חברה

שאלה :כמה גברים גרו־
שים צריך כדי להחליף
נורה אחת?
תשובה :אף אחד .כי הם אף
פעם לא מקבלים את הבית.
ואכן ,עם מות האהבה ותום הנישואים,
בעוד האשה היא שנשארת בבית ,עם היל־
דים ,הספה המרוטה והרדיו הישן ,נאלץ אב
הבית לצרור מטלטליו ,לניילן זיכרונותיו
ולעקור לחיים חדשים.
עד לא מזמן היה הגרוש הטרי אדם בעל
מסלול חיים ברור ,שניהל שגרה ידועה
מראש ,עמוסת מטלות משותפות ,דאגות
מזדמנות ושמחות מתחלפות ,שתידלקו את
כל העסק .הוא מעולם לא פיתח יותר מדי
את המיומנויות החברתיות שלו ,כי ידע שזו־
גתו תהיה זו שתרים טלפון לחברים ותקבע
לשישי בערב .הוא מעולם לא התלבט אילו
כריות לזרוק על הספה החדשה ,כי היא עושה
את זה מצוין יחד עם החברות שלה ,והוא
בטח לא יודע איך פולים כינים )ודווקא היום,
כשהם אצלו ,הם מתגרדים מוות( .בינתיים,
גם הראש שלו מלא בדאגות :איך לארגן
מחדש את החיים ,את חשבון הבנק ,את המע־
גל החברתי וסביבת המגורים.
אז איך עושים את המעבר הזה מחיים
עמוסים וגדושים ,למציאות חדשה מלאת
חששות ,התנסויות טריות ומבחני דרך? ומה
צריך הפרוד הטרי לדעת כדי לצלוח את
מדבר הגירושים בלי להיטרף על־ידי להקות
תנים רעבים )הכוללות אקסית ממורמרת,
חמות רותחת ,מחנה של "חברים לשעבר",
אמהות מהכיתה של הגדולה שלא מבינים
איך עשיתם לה את זה ,אמהות מהגן של
הקטן שלא מפסיקות להתעניין אם אתה
צריך עזרה עם ה"אבא של שבת"(.

גבר משוחרר
עם מות האהבה ותום הנישואים ,האישה נשארת בבית עם הילדים ,והגבר
הגרוש־טרי נאלץ לצרור מטלטליו ,לניילן זיכרונותיו ולעקור למציאות אחרת
כשראשו מלא דאגות :איך לארגן מחדש את החיים ,את חשבון הבנק,
את המעגל החברתי וסביבת המגורים .רגע אחרי פרק א‘ ,הרבה
לפני פרק ב‘  -מורה גברים נבוכים

ענת לב ֿ אדלר
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איור :גילה קפלן

ארגז הכלים הרגשי:

התמודדות עם אובדן ודחייה

"במרבית המקרים ,רבים מהגברים הגרושים
מתקשים להקים בית משלהם לאחר שעזבו
את הקן המשפחתי" ,אומר ד"ר חן נרדי,
עובד סוציאלי ,מטפל ושותף ב"מכון
דיאלוג" יחד עם רעייתו ד"ר רבקה נרדי,
ממחברי הספר "להיות דולפין — התמודדות
עם תוקפנות וחולשה" )הוצ׳ "מודן".(2006 ,
לדברי ד”ר נרדי ,הגברים הגרושים
שמנושלים מהתא המשפחתי ואינם מגדלים
את ילדיהם בעצמם )והם למעשה הרוב(,
מתקשים ליצור לעצמם בית חדש חם,
מכיל ,אסתטי ,והם בורחים — או לעבודה
מטורפת ,או לתוך קשר עם בת־זוג אחרת,
שגואלת אותם מהבדידות" .לא נדיר לשמוע
גברים גרושים שמודים שהם עושים כל
מאמץ להגיע לדירה בחצות ,רצוי כשהם
מותשים מעייפות ,על מנת להירדם מיד
יום רביעי ,כ' בסיון תשס"ז 6.6.2007 -

צילום :ויז‘ואל פוטוס ישראל

גבר משוחרר
ולא לחטוף דיכאון מהמקרר הריק ,שיש בו
רק עשר פחיות בירה ,ומהקירות הלבנים".
זה לא סטריאוטיפ ,המקרר הריק והקי־
רות הלבנים?
"ודאי שיש יוצאים מן הכלל .אבל גברים
רבים מזדהים עם סיטואציית הדירה הריקה
והקירות הלבנים ,שמגלמת בתוכה גם את
חוסר היכולת של הגברים הגרושים להודות
שהם נמצאים במצב של שבר מאוד גדול
בחייהם וצריכים עזרה".
לדברי ד”ר נרדי ,את רוב מקרי הגירו־
שים בקרב זוגות שהם הורים לילדים יוזמות
דווקא הנשים .כלומר ,רוב האבות הגרושים
הם לא אלה שיזמו את פירוק הקן המשפח־
תי .מבחינה פסיכולוגית ,הוא מסביר ,הם
אלה שנדחו ,גורשו ,לא עמדו בציפיות ,ונו־
שלו מחייהם .הם במצב מאוד קשה משום
שמסכת חייהם נקטעה .הם נאלצים להחליף
את סביבת המחיה שלהם ,להיפרד מרוטינת
ההרגלים שהייתה להם ,מהסטטוס החברתי
הגבוה יחסית שאפיין אותם ,ולהודות בפני
עצמם בכישלון של מערכת יחסים מהותית
ומשמעותית .כאשר מוסיפים לזה את העו־
בדה שברוב המקרים האמא היא זו שמגדלת
את הילדים ,ולא האבא ,הרי שהניתוק
מהחיים הקודמים והדחייה שהאבא הגרוש
חש היא כפולה ומכופלת — גם זרקו אותו
מהבית ,ובנוסף הוא אינו יכול לפתח עם
ילדיו קשר משמעותי עמוק בשל מגבלת
זמן ,מגורים ,הסדרי ביקורים ועוד.
במקרים רבים חווים אבות כאלה — שמן
הסתם גם קודם לפרידה לא פונקו בשעות
איכות עם הילדים ,בגלל עבודה תובענית
או סטנדרטים חברתיים — דחיות רבות מצד
ילדיהם .ילדים שמגיעים לחזקת אבותיהם
פעם או פעמיים בשבוע יכולים לומר משפ־
טים אכזריים מאוד כמו "לא בא לי ללכת
איתך היום" ,או "משעמם לי איתך" .באופן
פרדוקסלי ,מבאר ד”ר נרדי ,דווקא לאבות

14

הללו ,שצריכים ללמוד להיאבק על הקשר
עם הילדים שלהם ,יש סיכוי הרבה יותר
גדול לפתח אבהות יותר טובה ,כי במקרה
שלהם האבהות כבר לא מובנת מאליה ,ונו־
צרת מוטיבציה להשקיע כדי לא לאבד את
הקרבה לאדם הכי יקר בחיים — הילד.
בעוד נשים עוברות את משבר הגירושים
באמצעות אינסוף מעגלים תומכים ,החל
בטלפון לחברה הכי טובה וכלה בקבוצות

האבהי ,הצורך להשפיע על חיי הילדים גם
במצב בו הם לא נמצאים ברשותם ,כיצד
להשיב לעצמם את הזכויות ההוריות ועוד.

איזה מין גרוש אתם:

סרדין ,כריש או דולפין?

אחד המעגלים החשובים במסגרת קבוצת
התמיכה מלמד כל משתתף לזהות איזה מין
אב גרוש הוא :סרדין ,כריש או דולפין.

 5אויבים של הגבר הגרוש־טרי
1

אקסית ממורמרת

2

חמות רותחת

3

מחנה של "חברים לשעבר"

4

אמהות מהכיתה של הגדולה שלא מבינים איך עשיתם לה את זה
אמהות מהגן של הקטן שלא מפסיקות להתעניין אם אתה צריך עזרה עם
ה"אבא של שבת"

5

העצמה לבנות מינן ,הרי שגברים לא מעזים
לבקש עזרה ,כי הם למדו שאם יבקשו עזרה,
יחוו מצד חלק מהנשים תחושה של ביאוס
ומיאוס כלפי הרכרוכיות והחנוניות שהם
מגלים .גברים רבים לא יתקשרו לשטוח
בפני חבר את כאב הדחייה והגעגועים
לארוחת הערב המשפחתית .זאת אולי גם
הסיבה לכך שגברים גרושים מתאבדים פי־
חמישה מגברים שאינם נשואים והרבה יותר
מנשים גרושות.
את המציאות הזו ,שבה לגברים הגרושים
אין לגיטימציה לבקש ולקבל עזרה ,מנסה
ד”ר נרדי לשנות באמצעות הפעלת קבוצות
תמיכה לגרושים לא משמורנים )שילדיהם
אינם נמצאים ברשותם( .בקבוצות התמיכה
הללו מקבלים הגרושים ההלומים ארגז
כלים רגשי ,שמסייע להם להתמודד עם
סוגיות כמו תחושת האובדן של הסטטוס

גרוש שהסרדין משתלט עליו :זהו הגרוש
שחושב באופן הבא" :זהו זה ,הלך עלי ,אין לי
סיכוי ,הייתי דפוק ,נשארתי דפוק ,זרקו
אותי ,אני לא שווה כלום .אפילו הילד שלי
לא רוצה אותי" .האבא הזה ,אומר ד”ר נרדי,
נכנס לדיכאון ומוותר על קשר משמעותי עם
ילדיו ,תוך פגיעה חמורה בעצמו .סרדין יכול
לקחת מקום של ריצוי הילד באופן גורף:
שיחוד ,כספים ,מתנות וכמובן ,זה לא משפר
את התחושות של הילד או של האבא.
הגרוש ששוחה עם הכרישים :הופך את
הכאב ואת המצוקה לאנרגיה של זעם,
נקמה ,אלימות ,בעיקר כלפי הגרושה ,כדי
להוכיח וכדי לקחת בכוח את המקום שלא
ידע להשיג מתוך אהבה וחום .כאן הייאוש
הסרדיני הופך לזעם נוראי ,שמופנה גם
כלפי הילד .אבא כריש יכול להפעיל לחץ
והפחדות ,וגם לשחד את הילד כדי להשיג

שליטה מירבית )הכריש ,יש לזכור ,הוא
נרקומן של שליטה( .התנהגות כרישית
נוספת היא להלבין את פניה ולהשחיר את
דמותה של האמא בעיני הילד.
הגרוש הדולפין :הגרוש הדולפין הוא יצור
בעל שתי תכונות מרכזיות :סונאר רגשי,
אמפתיה ,כלומר ,היכולת להיכנס לנעלי
הילד או בת הזוג ,וכמו באולטרסאונד
לראות את המצוקה ,את הכאב ,את מה
שהזולת מתמודד עמו .למשל ,את הקשיים
הכלכליים של האמא ,את הלבדיות שלה
עם הילד ,את האחריות שמוטלת עליה
בגידולו היומיומי בעצמה.
לדולפין יש תכונה נוספת — היכולת
לקבל את הרגשות הקשים של הסרדין.
הדולפין מסוגל להכיל את הכאב הזה בלי
להכחיש אותו .הדולפין מסוגל גם להרגיע
את הכריש ולקבל את האגרסיה הכרישית
שמבעבעת בתוכו בלי להיכנע לה .הדולפין
מבין שאם הוא הולך עם הכריש שלו הוא
מזמין ניתוק ודאי מילדיו.

סטייליסטית צמודה:

תעשי לי בית

טלי רוזנשטיין היא מעצבת אווירה ,שיחד
עם האדריכלית סילביה יסינובסקי מבצעת
סטיילינג לבית .השתיים הפכו ,בלית ברי־
רה ,לידידותיו הטובות ביותר של הגבר
הגרוש ,שמנסה לבנות את ביתו מחדש.
גברים גרושים רבים ,גם האמידים מבי־
ניהם ,יכולים למצוא עצמם ,לאחר שהם
עוזבים את הקן המשפחתי ,מתגלגלים לדי־
רת שניים פלוס הול ,שבמקרה הממוזל
מזכירה חושת רווקים ובמקרה הנפוץ מתכ־
תבת עם אחד מאותם פחוני עולם שלישי
שהזוג בראנג׳לינה נוהג לתרום לשיקומם.
הסיבה ,אומרת רוזנשטיין ,נעוצה בעובדה
שהגרושים מעולם לא התנסו ביצירת המכ־
לול התודעתי־עיצובי המכונה "בית".
יום רביעי ,כ' בסיון תשס"ז 6.6.2007 -

גבר משוחרר
מה גברים מבקשים כשהם פונים לקב־
לת השירות שלכן?
"לפעמים מבקשים שנעזור להם לדלל
פריטים מיותרים ,להחליט מה לוקחים לבית
החדש ומה לא .ברוב המקרים הם לוקחים
מעט מאוד .אולי מעט מדי .וזה ברור ,כי
אנשים שעוברים משברים ,וגירושים זה
משבר גדול ,אין להם כוחות לעוד שינויים
דרמטיים .הם רוצים קרקע כמה שיותר
בטוחה .לכן השירות שלנו ,שמספק
סטיילינג — פייס־ליפטינג וריענון של
הבית — מתאים מאוד ,כיוון שהוא מעניק
בדיוק את הכמה נגיעות שדרושות כדי
להפוך את דירת הרווקים שהם נכנסו אליה
לבית .זאת יכולה להיות מנורת הקריאה
ליד הספה ,שעלתה  75שקלים ב׳איקאה׳,
אבל היא תיצור את האינטימיות בבית".
מה רוב הגברים הגרושים מבקשים?
”התפקיד שלנו זה לעבור איתם את
התהליך ,לגרום להם להגדיר צרכים ורצו־
נות — מאיזה פרחים בדיוק יעמדו איפה
ביום שישי כשהילדים באים ועד איפה
לשים את מכונת הקפה כדי שהריח יגיע
לכל חדר בבית .הגרושים הטריים גם לא
רוצים בלגן של חפירות ,קידוחים .הם רוצים
למצוא דירה ולהיכנס לגור בה ,ומקסימום
להשתולל עם הרהיטים והטאץ׳ ,כדי ליצור
לעצמם עוד בית אמיתי וכיפי ,אותו יוכלו
לחלוק עם הילדים".
לדבריה ,נקודת ה"בית האמיתי" היא
קריטית ולכן רבים מהמתגרשים היום ,בעי־
קר אלה שיכולים להרשות לעצמם ,דואגים
שבביתם החדש כל הציוד הקשור לילדים
יהיה כפול ,כדי שהם ירגישו הכי בבית
בעולם .במקרים רבים ,כדי לפצות על
החסך ,הם גם מפנקים את הילדים עם מסכי
ענק ,פלזמות ,ג׳קוזי ואטרקציות נוספות.
נו ,מה לא עושים כדי להשאיר על
מדרגות הרבנות את מסכת המבוגר האח־
ראי ,להילחם באמא ולהוכיח שאצל אבא
יותר כיף .רוזנשטיין אכן מסכימה שבמק־
רים רבים בהם גברים גרושים מעצבים את
ביתם מחדש ,קיים אלמנט של תחרות
סמויה עם בית המשפחה שהשאירו מאחור.

כלכלת גירושים:

נקודות זיכוי ונקודות למחשבה
"מניסיוני ,אצל זוגות שמתגרשים ,יורדת
רמת החסכונות ועולה רמת המינוס .להת־

מבצעים שינויים באופן זריז ותכוף —
מחליפים מקצוע יותר מפעם אחת ,מחלי־
פים איזור מגורים בקלות — יש גם גברים
שמתגרשים יותר מפעם אחת .אחד האבסו־
רדים בחקיקה הוא שגבר שמתגרש פעמיים
לא מקבל פעמיים נקודות זיכוי ,למרות
שבפועל הוא משלם מזונות לשתי משפ־
חות .כנראה שעוד לא קמה התאגדות לגב־
רים שהתגרשו פעמיים".

רשת ביטחון:

איך מטגנים חביתה

"לא נדיר לשמוע גברים גרושים שמודים
שהם עושים כל מאמץ להגיע לדירה בחצות,
רצוי כשהם מותשים מעייפות ,על מנת להירדם מיד
ולא לחטוף דיכאון מהמקרר הריק ,שיש בו
רק עשר פחיות בירה ,ומהקירות הלבנים"

גרש זה עסק לא כלכלי ,ובמרבית המקרים
שני הצדדים נעשים יותר עניים" ,אומר
רונן ברק ,רואה חשבון שותף במשרד "ברק,
סופרין בכר ושות׳" .לדבריו ,נכון שגברים
שמתגרשים ומשלמים מזונות נהנים מהט־
בות מס ולא משנה מצבם הכלכלי .ההטבה
היא בשיעור נקודת זיכוי שמשמעותה
 2,136שקלים נטו בשנה ,אבל מדובר בהט־
בת מס זניחה והיא אינה ריאלית ביחס
לגידול בהוצאות .לפני הגירושים ,מסביר
ברק ,ההכנסה המשותפת של שני בני הזוג
כילכלה בית אחד ,ארנונה אחת ,חיבור אחד
לכבלים וכו׳ .ממועד הגירושים אותה הכנ־
סה צריכה לממן שתי מערכות חיים ושתי
דירות מגורים ,ובדרך כלל לא מקבלים
מהמעביד "תוספת גירושים".
ברישומי המדינה ,לאחר הגירושים,
הבעל הופך להיות ”גרוש” והאשה הופכת
להיות ”משפחה חד־הורית” וגם היא זכאית
להטבות מס ,מתוך הנחה שהיא נושאת
בכלכלת הילדים והבעל משלם מזונות.

האישה ,מעצם היותה משפחה חד־הורית,
מקבלת עוד נקודת זיכוי נוסף לנקודות
הזיכוי בגין הילדים” .אם יש יסוד עובדתי
לכך שהילדים אצל הגבר וכלכלת הילדים
בעיקר על הגבר ולא על האישה )בניגוד
להנחה המיסויית המקובלת שבכלכלת
הילדים נושאת בעיקר האמא( ,תכנון המס
שאני מציע לגבר הגרוש הוא לטעון שכל־
כלת הילדים היא עליו ולא על האמא ,ועל־
ידי כך יקבל הוא את נקודות הזיכוי האלו
על הילדים".
באילו מקרים ניתן לנקוט בתכנון
שאתה מציע?
"התכנון הזה יעיל כל עוד האשה
מרוויחה שכר נמוך ולכן אינה משלמת
כמעט מס ,ואילו הגבר משלם מס גבוה בשל
הכנסה גבוהה .כך שלמעשה נקודות הזיכוי
אצל האשה מתבזבזות ואילו אצל הגבר הן
היו יכולות ליצור חיסכון משמעותי במס”.
לברק יש גם הערה מעניינת על מתג־
רשים סדרתיים" .בעידן שלנו ,בו אנחנו

בגששית מדוברת לקח עמו הגבר המגורש
את הכבל מאריך ,שהיה הגאדג׳ט של הסב־
נטיז .מאז ,נהרות של קברנה סוביניון הצי־
פו את המציאות הישראלית ,והמאסט
שאנחנו ממליצים עליו הוא מחשב נייד.
ככה ,בין צ׳יעמום בצ׳ט לגלישה לדייט,
לפחות יוכל הגבר המנושל להיעזר באותם
מאות סרטוני הדרכה וכתבות וידאו מצול־
מות שמציפים כעת את הרשת ,במין מבול
של "האו טו" תזזיתי .הסרטונים הללו ,שהם
תוצאה של הצורך להרוויח חיים יעילים
יותר ומלאי הצלחות אינסטנט ,נועדו ללמד
"איך עושים מה" ב־ 30שניות ,זוז .את הדו־
גמאות החינניות ביותר אפשר למצוא
באתר סרטוני ההדרכה של ויקיפדיה,
שכתובתו  .www.wikihow.comאתר נוסף,
שזכה להימנות עם הסטארטאפים המבטי־
חים של השנה הוא  www.5min.comהיש־
ראלי ,שמציע סרטוני הדרכה שאינם עולים
על חמש דקות ,בכל תחומי החיים.
ובכלל ,אם מקליקים את הצירוף ”how
” toבמנוע החיפוש מגיעים לעוד אפשרויות
רבות של אתרי הדרכה מקוונים ומצולמים.
כך ,בעזרת הרשת ,זוכה הזכר נטול הטרי־
טוריה לאוניברסיטה מצולמת מחולקת
לתחומי החיים השונים ,כמו "ילדים",
"בישול"" ,בית הספר"" ,בריאות"" ,פנאי
ותחביבים" ,באמצעותה אפשר ללמוד איך
הופכים פנקייקים ,כיצד יוצרים תחפושות
לפורים ,איך מרדימים את הילדים בליל
קיץ חם בדירה נטולת מזגן ,וגם מה צריך
לקנות בסופר כדי לנקות את השירותים.
הרוב הגורף של סרטוני ההדרכה הללו הם
באנגלית ,אבל יש גם ניצני שירות בשפת
הקודש .ועוד לא אמרנו מלה על הפורומים
השונים של הגברים הגרושים שאפשר
לגלוש אליהם בלילה של בדידות.

