
  על נשים, נשיות ואשמה – "הכל בגללנו"
  שיחה עם ד"ר רבקה נרדי ומומחים

  
מתי לאחרונה הרגשתן אשמה? אם אפשר לנחש, ככה, בלי להתחייב יותר מדי, זה לא היה מזמן. 

בכל מה שקשור  וחשקאולי הרגשתן אשמות על קניית בגד או נעליים יקרות. אולי על חוסר כוח 
  או לבן הזוג.  לאמא שלכןן לא יפה לילדים. אולי על כך שענית

שה כדי לגדל רגשי אשמה אוטומטיים, ואם אפשר, גם להגדיל אותם ישמספיק להיות א נראה
לאלתר בשקל תשעים. אבל למה זה קורה? למה אנחנו מרגישות אשמות כל הזמן, איך זה קשור 

 ה המכאיב הזה?מעגל האשמ את ומה עושים כדי להפסיקלנטייה הכללית שלנו לקחת אחריות, 
  הנה כמה רעיונות ששווה לחשוב עליהם.

  מה זאת בכלל אשמה?
רון, פסיכולוגית חינוכית -", אומרת דלית בלונדרהנפשי של המצפוןמנגנון ה"אשמה היא חלק מ

"לצד התשוקות, הדחפים והיצרים שלנו, שדוחקים בנו לעשות מה שמתחשק  וקלינית מומחית.
 'עשה' מכללישמורכב מצפון תקין גם מה שפרויד כינה 'סופר אגו': לנו, יש לאדם בעל מבנה נפשי 

תפקידו של המצפון לדאוג לכך לעזור לנו לחיות בתוך חברה.  ושהפנמנו, שמטרת 'ל תעשה'או
אנשים  בצוותא עם לחיותכי אחרת לא נוכל  –שנשלב את התשוקות שלנו עם התחשבות באחר 

   אחרים.
בדיוק כמו שכאב אומר שמשהו לא בסדר בגוף, כך הכאב  הזה:הנפשי "אשמה היא חלק מהמנגנון 

האשמה היא נורת אזהרה  הנפשי של האשמה מאותת לנו שפעלנו בניגוד לציוויי המצפון.
  שאומרת: 'הגזמת, הלכת עם היצרים שלך רחוק מדי, ובדרך דרכת על מישהו אחר'.

היכולת לקחת אחריות. אדם "תחושת האשמה מבוססת על שתי יכולות: היכולת לחוש אמפתיה, ו
נטול אמפתיה לא יכול להרגיש אשמה: הוא לא יכול לשים את עצמו בנעליו של זה שנפגע, לחוש 

  אינם חשים אשמה.  -אנשים נטולי מצפון  –את צערו ולהזדהות עם כאבו. לכן פסיכופתים 
'לקחתי אשמה מבוססת על היכולת לומר: ה תחושתהיכולת לקחת אחריות:  נחוצה לא פחות"

. כאשר איננו מרגישים 'כראוי נעשהלא  השיפוט שלימשהו שהוא בתחום ' ;ופישלתי' –אחריות 
אחריות, איננו חשים אשמה: אנחנו לא מרגישים אשמים על המצב הכלכלי במדינה, כי אין לנו 

כי המינוס הפרטי  –אחריות עליו. אבל אנחנו כן מרגישים אשמה כשבזבזנו למרות האוברדראפט 
  צא באחריותנו.נמ
התהליך שבו ילד  –הסוציאליזציה  באמצעות אנחנו לומדים להבחין בין טוב ורע ולחוש אשמה"

בעיקר באמצעות חינוך ההורים, אבל גם  ציוויי המצפון נלמדיםלומד להיות חלק מחברה. 
   ".מוסדות חינוך, בני קבוצת הגיל ואנשים אחרים בסביבה, כמו ממקורות אחרים

  גישות אשמות יותר מגברים?האם נשים מר
מבנה נפשי תקין יש למרבית הגברים ולמרבית הנשים. אבל האם בכל זאת, כמו שנדמה  אז או.קי,

סופרת "בהחלט כן", אומרת ד"ר רבקה נרדי, לא פעם, נשים נוטות יותר לחוש אשמה מגברים? 
שה בזכות עצמה" "או (רומאן, חדש)"זר יקר שלי", . בין עשרת ספריה מטפלת אישית וזוגיתו

  גם גברים חשים אשמה אך מנגנוני התגובה שלהם לתחושת האשמה שונים לגמרה.ועוד. "נכון ש
  דפוס נשי."הוא  ,'איפה טעיתי'אחרי הדפוס של חיטוט עצמי בלתי פוסק וחיפוש תמידי 

"מחקרים רבים בפסיכולוגיה החברתית הראו שנשים נוטות יותר מגברים לקחת אחריות על 
משיח, פסיכולוגית קלינית ומרצה בחוג לפסיכולוגיה -ד"ר רבקה תובל מוסיפה", יהןנותשלויכ



"המחקרים האלה הראו דפוס קבוע: כשנשים  ובתוכנית ללימודי מגדר באוניברסיטת בר אילן.
נכשלות, הן מייחסות את הכישלון לגורמים פנימיים  ('אין לי כישרון', 'לא עבדתי מספיק קשה'), 

הן מצליחות, הן מייחסות את ההצלחה לגורמים חיצוניים (''היה לי מזל', 'הבוחן ואילו כאשר 
היה נחמד'). אצל גברים, הייחוס הוא הפוך: כאשר הם מצליחים, הם מייחסים את ההצלחה 
לגורמים פנימיים ('יש לי שכל'), ואילו כאשר הם נכשלים, הם מייחסים את הכישלון לגורמים 

  ן היו קשות מדי')."חיצוניים ('השאלות במבח
אבל למה אנחנו כאלה? למה לעזאזל אנחנו לוקחות אחריות על כל דבר שלילי בסביבה, 

  ומשוכנעות שהכל באשמתנו? כנראה שיש לכך יותר מסיבה אחת. 
  

  שאנחנו טועות להאמיןבגלל שהתרגלנו 
ל שאנחנו ככ" אומרת ד"ר נרדי.", באופן כללי, רגשי אשמה קשורים למעמדו החברתי של אדם"

אנשים עם יה, אנחנו נוטים לחוש יותר אשמה מול אלה שמעלינו. נמצאים נמוך יותר בהיררכ
, ומאמינים עליהםחיים בחוויה של נחיתות, מפנימים את הדעה השלילית ש פחות זכויות

  פועלים פחות נכון. הםשעקרונית 
גם הן הפנימו את לעומת הגברים,  מאחר ונשים לאורך אלפי שנים נמצאו בעמדת נחיתות"

הנכונה לחיים היא גישה גישה שההתקן הגברי. הוא נכונה ופעולה התקן לחשיבה האמונה ש
 אינהכל חשיבה ששונה מזה שסמכותיות. ו שליטה ברגשותשכוללת לית, אלית, רציונאפורמ

חוסר ואשמה  ,נוחות- . מכאן, הדרך קצרה מאד להרגיש אי'רגשנית'ו 'היסטרית, אלא 'תקינה
, ולכן יותר נטייה לחוש שלהןבכושר השיפוט  לנשים באופן עקרוני יש פחות אמונהן. ביטחו

גם אם הן בתוך תוכן חשות את צדקתן הן עדיין לא אשמות וטועות ולחפש חיזוקים ואישורים. 
 –מוקפת בחברה שוביניסטית את אם בנוסף לזה ובטוחות דיין להאיבק באסרטיביות על דעתן. 

ברור  - השוביניסט הקטן שיושב בתוכך ואפילו, הממסד הפסיכולוגי, שלך רה, המושלך כולל אמא
עם הרמז ספקות לגבי צדקת פעולותייך.  בך ומאליו שתמיד, אפילו כשאת זו שנפגעה, יתעורר

משתלטת על האישה תחושת האשמה  –, קרירות מצד הסביבההראשון של אי שביעות רצון, ניכור 
למותר לציין שכל זה נמצא בתהליך של פה טעיתי? איך הרגזתי? והפקפוק בעצמה: מה עשיתי? אי

שינוי דרמטי מאז מהפיכת המינים הגדולה שפרצה לתודעתנו בשנות הששים של המאה העשרים. 
ואפילו מוכנות  בכושר השיפוט שלהןנותנות אמון אך למרות השינוי, למרות שיותר ויותר נשים 

 –בעיקר בכל הקשור לתפקידים המסורתיים  –האשמה עדיין רגש  לסלוח לעצמן על טעויותיהן,
כל זה לא היה  "קופצים" החוצה ולעתים משתלטים עלינו באופן מבהיל. –אם, רעיה ועקרת בית 

כל כך נורא אלמלא רגש האשמה המשתלט עלינו הוא גם זה  הגורם לנו להיות שקועים בעצמנו 
במילים אחרות הוא מרדים את תודעתנו כך להכחישן.  –, להיפך ולא לקחת אחריות על טעויותינו

  שלא נראה היכן שגינו."
  ולאחריותקשר גדלות לבגלל שאנחנו 

"תיאוריות פמיניסטיות רבות מדברות על כך שבניגוד לבנים, בנות גדלות בתוך אבל זה לא הכל. 
משיח. "אימהות באופן טבעי מלמדות את הבנים שלהן להיות שונים -קשר", אומרת ד"ר תובל

אמא: להיות גברים קטנים. אבל את הבנות, אימהות מגדלות להיות דומות לאמא. התוצאה מ
היא שאת הבנים האימהות מחנכות מההתחלה להיפרד, להיות אחרים, ואילו את הבנות הן 

  מגדלות להישאר קרוב, בתוך הקשר.



ר להן שקשר וברו"לכן, כבר מגיל צעיר, ילדות מתחנכות לראות את היתרונות שבקשר עם האחר, 
ועל רגשותיו. אפילו לא צריך להגיד להן את זה במפורש: הן  משמעו לקחת אחריות על האחר

בעוד בנים גדלים בידיעה שאפשר להיכנס לקשר ולצאת ומחקות אותה.  רואות מה אמא עושה,
  ממנו, כמו שעשו עם אמא, בנות מקבלות מסר שהמהות של זהותן היא דאגה לקשר. 

ים מתפתחות עם תחושה שאחריות לאחר ולרגשותיו היא דבר רצוי ומוערך. "התוצאה היא שנש
הן גדלות לתוך אחריות כוללת, ורוצות בה משום שהיא מעניקה להן סיפוק. אלא שאחריות יכולה 

דוקטורט עבודת הב: ובעיקר סוג האחריות שנשים לוקחות על עצמן –להביא לא פעם לאשמה 
, נושא האחריות מופיע 50-בקבוצת הגיל של בני הוראיתי שים, שלי ראיינתי גברים ונשים ישראלי

בעוד שגברים ביטאו 'אחריות על' (אחריות . אך היה הבדל מעניין: הן אצל גברים והן אצל נשים
אחריות : 'אחריות ל'נשים דיברו על על המצב הכלכלי, מדינת ישראל, העובדים בעסק שלהם), 

' היא אחריות קרובה, לאנשים קרובים. אחריות רגשית, 'אחריות לחברים. לילדים, להורים, ל
  "שמעוררת הרבה יותר אשם.

י יוצרים אשמה אצל נשים, היא תחושת האחריות לאושרם של הילדים ושל "אחד הדברים שהכ
אנחנו נידונות מראש לכישלון  בעניין הזה"רון. -הבעל, של החברות ושל ההורים", מוסיפה בלונדר

יביאו לאושר של שלהניח אנחנו יכולות לעשות כל מיני דברים שסביר  ולכן להרגשת אשם: –
מה גם שקשה לנו להבין שאושר אינו דבר תמידי, אלא זה לא תלוי בנו.  האחר, אבל בסופו של דבר

החיים הם עליות ומורדות. אם הילדים לא מאושרים כרגע, אנחנו נוטות להאשים בכך את 
  עצמנו." 

מאמינה שהנשים הן שאחראיות לאיכות חייהם של הסובבים אותן. ד"ר נרדי: "החברה שלנו 
התפיסה הזו מייצרת אשמה, מפני שאם למישהו אין מצב רוח, אם לילדה יש הפרעות אכילה, 

  לילד לועגים, לבעל לא הולך בקריירה, את אחראית ואת אשמה."
 בגלל שאנחנו נקרעות בין יותר מדי תפקידים

ומעוררים בנו  –האחר היא רק חלק מהתפקידים שמוטלים עלינו אבל האחריות לרגשותיו של   
זמנית, וזה בלתי -"נשים נוטות להרגיש יותר אשמה כי הן צריכות למלא כמה תפקידים בו אשמה.

בלימודי משפחה, במחלקה למדעי  MAביז'אוי, ראש תכנית -אפשרי", אומרת פרופ' סילביה פוגל
ת גם רעיות ראויות, גם אימהות טובות, גם יפות ההתנהגות במכללה למינהל. "עליהן להיו

להצליח בקריירה. הקונפליקט בין  –לסיום  –ומטופחות, גם ללכת ברגל קלה לעבודה, וגם 
כשאת פה את מרגישה שעלייך התפקידים הללו יוצר מתח מתמיד ומאבק פנימי בלתי פוסק: 

ר, תמיד תרגישי אשמה, ואם בסופו של דב מרגישה שצריכה להיות פה. –להיות שם, וכשאת שם 
  כבר יגיד לך שאת לא בסדר.אחר לא תרגישי, מישהו 

כולל  בעצמו"בתוך ריבוי התפקידים הללו, קיים אחד שהוא מורכב במיוחד: תפקיד האם. הוא 
'לבנות בית חם', או 'לגרום  –ריבוי תפקידים, שנכנסים תחת ההגדרה התרבותית של האמא 

. התפקיד הזה כולל אוכל, ניקיון, סדר, נוכחות ואפילו קשב. אף לאחרים במשפחה להרגיש טוב'
אחת לא יכולה להתמודד עם כל כך הרבה משימות, ולא להרגיש אשמה על כך שאינה מצליחה 

  לבצע אותן כמו שצריך.
בחברה אבל יש פחות תפקידים, ולכן היא בדרך כלל מרגישה פחות אשמה. אמא   שאינהאשה "ל

לדאוג  דאגה לאחר. גם אשה שאינה אם מרגישה שתפקידההתפקיד של הנשיות הוא שלנו, 
ההגדרה של נשיות ולא של  דאגה לאחר ולאיכות חייו היא. כל עוד שלה חברלחברות ול ,הוריםל

  ."גבריות, נשים ירגישו יותר אשמה



  בגלל שהמיתוסים גומרים עלינו
משמעי, כמו - היו בעלי מפרט טכני ברור וחד מילא אם התפקידים הללו, שאנחנו נקרעות ביניהן,

אלה של הגברים. נגיד, שלהיות אמא כולל שתי ארוחות ביום, והקשבה חצי שעה כל אחר צהריים, 
או שלהיות רעיה טובה משמעו סקס פעמיים בשבוע ורבע שעה של סידור הבית ביום. אבל לא: 

קום להיות מבוססים על המציאות, התפקידים שלקחנו על עצמנו הם חסרי גבולות לחלוטין, ובמ
  הם מבוססים על מיתוסים.

"קחו למשל את תפקיד האימהות", אומרת ד"ר נרדי. "כשעשיתי לעצמי פעם רשימה מה זו 'אמא 
מלהקשיב ולנחם דרך לבשל אוכל טוב ולדאוג ללבוש  –טובה' קיבלתי סחרחורת. הוא כולל הכל 

ספר לו לד עוד לפני שהוא יודע שכואב לו וכמובן חם בחורף וקל בקיץ דרך להבחין מה כואב ליל
לשחק כדורגל. למה? כי זה תפקיד שמבוסס על ולתפור תחפושת סיפור, להסביר לו על החיים וגם 

. כך גם בכל בשר ודםנשים האמיתיות של יכולה, ולא על היכולות -מיתוס תרבותי של האם הכל
עצמנו נגלה שמשהו שלא נסתכל על  ךשאימה שקשור למראה החיצוני: מיתוס היופי גורם לכך 

לפי מודל יופי לא מציאותי, שקרי לחלוטין. אבל אנחנו אמורות להיות מושלמות; חסר, שכן 
ומה לגבי בסדר. "בתקן", כלומר לא לא הידיעה הזו לא עוזרת לנו. אנחנו מלכתחילה מרגישות 

אמיץ לעתים להיות קשוח,  המיתוס של הבחורה הטובה? גבר לא אמור להיות 'טוב': הוא אמור
אפילו אכזרי. אבל הסטריאוטיפ הנשי קובע שאשה אמורה להיות מכילה, טובה, אמפתית, נעימה, 
ידידותית, צייתנית, לא מתבלטת ולא תחרותית. רשימת התכונות הזאת היא לא אנושית, אבל 

כן ת או כעס. מכיוון שהפנמנו את המיתוס, אנחנו מרגישות אשמה מיידית על כל טיפת ביצ'יו
  אפילו היום לאחר כחמישים שנה של פמיניזם אקטיבי.

תמיד נרגיש אשמה, מפני שלתפקיד כזה אין גבול.  –"הבעיה היא שבתפקיד שמבוסס על מיתוס 
אשה לעולם תימצא במצב נפשי של השתדלות להגיע לשלמות. מצב אבסורדי לא אנושי. אבל 

  בקלות לתחושת האשמה." למושלמות נופלות נשים שהפנימו את הדרישה
  בגלל החטא הקדמון

ואם כבר אנחנו מדברות על מיתוסים, בואו ניזכר בעוד מיתוס אחד, בסיסי ומכונן: החטא 
הקדמון. זוכרים את חווה? ההיא עם התפוח? ההיא שפיתתה, שדחפה את אדם ואת כולנו בדרך 

  רי בנות חווה.החוצה מגן העדן? טוב, אז היא אשמה, זה ברור. ואנחנו? אנחנו ה
"במיתוסים עתיקים רבים ואפילו בדת האשה היא לילית, המפתה הרעה", אומרת פרופ' רחל לוי 

אלא האשה מפתה,  –. "לא הגבר מתפתה אילן-שיף מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר
ולכן היא זו שצריכה לכסות את עצמה רק כדי שבראש שלו לא יצוצו מחשבות שליליות. האשה 

זו שאחראית לחטא, והאשמה היא עליה. שרידים לתפיסה הזאת אפשר למצוא עד היום  היא
באמונות חברתיות שמטילות את האחריות לאונס על הנאנסת: כנראה היא הלכה בבגדים 

  חשופים מדי, או פיתתה את האנס בצורה כלשהי."
  בגלל שלמדנו תמיד להעדיף את טובת האחר (וליהנות מזה)

כן מתי עוד הרגשתן לאחרונה אשמות, תגלו שמן הסתם כשעשיתן משהו רק אם תשאלו את עצמ
גירסת  – תן בגד יקר או סתם נרדמתן בצהרים (ולא רק "שמתן ראש"יבשבילכן: בין אם קנ

  ). החוטאת למנוחת צהריים
משיח: "כשהתרבות מאמינה שתפקיד הנשים הוא לדאוג לאחרים, היא בו זמנית -ד"ר תובל

ת לשים את עצמן בצד. ואם את לא שמה את עצמך בצד, ועל אחת כמה וכמה אומרת שהן אמורו
  אשמה." אין פלא שאת מרגישה –שמה את עצמך בפרונט 



רעיה ועקרת בית הוא במהותו תפקיד של שירות: תפקיד שבו  ד"ר נרדי: "התפקיד הנשי של אם,
ום שני, לתת מעצמך הלקוח תמיד צודק, ואת אמורה להצניע את האגו שלך, לשים את עצמך במק

 –זה בסדר; אבל אם את קונה רק עבור עצמך  –כל עוד את קונה לאחרים רגשית, פיזית ומינית. 
  מרגישות אשמה על כך שקנו בגד יקר לעצמן.ראיתי גם נשים של מיליונרים את רעה ואשמה. 

אמורה אומרת שבמצב הזה, של הענקה מוחלטת, את  , הגברית,ואם לא די בכך, התרבות שלנו"
את אמורה ליהנות מלענג את הגבר שלך; את אמורה ליהנות מכך שילדת להיות הכי מאושרת. 

ליהנות עד בלי  הומהטיפול בתינוק ואין לך מקום להתאבל על חייך הקודמים שנעלמו; את אמור
ואין לך זכות לומר שאת אולי אוהבת את ילדייך עד אין קץ, אבל לא ממש נהנית  –די מהאימהות 

הפרדוכס הוא שנשים קנו את המוסכמה הזאת: מחקרים מראים ן השעשועים. גק איתם בלשח
רמת שכששואלים נשים נשואות, רווקות ואלמנות עד כמה הן מאושרות, הנשואות מכריזות על 

. אבל כששואלים שאלות עקיפות שמראות על רמת בריאות הנפש, מתברר האושר הגבוהה ביותר
ע. אגב, אצל גברים המצב בדיוק הפוך: גברים נשואים טענו שהם הכי שמצבן של הנשואות הכי גרו

  פחות מאושרים, אבל השאלות העקיפות על מצבם הנפשי הראו שהם במצב הטוב ביותר.
הן גם מלקות את עצמן על זה. אם הן לא  –לא מאושרות "התוצאה היא שנשים לא רק מרגישות 

  צד, מייד מציפה אותן האשמה." מרגישות הנאה עצומה מלשים את הצרכים שלהן ב
  ומה עושה לנו האשמה התמידית?

אבל מה קורה לנו כשאנחנו מרגישות אשמות כל הזמן? מה זה עושה לנו ולאופן שבו אנחנו 
  מתנהלות בעולם?

. "אשמה מביאה ביז'אווי-"אדם שמרגיש הרבה אשמה הוא אדם אומלל", אומרת פרופ' פוגל
בנוסף לכך, אדם  קד, אבל מעל לכל היא גורמת סבל מתמשך.לחוסר ביטחון עצמי ולקושי לתפ

 "שמרגיש אשם נתון יותר למניפולציות: קל יותר לגרום לו לפעול כפי שאתה רוצה. 
"עוד תוצאה של תחושת אשמה מתמדת יכולה להיות הכחשה: הקושי לשאת את נרדי: ד"ר 

ן, אלא רק לומר: 'אני? מה האשמה כל כך גדול, שאת לא מוכנה לקבל ביקורת וודאי שלא לתק
פתאום'. במיוחד בכל מה שקשור בילדים, נשים ממש נהרסות כשמשהו פוגע בדימוי האימהי 

   ."וגורם להן לחוש אשמות שלהן
  אז מה עושים?

רון. "חשוב לדעת ולהזכיר לעצמנו שהאשמה קופצת אצלנו -מודעים לכך", עונה בלונדר "קודם כל,
לא צריך, ולהזכיר לעצמנו שאנחנו לא בהכרח אשמות: רק התרגלנו , אם צריך או באופן אוטומטי

  . לכיוון ההאשמה העצמיתלכוון את המחשבות קודם כל 
בין אם בקבוצות פורמליות,  –נשים של קבוצות תמיכה "שנית, כדאי מאד להיעזר בצורה כלשהי ב

מים עצם השיחה או פשוט בשיחות עם החברות.  נשים עוזרות זו לזו לפרוק את האשמה, ולפע
ואנחנו לא באמת אשמות.  –מראה שאנחנו לא לבד, לא יוצאות דופן בתגובות שלנו, שכולן כאלו 

  ואפשר גם לכעוס ביחד על הציפיות החברתיות, ולהחליט שזהו, לא נכנעים להן יותר."
  
 

    זה הוא אשם! את לא מאושרת?מסגרת: 



קניות, כשהבית לא מתוקתק. האחריות אנחנו אשמות כשהילדים מצוברחים, כשאין לנו זמן ל
חוץ מדבר אחד: האושר שלנו עצמנו. אם אנחנו לא מאושרות, האשם הוא  –כל -שלנו כוללת ה

  ברור ומיידי: בן הזוג שלנו.
"חלק מהעניין  רון.-", אומרת בלונדרהרבה נשים חושבות הבעל הוא זה שאחראי לאושר שלהן"

מופיע בכל האגדות, מסינדרלה ועד 'אשה יפה': אנחנו הוא המיתוס של הנסיך על הסוס הלבן, ש
מאשימות אותו שהחיים הם לא הפנטזיה  –רוצות שבן הזוג יציל אותנו מהכל, וכשזה לא מצליח 

  שרצינו שהם יהיו. 
אנחנו שכמו שאנחנו לוקחות אחריות על הרגשות של אחרים, "חלק אחר מההאשמה נובע מכך 

, לפחות שמישהו אחד כולםאנחנו אחראיות על אם שלנו. אלה  ייקח אחריות על שבן הזוגמצפות 
  יהיה אחראי עלינו. 

כמו שהילד הצעיר מפנטז שההורים לעשות תיקון כלשהו.  מתוך תקווהכולנו מתחתנים בנוסף, "
את האושר שלנו  יפתרו עבורו כל תסכול, כך אנחנו מצפים מבן הזוג. אבל אי אפשר באמת לשים

רק אנחנו אחראיות לאושר שלנו, בדיוק כמו שרק בן הזוג אחראי באמת ר. בידיים של מישהו אח
  לאושרו."

  
  מי אשם כשאין הריון? תנחשומסגרת: 

על תפיסות הגוף, ערכה מחקר  מכללה למינהלב החוג ללימודי משפחהמ עליוןהד"ר הילה כש
ת הריון הזהות והרגש של נשים מטופלות פוריות בישראל, שעוברות את הטיפולים לשם השג

נשים לוקחות את האחריות על עוד לפני האבחון של הבעיה, , היא גילתה משהו מעניין: ראשון
לתחילת הבירור", היא מספרת, "ואומרות לרופא משהו  מגיעות לבדחוסר הפוריות. "נשים לרוב 

ת לוקחוהן אלו שנשים העובדה שה. 'אנחנו לא מצליחים להיכנס להריון, אני צריכה טיפולכמו: '
של  הזו אחריות –אין הריון מבטאת את התפיסה שכאשר  , על עצמן את האחריות לפנות למומחה

מייצרות הסברים שמחזקים את תפיסת האחריות של האשה לבעיה: למשל,  הןלא פעם האשה. 
  "מספרות על הפלה יזומה שעברו בעבר, או על איזושהי נבואה שמגשימה את עצמה.

 אצל מי הבעיה בפוריות? ומה קורה בהמשך, כשמבררים  
כבר אחרי הטיפול , הוא הגבר ת הפוריותימקור בעיכשהאבחנה אומרת שגם ד"ר העליון: "

האשה מרגישה אחריות: ה'כשל' קורה  –שהעובר המושתל לא השריש הראשון, כשהרופא אומר 
  אצלה בגוף; הרחם שלה לא עמד במשימה.

שסופגות את הלחץ החברתי להיכנס  "תחושת האחריות של הנשים מתחזקת מפני שהן אלה
להריון: האנשים סביב מצפים לראות את הבטן שלהן תופחת, ופונים ושואלים אותן, לא את בני 

נשים רבות לוקחות אחריות על הסיטואציה בכך שהן הזוג שלהן, מה קורה. גם במהלך הטיפולים 
  ל אופטימיות.מקפידות לא להעמיס על בן הזוג, לא להראות לו את כאבן, לשמור ע

לקבל על עצמן את האחריות והאשם. לא מוכנות ו ,מצד שני, יש נשים שלא מוכנות לשתף פעולה"
, ולא פעם אחריותאת העם בן הזוג, מחלקות איתו לדיון מביאות את הקונפליקטים הנשים הללו 

סרבות הן גם אלו שמוכנות לספר שבעיית הפוריות אינה אצלן אלא אצל בן הזוג. הנשים האלו מ
   ומגלות הרבה כוח נשי." –לקחת אשמה 


