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המושג המקורי מתייחס ליצר , 19-ליבידו הוא מושג שטבע אבי הפסיכואנליזה זיגמונד פרויד במאה ה

המיני של האדם, אך כיום ההתייחסות למושג היא יותר רחבה ומאגדת בתוכה את התשוקה וההתלהבות 
החשק  -או כפי שנוהגים לכנות אותו -בה נתייחס לגורמים שונים המשפיעים על הליבידו שלנולחיים. בכת

  המיני.
 

שספרה החדש "נשים  ד'"ר רבקה נרדי,סופרת ומטפלת אישית וזוגית – קרבת יתר
שבין שאר נושאים מתייחס גם  ,עומד לצאת בימים אלו ,(הוצאת פרדס)חסרות מנוח" 

 הרגיש את עמנו הליבידו שלנו תלוי ביכולת שלנו ל"  מרת:או ,סוגיות של מין ואהבהל
טובה תלויה במידה רבה ביכולת שלנו לחוות שבריאות נפש . אפשר לומר יצורים נפרדים

את "הגרעין העצמי" שלנו ממנו נובעת תשוקתנו לחיים. גיל ההתבגרות מאופיין בשמירה 
לא במקרה למשל נפשית.הפיזית וה –מרדנית על הטריטוריה האישית שלנו -קפדנית

זאת הדרך שלהם להגדיר את - מסתירים סודות ושומרים בקנאות על פרטיותםמתבגרים 
עשות זאת ליראים מהוריהם ולא מעיזים ש(בנים ובנות) עצמם נפרדים מהוריהם. ילדים 

הזוגיות המודרנית מציבה אתגר קשה לבני הזוג.  עלולים לשלם על כך מחירים בבגרותם.
, כמה "ביחד". האם "הוא" ו"היא" רוצים אותו דבר? איך לאזן את הצרכים כמה "לחוד"

תובעת מאיתנו שייתר . אינטימיות המנוגדים הללו קודם כול בתוכנו וגם עם בן או בת זוגנו
לומר הכול, לעשות הכול ביחד, לא לשמור שום פינה פרטית עלולה להעיק, לחנוק ואף 

, אפילו אלימות. אגב אמירת דברים אלו שליליים לגרום בסופו של דבר להתפרצות רגשות
אני ניזכרת באשה שבאה אלי לייעוץ לפני שנים רבות עם בעיה של אובדן החשק לחיים, 
(אובדן החשק המיני היה רק חלק מתחושת האובדן הכללית). במהלכן של מספר שיחות 

, כולל העסק הסימביוטיים עם בעלה שלמעשה ניהל אותה מבוקר ועד ערב התבררו יחסיה
הפרטי שלה. מגיל צעיר מאוד הוא טיפל בה והיה לה כאב ובעל. היא היתה אסירת תודה 

להגנתו הפטרונית ולקח זמן עד שהעיזה לחבר בין תחושת החנק שחשה לבין קרבת הייתר 
ביניהם. חשוב להבהיר שקרבת ייתר עלולה לשאוב מאיתנו את האנרגיות הייחודיות לנו 

קותנו. לסיפור הזה היה סוף שמח. רק לאחר שלמדה האשה לנהל עצמה שהן המעין של תשו
חזרה אליה אט אט שמחת החיים  –באסרטיביות, לשים גבולות (עם אמפתיה ורגישות אליו) 

וגם התשוקה המינית. לא במקרה אנחנו מחברים בין תשוקה במובנה הרחב לבין אירוטיקה 



הליבידו שלנו היא מסתורית -מהגרעין התשוקה הנובעת שהיא לעולם יותר מ"סקס" נטו.
במהותה ונמשכת אחר המיסתורין בזולתנו. אולי משום כך אנחנו אוהבים כל כך להתגעגע 

למה שאין, רוצים כל כך את כל מה ש"גדול מהחיים". המיסתורין הזה יכול להישמר 
ניבלע פרטיותנו באופן שלא - גבולותנו-בנישואים ארוכי טווח אם נשכיל לשמור על עצמנו

   "על ידי בן/בת זוגנו. אפשר להגיע לכך ובד בבד לשמור על חברות ונאמנות מינית.
  

  
XXXX  

: "מיניות היא דבר מולד, היא לא שונה אצל גברים ונשים ד"ר נרדי -ליבידו בתרבות
מבחינת הרצון והעוצמה. אישה לא נולדת עם מיניות מוצנעת.  אישה נולדת עם מיניות 

שך דורות לימדו אותה להצניע את מיניותה, למעשה לימדו אותה להצניע, במבריאה ורגילה. 
תיענש, תיחשב למופקרת לבלתי  –שאם לא תעשה כך להחניק את ייחודיותה כאדם פרטי.

וכך "נבלמה" תשוקתה והיא למדה להגיב לתשוקתו, להגיב לליבידו  כשירה לנישואים. 
ד אחד גילוי מרגש של המיניות מצכיום אנחנו חיים בתקופה אחרת, שיש בה  שלו.

 המיניות הגברית המתבטאת בחיקוי  מראית עין של שחרורהאוטנטית שלנו כנשים אך גם 
הממדרת את המין מיחסים (מיניות שגם לא מתאימה לגברים רבים). נשים שנוהגות כך 

הנה ציטוט ". מעידות על עצמו שהן מרגישות "חלולות" ולמעשה מחפשות קשר של אהבה
  "נשים חסרות מנוח":  של דר' נרדי ספרה החדש מתוך

מסע השחרור של המיניות הנשית, לצד שחרור מכבלים אחרים, יצר בלבול מוחלט בין "
משאת נפש וראייה אידיאלית של השחרור לבין מפגש כואב עם מציאות סקסיסטית 

ונג שלנו המדכאת נשים. מה שרצינו להאמין כי היא זכותנו הטבעית על גופנו ומקורות הע
ממשיך להיות נתפס עמוק בלבבות של נשים וגברים כמו גם במסרים החברתיים כהפקרות 

, גם בימינו אלו. כמה קל להטיל על אישה את כובד "זונה"לשמה. כמה קל לכנות אישה 
אהבת מין לשמו. לא ייתכן, אומרת  "סתם"האחריות והאשמה על אונס, התעללות מינית ו

ישה יכולה לרצות מין בשביל מין, לא למען שום מטרה מקודשת החברה במיני צורות שא
חיקוי, כל חיקוי מרחיק את האדם מעצמו. התנהגות  ..אחרת כגון יחסים, קשר, אהבה.

צניעות או הפקרות מרחיקה את האישה ממיניותה  –מינית נשית המעוגנת בקצוות 
 "לוקחת אותו"חסדיה או האותנטית. התנהגות כזו הופכת אותה לבובה, לרובוט המעניקה מ

  " על פי צו האופנה של הדור בו היא חיה –כמו גבר 
באופן חופשי הוא חדש יחסית (בעקבות הגל השני של המהפיכה החופש של נשים לבטא את מיניתן 

הפמיניסטית, בשנו הששים של המאה העשרים). ועדיין רבות הנשים החוששות מחופש מיני כפי שלא 
מעט נשים יקחו אותו למקום מוקצן עד כדי חיקוי המודל המיני הגברי. אבל ההסטוריה המינית הופנמה 

. במשך דורות לימדו נשים ם רבות לא הייתה מיניות נפרדת משל עצמןשינל, מכברעד לא  עמוק מאוד.
עדיין, גם בחברה המערבית, קיימים   להצניע את מיניותן, לבלום את תשוקתן להיענות לתשוקתו.

סטנדרטים כפולים לגבי הליבידו הנשי. גבר שנותן ביטוי לליבידו החזק שלו, יחשב ל 'רב שגל' ו'דון ג'ואן' 



שבת ל"מזרון". אומנם כיום נשים בחברה המערבית לא משלמות בחייהן כמו בימים עברו, בעוד שאשה נח
הם יכולים לשכב עם המון  שכן הגברים, גם הצעירים, נשארו מאוד שמרנים.אבל המחיר הוא סטיגמאטי. 

ב בחורות ולעשות חיים, אבל הם רוצים להתחתן עם בחורה 'הגונה' .אשה שהיא זמינה מינית יכולה להחש
בעיני גברים לזולה, אף על פי שהם מתנהגים על פי אותם אמות מוסר.אגב, גברים לא בהכרח יהיו מוכנים 

לחשוף את עמדותיהם האמיתיות בנושא. המחיר השני שאשה משלמת מעבר לסטיגמה הוא מחיר רגשי 
אנושי. כבד. האשה בתוכה כן מחפשת זוגיות ואהבה, זאת התניה רבת שנים, זה צורך מאוד עמוק ו

ובמקרים רבים התנהגות מינית מוחצנת משאירה אותה מרוקנת. יכול מאוד להיות שיש משהו בכמיהה 
הזאת לחיבור בין סקס ויחסים משהו הרבה יותר נכון ובריא, ומי שצריך ללמוד מאתנו זה הגברים ולא 

 ההפך.
מצאות בקליניקה, אני פוגשת לצערי גם נשים צעירות שנמצאות בקצה השני. הן לא נ

במצב מאוד שונה מבחינה נפשית ממצב של נשים בדורות קודמים.  נשים צייתניות 
שמסתירות מעצמן את הצרכים האמיתיים שלהן. אני רואה נשים צעירות שמאוד חשוב 

 -להן להיות ילדות טובות וגדלות להיות נשים שלא כל כך יודעות מהו הגרעין שלהן
הבשורה הטובה היא שרוב הנשים בחברה  מיני.מקצתן יגלו גם חוסר חשק ולכן 

המערבית כיום, חיות  על הרצף, בין הקצוות (צניעות ייתר בקצה האחד מול הפקרות 
מינית בקצה השני). רבות מהן מרגישות הרבה יותר בנוח עם החשק המיני שלהן מאשר 

 בדורות קודמים. 
  
  

אצל נשים. דימוי גוף  ינייש קשר בין דימוי עצמי ודימוי גוף לבין החשק המ :מצב נפשי .1
 -בשביל להרגיש טוב עם הגוף שלנו :"נרדירבקה ד"ר אינו תמיד בהכרח קשור למשקל ולרזון. 

אנחנו צריכות להרגיש טוב עם מי שאנחנו. את יכולה לראות נשים שהן לא רזות שלא מקפידות 
בחינה חיצונית. על דיאטה ומרגישות מאוד מיניות מכיוון שהן לא עסוקות בלהראות מושלמות מ

ההתעסקות עם המראה המושלם עלולה להסיט את האנרגיה המינית למקום אחר ואפילו לפגוע 
בתשוקה ולגרום לנשים לחוות את עצמן כ"מושא תשוקה" בלבד. כלומר להיות בבחינת מגיבות 

לתשוקה של הגבר אליהן מבלי להיות בקשר עם תשוקתן שלהן.  חשוב להדגיש כי מעבר 
אישית שכל אשה מביאה עימה לקשריה עם גברים, מעבר לחינוך שקיבלה על מיניות  להיסטוריה

לגיטימית, "מזוהמת" או "מאיימת", יש גורמים נוספים של "כאן ועכשיו" שעלולים להשפיע על 
התשוקה: מצב הרוח למשל הקשור במצב החיים. היכולת להתלהב ולחוש סקרנות, היכולת 

אלו חומרים חיוניים המזינים את התשוקה למגע, לאינטימית,  להתחדש ולהתרגש כמו "ילדה".
לריגוש מיני. גם היכולת של נשים לעבור מפאזה רגשית אחת לשנייה ולא להתקע על רגש של 

כעס, או על רגש של עלבון, יוצר את המצע הנכון לחשק ומגע מיני. כעס, כמו שחושבים גברים 
סקס טוב. אולי זה עובד, אולי זה עוד מיתוס. עבור רבים (ואולי גם נשים) ניתן לפתור אותו ב



נשים רבות זה מעבר חד מדי. הן זקוקות לדיבור אינטימי להבהרת הרגשות. הסקס שיבוא אחר 
 כך יכול להיות מהנה ומספק ". 

 
דר' רבקה נרדי: "גידול הילדים דורש אנרגיה רבה, במיוחד בתקופה שלאחר הלידה  -ילדים .2

מינית שלה -ים. גידול ילדים שואב מהאשה את מירב האנרגיה הנפשיתוכשהילדים מאוד צעיר
ועלול להשאיר אותה עייפה מאוד ועם חשק מיני נמוך. אחד הדברים שעוזרים לשמר את החשק 

המיני בתקופה קשה זו היא עבודת הצוות של בני הזוג המגדלים ביחד את ילדיהם. אם הדבר אינו 
פירגון מצידו לעייפותה, וכמובן התחשבות. מהמקום הזה מתאפשר אז לכל הפחות לחוש אוירת 

יש סיכוי לחזור ולשחזר את התשוקה בימים שיבואו. כשגבר שם את הצרכים המיניים שלו 
בראש סדר העדיפויות, והוא מקנא ברך הנולד או בילדים, ומאשים את בת הזוג (לפעמים באופן 

ל לתוצאה הפוכה ולתחילה של ריחוק בין מוצדק), שהילדים יותר חשובים לה ממנו, הדבר יובי
בני הזוג. בני זוג המודעים לקשיים הבלתי נמנעים בגידול ילדים, הלוקחים בחשבון את הפגיעה 
באיכות חייהם המיניים יתייחסו בייתר סובלנות ל"קילקול" וילמדו לתכנן את חייהם בתקופה זו 

. תקשורת גלויה בין בני הזוג על בחוכמה: לקחת מידי פעם פסקי זמן למשחק, לבילוי, למגע
תחושת התיסכול וגילוי הבנה מצד האשה (לתיסכולו, לקנאתו בילדיו) ומצד הגבר (לקונפליקט 

שלה, לעייפותה) עשויים להציב אותם בחזית אחת כזוג מתמודד, שחומרי ההתמודדות שלו 
 עוזרים לשמר את האש הזוגית".

  
  
  

 
  

  
  

 


