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לקרן אלעד,

המתנה של חיי

ולכל מי שאי-פעם נשבר לו הלב



הלם

מתנת יום ההולדת של רונן לרגל שלושים ותשע שנות היווסדי 

הייתה מכתב פרידה. בתוך מעטפה חומה הוא טמן כתב אישום 

ניסח ארבע-עשרה שורות דחוסות  יד קטן וצפוף  נגדי. בכתב 

המשפט.  שבבית  במשרדו  ממדפסת  משך  שכנראה   ,A4 בדף 

שתי שורות לכל שנת נישואים. 

את,  מיכל.  היטב,  אותך  מכיר  "אני  הייתה:  הראשונה  השורה 

כמה  עוד  היו  הדרך  באמצע  אותי."  מכירה  באמת  לא  לצערי, 

מילים ומטאפורות שכבר הספקתי לשכוח או להדחיק. השורה 

הייתה:  כדרכו,  תחתון,  בקו  להדגיש  טרח  שאותה  המסכמת, 

לייצר  תורי  עכשיו  עבורך,  פורייה  קרקע  הייתי  שנים  "שבע 

לעצמי קרקע פורייה לצמוח בה."

הבטתי בו המומה. לא הבנתי מה אני בעצם קוראת ולמה הוא 

לא יכול לדבר איתי על זה בעל פה. וכשאמרתי לו את זה הוא 

השחורות  הגבות  את  הרים  המכתב,  את  שלי  מהידיים  משך 

הסמיכות, שחרר אנחה קצרה והקריא לאט-לאט את המילים 

גילם  כאילו  דרמטית  בדיקציה  ומילה  מילה  כל  לועס  שכתב, 

דמות שייקספירית. הוא הסביר לי שרצה להיות מדויק.

הבנתי. 
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הוא החליט להפוך אותי לגרושה בלי התרעה מוקדמת, ועל הדרך 

להפוך את חגיגת יום הולדתי המתקרב לאומללה במיוחד. שופט 

טרח  לא  ומעולם  שנים  שבע  לצדי  שחי  המחוזי,  המשפט  בית 

עולמיים,  מנהיגים  על  צפופות  ביוגרפיות  מלבד  ספרים  לקרוא 

נעשה לעת פרידה משורר פיוטי עם מטאפורות סתומות. אפילו 

את הספר שלי טרח לקרוא רק חודשיים לאחר צאתו לאור, ואחרי 

שאנסתי אותו לעשות זאת. הוא הסתגר בחדר העבודה שלו במשך 

חמש שעות, וכשיצא פסק ברשמיות קרה: "מעניין. אני יכול להבין 

למה הרבה נשים מתחברות לזה." וזהו.

פחות משנה קודם לכן הכתיר אותנו המקומון התל אביבי האחרון 

צעירה,  הייתה  עוד  הזאת  העיר  שבהם  לימים  כעדות  שנותר 

הזוגות החזקים של  ובאמת ללא הפסקה, לאחד  בועטת, חצופה 

של  המנצח  המותג  נהיה  שלעד  וחשבתי  להם  האמנתי  העיר. 

שופט בית המשפט המחוזי והמתמודד הטרי למשרת שופט בבית 

מיליונרית  להיות  "איך  רב-המכר  מחברת  ושל  העליון  המשפט 

הייתי   .12 ערוץ  של  הכלכלי  בפאנל  קבועה  ומשתתפת  מנטלית" 

בטוחה שנהיה פה לתמיד, כמו קוקה קולה, איקאה ומקדונלד'ס. 

תדעך,  האהבה  אם  שגם  חשבתי  ומבוקשים.  נמרצים  מעודכנים, 

עם  אותנו,  שתחזיק  הבירוקרטיה  לפחות  או  החברּות  יישארו 

חשבון בנק משותף, דירת גן חדשה בנווה צדק ותקווה שטיפולי 

הפוריות יצליחו ויהיה לנו תינוק משותף. 

הרגע  עד  רונן  את  אהבתי  כלל,  דעכה  לא  כלפיו  שלי  והאהבה 

האחרון. בערב הפוגרום ההוא בחודש דצמבר, כשפתח את דלת 

הבית, זמן קצר לפני שהגיש לי את מכתב ההתנתקות החד-צדדית, 

זינקתי לעברו כמו כלבלב נרגש שהמתין לשובו של בעליו. חיבקתי 

אותו בחוזקה, חפנתי את ישבנו והשמעתי גרגורי התרגשות. אבל 
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קפא  הוא  לטיפה.  או  חיבוק  החזיר  ולא  נוקשה,  דומם,  עמד  רונן 

ואיתו קפאו חיי. 

אינטנסיביים  נעשו  הפוריות  שטיפולי  מאז   – וחצי  שנתיים  כבר 

וספר הביכורים שלי הפך לרב-מכר עולמי – הרגשתי שרונן הולך 

ומתרחק. הגוף שלו שידר את זה בעוצמה ובבירור, אבל כשהייתי 

גמור"  בסדר  ש"הכול  משיב  היה  הוא  בסדר,  הכול  אם  שואלת 

וממשיך בענייניו. הסקס שלנו, שבמשך שנים היה סקרני, יצירתי 

ומלא תשוקה, הפך בהדרגה לטכני, משעמם ועמוס תקלות. הוא 

העינוג  שמלאכת  לאחר  רגע  גבו  את  אליי  הפנה  בי,  לגעת  מיעט 

העדינה  זרועי  את  הזיז  שינה  מתוך  ואפילו  ושתק,  נגמרה,  הזוגי 

המחבקת. 

שלושה לילות לפני שהגיש לי את המכתב הארור, כשניסינו להפוך 

את עצמנו ליחידת אוהבים אחת, הוא לא הצליח לגמור. נוטף זיעה 

השופטים  מינוי  על  הצפויה  ההכרזה  בגלל  מתוח  שהוא  הסביר 

לבית המשפט העליון. ואני, כמובן, מיהרתי לעטוף בחיבוק מנחם 

מחר  את  גם  לנו  ושיש  קרה  לא  נורא  דבר  ששום  ולומר  ואוהב 

בלילה. ואת מחרתיים. ואת כל החיים.

"הגוף שלנו אף פעם לא משקר," אמר לי פעם האבא החכם שלי. 

שבו  האופן  פי  על  עלייך  חושבים  אנשים  מה  לדעת  יכולה  "את 

בעל  ורונן,  עלייך."  מסתכלים  הם  שבה  ומהצורה  בך  נוגעים  הם 

העיניים החומות, הגדולות ומלאות החוכמה והערמומיות, שהפכו 

אותו לשופט כבר בגיל שלושים ותשע, כמעט לא הביט בי בשנה 

האחרונה. הייתי כל כך עסוקה בקידום ספר הביכורים שלי, שלא 

הרצפה  עם  לתקשר  מתחילות  שלו  שהעיניים  לכך  לב  שמתי 

והתקרה וכל נקודה בחלל שהיא לא אני. בתמימותי, ובעיקר מתוך 

אמונה כנה בחיבור שלנו, לא התייחסתי לסימנים האלה, האמנתי 
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בחיי  שכרסמה  האיומה  השגרה  פשוט  שזאת  זמני.  עניין  שזה 

ישתנו.  הדברים  יגיע,  המשותף  שהילד  שברגע  שלנו.  הנישואים 

למרות שרוב ספרי הפסיכולוגיה הזוגית, שקראתי כדי לתקן את 

שנפגם, עמוסים במאמרים מדכאים על כך שילד הורס זוגיות ולא 

משפר אותה.

שנשבה  המקפיאה  השלגים  שסופת  טענה  שלי  הפסיכולוגית 

מכיוונו של רונן לא הייתה תגובה על הקושי שלי להיכנס להיריון, 

ברחבי  לידועה  אותי  שהפכה  הספר  הצלחת  על  בעיקר  אלא 

שההיעדרות  סברה  היא  אירופה.  במזרח  גם  ולאחרונה  המדינה, 

שלי מהבית כמעט מדי ערב לטובת הרצאות ולוח הטיסות הצפוף, 

בין-לאומיים,  בכנסים  להשתתפותי  הרב  הביקוש  עקב  שנוצר 

שההצלחה  גרסה  היא  בבית".  והכוחות  היחסים  מערך  את  "שינו 

אלוהים  או  אי-נוחות  או  ביטחון  חוסר  או  קנאה  בו  עוררה  שלי 

יודע מה. 

"אפשר לדמות זוג נשוי לשני צמחים גבוהים הצומחים זה לצד זה 

בגינה קטנה וצפופה. הם יכולים לצמוח במקביל, שענפיהם ועליהם 

אחרת.  גם  יכולים  הם  לזה.  זה  משענת  ויהוו  באלה  אלה  ישתרגו 

באדמה,  מדי  עמוק  ארוכים  שורשים  להשריש  יכול  אחד  צמח 

לשתות גם את המים של הצמח השני ולגרום, בלי להתכוון, למותו 

של הצמח שלצדו. כמו הצמחים גם בני הזוג יכולים לקמול ולנבול 

ביחד, ולפעמים תחרות הצמיחה יכולה להוציא אדם מדעתו. גם 

אדם חזק ובעל השפעה כמו רונן."

בדמעות  שלטתי  לא  ומצליח,"  חזק  כך  כל  באמת  הוא  "אבל 

כשלא  שלו,  הנטישה  לפני  ספורים  שבועות  כך  על  כשדיברנו 

את  לו  שתיתי  "לא  שכזה.  אימה  תסריט  כלל  דעתי  על  העליתי 

המים ולא תפסתי לו מקום באדמה. למה, לעזאזל, הוא לא מצליח 
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לפרגן לי? למה הוא לא היה יכול להגיד מילה טובה על העבודה 

דיון  קבע  הוא  למה  הספרים?  של  הטיוטות  את  לקרוא  או  שלי 

משפטי דווקא ביום של השקת הספר? האם הייתי צריכה לעצור 

את הקריירה שלי בשביל לשמור על שלום בית? להיות מאושרת 

ביחד  ולא מוגשמת מבחינה מקצועית? הרי  מאהבה אבל חנוקה 

היינו אימפריה."

"יכול להיות שהוא הרגיש אחרת."

כשם שהתעלמתי מהעצה של אבא שלי, כך דחיתי את תיאוריית גן 

הירק שלה גם משום שלפי המודל ההוליוודי שטיפחתי בראשי לא 

האמנתי שבני זוג יכולים באמת לקנא זה בזה, גם מכיוון שרונן היה 

אחד האנשים היותר בטוחים בעצמם והיותר מצליחים שהכרתי, 

אותי  סיממה  האהבה  גבולות.  בלי  אותו  שאהבתי  משום  ובעיקר 

כאילו הייתי יוליה של רומיאו. הייתי מוכנה למות עבורו. או איתו. 

והקשיים  השחיקה  עם  נצחים  לנצח  זה  לצד  זה  שנהיה  העיקר 

והשגרה. בכל מצב צבירה אפשרי. בחרתי לתרגם את ההתנהגות 

שנים  ארבע  שנמשך  ארבעים  גיל  למשבר  כביטוי  שלו  הקרירה 

יותר מדי ואת סופו קשה לראות. 

כתובת  אפילו  אולי  רמזים.  מעט  לא  שהיו  מבינה  אני  בדיעבד 

כלום,  ראיתי  לא  אני  אבל  זרחני,  כתום  בצבע  הקיר  על  מרוססת 

אחרי  דקות  שבע  וייגמר  יתחיל  שהכול  לנחש  יכולתי  לא  ובטח 

שנשב על הספה החרדלית שגבתה ממני שבוע של יבלות, תוצאתו 

של חיפוש נמרץ בדרום העיר שמטרתו לעצב את דירת החלומות 

שבנינו במשך שנה.

אבא שלי נהג לומר ש"החיים משתנים בשנייה". והוא ידע היטב 

על מה הוא מדבר. הם השתנו עבורו בפעם הראשונה כשהכיר את 
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אמא שלי, ובפעם השנייה כשעזבה אותו. הם השתנו גם כשאובחן 

כחולה סרטן סופני. חיי התהפכו ברגע שספר הביכורים שלי כבש 

נפטר,  שלי  וכשאבא  רבי-המכר  ברשימת  הראשון  המקום  את 

וכעת השתנו בבום על-קולי כשבעלי הודיע לי שהוא עוזב אותי.

שנים  "שבע  ושוב:  ושוב  שוב  וקראתי  והלומה  מסוחררת  ישבתי 

הייתי קרקע פורייה עבורך, עכשיו תורי לייצר לעצמי קרקע פורייה 

לצמוח בה," כתב החצוף. כאילו שבע שנים של כביסות, של הכנת 

אוזן  הטיית  ושל  שאהב  מינסטרונה  ומרקי  פטריות  פשטידות 

כאילו  פורייה.  קרקע  לא  הן  שלו  המשפט  בית  לסיפורי  קשובה 

שלארח את האמא החמוצה שלו, שאפילו פעם אחת לא הייתה 

בבית  ששרר  האי-סדר  על  רטנה  שתמיד  שלי,  מהאוכל  מרוצה 

שלנו, שלא פספסה אף הזדמנות להתלונן על כך שטרם העמדתי 

לבלות  כאילו  פורייה.  קרקע  אינם  אלה  כל   – למשפחתה  יורש 

האייטיז,  בשלהי  אי-שם  התקועה  בבורגס,  בשנה  חופשות  שתי 

מדי  בלהעלות  שעסוקים  מהצבא  שלו  המשעממים  החבר'ה  עם 

חופשה את אותם זיכרונות מימי המשטרה הצבאית ועם הנשים 

המשעממות שלהם, שמגיעות לסיפוק מיני רק מלהחליף מתכוני 

טבעוניים  ממולאים  פלפלים  ומתכוני  לתינוקות  גרוסים  מרקים 

ומהמלצות על אתרים לרכישת בגדים זולים, זה לא קרקע פורייה 

לצמוח בה.

"אני מכיר אותך היטב,  ומה, לעזאזל, משמעות המשפט הפותח? 

משורר  התכוון  למה  אותי."  מכירה  באמת  לא  לצערי,  את,  מיכל. 

האימה? מה בדיוק אני לא מכירה? מה הוא ניסה לרמוז לי במילים 

ולנעלי  הערב  לשמלות  להשתחל  נוהג  שהוא  שבחר?  הספורות 

העקב שלי בזמן שאני מרצה על הספר שלי בספרייה הציבורית 

או  צעירים?  לגברים  נמשך  שהוא  ִזקנה,  לעת  שגילה,  ערד?  של 
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שמא גילו לבן זונה גידול ממאיר במוח, ובאקט אצילי הוא רוצה 

לחסוך ממני את התמונות הקשות של גסיסתו ואת הצורך לטפל 

בו. מטר השאלות איים להטריף את דעתי. 

והותיר את כתם הדם  יתוש טורדני,  רונן מחץ אותי כאילו הייתי 

הזעיר על הקיר הקרמי שבסלון. ואז צעד מכּוון-מטרה אל המטבח, 

שלף מהמגירה התחתונה של הארון שקית זבל כחולה גדולה עם 

עד  לברוח,  רצה  כך  כל  הוא  השינה.  לחדר  וניגש  אדומות  ידיות 

שוויתר על המזוודה הכסופה שנחה על המדף הגבוה, שלא יצטרך 

להתעכב על הורדתה. 

הלכתי אחריו בצעדים קטנים, מהירים ושקטים ובהיתי בו כשזרק 

ז'קטים  ושלושה  גרביים  תחתונים,  וחולצות,  מכנסיים  לשקית 

שחורים. 

יכולים  אנחנו  ביחד,  הזה  הקשר  את  שהתחלנו  כמו  יודע,  "אתה 

גם לסיים אותו יפה ביחד. בדיאלוג ולא במונולוג," נשפתי אל רונן 

בשארית כוחותיי רגע לפני שסגר מאחוריו את הדלת בערב הארור 

ההוא. אבל הוא רק גרר את שקית הזבל הכחולה העמוסה, שנוצר 

בה קרע ממשקל הבגדים, ולא הביט לאחור. 

הבית  מן  ויצא  פניי  על  חלף  בי,  להביט  בלי  אמר  מיכל,"  "שלום, 

בטריקת דלת רועמת.

יחייך  יעצור,  רגע  שבעוד  קיוויתי  מדי.  המומה  הייתי  בכיתי.  לא 

חיוך גדול כמו שלא חייך זמן רב, ויצביע על מצלמה נסתרת ששתל 

מסיבת  לכבוד  אותי  למתוח  כדי  בסלון  הגדול  העציץ  מאחורי 

הרצפה  על  ישבתי  וחצי  שעה  במשך  לי.  ארגן  שאולי  ההפתעה 

מול הדלת ובהיתי בציורים ובתצלומים שעל הקירות שסיפרו את 

סיפור חיינו המשותפים. 
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אנשים שהיו מעורבים בתאונת דרכים טוענים שכשהמוות מאיים 

לפגוש אותך, החיים חולפים במהירות מול העיניים. שנות החיים 

של  ושנתיים  נישואים  שנות  שבע  רונן,  ושל  שלי  המשותפים 

קמ"ש.  ושמונים  מאתיים  של  במהירות  עיניי  מול  חלפו  חברות, 

מסירת  לרגע  ועד  הסטודנטים  אגודת  של  במסיבה  מההיכרות 

כל  את  במיוחד  ִשחזרתי  בי.  צפו  האירועים  כל  הארור.  המכתב 

המילים שנאמרו בחודשים האחרונים. ניסיתי להבין מה פספסתי 

בין השורות. חיכיתי שהבעל שלי יחזור ויגיד לי שהכול היה בעצם 

בדיחה גרועה או אי-הבנה או ניסיון לעורר אותי אחרי שבע שנים 

של ביחד.

אבל הוא לא חזר ולא התקשר. אפילו לא סימס. הוא עזב אותי. 

בן של זונה.
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תיעוב

נטול משקעים,  כך, בעיצומו של חורף  שלושה שבועות אחר 

כשהחקלאים במדינה איבדו תקווה, מצאתי את עצמי נטועה 

ולצאת  לקום  ולא מסוגלת  נשימה,  על הספה שבסלון, קצרת 

סירים  לייצור  במפעל  לעובדות  העצמה  ביום  הרצאה  לעוד 

שזה  טענה  שלי  הפסיכולוגית  חולון.  של  התעשייה  באזור 

התקף חרדה.

התמוטטות  של  בעיצומה  שאני  הרגשתי  כך.  חשבתי  לא  אני 

של  לאזהרתה  בניגוד   – שסיפרתי  מה  גם  וזה  עצבים. 

כמעורערת  הציבורית  בתודעה  אצרב  שמא  הפסיכולוגית 

– בכל הראיונות שקיימתי לרגל צאתו לאור של ספרי  בנפשי 

אפילו  כוח  לי  היה  לא  ב-2035?".  שוות  תהיו  "כמה  החדש, 

להעמיד פנים ולזייף חיוכים וחיים. 

העצוב  ההולדת  יום  לפני  שבוע  אור  שראה  החדש,  הספר 

לחנויות  שהגיע  אחרי  בלבד  שבועיים  לרב-מכר  הפך  שלי, 

הספרים. העובדה שנחשפתי בתקשורת במלוא חולשתי ויגוני 

הובילה לעלייה דרסטית במספר ההודעות המזדהות שקיבלתי 

ברשתות החברתיות מנשים זרות, ולהזמנת הרצאות מארגונים 

הפופולרית  בסופרת  מקרוב  להביט  שביקשו  ומחברות 

שהבטיחה להפוך את הקוראות שלה למיליונריות, ובסופו של 
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דבר מגלה שחיי האהבה שלה פשטו את הרגל. מה שנקרא "שני 

שלו  הגיבורים  את  לראות  אוהב  הקהל  אחד".  בכרטיס  מופעים 

מתפרקים. מנחם אותם לגלות שגם באולימפוס יש צרות. 

רונן הותיר אותי מרוסקת, נעלבת ומושפלת. בכל לילה הסתובבתי 

הטבעיים  השינה  כדורי  להירדם.  מתקשה  לצד,  מצד  במיטה 

שנותרו לי מהנסיעה לניו-יורק בקיץ הקודם לא השפיעו. ראיתי 

אותי  עינו  שהמחשבות  בזמן  בשעון,  מתחלפות  השעות  איך 

כאילו הייתי שבויה בידיו של ארגון טרור אכזרי שנקרא "אהבה". 

כעסתי על השאננות שלי. שאלתי את אותן השאלות שוב ושוב 

עשיתי  מה  עזב?  הוא  למה  מגיע?  זה  את  ראיתי  לא  איך  ושוב: 

לא בסדר? היו לילות שבהם קיוויתי שרעידת האדמה שיצרה את 

המדינה  אדמת  את  ותטלטל  שוב  תכה  הסורי-אפריקאי  השבר 

תקרוס  השינה  חדר  ושתקרת  ריכטר,  בסולם   8.7 של  בעוצמה 

עליי. ייחלתי למוות מהיר וחד, משחרר ונטול ייסורים.

את  ושנאתי  אותו,  שנאתי  כך  ועל  האושר  את  ממני  גזל  רונן 

עצמי על ששנאתי אותו. כעסתי על כך שעזב, שלא הסביר לי, 

הצמיחה  את  להגביל  ניסה  נישואינו  שבמהלך  כך  על  ובעיקר 

גרועות  עצות  לי  שהשיא  שלי,  והכלכלית  המקצועית  האישית, 

ועודד אותי להשקיע זמן ואנרגיה בטיפולי הפוריות בלי להקשיב 

להתלבטויות שהיו לי. שדרש ממני להפחית את מינוני ההרצאות 

והטיסות.

אותי  שעזב  כך  ועל  שלו  הנכלולי  התכנון  על  אותו  ותיעבתי 

שבועיים בדיוק אחרי שכותרות העיתונים בישרו על כך שמינויו 

פוליטית.  עסקנות  בגלל  טורפד  העליון  המשפט  בבית  לשופט 

לכל  בי  השתמש  שבעצם  כשהבנתי  ומנוצלת  מרומה  הרגשתי 

החברתיים  האירועים  לכל  אותי  לקח  הבחירות,  קמפיין  אורך 

18  |  שנת המתנות 



המפוהקים של עורכי הדין והשופטים בכנסים שהתקיימו באילת, 

עד  שלנו,  הפוטוגנית  בזוגיות  והתהדר  פינה,  ובראש  בירושלים 

שלו  הקישוט  את  הותיר  ואז  אותו.  שירתה  לא  כבר  שבו  לרגע 

מאחור להעלות אבק.

אני  אבל  מקרים.  בצירוף  רק  שמדובר  טענה  שלי  הפסיכולוגית 

הכרתי את רונן יותר מדי טוב וידעתי שלא צירוף ולא מקרים. הוא 

ניצל אותי, ואז הותיר אותי פצועה ומדממת על הכביש המהיר של 

של החיים. 
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בלבול

אבל גם מתנות טובות הגיעו אליי לרגל יום הולדתי השלושים 

בתוך  עותקים  ל-50,000  בקרוב  נמכר  החדש  הספר  ותשעה. 

אמריקאית  ספרים  הוצאת  מרס  ובחודש  חודשים,  שלושה 

בחרה להוציא אותו לאור ושילמה לי מקדמה של 30,000 דולר, 

ששדרגה באופן ניכר בהחלט את חשבון הבנק שלי שהתמודד 

גם עם הפרידה הטראומתית מרונן. אבל העובדות האלה, כמו 

את  שעיטרו  שלי  התמונות  שעברו  המאסיבי  הפוטושופ  גם 

עמוק  לי  ששכן  התמידי  העצב  את  מחקו  לא  הנשים,  עיתוני 

באישוני העיניים. 

הסוכנת  מיכל,"  שלך,  ההצלחות  את  לחגוג  צריכות  "אנחנו 

מול  שלי  הכלכליים  לאינטרסים  לדאוג  שתפקידה  שלי, 

ניסתה  להרצאות,  אותי  שמזמינים  וארגונים  הספרים  הוצאת 

"תחשבי  אותי.  שעטף  החונק  בדיכאון  לשקוע  ממני  למנוע 

בסוף  שם  ואנחנו  מכירה  שאת  שחיתותית  הכי  המסעדה  על 

השבוע הקרוב. תוקעות מנות כאילו אין מחר."

על  לעבוד  ולהתחיל  חשבון  לרואה  ניירת  להכין  צריכה  "אני 

הספר הבא," דחיתי אותה. 
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שנה  לחצי  עמוס  שלך  ההרצאות  לוח  ספר,  הוצאת  עכשיו  "רק 

הקרובה. תרשי לעצמך גם לנוח בין לבין. מותר לך לקחת הפוגה 

קצרה." 

אבל לא רציתי לקחת הפוגה. פחדתי מהפוגה. מהשקט. מהריק. 

שכפתור  רגשות,  של  ענק  בגלגל  ישובה  אני  כאילו  הרגשתי 

רגע  אין-סופי.  בלופ  מסתובב  והוא  התקלקל  שלו  ההפעלה 

אחד כעסתי, ובמשנהו שטף אותי גל של רחמים עצמיים מלווה 

בתסכול, והרגשתי עצב גדול ומנקר עצמות. כעבור שעה הייתי 

הגברים  על  מהמחשבה  נרגשת  הגיוני,  לא  באושר  מוצפת 

ומצפות  בפניי  העומדות  ומהאופציות  בחוץ  שם  שמסתובבים 

רתיעה  גועל,  כעס,  שנאה,  תיעוב,  שוב  בי  עולים  היו  ואז   – לי 

וחרדה מהלא נודע, וחוזר חלילה. 

ובתוך הגלגל הענק הרגשי הזה כל הזמן התגעגעתי. התגעגעתי 

להטפות  אפילו  התגעגעתי  שלו.  הגוף  ולריח  לקולו  שלו,  למגע 

ובטיסות  בקריירה  זמן  מדי  יותר  משקיעה  שאני  כך  על  שלו 

לכנסים ולפגישות עם הוצאות ספרים באירופה ובארצות הברית 

ופחות מדי זמן בניסיונות להיכנס להיריון. התגעגעתי גם למוח 

שהעניק  הביטחון  ולתחושת  לנחרצות  לידענות,  שלו,  החריף 

ובוהה  שלו  לוואטסאפ  נכנסת  הייתי  געגוע,  מתוך  לפעמים,  לי. 

בתמונת הפרופיל הרצינית והלא משתנה כבר שנים, או בודקת 

אם יש עדכונים בעמוד הפייסבוק הדל והלא מתוחזק שלו. 

ולא  שלנו  הקבוע  בקפה  בו  נתקלתי  לא  היה.  כלא  נעלם  רונן 

במאפיית הלחמים. לא היה לי מושג לאן עבר. 

חם  בחיבוק  מוקפת  הייתי  אמנם  בלעדיו.  בודדה  כך  כל  הייתי 

תגובות  בפייסבוק,  נלהבים  עוקבים  קוראים,  אלפי  עשרות  של 
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זה לא  מחבקות ברחוב וקהל מריע באולמות ההרצאות. אבל כל 

שינה דבר. רציתי לגעת באדם אחד שלא רצה לגעת בי עוד. 

ונוסף על תחושת האובדן שפערה בנפשי תהום ענקית, חשתי גם 

אנשים  הרבה  כך  לכל  שמייעצת  האישה  אני,  איך  ענקית.  בושה 

בארץ ובעולם איך לחיות את חייהם טוב יותר, נכשלתי בתוך ביתי?

רונן.  אל  רק  ולא  ויותר.  יותר  התגעגעתי  חלפו,  שהימים  ככל 

תמימות,  שהיו  חיי  של  והשלושים  העשרים  לשנות  התגעגעתי 

אפשרויות,  ומזמין  בהיר  אופק  ועם  ממש  של  דאגות  נטולות 

שלי  לאמא  מחיי,  שנעלמה  הטובה  חברתי  לעירית,  התגעגעתי 

חסך  על  )כנראה  חסרה  הייתה  והפיזי  הנפשי  המרחק  שלמרות 

שלי  החכם  לאבא  ובמיוחד  להתגבר(,  אפשר  אי  לעולם  אימהי 

שלפני ארבע שנים נכנע לסרטן הריאות שכרסם בו. הוא תמיד ידע 

לו ארסנל עצות  והיה  והמנחמות,  לי את המילים הנכונות  להגיד 

חמות וחכמות לכל מצב צבירה נפשי. מאז שרונן עזב חסרונו היה 

ניכר במיוחד.

"תמצאי מישהו שיאהב אותך קצת יותר ממה שאת אוהבת אותו," 

רונן.  עם  להיכרות  שקדמה  הדייטים  בתקופת  לומר  נוהג  היה 

"לאהוב מישהו יותר מדי זה אולי רומנטי בסרטים הקיטשיים, אבל 

וחולשה. תאהבי בצורה  זה מעמיד אותך במצב של סכנה  בחיים 

מאוזנת." ואבא שלי ידע על מה הוא מדבר. הוא אהב את אמא שלי 

הרבה יותר מדי, וזה נגמר רע.

ואני? אני אהבתי את רונן יותר מכפי שהוא אהב אותי. וזה בדיוק 

מה שהטריף אותי. שהוא הפנה אליי את הגב, התעלם ממני ודחה 

את כל הצעותיי לטיפול זוגי או לטיפול מיני. וכאשר הצעתי שילך 

לפסיכולוגית, הוא שלח אותי להסתכלות פסיכיאטרית. אמר שאני 
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ויתר עליי. בקלות רבה, מטרידה  היא זאת שזקוקה לטיפול. הוא 

בלב  בראש,  לי  לזמזם  פסקו  שלא  שאלות  אין-ספור  ומעוררת 

הישנים,  העירוניים  החשמל  בעמודי  חשמלי  זרם  כמו  ובוורידים. 

לי  זמזם  פוסק  בלתי  באזזזזז  ומטריף.  קבוע  רחש  שמשמיעים 

בגוף. כל הזמן. 

כדי לשקם את הריסות חיי ברחתי לכתיבה. ניסיתי לכתוב ראשי 

בצעד  הספרים,  הוצאת  לכתוב.  שתכננתי  השלישי  לספר  פרקים 

חריג, שילמה לי מקדמה של 40,000 שקלים על חשבון המכירות 

במקום  אבל  בי,  שלהם  האמון  מהבעת  התרגשתי  העתידיות. 

לכתוב ישבתי שעות בכורסה הכתומה שבחדר העבודה וחשבתי 

בכפייתיות על המילים שרונן כתב לי. 

"עכשיו תורי לייצר לעצמי קרקע פורייה לצמוח בה."

מה זאת קרקע פורייה בשבילו? נשים אחרות? נסיעות לחו"ל עם 

בלי  בבית  לחיות  אישור?  ממני  לבקש  בלי  מהצבא  שלו  החברים 

שלא  הכלים  את  מהמדיח  "תוציא  הזבל",  את  "תוריד  של  חוקים 

באמת  אולי  השינה"?  בחדר  לטלוויזיה  טכנאי  ו"תזמין  יסריחו" 

מדי  יותר  טסתי  אולי  והדרישות?  הבית  משימות  כל  עם  העקתי 

פעמים בשנה האחרונה או דיברתי קצת יותר מדי בהתלהבות על 

הזוג  בן  של  תפקידו  זה  אין  האם  כן,  ואם  השינה?  לפני  העבודה 

להכיל את תלאות יומי? האם לא התחייבנו לאהוב זה את זה בטוב, 

כך  כל  עשיתי  כבר  מה  העצומה?  ובהצלחה  בעוני  בעושר,  ברע, 

נורא שהוא היה חייב לקום ולברוח ממני בפתאומיות, בלי לעצור 

לאספרסו כפול אצל מטפלת זוגית? ככה משליכים חיים משותפים 

לסל המחזּור של החיים? 
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זריז  בהליך  הגירושים  את  וסיים  כתמיד  ומקצועי  יעיל  היה  רונן 

נדיב במיוחד כדי למנוע עימותים, בזבוז זמן, שהיה כל כך יקר לו, 

תוצאות  את  שיכתים  העסקיים  הרכילות  במדורי  מטונף  ואייטם 

תכולתו:  כל  על  הבית  את  לי  השאיר  הוא  בגוגל.  עליו  החיפוש 

מהשורה  ישראלים  צלמים  של  עבודות  שכלל  התצלומים  אוסף 

לעיצוב  בחנויות  שרכש  הקטנות  האומנות  יצירות  הראשונה, 

שעבר  והתקליטים  הדיסקים  אוסף  בחו"ל,  לכנסים  שלו  בגיחות 

שעברו  המעוטרות  והכוסות  הצלחות  מערכת  שלי,  מאבא  אליי 

אלינו בירושה מהמטבח של סבתא שלו, ערימת סרטי הדי-וי-די 

מחיי  משותפות  תמונות  ובהם  אלבומים  וערימת  לאסוף  שאהב 

תוכניות  על  ואפילו  המכונית,  על  גם  ויתר  הוא  שלנו.  הנישואים 

– אנדרטת זיכרון  החיסכון המשותפות. את העוּברים המוקפאים 

– דרש להשמיד לאלתר. הוא טרח להוציא  לבית שניסינו להקים 

מכתב רשמי עם דרישה חתומה על ידי עו"ד משהו-משהו ושות' 

שלא לעשות בהם שימוש. 

ובכל החודשיים שחלפו מאז שעזב הוא לא התקשר אפילו פעם 

עם  מתמודדת  אני  איך  שתוהה  קצרה  הודעה  שלח  ולא  אחת, 

השבר של חיי. 

טקסט.  הודעות  לשלוח  הפסיקה  לא  זאת,  לעומת  שלי,  אמא 

שיחות של ממש אף פעם לא היו הצד החזק שלה.

"קראתי באינטרנט שאת ורונן מתגרשים. זה נכון? תתקשרי!" או 

"אם יש משהו שאני יכולה לעשות, תכתבי לי. אני יכולה לשלוח 

לך כרטיס טיסה אלינו." הדבר האחרון שרציתי באותם הימים היה 

מההודעות  התעלמתי  פשוט  אז  איתה.  הזה  הלב  כאב  את  לעבד 

ה"מתעניינות" שלה. 
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היה  שרציתי  מה  כל  הנטישה,  אחרי  חודשים  חמישה  באפריל, 

של  השבורה  מהמציאות  להתנתק  שאפשר.  רחוק  הכי  לברוח 

מבודד  מלון  בחדר  עצמי  את  לנעול  רוצה  שאני  הרגשתי  חיי. 

הלילות  באחד  בי.  שנשברו  החלקים  מיליוני  את  לאחות  ולנסות 

בתמונות  הטלפון  בצג  ובהיתי  במיטה  שכבתי  שבהם  הארוכים, 

ההיכרויות  באתר  פומבית  למכירה  עצמם  את  המציגים  גברים 

לאקדמאים, נכנסתי לאפליקציית בתי המלון העולמית שמגשימה 

מפנק  מלון  בית  חיפשתי  כבר  רגע  אחרי  אחד.  בקליק  פנטזיות 

רחוק  כך  והכל  והמדובר  העשיר  היווני  האי  במיקונוס,  במיוחד 

מהחופשות המעופשות הזולות שלנו בבורגס.

במנוע החיפוש של אפליקציית החופשות סימנתי וי על "סוויטה", 

"בריכה פרטית" ו"חמישה כוכבים", ובמהירות שיא קיבלתי שבע 

תוצאות מנצנצות עם תמונות נוף מרהיבות שצולמו בעדשה רחבה 

לי.  קוראות  שהן  הרגשתי  מהופנטת.  בתמונות  הבטתי  במיוחד. 

לוחשות בקול מפתה: "מיכל, אצלנו יהיה לך טוב בלב." מבטיחות 

ששם, בגן העדן היווני, אוכל למצוא את הכוחות שאבדו לי. הבטתי 

בתג המחיר המופרע של המלון הראשון ברשימה. 17,000 שקלים 

מצאתי  שניות  מעשר  פחות  בתוך  ימים.  לשבוע  מע"מ  כולל  לא 

לפחות שמונה סיבות לכך שזה מגיע לי. זה התחיל ב"אני חייבת 

דחוף לשנות אווירה!", "חיים רק פעם אחת!" והסתיים ב"אפשר 

ב-36 תשלומי קרדיט!!!." ואז, אחרי שתי דקות נוספות של מילוי 

טבלת בעד ונגד דמיונית בראשי, לחצתי על הכפתור "הזמן". 

כל  במשך  לילה,  בכל  פעמים.  אין-ספור  זה  על  חשבתי  כך  אחר 

הלילה, חמישה שבועות עד הנסיעה, החזקתי את מכשיר הטלפון 

ביד והתלבטתי אם ללחוץ על כפתור הביטול. לבלות לבד בסוויטת 

של  שטח  פני  על  המתפרשת  פרטית  בריכה  עם  חדרים  שני 
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שחיתות  זאת  ימים  שבעה  במשך  רבועים  מטרים  ועשרים  מאה 

צנועות  חופשות  ארבע  לממן  אוכל  אני  הזה  "בסכום  מטורפת. 

באירופה," אמרתי לעצמי. הרגשתי שאני עושה משהו לא מוסרי, 

עצמי  את  לשכנע  ניסיתי  כמה  משנה  ולא  אחריות;  וחסר  מיותר 

שמנה  מקדמה  שקיבלתי  לעצמי,  זה  את  להרשות  יכולה  שאני 

הנמכרים  מהספרים  פסיבית  הכנסה  לי  שיש  הספרים,  מהוצאת 

באירופה, שאני חייבת לנסוע למקום מרוחק שבו אוכל לבכות בלי 

הפסקה. וכאילו כל זה לא הספיק, אז כדי להוסיף חטא על פשע 

מאות  ארבע   – טיפול  של  שלמה  שעה  הזאת  לדילמה  הקדשתי 

ועשרים שקלים לא כולל מע"מ. 

אמרה  שם,"  שתהיי  עד  מוגזמת  חופשה  אכן  זאת  אם  תדעי  "לא 

הפסיכולוגית שלי. "אחרי החופשה הזאת תוכלי להחליט אם זה 

או  לעצמך  להעניק  רוצה  שאת  חופשות  של  החדש  הסטנדרט 

מה  לחשוב  ננסה  בואי  אבל  מיותרת.  הוצאה  הייתה  אכן  שזאת 

באמת המשמעות של החופשה היקרה הזאת בעבורך."

"זה  והבנאליות,  המתבקשות  התשובות  את  סיפקתי  בהתחלה 

מגיע לי" ו"למה לא?" אבל השתיקה הארוכה שלה סימנה לי שהיא 

יודעת שאני משקרת לעצמי. רגע לפני תום הפגישה מצאתי את 

התשובה. 

לפרס  זקוקה  שאני  מרגישה  אני  אבל  שטחי  נשמע  אולי  "זה 

ניחומים מטורף. כל כך רע לי בנשמה שאני רוצה להעניק לעצמי 

את הכי טוב ויקר שיש, גם אם זה בסך הכול סיפוק חומרי שאני 

חדרים  חמישה  לדירת  כשאחזור  יחלוף  שלו  שהאפקט  יודעת 

ריקה."

היא חייכה אליי חיוך קטן ומאשר. 
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כך שהנסיעה שלי  כשיצאתי מהקליניקה אל הרחוב, חשבתי על 

היא גם "דווקא" שמכוון אליו, לאדם השפל שנטש אותי. שהוא, מן 

הסתם, יראה את תמונות האושר המזויף שאדאג לפלטר, לחטב 

ולהעלות לרשתות החברתיות )קראתי פעם מחקר שלפיו, אושר 

מזויף יכול להפוך בסופו של דבר לאושר אמיתי(, או יקבל תצלום 

הלאה  שהמשכתי  בכך  אותו  לשתף  שידאג  מחבריו  מאחד  מסך 

והייתי  מרהיבה  שקיעה  רקע  על  דווקא  לו  לעשות  רציתי  בחיי. 

מוכנה לשלם על כך כל סכום כמעט. 

ציון שיורדות  בן  כך, כשישבתי לקפה מנחם בשדרות  שעה אחר 

המלון  תמונות  בין  ודפדפתי  בוגרשוב,  לכיוון  הבימה  מכיכר 

באפליקציית  "בטל"  הכפתור  על  לחצתי  שבחרתי,  המפנק  היווני 

עינוגים  של  לשבוע  שקלים   17,000 הבין-לאומיות.  החופשות 

וניקור עיניים לאקס זה ללא ספק מוגזם גם לאישה שמרוויחה מעל 

לממוצע ומאמנת נשים לחיות במנטליות מחשבתית וכלכלית של 

להשקיע  רצוי  מופקע  כסף  סכום  חשבתי,  מזה,  חוץ  מיליונריות. 

בדברים הרבה יותר חשובים. כמו לשכור רוצח שכיר שיגרום לרונן 

להיפרד מהעולם במהירות, ביעילות, בשקט וללא עקבות. בדיוק 

כפי שנפרד ממני. 
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נחמה

בפעם  מכאן  יצאת  הרי  החופשה?  את  לבטל  החלטת  "למה 

לנסוע," שאלה אותי הפסיכולוגית,  ברורה  הקודמת בהחלטה 

יותר  כבר  חיי  לאירועי  אנושי  יומן  שימשה  השאר,  שבין 

משתים-עשרה שנים. את כל מה שאני שוכחת או מתאמצת 

לשכוח היא תמיד מזכירה ומעלה בכוח מן האוב, כמו מדיום או 

ובו משקעי  מתקשרת שמסוגלת לראות עבר או עתיד בספל 

שהיא  בטוחה  שאני  עד  חד,  כך  כל  שלה  הזיכרון  שחור.  קפה 

מצלמת את הפגישות שלנו במצלמות זעירות, שטמונות בתוך 

על  שמונחות  שמנמנים  בחתולים  המעוטרות  הענק  כריות 

הספה שבינינו, ומקטלגת את הסרטים לפי נושאים: "גירושים", 

"רונן",  "ילדים",  פוריות",  "טיפולי  פזיזה",  החלטות  "קבלת 

"אבא שמת", "אמא נוטשת", "הפרעות אכילה בגיל הנעורים", 

"הצלחה בין-לאומית", "מחסום כתיבה".

הסברתי לה שאין סיכוי שאסע לחופשה כל כך יקרה. שלא יזיק 

לי להיות יותר צנועה. 

"את חיה בפער גדול מעצמך, מיכל," אמרה בטון הורי מאוכזב 

אשב  הביתה,  שאלך  רוצה  כשהיא  פעם  מדי  שולפת  שהיא 

בפינה ואחשוב טוב-טוב על מה שעשיתי או לא עשיתי. 
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לאחת  נחשבת  ואת  ארבעים,  בת  תהיי  חודשים  שמונה  "בעוד 

ההדרכה.  ספרי  כתיבת  בתחום  והמוערכות  המשפיעות  הנשים 

הילדה  עדיין  את  זאת  ועם  לחיקוי,  מודל  בך  רואות  רבות  נשים 

ההיא שגדלה בצמצום בפתח תקווה. את יכולה להרשות לעצמך 

חופשה כזאת. את חייבת להשאיר את העבר בעבר."

אני אוהבת את הפסיכולוגית שלי, ולמרות ארשת הפנים הקשובה 

והממלכתית שלה אני יודעת שגם היא אוהבת אותי. זה ניכר באופן 

שבו היא יושבת מולי יחפה, בישיבה מזרחית, או כשהיא מציעה 

ונמס בתיק שלה. אני בטוחה  לי שוקולד מריר שהביאה מבלגיה 

שהיא לא מציעה שוקולד לכל אחד מהמטופלים שלה. לדעתי, זה 

להם  כתוב  בטח  הפסיכולוגים.  של  האתיקה  לכללי  בניגוד  אפילו 

בתקנון האתיקה, "לעולם אל תציע למטופל שוקולד מריר. גם ככה 

ו"לעולם- לקוח"  מול  מזרחית  ישיבה  תשב  "לא  מרירים",  חייהם 

לעולם אל תכנה את הלקוח בשם חיבה". הפסיכולוגית שלי קוראת 

לי "מותק שלי". 

מותק  מעצמך,  מתנות  יותר  לקבל  לעצמך  להרשות  צריכה  "את 

לעצמך  הענקת  "מתי  האחרונה.  הפגישה  בסיום  אמרה  שלי," 

מתנה בפעם האחרונה?"

הנשיא,"  בבית  ההרצאה  לקראת  ארמאני  של  עקב  נעלי  "קניתי 

שלפתי תשובה מהירה. 

וחסרת  סתמית  מתנה  לעצמך  נתת  מתי  טובה.  דוגמה  לא  "זאת 

למטרה  שלא  כסף  עצמך  על  בזבזת  מתי  ממש?  של  משמעות 

מקצועית?" 

"לפני שבוע קניתי וילונות באיקאה, ולפני חודשיים רכשתי מתקן 

אוכלת  אני  מתנות?  נחשבים  אלה  סנטר.  בהום  כביסה  לתליית 
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יום בחוץ. זה לגמרי מותרות. אני הרי יכולה להסתובב  כמעט כל 

עמוסות  פלסטיק  קופסאות  עם  מכירה  שאני  אנשים  הרבה  כמו 

בירקות מאודים ובאורז בתוך תיק שומר חום."

הדלק  שהוא  אוכל  לא  זה  לעצמי  מתנה  מיכל.  מתנות,  לא  "אלה 

של הגוף או צרכים בסיסיים לבית או לעבודה. מתנה לעצמי זאת 

זה  לחלוטין.  מיותרת  שהיא  לחשוב  יכול  מהצד  שמישהו  מתנה 

משהו שאין לנו צורך ממשי בו. משהו שמרחיב לנו את הלב. משהו 

מפנק. דלק לנפש ולנשמה. את יכולה לחשוב על משהו מרחיב לב 

שהענקת לעצמך לאחרונה?"

שתקתי שתיקה ארוכה. הממ... מסחטת מיץ זאת לא מתנה לעצמי. 

בין כה וכה לא השתמשתי בה אחרי שניסיתי את דיאטת המיצים 

מכשיר  לא  גם  בעיתון.  עליה  שקראתי  החדשה  האמריקאית 

הייתה  שזאת  האמת  שהתקלקל.  הישן  במקום  חדש  די-וי-די 

טי- ובאפל  בנטפליקס  ישירה  צפייה  של  בעולם  מיותרת  רכישה 

וי. מכשיר הקינדל שהזמנתי באינטרנט מניו-יורק הוא אמנם חצי 

תחקיר  ולביצוע  עיון  ספרי  לקריאת  עבורי  נדרש  גם  אבל  פינוק, 

לקראת כתיבת ספר חדש. 

"הזמנתי הביתה מעסה חמש פעמים לפני שנה," הרמתי את הקול 

של  מרתון  אחרי  קרה  "זה  חשובה.  מדעית  תגלית  גיליתי  כאילו 

ארבע הרצאות רצופות ביום האישה הבין-לאומי שהסתיים בגב 

אחרי  שוב  אותו  שהזמנתי  ומשחרר,  נחוץ  כך  כל  היה  זה  תפוס. 

לעצמי  להעניק  יודעת  אני  הנה,  חודשיים.  במשך  וככה  שבוע 

מתנות." 

"אז למה הפסקת עם זה?" היא המשיכה לחצוב בראשי. השעון על 

הקיר מולי סימן לי שנותרו שש דקות לפגישה. 

30  |  שנת המתנות 



הדעת.  את  זה  על  נתתי  לא  פעם  אף  באמת?  הפסקתי  למה 

הצוואר,  את  להזיז  יכולתי  לא  מצוקה.  מתוך  כצורך  התחיל  זה 

התקשיתי להירדם בלילה מרוב כאב. בכל פעם שנשמתי – כאבתי. 

מיותר,  פינוק  סתם  שזה  הרגשתי  תחזוקה  של  חודש  אחרי  אבל 

העשירות  לדמויות  ששייך  סטטוס  סמל  ובעיקר  וזמן,  כסף  גזלן 

מ"היפים והאמיצים" ומ"דאלאס" שאהבתי לראות בילדות. נשים 

משועממות ומטופחות להחריד ששוכבות מכוסות במגבת בצבע 

שמנת על מיטת הטיפולים ומפתות את המעסה השרירי שלהן על 

ידי חיכוך כף הרגל שלהן במפשעה שלו.

לי  קשה  תמיד.  כמו  מהקליניקה.  כשיצאתי  חשבתי  צודקת,  היא 

להעניק לעצמי מתנות. הרי בכל פעם שאני נכנסת לחנות הסבונים 

הגדולה שברחוב שינקין ומסניפה גוש סבון צבעוני בניחוח פצ׳ולי-

המחיר  בגלל  למקומו  כבוד  כלאחר  אותו  מחזירה  אני  לוונדר, 

המופקע ואומרת לעצמי "בפעם אחרת". אי אפשר להאשים אותי 

בחסכנות או בקמצנות. כמו נשים שפויות רבות, אני מרשה לעצמי 

לקנות דברים שהם מעבר למוצרי הצריכה הבסיסיים בחיים, אבל 

כשזה מגיע לפינוקים של ממש, אני נעצרת. זה קרה לי לאחרונה 

כשבחנתי בחנות העיצוב שבדיזנגוף סנטר אגרטל אליפטי, צבעוני 

תג  אל  הפרצוף  את  עיקמתי  ואז  האגרטל,  אל  חייכתי  ומשמח. 

לא  ש"זה  לעצמי  הסברתי  בתחתיתו.  שהסתתר  המופרז  המחיר 

הזמן", ש"יש דומה באיקאה בשליש מחיר" וש"הבית גם ככה עמוס 

בחפצים מיותרים". אני תמיד חושבת שאם באמת ארצה את זה, 

אקנה בפעם אחרת. אבל הפעם האחרת אף פעם לא מגיעה. ואם 

היא מגיעה, מה שרציתי כבר נקנה.

אבל  מתנות,  אחרים  אנשים  על  להרעיף  בעיה  שום  לי  אין  למה 

עם  מפגשים  שלושה  בעוד  בטח  לפנק?  מתקשה  אני  עצמי  את 
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בכלל  זאת  אולי  הוריי.  אשמים  בזה  שגם  אגלה  הפסיכולוגית 

ענק  שלט  בכיתה  שתלתה  בתיכון,  לתושב"ע  המורה  אשמת 

ממדים עם המשפט "שונא מתנות יחיה", שהעניק לעולם שלמה 

המלך שהיו לו, על פי הסיפורים, אלף מתנות נשיות. מה הוא חשב 

לעצמו? למה לתעב מתנות קטנות ומשמחות? למה לא לומר בקול 

ובכיף"?   – ועשרים  מאה  גיל  עד  יחיה  מתנות  "אוהב  ובוטח:  רם 

ועוד  ועוד  עוד  בלרצות  רע  מה  בנוחות"?  יחיה  מתנות  "אוהב  או 

בצניעות?  ולחיות  במועט  להסתפק  אותנו  מחנכים  למה  ועוד? 

מגיעות  דודה  או  שסבתא  פעם  בכל  מתנות  מקבלים  ילדים  למה 

הולדתם?  ביום  רק  בכלל,  אם  מתנות,  מקבלים  ומבוגרים  לבקר, 

רע?  כך  כל  מרגישה  אני  עצמי,  את  מפנקת  כשאני  תמיד  מדוע 

שטחיות,  כבזבזנות,  נתפסות  לעצמי  מעניקה  שאני  מתנות  למה 

אנוכיות או נרקיסיסטיות?

אולי זאת אמא שלי שאשמה במחסום הקניות שאני סובלת ממנו? 

בעיניים"  "לקנות  שמונה  בגיל  אותי  שלימדה  היא  זו  הכול  אחרי 

בכל פעם שהצבעתי על חלונות הראווה ברחוב הראשי של פתח 

תקווה.

יום  בספונטניות  לקחתי  האחרונה  בפעם  מתי  להיזכר  ניסיתי 

איזו  רכשתי  מתי  לצפונה,  או  הארץ  לדרום  ונסעתי  חופשי 

מחברת מגונדרת משמחת לבב במחיר מופקע, גבישי מלח קטנים 

שתמיד  לבנות  קטנות  ידיים  מגבות  סט  או  לאמבטיה  ומהפנטים 

רציתי, שישבו ליד הכיור בחדר השירותים כמו בחדרי הנוחיות של 

בתי המלון היוקרתיים בעיר. לא הצלחתי להיזכר. 

בפינת הרחוב של הקליניקה, שלפתי  הוותיקה  למאפייה  נכנסתי 

גדול  קפה  אייס  לעצמי  קניתי  שקלים,  מאה  של  שטר  מהארנק 

שמרים  שוקולד,  מלאי  קטנטנים,  בקרואסונים  מלאה  ושקית 
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ושומן טראנס, וזללתי אותם בביסים גדולים ומהירים. כשהשלכתי 

את השקית הריקה לפח לא התייסרתי לרגע. 

מהסוג  למתנות  התכוונה  שלי  שהפסיכולוגית  בטוחה  הייתי  לא 

הזה, אבל זאת הייתה, ללא ספק, שקית המאפים השמנוניים הכי 

ולשם  הפוריות.  טיפולי  את  שהתחלתי  מאז  שאכלתי  טעימים 

ושינוי  תקווה  של  מזון  אלא  נחמה,  של  מזון  היה  לא  זה  שינוי, 

מחשבה. זאת הייתה מתנה קטנה וצנועה של אושר אמיתי טובע 

קריאה.  סימני  חמישה  עם  לי"  "מגיע  של  מתנה  סמיך,  בשוקולד 

למרות שהייתי מאושרת ממתנת הסוכר המרוכז שהענקתי לגופי, 

קולני  בכי  ובוכה  המדרכה  שפת  על  יושבת  עצמי  את  מצאתי 

לעיני העוברים והשבים, בלי יכולת לשלוט בנוזלים שהתפרצו לי 

מהעיניים ומהאף. 
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חיפוש

עד הערב המשכתי לאכול ללא הפסקה או היגיון. שקית במבה, 

סלט טונה מאולתר עם גרעיני תירס מפחית ושלוש כפות מיונז, 

חופן שקדי מרק זרחניים פגי תוקף, פרלין שוקולד מהקופסה 

כמה  לפני  בחולון  בספרייה  מהמנהלת  במתנה  שקיבלתי 

המטבח.  בארון  שקית  ללא  ששכבה  עייפה  ופריכית  חודשים 

הענקתי לעצמי במתנה את הזכות לנטוש את תוכנית התזונה 

הבמה  על  שאיראה  לכך  שדואגת  התזונאית  של  המוקפדת 

שלפתי  מלאה,  צלוחית  עם  בבית  נדדתי  ומרשימה.  ייצוגית 

בכריכת  דפים  מלאת  מחברת  העבודה  בחדר  המגירות  מאחת 

עור שחורה ושרבטתי בעמוד הראשון כותרת.

"מחברת המתנות שלי".

מחקתי. זה נשמע כמו שם של ספר קואצ'ינג רדוד במיוחד. 

"רשימת המתנות".

סימנתי איקס ענקי על כל העמוד.

באותיות  וצבעונית  גדולה  כותרת  כתבתי  לעצמי",  "מתנות 

ידעתי שאני מסוגלת  גדול ומחקתי שוב.  דפוס עם קו תחתון 
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מכותרת  סקסי  יותר  קצת  שם  הפסיכולוגית  למשימת  להעניק 

במחברת פעילות בבית הספר היסודי. 

במשך  לרונן  ובאהבה  בקלות  שהענקתי  המתנות  כל  על  חשבתי 

שיהיה  כדי  מוקדם  לישון  שילך  דאגתי  המשותפים.  חיינו  שנות 

בבוקר  אותו  הערתי  המחרת,  ביום  לו  שחיכו  בדיונים  ערני 

בליטופים מפנקים ועדינים ובלחישות אהבה כאילו היה ילד קטן. 

הכנתי לו בכל בוקר כריך עם חביתה וגבינה לבנה בלחמניית דגנים 

ומעליהן  דקיקות  לרצועות  חתוכה  גמבה  בצד  והוספתי  מלאים 

או  אהבה  מילת  עם  פתק  מוסיפה  הייתי  גם  )לעתים  זעתר  מעט 

כדור שוקולד עטוף נייר זהב של פררו רושה(, תחזקתי את הבית 

)כלומר, דאגתי לתאם פעם בשבועיים את המנקה, לעשות קניות 

און ליין בסופרמרקט ולהזמין ירקות אורגניים, על פי דרישתו של 

שלהם  והנשים  שלו  החברים  את  הזמנתי  לחודשיים  אחת  רונן(, 

לערב גבינות ויין, קניתי לו תחתונים וגרביים. 

ובכלל, כל חיי ניסיתי להיות מתנת האל לאנושות. הייתי יו"ר ועד 

הבניין הקודם שבו גרנו, התנדבתי במקלט לנשים מוכות, ייסדתי 

ולייצר  זו  עם  זו  לדבר  לנשים  לאפשר  כדי  עסקים  נשות  מועדון 

ונטלתי על עצמי  להגמוניה הגברית בעולם העסקים,  אופוזיציה 

את תפקיד ועדת הקישוט המשפחתית ואחת לעונה חידשתי את 

שיחי הוורדים האדומים שנבלו על קברו של אבא שלי. 

את  לפנק  ממני  מונע  הכסף  לא  זו.  אחר  בזו  התובנות  הגיעו  ואז 

עצמי. בעצם, חשבתי כשישבתי מול המחברת הפתוחה, מעולם לא 

הענקתי לעצמי מתנות כי מעולם לא שמתי את עצמי במרכז. גם 

אם אחרים ראו בי דמות מרכזית ומשפיעה, אני לא ראיתי זאת כך. 

מעולם לא אהבתי את עצמי באמת. למען האמת, רוב חיי שנאתי 

לא  אמנם  ייחוד.  חסר  שהיה  שלי  המראה  את  שנאתי  עצמי.  את 
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הייתי מכוערת, אבל רחוקה מאוד מההגדרה של יפה. סתם פנים 

עגולות ומעט שמנמנות, שיער חום עם אישיות משלו שאף פעם 

ייחוד או ברק.  לא הסתדר כמו שצריך ועיניים חומות נטולות כל 

האשמתי  נושאים,  מדי  ביותר  שלי  השטחית  ההבנה  את  שנאתי 

את עצמי כל חיי שבגללי ההורים שלי נפרדו, ובעיקר תיעבתי את 

חוסר הביטחון שליווה אותי יותר מדי שנים. 

אנשים ראו בי אישה אמיצה ופורצת דרך, ולא ידעו שאני מסתירה 

זוהרת  ונראית  במות  על  עומדת  שאני  גדול.  וחור  קטן  סוד  בלבי 

ביטחון  חסרת  נטושה,  חבולה,  מרגישה  אבל  בעצמי,  ובטוחה 

באמצעות  שבלבי  הפצעים  את  לרפא  ביקשתי  לאהבה.  ונואשת 

מוחלטת  ובמקריות  והמחמאות,  התשואות  הכפיים,  מחיאות 

עצומה  קהל  ואהבת  בין-לאומית  קריירה  לעצמי  לייצר  הצלחתי 

ומחבקת. אבל מה שבאמת רציתי תמיד היה להעלות את הכספית 

במד-האהבה העצמית שלי.
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פנטזיה 

סוף-סוף מצאתי את השם המדויק למחברת שלי.

שנת המתנות 

עברתי עם העט הכחול על האותיות כדי להדגיש אותן ומתחתי 

מתחת לכותרת שני קווים נחרצים ובטוחים. שנה של מתנות 

ממני אל עצמי זה בדיוק מה שאני צריכה, חשבתי. לא מתנה 

דווקא  לאו  מתנות.  של  שלמה  שנה  אלא  ויקרה,  גדולה  אחת 

מתנות חומריות, פשוט מתנות שיגרמו לי לחייך. מתנות שאני 

ונפשיות.  רוחניות  רגשיות,  פיזיות,  מתנות  באמת.  צריכה  לא 

ניסיתי.  לא  שמעולם  עשיתי.  לא  שמעולם  דברים  חוויות. 

מתנות  של  שנה  שכבתי.  לא  שמעולם  טעמתי.  לא  שמעולם 

נועזות. שנה של מחשבות רק על עצמי. של מעשים רק למען 

עצמי  את  לשים  בזבזנות.  של  עצמית.  אהבה  של  שנה  עצמי. 

לפני כולם. לפני רונן, לפני הפסיכולוגית ולפני הקבר של אבא 

שלי. 

אני  בפנים,  עמוק  שאיפשהו,  העובדה  על  יחפו  שגם  מתנות 

מרגישה קצת פגומה על כך שאני לא אמא בתרבות שמקדשת 

הילדים  מספר  פי  על  החברתי  מעמדך  את  וקובעת  ילודה 
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שעומדות  למי  הצטיינות  מדליית  עם  לעולם,  להביא  שבחרת 

במכסת הזהב – 2.7 ילדים למשפחה. 

ולארגן  אבא  של  לקבר  שמסביב  הפראית  הצמחייה  את  לעקור 

צמחייה קבועה ואסתטית עם מערכת השקיה אוטומטית 

זה היה הדבר הראשון שכתבתי. זאת לא בדיוק מתנה לעצמי, אבל 

זה ישחרר אותי מעול הטיפוח המיותר של אבנים קרות שמגינות 

מהביקורים  גם  להשתחרר  חייבת  אני  מתפוררות.  עצמות  על 

לא  אני  בלב.  איתי  נמצא  שלי  אבא  הקברות.  בבית  החודשיים 

צריכה ללכת לשום מקום בשביל להתאחד איתו. 

אולי זאת גם ההזדמנות לכתוב צוואה שמעידה שאני מוותרת על 

קבורה בבוא יומי לעבור לעולם הבא. אני לא רוצה לתפוס מקום 

כדשן  ממני  שיישאר  מה  את  שיפזרו  מצדי  הצפוף.  הארץ  בכדור 

לשדות. אשמח לחזור לפה כפרח עליז. 

להקפיד על התזונה שלי 

כתבתי, ומיד מחקתי.

תזונאית צמודה ומינוי לבריכה 

דייקתי את עצמי. אני באמת צריכה לבדוק את הקאנטרי החדש 

נראה  המקום  שלהם  שבאתר  בתמונות  קרליבך.  ברחוב  שפתחו 

מפנק.

לעצב מחדש את הסלון ואת חדר השינה 

בעיקר כדי להשמיד כל זכר וזיכרון של רונן בבית. 

ארון עמוס משקאות חריפים בסלון
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אני שתיינית גרועה ביותר. שלוש לגימות מכוס משקה אלכוהולי 

ואני בעולם שכולו בושות ומבוכה. אני רוצה ללמוד לשתות. וגם 

להטביע, עד עילפון, את המחשבות הקודרות באיזו כוס ויסקי כמו 

בסרטים. לברוח מהמציאות.

לקנות מגבות לבנות קטנות ולהניח בתוך סלסילת קש בצד הכיור. 

וגם סבון ידיים בניחוח וניל 

תמיד רציתי שהבית שלי יהיה מפנק כמו חדר מלון. פעם קראתי 

משפט שטוען שאם גרים בבית שמוקפד כמו חדר מלון, מרגישים 

בחופשה תמידית.

לטוס השנה לספרד 

אף פעם לא הייתי שם. בא לי! אני צריכה לבדוק בגוגל מתי מתקיים 

לי  יגרום  שבטח  משהו  זה  בבוניול.  העגבניות  השלכת  פסטיבל 

לצחוק.

לשדרג את הרכב ולרכוש את המיני קופר האדומה שתמיד רציתי 

לקרוא תהילים בכל בוקר 

אלוהים, מאיפה הבאתי את זה?

ללכת להרצאה במרכז הקבלה

אולי שם אקבל הסבר על המתרחש בחיי.

קורס צלילה 

אני חולמת על זה מגיל שמונה-עשרה. אני מקווה שאצליח לגבור 

על פוביית המעמקים שיש לי. חוץ מזה, רונן תמיד אמר לי "בשביל 

מה" ו"חבל על הכסף". הלוואי שיבלע אותו איזה לווייתן.
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קורס ריקוד היפ הופ

ואולי בעצם חוג ריקודי בטן. אם יושבים עליי ארבעה קילוגרמים 

מיותרים מאז הפרידה, לפחות שיצא מהם משהו.

קעקוע 

היפ הופ וקעקוע? מה אני, נערה מתבגרת? אבל כבר עשרים וחמש 

שנים שאני חושקת בקעקוע בכתף. 

לאמץ כלב

או חתול. או דגים. או אוגר. תוכי. איגואנה. נחש. סוסון ים. צב. רק 

לא להיות לבד.

לטוס לאירוויזיון הקרוב או לטקס הפתיחה של האולימפיאדה. או 

לשניהם.

אם לוח הזמנים העמוס יאפשר. במחשבה שנייה, בלי "אם" ובלי 

"אבל". זה יקרה!

להיות עם אישה 

לא. מחקתי. זה לא באמת מעניין אותי. למרות שלפני שנתיים היה 

רגע שהרגשתי שאני מתאהבת בעירית, וגם שמעתי מכמה חברות 

שסקס עם אישה הוא חוויה נהדרת ופוקחת עיניים ורגליים. 

לקרוא כל יום פרק בספר כלשהו

"התפסן בשדה השיפון"  הגיע הזמן להבין מה ההתרגשות סביב 

ו"החטא ועונשו", שלא קראתי לבגרויות כאקט של מרדנות. 

לכתוב כל יום פסקה בספר המקצועי הבא שלי 
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זה סוג של סיוט. אבל אני חייבת-חייבת  זאת בהחלט לא מתנה. 

להיכנס למשמעת כתיבה. ההוצאה מתחילה ללחוץ עליי לשלוח 

אליהם תקציר ועמודים ראשונים מהספר השלישי. אולי חופשה 

במיקונוס היא לא רעיון רע כל כך? שבוע של ניתוק לצורך כתיבה. 

חופשה מפנקת במיקונוס 

אוכל לנצל את השקט כדי לכתוב שם.

להסיר שיער בלייזר 

רגליים  גילוח  שנות  ארבעים  לפחות  עוד  לי  שיש  המחשבה  רק 

ושחי מתישה אותי.

זוגיות בריאה, מפרגנת ותומכת 

לא, אני בעצם לא רוצה זוגיות כרגע. אני לא רוצה להתחשב באף 

אחד! אני רוצה שקט ושלווה. רוצה שקט. 

שקט ושלווה!

לא, לא טוב. 

מה זה שקט ושלווה? מה, אני נזירה בודהיסטית? תהיי ספציפית, 

מיכל. תתמקדי!

לחיות באמת

אין לי מושג מה זה אומר, אבל זה נשמע לי סעיף נכון למחברת 

הזאת.

לאהוב את עצמי
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נו, באמת. כמה בולשיט. אם אחרי שתים-עשרה שנים בטיפול עוד 

לא למדתי לאהוב את עצמי, אני בספק אם מחברת קסמים תצליח 

במשימה. 

מחקתי.

שיאהבו אותי 

כרגע  אותי  יאהב  אחד  שאף  רוצה  לא  אני  שנייה  במחשבה  לא, 

ויצפה שאוהב אותו בחזרה. מחקתי גם את זה.

רי-גו-שים!!!  סטוצים.  מלא  סטוצים.  סקס.  הרבה  סקס.  רוצה  אני 

ומשונים.  שונים  גברים  מלא  ולטעום  לחפון  להרגיש,  רוצה  אני 

לבנים,  ערלים,  נימולים,  עקומים,  דקים,  עבים,  קטנים,  גדולים, 

שחורים, מגולחים, שעירים. רוצה לנסות את כל התנוחות שקיימות 

בספר  ואיור  עמוד  כל  בשרי  על  לנסות  בקרקס.  להרגיש  בעולם. 

הקאמה סוטרה. 

אם כבר נכפתה עליי הפרידה, אני לפחות רוצה ליהנות ממנה.

PMJ להזמין את מארז הדיסקים של אוסף הג'אז של

אפילו שהוא עולה שלוש מאות דולר ושתמיד חשבתי שהוא יקר 

ומוגזם. אין תחליף להאזנה למוזיקה במערכת איכותית עם חוברת 

המילים הצבעונית ביד.

מינוי פרימיום חודשי לאפליקציית המוזיקה של ספוטיפיי

מינוי לאפליקציית הכושר של המאמנת האמריקאית שהסלבס הכי 

גדולים רצים אחריה 

טיפול רוחני לצד הטיפול הפסיכולוגי 

42  |  שנת המתנות 



עירית דיברה בחום על תטא הילינג. לא שזה עזר לה בסופו של 

דבר. 

תספורת חדשה פלוס שינוי צבע

לפתוח חשבון אינסטגרם

אחריי  שעוקב  המבוגרים  קהל  על  רק  להסתמך  יכולה  לא  אני 

נפש  כוחות  לי  שיש  בטוחה  לא  אני  שנייה,  במחשבה  בפייסבוק. 

להשתעבד לעוד רשת חברתית.

ללמוד באוניברסיטה הפתוחה ספרות אמריקאית

איך לא עשיתי את זה עד היום?

שואב אבק שהוא גם שוטף

ראיתי את זה בערוץ הקניות. אולי זה ידרבן אותי לנקות את הבית 

מערכת  להן  שיש  שטענו  נשים  על  שמעתי  לאחרונה.  שהזנחתי 

יחסים של ממש עם השואב שלהן.

בתוך חצי שעה רשימת המתנות שלי נראתה כמו רשימת קניות 

של מתבגרת שקיבלה לראשונה בחייה כרטיס אשראי. 

התחילה לי מיגרנה. 

שקט ושלווה בטח שלא אקבל מהמרדף אחרי כל המתנות שאני 

רוצה להעניק לעצמי. 

זעירות  לפיסות  אותם  קרעתי  מהמחברת,  הדפים  את  תלשתי 

ופיזרתי על הרצפה של חדר השינה.
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רוצים להמשיך לקרוא את הספר?

את מוזמנים לחזור לחנות ולהתפנק עם 

קוד ההנחה של 10%, יש להזין קוד קופון 

הרשימה10 בעת התשלום בקופה.

https://uv-tlv.com/shop/%d7%94%d7%a1%d7%a4%d7%a8-%d7%a9%d7%a0%d7%aa-%d7%94%d7%9e%d7%aa%d7%a0%d7%95%d7%aa/
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