ובין הגבר שִאתה

דמותו של אביה ומבלבלת בין שתי הדמויות 
לעתים היא מנסה לשחזר את הזהות . השונות

האבהית של אביה בכך שהיא כופה על הגבר שלה 
וכך כל סטייה שלו . לפעול ולהתנהג כמו אביה

מדפוס ההתנהגות המוכר של אביה גורמת לה 
הגישה . להטיל סנקציות ועונשים מיניים על הגבר

המינית של אישה הורסת מבטאת במקרים רבים את 
מילדותה " שיטת האהבה האסורה"ניסיונה לשוב ל

אישה הורסת , במקרים רבים. עם אביה הביולוגי
, "תסביך אלקטרה"סובלת ממה שנהוג לכנות בשם 

". תסביך אדיפוס"שהוא המקבילה הנשית של 
 

התשוקה הארוטית לאימא חלופית 

 
לעתים קרובות מגלה האישה ההורסת משיכה 

משיכה זו היא לאו דווקא . ארוטית לנשים אחרות
אלא דרך לבחינת , נטייה לסבית או סקרנות מינית

כוחה המיני וחיפוש נואש אחר דמות אם חלופית 
התשוקה המינית . וטובה יותר מאימה הביולוגית

מסמלת את , שהן בדרך כלל מבוגרות ממנה, לנשים
ניסיונה של האישה ההורסת להתקרב בעקיפין אל 

" שיטת הסוס הטרויאני"ולעורר מחדש את , אימה
.      ואת ברית הנשים האחיות מילדותה המוקדמת

 

אשליית הכוח המיני של האישה ההורסת 

 
אישה הורסת אינה אישה בעלת עניין אמיתי ורגשי 

תחילה היא כובשת גברים בהתלהבות רק . במין
אבל . מפני שהיא מרגישה שהם אינם בהישג ידה
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, היא מאבדת בהם עניין, אחרי שהיא משיגה אותם
. זורקת אותם כחפץ ופוגעת בהם ללא שום רגישות

היא מסתכלת על מיניות כעל אמצעי לסיפוק מהיר 
מבלי להבין את משמעות הבנייה המינית , ומידי

היא אינה רגילה להתייחס . והסיפוק הרגשי דרך מין
, איטי והדרגתי, עמוק, למיניות כאל דבר מחייב

אלא מכירה בעיקר את הדרך המינית המהירה 
נועז ומטורף , היא נסחפת למין מהיר". קצרה"וה

כמו , עם גברים במקום להתמודד עם שאלות עומק
, קיומו של רקע משותף, מידת התאמה ביניהם

איכות התקשורת והיכולת המעשית לבנות חיים 
.  טובים וארוכי טווח יחדיו

 
אישה הורסת היא למעשה אישה חסרת ידע מיני 

מנוכרים , היא מיומנת ביחסי מין פיזיים. בשל
, אבל היא חסרה כישורי תקשורת, ולוהטים

למרבה . אינטימיות מינית ועומק רגשי חם ואמיתי
דווקא האישה ההורסת בעלת החזות , האירוניה

הפרובוקטיבית והסקסית אינה מחוברת באמת 
לכן היא גם אינה מסוגלת לקיים יחסי מין . לגופה

מלאים המסוגלים להעניק סיפוק עמוק לה ולגבר 
היא מקיימת יחסי מין כמותיים , להפך. שִאתה

להחליש את , שנועדו לרוקן את אונו של הגבר
.  להסיט את תשומת ליבו ולהתיש אותו, כוחו

 
רוב הנשים ההורסות אינן מסוגלות להגיע 

ודאי שלא - לאורגזמה במהלך קיום יחסי המין 
חלק מהן מגיעות למיטה . אורגזמה רגשית מלאה

עם גישה מינית מוגבלת ועם , "כמו סמרטוט"
נשים הורסות . כמיהה לתפקיד המיני הפסיבי

אבל עושות זאת בכוח , אחרות מנסות ליזום במיטה
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בסופו . ובנוקשות טכנית נטולת רגישות או רגשות
המכנה המיני המשותף לסוגים השונים , של דבר

של הנשים ההורסות הוא חוסר יכולתן לראות במין 
רובן . פן אחד של מכלול יחסים זוגיים שלמים

הופכות את מעשה המין לשדה העיקרי של 
מתוך הזנחה , התקשורת ושל הקרבה הזוגית

משוועת של שאר החלקים החיוניים לבניית קשר 
. זוגי אמיתי ומשמעותי

 

 !חושבים , רגע

 
עצרי לרגע וקראי את , לפני שתעברי לפרק הבא

: המשפטים הבאים
 
  אני כנראה - מאז ומתמיד כל הגברים נמשכו אליי

גברים חושבים  משדרת משהו פרובוקטיבי מאוד 
אני  שמין הוא הדבר היחיד שיש לי להציע להם 

מרגישה שאני מסוגלת לספק מינית מספר רב מאוד 
 אוהבת להתלבש בצורה  אנישל גברים 

החשק המיני שלי  פרובוקטיבית וסקסית מאוד 
אני יודעת לפתות גברים  הוא בלתי צפוי גם עבורי 

כי זה מאפשר , זה היתרון שלי כאישה- בקלות רבה 
 נגמר לי מגברים מהר לי לשלוט בהם כרצוני 

אני לא אוהבת לעשות אהבה עם הרבה  מאוד 
אני מעדיפה מין  זה מעצבן ומלחיץ אותי : רגש

אני מתקשה להגיע לסיפוק ולאורגזמה  פראי וחזק 
 הפנטזיות המיניות שלי במהלך אקט מיני עם גבר 

לאונס ולגברים רבים החודרים , קשורות לאלימות
 לתוכי יחד
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: עתה קראי את המשפטים האלה

 
  אני בוחרת רק בגברים שיש לי ִאתם מכנה משותף

, אני בטוחה במיניות שלי ולא רק מין טוב , רחב
אבל אני לא מפגינה או משדרת את זה לכל הגברים 

  אבל –אני לובשת בגדים שנוחים לי ומחמיאים לי 
אבל אני , אני אוהבת מין לא בצורה מוגזמת 

אני לא  מקפידה על המינון ועל האווירה הנכונים 
מין ורגש של  זו גישה זולה ומזיקה - מפתה גברים 

אני פתוחה מאוד  אהבה הולכים אצלי יחד 
אבל אני מקפידה לא לשחוק את , מבחינה מינית

כשאני אוהבת גבר אני מסוגלת  היחסים המיניים 
הביטחון העצמי שלי  להגיע לאורגזמה יחד אתו 

. אינו מבוסס על הכוח המיני שיש לי
 

: עכשיו שאלי את עצמך
  
  ?עם אילו ממשפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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: פרק שביעי

סינדרום קנאת הפין 
הכישלונות הזוגיים של האישה ההורסת דוחפים אותה 

למסע נקם בגברים 

 
 

בפרק זה אראה כיצד האישה ההורסת מכשילה במו 
וכיצד הכישלונות , ידיה את חיי האהבה שלה

הרומנטיים המצטברים הללו מביאים אותה לדחייה 
כמו כן אעקוב אחר תופעת . עצמית ולעמדת ייאוש

: של האישה ההורסת" סינדרום קנאת הפין"
החלטתה הנחושה והמסוכנת להיות פראית ופרועה 

אלא גם את , ולהרוס לא רק את עצמה, "עד הסוף"
. הגברים שבסביבתה

 

 התסכול הנשי
 

כישלונותיה הרומנטיים של האישה ההורסת 
מצד . מעוררים בה תסכול פנימי בנוגע לנשיותה

אחד היא מסוגלת להשיג כמעט כל גבר שהיא 
אך מצד שני היא אינה מצליחה . מחליטה להשיג

בריאה וטובה עם אף , להגיע למערכת יחסים יציבה
ההבנה שחסרים לה כלים נשיים ובונים . גבר

. מובילה אותה לתסכול פנימי גדול ולדחייה עצמית
כך התשוקה , ככל שהיא נכשלת מבחינה רומנטית

וככל שכמיהתה לזוגיות טובה . שלה לזוגיות גדלה
כך היא מבצעת טעויות גדולות יותר , מתעצמת

.  בגישתה כלפי גברים
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קוטבית של -בגלל אישיותה הדו, באופן עקרוני
האישה ההורסת היא בוחרת לנהל שני סוגים של 

, מערכות יחסים קוטביות וקיצוניות עם גברים
הכרתית שאף אחת מהן לא תביא אותה -בידיעה תת

: להצלחה הזוגית המיוחלת
 

 "הגבר החלש מדי"תסריט 
 

האפשרות הנפוצה יותר בה בוחרת האישה ההורסת 
- עדין ונשי , היא ליצור קשר זוגי עם גבר מבין

מתוך ציפייה לא מציאותית שהוא יהפוך בכוחות 
". יעמיד אותה במקום"ש, עצמו לגבר גברי וחזק

אבל בשל אופיו הרגיש והכנוע לא רק שהגבר הנשי 
אלא שהוא מגרה , אינו מסוגל לעצור את פראותה

גבר רך . וממריץ עוד יותר את כוחה המזיק וההרסני
, וסביל דווקא עוזר לאישה התלושה להביס אותו

הצורך . לשלוט בו ולנצל לרעה את חולשתו הגלויה
שלו להיכנע ולהתמסר לאישה הוא המסר המרכזי 

שהפנים מיחסיו עם אמו האימפולסיבית 
וכך ככל שהאישה ההורסת מאוכזבת . והפולשנית

הוא מצדו מנסה - מחולשתו של הגבר הקשוב 
.  דווקא לָרצות אותה ולספק אותה יותר

 
את אכזבתה , כמובן, תהליך משולב זה רק מחריף

מכיוון שהאינטראקציה הטראגית הזאת רק , ממנו
, עם הזמן. מעצימה עוד יותר את הדומיננטיות שלה

האישה ההורסת תגיע למסקנה הבלתי נמנעת 
ותלותי " גבר חלש מדי"הגבר שבחרתי הוא : כמעט

מסקנה כמעט הכרחית זו תניע אותה . מדי לטעמי
הלום מהפתעה , לנטוש אותו מוכה וחלוש מאהבה

.  כעלה נידף ברוח- פעם -ותלוי בה משהיה אי
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 הסיבות לכישלון הגבר העדין
 
אינו מסוגל לענות על ציפיותיה ועל " גבר מַרצה"

הוא אינו מסוגל . שאיפותיה של אישה הרסנית
וזה בדיוק הרציונל - להגביל את כוחה ההרסני 

הוא " גבר מרֵצה. "העומד ביסוד נטישתה אותו
הוא גבר . מסור ועדין, אוהב, דווקא איש טוב לב

הוא מוכן , שרוצה ויודע בעיקר לַרצות את זוגתו
לספק את כל גחמותיה ונוטה להצדיק כמעט את כל 

. גם את אלה ההרסניות ביותר- החלטותיה 
סגולותיו הטובות ורגישותו הרכה אינן נוטעות בו 
די כוח כדי לבלום את חוסר שליטתה של האישה 

.  ההורסת והפרועה
 

 "החזק מדי"תסריט הגבר 
 

גבר - במודע - לפעמים האישה ההורסת בוחרת 
גבר זה הוא בדרך כלל גבר סמכותי . אגרסיבי ואלים

והיא בוחרת בו מתוך תקווה עמוקה , במיוחד
הקשוח והמחוספס יעניק לו די , שאופיו העצמאי

, בתחילה. כוח כדי להגביל את שליטתה ההרסנית
גבר מחוספס ואלים אכן יוצר באישה ההורסת 

והמבולבלת איזון נפשי מסוים ומעניק לה תחושת 
.  יציבות ושייכות שכה חסרים לה, ביטחון

 
אלא שבמשך הזמן היא מתפכחת ומגלה את טבעו 

גבר אגרסיבי : הפנימי האמיתי של גבר כזה
שכלתני ומעשי שלא , ואיסטי הוא גבר גשמי'ומאצ

אלא יודע בדיוק מה , רק יודע מה הוא רוצה מעצמו
, בדרך כלל, גבר כזה רוצה. הוא רוצה מהאישה

להפוך את האישה ההורסת בדיוק למה שהוא 
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תוקפנותו של הגבר . בלי להתחשב בה כלל, רוצה
וראייתו , התייחסותו המתנשאת כלפיה, כלפיה

- ולא כאדם בעל רצונות משלו , אותה כאובייקט
. מערערות את ביטחונה ומאיימות עליה בהדרגה
, היא חשה שהיא עומדת להפוך לאישה מושפלת

. כנועה וחסרת כל עמוד שדרה
 

מצד אחד : ההתלבטות של האישה ההורסת ברורה
היא רוצה לוותר על כוחה השולט והמסרס כדי 

מצד . כנים ורגשיים עם גבר, לחוות יחסים פתוחים
היא פוחדת מפני האפשרות שתישאר ללא , שני

כי היא - הגנה במחיצתו של גבר מחוספס ואלים 
חסרת , חלשה, יודעת שהדבר יותיר אותה עירומה

לכן הפעם תהיה מסקנתה הבלתי . אונים ומושפלת
" חזק מדי"נמנעת מהקשר שהגבר שבחרה הוא 

והיא תגרום לו לזרוק אותה - ושתלטן מדי לטעמה 
כדי שתוכל להשתחרר מנוכחותו הדומיננטית 

.    ומהשפעתו האלימה כלפיה
 

 הסיבות לכישלון הגבר המחוספס
 
אינו הגבר המתאים לאישה ההורסת " גבר שוטר"

דווקא משום שנוקשותו ואלימותו , והמרדנית
, לכאורה. מלבות את הרסנותה העצמית עוד יותר

גבר כזה מסוגל לדכא את דחפיה הבלתי נשלטים 
גבר , אבל למעשה. ולהעמידה במקומה ללא בעיה

תוקפני ונוקשה מדכא לא רק את הרסנותה של 
. אלא גם את עצמיותה ואישיותה, האישה ההורסת

כלומר , "שופך את המים יחד עם התינוק"גבר כזה 
מותיר את אותה לא רק כאישה נטולת כוח הרס 

אתו היא הופכת . אלא כאישה נטולת כוח בכלל
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כבויה ותלותית כבובה התלויה על החוטים שהוא 
התלות הגדולה שלה בו עושה אותה . מפעיל
.   הרוסה ומושפלת עד עפר, חלשה

 
 כרוניקה של הכשלה עצמית

 
מדוע הכרוניקה של האישה - כאן נשאלת השאלה 

ההורסת תמיד מובילה את חייה הרומנטיים 
התשובה על כך ? לכישלון טראגי ידוע מראש

:  מגוונת ומשולבת
 

 הבחירה בגבר הרך כאמצעי הנאה ושחרור עצמי
 

אישה הורסת מצפה כביכול מהגבר העדין והרך 
אבל . ושיבלום אותה כשצריך" שיהיה גבר"

בתוך תוכה היא יודעת מראש שהוא אינו , למעשה
, היא בוחרת גבר עדין ורגיש. מסוגל או בנוי לכך

דווקא מפני שאינה מעונינת לוותר על ההנאה 
היא יוזמת קשר . מהחופש המוחלט בתוכו היא חיה

דווקא משום שאתו היא מרגישה , עם גבר נשי
בטוחה שלעולם לא יצליח למוטט את מגננותיה 

.  ולגעת בה
 

מפני שהוא היחיד , אישה הורסת נמשכת לגבר נשי
להקשיב לה ולהקריב , שבאמת מסוגל לקבל אותה

היא בוחרת בו דווקא כדי להזין . את עצמו למענה
המהנה , באמצעותו עוד יותר את כוחה המשוחרר

היא מעדיפה לראות בו אמצעי מזדמן . והשולט
היא יודעת שאתו . לסיפוק כל גחמותיה וחשקיה

והוא - היא תוכל לעשות ככל העולה על רוחה 
אתו היא . כמעט לעולם לא יוכל לאסור זאת עליה
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ואף - מרגישה חופשייה להישאר בדיוק מה שהיא 
, ללכת רחוק הרבה יותר מכפי שנתנה לעצמה בעבר

היא בזה לו . בעוד הגבר מפגר הרחק מאחוריה
, שכוחו אינו עומד לו להיות בוטה, ומרחמת עליו

.  כמותה" אמיץ"קיצוני ו
 

אמנם הגבר הרך מנסה בכל כוחו לשלוט באישה 
כל שנותר לו הוא לנסות . אך לשווא- ההורסת 

וכך במקום . בדרכים עקיפות ונסתרות" להחזיר לה"
כדי לבנות את " כוחה הנשי"שהיא תשתמש ב

עצמה וכדי לסייע לו לבטא את כוחו הגברי הגלוי 
ועקב כך היא גם מסרסת , היא מגבירה את הרסנותה

את כוחו הגברי של הגבר הרך וגורמת לו להיות 
הגבר החלש . עדין ותלותי אף יותר ממה שהוא, נשי

מטבעו נאלץ להיגרר אחרי הקפריזות והגחמות 
עד , הוא נכנע לה ומניח לה לשלוט בו בגלוי, שלה

, לרגע שבו היא מבינה שאין טעם להישאר אתו עוד
כי היא לקחה ממנו את כל מה שהוא יכול היה 

. להעניק לה
 

 הבחירה בגבר המחוספס כאמצעי סבל ודיכוי עצמי
 

גם מערכת היחסים עם הגבר המחוספס והאלים 
מלכתחילה האישה . נידונה מראש לכישלון

ההורסת בוחרת בסוג כזה של גבר לא מתוך אהבה 
אלא כסוג של מבחן כוח ילדותי , אמיתית ועמוקה

כמה רחוק אני יכולה לסבול ולכאוב בלי : ומסקרן
הריגוש שבסכנה ומשחק ? להישבר ולהיפתח

המחבואים שהיא כה מיומנת בו הם שדוחפים 
ולא הרגשה פנימית - אותה לזרועות הגבר האלים 

. עמוקה ואמיצה שזהו הגבר הנכון המתאים לה
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, מראש היא יודעת שזמנם המשותף קצוב ושאול
ומשום כך היא רואה בקשר כזה חוויה מרגשת 

עד לרגע בו היא מחליטה - בלבד " קשר מלמד"ו
להימלט מהקשר חזרה אל החופש ואל ההנאה 

.   שבשליטה
  

הגבר המחוספס אמנם שולט באישה ההורסת ללא 
, למעשה. אך שלטון זה הוא מדומה בלבד- מיצרים 

. האישה ההורסת היא זו המשחקת בו למטרותיה
במקום לטפח בו את צדדיו הנשיים והרכים היא 

מעצימה את תחושת הכוח המדומה שלו והופכת 
ואיסטי ומחוספס לגבר אלים 'אותו מגבר מאצ

היא . פעם-ותוקפני הרבה יותר מכפי שהיה אי
כדי - משתמשת בו כאמצעי לחוש כאב וסבל 

להתחבר באמצעותם לעצמה ולהרגיש משהו 
רק ברגע שהיא מביאה את הגבר לקצה . בתוכה

היא מבינה , גבול גבריותו האלימה והתוקפנית
שעליה להימלט כל עוד נפשה בה מהמפלצת 

. שיצרה במו ידיה
 

חוסר הרצון להתחייב לרגש ולרכות  

 
הבעיה המשותפת לשני סוגי הכישלונות הרומנטיים 
הטיפוסיים של האישה ההורסת היא העובדה שהיא 

לא החליטה לוותר מרצונה על כוח ההרסני 
עם . אמיתי ואינטימי כאישה, ולהיכנס לקשר מחייב

הגבר העדין היא יודעת מראש שאין שום סיכוי 
והיא אינה רוצה , "חלש מדי"כי הוא - לקשר כזה 

בקשר עם הגבר . להשקיע בו ולחזק את גבריותו
המחוספס היא יודעת שברגע המכריע היא תימלט 
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והיא אינה רוצה , "גבר חזק מדי"כי הוא , ממנו
. להשקיע בצדו הנשי ולעדן אותו

 
אישה הורסת יודעת מלכתחילה , בסופו של דבר

שהגבר הנשי יעניק לה דרור לבטא את כוחה 
ולכן הוא נתפש בעיניה - ההרסני ללא מעצורים 

שאינו מעניק , אחרי זמן קצר כגבר משעמם ומגושם
בנוגע לגבר המחוספס . לה די גירויים לבחינת כוחה

האישה ההורסת יודעת שהיא לעולם לא תעניק - 
אבל , את ליבה העדין לגבר חסר רגישות מסוג כזה

הריגוש שבחוויה והשהייה המסוכנת במחיצתו 
. מעוררים בה התלהבות זמנית ואתגר של כיבוש

היא מגורה מעצם התחושה שכוחה הרב עומד שוב 
רק כשהעניינים יוצאים מבחינתה . למבחן אמיתי

היא נרתעת ומסתלקת מהקשר הכואב - משליטה 
והמשפיל בידיעה שלעולם לא תחזור על אותו 

. שיעור
 

עמדת הייאוש המסוכן 

 
- מבחינת האישה ההורסת - תוצאה טראגית זו 

תסכול פנימי , יוצרת בה כל פעם מחדש שיברון לב
שכנראה , היא מחזקת בה את המסקנה. וזעם עצמי

ונגזר עליה שלעולם לא תזכה , רובצת עליה קללה
. באהבה מצד גבר שייראה אותה כאישה אמיתית

זנוחה - בסופו של דבר היא נותרת ללא זוגיות 
. לבדה וללא תקווה עם כוחה ההרסני

 
אך למעשה - הכישלונות הרומנטיים שהיא חווה 

יוצרים באישה ההורסת משקעים - גורמת במו ידיה 
מרים וקשים של כישלון עצמי ותחושה חזקה של 
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זהו בדיוק הרגע שבו היא . דחייה עצמית עמוקה

ולא , מבינה ומודעת לכך שהיא אישה הורסת

שלילת הצורך הבסיסי שלה לקיים  .אישה בונה
יחסים אינטימיים ורגשיים עם גברים וההשוואה 

נשים  - המתסכלת לנשים בעלות כושר בנייה 
שלהבדיל ממנה מצליחות לבנות בלבביות 

כל אלה רק - ובגמישות זוגיות הרמונית ומתפקדת 
מדגישים ביתר שאת את מצבה חסר התקווה 
ומעצימים את רגשי הנחיתות שלה עד לרמה 

.  קריטית
 

שבה מתחפרת האישה , עמדת הייאוש המסוכן
מביאה אותה לא פעם לקבל החלטה , ההורסת

אם אין בי את היסודות : "הרסנית מעין כמותה
' כוח הנחש'אני אלך עד הסוף עם - הנשיים הבונים 

החוסר בכלים נשיים ". ההרסני הקיים בי בשפע
ובונים מוביל אותה להחלטה לצאת למסע נקם 

. והרס של עצמה ושל הגברים שבסביבתה
 

 סינדרום קנאת הפין
 

סינדרום קינאת הפין הוא ההחלטה ההרסנית ביותר 
הנוצרת בנפשה המיוסרת והמיואשת של האישה 

ללכת "הוא משקף את החלטתה הנואשת . ההורסת
. ההרסני שבתוכה" כוח הנחש"עם " עד הסוף
בלי "היא תתנהג - כך היא מחליטה - מעכשיו 

כל מה שבא "היא תעשה ". לדפוק חשבון לאף אחד
היא תוכיח ". עם מי שבא לה- ואיך שבא לה , לה

ועד כמה כוחה חסר , "חזקה"לכולם עד כמה היא 
.  פחד או גבולות
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כאשר האישה ההורסת מסיקה שאפסה תקוותה 
היא שואפת לממש , לשקם את כושרה הנשי העקר

זהו . ולמצות את כל כוחה ההרסני כנקמה בגברים
הרצון של האישה ": סינדרום קינאת הפין"בדיוק 

ללא שום גבולות - ההורסת לחשוף את כל כוחה 
היא . כדי להוכיח שהיא טובה מגברים- או סייגים 

: הכולל שני שלבים, יוצאת למסע נקם בגברים
" לכבוש"בשלב הראשון היא מפתה ומגרה אותם 

בשלב השני היא בולמת אותם ומשפילה . אותה
. אותם עד עפר

 
שלב פיתוי הגברים וגירויים 

 

" לכבוש"כדי לפתות גברים ולגרום להם לנסות ו
האישה ההורסת מנצלת את חולשות - אותה 

מוכנה , היא מאותתת להם שהיא זמינה. הגברים
כדי להניע אותם להתקרב - ומשתוקקת אליהם 

הגברים הרבים הנופלים ברשתה . אליה במהירות
בלי להבין שהיא , מתחילים לרדוף אחריה בלהט

.  טומנת להם מלכודת
 

ככל שהיא נועזת וחסרת גבולות כך הגברים מוכנים 
מאבדים , הם נופלים לרגליה. להתמסר לה לחלוטין

מתמכרים לה בהערצה והופכים , את שיקול דעתם
היא נהנית לזמן קצר משליטתה . לחומר בידיה

המוחלטת בגברים ומהתחושה הנעלה שהדבר 
והיא , לרגע קט כל תסכוליה נשכחים. מעניק לה

עצמית " אהבה"טובעת בים של הערצה ושל 
היא המלכה הבלתי מעורערת של עולם : מדומה
כי כל הגברים , אין גבר חזק ממנה. הגברים

. מעריצים את כוחה" חזקים"ה
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אולם תחושת הניצחון המשכרת חולפת לה עד 

- וכשהאופוריה נמוגה והאבק שוקע . מהרה
. ולא גבר, מתחוור לה שבסופו של דבר היא אישה

למרות ניצחונה המוחץ והברור על הגברים 
שלעולם לא , היא מתפכחת ומבינה- החלשים 

. תהיה טובה מהגברים משום שהיא שונה מהם
אישיותה . התפכחות זו מציפה אותה קנאה וזעם

הקוטבית אינה מאפשרת לה להסתפק בשליטתה 
לא - היא רוצה להיות גבר ממש . המוחצת בגברים

אם אני לא יכולה , כך היא חושבת, לכן. פחות
מוטב לי להרוס את כל הגברים , להיות גבר אמיתי

. מאשר לשלוט בהם
 

שלב בלימת הגברים והשפלתם 

 
בשלב זה מחליטה האישה ההורסת בחמת זעם 

להיפטר - ממש כמעשה שמשון התנכי - ובקנאה 
תמות נפשי עם "בבחינת , מהגברים ולסרסם

אני אסרס - אם לי אין פין : "היא אומרת". פלשתים
התסכול הנובע מכך שהיא ". גם לגברים את הפין

אינה מסוגלת להשיג באופן מלא את כוחם הגברי 
גורם לה לעשות הכל כדי להרוס את - של הגברים 

. הגברים ולסרסם
 

היא משחקת עם גברים , כדי להשיג את מטרתה
מצד אחד היא מגרה אותם . משחק פיתוי מסוכן

תוך הפרחת הבטחות ומסרים , ומושכת אותם אליה
מצד שני היא אינה מניחה להם לכבוש . מיניים
בכל . אך גם אינה מניחה להם לעזוב אותה, אותה

פעם שהגברים מתייאשים ועומדים לסגת ממנה 
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אך - היא מלהיטה אותם שוב , ולעזוב אותה לבדה
באמצעות משחק . אינה מניחה להם להגיע אליה

הפיתוי המדומה הזה היא כופה על הגברים 
. להתפתל מולה וליילל אליה כמו כלבים מיוחמים

היא גוזרת עליהם שוב ושוב להתאפק ולחסום את 
ובכל פעם . עד לנקודה שבה הם נשברים- גבריותם 

הערכתם העצמית , שהגברים הלוהטים נשברים
ההשפלה והכישלון , נחלשת בגלל תחושת התלות

הגברים מאבדים , ככל שעובר הזמן. המלווה אותם
יותר ויותר מביטחונם הגברי העצמי ומיכולתם 

שהאישה , לשלוט בעצמם מול הפיתוי המיני האסור
. מציבה להם פעם אחר פעם כמו סדין אדום

 
השפלת הגברים בידי האישה ההורסת מדגישה 

גם הגברים  . בעיניה את חולשתם ואת עליבותם
. חשים חסרי ערך בעיני עצמם ונטולי כוח עמידה

הגברים המתוסכלים מרגישים מרומים וחשים 
- שגבריותם נופצה והושפלה בידי האישה ההורסת 

- אך בעיקר . מבלי שיהיה בהם הכוח להתנגד לכך
.  הם מרגישים נטולי פין וחסרי כוח גברא

 
מגיע " סינדרום קינאת הפין"כשהתהליך מושלם ו

האישה ההורסת והגברים המתוסכלים , לשיאו
הגברים : הרודפים אחריה מגיעים לשפל עצמי

הם חשים שגבריותם . נופלים מובסים לחלוטין
ושהערכתם וביטחונם העצמי התרסקו , נופצה

דווקא משום - ואילו האישה עצמה . לחלוטין
מגיעה לא - שהצליחה להביס לחלוטין את הגברים 

רק אל שיא ההרס העצמי ואל הריקנות הפנימית 
אלא נותרת לבדה עם תחושת , שאחרי האופוריה
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ושנאה עצמית על מעשיה , דחייה, גועל קשה
. הנפסדים

 
, סינדרום קינאת הפין הוא סינדרום הרסני מיסודו

ובו מגלמת האישה ההורסת את דמותו של שמשון 
היא משחקת הן בתפקיד ההורסת , כלומר- הגיבור 

סינדרום זה , כפי שראינו. והן בתפקיד הנהרסת
נובע מאכזבתה העצמית ומהתסכול הנשי הרודף 

ואינו מאפשר לה ליצור זוגיות , אותה כקללה
ההיגיון המנחה אותה . בריאה ומאוזנת עם גברים

לפחות אנסה למצות , אם אין בי נשיות: הוא פשוט
כדי להוכיח - את הכוח ההרסני ואלך אתו עד הסוף 

לכולם שאני גברית הרבה יותר מכל הגברים 
. האמיתיים כביכול

 
, כדי שאובדנה של האישה ההורסת לא יהיה לשווא
היא מנסה לקחת עמה כמה שיותר קורבנות ממש 

הרס הגבריות של הגברים . כמעשה שמשון התנכי
שהיא בוחרת לסרס ולהשפיל הוא נקמתה , הרבים

כך , כשם שסירסו את נשיותה. הנואשת והאומללה
היא מנסה בכל כוחה לסרס את הגבריות של 

היא מוציאה את המיץ לגברים . קורבנותיה הגברים
. אך אינה מניחה להם לגעת בה, המחזרים אחריה

היא מביאה אותם עד לקצה גבול יכולת העמידה 
ובדיוק בנקודה זו זורקת - וההתאפקות שלהם 
. אותם בבוז ובזלזול

 
 
 
 
 



 
 
 

153 

 !חושבים , רגע

 

עצרי לרגע וקראי את , לפני שתעברי לפרק הבא
: המשפטים הבאים

 
 למרות שאני יכולה , אני מתוסכלת מכך שאני לבד

גברים רוצים ממני  להשיג כל גבר שאני רוצה 
אני  ועוד פעם סקס , סקס, סקס- שלושה דברים 

הם חלשים ומעוררי . חזקה הרבה יותר מכל הגברים
אני אוהבת  אני פשוט שונאת גברים  רחמים 

ואחר כך לזרוק , להשתעשע בגברים טובים ועדינים
אני מתרגשת בכל פעם שאני מצליחה  אותם 

אני לא  בפנים עמוק לכבוש גבר מחוספס וגברי 
. וזה כואב לי, מרגישה נשית אלא גברית

 
: עתה קראי את המשפטים האלה

 
  החכמה היא - זו לא חכמה להשיג הרבה גברים

אני מתעניינת בגברים  לאהוב מכל הלב גבר אחד 
אני לא  שרוצים ממני הרבה יותר מסקס בלבד

ואני לא מנסה לכופף , משווה את עצמי לגברים
אני מעריכה גברים ונהנית ללמוד  להם את הידיים 

אני לא משחקת  מגברים חכמים ואיכותיים 
אין לי צורך  בגברים משחקי ניצול או פגיעה 

אבל אני מתרגשת כשגבר מחזר , לכבוש גברים
אני - אני בטוחה בנשיות שלי  אחרי בצורה יפה 

. ואני גאה בזה, אישה נשית
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: עכשיו שאלי את עצמך
  
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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: פרק שמיני

מהרס לבנייה 
לימוד יסודי של הגישה הנשית החיובית תאפשר 

לאישה הורסת להפוך בעצמה לאישה בונה 

 
 

בפרק זה אדגים את ההבדלים המהותיים בין 
מטרתה של ". אישה בונה"ובין " אישה הורסת"

השוואה זו היא לסלול דרך חדשה וחכמה יותר 
שתאפשר להן לזנוח את , לנשים תלושות והרסניות

, נתיב החורבן והפחד שבו הן מורגלות לפסוע
וללמוד מחדש על התכונות הנשיות הבונות 

.   הנמצאות בתוכן
 

הדוגמה שהאישה הבונה מציגה לאישה ההורסת 
, נועדה לסייע לה לשוב אל הכוח הבונה הטמון בה

אם כי ברור שהדבר - ואל צדדיה הרכים והנשיים 
תלוי קודם כל במחויבותה ובנחישותה של האישה 

אין ספק שכל עוד אישה פגועה והורסת . ההורסת
אינה מוכנה להודות בחולשתה ולעזור לאחרים 

, אף אחד לא יוכל להועיל לה באמת- לעזור לה 
אבל אם אישה . אלא רק לסבול ולהיפגע ממנה

הורסת מרגישה בשלה לשוב לנשיותה ולֶזהות 
 פתוחות בפניה –הרכה והרגשית שנגזלה ממנה 

, אחת מהן. אפשרויות רבות לבנות ולחזק את עצמה
היא לקחת דוגמה מאישה , ואולי היעילה ביותר

לשהות במחיצתה , להתקרב אליה, בונה ויציבה
וללמוד ממנה את אומנות החוכמה הנשית 

בעזרת לימוד והתנסות היא תבין . והמיומנות הרכה
לימוד יסודי ואמיתי כזה . בכל צעד היכן היא שוגה
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יאפשר לה לנטוש בהדרגה את מחנה הנשים 
לחצות את הקווים באומץ ולהצטרף אל , ההורסות

הבטוחות בעצמן , מחנה גדול של נשים בונות
. ובכוחן הנשי הנעלה

 
מהקריאה עד כאן ברור שההבדלים בין האישה 

ובאים , ההורסת לאישה הבונה הם רבים ומגוונים
בתדמית , לידי ביטוי בהערכה העצמית של האישה

באיכות היחסים הזוגיים , החיצונית שהיא מקרינה
. שהיא מנהלת ובגישה השונה שלהן לנתינה

במסגרת מצומצמת זו בחרתי להציג על קצה המזלג 
שבאמצעותם קל יהיה להבחין בין , כמה הבדלים

גישתה של האישה הבונה ובין הגישה של האישה 
: ההורסת כלפי זוגיות עם גבר

 
  אוזן קשבת

 
אישה בונה היא אישה היודעת להאזין ולהקשיב 

היא אינה קוטעת את דבריו ואינה . לגבר בסבלנות
אלא בוחרת ליהנות , ממתינה בקוצר רוח שיסיים

גישה זו משפרת את איכות . מההקשבה אליו
הגבר . היחסים ואת איכות התקשורת שלה עם הגבר

מקבלת אותו ומכבדת , מרגיש שהאישה מאזינה לו
. ולכן באופן טבעי גם הוא מכבד אותה, את דעותיו

 
אישה הורסת נוטה להתחרות בגבר על זכות הדיבור 

היא מגלה , כשהגבר מדבר. וזכות המילה האחרונה
, עוסקת בדברים אחרים, חוסר סבלנות לדבריו

קוטעת את דבריו בכוחנות או , מאיצה בו לסיים
נטייה זו הופכת גם את . ממתינה בעצבנות לתורה

מכיוון שהוא פגוע מכך , הגבר לעצבני ולמתוח
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לשמוע אותו , שהיא אינה מוכנה לקבל אותו
גישה הרסנית זו פוגעת פגיעה אנושה . ולכבדו

באיכות התקשורת הזוגית ומצמצמת גם את כושר 
ההקשבה של הגבר ואת מידת הכבוד שהוא רוחש 

.   לאישה ההורסת
 

כושר סבלנות 
 

אישה בונה היא אישה שגישתה הבסיסית לחיים 
הסבלנות מוסיפה לחייה ממד . היא סבלנית ושלווה

קבלה של החיים והשלמה עם כל , זרימה, של קלות
, האווירה הנינוחה. מה שהיא אינה מסוגלת לשנות

נוטעת גם בגבר - שהאישה הבונה מקרינה סביבה 
. ַשלווה ויציבות, רגיעה, תחושה עמוקה של ביטחון

בסביבה כזו קל לגבר להביע את עצמו ולתפקד 
כי הוא מרגיש , בצורה נבונה ונכונה כלפי האישה

. בטוח ולא מאוים על ידיה
 

אישה הורסת בוחרת לראות את החיים כמצב תמידי 
, הגישה הלא סבלנית. מאבק ומלחמה, של חירום

הופכת את חייה למתסכלים , שבה היא מורגלת
מוטרדת מדברים , היא מתרגזת בקלות. ולקשים
מתעצבנת ונוטה לאבד את שליטתה , שוליים

גישה זו מחלחלת אל הגבר . העצמית במהירות
גישתה הלחוצה של האישה . ומשפיעה גם עליו

מלחיצה גם אותו , ההורסת מרחיקה את הגבר ממנה
אליה וליהנות " להגיע"ומונעת ממנו את האפשרות 

, המציאות הטעונה והמאיימת, למעשה. במחיצתה
מסרסת את - שהאישה ההורסת יוצרת סביבה 

מכיוון , החלק הרגשי באישיותו של הגבר שלה
שתחושת האיום והלחץ שבה הוא מוצא את עצמו 
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אינה מאפשרת לו לבטא את עצמו בצורה נינוחה 
. ורגשית

 
החֹוכמה שבוויתור 

 
אישה בונה מניחה לגבר להרגיש רוב הזמן שהוא 

בזכות גישה מפרגנת זו היא זוכה מהגבר . הצודק
אישה בונה . לכבוד ולפרגון חוזר, לאהבה, להערכה

מקרינה לגבר שהיא מבינה ומכבדת את דעותיו ואת 
אלא , היא אינה מנסה להיות צודקת. עמדותיו

בוחרת ליהנות מעצם ההנאה הנגרמת לגבר כשהוא 
הצפייה באושרו של הגבר . חש שהוא הצודק

מעניקה לאישה הבונה הרבה יותר סיפוק ממאבקי 
בדרך כלל ברגע שהגבר מרגיש שאישה . אגו עמו

הוא מתרכך מיוזמתו ונוקט - מקבלת אותו באמת 
. כלפיה גישה עדינה ומכבדת הרבה יותר

 
אישה הורסת אינה מספקת לגבר את הצורך הבסיסי 

להרגיש שהוא , והטבעי לראות את עצמו צודק
ושמקבלים ושמכבדים אותו , כפי שהוא" בסדר"

התעקשותה של האישה ההורסת . למרות מגרעותיו
להיות הצודקת ובעלת המילה האחרונה מאיימת על 
הגבר וגורמת לו לעמוד על דעותיו בתוקף רב יותר 

או לחלופין להימנע מלשתף את האישה 
ולצבור טינה וכעס כלפיה על אובדן , במחשבותיו

.     יכולת ההבעה שלו במסגרת הקשר
 

 נדיבות לב
 

אישה בונה אינה חוששת להפגין את נדיבות ליבה 
, היא יודעת להחמיא לגבר שלה. כלפי הגבר
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לאפשר לו לדעת כמה היא אוהבת אותו ולציין 
נטייה זו . בפניו מדי פעם תכונות שהיא מעריכה בו

מעניקה לא רק לגבר הרגשה טובה אלא גם לאישה 
גישה כזו מחזקת את כוחה ואת ביטחונה . עצמה

כאישה אוהבת המסוגלת לבטא את רגשותיה 
.  בצורה משוחררת

 
אישה הורסת מתקשה להפגין את נדיבות ליבה 

מכיוון שהיא עסוקה מדי בבעיותיה , לגבר שלה
נדיבות לב . ובלחצים שבהם היא נתונה, הפנימיות

ודווקא משום כך אישה , אינה כרוכה במאמץ
-הורסת נוטה לזלזל במחוות קטנות של אהבה

כי היא מורגלת בפעילות כוחנית הכרוכה , נדיבות
אישה הורסת היא אישה . פעמי-במאמץ רב וחד

אלא לקחת , אנוכית שאינה נוטה לתת ולפרגן
, אף שהגבר שלה זקוק למילה טובה. ולהרוס

כדי - לאישור או להערכה על מעשיו כלפיה 
- להיטען במלאי חדש של אופטימיות ומוטיבציה 

היא חוסכת ממנו את . היא אינה מעניקה לו מעצמה
סיפוק הצורך הבסיסי הזה מתוך מחשבה אנוכית 

ולחוצה הרואה בכל חיזוק של הגבר איום על עצמה 
ומאבד , ללא חיזוקים הגבר מרגיש דחוי. ועל כוחה

בהדרגה את המוטיבציה שלו להעניק לאישה 
במקום זאת הוא מפתח גישה פסימית . מעצמו

"  ?מה הטעם"ותבוסתנית של 
 

 פשטות נעימה
 

. אישה בונה היא אישה בעלת גישה פשוטה לחיים
, היא מתייחסת לדברים פעוטים באופן פעוט

ולדברים החשובים באמת היא מקדישה את מלוא 
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גישה זו . הרצינות והזמן שיש לה, תשומת הלב
יוצרת סדר עדיפויות ברור ובריא יותר בחייה 

. וכמובן גם בחייה הזוגיים, האישיים
 

אישה הורסת נוקטת בגישה המסובכת , לעומתה
את הדברים הפעוטים היא הופכת . והמורכבת

וכך לא נשארות בה אנרגיה וסבלנות , למלודרמות
רגישותה המוגזמת . לדברים החשובים באמת

מלחמת עולם "גורמת לה להפוך דברים קטנים ל
וכך היא רק מעצימה את פחדיה והופכת , "שלישית

במקום לקבל את . את חייה למצב חירום תמידי
לא לעשות סיפור גדול מכל דבר "החיים בנועם ו

היא יוצרת סביבה תחושה מתוחה ולא " - קטן
כמו על "המחייבת את הגבר ללכת לידה , נוחה

".   ביצים
 

גישה חיובית ופתוחה 
 

אישה בונה בוחרת לא לחשוב באופן שלילי 
אלא מעדיפה לראות בכל דבר בחיים את , ופסימי

היא אינה מניחה . הצד האופטימי והחיובי
למחשבות השליליות להשפיע על מצב רוחה ועל 

היא משתדלת . האווירה שהיא יוצרת סביבה
להעמיס על הגבר שלה כמה שפחות תחושות קשות 

ומנסה להתמודד אתם , או מטענים שליליים
.  בכוחות עצמה

 
לנתח ולנפח מחשבות , אישה הורסת נוטה להתחפר

אישיותה הלחוצה והרדופה . שליליות או פחדים
היא . יוצרת בה חששות מוגזמים ובלתי מציאותיים

ומניחה להם להשפיע , מורגלת לעסוק בחששותיה
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במקום לא . אלא גם על הגבר שלה, לא רק עליה
לקחת יותר מדי ברצינות מחשבות או אירועים 

, היא מניחה למחשבות אלה לפגוע בה- שליליים 
ואז פורקת את המטענים שנצברו בה על הגבר 

, אישה הורסת מעמיסה על הגבר את צרותיה. שלה
. ללא סינון וללא בקרה- את מצוקותיה ואת פחדיה 

היא פועלת מתוך ההרגל לפרוק על הגבר את 
. ואינה לומדת להתמודד עמם בעצמה,  תסכוליה

 
שותפות וחברות תומכת 

 
אישה בונה רואה את עצמה שותפה מלאה לגבר 

לאו דווקא בדברים - ומתגייסת לעזרתו מיוזמתה 
אלא , פעמי-הדורשים מאמץ רב וחד, הגדולים

הפעולות . בדברים הקטנים והפשוטים של החיים
שבהן , הקטנות ואפילו הבלתי מורגשות, השקטות

, בפינוק, במילה טובה- האישה מסייעת לגבר 
בחיבוק מהלב או בסידור , בליטוף, בתשומת לב

לא רק - עניין שטורד את מנוחתו של הגבר 
אלא מעניקות , שמעניקות סיפוק רב לאישה עצמה

לגבר את הכוח שהוא כה זקוק לו כדי להחזיר לה 
.  ביטחון והגנה, תמיכה, אהבה

 
ולא , של הגבר" כנגדו"אישה הורסת נוטה להיות 

במקום להקרין לגבר תחושה שהיא . לעזרתו
, הגבר מרגיש שהאישה עוצרת אותו, מסייעת לו

העומס . מחבלת במאמציו ואף מנסה להכשילו
גישה . המצטבר של גישה זו הוא הרסני ביותר לגבר

ובסופו של דבר , מחלישה אותו, זו מרפה את ידיו
המוטיבציה והכוח , מדכאת את כל הרצון הטוב

. שיש לו להיות שותף אמיתי ואוהב
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אחריות כלכלית 

 

אישה בונה היא שותפה אמיתית ואחראית של 
היא אינה מזלזלת . הגבר גם מבחינה כלכלית

, אלא משתמשת בו בצורה מאופקת, בכספו
אישה בונה מודעת לכך שדווקא . מחושבת  ונכונה

נשים הן בדרך כלל בעלות הבחנה דקה ומעשית 
משום כך היא . יותר לכספים ולענייני ניהול הבית

תורמת מיתרונה המעשי לגבר וחוסכת לו כספים 
גישה זו מעוררת . כאשר אפשר או כשיש צורך בכך

וממילא מגבירה את , בגבר הערכה עצומה כלפיה
. נדיבותו הכספית אליה

 
אישה הורסת היא אישה המזלזלת בכספו של הגבר 

כך היא מתייחסת , כשם שאינה מכבדת אותו. שלה
, היא תובעת כספים לעצמה. בביטול גם לכספו

ובכלל עיניה - מפזרת אותם בלי מחשבה או היגיון 
היא מנצלת את כוחו . חמדניות בכל הקשור לכסף

. הכלכלי של הגבר שלה בלי לתרום לו בתמורה
במקרים רבים הנטייה חסרת ההתחשבות של 

האישה ההורסת גורמת לגבר בסופו של דבר לקמץ 
מפחד שהיא תמשיך לנצל את , בהוצאותיו עליה

. כספו לרעה
 

עידוד אמיתי 
 

, אישה בונה מעודדת את הגבר לבטא את הרגשות
ואף מעניקה לגיטימציה , הרצונות והמאוויים שלו

היא . לקיומו ולצרכיו ועוזרת לו לבטא את עצמו
אלא מקבלת , אינה מנסה לשנות את הגבר שלה

אישה בונה היא אישה המצליחה . אותו כפי שהוא



 
 
 

163 

בחכמתה הרבה להפיק מהגבר את מלוא 
. הפוטנציאל החיובי הטמון בו

 
אישה הורסת מבקרת ומדכאת את יכולתו של הגבר 

היא נוטה להקשות עליו ולהצר . להתבטא ולפעול
את צעדיו מתוך מטרה להחלישו כדי שלא יברח לה 

אישה הורסת היא מסוג הנשים . או ישלוט בה
שנותנות לגבר להתבשל במיץ של עצמו מתוך 

היא ". שהוא כבר יסתדר לבד", מחשבה אנוכית
גם - מניחה לו לחפש את עצמו ולהתבלבל 

במקום לעודד אותו . כשביכולתה לעזור לו בקלות
היא נוקטת בגישה השוללת ממנו את צרכיו ואת 

פעמים רבות היא מנצלת את צרכיו המיניים . כבודו
היא : דווקא כדי להשפיל אותו או להתעלל בו

תשבות מפעילות מינית כדי להוכיח לגבר מי החזק 
ובכך להבטיח שהיא תישאר השולטת , בקשר
. בקשר

 
הרמוניה וגמישות 

 
פיה הדרך חשובה -אישה בונה דוגלת בגישה שעל

סבלנות , אישה בונה מקדישה יותר זמן. מהמטרה
שבה היא משיגה דברים , ואנרגיה לדרך ההרמונית

. מאשר לעצם השגת אותם דברים, עם הגבר שלה
שהדרך , אין טעם לחתור למטרה, מבחינתה

מתחים וסבל הדדי לה , להשגתה יוצרת חיכוכים
. ולגבר שלה

 
אישה הורסת ממוקדת יותר במאמץ אנוכי להשיג 
מטרות חולפות וסיפוקים רגעיים מאשר באיכות 

אישה הורסת מאמינה . הדרך שבה השיגה אותם
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מידית , שההנאה באה על פי רוב בדרך כוחנית
גישה זו לא רק שהיא מקשה עליה . ומאומצת

, או ליהנות מהם" ופעוטים"להעריך דברים קטנים 
אלא שהיא דוחפת אותה להתעלם מהלחץ ומהמתח 

. שהכוחנות שלה גורמת לגבר שלה
 

קבלה אוהבת 
 

אישה בונה מעודדת את הגבר ליזום ולקחת אחריות 
בכך שהיא בוחרת לקבל את רצונותיו ולשתף עימם 

גישה זו . פעולה בלי להטיל ספק בהחלטותיו
, מחזקת בהדרגה את הביטחון של הגבר בגבריותו

מחדדת את כושר ההחלטה וההובלה שלו ומגבירה 
מאליה את המוטיבציה שלו להפתיע אותה ולתת 

גישה כזו היא היוצרת חידושים בקשר . לה מעצמו
. ותנופת יוזמה ועשייה משותפת

 
שמא , אישה הורסת פוחדת מהיוזמות של הגבר

היא נוהגת . תאבד את השליטה בגבר ובקשר
היא בוחרת . להתנגד לגבר ולהטיל בו ספק תמידי

לא מפני , את העמדה ההפוכה לזו שבה הוא מחזיק
אלא כדי למנוע ממנו , שהיא באמת מאמינה בה

כך היא . או הובלה בקשר" שליטה"בכל מחיר 
שבו הגבר מאבד מוטיבציה ופוחד , מעודדת מצב

מחשש שכל הצעה שלו תגרור אחריה מסע , ליזום
עיקר , כתוצאה מכך. של התנגדויות מצדה

ליוזמה ולצורך להחליט נופלים , האחריות לקשר
אישה הורסת מחלישה . על כתפיה ומעמיסים עליה

וכך הופכת - את הגבר ואף מעודדת את חולשתו 
, ילדותי, משעמם, "אפור"אותו במשך הזמן לאדם 

מצב זה אמנם משאיר בידיה . תלותי וחסר ביטחון
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אך אינו מאפשר לה את ההנאה , את השליטה בקשר
וכך הקשר הזוגי שלה . הטמונה באובדן שליטה

צפוי ומשעמם מבחינתה , נוקשה, הופך למתוכנן
לעתים התנגדות האישה ההורסת . ומבחינת הגבר

לגבר שלה דוחפת אותו דווקא להילחם ביתר שאת 
מצב זה יוצר באופן טבעי מתחים . על רצונותיו

הוא מוציא את כל , ומלחמות כוח בין בני הזוג
ועם הזמן , ההנאה מהזמן המשותף שלהם ביחד

שניהם הופכים מותשים ועייפים יותר ויותר 
. ממאבקי השליטה שהם מנהלים זה בזה

 
טיפוח המראה  

 

אישה בונה היא לא רק אישה שאינה מזניחה את 
אלא היא אישה המתחשבת בסגנון , המראה שלה

הלבוש של בן זוגה ובטעמו האישי ומתאימה את 
היא נהנית לספק את . עצמה אליו עד כמה שניתן

הטעם האישי של הגבר ולבחור מראה שהוא 
ואינה רואה בכך השפלה או ויתור על , מעדיף

היא מבינה שהצורך של הגבר להתגאות . עצמיותה
גם - במראה של בת זוגו הוא צורך לגיטימי וטבעי 

ודווקא משום כך היא - אם אינו החשוב ביותר 
מתחשבת בכך כחלק ממערכת היחסים הכוללת עם 

.  הגבר
, אישה הורסת אינה מתחשבת בטעם של בן זוגה

לעתים היא ". איך שבא לה"אלא היא מתלבשת 
בוחרת במודע סגנון שהגבר שלה אינו אוהב כדי 

היא אינה . להתגרות בו או לנקום בו, להרגיז אותו
מוכנה לשמוע שמישהו יגיד לה מה לעשות או איך 

ורואה זאת כשתלטנות וכביקורת על , להתלבש
במקום לשמח את הגבר היא תעדיף להזניח . עצמה
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תוך , את עצמה או להתלבש בסגנון השנוא עליו
שהיא מצדיקה את גישתה המוטעית בטיעונים 

שלא תחשוב ", "כי זה לא מגיע לך: "ילדותיים
. וכדומה" שאני השפוטה או הפראיירית שלך

 

תשומת לב אימהית   
 

, אישה בונה אינה חוששת לבטא אכפתיות
. התעניינות ויחס אימהי ודואג לבעיותיו של הגבר

קודם היא מתייחסת , היא נוקטת בגישה לפיה
היא . ורק אחר כך לבעיות שלה, לבעיות שלו

מודעת מאוד לצרכיו הילדותיים של הגבר בתשומת 
ויודעת שגבר רגוע וָשֵלו מסוגל להעניק , לב רבה

לה תשומת לב עמוקה ומשמעותית הרבה יותר 
. מגבר לחוץ שראשו טרוד בבעיותיו

 
אישה הורסת אינה סבלנית מספיק כדי לשמש לגבר 

אלא דורשת ממנו להקדיש את , אוזן קשבת ותומכת
בשל גישתה האנוכית היא . כל תשומת ליבו אליה

מעדיפה שלא לשמוע את בעיותיו של הגבר ואת 
בשל דרישתה לתשומת לב בלתי פוסקת . מצוקותיו

יכולת הנתינה וההקשבה שלו נחלשת - מצד הגבר 
אלא , ותשומת ליבו אליה כבר אינה מלאה, בהדרגה

.   מוסטת לבעיות שלו
 

רגישות מתחשבת 
 

אישה בונה מודעת לרגישותו הטבעית של הגבר 
, היא מכבדת אותו. בקשר לגבריותו ומתחשבת בכך

מקפידה שלא לפלוש לתחומו הגברי הטבעי ואינה 
אלא מתייעצת , בפרהסיה" שוברת לו מילה"

כשהיא . ומדברת על ליבו כשהם נמצאים ביחידות



 
 
 

167 

היא משקיעה את עיקר כוחה , נמצאת אתו
בנשיות שלה וביכולתה לקבל , בתפקידה כאישה

.  את הגבר ולכבד אותו
 

מחשש , אישה הורסת נוטה לסרס את הגבר שלה
שמא כוחו הגלוי יהיה חזק מדי ויאפשר לו לשלוט 

הפחד שמא היא תהפוך תלויה . בה או לנטוש אותה
בגבר גורם לה להחליש דרך קבע את גבריותו כדי 

ולשמר לעצמה תמיד את " להקדים תרופה למכה"
לאישה ההורסת . האפשרות לנטוש אותו ראשונה

יש נטייה לבחון את גבריותו של הגבר ולהטיל ספק 
היא נוטה לשבור . בכוחו ובגבריותו בכל הזדמנות

" לעשות לו סצנות"להתגרות בו או , לו את המילה
ולהזכיר לו " להעמיד אותו במקומו"כדי - בציבור 

. מי השולט בקשר
 

 כנות פתוחה
 

כי , אישה בונה משתפת את הגבר בעולמה הרגשי
היא מרשה . היא סומכת עליו ונותנת בו אמון רב

היא . לעצמה להיפתח בפניו ללא פחד ובחופשיות
גם מנחה אותו להתנהג כמוה ולהיות חופשי לבטא 

. את עצמו במחיצתה
 

. אישה הורסת היא אישה חשדנית מאוד כלפי הגבר
מתוך - במקום לשתף אותו ברגשותיה היא מעדיפה 

לחוות את רגשותיה לבד ובמנותק - פחד מפגיעה 
היא חוששת שאם תיחשף בפניו הוא ינצל . ממנו

לכן היא מעדיפה . זאת וישתמש בכך כנשק נגדה
היא מסתירה ממנו . אך לא באמת אתו, לחיות לצדו

את עולמה הפנימי כדי להבטיח את עצמה מפני 
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היא גם מונעת מהגבר להיות , בשל כך. פגיעה מצדו
מרגילה אותו לברור את מילותיו היטב , פתוח עמה

ומענישה אותו בכל פעם שהוא אומר משהו שאינו 
.   מוצא חן בעיניה

 

 שותפות עצמאית
 

לא אישה - אישה בונה היא אישה חזקה ועצמאית 
היא אינה הופכת את הגבר . חלשה חסרת אונים

. אלא לראשון בסדר העדיפויות שלה, למרכז חייה
גישה זו מאפשרת לה לנהל חיים מלאים של שיתוף 

, ועם זאת להיות בטוחה מאוד בעצמה, עם הגבר
מכיוון , בעצמאותה ובחייה האישיים והפרטיים

.  שהיא אינה תלויה בגבר
 

באופן פרדוכסלי אישה הורסת היא אישה אבודה 
. שנאלצת לראות בגבר את מרכז חייה, וחלשה

תחושת התלישות הנואשת שלה ופחד הנטישה 
ולא , העמוק הקיים בה גורמים לה להיאחז בגבר

את עיקר זמנה היא מקדישה לניסיון . להרפות ממנו
כדי להבטיח שהוא לא ישתלט עליה , לשלוט בגבר

מאבקי , וכך יוצא שמצד אחד. או ינטוש אותה
השליטה הבלתי פוסקים שהיא מנהלת עם הגבר 

, אינם מאפשרים לה לנהל עמו חיי שיתוף אמיתיים
, אך מצד שני. אלא בעיקר חיים של מאבק וניכור

אין לה די זמן או אנרגיה לבנות לעצמה חיים 
מכיוון , מלאים ומספקים מעבר לזוגיות, עצמאיים

שרוב זמנה וכוחה מוקדשים כאמור למלחמות 
התוצאה היא שכלפי חוץ . הכוח הנובעות מהקשר

האישה ההורסת משדרת לגבר שהוא נמצא בסוף 
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כשלמעשה היא מסתירה את , סדר העדיפויות שלה
. עובדת היותו מרכז חייה

 
גישה בריאה לחיים 

 

, בוגרת ואמיצה, אישה בונה היא אישה חכמה
, בסבלנות, שבראש ובראשונה בוטחת ברכות

. בהקשבה וביכולת הקבלה שנשיותה מעניקה לה
, חכמת הלב, אישה בונה מּונעת בעיקר על פי הרגש

דבר - הרכות הטבעית הטבועה בה וצו מצפונה 
. שמעניק לה גישה בריאה ונכונה לחיים

 
, פי תחושות רגעיות-אישה הורסת פועלת יותר על

, היא אישה שורדת ושורטת. פחדים וכוח, דחפים
ופועלת באמצעות , שחיה בפחד כמעט תמידי

. קיצוניים והרסניים, מנגנוני הגנה תוקפניים
תגובותיה המתגוננות והתוקפניות מייצגות את 

אלא , גישתה החשדנית לא רק לגבר או לחיים
 .בעיקר לעצמה

 

זוגיות בונה  

 
": הכוח הנשי"אישה בונה מחזיקה בגישה של 

פי -על. גישה רכה של קבלה ושל זרימה עם החיים
חכם ונבון יותר להשיג דברים על - הגישה הנשית 

ידי שותפות עם הגבר מאשר על ידי התנגדות 
אישה בונה מקבלת את הגבר כפי . ומאבק עמו

ולא , אתו" לזרום"שהוא ובוחרת באופן עקרוני 
היא סומכת עליו ועל שיקול דעתו . ללכת נגדו

ועובדה זו היא היוצרת יחסים של אמון - הגברי 
, אישה בונה היא אישה בטוחה. בינה ובין בן זוגה
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למרות חזותה . רגועה ויציבה מבחינה נפשית
החיצונית הרכה היא בעלת עוצמה פנימית גדולה 

כי , אישה בונה היא הפמיניסטית האמיתית. מאוד
מעודנת , הגישה שלה כאישה היא גישה ענוגה

גישה . כוחנית ותוקפנית, וטבעית ולא גישה גברית
זו היא המטפחת את אהבת הגבר אליה ושומרת על 
. שלמות הזוגיות ועל יציבות המשפחה לאורך ימים

 
היא ". כוח הנחש"ידי -אישה הורסת מונחית על

סירוס גבריותו והמאמץ , מאמינה שההתנגדות לגבר
הם אלה שמוכיחים - לשלוט בו ולהצר את צעדיו 

את עצם קיומה ומבטיחים את תלותו בה ואת 
גישה שלילית זו רק מלבה את . הישארותו עמה

הזעם שהגבר חש כלפי האישה ויוצרת יחסי זוגיות 
.   חוסר אמון ומאבקי כוח, על בסיס חשדנות

 

 !חושבים , רגע

 

עצרי לרגע וקראי את , לפני שתעברי לפרק הבא
: המשפטים הבאים

 
  אני חושבת שאישה שהולכת אחרי הגבר שלה

אם אני לא מסוגלת להתנגד  משפילה את עצמה 
אני לא סומכת על  לגבר שלי סימן שאני סמרטוט 

אני הופכת , כשאני נמצאת בקשר זוגי הגבר שלי 
אישה צריכה  תובענית ולא זורמת , לאישה קשה

להחזיק את הגבר קצר אחרת הוא ישפיל אותה 
.  אני אישה לחוצה ולא יציבה ויפגע בה 

 
: עתה קראי את המשפטים האלה
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  אני מעריכה את עצמי מספיק כדי ללכת עם הגבר

חבל לי לבזבז את הזמן על מאבקי  שלי ולא נגדו 
אני מאמינה  כי חכם יותר לשתף פעולה יחד , כוח

אני אוהבת , על פי רוב בגבר שלי וסומכת עליו 
אסור  לזרום עם הגבר שלי ולהיות גמישה אתו 

, שאישה תגיע בכלל למצב שבו היא שולטת בגבר
כי מצב כזה הוא מצב גרוע לא רק לגבר אלא בעיקר 

.  אני אישה נינוחה ורגועה מבחינה נפשית לאישה 
 

: שאלי את עצמך, עכשיו
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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: פרק תשיעי

האישה החכמה 
המפתח להצלחתה של אישה בזוגיות טמון בחכמתה 

הרגשית ובכוח הבנייה הנשי שלה 

 
 

בפרק זה אבחן בקצרה את מקור ֹחכמתה של 
האישה הבונה ואת העקרונות המנחים אותה 

לשם כך בחרתי לצטט מניסיון . ביחסיה הזוגיים
: החיים של נשים בונות

 
 " זוגות וגברים ונשים הנשואים זה לזה צריכים

אבל תמיד . ויכולים לעשות דברים רבים בנפרד
אני נסעתי ועבדתי . צריך לשמור על נאמנות הדדית

ובעלי מעולם לא עצר , בכל מיני מקומות בעולם
עם זאת מעולם לא . בעדי או ניסה לכבול אותי

".  חשבתי שיש לי זכות לבגוד בו
 
 " הסוד ליחסים מוצלחים תלוי בכבוד שאישה

עלייך לשמור , כאישה. מקרינה כלפי הגבר
אסור לאישה  . בעקביות על הכבוד של הגבר שאתך

חשוב . לזלזל בגבר או לבטל אותו או את דעותיו
והרגשה - כמו לילד - מאוד לתת לו תשומת לב 

אסור להזניח את הדבר . שהוא תמיד רצוי בבית
. כי הגבר רגיש לכבודו אפילו יותר מהאישה, הזה

הגבר הוא זה ' כבד את אביך ואת אמך'בציווי 
אבל לא משום שהוא חשוב יותר . שמוזכר ראשון

אלא דווקא מפני שהוא רגיש לכבודו , מהאישה
". הרבה יותר ממנה
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 " חשוב לספק ככל האפשר את רצונו של הגבר
ויכוחים וחיכוכים בין הבעל לאשתו הם . ואת צרכיו

. חשוב שגם הילדים יבינו זאת. דבר מזיק מאוד
אוהבים , הילדים זקוקים להרגשה שההורים מבינים

ויודעים לשתף פעולה בלי לריב או לפגוע אחד 
". בשני

 
 " אני כואבת את העובדה שבדור האחרון נשים

הנשים . הפכו אגרסיביות ושוביניסטיות יותר
המודרניות משחקות יותר בכלים הגבריים במקום 

זוהי . הדרך הנשית- להשיג תוצאות בדרך שלהן 
. אולי ההחמצה הגדולה ביותר של הנשים כיום
לפעמים אני מרגישה שנשים ממש מתביישות 

. ורק רוצות להוכיח עד כמה הן גבריות, בנשיותן
" ?איפה הכבוד שלנו כנשים

 
 "למרות שבפועל אני הייתי הגבר והאישה בבית ,

מעולם לא ניסיתי לבצע היפוך תפקידים עם בעלי 
תמיד ניסיתי . או להוכיח לו שאני יותר גברית ממנו

ולא לפגוע ברגישות שלו , לשמור על מקומו כגבר
". לגבריותו

 
 "הצלחת הקשר הזוגי תלויה קודם כל , לדעתי

ברוב . ראיתי הרבה כישלונות זוגיים. באישה
המקרים האישה היא שאיבדה ראשונה את 

. הסבלנות כלפי הגבר או את המחויבות שלה כלפיו
מניסיוני האישי אני יודעת שההצלחה בזוגיות 

נובעת מהעובדה שהאישה באמת מקבלת את הגבר 
בלי התחכמויות ובלי להרים , בלי משחקים- שלה 

מכיוון שבעלי יודע שאני . ידיים או להתייאש
מוכנה לעשות כל מה שאני יכולה בשבילו יש לו 
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מוטיבציה לתמוך בי ולהיות שם בשבילי כשאני 
". זקוקה לו

 
 "אהבה אינה מספיקה ליחסים זוגיים טובים .

כל אלה - הפרפרים בבטן , ההתלהבות הגדולה
כך האישה צריכה לטפח -אחר. עוברים במשך הזמן

כי , את אהבתה לגבר ממקום בוגר הרבה יותר
במשך הזמן החברות עם הגבר והתמיכה בו תופסים 

". את המקום המרכזי ביחסים
 
 " אישה ששופטת את הגבר שלה ומתנהגת אליו

אי אפשר . חבל לה על הזמן- בגסות או בביקורת 
אם אישה רוצה חיים טובים . לחיות ככה לאורך זמן

מאירת עיניים , היא צריכה להיות נעימה- ונעימים 
לא צריך לחפש כל הזמן את הכבוד אצל . וחיובית

אסור לירוק . ולצפות ממנו ליחס מיוחד, הגבר
צריך להתחשב בגבר . לבאר שממנה את שותה

זה מה שבונה את . ולהיות רגישים אליו מאוד
". הכבוד שלו לאישה

 
 "לקח לי . במשך שנים רבות הייתי חולת שליטה

כי , זמן רב להבין כמה הייתי בלתי נסבלת לבעלי
פריצת . היה לי קשה לאבד שליטה על כל דבר

כשהבנתי שאני חייבת , הדרך בנישואים שלי באה
את יכולה לגרום לבעלך לאבד . לסמוך גם על בעלי

אם את לא נותנת לו , את כל הביטחון העצמי שלו
."  סומכת עליו ומאמינה בו, אחריות

 
 "ידעתי טוב מאוד מה הם , כשהתחתנתי עם בעלי

אבל רציתי אותו . החסרונות והמגבלות שלו
 לכן ידעתי מראש לא לדרוש ממנו או. ואהבתי אותו
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. לבוא אליו בטענות לגבי דברים שמעל לכוחותיו
. החלטתי להשקיע בדברים שראיתי שהוא טוב בהם
כל השנים שלנו יחד אני מקפידה להפיק ממנו את 

בנוגע לשאר . הפוטנציאל החיובי הטמון בו
כי ידעתי שהתעקשות , ויתרתי לו מראש- הדברים 

אני . שלי בעניין לא תוביל אותנו לשום מקום
אילו דרשתי ממנו והייתי באה אליו . מכירה אותו

". זה היה מחליש אותו מאוד, בטענות
 
 "אני לא . היחסים שלי עם בעלי פתוחים מאוד

כי הוא איש הסוד - מסתירה ממנו כמעט שום דבר 
לא סיפרתי כמעט שום דבר , כשהייתי צעירה. שלי

אבל כשהתבגרתי הבנתי שכל . לבני הזוג שהיו לי
המשמעות של חברות ושל נישואים היא שותפות 

. בעלי הוא החבר הכי טוב שלי. וחברות אמיתית
. אתו אני יכולה ואפילו צריכה להיות הכי פתוחה

קרוב לוודאי שאפסיד - אם לא אהיה פתוחה אתו 
איך אפשר להיות חברים ולא לשתף אחד את . אותו
" ?השני

 
 " תמיד ישנם רגעים שאני מרגישה שאני עומדת

אני מודעת מראש לרגעים , בתור אישה. להשתגע
במקום לחכות . עוד לפני שהם ממש קורים, האלה

לפעמים אני פשוט . אני מזהירה את בעלי מראש
מבקשת ממנו שיחבק אותי או ידבר אליי וילטף 

נורא חשוב . וזה מרגיע אותי מאוד, אותי כמה דקות
זה - כי אם זה קורה , שאישה לא תאבד שליטה

קשה מאוד לתקן את הנזקים שנגרמים . גרוע
ולכן עדיף לבקש את , כתוצאה מאובדן שליטה
". החיבוק לפני ולא אחרי

 



 
 
 

176 

 "יסלחו לי כל הבנות העצמאיות או הפמיניסטיות ,
היא , אבל אני חושבת שכשאישה אוהבת גבר

כל פעם מחדש אני . הולכת אחריו בלי בושה
ממש מתביישות - מופתעת מכך שבנות מתביישות 

מה קורה , בנות. ללכת אחרי הגבר שהן אוהבות- 
לא , לא מביישת אותו, אני עומדת לצד בעלי? לכן

ככה . משפילה אותו או שוברת לו מילה בציבור
" ?אחרת מה הטעם בקשר. צריך לעשות כשאוהבים

 
 "כך הרבה -יש כל. יחסים ונישואים הם לא פיקניק

, אם הלב של האישה לא נאמן לגבר. מבחנים בדרך
כי החיים , אין סיכוי שהקשר שלה יחזיק מעמד

יש שנים טובות ויש שנים . מאוד מורכבים וקשים
- אישה צריכה ללכת עם הגבר שלה יד ביד . קשות

אסור לאישה לגלות היסוס במצבים . בטוב וברע
ובלי . כי זה שובר לגבר את כל האמון בה- הקשים 

אסור . אמון ונאמנות קשה מאוד להמשיך לאהוב
לאישה להיות מפונקת או ללכת פתאום כשלא נוח 

".  או כשהמצב נעשה קשה
 
 " אני לא מתרגשת מכל הנשים שעושות הרבה

אישה . הנשים האלה הן חלשלושות. רוח וצלצולים
זה סימן שהיא . צריכה להיות רכה ונעימה מבחוץ

הנשים החזקות והאגרסיביות . אישה בטוחה בפנים
אני . הן נשים חלשות מאוד וריקניות בפנים

". מסתכלת בהן בהרבה חמלה וצער
 
 "כסף ויופי באים . החיצוניות היא לא הכל

אני מסתכלת קודם . אבל האהבה נשארת, והולכים
כל על הערכים של האדם שמולי ועל הפנימיות 

זו טעות להסתכל רק במבט שטחי וחיצוני על . שלו
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ואני גאה בעצמי , ככה בחרתי גם את בעלי. אנשים
אולי הוא לא הגבר . שעשיתי את ההחלטה הנכונה

אבל אחרי שהבנתי , הכי יפה או עשיר בעולם
הוא הפך בעיני לגבר , מאיזה עולם פנימי הוא מגיע

". הכי יפה והכי עשיר בעולם
  
 "אבל אצלנו הכל היה , אולי אני באה מדור שונה

וגבר היה , אישה הייתה אישה. פשוט הרבה יותר
אבל זו בסך , היום הכל מבולבל ומטושטש. גבר

אני לא חושבת שאפשר לשנות את . הכל אופנה
היה . אני מעולם לא ניסיתי להיות גברית. הטבע

לא צריך . ברור לי שאני אישה ושאני שונה מגברים
כל אחד יש לו את מה שהוא קיבל . לחפור בזה

". ועם זה צריך לעשות את המקסימום, מהטבע
 
 " אישה טובה היא אישה שמקפידה מאוד על

אלא אחראית , היא לא בזבזנית. הכספים של בעלה
יש נשים שמפזרות את הכספים של . ומחושבת

זה מעיד שפשוט לא . הבעלים שלהן בלי חשבון
או שהן רוצות לנקום בו , אכפת להן מהבעל שלהן

הכסף שבעלי מרוויח , מבחינתי. ולהכאיב לו סתם
אני מכבדת את הכספים שלו . הוא בעל ערך רב

, מכיוון שאני אישה. בדיוק כפי שאני מכבדת אותו
הרבה פעמים אני הרבה יותר ערנית ממנו 

הוא סומך , לכן. לאפשרויות של חיסכון ושל יעילות
זה חלק מהאמון העמוק . עליי מאוד בענייני כספים

הוא שמח שאני יכולה לעזור . שיש לנו אחד בשני
לו בעניין הזה ומודה לי כל פעם מחדש על 

אולי דווקא משום כך בעלי . התושייה שאני מגלה
ומוכן לתת לי ולפנק אותי בלי , נדיב מאוד כלפיי

 ". לקמץ על שום דבר
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 "אבל בגיל . בגיל צעיר נשים משחקות בגברים

זה . המשחקים האלה הם פתטיים, מבוגר יותר
אני מרחמת על אישה שמפגינה תדמית . נמאס

קשוחה ומנוכרת של אחת שאינה מתייחסת לגבר 
רק כדי שהגבר שלה ימשיך לרצות אותה או - שלה 

אישה שנוהגת לשקר לגברים . 'חזקה'יחשוב שהיא 
בסופו של דבר היא משקרת רק - ולעבוד עליהם 

". לעצמה
 
 "אלא גם לאהוב , לאהוב זה לא רק לתת מעצמך

- כשאני מגלה אכפתיות ויחס לגבר שלי . את עצמך
כי אכפת לי , אני עושה את זה קודם כל בשבילי

מכיוון שזו , אני לא פוחדת להתחשב בו. מעצמי
כשאני רואה בחורות . הדרך להתחשב גם בעצמי

אני יודעת שהן בסך הכל , שמזלזלות בגבר שלהן
אל תכאיבו לגבר שלכן ואל . מזלזלות מאוד בעצמן

כי בסופו של דבר אתן רק - תשחקו ברגשותיו 
".  מכאיבות ופוגעות בעצמכן

 
 "כי כמה , כל המסכות נופלות, אחרי שמתחתנים

הכי טוב זה לבוא ? אפשר להסתיר או לשקר
. ליחסים מהרגע הראשון עם גישה כנה ופתוחה
. אישה צריכה לדעת לקבל את עצמה כפי שהיא

. ובדיוק בצורה הזאת עליה להציג את עצמה לגבר
תבואי לגבר . אל תנסי להיות אישה שונה ממה שאת

יש בזה משהו מאוד . ותישארי כזו- כמו שאת 
אבל אישה שבונה סביבה תדמית שונה . מרגיע ויפה

היא . תמיד תיפול בסוף- מאוד ממה שהיא באמת 
".  לא תעמוד בלחץ
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 " יחסי מין זה משהו מאוד פרטי ואינטימי בין
צריך . לא צריך להפוך את זה לקרקס. הבעל לאשתו

לכבד את יחסי המין ולא לחפש יותר מדי גירויים 
גם נכון שלא תמיד יש לי חשק . וטירופים מבחוץ

יש גבול . אבל אני לא משחקת בזה יותר מדי, למין
גם . לכמה כאבי ראש יכולים להיות לאישה בשבוע

ואני רואה שבעלי - אם לא מתחשק לי באותו רגע 
חשוב לוותר . אני משתדלת בשבילו, מאוד רוצה

אלא , זה כבר לא ויתור, כשאוהבים. ולעגל פינות
אני נהנית לראות שזה עושה לו . חלק מהיחסים

". טוב
 
 " אחד הנושאים שגורמים חיכוכים ומריבות בין

בעניין הזה . בני זוג הוא עניין הלבוש והאסתטיקה
קודם כל האישה : צריך לזכור כלל בסיסי אחד

, לכל גבר יש טעם משלו. צריכה לשמח את בן זוגה
ואישה שבאמת אוהבת את בן זוגה צריכה ללמוד 

להתאים את עצמה עד כמה שניתן לטעם של הגבר 
אני נהנית מאוד כשאני רואה את בעלי . שלה

אני גם לא . מתלהב מהדרך שבה אני מתלבשת
למרות שאני הולכת , כופה עליו סגנון לבוש מסוים

אני , מה שכן. יחד אתו לקנות בגדים בשבילו
מקפידה מאוד לא להסתובב אתו בלבוש שאני 

יש לי מספיק הזדמנויות . יודעת שהוא לא אוהב
ללבוש את הטעם האישי שלי בבגדים כשאני יוצאת 

". עם החברות שלי
 

 "אם לא מדברים . חשוב מאוד לדבר ולשתף -
לא , הגבר שלי למשל. בסוף מתווכחים על שטויות

אני . אוהב לדבר הרבה כי הוא אדם מעשי מאוד
ולכן אני מכירה גם את הדרך הכי , מכירה אותו
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אני לא לוחצת עליו ולא : טובה לעזור לו לדבר
החכמה היא . שואלת אותו יותר מדי שאלות

אני לא מחטטת . להמתין ולתת לו להיפתח מרצונו
ובגלל זה אני חושבת שהוא , לו בנשמה יותר מדי

יודע שהוא יכול לבוא אליי ולדבר אותי בכל פעם 
סוד . בלי לפחד או להסס, שהוא מרגיש צורך

ההצלחה שלי טמון בהקשבה לבעלי ובסבלנות 
". שאני מפגינה כלפיו

 
" אני זו . אצלי בזוגיות אין דבר כזה לכופף ידיים

אני . ואין לי בעיה עם זה, שתמיד מפייסת את בעלי
הדבר הכי חשוב ביחסים . יודעת שאני חכמה ממנו

. ולא מי צודק יותר או פחות, זה לפעול נכון וחכם
זה . חלק יותר וחלק פחות- כולם צודקים , בסך הכל

כשאישה . העניין הוא מה עושים עם זה. לא העניין
מנסה לכופף לבעלה את היד ולגרום לו לבוא על 

בדרך הזו לא . זה הכל משחק כוח- ארבע ולהתנצל 
זוגות שמנסים . ניתן בכלל להגיע לעצם העניין

עסוקים כל הזמן רק , לכופף אחד לשני את הידיים
". במי צודק יותר או למי יש יד יותר חזקה

 
 " אישה שבונה את הגבר שלה בונה בעצם את

כל הכוח טמון בזה שהאישה והגבר הם . עצמה
נשים . והם מחזקים אחד את השני כל הזמן, ביחד

שלא בונות את הגבר שלהן בסוף נשארות לבד בלי 
הן - את כל מה שהן מצליחות לבנות . שום דבר

אז מה נשאר להן מכל המאמץ . הורסות ברגע אחד
 "?הזה
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 !חושבים , רגע

 

חשבי לרגע על , לסיכום השער הראשון של הספר
: המשפטים הבאים

 
 למרות שבעלי טוב : אני בחורה אופורטוניסטית

 אני בוגדת בו עם גברים אחרים , אליי ומפרגן לי
אני מראה לו שאני - אם אני מתעצבנת מהגבר שלי 

ואין לי , אני סופר רגישה מזלזלת בו בלי חשבון 
 בעיה להעליב את הגבר שלי גם כשאנחנו בציבור 

נכון שאני מאבדת שליטה על עצמי לעתים קרובות 
  אני לא מפחדת לרדת על בעלי ולהראות לו שהוא

מגיע לי ליהנות מהכסף של בעלי בחופשיות  אפס 
אני לא אוהבת  ? מה קרה, שייתן קצת מעצמו- 

אני לא , האמת ככה אני - להתנצל בפני בעלי 
ואני לא חושבת שאני , ממש מעריכה את עצמי

. אוהבת את עצמי
 

: עתה קראי את המשפטים האלה
 
  חבל לי להפסיד ברגע אחד - מעולם לא בגדתי

אין שום סיבה  את כל הטוב שבניתי עם בעלי 
כי תמיד אפשר לדבר וללבן , שאני אזלזל בבעלי

יש - אבל אני לא אימפולסיבית , אני רגישה דברים 
אני משתדלת  את המקום ואת הזמן הנכון להגיב 

רק לעתים - להיות קשובה ומדויקת עם עצמי 
גישה כוחנית  רחוקות מאוד אני מאבדת שליטה 

כמו בכל דבר גם בכסף  בכלל לא מקובלת עליי 
אם אני  אישה צריכה להיות אחראית והגיונית 
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אני מעריכה את  זו האחריות שלי להתנצל - טועה 
. אני אוהבת את עצמי ואת החיים, עצמי

 
: עכשיו שאלי את עצמך

  
  ?עם אילו משפטים אני מזדהה (1
  ?עם אילו משפטים אני רוצה להזדהות (2
 ?איזו גישה מבין השתיים הייתי מאמצת (3
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 שער שני
? כיצד לבנות קשר זוגי תומך ואוהב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  "יד אישה כיד בעלה"
 [נדרים פח]
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: פרק עשירי

למדי להקשיב לו 
" איך למדתי לדבר פחות ולהקשיב הרבה יותר"

 

 

. החבר שלי, תמיד פחדתי מרוני" :סיפורה של טלי
נהגתי לדבר הרבה , כשדיברנו על הבעיות שלנו

כדי למנוע ממנו את האפשרות - ובמהירות 
, מרוב פחד שהוא יטיח בי ביקורת. להשחיל מילה

אלא , לא אפשרתי לעצמי להקשיב לו או לעצמי
- כלפיו כמה שיותר מילים פוצעות וחדות ' יריתי'

כדי להרחיק - כמו סכינים שננעצות בבטן שלו 
כשהוא כבר היה . אותו ממני ולסתום לו את הפה

הייתי לוקחת את דבריו ישר , מצליח לומר משהו
נעלבת ובורחת למקלחת או יוצאת , בוכה- ללב 

התקשורת בינינו הייתה מאוד . מהבית בטריקת דלת
כי לא הייתי מוכנה או מסוגלת בכלל - גרועה 

.  להקשיב לו
 

אליו הייתה ' דיברתי'היום אני מבינה שהדרך שבה 
- בדיוק הדרך שבה נהגתי לדבר אל עצמי מבפנים 

במהירות ובהמון הכאבה ושיפוטיות , בנוקשות
כשלמדתי להקשיב בתשומת לב ובשקט . עצמית

אין לי . מה הדברים נראו אחרת לגמרי-לרוני משום
אבל ברור לי שלמדתי להקשיב , הסבר מדויק לכך

כל מה שאני יודעת . קודם כל לרגשות של עצמי
שרוני יפגע בי - הוא שהדבר שממנו חששתי 

רוני היה עדין - להפך . בכלל לא קרה- ויכאיב לי 
מכיוון שהוא הרגיש שאני . ושקול מאוד בדבריו

הוא ברר את מילותיו והשתדל , באמת מקשיבה לו
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לבטא בדיוק את מה שהוא מרגיש במקום את הכעס 
. או את הביקורת שלו

  
כך , ככל שלמדתי והפנמתי את יכולת ההקשבה שלי

. השיחות בינינו הפכו איכותיות ועמוקות יותר
מרבית הדברים שחשבתי , להפתעתי הגדולה

חשבנו והרגשנו בדיוק - שאיננו מסכימים עליהם 
ואפילו , השיחות הפכו נעימות. את אותו הדבר

בתוך זמן קצר הצלחנו להגיע . מרגשות ומרתקות
אלא גם , לא רק להסכמות ברורות ופשוטות

.  להחלטות משותפות
 

. מה שלמדתי הוא קודם כל לא לברוח מהתמודדות
למדתי קודם כל - במקום להיות מלודרמתית 

ולא להיות , לתת כבוד לרוני. להיפתח ולהקשיב
הוא . הוא מצדו נהנה מהשינוי שלי מאוד. לחוצה

סוף הוא באמת מרגיש שהוא יכול -אמר לי שסוף
הוא אומר לי . כי אני באמת מקשיבה לו, לדבר ִאתי

ואני שמחה , כל כך הרבה דברים יפים ונוגעים ללב
אילו הייתי . שלא המשכתי עם המנהג הישן שלי

 מן הסתם הייתי –ממשיכה רק לדבר ולא להקשיב 
כי איכות התקשורת בינינו כיום , מפסידה את רוני

מאפשרת לי להכיר רוני חדש ואחר מכל מה 
את ': הוא תמיד אומר לי. שחשבתי שהכרתי

. 'הרבה יותר מקבל ומקשיב, את אדם אחר. השתנית
וזה עושה לי טוב לדעת שמכיוון שאני עשיתי שינוי 

- ולמדתי להקשיב יותר בתשומת לב - קטן בתוכי 
כל התקשורת הזוגית בינינו קיבלה תפנית חיובית 

". מאוד
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: עשרה-פרק אחת

הקריני שלווה 
" כיצד מצאתי את הדרך להרגיש בטוחה ושלווה"

 

 

כדי , הדבר הכי חשוב לדעתי": סיפורה של נעמי
הוא לבחור את הגבר , להגיע לקשר זוגי מוצלח

לאו דווקא את הגבר המושך או הבולט , המתאים
כשפגשתי את ערן מיד נחתה עליי מין . ביותר

זו הייתה הרגשה חדשה ומאוד לא . שלווה מוזרה
.  אך מאוד נעימה וטובה- מוכרת בשבילי 

 
היו לי לא מעט מערכות יחסים לפני שפגשתי את 

. וכוחניות' מטורפות, 'איך לומר, רובן היו. ערן
. החבר הרציני הראשון שלי היה אלים ומוחצן

' בבית'אך מעולם לא חשתי , הייתי כרוכה אחריו
-פחדתי ממנו והערצתי אותו בו. כשהייתי אתו

גבר אחר שיצאתי אתו במשך שנתיים היה . זמנית
הומוסקסואל מוצהר שאתי גילה לראשונה שהוא 

אבל לא הייתי כרוכה - בו שלטתי . נמשך לנשים
', גבר'החמיא לי שהצלחתי להפוך אותו ל. אחריו

. 'זה לא זה'תמיד ידעתי ש- אבל מעבר לזה 
 

כל חיי הייתה לי תחושה פנימית מה נכון ומה לא 
ידעתי , אבל רק כשפגשתי את ערן. נכון בקשר הזוגי

שאני מצליחה סוף כל סוף לבטא את זה הלכה 
ולא רק לגשש אחרי מה שאני מרגישה , למעשה

. שחבוי עמוק בתוכי
 

תחושה של , עם ערן הרגשתי כמעט מהרגע הראשון
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' חופש'כל ה. של ביטחון ושל חופש אמיתי, בית
שאפשרתי לעצמי כשהייתי עם גברים אחרים נראה 

חופש . אולי אפילו גיהינום, לי היום כבית כלא
חופש . אמיתי זה להרגיש נוח בדיוק עם מי שאת

- אמיתי זה להיות עם מישהו שמקבל אותך 
אני לא חושבת . כפי שאת- בטבעיות ובלי מאמץ 

שגבר צריך לצאת מעורו כדי לקבל את האישה 
אני חושבת שזה משהו שדווקא נוצר באופן . שלו

.  כשיש התאמה בין הגבר לאישה- טבעי 
 

מבחינתי זה קרה אולי מפני שערן לא היה הטיפוס 
אבל בדיעבד אני מבינה . האידיאלי שעליו חלמתי

ולכן , כך דומים-שאנחנו כל, כל יום יותר ויותר
. אולי קל לנו לקבל אחד את השני

 
האינטימיות בינינו היא דבר שנבנה עם השנים יותר 

אבל אני יודעת שללא ההתאמה הבסיסית . ויותר
תמיד התאמצתי להתאים . זה לא היה קורה- בינינו 

ניסיתי לאלץ אותו בכוח להיות מה . את הגבר אליי
זה וודאי שיקף גם את חוסר היכולת . שאני רוצה

ברגע שהצורך . שלי לקבל את עצמי כפי שאני
גם הכפייתיות והשתלטנות שלי , הפנימי הזה נעלם
. פרחה דרך החלון

 
כי בבסיס - אני לא שתלטנית או כפייתית כלפי ערן 

ולכן אני , אני מאושרת אתו. אני מאוד מקבלת אותו
זה לא בגלל . משדרת לו המון אהבה ושביעות רצון

. אלא בעיקר בגלל מה שהוא, מה שהוא נותן לי
באווירה הנינוחה שאני משרה עליו אנחנו יכולים 

, ללא מחיצות- להכיר אחד את השני מאוד מקרוב 
- כשנולדה לנו בתנו הראשונה . פחד או חשדנות
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אנחנו משתפים אחד . הקשר בינינו עלה עוד מדרגה
אנחנו . את השני כמעט בכל דבר שעובר לנו בראש

.  מתייעצים המון ופותרים את הבעיות יחד
 

אתו אני . ערן משרה עליי מין שלווה נעימה
דווקא בגלל שהוא - נשית ורגועה , מרגישה בטוחה

בדרכו העדינה . ואיסטי או תקיף'לא גבר מאצ
, והשקטה הוא מוציא ממני את הצדדים הטובים

לא , לפני שהכרתי אותו. הרכים והחיוביים שבי
כשאני עם . אבל זה קרה. חשבתי שזה יכול לקרות

משהו בסיסי במתח . אני לא מרגישה מתוחה, ערן
רואה את התמונה , אני ממוקדת. הפנימי שלי נעלם

מגיבה בצורה אחראית וחיובית ומקרינה , בבהירות
כמעט כל הכאבים והפצעים . אליו ביטחון ויציבות

. שהניעו אותי כל החיים אינם משפיעים עליי היום
, שממנו אני צומחת, יש לי בסיס אינטימי ובטוח

מצאתי בתוכי את . מתבגרת וגדלה מבחינה נפשית
שממנה אני רק יכולה , הקרקע המזינה והבריאה

". להצליח יותר ויותר
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: עשרה-פרק שתים

הימנעי מוויכוח עקר 
" לקח לי הרבה זמן להבין שלא הניצחון הוא הקובע"

 

 

בעלי הוא אדם מאוד נחוש ": סיפורה של מיקה
, אבל כשהוא רוצה משהו, הוא אדם טוב. ותקיף

. בלי היסוסים או לבטים, הוא הולך ישר למטרה
. נרתעתי מהגישה הישירה שלו, כשרק הכרתי אותו

אבל כשהסתכלתי . זה הפחיד אותי, למען האמת
עמוק יותר לתוכו ראיתי כוונה טובה וידיעה 

, לא רק שהוא יודע מה הוא עושה. אמיתית פנימית
הוא עושה את זה מתוך רצון טוב לעזור ולשפר את 

. המצב
 

אני עצמי הייתי הרבה שנים אישה מאוד עצמאית 
היו לי עמדות ברורות ומוחלטות על . ודעתנית

. וזה תמיד הכניס אותי לעימותים עם גברים, החיים
אבל עמוק בפנים תמיד הרגשתי שמשהו בעמדה 

השקעתי המון אנרגיה , קודם כל. הזאת אינו נכון
דבר . וזמן בויכוחים ובהתנצחויות עם בני הזוג שלי

לקח לי . הרגשתי רע עם עצמי- גם כשניצחתי , נוסף
הרבה מאוד שנים להבין שלא הניצחון הוא 

. אלא עומק התקשורת ואיכות השיחה, החשוב
 

ולגרום , היה חשוב לי רק להביע את דעתי, פעם
אם לא הצלחתי לשכנע את . לכולם להסכים ִאתי

ממש - הייתי מתוסכלת מאוד , הגבר שלי בדעתי
חשבתי שאני כבר , כשהייתי צעירה. יוצאת מדעתי

אני מבינה כמה יש , ככל שאני מתבגרת. יודעת הכל
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ויש לי עוד ללמוד הרבה מאוד . לי עוד ללמוד
.  כי הוא יודע המון דברים שאני לא יודעת- מבעלי 

 
בזכות - היום כל הגישה הדעתנית שלי השתנה 

. היום אני לא נכנסת לויכוחים מיותרים. הוויתור
. אני מקבלת הרבה יותר את עמדת הצד השני

למדתי להקשיב בתשומת לב ולנסות להבין מהו 
אלא גם - אני לא מקשיבה רק למילים . עצם העניין

. למילים שמאחורי המילים
 

כך -לפעמים הוא כל. את בעלי אני מכירה היטב
והוא לא רואה - שהוא עסוק כולו בעצמו , מתלהב

, כך משוכנע בהבנה שלו-הוא כל. שום דבר סביבו
מכיוון שהוא . שאי אפשר להעיר לו בלי לפגוע בו

חשוב לי מאוד אני בכלל לא מנסה ללכת אתו ראש 
קודם כל אני מניחה לו לומר בדיוק את מה . בראש

ולא פעם , אני תומכת בעמדותיו. שהוא מאמין
אפילו מוסיפה טיעונים מחזקים נוספים משלי 

.  לדעתו
 

כי מה שהוא באמת זקוק לו זה , זה מיד מרגיע אותו
וברגע שאני מעניקה לו את האישור . לאישור ממני

. הוא נרגע ונפתח- ושהוא צודק , הזה שהוא בסדר
כל עוד . פתאום הוא נעשה מקשיב וסקרן גם לדעתי

אני לא מכניסה את עצמי לתוך - הוא מרוכז בעצמו 
רק כשאני מרגישה שהוא סיים והוא באמת . העניין

.  אני נכנסת לתמונה- פתוח לשמוע 
 

מתקבלות - אם לא כולן - רוב ההחלטות שלנו 
, רק שבמקום להתנצח. בעצה משותפת של שנינו

אני מניחה לו להיות - להתווכח ולבזבז זמן מיותר 
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אני מכוונת את הדברים . המוביל ובעל המילה
רוב , כמה שזה נשמע אבסורד. בשקט ובסבלנות

אבל אני לא . ההחלטות הן בסופו של דבר שלי
כי מה שמעניין אותי , שלי' ניצחון'הופכת את זה ל

זה כל מה . יותר מכל הוא שבעלי ירגיש טוב ובטוח
אני . כל היתר הוא טפל בעיניי- שמעניין אותי 

יודעת שרק הביטחון והתמיכה שאני מעניקה לו 
ישירה , אם אני גסה. מאפשרים לו להיפתח אליי

, דבר ראשון הוא נעלב ונפגע- מדי או בוטה כלפיו 
שלו " חזקה"מאחורי החזות ה. כי הוא רגיש מאוד

אולי אפילו חסר , הוא גבר עדין ושברירי מאוד
כי אני - לכן לא חשוב לי לנצח אותו . ביטחון

דווקא משום כך אני נזהרת . יודעת שאני יכולה
ואני נזהרת כמו מאש לא , הוא נשמה טהורה. מאוד

מכיוון שאז הוא מסתגר , לאיים עליו בכוח שלי
". בתוך עצמו כמו סרטן מפוחד בתוך השריון שלו
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: עשרה-פרק שלוש

הביעי רגש בנדיבות 
איך למדתי להעריך את הטוב שבחיים ולפרגן "

" לבעלי

 

 

אם בעבר הייתי צריכה להגדיר ": סיפורה של אלה
: הייתי אומרת על עצמי- את עצמי במשפט אחד 

, אישה בעלת יופי מוחץ של כוכבת קולנוע'
זו הזהות . 'קרה וטראגית, מרוחקת, שברירית

. שרדפה אותי מרבית חיי מרובי התהפוכות
 

מה שזכור לי . תחושה של בית מעולם לא הייתה לי
, אלא קולות מתכתיים, מבית ילדותי אינו תמונות

פחד . שריקות צולפות ושתיקות מושחזות כסכין
הוא צף ועלה . המוות לא נטש אותי שנים רבות

ברגעים שבהם המוות , בשעותיי הקודרות והקשות
.  נראה לי הדבר החיוני ביותר בחיי

 
הייתי אישה שאי אפשר לספק או להשביע את 

אני לא יכולה להכחיש . ראיתי הכל בשחור. רצונה
שהיה נעוץ כמו שיפוד במרכז , את תרומו של הכאב

הכאב הזה . גוש לוהט וצורב שאינו מניח- ישותי 
של ילדותי קינן בתוכי כמו עצם בגרון וחסם את 
היכולת שלי לראות באמת את היופי והקסם של 

, הכאב הישן חשף בפניי רק את הפראות. החיים
והגביר אצלי את , האכזריות וחוסר האונים שבחיים

.  החרדה ואת הסגירות
 

לאחר מות בעלי הראשון נשארתי לבד עם ִבתי 
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, אחת פרועה- בעצם הייתי שתי נשים . הקטנה
זכר לימי העבר הפראיים , אכזרית ומפוחדת

בורחת ממקום למקום ומגיעה כמו תמיד - שניהלתי 
מופת , אימא אדמה- והדמות השניה . לשום מקום

אולם שוב דבר לא היה . לתבונה ולשפע, לאיזון
, שתי הדמויות הללו התרוצצו בתוכי. ברור לי עדיין

והמעבר מהאחת אל השניה התרחש מעצמו 
נדרשו לי שנים רבות . והפתיע אותי תמיד מחדש

עד , של סבל ושל גידול מסור של ִבתי האהובה
שלמדתי לנווט בתוכי בין שתי המהויות העוינות 

. כל כך האחת את השניה
 

הוא . בעלי הראשון היה מבוגר ממני בעשר שנים
אני ראיתי אותו . היה דמות נערצת על כל האנשים

סימנתי אותו כגבר של . הרבה לפני שהוא הבחין בי
וכשזה . בסופו של דבר השגתי אותו, ואכן, חיי

הרגשתי סוף כל סוף מוקפת ביוקרה חברתית , קרה
ומוקפת באהבתו התלותית , זוהרת ונוצצת
, הוא היה בעל כריזמה מדהימה. והנחושה אליי

הוא האציל עליי מכוחו הרב . והוא היה נדיב כלפיי
וגאל אותי מתחושת הנידוי שחשתי בבית כילדה 

אבל למרות אהבתו חסרת הגבולות אליי . לא רצויה
כי אז חשבתי שלא מגיע , ידעתי שעליי לעזוב אותו

. לי יחס כל כך טוב
 

בעקבות הזעזוע - שבוע לאחר שעזבתי את בעלי 
הוא - העמוק מפטירתו הבלתי צפויה של אבי 

של שתי הדמויות , וכך חוויתי שכול כפול. התאבד
הורית חייתי -כאם חד. האבהיות האהובות עליי

רק לפני חמש . מרירה ומתוסכלת, שנים רבות בגפי
הדמות הכפולה שבי . שנים החל משהו לזוז בתוכי
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אורגנית , החלה להתאחות ולהתגבש לדמות אחת
. ושלמה

הייתי בשלה לסוג אחר של , כשפגשתי את אורן
ולא יחסים טראגיים של - טובים ומפרגנים - יחסים 

הדבר שנטוע בי עמוק הוא . אובדן ושל שכול
שנהג כלפיי בנדיבות , הזיכרון מבעלי המנוח

נדיבות זו הפכה מעתה להשקפת העולם . ובאצילות
אלא אני , אינני שוקעת עוד במצוקות שלי. שלי

, לפרגן, משקיעה את כל כוחי ביכולת שלי להעניק
החיים . לתמוך ולתת מעצמי לבעלי החדש ולִבתי

ועתה תורי להיות הנדיבה - הם מעגלים שנסגרים 
. והמעניקה כלפי בן זוגי

 
אני . אני מטפחת את הביטחון של בעלי כל הזמן

מפגינה את אהבתי אליו ללא סייגים וללא חשבונות 
זו אולי . אני פשוט נותנת מעצמי ומתמסרת אליו- 

. תחושת השייכות העמוקה ביותר שחוויתי כל חיי
, אבל להפתעתי- אני לא מצפה לשום תמורה ממנו 

. הוא אוהב אותי אהבה עזה. זה חוזר אליי מאליו
הוא מעריך אותי ומכבד אותי כפי שאף גבר לא 

הוא אסיר תודה על מה שאני עושה . כיבד אותי
הוא מעריץ את הכוח הנשי שלי לא . עבורו ולכבודו

.  פחות ואולי יותר מהיופי החיצוני שלי
 

, אבל במבט לאחור. עברתי גיהינום לא פשוט בחיי
כשאני מסתכלת על הבית העוין שממנו באתי ועל 

אני . אני גאה בעצמי- המקום שבו אני נמצאת כיום 
מפרגנת לעצמי על היכולת שלי להתמודד עם 

חוסר יכולת לשמוח ולעודד - הבעיה הכי קשה שלי 
. הגעתי ממקום שחור ואפל בתוכי. אחרים

לצאת , דרך לא מעט טלטלות וטרגדיות, והצלחתי
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אל השפע ואל הפרגון שהודחקו בי כל , אל האור
.  חיי

 
ואני - אני אישה מאושרת . אינני אישה טראגית עוד

הפסקתי לפחד מהפחד . לא פוחדת לומר זאת בגלוי
, מהנדיבות, הפסקתי לחשוש מהאושר. ומהסבל

הגעתי למקום של . מהתקווה וממאור הפנים
אני . בזכות עצמי, התמסרות ושל שייכות עמוקה

אני . אוהבת את בעלי ואת ִבתי היפה והמקסימה
בלי לחשוב לרגע על גורל נורא - נותנת להם הכל 
". או על סוף כואב
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: עשרה-פרק ארבע

התרכזי בעיקר  
" מהר ומיד, אני כבר לא מנסה להספיק הכל"

 

 

אני בחורה - איך לומר את זה ": סיפורה של נטע
אבל הסרט . החיים הם סרט בשבילי. מלודרמתית

ללא היגיון ובלי , הזה היה בעבר סרט ללא שום סדר
ללא - הכל היה בלגן אחד גדול . עלילה אמיתית

אני לא יודעת איך החזקתי . אמצע או סוף, התחלה
, למעשה. מעמד במהומה הבלתי פוסקת שיצרתי

כך שהמשכתי להיאחז , לא הכרתי דרך אחרת
. בתסריט המבולבל שלי

 
ומכיוון שכל . ביחסיי עם גברים לקחתי ללב כל דבר

הייתי עסוקה במרדף כפייתי , הזמן קורים דברים
כל מילה שנאמרה . ובלתי אפשרי אחרי האירועים
כל בעיה שצצה . לי ניתחתי באלף צורות שונות

הובילה אותי למסע של תהיות ומחשבות בלתי 
, בכל דבר מצאתי את החיובי ואת השלילי. נגמרות

- בקיצור . את החדש ואת הישן, את הטוב ואת הרע
. לא נתתי לעצמי רגע אחד של מנוחה

 
לגישה שלי הייתה השלכה הרסנית על יחסיי 

צבירת כל המחשבות והספקות הייתה . הרומנטיים
הייתי חייבת לפרוק את הכל על . מעל לכוחותיי

ובדרך כלל הגברים היו אלה שספגו את , מישהו
לפעמים מצאתי את עצמי מעמיסה עליהם . המנה

מתוך , אינסוף דברים בלי שום סדר או היגיון
ציפייה נואשת שהם כבר ֵידעו לסדר את הדברים 
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וכך . כמובן שזה היה גם מעבר לכוחותיהם. בשבילי
צוברת , במשך הזמן הייתי מתייאשת מעזרתם

ונעשית מתוחה ועצבנית , בתוכי את כל הרעל הזה
. עוד יותר

 
או גורר אותי לדרמה , כל דבר היה מעצבן אותי

שכל - כך רגישה וחסרת ביטחון -הייתי כל. רגשנית
העומס . דבר הכי קטן היה מוציא אותי למלחמה

כל . הרגשי שבו הייתי נתונה היה דומה לפצצה
זה היה . הפצצה מתפוצצת- ובום , נגיעה הכי קטנה

שכמובן הוביל אותי ליחסים , מצב בלתי אפשרי
. זוגיים בלתי אפשריים

 
! די': אמרתי לעצמי.  החלטתי לשנות כיוון26בגיל 

את חייבת ללמוד להתמודד עם בעיות בצורה 
השתתפתי בקורסים ובסדנאות . 'מסודרת ויעילה

. בתחום התקשורת וקבלת החלטות בצורה יעילה
וכל ההשקעה , בנוסף קראתי ספרים רבים בתחום
הבנתי שעליי . הזאת הניבה בסופו של דבר פירות

. לסווג את כל המידע שמגיע אליי לעיקר ולטפל
למדתי לבנות סדר עדיפויות נכון ובריא יותר 

גם סדר היום שלי השתנה ונעשה יעיל . לעצמי
ואפילו הרגלי האכילה שלי נעשו מוקפדים , יותר

. למדתי לא למהר- אבל הכי חשוב . ומאוזנים יותר
כאילו אף אחד , פשוט לנוע בקצב איטי הרבה יותר

אני לוקחת לעצמי את הזמן כדי . לא מחכה לי
ואינני ממהרת להחליט באופן סתמי , לבחון דברים

ההחלטות , מניסיוני. ומתוך פחד ולחץ כמו פעם
המהירות והמפוחדות הן נמהרות ומיותרות בדרך 

 וכך –היום אני מכירה בקצב הִאטי יותר שלי . כלל
. יסודי ובונה יותר, אני מבצעת דברים באופן סבלני
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וכך כל , אני מעמיקה הרבה יותר בקבלת ההחלטות
דבר שאני עושה הוא יסודי ואינו מצריך טיפול 

- פעם הייתי מנסה להספיק את הכל במהירות . נוסף
כי הכל נעשה בלחץ , אך בעצם לא הספקתי דבר

.  ובצורה שטחית
 

. אבל כיום אני רגועה בהרבה מכפי שהייתי בעבר
גם היחסים הזוגיים שלי עברו מהפך גדול כתוצאה 

בעבר נהגתי להעמיס על . מהגישה החדשה שלי
בעלי את כל הבעיות עם הילדים ועם הגן מיד 

עליו ' מתנפלת'היום אני לא . כשהוא בא מהעבודה
. מיד כשהוא חוזר הביתה אחרי יום עבודה מעייף

אפילו יש לי את הכוח . אני ממתינה לרגע הנכון
רק . להקשיב לו ולייעץ לו בדברים שמטרידים אותו

אני משתפת אותו - כשאני מרגישה שהגיע הזמן 
ויחד אנו , בבעיות שלי בצורה מסודרת ועניינית

. מקבלים החלטות
 

להיות . אני משתדלת לעשות כל הזמן סדר בראש
, אני מנסה לעזור גם לבעלי. יותר מאורגנת ויעילה

כמובן שמה שאני . וזה נותן לי כוח לעזור גם לעצמי
אני אומרת לו שאני אחשוב - לא יכולה לעזור לו 

, בדרך כלל. ואני דוחה את זה לזמן אחר, על זה
ואז , כשאני מניחה לדברים פתאום צץ בי רעיון טוב

.  אני משתפת אותו
 

הדבר החשוב ביותר שלמדתי בשנתיים האחרונות 
העיקרון שמנחה . הוא לפעול בצורה יסודית ואיטית

. אותי הוא שאני לא מנסה להספיק הכל מהר ומיד
אני מרגישה שהסדר שאני עושה בראש מרגיע אותי 

אני . ומעניק לי תחושה של שליטה עצמית וביטחון
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וזה שיפר מאוד , גם פחות עצבנית בהרבה מבעבר
אבל גם כשיש . כי המתח ירד- את האווירה בבית 

אני , לחצים בעבודה שלי או בעבודה של בעלי
גם אם - מקפידה על כך שנצא ונבלה בערבים 

, לדעתי. למחרת יש לשרון או לי משהו חשוב מאוד
דווקא ההפסקות המרגיעות הללו מהמרוץ הן 

חשובות מאוד כדי לאגור אנרגיות וכוח ולהיות 
". ממוקדים יותר ברגע האמיתי
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:  עשרה-פרק חמש

השקיעי בגבר 
למדתי על בשרי מדוע עדיף היה שאשקיע ואטפח "

" את בעלי

 
 

ואם לילד בן , 36אני בת ": סיפורה של איריס
מי - לפני כעשר שנים פגשתי את גיא . חמש

הוא היה צעיר ממני בארבע . שחשבתי שיהיה בעלי
אבל הוא הקסים אותי בפיקחות שלו ובטוב , שנים
- המשפחה שלו הייתה מבוססת ומלוכדת . ליבו

לא היה לי קשר . ואילו אני באתי מבית הרוס ושבור
.  20משמעותי עם הוריי מאז גיל 

 
השנתיים הראשונות של הקשר בינינו היו טובות 

הוא . כי היה לי נוח מאוד להיות אתו- מבחינתי 
ואילו אני הייתי בבית , עבד ופרנס אותי ברוחב לב

רציתי שיהפוך לעורך דין . וביליתי אתו בערבים
הוא , ואכן. מצליח ושיבנה לי בית יפה וחיים טובים

בחר בלימודי המשפטים והצליח גם ללמוד וגם 
. לעבוד

 
בשלב כלשהו החלטתי שגם אני רוצה ללמוד 

אבל , ניסיתי להתקבל ללימודי משפטים. משפטים
החלטתי ללמוד משפטים . לא עמדתי בתנאי הקבלה

בינתיים גיא . ל"בהתכתבות עם אוניברסיטה בחו
ואני לא הצלחתי לסיים , עמד לסיים את לימודיו

. התחלתי לקנא בו. אפילו את השנה הראשונה
ואילו אני מורחת , הפריע לי שהוא מצליח להתקדם

גם העובדה . את הדברים ודורכת במקום
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ואילו לי לא הייתה , שהמשפחה שלו תמכה בו
. הכאיבה לי מאוד- בעצם שום משפחה 

 
- למרות שגיא היה כרוך אחריי והעריץ אותי 

הקנאה הרסה כל . התחלתי יותר ויותר לשנוא אותו
הייתי מרירה . חלק חיובי באהבה שלי אליו

ובמצב כזה לא יכולתי , ומתוסכלת מאוד מעצמי
הוא ניסה לעזור . ודאי לא את גיא- לאהוב אף אחד 

. אבל כנראה שלא רציתי לעזור לעצמי, לי בכל דרך
התחלתי להציק . במקום זאת ניסיתי להכשיל אותו

לזרוק , לעשות סצנות דרמטיות בבית בכל ערב, לו
חשבתי להפוך . עליו צלחות ולעשות ממנו סמרטוט

כדי שיפסיק לרגע להתקדם , את חייו לגיהינום
אולי קיוויתי בסתר לבי שהוא . וישים לב גם אליי

הפסקתי גם . יעשה את התואר במשפטים בשבילי
כל , וכך. כי שום דבר לא מצא חן בעיניי, לעבוד

למרות שהוא היה מוכן , העול הכלכלי נפל עליו
. לכך כי הוא היה מאוהב בי

 
הייתי מיואשת מעצמי - אחרי חמש שנים של קשר 

, הלימודים שלי לא התקדמו לשום מקום. לחלוטין
וקשר עם המשפחה שלי לא היה , לעבוד לא רציתי

לא . לא ידעתי מה לעשות עם עצמי- בקיצור . לי
ואז החלטתי להיכנס להריון כדי . היה לי לאן ללכת

ידעתי . לפתור את כל הבעיות שלי במכה אחת
שכשאהיה בהיריון גיא והמשפחה שלו ייחלצו 

ואני אוכל להיות שוב במרכז העניינים בלי , לעזרתי
להרגיש מבוישת על כך שאיני עושה בעצם שום 

קודם כל - לא חשבתי בכלל על נישואים . דבר
כי ידעתי שילד משותף יאפשר לי , רציתי ילד

.     לקשור אליי את גיא לכל חייו
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החלטתי על דעת עצמי . לא אמרתי לגיא שום דבר

חששתי שהוא יסרב או יתנגד . להיכנס להיריון
אבל הייתי נחושה . לרעיון אם אומר לו מראש

ידעתי שבכל מקרה אני אחזיק את . לעשות את זה
. כי לא ראיתי לעצמי שום מוצא אחר- ההריון הזה 

ואז , חודש מאוחר יותר ההיריון נקלט, לשמחתי
ולא ידע , הוא היה בהלם. סיפרתי לו שאני בהיריון

אני זוכרת שהוא התייעץ עם הרבה . מה לעשות
אני אמרתי לו . חברים אם לשמור על ההיריון או לא

אבל בתוך תוכי ידעתי שהוא - שיחשוב ושיחליט 
כרוך אחריי ופוחד ממני מספיק כדי לא לעצור 

וזה , ידעתי שהוא יתקפל בסופו של דבר. אותי
כי כבר אחרי שבוע הוא הודיע לי , בדיוק מה שקרה

. שהוא מסכים להיריון
 

לכל אורך . לתקופה מסוימת אכן התוכנית הצליחה
כולם היו עדינים ורגישים . ההיריון הייתי המלכה

אבל עדין לא . הרגשתי שאני אוחזת במושכות. אליי
בינתיים המשכתי . ידעתי מה יהיה אחרי הלידה

לא . כי הייתי משועממת נורא, למרר לו את החיים
אז פרקתי עליו את כל , היה לי מה לעשות

.  התסכולים שלי
 

, "עסקים כרגיל"הוא ניסה לשמור על חזות של 
הוא סיים . אבל הוא היה כבר שבור לגמרי בפנים

הוא ניסה . את תקופת ההתמחות ופנה לשוק הפרטי
דין שכיר ולהרוויח כסף כדי שנוכל -להתקדם כעורך

לא - אבל אני . לכלכל את הילד שעמד להיוולד לנו
אלא ממש התעללתי - רק שלא עזרתי ותמכתי בו 

כל הזמן הלכתי בפנים . עשיתי לו את המוות. בו



 
 
 

203 

. מרירה וביקורתית, כועסת, מעוצבנת, חמוצות
, בשלב כלשהו עברתי מחדר השינה שלנו לסלון

. ומאז לא נתתי לו בכלל להתקרב אליי או לגעת בי
הרגשתי שהוא כל כך מחויב רגשית לילד שעמדתי 

- שהוא יהיה מוכן לקבל כל דבר שאעשה לו , ללדת
.  הכל כדי שלילד יהיה טוב

 
החיים נמשכו בדיוק , אחרי הלידה של בני רן
ואני הייתי , גיא עבד קשה. מהמקום שעזבתי אותם

אבל לא היה לי כוח ועצבים . אמורה לטפל בתינוק
שלא נשארו לי מספיק , הייתי מוטרדת מעצמי. לזה

השתדלתי לתת לרן את הטוב . כוחות לתת לרן
אבל בכל פעם שגיא היה נכנס הביתה בערב , ביותר

מפלס העצבים שלי היה עולה והייתי מתחילה 
הוא היה מוציא . לא יכולתי לשלוט בזה. להשתולל

. אותי מדעתי
 

לקחתי ערב - אחרי ארבעה חודשים של גיהינום 
ההורים שלי גרו . ל"אחד את רן שלי וברחתי לחו

וחשבתי לנסות לחזור , באמריקה באותה תקופה
לא הצלחתי , לצערי. אליהם עם התינוק החדש

אחרי ארבע שנים של סבל ושל . להשתלב גם שם
. כבר לא ידעתי מה לעשות- צער בארצות הברית 

רן היה , את התואר במשפטים לא הצלחתי לסיים
ואילו , מעמסה קשה בשבילי ככל שהוא הלך וגדל

. גיא מצא אהבה חדשה והתחיל פרק שני בחייו
 

כל הזמן דאגתי לכך שגיא יהיה רחוק ככל האפשר 
העובדה שגרתי מעבר לים רק עזרה לי . מרן

גיא ניסה ליצור קשר בכל . להרחיק את רן מאביו
ואחרי , לקח לו קצת זמן לאתר אותי. דרך אפשרית
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הוא רצה לבוא - שהוא ידע בדיוק איפה אנחנו גרים 
אבל בסוף , אני שיחקתי בו כמה שיכולתי. לבקר

כשראיתי כמה הוא . נתתי לו לבוא לראות את רן
כעסתי עליו . הלב שלי נצבט- מאושר מהבן שלו 

בעוד שאני היא , שהוא יכול לבוא וליהנות מהילד
מאכילה ומחליפה לו חיתולים כל , זו שמגדלת

.  הזמן
 

החלטתי לגבות מגיא את המחיר על הטיפול בבנו 
כדי , דרשתי ממנו מזונות גבוהים. מחוץ לנישואים

אך , הוא עמד ִאתי על המיקח. שלא אצטרך לעבוד
למרות . בסופו של דבר שלח לי סכום חודשי נאה

שהשגתי מגיא את הביטחון הכלכלי ואת הסיפוק 
רן הוא ילד . לא הייתי מאושרת גם מזה- שרציתי 

אבל אני נשארתי תקועה באותו , מקסים ומשגע
.  מצב כל השנים

 
שמעתי שגיא . לפני כשנה החלטתי לחזור לארץ

פחדתי שהוא יפסיק לשלם . התחתן והזעם עלה בי
וחוץ מזה קינאתי בו על הצלחתו , את המזונות לרן

, דין עצמאי-שמעתי שהוא הפך לעורך. המקצועית
ידעתי שהקלף היחיד . התחתן ויש לו ילדה חדשה

חזרתי לארץ כדי שרן יהיה קרוב . שיש לי הוא רן
. וכדי שעתידי הכלכלי יובטח, יותר לאבא שלו

 
אמנם הקשר בין גיא . היום אני גרה לא רחוק מגיא

זה טוב , מצד אחד. וזה מפחיד אותי, לרן מתהדק
עצם המחשבה שגיא , מצד שני. לרן שיגדל עם אבא

הוא האבא הביולוגי של רן אך אינו גר אתו ומגדל 
מכעיסה - ושבעצם יש לגיא משפחה משלו , אותו

ואני מנצלת את , גיא מרוויח טוב מאוד. אותי מאוד
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אבל עמוק בפנים . כי אין לי מקור פרנסה אחר, זה
קשר - אני יודעת שהפסדתי מכל הקשר הזה 

ניסיתי . שאפילו לא הסתיים בנישואים מסודרים
אבל הוא התגבר ובנה לעצמו חיים , להרוס את גיא
בזבזתי את שנותיי היפות ביותר על . טובים ונוחים

ובסוף אני זו שהפסידה יותר - הניסיון לפגוע בגיא 
ואין לי פרנסה , אין לי חבר או בעל. מכל אחד אחר

את התואר במשפטים עוד לא . או מקצוע מכניס
ורן נמצא , אינני יפה כפי שהייתי בצעירותי, סיימתי

. כך שהרבה זמן לעצמי לא נשאר לי- באחריותי 
 

לא הייתי , אילו יכולתי להחזיר את הגלגל לאחור
. הייתי מנסה לתמוך בגיא. פועלת כפי שפעלתי

יכולתי להיות היום אישה , אילו הייתי עושה את זה
". נשואה עם ילדים ובעל מצליח ומסור
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:  עשרה-פרק שש

קבלי אותו כפי שהוא 
" ניסיתי לשנות אותו כי חשבתי שאצליח"

 

 

. אני קולטת גברים מהר מאוד": סיפורה של שירה
את הקטע של יריב הבנתי כבר משיחת הטלפון 

ראיתי איך העיניים שלו ממש , כשנפגשנו. אתו
הוא לא הצליח להוריד ממני את . הפשיטו אותי

ידעתי שהוא יתמכר בקלות . מבטו הרעב והחושק
כבר אז ידעתי גם שאוכל לשלוט בו בקלות . לגופי

. ולהחזיק אותו קצר
 

הוא אוהב מגע . יריב הוא בחור רגשן וחושני מאוד
והוא , אמו נפטרה בילדותו. כי הוא זקוק למגע- 

- אני הייתי בחורה חמה . גדל ללא מגע אימהי וחם
, לא רציתי לגדל אותו. אבל ילדותית ולא אימהית

, 22הייתי בת , כשנפגשנו. רציתי שהוא יגדל אותי
אבל , רציתי את כל מה שהיה לו. 30והוא היה בן 

הוא היה בשבילי אמצעי . לא הייתי מאוהבת בו
הוא , הוא היה מהנדס. בלבד כדי להתקדם כלכלית

. ולי לא היה גרוש, בא ממשפחה מבוססת מאוד
 

הטרפתי את . בהתחלה נתתי לו מין בחופשיות
והוא הסתנוור ממני והתמכר לגופי מהר , חושיו
התחלתי - ברגע שהבנתי שהוא בכיס שלי . מאוד

אז - היה לי את הכוח . להתנהג אליו בצורה נוקשה
רציתי להתחתן אתו כדי להיות . השתמשתי בו

, אבל מצד שני. נשואה למשפחתו המבוססת
. השקפת העולם של משפחתו לא מצאה חן בעיניי
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אני רציתי שהוא יעזוב את משפחתו ואת המקצוע 
רציתי שהוא יהפוך לאדם חרדי . שלו וילך אחריי

האמנתי שדרך החיים החרדית היא הדרך . ומאמין
כי בחילוניות כל הבחורים , הטובה ביותר בשבילי
בהתחלה גרמתי לו להתנתק . היו נטפלים לגוף שלי

הנתק המשפחתי פגע כמובן . בהדרגה מהמשפחה
אבל כל . גם ביכולתו להתקדם מבחינה מקצועית

הזמן הזה הוא התנחם בעובדה שהמין בינינו היה 
. מעולה וממכר

 
בשלב הזה הרגשתי שאני יכולה לצעוד צעד 

עזבתי אותו כמה פעמים כדי להראות לו עד . קדימה
בכל . כמה הוא תלוי בי וזקוק לי מבחינה מינית

פעם שהוא עמד להשתחרר ממני ולהכיר מישהי 
הייתי . ידעתי בחושים שלי מה לעשות- אחרת 

מצלצלת אליו בהפתעה או מגיעה לביתו ללא 
. זה הספיק. ומפתה אותו לשכב אתי- הודעה מראש 

הוא היה - ברגע שהוא היה שומע את קולי ונוגע בי 
, זה היה מבלבל אותו לחלוטין. מפסיק לחשוב

.  ושוב הוא היה נכרך אחרי
 

אבל המשכתי , בסופו של דבר חזרתי בתשובה
לא רציתי לאבד אותו . לשמור אתו על קשר טלפוני

כי רציתי את - לא יכולתי לשחרר אותו . לחלוטין
הביטחון הכלכלי ואת המעמד החברתי שהוא הציע 

הבעיה הייתה שהיה לו קשה מאוד לחזור . לי
, הוא עשה כמה ניסיונות להתקרב לדת. בתשובה

. הוא נבהל וברח- אבל בכל פעם שהציץ 
 

לא היה לי ספק שבסוף הוא יישבר ויחזור בתשובה 
- הוא היה קרוב מאוד לנקודת השבירה . בעצמו
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הוא הכיר בחורה , להפתעתי המוחלטת, אבל אז
. זה טרף לי את כל הקלפים. אחרת והלך אחריה

אבל עכשיו הוא כבר לא היה כרוך , רציתי אותו
התקשרתי אליו כמה פעמים וניסיתי לשכנע . אחריי

אבל הוא אמר לי שהוא לא , אותו לחזור בתשובה
הייתי . ושהסיפור בינינו בעצם נגמר לתמיד, מעוניין
.  אבל ידעתי שזה הכי טוב בשבילו, המומה

 
קשה לי לקבל את . עד היום אני חושבת עליו

כך -במיוחד שהייתי קרובה כל, התבוסה שלי
, נכון שבסופו של דבר הכל לטובה. להשגת מטרתי

והאמת , הוא חסר לי. אבל אני מתגעגעת אליו מאוד
 25היום אני בת . היא שחסר לי גם המגע שלו

אני רוצה גבר מאמין ושומר . ומחכה לשידוך
שבגבר הבא שלי לא - דבר אחד אני יודעת . מצוות

אני לא רוצה לבזבז . אנסה לשלוט באמצעות מין
אני . הפעם אני לא מתפשרת. את הזמן שלי עוד

רוצה לבחור מראש גבר שהוא בדיוק הגבר 
אני לא מתכוונת . המתאים לרצונותיי ולצרכיי

אני רוצה גבר . לשנות גבר שבעצם לא מתאים לי
".  שאוכל לקבל אותו כפי שהוא
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:  עשרה-פרק שבע

שמרי על שותפות תמיד 
" איך למדתי בדרך הקשה להיות שותפה אמיתית"

 

 

מה שלמדתי מניסיון חיי הוא ": סיפורה של איילת
. כי אז כמעט תמיד נופלים- לא לכוון גבוה מידי 

.  וכשהנפילה הזו מתרחשת היא מאוד כואבת
 

רדפתי - כשהייתי צעירה יותר . 26אני כיום בת 
הייתה לי . אחרי גברים שהיו מבוגרים ממני בהרבה

. משיכה לא מוסברת לגברים מבוגרים ואבהיים
מלכתחילה הייתי . הם גם היו נשואים, בדרך כלל

ולכן - מנסה להיכנס למערכת יחסים בלתי אפשרית 
אבל משהו . הכישלונות הרומנטיים היו די צפויים

עקשני בתוכי לא הניח לי לעזוב את המגרש האבוד 
שעלו עליי , התעקשתי לכבוש גברים תפוסים. הזה

השכלתית , כלכלית, מעמדית- כמעט מכל בחינה 
שלא לדבר על הפרשי הגילים הגדולים , וחברתית

.  שהיו בינינו
 

ייתכן שהניסיון להשיג משהו אסור או , בדיעבד
ולא הצרכים - בלתי אפשרי הוא שהניע אותי 

, לא הייתי קשובה לעצמי באמת. האמיתיים שלי
הייתי . אלא נעולה כמו רובוט על מטרותיי

עד שלא יכולתי , כך-אגוצנטרית וכפייתית כל
חשבתי שאני מנסה . להבחין איך אני מזיקה לעצמי

כשלמעשה עשיתי בדיוק את - לעשות לעצמי טוב 
השתעבדתי לדחפים הילדותיים והאנוכיים . ההפך

. שלי
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גבר - במיוחד זכור לי רומן שניהלתי עם אריאל 
 והוא היה עשיר ומצליח 22אני הייתי בת . נשוי

רציתי שהוא ירצה . שנים- 25מבוגר ממני ב- מאוד 
רציתי שיעזוב את אשתו ויעניק לי את החיים . אותי

כך הרבה -הנוחים והיפים שהוא העניק לה כל
למלונות פאר , חלמתי שייקח אותי למסעדות. שנים

קיוויתי שהוא יעניק לי . ולטיולים אקזוטיים בעולם
חשבתי . עמדה מקצועית בחברה המשגשגת שלו

. שאני יכולה להיות טובה הרבה יותר מאשתו
 

. מובן שהיום לא הייתי בכלל נכנסת לסיפור כזה
אלא רק על המטרה , אבל אז לא חשבתי על עצמי

ומרגע שהצבתי לעצמי את . שהצבתי לעצמי
הרומן בינינו . לא יכולתי להניח לה- המטרה 

אריאל רדף . הכל היה מושלם. התחיל בסערה
הוא פינק אותי והרעיף עלי , הוא חשק בי, אחרי

. מתנות יקרות ויפות כל הזמן
 

גרמתי לו לעזוב את הבית ואת , זמן קצר לאחר מכן
ואריאל שכר לנו דירת פאר , המשפחה שלו
עברתי לגור אתו ואף עבדתי . משותפת בעיר

כמו . בחברה שלו בתור העוזרת האישית שלו
כבר תכננתי ילדים . הכל היה מושלם- שאמרתי 

חשבתי . וחתונה מפוארת ממש לפי הספר
.  תנצח הכל' אהבה'שה

 
לא רציתי לראות את הבעיות שמאחורי החזות 

אבל עמוק בפנים . החיצונית המושלמת כביכול
ידעתי כל הזמן שמה שאני מנסה לעשות הוא בלתי 

- ידעתי שבעצם אין עתיד ליחסים כאלה . אפשרי
כבר אז הבנתי שלכל . בגלל הפערים הגדולים בינינו
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היותר זו יכולה להיות עוד פרשת אהבים קצרה 
אבל ודאי לא יחסים משמעותיים וארוכי - וסוחפת 

.    טווח
 

אריאל לא רצה . זה מה שקרה בסופו של דבר, ואכן
אבל אני . אלא בתור מאהבת, אותי בתור אישה

העמסתי על הבסיס הרופף והשביר הזה אלף ואחד 
בת זוג , רציתי להיות שותפה עסקית. דברים נוספים

- רציתי הכל . שהיו כמעט בגילי, חוקית ואם ילדיו
הייתי לחוצה . ולא הייתי מוכנה לוותר על שום דבר

ולכן כל הזמן עסקתי במלחמות , להשיג את מטרתי
כדי להבטיח ששום דבר לא , ובכיבוי שרפות

אני , במבט לאחור. ישתבש ושהתוכנית שלי תצליח
חצופה , יכולה להגיד על עצמי שהייתי טיפשה

מה בעצם יכולתי להציע לגבר שיכול היה . ויומרנית
מעבר לגופי הצעיר ? חוץ מנעוריי, להיות אבי

איך יכולתי לחשוב על עצמי כעל בת זוג , והמשגע
? שווה אליו

 
כשאריאל הודיע לי שהוא , הכל התחיל יום אחד
זו הייתה תחילת מסע . שוקל לחזור הביתה

כל החלומות . אני נחרדתי כמובן. ההתפכחות שלי
ניסיתי את כל . וההישגים שלי עמדו לרדת לטמיון

בהתחלה הפגנתי אדישות . הטקטיקות שאני מכירה
. וביטחון מדומה ואמרתי לו שאין לי בעיה שניפרד

. אחר כך נלחצתי והסברתי לו שהוא עושה טעות
ניסיתי לשכנע אותו להתייעץ עם איש מקצוע כדי 

. ולא לבלבל אותם מדי, לא לפגוע בילדים שלו
אמרתי לו - כשזה לא עבד ניסיתי תכסיס אחר 

כי הוא אינו מוכן להקריב ', לא גבר'שהוא פחדן ו
השתמשתי , בקיצור. את עצמו בשביל האהבה שלנו
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בכל השיטות שהכרתי כדי לבלבל אותו ולהכשיל 
, באופן אבסורדי. את כוונתו לחזור לאשתו ולילדיו

, התחלתי לשגע אותו ולהיות מגעילה אליו בבית
.  בעבודה ובמיטה

 
אריאל התפכח מהתמכרותו הזמנית , בסופו של דבר

נשארתי בדירה המשותפת שלנו . אליי וחזר הביתה
הביטחון העצמי . וחשבתי שאני משתגעת- לבד 

אבל עדיין האמנתי שזהו מצב . שלי נפל לקרשים
. ושאני אצליח להתגבר על כל הבעיות, זמני

. אבל לא היו לי חיים בלעדיו- נשארתי בדירה 
הבנתי , כשלמעשה, חשבתי שהוא כל חיי

.  שהפנטזיה שלי היא זו הנמצאת בראש מעיניי
 

- הלכתי לכל מיני קוראות בקלפים , מרוב ייאוש
כדי לדעת מה לעשות ואיך לגרום לאריאל לשוב 

כל מה שעניין אותי באותה תקופה היה כיצד . אליי
שום דבר לא - חוץ מזה . לכבוש את אריאל מחדש

אבל הוא החזיק . אפילו לא הוא, היה חשוב בעיניי
, המבוסס, הוא היה העשיר. בידיו את כל הקלפים

אני הייתי הילדה הקטנה והתמימה . המנוסה והיודע
המנסה בכל כוחה לממש את הפנטזיות הרומנטיות 

. בלי להתבונן רגע אחד במציאות- שלה 
 

אריאל נהג לבוא אליי פעם או פעמיים בשבוע 
זה כל מה שנשאר לי . לפגישות קצרות של מין חפוז

אז . פגישות מזדמנות ורגעים גנובים- ממנו 
סירבתי לקיים עמו יחסי . החלטתי להשיב מלחמה

וגם בעבודה , סירבתי לעזוב את הדירה. מין
אריאל היה מחושב מאוד וסבלני . התחלתי לזלזל

אלא נתן לי את הזמן , הוא לא סילק אותי. כלפיי
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לא רציתי שיגיד , יותר מכל. להבין שאיני רצויה עוד
כל מה שעשיתי תרם בדיוק , אבל למעשה. לי ללכת

שנה נשארתי בעמדת המאהבת . לתוצאה זו
אבל מאזן הכוחות בינינו התהפך , המוזנחת
ואני , אריאל בא לעתים רחוקות לבקר: במהירות

בלי , בלי משפחה, בלי חברים- חייתי חיים בודדים 
מתמדת , רק בציפייה תלותית- בילויים 

. ואובססיבית לבואו
 

הביטחון העצמי שלי . אחרי שנה לא יכולתי יותר
. והפכתי לצל של עצמי, ניזוק בצורה בלתי הפיכה

לא יכולתי . הפנטזיה השתלטה עליי לחלוטין
בלי . לחשוב על שום דבר חוץ מאשר עליו ועליי

עזבתי את הדירה ואת העבודה בחברה - בֵררה 
מצאתי עבודה . ושכרתי דירה עם שותפים, שלו

חזרתי גם לביקורים . אחרת והתחלתי לשקם את חיי
למרות שכל התקופה , סדירים במשפחה שלי

. שהייתי עם אריאל הסתרתי מהם את הרומן בינינו
ידעתי שהוריי ואחיותיי יכעסו על כך שיצאתי עם 

התביישתי לספר להם מה . כך ממני-גבר מבוגר כל
כי הרגשתי כמו ילדה שרוצה דווקא את , עבר עליי

. מה שאסור
 

גבר מקסים בן , אחרי כחצי שנה פגשתי את שאול
בפעם הראשונה הרגשתי שכבני זוג אנחנו . גילי

כשהייתי עם אריאל הרגשתי פחד . שווים אחד לשני
מדברת שטויות , הייתי מתבלבלת מכל דבר. מתמיד

אבל עם שאול . ומרגישה כמו ילדה מטומטמת
הוא היה . כי הוא לא איים עליי, הרגשתי בטוחה

הוא לא היה עשיר או בעל חברה , סטודנט צעיר
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ולא להרגיש , אליו יכולתי להישיר מבט. מצליחה
. נחותה או מפגרת

 
עם שאול אני כבר לא חולמת על מסעדות פאר ועל 

אני גם לא מצפה שהוא . טיולים בכל רחבי העולם
אתו . יגשים את הפנטזיות המוגזמות שיש לי בראש

אני יודעת שרק בכוחות . אני שותפה שווה
משותפים נבנה יחד את החיים שלנו ואת הבסיס 

, כל אחד מאתנו עובד למחייתו. הכלכלי שלנו
אנחנו חוסכים כל פעם קצת כסף לחופשה או 

ויש לנו את ההנאות הקטנות אך החשובות , לטיול
כי הבנתי - ויתרתי על המטרות הענקיות . של החיים

המטרות הללו לא נמצאות . שאין להן שום בסיס
ומניסיוני המר , בשום מקום חוץ מהראש שלי

. למדתי לא לתת לפנטזיות לשלוט בי
 

- היום אני מסתכלת על עצמי כפי שאני באמת 
אבל . מבוססת או משכילה במיוחד, אינני עשירה

ואת זה אני , אני מיוחדת ובעלת ערך בפני עצמי
ולא , גם שאול מסוגל לראות את מי שאני. מעריכה

כל דבר שאנחנו מצליחים להשיג . רק את היופי שלי
הפעם אני . גורם לנו סיפוק ואושר גדולים- יחד 

נרגשת מהעובדה שהשגתי את הדברים האלה 
. ולא בכפית של כסף, באמת בכוחות משותפים

ולא ניסיון - הפעם אני מרגישה שזה באמת שלי 
בקשר הקודם . להשיג בכוח דברים של מישהו אחר

אבל לא , שלי עם אריאל קיבלתי ממנו מתנות יקרות
. כי לא טרחתי בשבילן, יכולתי להעריך אותן באמת

היום כל דבר שאני משיגה הוא תוצאה של טרחה 
. וזה דווקא ממלא אותי- ושל מאמץ מצדי 

לפעמים קורה . התבגרתי והתפכחתי מול המציאות
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שאני מפנטזת מה היה יכול לקרות אילו הייתי 
אבל מהר מאוד אני מתאפסת , נשארת עם אריאל

ונזכרת בכל הסבל הרב שגרמתי לעצמי ברומן 
ואני חוזרת בכוחות מחודשים אל - הקודם שלי 

ואל השותפות , החיים הזוגיים האמיתיים שיש לי
".  השוויונית והמאוזנת שיש לי עם שאול
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: עשרה-פרק שמונה

 גלי התלהבות מיוזמותיו 
הפסדתי אהבה גדולה כי לא ידעתי לשמוח במה "

" שקיבלתי

 
 

הסיבה שאני חושפת את ": סיפורה של נילי
הסיפור האישי שלי היא כדי שנשים אחרות לא 

אני הפסדתי אהבה . ילכו בדרך המוטעית שלי
גדולה כי לא ידעתי לשמוח ולהעריך את מה שהיה 

, היום אני לוקחת את האחריות למה שגרמתי. לי
. ומפיקה את הלקח ליחסים הנוכחיים שלי

 
הכרתי בחור  - 28כשהייתי בת - לפני כשלוש שנים 

הרומן בינינו היה הטוב והמרגש ביותר . מקסים
אילן היה בעצם כל . שהיה לי עד אז מכל הבחינות

נאה , רומנטי, נדיב: מה שקיוויתי או איחלתי לעצמי
, אני. חרוץ ומשקיען, הוא היה מאוד מסור לי. וחכם

בהתחלה . לא נתתי מעצמי הרבה, לעומת זאת
בגלל - אבל מהר מאוד , ניסיתי לעמוד בקצב שלו

התחלתי לקחת . חיפפתי- הנטייה שלי לעצלנות 
.  דברים כמובנים מאליהם

 
דואג לשבת , הוא היה מסיע אותי לאוניברסיטה

מכין לי ארוחות ערב מקסימות , איתי על הלימודים
אני הרגשתי כמו נסיכה או . ומענג אותי בלילות

כנראה . מלכה שאינה צריכה לעשות כמעט כלום
. לא חשבתי שזה ייגמר. שחייתי במציאות אחרת

כי , אבל בפנים התחלתי להרגיש לא נוח עם עצמי
סטרית -אלא חד, התרומה לקשר לא הייתה הדדית
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תחושת הבושה והשנאה העצמית החלו . מצדו
לא עשיתי , אך לצערי. להתעורר בהדרגה בתוכי

במקום לקחת את עצמי . שום דבר משמעותי בנידון
.  חיכיתי שהוא יבוא ויעמיד אותי במקום, בידיים

 
הוא . אבל אילן המשיך להיות עדין ואצילי כלפיי

הוא לא התעצבן . פשוט היה טיפוס מתמיד ואחראי
הוא חיכה בסבלנות . עליי או בא אליי בטענות

היה . וקיווה שגם אני אתחיל לתרום מעצמי לקשר
אז זה - לי נוח לחשוב שאם הוא לא אומר כלום 

אני זוכרת שבמשך הזמן כבר לא . בטח יעבור
, לא הייתי מאוהבת בו עוד. הרגשתי מעורבת בקשר

, במקום זה. ולא יכולתי לראות עד כמה הוא נהדר
כנראה שרציתי להוריד אותו . התחלתי לרדת עליו
- במקום לקחת ממנו דוגמה . לרמת העצלנות שלי

. ניסיתי ללמד אותו להתעצל ולוותר על המאמץ
 

הוא היה מפתיע אותי בכל מיני . אבל אילן המשיך
הוא גם היה מעודד אותי לצאת לכל . דברים קטנים
, הוא היה מזמין כרטיסים להצגות. מיני פעילויות

הוא היה מאוד פעיל , בכלל. לטיולים, לסרטים
והוא דאג , היו לו הרבה חברים. מבחינה חברתית

אבל אני לא ידעתי להפיק . שנבלה ונהנה מהחיים
את רוב ההצעות שלו . מהיוזמה שלו כמעט דבר

הייתי הורסת לו את . הייתי דוחה בביטול
אבל לי . וזה היה פוגע בו- ההתלהבות ואת החשק 
רציתי להרגיש טוב עם . כבר לא היה ממש אכפת

גרמתי לו , וכדי להסתיר את האפטיות שלי, עצמי
.  להרגיש אדיש וחסר חדוות חיים
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. אחרי שנתיים של קשר, השיא היה בחודש אוגוסט
ואילן ממש התחנן - הייתה לנו חופשה של שבוע 
אני דיכאתי לו את . לקחת אותי לטיול בכל הארץ

ואמרתי לו שלא יבנה על זה שום , כל ההתלהבות
ממש עשיתי לו , ברגע האחרון. כי לא בא לי, דבר

במשך הטיול החמצתי . והצטרפתי אליו, טובה
לא עזרתי לו . והייתי מאוד אדישה ופסיבית, פנים

למען . והוא טרח ודאג לכל מה שצריך, בשום דבר
, הוא לקח אותי לאילת. היה טיול מדהים, האמת

כל יום היה . לכינרת ולנחלים בצפון, לים המלח
כך הרבה -הוא הכיר כל. יותר מפתיע ויפה מקודמו

. שאף אחד אחר לא ידע על קיומם, מקומות יפים
הבעיה שלי הייתה . היינו לבדנו בטבע המקסים

שלא רציתי להראות לו עד כמה אני מוקסמת 
הייתה לי הבעה מטומטמת וקבועה של . ונהנית

. חוסר שביעות רצון וחוסר התלהבות
 

אבל לא יכולתי להראות לו את , בפנים התלהבתי
אבל - הוא חיכה כל הזמן לסימן כלשהו ממני . זה

בכוח התעקשתי לשמור . לא הראיתי לו שום דבר
. החזקתי את עצמי כדי לא להישבר. על פני פוקר

. שמרתי על הפוזה הזאת כמעט לאורך כל הטיול
שלא - כך כעסתי על עצמי והאשמתי את עצמי -כל

אני מצטערת שאני ': יכולתי לבוא אליו ולומר לו
רציתי שהוא יסלח לי ושנתחיל הכל . 'כזו מגעילה

כך רחוק עם -אבל מכיוון שהלכתי כל, מהתחלה
. כבר לא יכולתי לחזור לאחור, החמצת הפנים שלי

לא האמנתי שהוא יקבל אותי וירצה אותי יותר 
. אחרי שאתנצל בפניו
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אני עדיין לא מבינה מאיפה הוא שאב את כל 
, קינאתי בו שהוא יוזם ופעיל כזה. הכוחות שלו

הוא . שיש לו כאלה רעיונות ספונטניים ורומנטיים
היה לו . ידע להפוך כל רגע למשהו יצירתי וקסום

זה . ואני הרגשתי שאין לי את מה שיש לו- את זה 
חבל שזו . עיצבן אותי ועורר בי רצון לנקום בו

היה . הפסדתי את אילן במו ידי. הדרך שבחרתי
הגיעה לו . מגיע לו הרבה יותר טוב ממה שנתתי לו

אני הרגשתי . אישה תומכת ומתלהבת הרבה יותר
אבל משהו , רציתי להיות כזו. שאני לא האישה הזו

. כאילו עצר אותי מלהגשים את זה בפועל
 

אחרי . בסופו של דבר אילן איבד את המוטיבציה
להוציא לו את ' הצלחתי'-שנתיים של דיכוי שיטתי 

והתחיל , הוא הפסיק ליזום. כל הרוח מהמפרשים
הוא גם החל לפזול . לצאת לבד עם החברים שלו

ונראה לא מעוניין בי , לכיוון בחורות אחרות
יום אחד , ואכן. ידעתי שזה הסוף. ומבואס ממני

. הוא אמר לי שהוא רוצה לעשות הפסקה ביחסים
אמרתי לו . אני שיחקתי אותה אדישה ולא אכפתית

איזו . אבל בפנים בכיתי, שיעשה מה שהוא רוצה
. טיפשה הייתי

 
בחודשים . ומאז לא שמעתי ממנו עוד, נפרדנו

היה לי , לצערי. הבאים יצאתי עם כל מיני בחורים
פתאום קלטתי איזה מחזר נפלא . קר מאוד בחוץ

ראיתי איך הבחורים האחרים . ומשקיע הוא היה
חשבתי שאהיה . בכלל לא מתקרבים לרמה שלו

פתאום . וכולם יבואו לענג אותי- המלכה הנצחית 
אבל זה היה מאוחר . קלטתי שהמציאות היא שונה

ממלכה בכיסא מוזהב הפכתי לסתם בחורה . מדי
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- הייתי על הקרשים . משועממת ובודדה, אפורה
ניסיתי למצוא אותו . מאוכזבת מעצמי ומיואשת

אבל זה היה , חיפשתי אותו בטירוף. ולהתנצל בפניו
התברר לי  שהוא עזב את הארץ ויצא . מאוחר מדי

.  לטיול מסביב לעולם
 

. אסור להתעצל. המסקנה שלי היא שצריך להשקיע
צריך להעריך כל פעם מחדש את הגבר ואת 

בקשר הנוכחי שלי אני עובדת על זה . היוזמות שלו
אני לא רואה את החבר הנוכחי שלי . כל יום מחדש
גם אם לפעמים לא בא להסכים . כמובן מאליו
ברוב , מניסיוני. אני הולכת אחריו- ליוזמות שלו 

. המקרים אנחנו נהנים מאוד בסופו של דבר
אני - כשאנחנו חוזרים הביתה אחרי בילוי או טיול 

חושבת לעצמי כמה זה היה נכון להסכים ולהצטרף 
.  בשמחה מלכתחילה

 
אבל הפעם אני . נכון שאני עדיין עצלנית מטבעי

ולכן מנסה להשתחרר מהמגרעת , מודעת לתוצאות
לפעמים אני . ולעשות משהו בעניין, הזאת שלי

כמה חבל שטעיתי בקשר הקודם , חושבת לעצמי
אבל אין טעם , אני כועסת על עצמי נורא. שלי

אולי - היום יש לי חבר נחמד . לשקוע במה שהיה
. אבל גם הוא טורח ומשתדל- לא מדהים כמו אילן 

לעזור ולהיות , אני לומדת דרכו להשתדל
אני מלמדת אותו ואותי . המתלהבת והתומכת

להתלהב מכל הדברים המקסימים שאילן לימד 
". ולא ידעתי אז להעריך- אותי 
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:  עשרה-פרק תשע

 הראי אכפתיות לגבר 
הצלתי את הנישואים שלי בזכות תשומת לב "

" ומעורבות

 

 

בעלי לימד אותי שיעור ": סיפורה של קארין
כל - כל עוד היינו חברים וגרנו יחד . חשוב בחיים

. אחד מאתנו חי והתמודד עם הבעיות שלו לבד
אבל . והיינו עסוקים בעצמנו- שנינו למדנו ועבדנו 

אלדד בעלי הבהיר לי שהחיים שלנו - כשהתחתנו 
.  יעברו שינוי

 
בלי להקדיש , הייתי רגילה לחיות את חיי בעצמי

חשבתי . יותר מדי תשומת לב למצוקות של בעלי
שהדרך הטובה ביותר היא שכל אחד , לעצמי

. אבל אלדד חשב אחרת. יתמודד בעצמו עם חייו
ושנשתף , הוא עמד על כך שנדבר על עצמנו יותר

. אחד את השני במה שמטריד אותנו
 

חשבתי שלא צריך . לא אהבתי את הגישה הזאת
כנראה שהייתי עסוקה מדי . אלא לעשות- לדבר 

ולא הבנתי שגם אלדד זקוק לתמיכה רגשית , בעצמי
אני חשבתי שרק נשים זקוקות . ולתשומת לב ממני

ושהגברים מסתדרים הכי , לתשומת לב מהגברים
. טוב לבדם

 
- בסופו של דבר לא וויתרתי על הגישה שלי 

אחרי שנה . והמתח ביחסים בינינו החל להתגבר
כי הוא , אלדד אמר לי שהוא שוקל להתגרש ממני
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אלדד אמר . לא מרגיש שיש בינינו שותפות אמיתית
. אבל לא לחיים, שאנחנו שותפים טובים לדירה

ואני לא הבנתי מדוע , היחסים שלנו היו במשבר
היו לי בעיות משלי . הוא עושה  מזה עניין גדול כזה

זה כבר היה ? מה יכולתי לעשות עם הבעיות שלו- 
. יותר מדי בשבילי

 
. בסופו של דבר נפרדנו והתחלנו בהליכי גירושים

הבנתי . אחרי שנה של פרידה קרה לי משהו
אולי ניסיתי להוכיח . שהחיים לבד הם קשים מאוד

, לעצמי שאני מסוגלת להתמודד עם החיים לבד
אני לא חושבת שיש , היום. אבל זה היה גדול עליי

- מישהו שמסוגל להתמודד לבד ולא להיות תלוי 
בתשומת לב ובתמיכה של מישהו - אפילו קצת 

.  אחר
 

בשנת הפרידה בינינו היה לי הרבה זמן לחשוב על 
. ולעכל זאת, מה שבעלי אמר לי בתקופת הנישואים

בסופו של דבר יזמתי אני את חידוש הקשר אתו 
אמרתי לאלדד שאני רוצה . וניסיתי לפייס אותו

שאני אוהבת אותו מאוד ושאני מוכנה לנסות , אותו
הבהרתי לו שהתפכחתי . שוב ולהשקיע בקשר

אלדד . מהטעויות ומהשיגיונות שהיו שלי בעבר
הוא אמר לי שננסה . אבל גם חשש, מאוד שמח

- לתקופה קצרה להיות יחד ושאם זה לא יסתדר 
העמדה שלו דווקא החדירה בי . נתגרש סופית

אמביציה גדולה יותר להוכיח את עצמי כשותפה 
העובדה שחוויתי שנה לא קלה לבד נתנה לי . לחייו

. כוחות להתייחס הפעם לקשר ברצינות
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הניסיון המחודש לבנות את הזוגיות הוכיח את 
להיות שותפה - מתוך עצמי - הפעם רציתי . עצמו

. התחלתי מהדברים הקטנים. אמיתית של בעלי
כשהוא היה חוזר מהעבודה הייתי מכינה מראש 

הייתי מדליקה את המים . שתייה חמה ועוגיות
. החמים ומכינה לו אמבטיה מרגיעה עם הרבה קצף

. וזה נגע לו מאוד, פינקתי אותו בדברים הקטנים
ושאני דואגת , אלדד הרגיש שבאמת איכפת לי ממנו

המחוות הקטנות הללו עשו . להרגשה הטובה שלו
אני עצמי מאוד התרגשתי ונדהמתי לראות . לו המון

כך יכולים לחולל כזה מהפך -שדברים פעוטים כל
. באווירה בבית

 
עם הזמן הגענו גם לדברים הקשים והמורכבים 

, ניסיתי להיות מעורבת בחייו. יותר של חיי הזוגיות
בעיקר להקשיב ולתת לו הרגשה שאיתי הוא יכול 

, לא עשיתי הרבה בעצם. להיות פתוח ולהוציא הכל
בהתחלה . רק הקשבתי והייתי מאוד סבלנית בפנים

רק למדתי על , לא הצעתי לאלדד שום דבר קונקרטי
על מגבלותיו ועל הדברים שמערערים לו , מצוקותיו

אחרי שלמדתי , עם הזמן. את הביטחון או השלווה
.  התחלתי גם להציע לו הצעות בונות, להכיר אותו

 
הוא גילה בי . אלדד חש הקלה בגלל המצב החדש

כי הוא לא , וזה הרגיע אותו מאוד, שותפה אמיתית
רגוע , הוא נעשה אדם יעיל. הרגיש עוד לבד ובודד

זה . הראש שלו היה חד ובהיר בהרבה. ומסודר יותר
בלילות הוא היה מסוגל לשבת . נתן לו כוחות רבים

איתי שעות ולשמוע את כל הסיפורים הקטנים 
לא היה לו את , בעבר. שסיפרתי לו על אירועי היום

. הוא היה מאוד טרוד ולא רגוע. הראש להקשיב לי
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הוא מסוגל . הוא באמת רגוע. אבל היום זה שונה
בשבילו זו . ואפילו נהנה מזה, להתפנות אליי

אני מספרת לו על . יום שלו-הפסקה מטרדות היום
והוא משועשע - כל מה שעבר עליי במשך היום 

אלדד זורק לי מידי פעם הערות מאוד . וצוחק
אבל העיקר הוא שאלדד לומד . חכמות שעוזרות לי
. מבפנים, להכיר אותי באמת

 
אני שמחה שברגע האחרון לפני הגירושים עשיתי 

. תפנית של מאה ושמונים מעלות וחזרתי לבעלי
למדתי ממנו להיות מעורבת בחיי בן הזוג שלי וגם 

זה מעניק לי . לתת לו להיות מעורב בחיים שלי
לאחר . ביטחון וידיעה עמוקה שאני לא לבד

שחוויתי זאת על בשרי היום אני יודעת שזו הדרך 
". הטובה ביותר לצלוח את החיים יחד
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:  פרק עשרים

 תני גיבוי להחלטותיו
הופתעתי - כשהתחלתי לכבד את בעלי באמת "

" מהתוצאות

 

 

זה יכול להישמע כהכללה ": סיפורה של הדר
בדרך , אבל מניסיוני האישי כל הגברים הם, גורפת

לכל הגברים יש צד . ילדותיים יותר מנשים, כלל
אם אישה . ילדותי הזקוק לחיזוק ולטיפוח מתמיד

אינה מתייחסת לצד הזה ומזניחה את הילד שבתוך 
. היא עלולה לגרום לו להרגשה רעה מאוד- הגבר 

אולי הדעה הזאת אינה נשמעת טוב לנשים 
אבל אני יודעת ששילמתי שכר לימוד , פמיניסטיות

.  גבוה מאוד כדי להגיע לתובנה הנכונה הזאת
 

. נישואיי הראשונים הסתיימו בדיוק על הרקע הזה
- אבי - מאבקי הכוח ביני ובין בעלי הראשון 

אני נתתי את הטון . הובילו אותנו למבוי סתום
. לא ויתרתי לרגע על השליטה. מהרגע הראשון

בעלי היה נפגע עד עמקי נשמתו ומסתגר בתוך 
במשך השנים אבי גילה חוסר ביטחון . עצמו

ככל שעבר הזמן הוא רק נחלש במקום . בעצמו
, ידעתי שבצורה מסוימת זה קשור אליי. להתחזק

בודאי לא , אבל התקשיתי להודות בכך בפני עצמי
. בפניו

 
לכן בחרתי ', חזק'היה הרבה יותר , דוד, בעלי השני

, בזמנו. אלא נלחם בי בעוצמה, הוא לא ויתר לי. בו
האמנתי . חשבתי שזו הדרך השוויונית הנכונה
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ושזה טבעי , שהמאבקים הם חלק מהיחסים הזוגיים
ובסוף מתפייסים , שמתווכחים ומכופפים ידיים

היה . בדיעבד אני מבינה שהכוח ריגש אותי. בלהט
כי כך הרגשתי - לי נוח להיות במצב של מאבק 

אהבתי את הרגעים שבהם , חוץ מזה. שאני קיימת
ראיתי בזה הוכחה לכך . דוד הצליח להכניע אותי

. שאני אתמסר לו כאישה' שווה'שהוא 
 

תמיד . זה לא היה אף פעם משהו שבא ממני, אבל
גברים היו צריכים להכניע אותי כדי שאוותר על 

. ההתנגדות הטבעית החזקה שהייתה קיימת בתוכי
או אולי כי הבנתי , היום זה שונה אולי כי התבגרתי

שיחסים אינם צריכים להיות מבוססים על מאבקי 
זה - כשאני רואה זוג מתווכח בפרהסיה , היום. כוח

, אני רוצה להגיד להם משהו. עושה לי רע מאוד
בפנים אני יודעת שזו פשוט לא . אבל אני שותקת

. אני יודעת שיש דרך טובה ונכונה בהרבה. הדרך
 

פגשתי אחרי שכבר - והאחרון - את בעלי השלישי 
 - 40בגיל . הייתי בטוחה שלא אתחתן שוב לעולם

. לא ראיתי שום סיבה להתחתן- עם שלושה ילדים 
האמת היא . מפתיעים, כמו תמיד, אבל החיים

אבל . שעמוק בפנים ידעתי שאני כן רוצה להתחתן
הפעם חיכיתי בסבלנות עד שיגיע הגבר הנכון 

.  באמת
 

הוא . יש השקפה ברורה מאוד לחיים, בעלי, לדני
ולא מוכן לקבל מצב של חוסר , מאמין מאוד בכבוד

הגישה הזאת נראתה , בתור אישה משוחררת. כבוד
אבל החלטתי לתת , ואיסטית'לי פרימיטיבית ומאצ

הייתי סקרנית ללמוד משהו חדש . אנס'לזה צ
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מה גם שהוא היה . במקום להיות צודקת ובודדה
. ולא רציתי לאבד אותו, גבר מקסים

 
כל אחד גר . יצאנו במשך שנה, לפני שהתחתנו

. והיינו נפגשים כמה פעמים בשבוע, בבית שלו
אבל במשך הזמן רציתי , חשבתי שזה יספיק לי

ודווקא אני רציתי , היה לי טוב אתו. הרבה יותר
הוא . דני לא מיהר לשום מקום. למסד את הקשר

יש לנו עוד . חכי עד שנהיה בשלים באמת': אמר לי
הרבה מה ללמוד לפני שנקפוץ לעוד נישואים 

.   'כושלים
 

אבל קיבלתי , היה לי קשה לשמוע אותו מדבר כך
אולי , אמרתי לעצמי. החלטתי ללכת אחריו. את זה

אולי , ובכלל. אולי אני ממהרת. הוא צודק
. הנישואים יהרסו את הקשר היפה שהתפתח בינינו

אז עוד לא הבנתי כמה ההחלטה שלי לקבל את 
הייתה הזרע הראשון של ההצלחה - המילה שלו 

. שקצרתי בהמשך הדרך
 

הוא . דני לימד אותי מהי המשמעות של כבוד הדדי
אני לא מוכן שתשברי לי את המילה ליד ': אמר לי

אני מודה ' !אצלי לא יהיה דבר כזה. החברים שלי
כי הייתי רגילה , שבהתחלה היה לי מוזר עם זה

בלי להתחשב , לומר בדיוק את מה שאני חושבת
דני לא כפה עליי שום דבר שלא . במצב או באנשים

הוא . הוא גילה כלפי המון כבוד ורגישות. רציתי
-אבל הוא הסביר לי בצורה חד, בחור עדין מאוד

הוא אמר לי . משמעית באיזה נקודות הוא רגיש
הוא הכיר את . שהוא לא מוכן לסבול בשביל זוגיות

. עצמו וידע לומר לי בדיוק ובמפורש מה פוגע בו
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- ברגע שידעתי מה הם החוקים ואיפה עליי להיזהר 
. היה לי פשוט וקל בהרבה לפעול נכון

 
מעולם לא התכוונתי לפגוע בגברים , בסופו של דבר

פשוט לא הייתי מודעת בצורה מלאה . שלי
להבדלים בינינו ולמקומות שבהם הם מאוד 

והם לא , הכוח שלי כנראה הפחיד אותם. רגישים
אני משערת גם שאז . הצליחו לומר לי את זה בגלוי

. לא הייתי בכלל פתוחה לשמוע על מגבלות וחוקים
אני מניחה שגם אם הם היו יושבים איתי ואומרים 

הייתי מצפצפת על הכל - לי מה כן ומה לא 
. ושוכחת מזה אחרי חמש דקות

 
הבנתי שיש בזה , אבל אחרי כל מה שעברתי בחיי

הבנתי שלגברים יש רגישויות בנוגע . הרבה
ושעליי לכבד את זה אם אני באמת , לגבריות שלהם

. רוצה לעשות להם טוב ולהיות שלמה עם היחסים
 

. דני ואני כמעט לא דורכים אחד לשני על היבלות
לא רק שזה לא מעורר בי . אני מכבדת אותו בציבור

אלא שאני מרגישה גאווה - רגשות של השפלה 
הן לא . החברות שלי מסתכלות בנו בהערצה. גדולה

שיתוף פעולה , מבינות איך זה שיש בינינו כזו הבנה
. אנחנו כמו יחידה אחת מגובשת. וכבוד הדדי

אנחנו אף פעם לא מוציאים את הכביסה המלוכלכת 
.  שלנו החוצה

 
מובן שלפעמים יש משהו שדני אומר או עושה 

אבל אני לא עושה . שמאוד לא מוצא חן בעיניי
גם כשאנחנו . פרצופים ולא אומרת שום דבר

- אני מתאפקת עד לרגע הנכון , מגיעים הביתה
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כשאנחנו במיטה או כשאני מרגישה שדני במצב 
רק אז אני אומרת לו מה אני . רוח מתאים לשיחה

אבל אני לא אומרת את , מרגישה ומה אני חושבת
אלא באופן , זה בצורה ביקורתית או תוקפנית

בדרך כלל הוא מקשיב . עדין ובלי ללחוץ, ניטרלי
בסופו של דבר . לי ומפנים את מה שאני אומרת לו

.  זה מחלחל ומשפיע עליו
 

היא זו שעושה - עצם העובדה שאני מכבדת אותו 
הוא מעולם לא יגיד לי משפטים . את כל ההבדל

. '!את מדברת שטויות! תשתקי'כמו , מגעילים
כי הוא . תמיד. הוא תמיד מכבד את דעותיי, להפך

- יודע שאם אני כבר באה אליו בדעה שונה משלו 
היום אני כבר לא אותו אדם . סימן שזה נכון וחשוב

פעם הייתי מטילה ספק בגבריות של . שהייתי בעבר
הייתי . הגבר שלי ומעמידה אותו במבחני גבריות

בלי לחשוב לרגע אם , דורשת ממנו כבוד מוחלט
היום אני נותנת . אני בכלל מפגינה כלפיו כבוד

קודם כל זה - מה שהוא מחליט . גיבוי מלא לבעלי
הוא לא - ואם זה לא מוצא חן בעיני . מה שחשוב

אני אגיד לו . יישמע ממני אף פעם ביקורת תוקפנית
אבל אם הוא - אני אציע לו אלטרנטיבה , את דעתי

.  אני אלך אחריו בלי שום ציוצים, יעמוד על דעתו
 

מפתיע אותי כיצד בנישואיי הקודמים לא הייתי 
כך קל לי -ואיך שזה כל, חולמת לוותר או להיכנע

, חוץ מזה. היום וגורם לי הרגשה טובה דווקא
דני . שהכבוד שאני מקבלת מבעלי באמת שווה הכל

הוא תמיד מתייעץ . ואיסטי בכלל'אינו גבר מאצ
שהוא - וההבדל הוא . איתי לפני שהוא מחליט

מתייעץ איתי בפתיחות אמיתית ולא רק למראית 
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יש גברים שתלויים לחלוטין בנשותיהן . עין
יש גברים אחרים שמכתיבים לנשים . ופוחדים מהן

אבל . שלהן הכל כי הם פוחדים להתייעץ איתן
הוא עושה - כשדני מתייעץ ִאתי . אצלנו זה שונה

הוא עושה את זה בצורה . זאת מעמדת ביטחון
הוא לא עושה את זה בגלל . מכובדת ואמיתית

הוא פשוט . אלא מפני שכך הוא מרגיש, שהוא חייב
 ".רוצה לכבד אותי
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:  פרק עשרים ואחת

אזני את הזוגיות 
"  כיצד למדתי לא להחליש את עצמי בקשר הזוגי"

 

 

מיד . הוא היה כל עולמי": סיפורה של הילה
כשפגשתי אותו לא יכולתי לעמוד בפני קסמיו 

הכל . 28היה בן - ברק - והוא , 24הייתי בת . ויופיו
. הייתי מאוהבת בו עד מעל לראש. היה נפלא בעיניי

ואני סטודנטית , ברק היה טייס קרב משוחרר
הוא התלבט בין לימוד . למשפטים שנה ראשונה
ובסוף בחר בתוכנית , משפטים למנהל עסקים

אני זוכרת את היום הראשון . משולבת מיוחדת
וראיתי איך כל , הלכנו יד ביד. שהגענו לקמפוס יחד

החברות שלי קינאו בי כשראו אותי בחברת גבר 
. כך-גבוה ויפה כל

 
כך מאושרת שלא תיארתי לעצמי בכלל -הייתי כל

באותו זמן כלל לא הייתי מודעת . מה מצפה לי
. לטעויות הרבות שאני עומדת לעשות במהלך הדרך

מכיוון שהייתי מאוהבת לא שמתי לב לנורות 
.  האדומות ולסימנים המקדימים הרבים שהגיעו אלי

 
ויש לי המון חברות , אני בחורה חברותית מאוד

החברות . קשר עם אנשים חשוב לי מאוד. וידידים
הכי הטובות שלי הן מתקופת הגן ובית הספר 

אנחנו חבורה ששומרת על קשר מאוד . היסודי
היה אדם תכליתי וממוקד , לעומת זאת, ברק.  הדוק

זה משהו שכנראה הוא הפנים כבר . יותר במטרות
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הוא לא אהב את המסיבות . מין זאב מתבודד, בצבא
.  ואת כל חיי החברה המפותחים שלי

 
, להפך. מה זה לא הפריע לי בהתחלה-משום

חשבתי שאולי אני משקיעה יותר מדי בחיי החברה 
. ופחות מידי בהתקדמותי האישית בחיים- שלי 

והתמקדתי יותר בלימודים , בחרתי ללמוד מברק
אצלו הכל היה חייב . ובהשגת ציונים מעולים

הוא היה חייב להיות הכי טוב בכל . להיות מצוין
זה . 'הראשון בכיתה'היה חשוב לו להיות . מקצוע

. והחלטתי לחקות אותו, מצא חן בעיניי בהתחלה
 

הן היו . לאט הקשר עם החברות שלי התרופף-לאט
אבל אני העדפתי , מתקשרות ומזמינות אותי לצאת

להיות עם ברק בבית או להשקיע עוד שעה 
אבל בסוף שנת , הציונים שלי עלו. בלימודים

הלימודים מצאתי את עצמי כבר שקועה עמוק 
כשכל החברות שלי יצאו - בלימודי סימסטר הקיץ 

. לחופשה ולטיולים
 

והייתה אצלנו בבית , ברק הצליח מאוד בלימודיו
לפעמים הוא . הישגיות ומצוינות, אווירת תחרות

, דווקא היה יוצא לשתות בירה עם חברים מהטייסת
כך שאני . אבל אלה היו מפגשים של גברים בלבד

בעוד הוא מבלה או , נשארתי לא פעם לבד בבית
עובד עד השעות המאוחרות על תרגיל או על 

.  עבודה
 

כבר אחרי חודשיים הרגשתי שמשהו לא טוב קורה 
אבל לא ידעתי מה הסיבה - שאני נחלשת , לי

התחלתי , בכל פעם שברק היה יוצא מהבית. בדיוק



 
 
 

233 

אבל אחר , בהתחלה זה היה גירוי קל בבטן. לדאוג
פחדתי שמישהי תתחיל . כך זה הפך לכאב חזק

. או שהוא יראה מישהי יפה ממני ויעזוב אותי, אתו
כשהיה חוזר הייתי שואלת , הייתי מחכה לו בדאגה
כאילו מתוך סקרנות או - אותו שאלות עקיפות 

רציתי לדעת אם הוא פגש , כשלמעשה- התעניינות 
לא מבין , הוא רק היה מושך בכתפיו. מישהי אחרת

. מה אני רוצה ממנו בכלל
 

לא היה לי . אבל הדאגה שלי רק הלכה והתגברה
או . נכנסתי לבונקר. חשק להיפגש עם חברותיי עוד

ברק המשיך . שהייתי בפקולטה או שהייתי בבית
ובמשך הזמן יצא יותר ויותר , לחיות את חייו כרגיל

רציתי להצטרף אליהם כדי . עם חבריו מהצבא
אבל הוא אמר - לוודא שאף בחורה לא תתחיל אתו 
ושאף אחד לא , לי שאלה פגישות של גברים בלבד

. מביא את החברה שלו
 

הוא . הוא נהיה חסר סבלנות כלפיי, בסופו של דבר
שאני צריכה , טען שאני לחוצה והיסטרית ואמר לי

ולהפסיק לדאוג , להתחיל לצאת עם החברות שלי
אבל לא , ידעתי שהוא צודק. כל הזמן משטויות

ומשום שהייתי , יכולתי ליישם את זה מרוב דאגה
.  כרוכה אחריו

 
אמרתי לו . ואז עשיתי את השגיאה הגדולה ביותר

. שאני לא מוכנה שהוא יצא עם החברים שלו שוב
. הוא כמובן רתח מזעם ויצא מהבית בטריקת דלת

ואני , היחסים בינינו היו טעונים במשך כמה ימים
, רציתי שהוא ישקיט וירגיע אותי. רק נלחצתי יותר

שום דבר לא היה מרגיע . אבל הייתי נסערת מדי
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כל המתח של השגת הציונים . אותי באותו התקופה
והעובדה שהחבר שלי כזה מוכשר ומושך , הגבוהים

.  לא יכולתי לעמוד בלחץ הזה. עשו את שלהם- 
 

ידעתי כל הזמן שמשהו ביחסים האלה הוא לא 
הנזק . אבל הייתה לי תחושה שזה מאוחר מדי, נכון

ברק לא ראה אותי כפי שהייתי כשרק . כבר נעשה
חברותית , עצמאית, מושכת- התחלנו לצאת 

, נרגזת, הוא ראה אותי חלשה- להפך . ופתוחה
העובדה שהתחלתי להצר . לחוצה ותלותית מאוד

את צעדיו ולצוות עליו לא לצאת נכנסה עמוק 
הוא כנראה . וכנראה שירד לו ממני- לתודעה שלו 

וזה גרם לו , חשב שאני אישה כפייתית ולא יציבה
. להתרחק ממני עוד יותר

 
הפרידה הייתה בלתי . נפרדנו- אחרי שנתיים יחד 

כי העדפתי , אני יזמתי אותה, למעשה. נמנעת
. להיות הראשונה שהולכת מאשר להיות זו שנעזבת

. מה גם שרציתי מנוחה מכל המירוץ המטורף הזה
. היה לי זמן לנתח את מה שעברתי, כשנשארתי לבד

וחידשתי את , החלטתי לשקם את חיי החברה שלי
זה העניק . הקשר ההדוק שהיה לי עם החברות שלי

הלכתי . לי מחדש תחושת ביטחון ושייכות
לאירועים ולמסיבות כמו בימים הטובים שלפני 

החזרתי לעצמי את הברק לעיניים - בקיצור . ברק
.  אבל בלי ברק, ואת הצבע ללחיים

 
. נתקלתי בברק במקרה, ביום העצמאות, אחרי שנה

וגם הוא , זה היה במסיבה גדולה שהוזמנתי אליה
מכל מאות האנשים שמילאו את המועדון . היה שם

זה היה מאוד מרגש לראות . נתקלנו אחד בשני- 
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כי עכשיו שוב הייתי , אבל לא כמו פעם, אותו
הוא לא השתנה . רגועה ובטוחה בעצמי הרבה יותר

. הוא נשאר יפה וחכם. הרבה מאז
 

הוא אמר לי . החלפנו מספרי טלפון וקבענו לדבר
אבל , כבר במסיבה שהוא מאוד רוצה אותי חזרה

כי פחדתי להיפגע ממנו , אני הייתי קרירה אליו
אבל הפעם יישמתי את , בסוף חזרנו להיות זוג. שוב

. לא ויתרתי על החיים העצמאיים שלי. הלקח
, ויצאתי גם לבד, החברות נשארו בתמונה כל הזמן

הפעם גם אמרתי לעצמי שאם הוא . בלעדי ברק
יחליט שהוא רוצה לבגוד בי עם מישהי אחרת 

אז עדיף לא , ממילא לא אוכל לעשות משהו בעניין
.  לדאוג בקשר לזה

 
היום אני בטוחה . אנחנו כבר חמש שנים יחד

אני גם לא חוששת כמו פעם שמישהי תיקח . בעצמי
אני , יש לי חיים חברתיים משלי. את ברק שלי

וזה מה שנותן לי , מרוויחה יפה ומרוצה מעבודתי
למדתי שהמרדף . את הכוח להרגיש בטוחה באמת

מה . אחר ברק היה טעות מטופשת וילדותית שלי
- שעוד למדתי הוא לא להחליש את עצמי ביחסים 

. אלא להמשיך לחזק ולבנות את עצמי כל הזמן
זה גם היה תמיד סוד הקסם של היחסים , אחרי הכל

הוא אהב אותי בדיוק כפי שאני . שלי עם ברק
, חברותית, פתוחה- אהבתי לאהוב את עצמי 

אנו עומדים להתחתן בקיץ . עצמאית ונמרצת
". הקרוב
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נשים קשובות מספרות על כוחן הבונה 

 
בחלק מסיים זה של הספר בחרתי להביא מספר 

, עם יד על הלב. סיפורי הצלחה ששמעתי מנשים
במיוחד , המסע להצלחה אינו קל או פשוט

ואולם לצד . כשנקודת המוצא היא קשה וסבוכה
מצאתי , כישלונות רבים שראיתי לצערי אצל נשים

נחמה ואופטימיות מחודשת במקרים של נשים 
שהצליחו בזכות כוחן הבונה ליצור לעצמן חיים 

הצלחות אלה אינן רק דוגמאות . טובים ונעימים
. אלא בעיקר מקור להשראה וללימוד- מעודדות 

ניתוח מקרים של הצלחה הוא חשוב וחיוני אולי אף 
דרך לימוד , לא פעם. יותר מניתוח מקרי הכישלון

החלק "והבנת סוד ההצלחה אנו מתוודעים לאותו 
שאנו כה זקוקים לו כדי לצאת , והנעלם" החסר

. מהמבוי הסתום שבו אנו נמצאים
 

הווידויים האישים שבחרתי להביא כאן הם 
. סיפורים מיוחדים בעלי מוסר השכל חשוב ומעניין

 בנושאים שדווקא לא הורחבו נוגעיםסיפורים אלה 
, הם דוגמה נאמנה לכושר האנושי הפלאי. בספר

המסוגל לחצות בהצלחה את אוקיאנוס המכשולים 
כששמעתי את הסיפורים . בדרך אל חוף המבטחים

נדהמתי מהרעיונות המקוריים , הללו ממקור ראשון
והיצירתיים שנשים אלו מצאו כדי להתמודד עם 

- הכושר האנושי להתמודד ולהצליח . מצוקתן
הוא אכן מדהים - לעתים כנגד כל הסיכויים 

. ומפליא כל פעם מחדש
  



 
 
 

237 

כששאלתי את אחת הנשים מהיכן היא שאבה את 
: הכוח להצליח ולפתור את מצוקתה היא אמרה לי

החלטתי שאני רוצה . פשוט פקחתי את העיניים"
ושאני מוכנה לעשות , דברים טובים בשביל חיי

, לכן. כנראה שזה לא סיפק אותי". הכל לשם כך
שאלתי אותה מה היא יכולה להגיד או להמליץ 

המנסות כרגע להתמודד עם הקשיים , לנשים
: היא השיבה לי בצורה נחרצת. הפנימיים שלהן

צריך להרגיש שמגיע לך ולהחליט שיהיה טוב כל "
זה המשפט שכנראה חיפשתי ". בוקר מחדש

. ואת המשפט הזה אני נושא בלבי מאז. לעצמי
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-  סיפורה של דנה 

:  הנרתיק כמקום משכנו של הבית המיני
" איך הצלחתי לרפא דלקת חריפה שהייתה לי בנרתיק"

 
 התחתנתי בנישואים פיקטיביים עם גבר 22בגיל "

כי רציתי לקבל באמצעותו , בעל אזרחות אמריקנית
בתחילה היחסים . ולעבוד באמריקה' גרין קאר'

הוא היה חבר טוב . בינינו היו טובים וקורקטיים
אבל במשך הזמן הוא התאהב . יורק-וגרנו יחד בניו

אני לעומת זאת לא רציתי אותו ולא . בי קשות
מצד אחד לא . הייתי אובדת עצות. נמשכתי אליו

מצד שני לא יכולתי להעיף אותו מחיי . רציתי אותו
. כי הייתי זקוקה לו בשביל האזרחות האמריקאית

לכן הבטחתי לו כל מיני הבטחות ונתתי לו את 
. ההרגשה שאולי בעתיד יהיה קשר רומנטי בינינו

הוא . בינתיים המשכתי לצאת עם בחורים אחרים
כי , אבל חיכה בסבלנות, היה ממש השתגע מזה

. האמין שהוא יצליח להשיג אותי יום אחד
 

הגעתי הביתה שיכורה - לילה אחד אחרי כשנה 
כדי לבדוק אחת , אולי עשיתי זאת בכוונה. מאוד

בכל אופן שכבנו . ולתמיד את מהות הקשר בינינו
ומאז גברה תדירות היחסים המיניים , באותו לילה

אבל אחרי חודש וחצי כבר לא יכולתי לסבול . שלנו
חוץ מזה החלה להתפתח אצלי דלקת . אותו עוד

אבל , התייעצתי עם מספר רופאים. חריפה בנרתיק
- להפך . המשחות והכדורים שהם נתנו לי לא עזרו

היו לי כאבים חזקים וסבלתי . הדלקת רק החריפה
אבל לפחות הייתי פטורה מלקיים עם בעלי . מאוד

.  יחסי מין
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. כבר לא יכולתי יותר, אחרי חודשיים של סבל
המצב בנרתיק החריף ולא היה לי שום פתרון 

באותו הזמן הלחץ של בעלי לקיים ִאתי . לבעיה
ערב אחד דיברתי . יחסי מין כבר היה בלתי נסבל

הודעתי לו שאני עוזבת את . שיחה מאוד רצינית
". הגרין קארד"ושכבר לא איכפת לי מ, הבית

הוא אמר לי . הוא היה מאוד מתחשב, להפתעתי
, שהוא לא יפגע בסיכוי שלי לקבל את האזרחות

.   ושהוא יעזור לי
 

עזבתי את הדירה ועברתי לגור בבית של בחור 
בחור שהפך לבן , שהכרתי בדיוק באותה תקופה

באותו לילה , להפתעתי הרבה. זוגי ולאהוב שלי
ותוך , שעברתי לדירה שלו הכאבים בנרתיק פסקו

גם הדלקת בנרתיק - בלי שום תרופות - שבוע 
לא האמנתי . הייתי בשוק. נעלמה לחלוטין

.  כך-שהפתרון היה יכול להיות פשוט כל
 

במבט לאחור הבנתי שהדלקת בנרתיק הייתה 
קשורה בצורה משמעותית מאוד ליחסים הבלתי 

כל הבעיות . אפשריים שיצרתי עם בעלי הפיקטיבי
הנפשיות והרגשיות שהיו לי באותה תקופה 

מצד אחד כעסתי מאוד . התבטאו בבעיה בנרתיק
מצד שני . כי הרגשתי שהוא שולט בחיי, עליו

הרגשתי רע מאוד עם עצמי שאני נשארת אתו 
במיוחד הבנתי עד כמה כאב . וגורמת לו סבל כזה

לו לראות אותי עם גברים אחרים בדירה המשותפת 
אבל לא יכולתי - לא רציתי להתעלל בו . שלנו

חיי המין , חשוב לי להדגיש שמבחינה מינית. אחרת
רק . אף פעם לא סיפקו אותי- המזדמנים שהיו לי 

כשפגשתי את החבר הנוכחי שלי הרגשתי בפעם 
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אולי . הראשונה בחיי באמת מסופקת מבחינה מינית
". גם זה תרם לריפוי המדהים שאירע לי
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-  סיפורה של דניאלה 

: אימוץ ילד כחוויה אימהית מחזקת
ובעקבותיו ילדתי עוד  - החלטתי לאמץ ילד "

" שלושה ילדים משלי

 

ברוב מערכות היחסים שהיו לי לקחתי לעצמי את "
נמשכתי לגברים חלשים או . התפקיד האימהי בקשר

אבל לא הייתי , ונהגתי לטפח אותם, עדינים מאוד
פשוט רציתי להוכיח לעצמי שאני . מאוהבת בהם

.  מסוגלת להיות אימהית וחמה
 

היא מעולם לא ידעה . אימא שלי היא אישה קרה
את . להעניק לי חום או תחושה שאני רצויה בבית

, ואני הרגשתי הילדה המקופחת, אחותי היא אהבה
.  זו שמקבלת אחרונה תשומת לב או עידוד מצידה

 
, אדי אינו גבר עדין.  פגשתי את בעלי אדי28בגיל 

, 37הוא בן . אבהי ועצמאי מאוד, אלא גבר סמכותי
לא . יש לו עסק גדול והוא מאוד עסוק ומצליח

שבו אני הייתי , הייתי רגילה לסוג כזה של זוגיות
רציתי להוכיח לו שאני . פתאום הילדה הקטנה

. וזה הוביל להמון מאבקי כוח בינינו- מעליו 
הבעיה הייתה שהחיים לצדו נתנו לי הרגשה של 

בגלל העוצמה , ילדה חסרת אונים ותלותית
הרגשתי קטנה מאוד לידו תרתי . הבולטת שלו

כי אדי הוא גבר גדול ומרשים מאוד גם - משמעי 
לכן ניסיתי להוכיח את עצמי ולהגן . מבחינה פיזית

נלחמתי על כל . על העצמאות שלי באופן קיצוני
. כי כנראה שהייתי מאוד רגישה ומפוחדת, דבר

. אחרי שנתיים התעייפתי מהמאמץ- לשמחתי 
הבנתי גם שמוטב לי . הבנתי שלאדי יש יתרון עליי
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לאחד אתו כוחות מאשר להוכיח לו כל הזמן שגם 
.  אני יכולה

 
ומלבד , הקמתי לעצמי סטודיו לעיצוב בגדים בבית

השקעתי בטיפוח - העסק הקטן הזה שבניתי לעצמי 
אחרי ארבע שנים יחד החלטנו . הבית ובאירוח
אבל משום מה לא הצלחתי להיכנס , להביא ילדים

אחרי שנה של ניסיונות החלטנו ללכת . להריון
אבל אז גילו אצלי סרטן בצוואר , לטיפולי הפריה

, אבל אני- זו הייתה מכה קשה מאוד לשנינו . הרחם
כאילו ידעתי שזה . הייתי מאוד רגועה, משום מה

.  יקרה לי
 

. גילוי הסרטן לא היה הפתעה מוחלטת בשבילי
, באיזשהו מקום ידעתי שמשהו מסוג כזה ינחת עליי

אני אדם מאוד - להפך . לא מפני שאני פסימית
אבל הבעיה שנשאתי בתוכי . אופטימי ואוהב חיים
והייתי מודעת לחוסר , מהילדות העיבה עליי

הפנמתי את היחס . הביטחון שלי בתור אימא לעתיד
, ופיתחתי בעצמי פחד, הקשה של אימא שלי כלפיי
ולא אתן לילדים שלי , שגם אני אהיה אימא גרועה

. מספיק תשומת לב ואהבה
 

ידעתי שעליי - לאחר שגילו אצלי את הסרטן 
להתמודד בפעם הראשונה בצורה ישירה עם הבעיה 

הדבר הראשון שעשיתי הוא לחמם את הקשר . שלי
זו שהתקרבתי  אני הייתי. הקר שלי עם אימא שלי

ושיתפתי אותה בכל מה , דיברתי איתה המון. אליה
אני חושבת שבצורה די מוזרה אני . שעובר עליי

הייתי זו שניסתה לחזק את הביטחון האימהי שלה 
ולתת לה הרגשה שהיא עוזרת לי ותומכת בי 
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אבל אין ספק שזה מאוד הרגיע אותי ועזר . כאימא
כי גיליתי שאימא שלי בעצם הייתה אימא , גם לי
ושהיא עשתה כל מה שיכלה כדי לגדל אותי , טובה

. בצורה נכונה
 

. הדבר השני שעשיתי היה לפנות לשירותי האימוץ
ולא , היה לי ברור שאני רוצה ומוכנה להיות אימא

הייתי מוכנה לתת למחלה לעצור אותי מלהתנסות 
קיבלנו תינוק מתוק ומשגע , למזלנו. בחוויה הזו

ואני הייתי מאושרת , כבר אחרי שבעה חודשים
גיליתי שכל השנים שבהם שטיפחתי וגידלתי . מאוד

אבל יותר מזה . את בני זוגי הכשירו אותי לאימהיות
פשוט ידעתי מה . גיליתי שאני אימא מטבעי- 

והאינטואיציה הנשית שלי הנחתה אותי , לעשות
כיצד לפתור כל מיני בעיות שהתעוררו עם התינוק 

צחקתי על עצמי שכל השנים בעצם פחדתי . הקטן
.   מהכשרון הטבעי שלי

 
גם הטיפול - בזכות הביטחון האימהי שהתעורר בי 

אחרי כשנה וחצי הודיעו לי שאני . בסרטן הצליח
הרופאים . יכולה לנסות ולהיכנס להריון שוב

המליצו על טיפולי הפריה אבל אני ידעתי בתוכי 
כי - שהפעם אני אכנס להיריון בלי שום בעיה 

כבר לא , כלומר הפחד מאימהיות, הבעיה האמיתית
ואחריו , ובאמת נכנסתי להריון ראשון. הטריד אותי
שלושה - היום אני אימא לארבעה . שני ושלישי

".  בנים ובת קטנה
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-  סיפורה של אמירה 

: כוח הריפוי הטמון ביצירתיות
" כיצד פתרתי בעיה שהייתה לי בשחלות במשך שנים"

 

 סבלתי מדימומים ומציסטות 17כבר מגיל "
וכל , היו לי כאבים חזקים בשני הצדדים. בשחלות

 נותחתי 19בגיל . כמה חודשים הגעתי אפילו למיון
הרופאים . בפעם הראשונה ואחרי שנה נותחתי שוב

החליפו לי את סוג הגלולות והזהירו אותי שאם לא 
. אטול אותם בצורה מסודרת הזיהום בשחלות ישוב

 
אני צריכה להזכיר שאימא שלי הייתה ֵאם קשה 

היא לא נתנה לעצמה להיסחף או . וטכנית
' מכובדת'היא אישה מאופקת ו- להפך . להשתולל

, היא לא עסקה ביצירה או במשהו מקורי. מאוד
 –מעשי וריאלי , אלא בחרה באפיק מקצועי שמרני

גם אבא שלי בחר להיות רואה . פקידה בסניף בנק
תבחרי ': המסר שקיבלתי משניהם היה. חשבון

זה מאוד הפריע לי כבר . 'במקצוע מעשי ומסודר
. כי בתוכי הרגשתי חופשייה כמו ציפור, בילדות

לפסל וליצור דברים , לצייר, רציתי להיות בטבע
יצירתי -אבל המסר השלילי והאנטי. מתוכי

. שקיבלתי בבית היה חזק מאוד
 

הפנמתי את המסר , בדיעבד הבנתי שלמעשה
יצירתי הזה משני ההורים שלי וחנקתי את -האנטי

במקום ליצור , וכך. היצירתיות שלי עמוק בפנים
ביטאתי את היצרים שלי בצורה - ולהיות יצירתית 

ונהגתי לסחוף - נמשכתי לגברים יצירתיים . מוגזמת
אותם אחריי למסע מטורף ופראי של מין ושל 

בעניינים האלה הייתי משוחררת ומשוללת . הפקרות



 
 
 

245 

- אבל בכל מה שהיה קשור ביצירתיות . כל רסן
הצו . מפוחדת וממושמעת מדי, הייתי מגושמת

הפנימי של הוריי עצר אותי בכל פעם שניסיתי 
לשיר או , לכתוב- לעשות משהו מקורי מעצמי 

. הרגשתי מבוישת בעצמי ומדוכאת. לרקוד
 

- מכיוון שלא הקפדתי ליטול את הגלולות בזמן 
תופעה זו . שוב חוויתי כאבים ממושכים בשחלות

, חשבתי שאחיה כך כל חיי. 23ליוותה אותי עד גיל 
מה גם שהרופאים הזהירו אותי שאולי יהיה צורך 

שכן הם גילו שהיא , בכריתת אחת החצוצרות
, ההורים שלי נפרדו. אבל אז קרה משהו. קשורה

ועבר , ואבא שלי החליט לעשות הסבה מקצועית
מבחינתי זה היה . לתחום של גרפיקה ועיצוב פנים

שלי ' המרובע'לא האמנתי שבתוך האבא . מהפך
זה פקח לי את . הסתתר כל השנים אמן ויוצר

הבנתי שזה הרגע לעשות . העיניים גם בנוגע לעצמי
.  מעשה גם בחיי

 
חיפשתי מקום שבו אוכל גם אני לבטא את הצד 

הלכתי לחוג פיסול במשך . האומנותי המדוכא שבי
אבל זה רק הגביר את התיאבון , ארבעה חודשים

לכן - הייתי רעבה וצמאה לעוד ועוד . שלי לאומנות
חיפשתי משהו משמעותי שישקף את האני האמיתי 

אני זוכרת . ואז הגעתי במקרה לסדנת מחול. שלי
ראיתי את . את הפעם הראשונה שהגעתי לשם

כאילו . המורה וממש התאהבתי בה מהרגע הראשון
במשך שלוש שנים . ידעתי שהיא התשובה שלי

נהניתי מכל . קלאסי ובלט, למדתי שם מחול מודרני
. רגע וידעתי שזה מה שאני רוצה לעשות בחיי
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שברגע שהתחלתי להשתחרר , מיותר לציין כמעט
הכאבים בשחלות נעלמו - מהקיפאון היצירתי שלי 

ובבדיקה , לא חוויתי מאז שום כאבים. כלא היו
שעשיתי לא מזמן הרופאים לא מצאו שום סימן 

היום אני עוסקת בשירה ובהעמדה . לבעיה בשחלות
אני גם . של להקות ריקוד ושל זמרים על הבמה

. ויועצת ללהקות מחול, שרה במועדונים בכל הארץ
אני . הכוח היצירתי יצא ממני בסופו של דבר

ולא , מרגישה היום חופשייה ומשוחררת באמת
הכאבים . סתם נטולת רסן כפי שהייתי בעבר

בשחלות נראים לי כמו היסטוריה של אישה 
".      אחרת
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-  סיפורה של אפרת 

: השיבה המחודשת לאימא אדמה
" ברכות ובאוטנטיות, היום אני מאמינה באהבה"

 
. אימא שלי הייתה תמיד אישה יפה ונחשקת"

גברים היו משתתקים , כשהיא הייתה נכנסת לחדר
היא לא . הייתה לה נוכחות מגנטית. ומביטים רק בה

עצם הנוכחות - הייתה צריכה לעשות שום דבר 
.  שלה הייתה מספיקה

 
אני הייתי . אחותי קיבלה את היופי של ִאמי

כך לפחות הרגשתי במשך - הברווזון המכוער 
אבא . גדלתי בידיעה ברורה שאני לא יפה. שנים

אבל אני תמיד , הרעיף עליי המון חום והערצה
והאישור הזה מעולם . חיפשתי את האישור של ִאמי

ובעיקר - קינאתי באחותי , קינאתי בִאמי. לא הגיע
האהבה של אבי לא יכלה לפצות . שנאתי את עצמי

לא הרגשתי שאימא . כך-על מטען רגשי כבד כל
ויחסינו היו מנוכרים מאז שאני , שלי אוהבת אותי

אימא הייתה אישה שחיה בתוך . זוכרת את עצמי
ומעולם לא הייתה חמה או משתפת , עצמה

נפטר ונשכח ממני , לצערי הרב, אבא שלי. ברגשות
. כבר כשהייתי בת שבע

 
 אחותי היפה התחתנה ויצאה 20כשהייתי בת 

. ואילו אני נשארתי לבד עם אימי בבית, מהבית
ואז בדיוק , היחסים המנוכרים בינינו רק החריפו

הוא היה מאוד דומה לאבי בעיקר . הכרתי את נמרוד
, הוא אהב אותי מן הרגע הראשון. ביחס שלו כלפיי

אני . ובמשך הזמן פיתח אליי הערצה בלתי מסויגת
אבל התקשיתי לבטא את האהבה - אהבתי אותו 
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היה בי . כי היא הייתה קבורה עמוק בתוכי, הזו
הייתי . תחושת הדחייה של אמי רדפה אותי. מחסום

והיה לי קשה לבטא , אישה רדופה ושברירית
.  אהבה

 
צריך - תמיד אמרתי שכדי לקבל אהבה אמיתית 

ובתוכי לא הייתה אהבה אלא קנאה , לדעת לתת
אבל , הייתי בחורה שקל להשיג. ושנאה עצמית

נמרוד עשה בשבילי כל מה . קשה מאוד להחזיק
אבל . שגבר יכול לעשות עבור אישה שהוא אוהב

רציתי שאימא . זה אף פעם לא היה מספיק בשבילי
ומכיוון שאת התחושה הזאת לא , שלי תאהב אותי

לא הייתי . לא יכולתי להשלים עם עצמי, קיבלתי
הייתי . הכל נראה לי סתמי. מרוצה משום דבר

. קרירה ומנותקת מרגשות ומחום
 

שתמיד הרחיק ממני את , היה בי משהו קר ואלים
. רק נמרוד נשאר נאמן לי כל השנים. האנשים סביבי

אך גם , אני לא הייתי פתוחה אליו מבחינה רגשית
, האהבה בינינו הייתה מטורפת. לא יכולתי בלעדיו

כנראה שבחרתי את . כנראה כמו האהבה עם אבי
נמרוד משום שהוא דמה לאבי ומשום שידעתי 

אבל . שהוא לפחות יקבל אותי כפי שאני תמיד
...  כך גדול-בתוך תוכי הזעם על אימי היה כל

 
. ואז אימא שלי חלתה ואושפזה בבית החולים

עכשיו הייתי צריכה להתמודד פנים אל פנים עם 
וכצפוי הטראומה של תקופת הילדות , אימי החולה

רציתי . ובעוצמה גדולה אף יותר, צפה ועלתה שוב
אבל רציתי גם , להבין מה קורה לי ומה כואב לי

כי הכאב היה גדול מידי מכדי , לברוח מעצמי



 
 
 

249 

בסופו של דבר לא הצלחתי . להתמודד אתו
עשיתי הרבה מאוד . להתמודד עם הכאב שבתוכי

נמרוד היה זה . דברים שהיום אני מצטערת עליהם
אולי מפני שהוא , שספג את רוב הכאב שקינן בתוכי

הגברים . היה הגבר היחיד שבאמת הקשיב לי
אבל , האחרים בחיי העמידו פנים שהם מקשיבים לי

מכל . הם לא היו מסוגלים באמת להבין אותי
הוא היה היחיד - הבלבול הנוראי שהייתי שרויה בו 

ודווקא בו פגעתי יותר מכל , שידע באמת מי אני
ומעולם לא שיתפתי , מיעטתי לדבר אתו. האחרים

וכשהייתי . אותו במה שאני עוברת או מרגישה
המילים שהיו יוצאות מפי היו - פותחת את הפה 

בסופו של . לא שלטתי בזה. חדות וחזקות כמו סכין
היו בנימרוד דברים . דבר הצלחתי רק להזיק לו

אבל היו בו דברים ששום גבר אחר לא , ששנאתי
והקונפליקט הזה היה גדול ממני . היה יכול לתת לי

לא רציתי להזיק לו . אז פשוט סילקתי אותו מחיי- 
כשהוא סירב . שחררתי אותו ואמרתי לו ללכת. עוד

המשכתי לפגוע בו עד שהוא התרחק ממני מרוב 
. כאב

 
אלא , אבל זה כמובן לא פתר את הבעיה שלי

- יום אחד פשוט התחלתי לבכות . למספר שבועות
הרגשתי שאני . ולא יכולתי להפסיק את הדמעות

אושפזתי במחלקה פסיכיאטרית . מאבדת שליטה
בעזרתו התחלתי מסע . שם פגשתי את המטפל שלי

הכעס על אימא שלי היה הדבר . לשיקום עצמי
אבל בהנחייתו הצמודה , הקשה ביותר להתמודדות

של המטפל שלי הרגשתי חזקה יותר להתמודד עתה 
הייתי . הייתי כמו ילדה קטנה ומפוחדת. עם ִאמי

זקוקה יותר מכל לדמות מיומנת וסמכותית שעליה 
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כי הפחד והכאב - אוכל לסמוך בעיניים עצומות 
המטפל הלך איתי צעד אחר . בתוכי היו עצומים

הוא היה הדמות שהחזיקה לי את היד לאורך . צעד
.   כל התהליך

 
אימא שלי השתחררה מבית החולים , בינתיים

היא הייתה מבועתת . והחלה לבקר אותי במוסד
, גם אני פחדתי ממנה. אבל גם חששה לחיי, ממני

. אבל רציתי את האישור ממנה ואת האהבה שלה
אני זוכרת שהדבר , כשהיא הייתה בבית החולים

היה שהיא תלך ממני מבלי , הראשון שחשבתי עליו
. 'אני אוהבת אותך': לומר לי

 
אמרתי לה בפעם . יום שבת אחד ישבנו ודיברנו
אמרתי לה שהיא : הראשונה את מה שהרגשתי

וראתה בי תמיד את הילדה , מעולם לא אהבה אותי
נדרשו לנו עוד . אבל היא רק שתקה. הלא רצויה

. ארבעה ימים כדי להגיע לשיחה ישירה וכואבת
, אימא אמרה לי שדווקא אני הייתי הילדה היפה

היא קינאה . ושהיא תמיד קינאה בי על היופי שלי
אני הייתי הילדה . כך העריץ אותי-בכך שאבי כל
.  יותר ממנה- האהובה שלו 

 
עדיין התקשיתי , אמנם. זו הייתה מהפכה בשבילי

פצע . אבל בתוך תוכי התחלתי להירגע, להאמין לה
. עמוק ומוגלתי החל להבריא בתוך נפשי המרוסקת

- אבל במהלכו הבנתי שאימי , זה היה תהליך ארוך
אהבה אותי כל השנים למרות - אולי ממש כמוני 

הידיעה הזאת . שהיה לה קשה להראות את זה
היא גם נתנה לי את . מילאה אותי התרגשות ושמחה
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הכוחות כן להאמין באהבה ולראות את עצמי לא 
.  אלא כברבור יפהפה, כברווזון מכוער

 
. והתחלתי לבנות את חיי מחדש, יצאתי מהמוסד

הוא נראה לי . את נמרוד פגשתי שוב אחרי כשנה
כך -אולי מכיוון שגם אני השתניתי כל, שונה לגמרי

והוא לא , ידעתי שאני עדיין אוהבת אותו. בזמן הזה
אבל , חזרנו לחיות יחד. שכח אותי אפילו לרגע

הפעם בניתי בתוכי את הגשר בין הידיעה העמוקה 
שאני אוהבת אותו ובין היכולת שלי לבטא את 

.  אותה האהבה אליו
 

זו . ברכות ובאוטנטיות, היום אני מאמינה באהבה
אני כבר . הסיבה לכך שיחסיי עם נמרוד שונים היום

כי גם הכאב שבתוכי - לא מזיקה או מכאיבה לו 
אני בקשרים טובים עם . מגליד ונרפא מיום ליום

המשקעים . והיום אנו כמו אחיות טובות, אימי
הקשים חלפו וכבר אינם מרים ובלתי ניתנים לעיכול 

זו הסיבה שהיום קל לי יותר לקבל את . כבעבר
סגרתי מעגל עם עצמי . כגבר וכאהוב, נמרוד כאדם
קיבלתי את , השלמתי עם מי שאני. ועם העולם

וגם - כך רציתי לקבל מאימי -האישור והחיזוק שכל
זכיתי לקבל הזדמנות שניה לבטא את אהבתי בגלוי 

אבל לא , וללא חשש כלפי הגבר שתמיד אהבתי
". ידעתי איך לאהוב
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-  סיפורה של אירית 

:  הביטחון המחודש בזהות הנשית
 "האישה האוהבת שבתוכי ניצחה"

 
כל השנים נטיתי להאשים את הגברים בכישלונות "

רק בשנים האחרונות הבנתי שבעצם . הזוגיים שלי
השנים שחייתי . אני הייתי זו שהכשלתי את עצמי

הבלבול . לבד הבהירו לי שאני היא זו המבולבלת
הפך את המערכת הזוגית - שהקרנתי לגברים 

למשימה כמעט בלתי אפשרית גם בשבילי וגם 
.  בשבילם

 
והאם אני , מעולם לא ידעתי מהי זוגיות אמיתית

התחתנתי בגיל . בכלל מעונינת או בשלה לקשר זוגי
 20אבל אחרי . כי כל החברות שלי התחתנו, צעיר

. שנות נישואים לא מאושרות נפרדתי מבעלי
כשבעצם פשוט , חשבתי שאני כבר לא רוצה אותו

רציתי להיות לבד כדי לבחון מה אני באמת 
חייתי מספר שנים בכוחות , לאחר גירושיי. מרגישה

אבל בכל פעם הסיפור , פגשתי מספר גברים. עצמי
לא הייתי בטוחה אם אני רוצה או : חזר על עצמו

. לא רוצה לחיות בזוגיות
 

- קשר רומנטי עם גבר תמיד עשה לי טוב בהתחלה 
. אולי מפני שבהתחלה הייתי מתלהבת ומתאהבת

נראית נהדר ומתמלאת תאווה , הייתי מרזה
כשהייתי צריכה - אבל בהמשך . מחודשת לחיים

, להתמודד עם השאלה הרצינית יותר של זוגיות
הייתי מתמלאת  - נישואים ומחויבות לטווח הרחוק 

חששות ואימה מכל שאהיה כלואה עם גבר , פחדים
פחדתי לאבד את הזהות . אחד לכל החיים
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אבל . את הזהות היחידה שהכרתי, העצמאית שלי
- מאחורי הזהות הזו תמיד ידעתי מי מסתתרת שם 

, אותה אישה שרצתה להתמסר. האישה שבתוכי
אבל אף פעם לא יכלה לתת לעצמה להשתחרר עד 

ביטחון , אותה אישה שרצתה מחויבות. הסוף
- אבל תמיד נלחמה באותם הדברים בדיוק , וודאות

אולי משום שהיא לא האמינה שמגיע לה לקבל את 
. כל זה

 
. היחסים שלי עם אימא שלי מעולם לא היו טובים

על כך , אני סוחבת בתוכי שנים של כעס מצטבר
שאימא שלי לא העניקה לי את הכלים כיצד להיות 

חמה , בבית לא לימדו אותי להיות מקבלת. מי שאני
זה נשמע מוזר שבגילי אני עדיין מדברת . ומחויבת

.  אבל כך אני מרגישה, בצורה כזו
 

. לפני כשנתיים פגשתי גבר מבוגר ממני בעשר שנים
אבל הרקע , הייתי עם מישהו אחר, כשפגשתי אותו

המשותף שלנו בציור יצר בינינו היכרות יותר 
הקשר . בסופו של דבר הפכנו לזוג. מעמיקה יותר

אבל עמוק בפנים ידעתי שהדברים , התפתח יפה
לא היו לי כלים . מתגלגלים מהר מידי בשבילי

לאחר חצי שנה . רגשיים להתמודד עם האתגר הזה
והצד העצמאי שלי , הוא כבר רצה למסד את הקשר

כאילו - לא יכולתי להחליט מה אני רוצה . התמרד
שתי דמויות בתוכי ניהלו מלחמה האחת עם 

רצתה , האישה שבתוכי רצתה להיות שייכת. השניה
. להתמסר ולאהוב בלי שום חשבונות או פחדים

הוא . העצמאי שבתוכי סירב להתכופף' הגבר'ואילו 
ובכל דבר , ניהל פנקסנות קטנונית לגבי האהוב שלי

. הוא מצא את השלילה ואת הסיבה מדוע לעזוב
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רציתי להיות רק הידידה . בסופו של דבר נפרדנו
בצורה הזו לא הייתי . כך זה היה לי נוח יותר- שלו 

ולא הייתי צריכה , כך-צריכה להתמודד עם עצמי כל
להתלבט בין שני העולמות המנוגדים שהתרוצצו 

זו הדרך שבה . מנוחה ושלווה, רציתי שקט. בתוכי
הוא רצה . יכולתי למצוא את כל אותם הדברים

. והוא נאלץ להסכים- אבל לא הייתי בשלה , יותר
 

וזה , זה קרה לפני חמש שנים. ואז אימא שלי נפטרה
אבל גם עורר בי , זה גרם לי לפחד. עשה לי משהו
. משהו במוות של אימא שחרר אותי. רצון עז לחיות

. נחלש- משהו מהפחד לא להיות טובה מספיק 
כל הכעס על . הרגשתי נוחה יותר עם עצמי כאישה

כשהיא לא הייתה שם , עכשיו. אימי החל להתפוגג
יכולתי לתת לעצמי להיות מי - כדי לשפוט אותי 

היה גם , לפעמים אני מרגישה שמות אימי. שאני
- ומרגע שאותו צד השתחרר . שבתוכי' הגבר'מות 

. היה לי ברור וקל יותר ללכת עם האישה שבתוכי
 

, אבל הפעם מתוך בשלות, חזרתי לגבר שאהבתי
הדברים היו שונים . ומחויבות שגיליתי בתוכי

ועדיין ראיתי , אמנם עדיין פחדתי מאהבה. הפעם
אבל , את הדברים הקטנים שלא מצאו חן בעיני

זה נראה לי . כך-הפעם זה לא נראה לי חשוב כל
בעבר הייתי הופכת עולמות בגלל . אפילו מצחיק
כנראה . היום זה מעלה בי חיוך. אותם דברים

.    שהתרככתי והבשלתי
 

חשבתי שהכוח נמצא בידיים . תמיד פחדתי מגברים
במבט לאחור אני . ושאני חסרת האונים, שלהם

הכוח תמיד היה . רואה עד כמה זה לא היה מדויק
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. אלא שלא הייתי מסוגלת להודות בכך, בידיים שלי
ניהלתי את מערכות . עשיתי תמיד מה שרציתי

לא . לפי הבלבול שהתחולל בתוכי- היחסים שלי 
אפשרתי לאף גבר להתערב במלחמה הפנימית 

ולא הנחתי לאף גבר להיכנס לתוכי ולעזור , שבתוכי
.  לי לעשות סדר בדברים

 
ולכן גם הקשר , השתניתי- בקשר הנוכחי שלי 

הפכתי לאישה המודעת לכוחה . עצמו הוא שונה
, עד כמה שזה יישמע אירוני. הרב בתוך הזוגיות
- סובלנית ומפנקת כלפי בן זוגי , העובדה שאני רכה

אני דואגת לו . רק מחזקת את כוחי עוד יותר
דווקא מפני שאני מרגישה חזקה היום - ותומכת בו 

הרכות שסיגלתי לעצמי החדירה בי . פעם-יותר מאי
להתאזר , להתחשב, את הכוח לחשוב בצורה בהירה

כשלא נתתי , פעם. בסבלנות ולהיות מאורגנת
, הייתי חלשה- לעצמי להיות מה שאני באמת 

כלפי חוץ נתפסתי כאישה מאוד . והיסטרית, לחוצה
אבל זו הייתה בסך הכל כסות . עצמאית ודעתנית

הנחישות והביטחון . לבלבול ולחוסר הביטחון שלי
אני לא ': שהפגנתי היו הדרך שלי לומר בעצם

.  'יודעת
 

והעובדה שאני יודעת שאינני , הרכות הפנימית שלי
מספקות לי ידיעה ברורה יותר על עצמי - יודעת 

. המחויבות שלקחתי על עצמי קלה לי יותר. ועל חיי
היום אני יודעת . משהו עמוק בתוכי השתחרר

יש . חברות ואהבה הן עסקת חבילה, שזוגיות
אבל מעל לכול - דברים טובים ויש דברים רעים 

זה שינה את . קיימת הידיעה הברורה שאני אוהבת
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ברגע שהחלטתי בפנים לעשות . כל התפישה שלי
. הגישה שלי הפכה לפשוטה הרבה יותר- סדר בחיי 

 
תרתי - ' מפרקת את הגבר לגורמים'פעם הייתי 

, הייתי מסתכלת על הטוב ועל הרע שבו. משמע
זה גרם לי . וממשיכה להתלבט בתוכי מה לעשות

מצד אחד רציתי : לשדר לגברים מסרים כפולים
רציתי , מצד שני. כי היו בהם דברים נפלאים, אותם

.  כי היו בהם צדדים שלא אהבתי, לאבד אותם
הייתי צריכה לקיים חיים , סדר הזה-ובתוך כל האי

כל בוקר מחדש . זה היה בלתי אפשרי. נורמליים
ההתלבטויות היו מאוד . הייתי קמה עם כאב בבטן

רציתי להיות בטוחה , רציתי כבר לדעת. קשות לי
. אבל לא ידעתי איך להגיע לכך, במה שאני עושה

 
העובדה שבסופו של דבר האישה שבתוכי ניצחה 

האישה הזאת - כי בשורה התחתונה . משמחת אותי
שבתוכי לא היה צד או מרכיב ' הגבר'. היא אני

משהו . אלא משהו שכפיתי על עצמי, אוטנטי שלי
חוש הביקורת המפותח של אימי . שהפנמתי מבחוץ

הוא שגרם לי להיות קטנונית ושיפוטית כלפי 
חוש הביקורת לא ִאפשר לי בעצם . הגברים שלי

, רק כשאימי הלכה לעולמה. לחיות את חיי בשלווה
גם חלק גדול מהחוש הביקורתי שהיה בתוכי הלך 

כיום אני מפויסת הרבה יותר עם עצמי ועם . עמה
אלא - אני לא מחפשת רק את הצדק . הסביבה

הלוואי שידעתי . בעיקר את הפשטות ואת החכמה
בתור אישה צעירה כמה זה מיותר להתנגד 

הלוואי שהייתי יודעת אז את . ולהתנצח כל החיים
כמה זה נעים ומרגיע להיות - מה שאני יודעת היום 

". רכה ונשית כלפי בן הזוג
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-  הסיפור של ענת 

:  אורגזמה אינטימית כאמצעי שיבה לרגש
" ולא מהראש, כיצד למדתי לקיים יחסי מין מהלב"

 
הוא . כשהייתי בת שבע, 16אח שלי נפטר בגיל "

לא הבנתי איך . היה ילד טוב שתמיד עזר לכולם
בסופו של דבר הסקתי . ייתכן שאלוהים הרג אותו

ולכן , לעצמי שזה מה שקורה לאנשים טובים
- לשקר לאנשים ולנצל אותם , החלטתי להיות רעה
.  כדי לא למות כמוהו

 
הבנתי שאני , כשהמיניות שלי הבשילה, 15בגיל 

יכולה לנצל את גופי היפה כדי להשיג מגברים כסף 
הייתי , אחרי שעות הלימוד בבית הספר. ופינוקים

מנסה , מסתובבת באזור המשרדים במרכז העיר
נהגתי להסתובב . מבוגר ואמיד, לצוד גבר נאה

נראיתי . ובחולצות בטן חושפניות, בחצאיות קצרות
והגברים האמינו לי , מפותחת מכפי גילי האמיתי

.  19כשאמרתי להם שאני בת 
 

לקחתי מהגברים כל מה .  נהניתי מהחיים18עד גיל 
אבל בלי - ובתמורה הייתי שוכבת אתם , שיכולתי
היה גבר אחד שאפילו שכר בשבילי דירת . שום רגש

והוא היה מגיע אליי כשהוא היה , פאר קטנה בעיר
הדבר שהפתיע אותי . מצליח להתפנות מכל עיסוקיו
זו הייתה מין . היה שלא הפסקתי לרצות סקס

רציתי לשכב , חוץ מהגברים שפיתיתי. אובססיה כזו
אבל אז . עם גברים נוספים בלי שום קשר לכסף

גיליתי שגם יחסי המין שלי אתם הופכים במהירות 
אבל תמיד , רציתי רק ליהנות מהסקס. ליחסי כוח

אחרי האקט הרגשתי עוד יותר מרוקנת ולא 
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אבל , היו כמה גברים שהצליחו לענג אותי. מסופקת
שאחריה נשארתי , זו הייתה רק הקלה זמנית

. מתוסכלת ולא ברורה לעצמי
 

החלטתי לטפל בעצמי בצורה , 23כשהגעתי לגיל 
הסיבה . ולפתור את האובססיה המינית שלי, רצינית

לא הייתי מרוצה , מצד אחד: לכך הייתה כפולה
כי לא הגעתי לסיפוק , בכלל מאיכות קשריי המיניים

לא ידעתי בכלל אם אני נהנית ומגיעה . אמיתי
זו הייתה תעלומה גדולה . לאורגזמה מלאה

הגברים שיצאתי אתם התאהבו , מצד שני. בשבילי
והיו , הם רצו לשכב איתי כל הזמן. בי מהר מאוד

. מוכנים להקריב את כל מה שהיה להם בשבילי
זה היה . אבל אני בכלל לא הצלחתי להתאהב בהם

. מצב מוזר ומאוד מבלבל
 

והלכתי , החלטתי להפסיק כל מגע מיני עם גברים
כתוצאה מהטיפול . לטיפול פסיכולוגי ממושך

קודם כל : והעבודה על עצמי הבנתי כמה דברים
. הבנתי שהמיניות שלי מזיקה לעצמי ולגברים שלי

- הגישה המינית שלי הייתה אגואיסטית ונצלנית 
המין נבע אצלי מהראש . בלי שום מעורבות רגשית

זה היה הכלי שלי להתמודד עם . ולא מהלב
במקום ליהנות באמת ממין . הטראומה של מות אחי

לא . הפכתי את הדבר היפה הזה למשהו טכני וקר
פלא שלא יכולתי להרשות לעצמי להיפתח מבחינה 

דבר נוסף שלמדתי הוא . רגשית ולהתאהב בגברים
לחשוף רגשות ולקבל את העובדה שאני אנושית 

אני . היום אני לא מתביישת במי שאני. וחלשה
- יודעת שאני לא אטומה ושיש בי המון רגשות 

. ולכן אני לא מסתירה אותם עוד
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הקשר . לפני כשלוש שנים פגשתי גבר בן גילי
זה היה , הפעם. התפתח באופן איטי וחברי מאוד

כשהגענו למיטה בפעם . קשר נכון ולא קשר נצלני
כבר הכרנו אחד את השני קרוב לשלושה , הראשונה

, לא ידעתי למה לצפות בפעם הראשונה. חודשים
דבר אחד . כמו בתולה, אבל הייתי מאוד נרגשת

עם הגבר הזה אני מרגישה בטוחה - ידעתי כל הזמן 
לא כפה את עצמו ולא , הוא לא לחץ עליי. להיפתח

הוא לא רק היה חבר אמיתי . חיפש רק את הסקס
ידעתי שאני באמת . היה בו משהו נוסף, ודואג

, היה בינינו אמון טבעי ועמוק. יכולה לבטוח בו
בפעם הראשונה בחיי . הרבה מעבר לעוד חברות

אתו . מצאתי גבר שנמצא בדיוק בגובה העיניים שלי
. לא היו לי לא רגשי עליונות ולא רגשי נחיתות

 
מה שקרה בפועל היה מעל ומעבר לכל מה 

שקשה , כך פשוט-זה היה דבר כל. שיכולתי לדמיין
אבל לא במובן , זה היה מין חופשי מאוד. להאמין

דווקא מבחינה זו היה . של תנוחות או משהו כזה
אבל מה שהרגשתי במהלך האקט . מאוד שיגרתי

בפעם הראשונה , קודם כל. היה מפתיע בעוצמתו
שלא , כך-זה היה חזק וברור כל. ידעתי שאני גומרת

דבר . יכולתי בכלל לחשוב שאולי זה לא קורה לי
אבל , נוסף שקרה הוא שהמון רגש יצא החוצה

כאילו פרקתי מתוכי את . בצורה עדינה ועמוקה
כך -שאריות הכאבים הרגשיים שצברתי במשך כל

הרגשתי שאני מרפאת את הכאב . הרבה שנים
כששכבתי עם הגברים הזרים הרבים , שחשתי

יכולתי להרגיש את מה שלא נתתי . בצעירותי
כשכל הגברים הזרים האלה היו , לעצמי להרגיש

. בתוך גופי הרגיש, בתוכי
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- ובעיקר , מקרבת, זו הייתה חוויה משחררת

הוא . היה עדין ומבין מאוד, בן הזוג שלי. מרפאת
מתברר . אלא גם על עצמו, אבל לא רק עליי, בכה

ודרך המין , שהוא חווה התעללות מינית בילדותו
כיום הקשר . והשיחות בינינו הוא חשף את זה

אני מרגישה . בינינו הוא קרוב ואמיתי מאוד
. וגם הוא מרגיש רגוע ומשוחרר ִאתי, חופשייה אתו

כי הוא אוהב אותי כמו שאדם , הוא לא מכור לי
בניגוד לגברים אחרים . בוגר ואמיתי מסוגל לאהוב

שהסקס אתי היה מוציא אותם - שהייתי אתם 
מדעתם ומסיט אותם ממסלול החיים היציב שלהם 

. הוא רק מתחזק ומתמקד עוד יותר. אתו זה שונה- 
כשאנחנו יחד הוא מצליח לשחרר את הבעיות 

וכך הוא נעשה קל יותר - הלוחצות שלו בעזרתי 
מבחינה נפשית להתמודד עם הבעיות החדשות של 

. היום יום
 

לראשונה בחיי אני מרגישה כלפי גבר שילוב מתוק 
היכולת שלי לקבל אותו . של תשוקה וחמלה גדולה

לא רק עם רגש כבוש הקבור עמוק בפנים אלא עם - 
- יכולת לבטא את הרגש הזה בגלוי ובחופשיות 

הביאה אותי לפסגות רגשיות ומיניות שלא פיללתי 
. ואני אסירת תודה לו על כך, להן

 
סיפור ההצלחה שלי הוא קודם כל תוצאה של 

אני יודעת שאם . העבודה הקשה שעשיתי על עצמי
לא - לא הייתי עוברת את התהליך שלי עם עצמי 

וגם אם הייתי פוגשת . הייתי פוגשת את הגבר שלי
הוא הגיע . הייתי הורסת אותו מהר מאוד- אותו 
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כשהייתי בשלה , אליי בדיוק בזמן הנכון מבחינתי
". אינטימי ואמיתי, ומוכנה לקשר רגשי
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-  ספורה של שירן 

  :היכולת ליצור שותפות אמיתית
" כיצד הגעתי להרמוניה עם בעלי"

 

אני - את כל ההחלטות החשובות בקשר עם בעלי "
תכנון , רכישת הבית: הייתי זו שקיבלתי והובלתי

הכל אני . התקציב המשפחתי והחופשות, הילדים
כי כל האחריות הזו , וזה הקשה עליי מאוד, קבעתי

השקעתי המון אנרגיה . הייתה גדולה ומלחיצה
בדחיפת הרעיונות שלי ובשכנוע בעלי להסכים 

. להם
 

בעלי אף פעם לא היה באמת - באיזשהו אופן 
אני הייתי . מרוצה או שלם עם ההחלטות שלי

ולא ראיתי מספיק , עסוקה מידי בקבלת ההחלטות
נכון שבסופו של דבר הוא . את הצרכים של בעלי

אבל הוא לא , תמיד שיתף פעולה עם היוזמות שלי
ולפעמים אפילו גילה חוסר , היה מאושר מכך

האושר שלו היה פחות חשוב , בזמנו. שביעות רצון
בעיני מאשר עצם העיקרון שצריך לבצע דברים 

לעתים הופתעתי מעוצמת . במהירות האפשרית
ההתנגדות שלו לדברים שאני הובלתי או שהיו 

' מחזיר לי'הרגשתי כאילו הוא . חשובים לי
וזה לא היה מגיע לי כי אני הייתי , ומתחשבן איתי

. זו שלקחה על עצמה המון אחריות
 

רק כשהגענו לכמה משברים חריפים בנישואים 
אולי כלפי חוץ זה . ראיתי את גודל השבר- שלנו 

אבל אני הבנתי שבפנים , כך-לא נראה משמעותי כל
לא רציתי ללכת בנתיב . המרחק בינינו הולך וגדל
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כי ידעתי שבלי לשים לב אנו עלולים למצוא , הזה
. את עצמנו ממש משני צדי המתרס של הקשר

 
הבנתי שאני , בעקבות מספר פגישות עם מטפל

הטעות . מחמיצה את השותפות הרגשית עם בעלי
שלי הייתה שבמסגרת השותפות שלנו לא נתתי 

זו הסיבה . לבעלי לבטא את הצד שלו ביחסים
זה חרה לו וכאב . שהוא חש לא מעורב במה שקורה

למרות שבשורה - לו שלמעשה אני הבוסית בבית 
הבעיה הייתה שזה היה . התחתונה הוא רצה בזה

הוא הרגיש שאני דוחקת אותו . גלוי ובוטה מידי
והוא ראה את עצמו ככישלון ואת , מכל תפקידיו

מה שהוא רצה , למעשה. תרומתו הזוגית כשולית
. היה לתרום יותר לשותפות שלנו

 
החלטתי לשנות את הגישה הבסיסית שלי לשותפות 

וניסיתי קודם כל , ריככתי את הטון. עם בעלי
. להתחשב בתפקיד הגברי שהוא היה זקוק למלא

. הגישה העדינה והחכמה הזו עשתה את שלה
הרגישות שהפגנתי כלפיו הביאה אותו למעורבות 

הוא אמר לי . גדולה ביותר ברקמת היחסים בינינו
אלא , שהוא מרגיש שלא רק שאני סובלנית יותר

שאני משדרת לו שאני סומכת עליו כשותף אמיתי 
הוא קיבל מוטיבציה - ככל שנתתי בו אמון . בקשר

הוא היה מעורב הרבה . גדולה יותר ליזום ולשפר
בעצם הוא זה שהיה - יותר בקבלת ההחלטות 

. הראשון שמביא את הדברים לשולחן המשותף
 

היא העובדה שלמעשה , מה שמצחיק בכל העניין
. שום דבר יסודי לא השתנה ביחסי הכוחות בינינו

אבל הכל השתנה מבחינת רוח הדברים והאווירה 
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בעלי יודע שאני היא זו שמובילה , גם היום. הזוגית
אבל היום הוא גם יודע שאני לא אפלוש . וקובעת

אולי הסיבה המרכזית שאני לא . לתפקידו המוביל
היא העובדה שבאמת - אעשה דבר כזה היום 

ליצור לעצמי , באמצעות ההתחשבות שלי, הצלחתי
. אינני רוצה את כל האחריות לעצמי. פרטנר אמיתי

אני זקוקה לבעלי שיסייע בדברים שבהם הוא טוב 
ואת זה אני יכולה לעשות רק כשאני שומרת . ממני

על הגבולות שלי ומעניקה אמון לתפקידו כגבר 
. בעל יוזמות משלו

 
מרבית היוזמות הגלויות שלו הן , באופן מוזר

מספיק שאני . למעשה פרי יוזמה שקטה קודמת שלי
ואחרי כמה , חושבת על דבר מסוים שצריך לעשות

ביני . שהגיע זמנו' חדש'ימים בעלי בא אליי ברעיון 
-לבין עצמי אני שמחה ומאושרת שמצאתי דרך כל

כך פשוטה ונינוחה להפעיל דברים ולגרום להם 
בלי שאצטרך להיות מעורבת בהם יותר - לקרות 

בעלי מאושר אף הוא מהתפקיד המכובד . מדי
וזה שינה אצלו את כל - שהוא קיבל כגבר 

הוא מרגיש שהוא היוזם . המוטיבציה הזוגית
למרות שלמעשה רוב הדברים , והדוחף של דברים

היום . הם פרי מחשבה או הרגשה פנימית שלי
. ההרמוניה ששוררת בינינו היא מפתיעה באיכותה

במאמץ כל כך , לא חשבתי שניתן להגיע לדבר כזה
- ברגע שהורדתי את הכוחניות שבי . קטן מצדי

הסתבר לי שלמעשה לי ולבעלי יש בדיוק את אותו 
".   הראש
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-  סיפורה של אורה 

: חזרה בשאלה כאקט של תשובה אמיתית
" כיצד למדתי להעריך את כל מה שהיה לי"

 

היה לי - לפני שפגשתי את החבר האחרון שלי "
ומאוד ' הייתי מורה לכיתות ד. בעצם הכל בחיים

היחסים עם ההורים שלי . אהבתי את העבודה שלי
ואהבתי להיפגש עם חבריי ועם , היו מצוינים

היה לי כל מה שהייתי , למעשה. חברותיי הטובים
ואז פגשתי . חוץ מאהבה וקצת ריגוש- זקוקה לו 

, אהבתי אותו. וחיי השתנו לחלוטין, את אלי
מרוב . האמנתי בו והשתוקקתי אליו בכל נימי גופי

, שהייתי מאוהבת בו ניתקתי את עצמי מהמשפחה
. הוא הפך להיות כל עולמי. מהקריירה ומהחברים

. חשבתי שאני לא זקוקה לשום דבר אחר בנוסף לו
האמנתי שהאהבה בינינו תספיק לפצות אותי על כל 

.  הקורבנות שהקרבתי למענה
 

, הוא בגד בי. הדברים השתבשו בינינו, לרוע מזלי
כל פעם מחדש הוא . שיקר לי וגנב ממני כספים

היה לו מין - הצליח לשכנע אותי שאחזור אליו 
, הייתי כמו עיוורת. הוא שלט בי. כישוף כזה עליי

אחרי שנתיים יחד . והלכתי אחריו בעיניים עצומות
הייתי מוכנה לעשות הכל בשביל . החלטנו להתחתן

לא עניינה אותי הידיעה שחיינו . להתחתן אתו
כך רציתי אותו -כל. ימשיכו להיות גיהינום

שחשבתי שההישג הכי גדול שלי יהיה לכבול אותו 
זה היה כבר . הוא נעלם- אבל ביום החתונה . אליי

ותקופה ארוכה , התמוטטתי. יותר מידי בשבילי
. שרויה בדיכאון עמוק- הייתי בבית סגורה בחדר 
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חברה , כשכבר לא ידעתי מה לעשות, אחרי זמן קצר
שפגשתי במקרה אמרה לי שיש טיול לצפון 

והזמינה אותי להצטרף לסמינר חזרה בתשובה 
הייתי מיואשת ואדישה והרגשתי . שהתקיים שם

ואז קרה - נסעתי ִאתה לשם . שאין לי מה להפסיד
כאילו הכל הסתדר אצלי , לי משהו מוזר בתוכי

ולכן החלטתי לחזור , ייחסתי את זה לדת. במקום
והדת סיפקה - רציתי משהו בטוח וסגור . בתשובה

וודאות , ביטחון, חיפשתי אמינות. לי את זה בשפע
, וחום של אנשים טובים שלא יפגעו או יתעללו בי

. ומצאתי את החממה העוטפת הזו בעולם הדתי
שעם המשפחה והחברים הקשר הרופף , כמובן

. נותק סופית
 

והתחלתי , כעבור זמן קצר עברתי למדרשיה בצפת
בבקרים למדתי במדרשיה ולפנות . ללמוד ולעבוד

שנתיים קיימתי סדר חיים . ערב ניקיתי בתים בעיר
והפכתי , התקדמתי בלימודי הדת והמצוות. מאורגן

הרבנית במדרשיה הציעה לי מספר . בשלה לשידוך
- הפגישו ביני לבין שניים מהם . שמות של בחורים

.  אבל הם לא מצאו חן בעיני
 

יצאנו . את הבחור השלישי חיבבתי מהרגע הראשון
קבענו גם . מספר פעמים ואז החלטנו להתארס

בדקה , למרבה האירוניה, אבל. מועד לחתונה
לא . התשעים הודעתי לכולם שאני מבטלת הכל

יכולתי להתמודד עם הטראומה שהייתה לי בעבר 
פתאום כל הבלון החמים . עם החבר האהוב שלי

הבנתי שלא . והבטוח שבניתי סביבי החל לקרוס
עשיתי בעצם שום דבר כדי להתמודד עם מה שקרה 

- העובדה שביטלתי את החתונה ברגע האחרון . לי
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בדיוק כמו שהחבר שלי עשה לי שלוש שנים קודם 
.  הכתה אותי בתדהמה- לכן 

 
על החיים שלי  , נכנסתי להמון מחשבות על עצמי

בסופו של דבר החלטתי ליצור קשר עם . ועל הדת
חיפשתי את החום האמיתי של המשפחה . ההורים

כי נורא פחדתי , אבל זה היה מאוד הדרגתי. שלי
לא הייתי בטוחה שהם ירצו . וגם התביישתי בעצמי

בהתחלה דיברתי אתם בטלפון . לקבל אותי חזרה
ובסוף אפילו באתי . כך יותר-אחר, פעם בשבועיים

אחרי חודש נשברתי והחלטתי לעזוב את . לבקר
רציתי חיבוק חם מאימא . צפת ולשוב לבית הוריי

אימא ואבא קיבלו אותי באהבה וסידרו לי . שלי
במקביל חידשתי את הקשר עם . מקום עם פרטיות

כך -אחרי תקופה כל. חלק מחבריי הישנים והטובים
הרגשתי . ארוכה של סבל הרגשתי שוב מאושרת

, שהחזרה בשאלה היא החזרה האמיתית בתשובה
כי הפעם חזרתי למקום הטבעי שממנו יצאתי למסע 

.  המסוכן שלי
 

אני מלמדת היום . אחרי כשנה חזרתי לתפקוד מלא
אני , בנוסף. אני מחנכת של כיתה- בבית ספר תיכון 

בתקווה שיום אחד - לומדת בקורס לניהול מורים 
הקשר עם הוריי . אוכל להגיע לדרגת מנהל בית ספר

ואני אוהבת אותם יותר מאי , חזר להיות מצוין
במיוחד אני מעריכה אותם על הסבלנות . פעם

וההבנה העצומה שבה הם קיבלו את צעדיי 
.   הנואשים והקיצוניים

 
הרסתי . כיום אני יודעת להעריך את כל מה שהיה לי

לאחר . את כל חיי בשביל אהבה עיוורת והורסת
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ביטלתי חתונה והרסתי את הבחור החרדי , מכן
כנקמה לא מודעת בגבר שנטש - שהיה מאורס לי 

אבל היום אני אסירת תודה . אותי מתחת לחופה
, זה נראה לי לא אמיתי בכלל. שיצאתי מהסרט הזה

כאילו זה מעולם לא קרה לי אלא . כל מה שעברתי
לא . לאיזה בחורה שנכתבה עליה כתבה בעיתון

וזה , אנחנו יוצאים כחודש. מזמן הכרתי בחור נחמד
הוא . הוא נחמד ומצליח ואמין. כיף להיות אתו

אני מקווה . הגבר הטוב ביותר שהיה לי עד היום
אני מרגישה מאוד מבוגרת . שהכל יתנהל כשורה

עכשיו אני רוצה . עברתי המון. היום בפנים
אני . אני רוצה ילדים ומשפחה. להתמסד ולהירגע

לא אתן . רוצה לטפח את מה שיש לי ולשמור על זה
". יותר לאף אחד לקחת ממני את עולמי
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: סוף דבר
הבחירה הבונה של האישה ההורסת 

 

 
בשער הראשון של הספר התייחסתי ליכולתה של 

זאת . אישה הורסת להתחבר לצידה הנשי והרך
- בעיקר על ידי לימוד והפנמה של מודל נשי חיובי 

בשער השני הדגשתי את . אישה חכמה ובונה
יכולתה של האישה ההורסת להתחבר מחדש לרגש 

ידי נדיבות ונתינה לגבר שהיא -זאת על. ולהגיון
אך חוששת לבטא זאת , באמת אוהבת עמוק בפנים

הבחירה . בגלוי מפחד שיהיה בכך אות לחולשתה
הבונה של האישה ההורסת לשוב להרגשה של 

: בשני מישורים, ביטחון ושייכות נעשית אם כן
המישור הראשון הוא בחירה בשורשיה הנשיים 

המישור השני . ובזהותה המשפחתית האוטנטית
הוא בחירה לבטא את אהבתן לגבר שלהן בגלוי 

.  וליצור עמו יחסי אמון ואינטימיות, ובנדיבות
 

השיבה לשורשים הנשיים והמשפחתיים 

 
במישור זה הבחירה הבונה של אישה הורסת היא 

כוחנות , בדידות, במקום תלישות: פשוטה וברורה
בנשיות , במשפחה, ופחד היא בוחרת בשורשים

יצר החורבן של האישה ההורסת נובע . וברכות
בתוך עצמה - ביסודו מתלישות ומבדידות רגשית 

אישה הורסת היא בדרך . אך בעיקר עם משפחתה
המחפשת , כלל אישה פצועה וחסרת שורשים

באופן נואש את הביטחון הבסיסי שנגזל ממנה 
החולשה . דווקא כמה שיותר רחוק ממשפחתה
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והבלבול שלה הם שהופכים אותה למסוכנת 
. אלא בעיקר לעצמה, לא רק לאחרים- והרסנית 

 
במהלך הספר הראיתי את כשלון היחסים של אישה 

עתה ברצוני לנצל . הורסת עם אביה ועם אימה
ולפנות באופן אישי לאישה , הזדמנות מיוחדת זו

בודדה ואבודה , המרגישה עמוק בתוכה תלושה
הדרך : בשל יחסים לא בריאים עם משפחתה

האמיתית היחידה שמסוגלת לעורר בתוכך הרגשה 
של שייכות וביטחון היא טיפוח מחדש של 

היי קשובה . שורשייך הרגשיים והמשפחתיים
שובי . אל תישארי בקור שבחוץ. לנשיותך וללבך

לאחיות ולכל אלה , לאחים, הביתה לאימא ולאבא
שאוהבים אותך ורוצים בכל ליבם לעזור לך ולחזק 

אל תחששי . אל תפחדי להודות בחולשותייך. אותך
בושה , זו אינה השפלה. לשתף פעולה עם משפחתך

את תזכי להערכה , להפך. או פחיתות קומה מצדך
כי רק אנשים אמיצים , גדולה ולכבוד אמיתי מצדם

.  ובוגרים מסוגלים לכך
 

, אל תצאי לָגלּות רחוקה ככל האפשר ממשפחתך
" משפחה"ואל תנסי להחליף את המשפחה שלך ב

כי הורייך הם השורשים האוטנטיים - אחרת 
רק דרכם תוכלי לצמוח ולהתחזק . היחידים שלך
אל תזיקי ותכאיבי לעצמך שוב , לכן. מחדש באמת

כדי שגם , החליטי שאת רוצה לעזור לעצמך. פעם
אף אחד לא יכול . המשפחה שלך תוכל לעזור לך

זו הבחירה . זו הבחירה שלך. לכפות עלייך דבר
. והיא נמצאת כולה בידיים שלך- הבונה שיש לך 

את תזכי מהורייך ליד - אם רק תושיטי את ידך 
לחום אמיתי ולהדרכה הברורה , תומכת ומבינה
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תני . היי אמיצה. כך כמהה אליה-שאת בעצם כל
אל תחמיצי את ההזדמנות היקרה הזו . אמון בעצמך

להיות אישה הנטועה באמת בקרקע משפחתית 
עשי צעד נועז קדימה בשביל . פורייה ושופעת רגש

כדי שתוכלי - לא בשביל אף אחד אחר - עצמך 
לחיות בשלום בתוך עולמך הפנימי ולבנות יחסי 

. אמון ואהבה גם עם משפחתך
 

 השיבה לאהבה גלויה ואינטימית עם גבר
 

גם במישור זה הבחירה הבונה של אישה הורסת 
במקום ללכת כנגד הגבר : היא פשוטה ועקרונית

שלה ולהילחם בו על השליטה הגלויה בקשר היא 
פחד , בוחרת להתמסר לו וללכת אחריו ללא חשש

הקושי המרכזי בבחירה זו נובע . או תחושת קורבן
כמובן מהחשש של אישה הורסת שאם הגבר יהיה 

היתרון היחסי של , זה שיוביל את הקשר בגלוי
גישה זו היא אכן . הגבר יצביע כביכול על נחיתותה

שוויונית , ונראית על פניה כנכונה, שובת לב
גישה כזו היא מדומה , אולם למעשה. ומוצדקת
בדרך זו אישה מחמיצה את היחסים . ומוטעית

שם , הפנימיים והאינטימיים בינה לבין הגבר שלה
.  היא בעצם המובילה האמיתית מאחורי הקלעים

 
אילו התבקשתי לתאר בצורה פשוטה את היחסים 

לגבר שלה " אישה בונה"השלמים והבונים שבין 
סוד ההצלחה של היחסים הזוגיים : הייתי אומר כך

של אישה בונה נובע לא רק מאיכות היחסים 
- ובעיקר - אלא גם , הגלויים שבינה ובין הגבר

מהיחסים הפנימיים והסמויים שבין הגבר שבתוכה 
" אישה"בתוך כל גבר שוכנת גם . והאישה שבו



 
 
 

272 

" גבר"כפי שבתוך כל אישה חבוי גם , פנימית
, האישה שבגבר היא עדינה. דומיננטי ומוביל

. מקבלת וסופגת הרבה יותר מכל אישה, רגישה
, בדיוק באותה הצורה הגבר שבאישה הוא תקיף

לכן כאשר . מוביל ומנהיג הרבה יותר מכל גבר
יוצרת זוגיות משותפת והרמונית עם " אישה בונה"

היא למעשה מנהלת עמו שתי מערכות יחסים - גבר 
מערכת יחסים חיצונית ומערכת : הפוכות ומקבילות

.  יחסים פנימית
 

במערכת היחסים החיצונית היא מניחה לגבר להיות 
לעומת זאת במערכת היחסים הפנימית . המוביל

. הגבר שבה הוא זה המוביל את האישה שבו
נובעת " האישה הבונה"ההצלחה הזוגית של 

מהיכולת שלה לקיים בצורה מאוזנת ומשלימה את 
כך - שתי מערכות היחסים המקבילות הללו 

. שהשוויון המהותי והעמוק בינה ובין הגבר יישמר
כאשר אישה מאפשרת את ההובלה הגלויה של 

אך במקביל מקפידה על ההובלה הסמויה , הגבר
שלה בתוך מערכת היחסים הפנימית היא בונה את 

: היחסים הזוגיים על בסיס של שוויון עמוק ושלם
אלא גם , הגבר לא רק מוביל ומנהיג אותה בגלוי

תומך בה ומעודד אותה על ידי , קשוב אליה
, והאישה עצמה אינה רק מבינה. שבתוכו" האישה"

אלא היא גם מפעילה , תומכת ומקבלת את בן זוגה
" הגבר"ומכוונת אותו בצורה סמויה על ידי 

.  שבתוכה
 

אישה הורסת היא אישה התופשת , למרבה הצער
את היחסים הזוגיים שלה עם גבר רק בצורתם 

וכך היא מחמיצה את מערכת היחסים , החיצונית
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החמצה זו היא שגורמת לה . הפנימית עם הגבר
שההובלה הגלויה של הגבר - בטעות - לחשוב 

למרות שבעצם , משפילה אותה ובאה על חשבונה
ההובלה הגלויה של הגבר רק מחזקת את כוחה 

אישה שאינה . להוביל את הגבר באופן סמוי
מגלה במשך - מאפשרת לגבר להוביל אותה בגלוי 

הזמן שהיא מאבדת גם את יכולת ההשפעה 
מכיוון שהיא גורמת לו , הפנימית שלה על הגבר

לחשוש ממנה , להתרחק ממנה מבחינה רגשית
לעומת זאת אישה שמעניקה לגבר את . ולהתנכר לה

ההרגשה שהוא מוביל בגלוי מקרבת את הגבר 
אליה ומחזקת אגב כך את יכולתה הרגשית להשפיע 

.  עליו ולהוביל אותו מבחינה פנימית
 

- כשמדברים על הצורך בשוויון בין גברים לנשים 
הכוונה היא דווקא לשוויון מהותי ומשולב הן 

ולא להשוואה , במישור הגלוי והן במישור הסמוי
טכנית ומלאכותית בין האישה לגבר במישור 

- השוויון המהותי והכפול בין הגבר . החיצוני בלבד
לרבות - ובין האישה , לרבות הרובד הנשי שלו

הרובד הגברי שלה הוא היחיד היוצר ביניהם שוויון 
רק בגישה . איזון אמיתי והרמוניה מרגשת, עמוק

כזו ישנה אפשרות ממשית שהגבר והאישה יתאחדו 
וזאת בשל החיבור - לכדי צוות מגובש ומלוכד 

.  החיצוני והפנימי ביניהם גם יחד
 

שכל עוד אישה הורסת מתחברת , מיותר לציין
לא רק - בעיקר לרובד הגברי החיצוני שלה 

אלא שהיחסים הסמויים , שנשיותה מוזנחת
והרגשיים שלה עם גברים מדרדרים ונהרסים פעם 

אחר פעם בשל מאבקי שליטה בחלק הגלוי של 
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רק כאשר אישה הורסת אמיצה . מערכת היחסים
דיה לחשוף את צידה הנשי במערכת הזוגית הגלויה 

שבתוכה שב למקומו הטבעי במערכת " גבר"גם ה- 
. הפנימי והנסתר, המוביל השקט: היחסים הסמויה

וכך דווקא ההובלה הגלויה של הגבר מאפשרת 
המכוונת את מערכת , "יד הנעלמה"לאישה להפוך ל

.  מיומנת ואוהבת, היחסים הזוגית ביד בטוחה
 

לסיום  

 
בספר זה ניסיתי להעביר מסר של הבנה ושל פיוס 

כמו . בתוך עולמה השסוע והעוין של אישה הורסת
כן דיברתי על חזון של אהבה ואופטימיות ביחסיה 

בחירתה . המשפחתיים ובקשר הזוגי שלה עם גבר
הבונה של האישה ההורסת לאחות את עולמה 

הפנימי הקרוע היא זו שתשיב לה מחדש את כוחה 
אין זה . הבונה ואת בטחונה העצמי כאישה וכאדם
נשים . סוד שאהבה היא אומנות קסומה ומופלאה

, שלומדות את אומנות האהבה באמצעות רצון טוב
שיתוף פעולה וקירבה אינטימית להורים שלהן 

מוצפות באושר - ולגבר שאותו הן בחרו לאהוב 
אני מקווה שהצלחתי . ושמחה כל בוקר מחדש

להאיר את עיניהן של אותן נשים שעדיין נמצאות 
. מרחק פסיעה אחת מפלא טבעי זה
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,  הוא חוויה חזקהאישה הורסת- אישה בונה הספר 
מרגשת ומעוררת מחשבה עבור כל אישה השואפת 

.  לבנות את עצמה דרך זוגיות תומכת ואוהבת
 

הקריאה בספר היא למעשה יציאה למסע התבגרות 
והיכרות עצמית עמוקה של אישה עם כוחה הנשי ועם 

אך לעתים גם , בכתיבה חדה ומדויקת. חוכמתה הרגשית
נוטל המחבר את הקוראות היישר - כואבת ומצמררת 

.  לתוך עולמן הפנימי השסוע והעוין של נשים הורסות
 

 הוא תוצר של חקירה מקיפה אישה הורסת- אישה בונה 
משובצים בו . ורחבת יריעה של המחבר עם נשים רבות

סיפורים אמיתיים רבים של נשים בונות ושל נשים 
מעמיקה וחושפנית דן המחבר , בצורה נועזת. הורסות

: ובהם, במגוון גדול ומרתק של עניינים נשיים
 

 הנחש בסיפור גן העדן כמשל לכוח ההרס של נשים 
החיובי " כוח הנשי" הבחירה של נשים בונות ב
 גבר חזק" החיפוש הנואש של אישה הורסת אחרי  "
 הסיבה לשתיקת הגברים במחיצת אישה הורסת 
 מקורות הדיכאון של נשים הורסות 
 מלחמות הקנאה והשליטה בין אם קרה ובת חלשה 
 האישיות הלא יציבה והפצועה של אישה הורסת 
 סינדרום קינאת הפין כאקט נקמני של הרס גברים 
 שיבתה של אישה הורסת לאינטימיות הרגשית שלה 
   עצות מעולמן הרגשי של נשים חכמות ובונות 
סודות מחייהן של נשים שבנו קשר זוגי מוצלח עם גבר  

 

זהו ספרו השלישי . הוא סופר ומשפטן, יואב ברנזון ,המחבר

אהבה "וכן " לגעת בחופש" - ספריו הקודמים. היוצא לאור

עוסקים גם הם בזהות עצמית וביחסים שבין גבר - " אלכימית

ולעניין רב באמצעי התקשורת , ספרים אלה זכו להצלחה. ואישה
 .ובקרב הציבור
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