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תמר היא חוזרת בתשובה ואלעד לא.
יש להם ילדה בת שנתיים ועוד אחת בדרך...
סיימו השנה בחורף סדנה של ארגון התקשרות
זוגית.
הכירו דרך אתר הכרויות של אקדמאיים .עוד
פרט מעניין,
תמר לומדת לתואר שני בחקר המוח ואלעד
עוסק בהנדסה תעשיה וניהול.
תמר ,איך התחילה אצלך החזרה בתשובה?
תמר" :זה היה אצלי תהליך מאוד ארוך .בגיל  81היה לי חבר דתי הרבה שנים וממנו
נחשפתי לעולם הזה".
ובאיזה מצב רוחני היית כשהכרת את אלעד?
תמר" :כשהכרתי את אלעד כבר שמרתי שבת".
וזה הפריע לך ,אלעד?
אלעד" :פחות הרגשנו זאת כי לא חיינו ביחד באותה תקופה תחת קורת גג אחת"
ומתי צצו הדילמות סביב הקשר ביניכם?
אלעד" :לפני הנישואים ידענו מראש שאנחנו נכנסים למערכת שהיא לא שגרתית ומורכבת.
על פניו הכול נראה פתיר ,אחרי שהתחתנו ותמר כבר הייתה בהריון ,נוכחנו לדעת שהסכמים
לחוד ומציאות לחוד".
ובאילו סוגיות למשל צצו הדילמות?
אלעד" :פתאום תמר כן תטייל איתי אבל לא בחוף ים שיש בו הרבה אנשים ואם היא תטבול
אז בשמלה ארוכה ולא בבגד ים כמו פעם".
הויכוחים בניכם היו סוערים?
תמר" :כן ,כל פעם היו ויכוחים ומתח סביב נושא אחר .זה התחיל מזה שאלעד רצה לגור
ביחד לפני החתונה ואני לא רציתי .ואחרי החתונה בטיול לחו"ל היה מתח סביב קיום
השבת.בנוסף גם היו ויכוחים סביב נושא החגים וטלוויזיה בתוך הבית ...כל זה הביא לעוד
מתחים והרגשנו שאין לנו כלים להתמודד".
ומה גרם לכם לפנות לארגון התקשרות?
תמר" :בחג שבועות הקודם היה "פיצוץ"גדול סביב החג ולאחר מריבות ממושכות החלטנו
ללכת לסמינר של התקשרות בניר עציון .אלעד בא לסמינר' ראה שכולם דתיים ו"קיבל חום

ולאחר הארוחה עמי ואביטל הזמינו את הזוגות המעורבים לשיחה והיא זו שפתחה לנו את
הצוהר ללכת לסדנה".
בעקבות הסדנה ,תנו דוגמה לפתרון יצרתי שמצאתם למשבר:
אלעד" :החלטנו לעבור לישוב מעורב בצפון של משפחות חילוניות ומשפחות דתיות שיש שם
הרבה פתיחות שיכולה לענות על הצרכים של שנינו .היא לא רצתה לעבור לישוב חילוני
לגמרי ואני לא רציתי לעבור לישוב דתי לגמרי והיכן שהוא מצאנו את האמצע בישוב שבחרנו
בו לגור "
ואיזה תובנות קבלתם מהסדנה?
תמר" :ההבנה מה הצורך של הזולת מאפשר מרחב גדול של פתרונות .לדוגמה ,מאחורי
הצורך לנסוע לים בשבת יש צורך גדול למשפחתיות או לבלות עם חברים .במקרה כזה
למשל ,אפשר לארגן פיקניק ביום שישי יחד עם חברים או משפחה ,או ללכת למלון או לצימר
עם חברים לסופ"ש".
מה עוזר לכם להחזיק את הקשר?
אלעד" :ההחלטה המשותפת לעבוד על הקשר למרות המורכבות הזאת.
מעבר לכך יש לנו הרבה דברים משותפים ,למשל אנחנו אוהבים לטייל זה עם זו ומעבר לכל
אהבה גדולה ורצון עז להמשיך בחיים המשותפים כי טוב לנו יחד".
מה המסר שלכם ליתר הזוגות בסדנה?
אלעד" :מתקיימת קבוצה לבוגרי הסדנה ונפגשנו בשבוע שעבר באחד הבתים.היה לנו מאוד
נחמד לראות את החברים לדבר קצת ולשתף.
משאלתי היא שהמפגשים הללו יימשכו ,זה מאוד מחזק.
ראיין  :רון פלג.

