
המהפכה השניים? טובים 056
 משנה והחברתית התרבותית הטכנולוגית,

 מכורסת מצב דוח הזוגיות. פני את גם
שמש־קריץ! ותמי המטפלים

פסיכותרפיה

הגיע7
7התחי7הביתה"
דעבוד

 ס7/׳\פורנ מה7 וחברתית, תרבותית וגית,7סכנו מהפכה 7w בעידן
 ה,7עו י77הכ והריגוש הגירוי כשסף א.7 והוא בעינו? יישאר הזוגיות

 א7 כבר ׳בסדר; שהיא זוגיות ראש, מרימים והנהנתנות הנרקיסיזם
 עבודה הרבה מספק וזה עבוד,7 מפסיק בעבר שעבד מה רבים. מספקת

מצב דוח .2016 ביחסים ה7ס7ס הזוגיים. ים7מספ7

קריץ שמש תמי

 מעוגני אחד ונשארה הייתה זוגיות
בחיינו, ביותר החשובים המשמעות

 במעטפת המואצים שהשינויים אלא
 עומס העולים, הריגוש ספי החיים,

 גוררים - המהירים והקצבים הסביבתי, הגירויים
 היחסים במערכת חריפות טלטלות בעקבותיהם

 מפסיק עבורנו, מספק היה שבעבר מה הזוגית.
 בהתאמה. עולה שנדרש והמאמץ כזה, להיות

 שלנו הזוג בן על להסתכל צריכים "אנחנו
 שותף או לקוח על מסתכלים שאנחנו כמו בדיוק

 הפסיכולוגית לכך בהתייחס אומרת בעבודה",
 רלוונטי להישאר צריך "אתה רייצס. אירים ד״ר
 הצרכים ואת הפרטנר את ולראות אחד, מצד
 בעצם זה הביתה, בא כשאתה שני. מצד שלו
לעבוד. להתחיל שלך הזמן

 תשוקה. של סוג היא שלנו העבודה "היום
 אוהבים, שאנחנו בעבודה לעבוד מזל בני רובנו

אנרגיה מלאי בבוקר קמים אליה, משתוקקים

 קוראת כשאני זוגיות: עם דבר אותו לקראתה.
 אנרגיה, עוד אומרת בעצם אני עבודה׳ ׳עוד לה

 הבטרייה מכונית: על תסתכלי סקרנות. עוד
 משאירה את אם עובדת. כשהיא נטענת שלה

 ההזנה, נחלשת. הבטרייה בחניה, יום 20 מכונית

 אותנו שיטעין מה היא הזוגיות, בתוך ההשקעה
בחזרה".
 בעשר מנהלת עצמה שרייצס הזוגיות מודל
 מבעלה שהתגרשה מאז האחרונות, השנים

 תוצר מסוימת במידה הוא ילדיה, ואבי הראשון
 יש שלי הזוג בן לבין "ביני העכשווי. העידן של

 של מרחק השני, מול אחד חיים אנחנו ברית:
 שנקרא מושג יש בארה״ב הליכה. דקות שבע

'living together apart,חושבת ואני ׳ 
 הזה העניין את לעצמו להרשות שיכול שמי

 זה כי האפשרות, את לשקול צריך כלכלית,
 שלכאורה דברים, שני לתפוס שמצליח משהו

מדברים זוגיות בנושאי המחקרים כל סותרים.
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