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מדי פעם קטעתי את סיפורם ושאלתי שאלה 
שקצת החזירה להם את הגעגועים לטוב שהיה 
ביניהם - על תקופת החברות בתיכון או איפה 
שירתו בצבא, והם ענו כמי שמתרפקים בגעגועים 
על זיכרונות מרגשים. בהמשך שאלתי כל אחד מהם 
בנפרד מה חיבר ביניהם ומה הכי אהבו אחד אצל 
השני והם סיפרו וסיפרו. המשכנו בשיחה ולאט־לאט 
האווירה נעשתה נעימה יותר, תווי הפנים התרככו 

ומדי פעם עלה חיוך על השפתיים.
פתאום שאל אותי אמיר שאלה מפתיעה: אם 
אני מאמינה שיש סיכוי לזוגיות שלהם. כאישה 
דתייה, עניתי שאני מאמינה בכל אחד שמבין את 

המקום והתפקיד שלו בזוגיות ושזה תלוי בהם.
אמרתי להם שאני יוצאת מהחדר למספר דקות 

ושיחשבו מה הם מחליטים.
כשחזרתי לחדר הם הודיעו לי שהם מחליטים 
לתת הזדמנות נוספת לקשר ולהגיע מדי שבוע 
להדרכה. ההחלטה שלהם מאוד ריגשה אותי, ואף 
איפשרתי לעצמי להזיל דמעה כשאמיר התקרב 
לדינה ונשק על ראשה והיא התמוגגה. הם יצאו 

־מהמפגש שלובי זרוע, והיום הם מגיעים אחת לשבו
עיים להדרכה, עוברים תהליך מדהים ומרגש עם 
עליות ומורדות, אבל ברוך השם הם כבר במקום 

אחר לגמרי, והם חושבים להתחתן שוב כדי לחיות 
בקדושה וטהרה, והבעל מעוניין בילד נוסף.

רחלי ואוהד נפרדו בגלל הדת 
וחזרו זה לזה בזכות האהבה

משתפת: סיגל דראל, יועצת זוגית 
ומשפחתית, מאמנת ומנחת קבוצות

רחלי ואוהד הכירו דרך חברה משותפת, שחשבה 
שהם מאוד מתאימים. כשהתחילו להיפגש 

־התברר שהפער ביניהם גדול ושהש
קפת העולם שלהם שונה. רחלי 
שומרת שבת מבית דתי ומאוד 

־חשובה לה המסורת, ואוהד, לדב
רי רחלי, הוא "אפיקורס מצוי". אך 
בכל זאת משהו טוב קרה ביניהם 
ולכן המשיכו להיפגש. בערבי שבת, 

כשכולם היו נפגשים עם בני הזוג 
־שלהם ויוצאים לבלות, אוהד חש בדי

דות ותסכול על כך שלא מתאפשר לו 
להיפגש עם זוגתו. הקשר נמשך למרות הפער, אך 
עננה העכירה על היחסים. לאחר התלבטויות רבות 
הם החליטו להיפרד עם הרבה כאב וללא כעס. 

־לאחר שנה קיבלה רחלי הזמנה לחתונה של החב
רה שהכירה ביניהם. היא הגיעה בגפה וכמהה לפגוש 
שם את אוהד, וכך קרה. הם דיברו בפתיחות על כך 
שקשה להם להמשיך הלאה והעלו את הסיבות לכך 
שהכל נגמר. ללב יש חוקים משלו והקשר חודש 
שוב. האהבה פרחה, הרצון לגשר על הפערים היה 
גדול, וכחלק מהחיפוש אחר פתרון הם שקלו לעבור 
לגור יחד, למרות התנגדות הוריה של רחלי, כדי 
שיוכלו לבלות את השבתות יחד. אך למרות כל 
זאת, הם הרגישו שמופעל עליהם לחץ 
גדול וגם ההורים התערבו והם נפרדו 

שוב.
משפחתה של רחלי דחקה בה 
להכיר בחורים דתיים, ולא רחק 

־היום ורחלי הכירה בחור דתי רצי
ני ולאחר פחות משנה נישאה לו. 
בתוך תוכה היא ידעה שאין לה 

־בנישואיה את הקשר המיוחד והעו
צמתי שחוותה עם אוהד. במהלך שנת 
הנישואים הראשונה היא חשה בדידות בקשר, 
והרגישה ממורמרת שהקשיבה לכולם ושוויתרה 

־בקלות על הזוגיות עם אוהד. היא הרגישה שפיס
פסה את הנשמה התאומה שלה, ובשלב מסוים יצרה 

קשר עם אוהד. בשלב הזה נכנסתי אני לתמונה. 
־היא פנתה אליי לייעוץ ובשלב מוקדם מאוד הצט

רף גם אוהד וכך הטיפול הפך לזוגי ושניהם יצאו 
למסע משותף. זיהינו את הצרכים ואת הדפוסים 
וגילינו כיצד הם משפיעים על החיים שלהם ולמה 
הם זקוקים כדי שאהבתם תוכל להתממש. היה ניתן 

־לחוש את האהבה והרצון להיות יחד, וזה זוג שמל
ווה אותי שנים במחשבותיי. היום הם נשואים והורים 

לשלושה זאטוטים".

לעינת ולאודי היה הסכם 
גירושים חתום, אבל רגע 
לפני הרבנות הם הצליחו 

לתקשר זה עם זה
משתפת: סיגל גשורי, יועצת זוגית, 
מייסדת  sol embassy, בית ספר 

לאהבה ביפו
אודי, גבר בשנות ה־30 לחייו, פנה אליי וסיפר 
שקרה לו דבר שתמיד קורה אצל זוגות. הוא טען 
שאשתו עינת התאהבה בו כי היה גבר 
מהדור הישן שרוצה לפרנס ורוצה 
אישה ששמה את הבית והמשפחה 
לפני הקריירה, ועכשיו זה בדיוק 

מה שהיא שונאת אצלו.
הוא סיפר לי, בבהלה ממש, 
שביום קודם היא הזמינה משטרה 
ואיימה שתפתח לו תיק על אלימות 
וצו הרחקה אם לא ייצא מיד מהבית. 
בפגישה הראשונה שלנו הנחיתי אותו 
לקחת כמה ימים פסק זמן מהחיים, לנסוע 
לים המלח להירגע, להודיע לילדות ולאשתו שהכל 
בסדר איתו ולהתרחק. הוא התקשה לכבוש את זעמו. 
הוא היה מתוסכל על כך שנתן לה הכל והזכיר כי 
במשבר הקודם עינת הכריחה אותו ללכת לעו"ד 
ולחתום על הסכם גירושים, כשבמשך חצי שנה 
היא ישנה בקומה התחתונה ונעלה את הדלת של 

חדר השינה.
הצעתי לאודי להביא את עינת לפגישה אך היא 
סירבה. הוא שאל איך יוכל להציל את חיי הנישואים 
בלעדיה ועניתי לו שאני לא מאמינה בייעוץ זוגי 
קלאסי של פגישות משותפות עם שני בני הזוג. 
כשמדובר בזוג במשבר אני ממליצה ששני בני הזוג 

יטופלו בנפרד.
־אודי עבר את כל התהליך לבד כשהוא מתגו

רר מחוץ לבית בשלושת החודשים הראשונים. עם 
־הזמן עינת הבינה שהטיפול משפיע על אודי לטו

בה והסכימה שיחזור הביתה, אבל עדיין לא הגיעה 
לטיפול. חצי שנה אחרי תום הטיפול של אודי עינת 
התקשרה וביקשה להגיע גם היא לטיפול אצלי. 
אלא שכשלושה שבועות לאחר תחילתו פרץ ביניהם 
ריב שטותי במכונית בנוכחות הילדות והוא הלך 
והתלקח. עינת הרגישה שאם תמשיך בנישואים 
הללו היא תשמש מודל לא ראוי לבנות שלה. היא 
דרשה לנסוע לרבנות לפתוח תיק והם התקשרו 
אליי מהרכב בדרך לרבנות. מזל שהדרך ממבשרת 

־ציון לרבנות בתל־אביב אורכת מעט זמן, וכך הצל
חתי לשכנע אותם לעצור אצלי בדרך. הפגישה 
ארכה שלוש שעות ובסופה עינת שוכנעה לתת 

הזדמנות נוספת לנישואים ולטיפול.
־תשעה חודשים אחרי, השניים עברו אצלי כשח

זרו מנסיעה של שלושה שבועות לסין במסגרת 
תערוכה מקצועית של אודי והעידו כי הנישואים 
שלהם טובים עכשיו מתמיד. הם לקחו את הסכם 

הגירושים וקרעו אותו בנוכחותי. ¥

מטפלים זוגיים רואים על ספת הטיפולים שלהם הרבה כעס, עלבונות וכאב, אבל לעיתים קורים גם 
ניסים וזוגות שהתרחקו מוצאים את הדרך חזרה זה לזה. לקראת יום האהבה, מטפלים זוגיים משתפים: 

"אלו הפיוסים הכי מרגשים שראינו בקליניקה"
מירי בן־דוד ליוי ׀ איור: גיא מורד
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גיא בגד בדורית ובזכות 
הטיפול הודה והתנצל, והם 

חזרו להיות יחד
משתפת: ורדה רזיאל־ז'קונט, 

פסיכולוגית

"הגיעו אליי גבר ואישה בסביבות גיל 50 
־שנראים מצוין, אבל פניהם היו קפו
צות וכועסות. דורית פתחה ואמרה 
שהיא החליטה להתגרש כי בעלה 
בגד בה ממש מתחת לאף. היא 
סיפרה שעד לפני שנה היחסים 
ביניהם היו נהדרים ולא הייתה 

אישה מאושרת ממנה, אבל לפני 
כמה חודשים הוא עבר לתפקיד חדש 

והיה בלחץ מהשינוי. הוא היה חייב 
לשהות שעות רבות בעבודה, והיא, לדבריה, 

נתנה לו את כל הגיבוי הנחוץ, הקטינה את עצמה 
ואת צרכיה, הייתה לבדה שעות רבות, עד שיום 
אחד קיבלה טלפון מאלמונית שאמרה לה, "בעלך 

בוגד בך. יש לי הוכחות".
היא אמנם טרקה לה את הטלפון, אבל פתאום 

־הבינה בדיוק במי ובמה מדובר, ולמה הוא יצא להלי
כה דווקא בשעות אחר הצהריים הלוהטות בשבת, 
והבינה את האובססיביות שבה לקח את הטלפון 

איתו בטיולים הליליים עם הכלב...
־דורית אמרה לי שנמאס לה. הילדים כבר גדו

לים והיא רוצה להיפרד, לא רוצה לחיות בשקר. גיא 
־נראה סובל מאוד. הוא אמר, "ורדה, תעזרי לי לשכ

נע את אשתי שלא היה שום דבר. ממש שום דבר!"
דורית התרגזה עוד יותר. "אתה עוד מעז לשקר 
לי ככה בפרצוף? להפוך אותי לפרנואידית? ככה 

אתה מזלזל באינטליגנציה שלי?"
־ככל שהשיחה התפתחה ועקבתי אחרי ההתב

טאויות ושפת הגוף שלהם, התחזקה אצלי התחושה 
שדורית לא מדמיינת, ואילו גיא נמצא בעמדת 
התגוננות פתטית. בשלב מסוים קיבלתי החלטה. 
ביקשתי מדורית לצאת מהחדר ואמרתי לגיא, "ברור 

לי שאתה משקר. הסיכוי היחיד שלך הוא לשפוך 
בפני דורית את כל הסיפור. הכל, הכל!!! אתה נמצא 
דקה לפני שעת האפס. בבקשה אל תענה לי עכשיו. 

תחשוב עם עצמך ותחליט".
אחר כך ביקשתי לדבר גם עם דורית ביחידות 
ואמרתי לה, "לדעתי בעלך משקר ואמרתי לו את 
־זה. אבל לדעתי את ממש לא רוצה להת

גרש ממנו. את אוהבת אותו ולא כדאי 
לך לפרק את הבית. תאפשרי לו 

להודות באמת".
קבעתי להם פגישה נוספת כמה 
ובכך נפרדנו.  ימים לאחר מכן 
לפגישה הבאה הגיעו השניים בפנים 
זורחות. גיא שפך הכל והם דיברו 
לילות שלמים. גיא רצה לתקן והיה 
מוכן לעשות הכל בשביל זה. זה היה 
מפגש מאוד מרגש. היה ברור שהם צריכים 
לעבור תהליך, ושדורית עדיין הייתה צריכה עזרה 
כדי להתגבר על הזעם והעלבון ולקחת אחריות על 
השאננות שלה, אבל ניכר שהתקשורת ביניהם 

השתקמה לחלוטין".

 הבעל והאישה חיו כשני 
זרים ובזכות הטיפול חזרו 

לישון יחד
משתף: מתי וינברג, עוסק בייעוץ 

ובטיפול זוגי ואישי
מדובר בזוג בני 35 המתגוררים באזור 

השרון, נשואים שמונה שנים והורים 
לתאומים בני שש.

הגבר עבד בהיי־טק, האישה 
עבדה כמזכירה במשרד אדריכלים 

־ופוטרה. מאז היא לא מצאה עבו
־דה, והייתה שרויה בדיכאון בעק

בות השהייה הממושכת בבית. בעוד 
היא הייתה במשבר, בעלה המשיך 

לעבוד עד שעות מאוחרות, וגם כשחזר 

־הביתה לא היה ביניהם קשר חם וכל אחד היה מתכ
נס בתוך עצמו. הם היו הולכים לישון ולמחרת קמים 

ליום נוסף של שגרה.
בשלב מסוים הבעל התחיל לחשוד שאשתו 
מנהלת רומן. כשהוא בדק בטלפון הנייד שלה הוא 
ראה שיחות נכנסות עם שם של גבר לא מוכר. הבעל 
התייעץ עם חבר וזה האיץ בו לקחת בלש פרטי, 

שאכן בדק ומצא שהאישה בקשר עם גבר נשוי.
הבעל נכנס להלם וחרב עליו עולמו. הוא הגיע 
הביתה והטיח באישה את הדברים. האישה הודתה 
מיד בקשר, ומפה המשבר ביניהם אך העמיק. במשך 
שלושה חודשים הם חיו בניכור מוחלט. בשלב 
מסוים האישה העלתה את הרעיון להתגרש. הבעל 

סירב.
וכך זה נמשך עד שיום אחד הילדים מצאו 

את אמם מוטלת בסלון על הספה. היא 
ניסתה להתאבד על ידי בליעת כמות 

גדולה של כדורי הרגעה.
הבעל לא ידע איך לטפל במצב 
לו לפנות  ונעזר בחבר שייעץ 
לטיפול זוגי, וכך הם הגיעו אליי. 
בפגישות הראשונות בקליניקה 

התקשורת ביניהם הייתה אפסית, 
מלאת כעסים, אכזבות ותסכולים, 

בעיקר מצד הגבר.
היה ברור לי כי עליי לפצח את האטימות 

הרגשית של הגבר, שלא רצה להתגרש אך לא שיתף 
פעולה.

מפנה משמעותי חל בפגישה טעונה 
מאוד, שבה האישה המשיכה לטעון 
טענות קשות כלפי הבעל, והוא 
מנגד היה מכונס ושילב ידיים על 
החזה עד שאמר לפתע כי התנהג 

־כפי שהתנהג כנקמה בה על הבגי
דה. האמירה הזו הביאה להתפרצות 

־רגשות בחדר, ומכאן והלאה הפגי
שות נראו אחרת לחלוטין. לאט־לאט 
התחילה להירקם תקשורת בין בני הזוג 

והבעל החל להגיע הביתה מוקדם יותר ואף חזר 
לישון בחדר השינה הזוגי שלהם. שמונה חודשים 
לאחר תחילת הטיפול התבשרתי כי האישה בהיריון 

וכי חייהם חזרו למסלולם.

אמיר ודינה התגרשו, חזרו 
ורצו להתגרש שוב. פגישה 

אחת אצל המטפלת שינתה 
את כל התמונה

משתפת: אורה כהן, מנחה להורות 
וזוגיות ומכוונת אישית מתוך חיבור 

ליהדות
כשאמיר ודינה, בשנות ה־30 המתקדמות לחייהם, 
הגיעו אליי, אי־אפשר היה שלא לחוש במתח 

ובעוינות שהיו ביניהם.
עצמי  את  שהצגתי  לפני  עוד 
ואמר  אמיר  אליי  פנה  בפניהם, 
שבדרך הם כבר קיבלו החלטה 
להיפרד, והם הגיעו אליי מכיוון 
שכבר קבענו. בעודו מדבר ישבה 

־דינה קפואה במקומה ועיניה אדו
מות מבכי.

אמרתי שאני מכבדת את ההחלטה 
ושאלתי שאלה "תמימה", אם מתאים להם 

לשתף בקצרה מה קרה, אם כבר הגיעו.
הם נענו, ודינה סיפרה שהם מכירים מהתיכון, 
נישאו לפני 15 שנה ונולד להם בן. לאחר חמש 
שנות נישואים הם התגרשו ביוזמת דינה. לטענתה 
אמיר התנהג אליה בחוסר כבוד בנוכחות חברים 
ומשפחתה. היא הרגישה מאוד מנוכרת ולא בטוחה 

־בבית הוריו, ובאופן כללי היחסים ביניהם הידרד
רו עד כדי ריחוק מוחלט, והמצב היה בלתי נסבל 

והשפיע לרעה גם על ילדם.
שנתיים לאחר הגירושים הם החליטו ביוזמת 
דינה לחזור לחיות יחד ללא נישואים. בינתיים נולד 
להם ילד נוסף, אלא שדפוס היחסים חזר להיות 

כשהיה, והבית חזר להיות זירת מתח.

         צילום: אביגיל עוזי

שחר
         צילום: טל 




