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תכירו את המומחים שלנו:

ד"ר חביבה אייל

ד"ר עומר לנס

ד"ר סוזי קגן
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הפלרטטן
† קווים לדמותו:

הקמצן
† קווים לדמותו:

"קמצנות מעידה על קשיים בנתינה" ,אומרת ד"ר סוזי קגן ,יועצת פסיכו־
לוגית בכירה מבית הספר לעבודה סוציאלית ,אוניברסיטת בר־אילן" .בתחילת
הקשר ,קל יותר לזהות את הקמצנות באזור החומרי – אבל זו צריכה להיות
נורה אדומה לקושי כולל בנתינה הרגשית.
"קמצנות נובעת לרוב מתחושת חסך .הקמצן מרגיש שבכל נתינה נגזל
ממנו משהו .הנתינה גורמת לו לחרדה קיומית שתכף ייגמר לו ,והוא לא יוכל
לשרוד .תפיסת העולם שלו בענייני כספים ,קודרת מאוד :הוא מתלונן שכולם
רמאים ,הוא כל הזמן מקטר על הוצאות מיותרות ,וחי תוך התחשבנות ופנקס־
נות .ניתן לטפל בדרגת החומרה של הקמצנות ,אבל אי אפשר להעלים לגמרי
את התכונה הזו".

†

איך זה משפיע על הקשר:

יש משהו מתיש מאוד בקמצן ,כי כל הוצאה על בגד או על מתנה – שאמו־
רים לגרום הנאה – הופכת לסבל .זהו מתכון למריבות ולתסכולים .ד"ר קגן:
"נניח שחברה טובה שלך מתחתנת .את רוצה לתת צ'ק יפה ,אבל בן הזוג שלך
לא מסכים ,ואת מתפשרת כדי לא לריב איתו ,ומביאה סכום מעליב .כך ,גם
את יוצאת קמצנית בעיני הסביבה .החיים עם קמצן יכולים להוביל לעתים
לסודות ולהסתרה של הוצאות בתוך הזוגיות ,כדי למנוע מריבות – מה שלא
בריא כשלעצמו".

† איך מזהים:
ד"ר קגן" :בשנים האחרונות יש נטייה לחלוקה שווה בין בני הזוג
בתשלום על בילויים משותפים .נסי לבדוק אם בפעמים שאת
מזמינה הוא הופך לנדיב ורעב ,לעומת הפעמים שבהן תורו להזמין
– שאז הוא שבע ,ונראה לחוץ כשאת מזמינה .לקמצן יש גם כל מיני
'עקרונות' שקשורים בהוצאת כסף .לדוגמה ,מטופלת שלי פגשה
בחור שהגיע לדייט הראשון שלהם באוטובוס .באופן תמים מאוד היא
שאלה אותו אם הוא נוהג ,והוא ענה' :כן ,אבל בתל אביב צריך לשלם
 15שקל על חניה ,אז מתוך עיקרון אני מגיע באוטובוס' .הנימוק של
'עקרונות' נותן לקמצן לגיטימציה".

ד"ר עומר לנס ,מחבר הספר "התבוננות נפשית" ,לשעבר מנהל ומרצה
בבית הספר לפסיכותרפיה ,מכון מגיד ,האוניברסיטה העברית" :בתחילת
הקשר ,כל תשומת הלב של הפלרטטן מופנית אלייך .אבל מהר מאוד את
מגלה שהוא משחק כל הזמן את המשחק – גם האופן שבו הוא יוצר קשרים
למטרות עבודה ,הוא פלרטטני .ערוץ התקשורת שלו הוא מיני ,גם אם אין לו
מטרה להתחיל עם מישהי .הפלרטטן עושה סקסואליזציה של קשר ,בגלל קושי
רגשי לתקשר בדרכים אחרות .כשמציבים לו גבולות הוא מתקשה לקבל את
זה ,והוא כל הזמן מנסה ,בעזרת הפלרטטנות ,לעגל פינות ולזכות ביחס מיוחד.
זה לא בהכרח מעיד על בוגדנות ,כי כלב נובח לא בהכרח נושך .יש פלרטטנים
שיפלרטטו רק כשבת הזוג שלהם לא איתם ,ויש פלרטטנים חסרי טאקט שיפ־
לרטטו עם נשים אחרות בנוכחות בנות הזוג".

† איך זה משפיע על הקשר:

ד"ר לנס" :לפלרטטן קשה להרגיש נוח ומסופק בקשר מונוגמי .יש לו רעב
להרגיש נחשק ,מיוחד ,שיתפעלו ממנו .זה כמו סם .זה עלול לגרום לבת הזוג
להרגיש לא שווה ולא אהובה ,לפגיעה בדימוי הנשי שלה ,ולתחושה של בגידה
באמון .במקרים מסוימים ,זה יכול גם להוביל את בת הזוג של הפלרטטן לק־
נאה ולאובססיה".

† איך מזהים:
לפעמים זה קל :למשל ,אם אתם יושבים בבית קפה וכל תשומת
הלב שלו מופנה למלצרית; או שאתם מטיילים ברחוב והעיניים שלו
מחפשות נשים אחרות .הבעיה היא שלפעמים ,בתחילת הקשר,
ירכז הפלרטטן את כל תשומת הלב שלו בך ,עד שיכבוש אותך .ד"ר
לנס" :אם את לא רואה את
הפלרטוט בעצמך ,אבל שומעת
על קשרי עבר שלו שהיו רוויים
באלמנטים של קנאה – כלומר,
שבנות זוגו קינאו לו – זה צריך
להדליק נורות אזהרה".
ירדנה בן שי ,מחברת הספר
"סבבה והכל אבל "...מדריך
כיס לטיפוסי גברים ,שיראה
אור החודש בהוצאת "פלפל":
"הפלרטטן נעים לאגו ,כל עוד
את לא משלה את עצמך שייצא
מזה משהו רציני .עם הניסיון
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והגיל ,קל יותר לזהות אותו .אני מזהה פלרטטן לפי מה שהוא מרשה
לעצמו כשהוא מדבר איתי בפעם הראשונה .הוא מלכתחילה יהיה
קצת יותר אסרטיבי ,בטוח בעצמו ,נוגע ,יבדוק את הגבולות שלי,
ישדר אווירה זורמת ,קלילה ומינית מהרגע הראשון .הרבה פעמים
הוא לא יודה שהוא לא מחפש משהו רציני ,צריך לקרוא את המסר
שלו בין המילים".

האגואיסט
† קווים לדמותו:

ד"ר חביבה אייל ,פסיכולוגית ומטפלת
זוגית" :האגואיסט הוא אדם שקודם כל חושב
על עצמו ודואג לעצמו .הוא מתקשה להת־
מודד עם המצב כשדברים לא קורים בדרך
שלו .כולנו אגואיסטים בצורה זו או אחרת,
אחרת לא היינו שורדים ,במיוחד כילדים.
אבל בבגרות מצפים מאיתנו לראות את
הצרכים של האחר ,ולהיות גמישים מספיק
כדי לתת להם מקום .האגואיסט הוא בדרך
כלל ילדותי .הוא שם את הרצונות שלו במרכז ,ומתקשה לדחות סיפוקים.
עם זאת ,ייתכן שהוא אגואיסט בתחום מסוים ומתחשב בתחום אחר – למשל,
אגואיסט בתחום החומרי ,אבל נהדר בתחום הרגשי".

†

איך זה משפיע על הקשר:

ד"ר אייל" :לחיות לצד אגואיסט זה להיות במצב קבוע של ויתור על הצר־
כים ועל הרצונות שלך – אלא אם את רוצה מה שהוא רוצה .אבל אם את רוצה
משהו אחר ,יש בעיה .הוא תמיד ישכנע אותך שמה שהוא רוצה זה הדבר הנכון,
ויגרום לך להרגיש אשמה או טיפשה כשאת רוצה משהו אחר".

† איך מזהים:
ד"ר אייל" :בשלב הדייטים ,כדאי לראות מה קורה כשהוא מציע דבר
אחד ואת דבר אחר .אם הוא מתחשב ברצונות שלך ,או מתחמק.
בתחילת הקשר את בוחנת אותו על דברים קטנים – לאיזה סרט או
מסעדה תלכו ,אבל בעתיד זה יהיה על חינוך הילדים ואיפה תגורו".
בן שי מאמינה שאחד הסימנים של האגואיסט הוא מה קורה במיטה.
בן שי" :כשאת נכנסת עם אגואיסט למיטה ,את מרגישה שהאורגזמה
שלו באה קודם מבחינתו ,וזה מה שחשוב .זה לא שאת לא חשובה,
אבל ההרגשה היא שהוא חושב על הסקס ברמת הסיפוק שלו ,ורק
אחר כך עלייך – בניגוד לבחורים אחרים ,שחלק מהסיפוק שלהם זה
לספק אותך".

האמביוולנטי
† קווים לדמותו:
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ד"ר לנס" :האמביוולנטיים הם אנשים שרצים למרחקים קצ־
רים .בכל צומת משמעותי של הקשר – האמביוולנטי עושה צעד
אחורה .יש לו תמיד איזשהו חשש מההגדרה של להיות בקשר
זוגי .הוא יכול להיות מסור מאוד לעבודה ולחברים ,אבל בהיבט
הרומנטי הוא לא מסוגל להתחייב עד הסוף .האמביוולנטי ידחה
תמיד את השלב הבא של הקשר ,וישתמש בתירוצים מצוינים,
ואפילו באידיאולוגיה – למשל ,שהוא לא רואה מה הטעם בח־
תונה – כדי לדחות התחייבות .טבעי להרגיש גמגום כשעוברים
לשלב הבא בקשר ,אבל האמביוולנטי נתקע בגמגום .כמו רבות
מהתכונות שלנו ,גם התכונה הזו יכולה להתמתן ,אבל דרך
עבודה טיפולית או עצמית ,ולא סתם כך במטה קסמים".
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היכנסי כל יום לאתר

LAISHA CO IL

חפשו אותנו גם בפייסבוק

†

"עצם העובדה שמישהי נשארת עם גבר אמביוולנטי ,יכולה לשקף את
האמביוולנטיות שלה לגבי עצמה ולגבי מה שיש לה להציע .לפעמים צריך
להציב גבול ברור בפני האמביוולנטי כדי שיחליט – לא בתור מניפולציה,
אלא רק 'דבר איתי כשתחליט' .אם גורמים לאמביוולנטי להתחייב מתוך לחץ,
זה עשוי לחזור אלייך כמו בומרנג".

"שבועון לאשה"

הישארו מעודכנים כל יום עם הכתבות המעניינות ,מתכוני
ה ĻŁהמשובחים ,הפקות האופנה המרהיבות וההטבות
המפנקות ביותר לגולשים שלנו

לגבר  -לחג

חדש באתר לאשה

מדריך עניבות
לקראת פסח
מהודר

ערוץ חתונות
כל מה שצריך לדעת
לפני החופה

איך זה משפיע על הקשר:

† איך מזהים:
ד"ר לנס" :לא תמיד אפשר לזהות אותו בתחילת הקשר ,כי דווקא אז
הוא יכול להיות משקיע מאוד ונלהב .אבל אם את מזהה מסיפורים
שלו על מערכות יחסים קודמות דפוס שבו הוא מתקשה להישאר
בקשרים מחייבים ,שהוא תמיד רגל בפנים ורגל בחוץ ,שהוא תמיד
זה שעוזב את היחסים ,שהוא מעולם לא היה בזוגיות מחייבת – אלו
נורות אזהרה .יש מקרים קיצוניים שבהם האמביוולנטי מתקשה
לשמור גם על עבודה לטווח ארוך או על מקום מגורים ,ואז כבר קל
יותר לזהות אותו".

המכור
† קווים לדמותו:
צילום :שאטרסטוק

צילום :שאטרסטוק

מעשה בצלחת פורצלן
צילום ועריכה :ארז בניסטי )צולם במסעדת "אוספים"(

מעצבת האופנה יעל רשף
השתמשה בצלחת כחולה להפקת אופנה מרהיבה

פינוקים לגולשות

צילום :יוסי סליס סטיילינג :נטשה חיימוביץ

בשיתוף
אתר:

פסטה וצלי בקר
הופכים לארוחה טעימה ומהנה

†

איך זה משפיע על הקשר:

ד"ר לנס" :יש נשים שמתמכרות למכור :להציל אותו ,לטפל בו ,לעזור לו.
את יכולה להיקבר שנים רבות בסיפור הזה של תסכול ,תקווה ואכזבה .הרבה
פעמים ,בנות זוג משתפות פעולה בהכחשת הבעיה .החיים עם מכור הם חיי
בדידות ,חוויה של מישהו שרוב הזמן לא רואה אותך .החיים מסתובבים סביבו,
ונוצר תחושה של משולש רומנטי מול מושא ההתמכרות ,כי את תמיד מספר
שתיים .המכורים יכולים להבטיח הבטחות ,להשמיע משפטים קלאסיים כמו
'מחר אני אפסיק' או 'אני יכול להפסיק מתי שאני רוצה' ,אבל יש פער בין
מה שהוא אומר לבין המעשים שלו .זה יכול להגיע למצב שהוא מפיל עלייך
את האשמה להתמכרות שלו ,או טוען שאת עושה עניין גדול יותר ממה שזה,
ולגרום לך להרגיש כאילו את האשמה".

† איך מזהים:

ארוחה מלאה בצלחת אחת

הנחות והטבות במסעדות
ברחבי הארץ
והשבוע במסעדות:
• קאסה נובה
• ברביס אילת
• לה בוקה

הוא יכול להיות מכור
לעבודה ,לסמים ,להימורים,
לאלכוהול ,לצפייה בפורנוג־
רפיה ועוד .ד"ר לנס" :הגדרה
של מכור היא אדם שלא יכול
בלי .לא תמיד קל לזהות את
ההתמכרות כבר בהתחלה.
מכורים יודעים להחביא את
ההתמכרויות שלהם מהסבי־
בה .הם יכולים להיות אנשים
כריזמטיים מאוד ,מניפולטיביים ,נועזים ומעניינים .ההתמכרות היא דרך לב־
רוח ממפגש אותנטי עם חלקים בתוך הנפש שלך ,ומשמשת כמקום מפלט.
חשוב להבין שאת לא יכולה לגמול אותו או לעזור לו .זה סוג הבעיות שבהן
הוא צריך להחליט שהוא עוזר לעצמו".

"לפעמים ,בתהליך של דייטים ,המכור מתאמץ ומסתיר את
ההתמכרות או מפחית את התדירות שלה; אבל עם הזמן המאמץ
יתפוגג .מתמכרים יספרו ,הרבה פעמים ,שיש להם איזשהו
אישיו עם הדבר הזה ,ובפעם אחרת יעשו מינימליזציה והקטנה של
הבעיה .יש תמיד פער בין מה שהוא אומר לבין מה שהוא עושה
בפועל לגבי ההתמכרות".
ד"ר קגן מציעה" :במקרים של התמכרות ,ברגע שנראה שהקשר
מעמיק ,יש להתייעץ באנשי מקצוע שהתמחותם היא בנושא
ההתמכרות ,ולקבל מהם חוות דעת לגבי חומרת המצב או יכולת
ההבראה .יש צורך בהתבוננות אמיתית ,ללא עיגול פינות ,כדי
להחליט אם ממשיכים הלאה"8 .

