


 תרומתם של מסרים תרבותיים  - 'אני כלי שרת בידו'

  ות בחיי האישותיוחרד לתפיסה העצמית של נשים דתיות

 טלי רוזנבאום

 

 

של מהנה  מוטיבציה ורצון לקיים יחסי מין, חוויהקיום  משמעו, על פי רוב, 'מיני נורמטיבי תפקוד'

בדרך כלל  מושג 'סיפוק מיני. 'וללא כאב נוחות, בהנאהניבמין ם יחסי יאורגזמה, ויכולת לקיועוררות 

מן אחד או יותר תופעה שבה ב הן 'בעיות בתפקוד המיני' .זמןלאורך הללו  המרכיביםשל רוב  םקיומב

תפקוד לקוי של מערכות  –המרכיבים הללו מתגלה קושי חוזר, וזאת כתוצאה מגורמים שונים 

, הזוגית יחסיםמערכת הרוח, בעיות ב י, מצבפסיכולוגיים תרופות, קונפליקטים ה שלהשפע ,ביולוגיות

 למין.  שלילים או מבלבלים ביחסומסרים תרבותיים מיני, חינוך היעדר 

 ,תשוקהב קשייםכוללות הן ו ,החיים עגליכל מבמהלך  לצוץ ותמיני יכולה בתחום ותבעי

עלולים גברים  ;חדירהבקושי בכאב או ב הן יכולות להתבטא אצל נשים .אורגזמהבעוררות או ב

מיני יכולה בתפקוד השבעיה  אף וכדומה. ,בשפיכהבזיקפה או  תשוקה, הפרעותירידה בלחוות 

קיים  ,משום שבהכרחמכלול כהטיפול מכוון לראיית הזוג  ,נפרדבאחד מבני הזוג כל להתקיים אצל 

גם ין ביחסי מאו פערים  זוגות עלולים לחוות קונפליקטיםבנוסף,  משפיע על שניהם.מרכיב דינמי ה

 בתפקוד המיני.מהם  אחדשל בהיעדר בעיה ספציפית 

כמה שיקולים לקחת בחשבון יש החווים קשיים בתחום המיני,  דתייםבטיפול בזוגות 

של הסביבה התרבותית ואת השפעתה על הקשר ה המטפל להבין היטב את ראשית, עלמכריעים. 

החברתיים ולהנחיות ההלכתיות  ולהיות מודע למסרים ,של בני הזוגאינטימית ה מערכת היחסים

שנית, עליו להתמודד לא רק מול בני הזוג אלא גם מול הסמכות הרבנית, . שבתוכן הזוג פועל

, המבוסס על ראיות אמפיריות ותצפיות זה אמרמשבמקרים רבים צריכה לאשר את הטיפול המוצע. 

ני, בעיקר לנוכח האיסור בתחום התפקוד המי ם שחוות נשים דתיות וחרדיותיייעסוק בקש קליניות,

בניית מערכת יחסים אינטימית באיסור זה האתגר שמציב ההלכתי של שפיכת זרע לבטלה, ויצביע על 

 נשים.  בקרבתחושת ִחפצּון וחוסר אוטונומיה השפעתו ביצירת בכלל, ועל 

מקיף סקר , פרסם אדוארד לאומן, פרופסור לסוציולוגיה באוניברסיטת שיקגו 9111 בשנת

קצת למעלה נחקרים,  0033 -כ בו השתתפושוחיי החברה, הבריאות יחד עם עמיתיו בנושא  שערך

מהסקר  1.מאפיינים דמוגרפיים שונים יבעל 01-91גילאי , במחציתם גבריםפחות ממחציתם נשים ומ

-תוך תתמ .חוו סוג מסוים של בעיות בתפקוד המיני מן הגברים 09%-והנשים  מן 30%כי  להוע

בעקבות סקר זה תהינו,  .הודו בקיום הבעיה 03%-כנשים הנשואות שהשתתפו בסקר, הקבוצה של ה

מהו בשאלה, , וחרדיים דתיים יהודים מיני בקרב זוגותבתפקוד הבבעיות  מטפליםאני ועמיתיי ה

ת אלהשוו נשים 333 בן דגםערכנו מו ,ממצאים אלהביחס ל ,וחרדיות דתיותנשואות, נשים מקומן של 

 . ומןשל לא הממצאים

                                                 
1
  Edward Laumann, Anthony Paik & Raymond C. Rosen, `Sexual Dysfunction in the United States: 

Prevalence and Predictors`, Journal of the American Medical Association, 281 (1999), pp. 537–544 



 דתיותיהודיות נשואות, בחן את חיי המין של נשים שהיה הראשון דרך זה -מחקר פורץ

, בממוצע, היה ותהמשיב גיל .ןאלה על מיניות דיניםשל  תםהשפעאת , ונידהדיני  השומרות ,וחרדיות

 את עצמןהגדירו  משיבותהמ 03.5%: כדלקמן ההיית המחקר ההתפלגות הדמוגרפית של. שנים 0..0

 .חסידיתמשתייכות לחצר כ 93.0%-ו ',ת ישראלגודא'כ ןהגדירו את עצמ 03.5% ,'ותלאומי יותדת'

תוך כאן  יידונו ,OJW (Orthodox Jewish Women) להלןכונה שימחקר זה, אחדות מתוצאות 

 2.יהודים שומרי מצוות של תוהדתי תהתרבותי לסביבהישירות  יםקשורההתייחסות לקשיים מיניים 

. מאמר זה יבחן את עד תומהלא נחקרה זה בהקשר נשים חרדיות ו ותלאומי-ותדתינשים  ןבית שונּוה

מסרים מגוון של  יניהן ייתכןכי גם ב בכך תוך הכרה משתי קבוצות אלה במשותף,החוויות של נשים 

 .שונות והשקפות תוהלכתי ותתרבותיים, הדרכ

 

 מסרים תרבותיים כפולים 

 לפניעוד  ת.קוגניטיבית וצמיחה ביולוגישל בתהליכים  תחיחסי מין מתפתמהיכולת ליהנות 

 תחושה מינית עצמית פתח  שהאדם יזוג, צפוי ה /בתעם בןות ראשונהת ומעשיהת ומיניה יותוסהתנה

של זו תפתחות ה מינית. עוררותומשיכה על מודעות לרגשות מיניים, על מבוססת על סקרנות, ה

סביבה  .מסרים תרבותייםסביבה ובבבמידה רבה ה ויתלו אדם,למאדם העצמי המיני משתנה מאוד 

 – בנושא זה מסריםנמנעת מהתבטאויות ווחיבה  ות שללהתנהגויות אינטימי חשיפה הליגבמה

מת צמצמאוננות, וליחסי מין או ביחס לאשמה תחושות  ,יםשלילי מסריםסביבה שמשדרת  ולחלופין

 באותה מידה, סביבה שבה יש זו. התפתחות לעכב העלול – בני המין השני עםפגש מהת יוהזדמנו את

 לאדם אין בעודלמשל באמצעי התקשורת והמדיה, כמו , ניים לא מאוזניםמימסרים ל יתר-תחשיפ

היא גם  ה, עשוימעורריםהם ש יםמיניהרגשות בומחשבות בלדון ובגלוי לעבד או הזדמנות  רשות

  .על התפתחות העצמי המיני להשפיע לרעה

תחו יחד את התחושות הם היא ששזה עתה נישאו,  זוגותמ הדתיתהחברתית הציפייה  יפ 

 אלא3 .בלעדי ואינטימי קשרעליהן  ויבנו, םהנישואיבראשית נה ראשול הם נתקליםהמיניות שבהן 

של הרצון והנכונות ן. עשוי לקחת זמהתהליך למידה תוצר של  אהיפעילות מינית עם בן זוג מה אהנש

הם  ,וטעייה-ניסוילהסתכן בשותף, וה כלפירגשות חיוביים ורת פתוחה תקשולנהל ללמוד, בני הזוג 

 4.זה הדילמתהליך במרכיבים חשובים 

את קחת בחשבון ל יםחייב ,מיניבתפקוד הקשיים  החוויםלזוגות נשואים  המסייעיםמטפלים 

על  ןוהשפעת הלכתיותה הנחיותאת הבפרט ו ,בני הזוגעליהם חונכו ש המסרים התרבותיים והדתיים

התפתחות אינה מעודדת אף , וןהנישואיטרם פעילות מינית ההלכה דוחה ומוקיעה . התפקוד המיני

חסי מין מלאים מבני הזוג לקיים יעם זאת, קיימת ציפייה יחד  .ןהנישואי טרםמיני התחושת העצמי 

 ,קיום יחסי מיןממלאה התנזרות ו של הנושאמוחלטת  מהשתקה ,מעבר חד זה .לאחר החתונה מיד
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בני הזוג להתגבר  ללעתים עקשה המ דיסוננס קוגניטיבימימושם המיידי לאחר החתונה, יוצר עבר ל

 נשיםבקצרה,  5.יםממומש הבלתי ןהנישואי , במיוחד ביחס לתופעתבעברכבר  נוועל כך כתב ,עליו

 של ביטול הגוףעצמית  העצמית והערכ סהפיועיצבו ת ,בתוליןושחונכו על ערכי הצניעות צעירות 

צעירים,  גברים6 .כאדם מיניוכאשה נשואה למעמדן החדש  היכנסןבת זהּו ךמהפ חוותוהחשק המיני, 

תחילת לבכיליון עיניים לצפות ו, 'אור בקצה המנהרה'ליל הכלולות כב עשויים לראות, לעומת זאת

 ., ועוד בתוך מסגרת ראויה וקדושהותהטבעי יהםתתשוקולהגשמת ומינית ה םפעילות

מסרים מיניים חקר ר שא ,גרומטנעמי  במחקר איכותני שערכהתוארו אלו ות וויות שונח

שונים הועברו מסרים  דתיים לאומייםגברים לנשים ולהיא מצאה כי 7 .נידההקיום דיני  בהקשר של

בריאה היא תשוקה מינית תרבותי שלפיו  מסרצעירים דיווחו על גברים הה :ביחס למין בתכלית

עד  'להחזיק מעמד' םתולמעשה, עודדו א. בלבד נישואיןה מסגרתב הלממש יש, אלא שוטבעית

במסרים שקיבלו כי  וווחיצעירות דה נשיםהלעומתם,  .ם המינייםהפורקן לצרכי יוכלו לתתו ינשאויש

את גופן לתפוס  עודדו אותןצניעות ה םשב, וכי זכתה ליחס של ביטול או התעלמותהמיניות הנשית 

חוו מעבר צורם  ןמכך, לעתים קרובות ה כתוצאה נים.מסוככאו  יםרלוונטי-כלאמיניותן את ו

יופי ה בדבר, ןלפני הנישואי מסרים שניסתה מדריכת הכלות להעביר להןם אלה לייממסרים שליל

 .אישותיחסי הבשושה קדהו

תלויה  ,בריאה ומספקת אינטימית מערכת יחסיםפתח תרבותיים, היכולת להמסרים ל נוסףב

 33%, (OJW) נועל פי תוצאות מחקר .הולמת לקראת ליל הכלולות והכנה תויקמד באינפורמציה גם

לא סיפרו שהן  3.0%. -ליל הכלולות, ולטוב יותר  ותלהיות מוכנהיו יכולות  ןציינו כי ה ותמהנבדק

 חינוךהיעדר מלמדים שגרומט,  שלמחקרה מחקר זה, כמו גם  ממצאי ן.מיל עובדות בסיסיות עידעו 

 עמדות וציפיותהפנמת העצמי המיני לפני הנישואין ו אתזדמנות לפתח הה גבלתהיחד עם מיני, 

 .מיני בנישואיןבתפקוד הקשיים לבהמשך עשויים לתרום  – לגבי מין ותשונחברתיות 

החתנים הצעירים עוד הכנה שמקבלים בני הזוג לקראת הנישואין, בכך שבעל  המצביע גרומט

שחונכו צעירות הכלות ה ,יםהמיני פיהםדח מימושלבלעדית ההיה הכתובת תלומדים כי הכלה שלהם 

 ליל הכלולות. מ חרדה ות לפתחעשוי ,ןחבר למיניות שלהלהתשלא 

חיובי  יסודהוא מילוי התשוקה המינית בין בני הזוג הוא ש הודייההמסר , עצמם נישואיןב

ציפיה ה 8.תרתזה בתוך המסגרת המולמלא רצון היא שני בני הזוג מהציפייה ו ,ביניהם קשרב

נוחות, ניה את תחושת וגביריו ,הידע המיני שלהם יחד את ופתחיזוג בני הש התרבותית היא

רצון טוב בין בני הזוג, מוטיבציה להגשים את קיומם ההדדי של ביניהם. תקשורת הואינטימיות ה

ם לבניית קשר מסייעי – מעוניין, עייף או לא מרגיש טוב אינואם הוא  וכלפי ותשל האחר, רגישצרכיו 
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כאשר אחד מהם חווה  ;ןמיב שהם מגלים ענייןין בני הזוג בבכאשר קיים פער גדול אך . מיני בריא

בעיה  פתחלהת הלועל ,חוסר יכולת לאפשר קיום יחסי מיןוכאב  ,של חרדה ותחוויואף חוסר הנאה, 

 .חיי הזוגיותממשית העשויה להקרין על 

 

 אצל זוגות דתייםהמיני ול איסור השחתת זרע על הטיפהשפעתו של 

זוגות רבנים מעודדים ו ,ןיחסי מין במסגרת הנישואי רואה בעין יפה את קיומם שליהדות הכאמור, 

. הנישואיןלשפר את חיי חיי המין ובסיפוק  במטרה להשיגלפנות לייעוץ, בתחום זה בקשיים המצויים 

 הבעלמכוונת של זרע  תשפיכב הכללית היא כי כל פעולה מינית שאינה כרוכהההלכתית  הסכמהה

מחוץ חומרת שפיכה עניין למתייחסים באופן שונה  רבניםאלא ש9 ., מותרתלנרתיק האשה מחוץ

אף משליכה על ההנחיות ההלכתיות שהם נותנים לזוגות הפונים אליהם. בעניין זה וגישתם  ,נרתיקל

טיפול מיני בזוגות בי בייעוץ והניסיון הקלינ ,ינחקרה באופן שיטת טרםהנשים ל עהשפעת הגבלה זו ש

 שפיכה שלא במסגרתמתרחשת  כאשרכי מלמדים  ,OJW-ה מחקרתוצאות כמו גם  ,דתיים וחרדים

ולקחת אחריות  שמהאנשים נוטות לפתח רגשות  – לילה-קרי, ואפילו שוגגאם בכוונה או ב , ביןחדירה

 בכך במפגיע. תומאשמולעתים הן אף ו, על כך

נרתיקית כחלק ממערכת -שפיכה תוךבעל קשיים בתפקוד המיני, הצורך  וווחיד לאזוגות שאצל 

והאישה בני הזוג, עבור שני  יםמין הם מהנהיחסי כאשר קושי. מהווה על פי רוב  ואינהיחסים המינית 

 ִחפצוןתחושות של לא צומחות בה  על פי רוב – פעולהעמם שתף לשיש לה חופש בחירה אם  המרגיש

תשוקה  בעלותנשים עלולות תשוקה, בפערים  במקרים שבהם קיימיםואולם,  .כשהיא מתבקשת לכך

אין לו מוצא בל ותסכו האכזבלא יחוש הבעל ובלבד ש ,מיןהליחסי  ותלהיות זמינ חוש חובהל הפחות

שמוטלת עליה  חובהמין, ההיחסי ת הנאה או סיפוק במוצא האינ . כאשר האשהאחר מיני לגיטימי

זו בעיה חוסר אוטונומיה. של ו ִחפצון בה תחושה שללטפח  לולהעכי הבעל למימוש צורלתפקד מינית 

 יכולת לאפשר חוסרשהיא חווה או בחדירה גופני האשה חווה כאב אף יותר במקרים שבהם  גוברת

  .חדירה

שרירי הנרתיק  כיווץ) וגיניסמוס''ו כאבים בחדירה(' )דספארוניה'כוללות  כאב מינישל  הפרעות

אלו  ותתופע 10הפוריות. בגילהן מ 90%-כעל  , ומשפיעותנשים בקרב ותשכיח הן ,שמונע חדירה(

סוג אחר של חדירה בכל או  מיןהיחסי חדירה בה תחילת קיוםבהגובר כאב מפני חשש ב מלווות

אופן בלתי בשרירי הנרתיק  כיווץ הואלכך והביטוי הגופני  ,חשה חרדה האשה .ןכגון טמפו נרתיקית

 גורם שכיח לכאבים ביחסי מין הוא 11.היא מעוניינת בכךשלמרות דירה מונע חאשר  ,רצוני

vestibulodynia, יחסי מין. בכאבים גורמים לה ,אב במגע בפתח הנרתיקבכיתר ו-רגישותב ןשמאופיי

בכל המקרים האלה  .לגרום לכאב םהגם  יםבעת קיום יחסי מין עלול ויובש בנרתיק חוסר עוררות

                                                 
ומנשק בכל אבר  ,שירצה עת בועל בכל .וצה לעשות באשתו עושהלפיכך כל מה שאדם ר .אשתו של אדם מותרת היא לו'  9

איסורי ביאה,  , הלכות' )רמב"ם, משנה תורהיוציא שכבת זרע לבטלה ובלבד שלא ,ה ושלא כדרכהכובא עליה כדר ,שירצה
 כא, ט(.

10   Bernard Harlow, Laurne A. Wise & Elizabeth Stewart, `Prevalence and predictors of chronic lower 

genital tract discomfort`, American Journal of Obstetrics & Gynecology, 185 (2001), pp. 545-150 
11

  Basson Rosemary (et al), `Revised definitions of women’s sexual dysfunction`,  Journal of Sexual Med, 

1 (2004), pp. 40-48 



, בעת יחסי מין הנרתיק גורם לכיווץאו הפחד מפני הכאב,  ,כאבהשבו  ,עלול להתפתח מעגל קסמים

טיפול ה .מה שמגביר בתורו את הכאב וחוסר ההנאה – הכוללת חדירה מיניתמוטיבציה הבירידה לו

 ולעודד ,עם חדירה יחסי מיןלניסיונות את הק יהפסלהציע לבני הזוג ל המקובל במקרה זה הוא

תחושת הנינוחות תגבר אמורה לה. כך ות בחדירהמסתיימ ןאשר איננות ומה רגועותמיניות פעילויות 

 ,במקביללא מאיים. ממגע מיני  ההנאהיכולת את ו מיניתההתשוקה את  פרשתש הזוגבני והרוגע של 

  .הרגשייםו פיזיולוגייםהכאב הרכיבי במתמקד הטיפול 

בשל החשש מלעבור  י זהולטיפכיוון כלפי  נותלעתים בחשדמגיבים  שומרי מצוותזוגות ואולם, 

ההלכתי שהוצע לכך כפתרון זמני הוא  הפתרון 12ביותר.חמור להנחשב  לבטלה זרעשפיכת על איסור 

בגלל מיקום הכאב דווקא  במקרים מסוימים, אבלשפיכה בין שפתי הנרתיק.  – 'נישוק איברים'

 אשה.להכאיב ל העלול בפתח הנרתיקשפיכה 

הגבר, נשים נוטות כאמור לקחת על כך אחריות ולפתח אף שאיסור השחתת הזרע מוטל על 

אצל הבעל, האשה  תנמצא מיניהבתפקוד בעיה הגם כאשר לציין ש. יש בגין עברה זו רגשות אשמה

מיני הטיפול וה אצל גברים, מצב נדיר הנאינ 'פיכה מוקדמתש' .אחריותעל כך עלולה להרגיש 

ט על ולשל למטופלבמטרה לסייע  ,לעתים קרובות בתרגילי אוננותבשפיכה עושה שימוש הפרעות ל

   מודלה13 .מחקרדונה בינ כזה כברטיפול אוננות בעל  ההלכתיות מגבלותה תהשפע. עיתוי השפיכה

רגע בש במקום אוננות, כך האשהל דומה עם וריבנר, מציע ביצוע תרג דוד שפרסםאלטרנטיבי ה

 .בטלהל זרעשפיכת  תימנע, הצורך

היא עלולה לפתח  –אם לא , לימוכנה להשתתף בתרגכאשר האשה זו ראויה  חלופהש אלא

יתנו דעתם גם על האשה  ,, כמו גם רבניםבגברים שהמטפלים חשובפצון. שאת את תחושת הִח -ביתר

האחריות  יהמידה מוטלת עלבאיזו . זרע לבטלה הוצאתבבואם להשיא לבעל עצות כיצד להימנע מ

של  התפקידנתפס באיזו מידה זרע לבטלה?  שפיכתרוצה להימנע מאשר הוא ה כלהיות זמינה לבעל

עליה מה ו השתוקקותה אליו?על עד כמה הוא משפיע מטלה, ושל בעלה כ זה בסיפוק צורך האשה

 ?םמיאם צרכיו המיניים מוגזלעשות 

ׁשֵארה כסותה )' אחריות לספק את אשתו ולא להפךאת הל הגבר ע מטילהצו המקראי ש אף

שאינן חוות בעיה בתפקוד  נשיםגם מראים כי  OJW-הממצאי מחקר  ,(', שמות כא, ינתה לא יגרעוע  

וחרדיות  דתיותנשים  מחקרנו הראה כי. ה המוטלת עליהןמין חובהחסי ביעשויות לראות  מיניה

לאומן, של  ובמחקר ותהנשואמקבילותיהן מאשר  יחסי אישותמשביעות רצון פחות דיווחו על  נשואות

הנרטיבים האישיים הניתנים על . יותר הגדול ההיית הכללית של יחסי המיןתדירות הלמרות זאת,  אך

 .כחובהשלהן המין תפיסת את  יםחישממי של המחקר שלנו, נידי חלק מן הנשים בחלק האיכות

 :ל נשים עם או בלי בעיות בתפקוד המינישחוויות סיפורים המובאים להלן מתעדים תחושות וה

 תאני חושש. עבודה, אני פשוט כל כך עייפהבאחרי יום ארוך עם הילדים ולפעמים '

עם ההנקה, אני  יחד לסרב.לי סור , אאכן מבקששהוא יבקש להיות ביחד, ואם הוא 

                                                 
ר בגלל המשמעויות הקבליות והמיסטיות שדבקו בו. למשל יוסף אחיטוב, 'צניעות: בין מיתוס ית-איסור זה קיבל תוקף  12

 . 003-0.0, עמ' 9111, בני ברק עין טובה: דו שיח ופולמוס בתרבות ישראללאתוס', אבי שגיא ונחם אילן )עורכים(, 
13

  David S. Ribner, `Ejaculatory restrictions as a factor in the treatment of Haredi (Ultra-Orthodox) Jewish 

couples`, Archives of Sexual Behavior, 33:3 (2004), pp. 303-308 



באמת לא היה אכפת לי פשוט לעשות את זה ים. ביכאממין היחסי ו ,בשוי המרגיש

 .'שזה אסור תהיד שלי, אבל אני יודע זרתעב

 

מד בכולל, הרב שלו אמר שאנחנו צריכים לעשות את זה פעמיים והיה לכשבעלי '

רואה נשים  רב שלו אומר כי מאחר שהואהכשהוא עובד,  עכשיו. בשבוע, וזה היה בסדר

שלוש  םו צריכים לקיים יחסיחנאנ ולכןיצר הרע גדול יותר,  בעבודה, זה גורם לו

זה יכול ושני ילדים קטנים, גם לנו יש , ובחודש השמיניריון יבהאני . פעמים בשבוע

 '.בגללי יהיה לו כישלוןשלעשות, לא הייתי רוצה פשר אבל מה א. מאוד קשה יותלה

 

לאחר שבועיים  המקווה אני אמורה לרצות לקיים יחסי מין, אבל שבליל תאני יודע'

חבק התהלוואי שיכולנו ל. קצת זמן להתרגל לזה שוב כהמגע פיזי, אני באמת צריללא 

לקיים יחסי מין לפני  ואז עלינואת הזמן שלנו, אבל הוא מתרגש כל כך מהר  ולקחת

 .'כאילו עלי לשמש לו כלי האני מרגישנה. שאני מוכ

 

אשר  ,נשיםל התחושת הִחפצון שאת ואוטונומיה החוסר  יתאת חוויכל העדויות הללו ממחישות 

חובה המוטלת כ םתוחוות אן ה, יםשביעות רצון הדדיוביטוי לאהבה  המין יחסיב לראותבמקום 

 לבטלה. בזבוז זרעמבעליהן כדי למנוע עליהן 

 

 הסמכות הרבנית ותרומתה לטיפול

. ת ועולהחוזרשל האשה תחושת האחריות  ,ביחסי המיןבעיות  החווים זוגותמניסיוני הקליני עם 

בהנאה  תמקדלהלהשיג נינוחות, א חדירה כדי ללפעילות מינית לתרגל  – ההמלצה הטיפולית הרגילה

כך . רבנית שלהםהסמכות הצד ומ לקוחותמצד התגובת חרדה בפעמים רבות נתקלת  – להימנע מכאבו

 :מקרה הבאלמשל הוא ה

כי  תדווחמהיא . נשואה במשך שישה חודשים ,09בת חסידית אשה חרדית  ,מלכה-שרה

י ורוצה לקיים יחסמקדים המשחק המנהנית אמנם היא מין.  יחסיביש לה קושי רב 

היא מהדקת את  וחרדה: בעלה עומד לחדור, כל גופה מגיב בהתגוננותאך ברגע ש ,מין

לחדור שעליו  בעלה. הרב הורה לכאבבבפחד ו תזועקו ,את רגליה , מושכתהשרירי

 .נרתיק כשהוא פולטל ץחומשפך ייזרע לא השובלבד זעקותיה, לאשתו ללא קשר ל

 .בחילות במשך כמה ימיםא סובלת מכי לאחר קיום יחסי המין הי תדווחממלכה -שרה

מבוגר  בחור ישיבהתקיפה מינית כאשר כנערה נחשף כי היא חוותה  טיפולמהלך הב

 .נהמיאיברי בס אותה וניסה לגעת בשדיה ותפ

כאדם שניתן לבטוח בעלה את לחוות הזדמנות כה מל-לשרה רלאפש אףש   טיפולה

תוך ביטחון , ופהצמה ולגבקשר לעגבולות  ציבכי היא יכולה להאותה ללמד  ;בו

כדי להשיג זאת היה  .ולהקנות לה תחושת שליטה ומרחב פעולה ;גבולות אלה יכובדוש

היא  בהכרח בחדירה.סתיים ילא ש, בעלה םעלחוות מגע נוח ונעים צורך לאפשר לה 

, אופן כלשהונוגע בה בשהוא לפני את הסכמתה  בקשל: עליו ובעלה הונחו בהתאם



מאוחרים יותר, כאשר היא  בשלבים. לכך אם היא מסכימהרק לגעת בה מותר לו ו

לא  ,נסה לחדורילפני ש בקש את רשותהל נחה, הוא הומלאים יחסי מיןלמוכנה הייתה 

 שהיא מבקשת.בכל שלב כולעצור  ,מילוליתהה תהסכמזאת ללא  תנסול

אבל הסביר שהוא , עם הטיפול לשתף פעולה מאודרצה מלכה -שרה של הבעל

דבר ממני לביקש הוא אף  .עם הרב שלותחילה  ץהתייעמבלי לכך ל להסכים ליכואינו 

אפשרות  עדריורה כי בהה ,יםסברההששמע את  אחרהרב, לואולם, . הרב עםישירות 

אינטימי בין בני הזוג, שמא  מגעכל אסור שיתרחש , מין מלאיםקיום יחסי ברורה ל

רק ' שהצעתי בטוחהמגע ת 'ההוא התנה אלפיכך . פורקןה ללא אפשרות לתגרגבר יה

את  לחלוטין חטיאהמה ש – בעלהצורך של במקרה  מלאים יתקיימו יחסי מיןבכך ש

בקיום יחסי מין  מהאשההבעל צריך לבקש רשות  הוא הסכים כי. מטרת התרגיל

בכל  נסות לחדורלעליו לפלוט,  עומדמרגיש שהוא  בעלאם ההוסיף ש, אך מלאים

, הוא יכול 'בסלו פת'כאשר אדם רעב ויודע שיש לטענתו,  .בטלהזרע ל שפךיי, פן מקרה

 .בסלו היהת(, פת)ה כי אשתו בטוחצריך להיות לכן הבעל . לשלוט על הרעב שלו

 

לא כל אך  ,זוגות דתייםקרב מיני בהטיפול בוייעוץ במרכיב חשוב  ארב היעם תייעצות יש לציין כי ה

מצליח  חיובית והוא יש לרב דווקא השפעהבות, קרו לעתיםרב. פנות לבהכרח צורך לחשים הזוגות 

 תתרחשמ אהיכאשר , במיוחד יתנרתיק-חוץשפיכה פני מ חששצמצום העל ידי  ותחרד להפחית

המוזכר ההלכתי הפתרון מוצע במקרים רבים . הזוג בהקשר של אינטימיות גופנית בין בני

 פתח הנרתיק. ב בעל לפלוטמתיר להלעיל,

מערכת היחסים המשולשת בין בני פקיד החיובי של הרב, לעתים מבלי להתעלם מהת ואולם,

של מוריה  סיפורהפצון המיני. חושת הִח חזק את תל, ומקור למצוקהדווקא להיות  העלול הזוג והרב

 :ממחיש זאת

 נולא היינו בטוחים אם עשינו את זה ולא ידע. החתונה בעלי היה מתוח מאוד למחרת

רצה לדעת  הואת. מה שאלוב שלו, ששאל אותו כרתרחק. בעלי התקשר ללה עלינואם 

או רטוב, אם  עד כמה זה נכנס, ושאל אותו שאלות על הנרתיק שלי, אם זה הרגיש יבש

מסדר  הוא היה; כי הרב שלו מכיר אותי אודמ ינבוכותאני ו'. , וכמכווצתהייתי 

בעלי אז שוב . קצת מתיזמן קצר לאחר מכן עשינו את זה שוב ואני דימ. קידושיןה

חליט אם אני אותי ותדוק לבודקת, שתב ללכת ילישעהרב אמר ורב שלו, התקשר ל

והבנתי שיש לי פצע ושאינני קצת,  שרוטהיה  המקוםהסתכלתי במראה וראיתי ש. נידה

לבדוק  ואז ,ולאשר אותי. בדוק את הנרתיק שליי ללכת לבודקת שתיעלאבל עדיין נידה.

לפתע הבנתי, לאחר  בפני הבלנית., ולהתפשט ללכת למקווהו את עצמי פעמיים ביום

 .שלי שגופי כבר לאכמה שבועות של נישואין, 

 

נתפס  רווקות לנישואיןחיי המעבר המאף שלכתחילה מוריה לא דיווחה על קשיים מיניים כלשהם, 

וו אותה ית שלתחושות החשיפה והפגיעּו. וכפולשנות הגופ עלד האוטונומיה שלה ואיבבעיניה כ

 . אלייחוסר עניין במין, מה שהביא אותה ואת בעלה ה לל ורמגהנישואין מראשית 



 

 רבנים ולרשויות הדתיותקריאה ל

ל מאות עת וקליניהת ותצפיה, וOJW -כותיים ממחקר היאהנתונים המקרים שהובאו לעיל, התיאורי 

הפרשנות  שלהקריטית ה תהשפעעל כולם מיני, מצביעים  פוליטשפנו ל וחרדים לאומיים-זוגות דתיים

 .נישואיןפצון שלהן ב, לרגשותיהן ולתחושת הִח נשיםל ביחס לבטלה, ת זרעשפיכאיסור ההלכתית ל

רבנים יש יעוץ אישי יבאף כי  .ביחסי מיןבעיות בעלי זוגות טיפול במהותי בקושי איסור זה מציב 

ת זרע כר שפיאת איסו הגורפת שמעמידאמירה , לא נמצא הנסיבותלפי הצורך וזה בעניין  המקלים

 .צון שיוצר איסור זהחפהתחושת במצוקת האשה והמתחשבת בלבטלה בפרופורציה אנושית 

המסר שעל הכלה להיות זמינה מינית לבעלה מועבר כבר לעתים קרובות, בעובדה ש בהתחשב

סמכות רבנית עם לעתים קרובות מתייעצים  אלהזוגות שבהתחשב בכך ו ,נישואיןלקראת ה הדרכהב

נראה שיש מקום לעורר בעניין זה את המודעות של  – לגבי האינטימיות הזוגית כתיותהל בשאלות

  .הרשויות הדתיות

להביא רבנים, על כמו גם טרם נישואין, מדריכים ומדריכות  מטילים על הממצאים לעיל

זרע בעלה  תטיאחריות לקלהעלולות להיגרם מגישה המטילה על האשה את הבחשבון את ההשלכות 

, נישואיןבחיי ה מהי אינטימיותלהגדיר מחדש כן ו , ובלבד שלא יחטא בשפיכת זרע לבטלה,רבכל מחי

  וטונומיה.אכבוד הדדי של גבולות ובתוכה  תללושכ

ראשית צעירות בדתיות של נשים  יהןחוויות שיבדוק אתמחקר כמותי לערוך כמו כן ראוי 

 אוטונומיה הן תופעההואובדן  פצון, ִח תשל אחריות מיניאלה באיזו מידה תחושות ויברר , נישואיןה

קלינית לנשים  התערבותממנו.  ותאו נובע מיניהתפקוד החוסר ל ותתורמאכן  ןה ועד כמהנפוצה, 

רגשות אלה בתוך הקשר הסביבה הטיפולית, לקחת בחשבון  הצריכ ,מיניבתפקוד הבעיות  החוות

העוסקים  דת אחרים כות כלות, ואנשינרתיקית. רבנים, מדרי-שפיכת זרע חוץחרדה מניכרת כש פרטב

חשש זה על  לבמתן ייעוץ לקראת הנישואין ובמהלך הנישואין, צריכים להיות מודעים להשפעה ש

 הנשים.


