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 מד תםפונסניות והזמן במין במערכת יחסים
 י ז ראייה של מספל מיני/סקסולוג בהתבסס על

 טינוי באורח החיים
גים ומטפלים זוגיים  הסיפור הזה בהחלט איננו חריג. סקסולו

 ׳ואים את ההשלכות של אורח חיים שכזה מדי יום בקליניקות

, בייחוד אצל זוגות הישגיים וקרייריסטים. אנשים ת  במרפאו

ן גדול והזמן הוא בעל ערך רב. ח ל  ־ויים ב

 כאשר אנשים מדרגים את הצרכים והסיפוק שלהם בחייהם,

 1בודה, ילדים, זוגיות, שינה ומין מדורגים לרוב במקומות

 :בוהים. אך במציאות, המדרג הגבוה המוענק למין ולמערכות

 חסים הוא במקרים רבים מס שפתיים בלבד. המין נדחק

 כמקרים רבים לשעות הערב המאוחרות, כאשר בני הזוג עייפים.

 אז ״עושים קוויקי" והולכים לישון, או שהולכים לישון ותו לא

פו של דבר מכרסמת בהם התחושה כי המיניות נעלמה. סו : 

 גורם אחד שהחריף את הבעיה הזו היא הנטייה הגוברת של

 שני בני הזוג לעבוד מחוך לבית. כאשר שני בני הזוג עסוקים

ר זמן. המטלות ס ח  :טיפוס סולם הקריירה, אין זה מפליא ש

ות אינן נעלמות רק משום שאין אף אחד  האחריות המשפחתי

 :בית במשך כל היום.

 לכולם יש עשרים וארבע שעות ביממה, וכל אחד בוחר כיצד

 ;יחלק אותן. אך עובדה פשוטה זו עלולה להוביל לתכנון יתר

 אנשים נוטים לתכנן כל דבר בחייהם, עד לפרט האחרון. אנו

 מתכננים מתי לקום בבוקר, מתי לצאת מהבית כדי להקדים את

 פקקים, באילו ישיבות עלינו להשתתף ומה לאכול לארוחת

 \רב. אין זמן לספונטניות בחיינו, פרט לנושא אחד ומרכזי, המין.

ם, ספונטני ומובן מאליו.  אנו מצפים כי דווקא המין יהיה קסו

י ומובן מאליו, זה נהדר. , ספונטנ ם ו ס  כאשר מין הוא אכן ק

ס בנושאים מיניים ו ת א  אך קיימים פערים רבים בין מיתוס ל

ו  שו

 מיומנו
 זמן

 דניאל וטלנזן ביחס

 המאמר מתמקד
 מונוגמיה, ונכתב

 פרטי סיפור אמתי

 כאשר איתן ומיכל (שמות בדויים)* הכירו באוניברסיטה

ק מלגעת זה בזו. הם עזבו פ א ת ה , הם לא יכלו ל  והתאהבו

ו עד הגעתם הביתה, אלא נ  אירועים לפני הזמן ואף לא המתי

 חנו בסמטה חשוכה וקיפצו למושב האחורי של רכבו של איתן.

 מעבר לתדירות הגבוהה של המין, גם איכותו הייתה מצוינת

 לכן, אף אחד לא הופתע כאשר הרומן הנלהב הוביל לגישואין

ר סיום לימודיהם ח א ם הבכורה זמן לא רב ל ת  מיכל ילדה את ב

ת היי-טק ובהמשך ר ב ח  של בני הזוג. איתן זכה במשרה נאותה ב

וספות.  נולדו למשפחה שתי בנות נ

 על אף השינויים הרבים שחלו בחייהם, חיי המין של בנ

ת שכינו ״ערב רומנטיקה" ר ו ס מ  הזוג נותרו טובים. הם החלו ב

 לפחות פעם בשבועיים הילדות הלכו לסרט או לנו אצל חברוח

חת ערב זוגית או נשארו  ובאותו הערב יצאו מיכל ואיתן לארו

ית קצף יחדיו ופנו לחדר  בבית, הדליקו נרות, עשו אמבטי

 המיטות.

ח ת פ ר שנים (ושלוש בנות) החליטו השניים ל פ ס  לאחר מ

 מיזם ״סטרט אפ" משותף. כעצמאיים, נאלצו השניים להשקיע

 שעות רבות בעסק החדש, עד כשמונים שעות שבועיות. חי

ת שעות העבודה המרובות והלילוח  המין של הזוג נמוגו בעקבו

ות ההורית.  שנתקצרו שנוספו לאחרי

 הזמן והאנרגיה פשוט לא הספיקו. מסורת ״ערב הרומנטיקה״

 התנדפה.

ר מודע לכך שהיעדר זמן ואגרגיה אינם הגורמים ב ח מ  ה

, ואלה יוזכרו  הבלעדיים לירידה באיכות המין ותדירותו

וח י נטנ ד בממד הזמן והספו ק מ ת  בהמשך. מאידך מאמר זה מ

 בחיי המין.



 • אין להניח באופן אוטומטי שמכירים את העדפותיו המיניות

בת הזוג. אולי הוא/היא ייהנה/תיהנה מהתנסות / I בן t 
 כאוננות משותפת, מין אוראלי או פעילויות אחרות שמעולם

 לא ניסיתם.

ני(אינטימיות גופנית)  • יש להבין את ההבדל בין מנע לא מי

בת ווגך /  לבין מגע מיני, בין התגפפות לבין חיזור. ייתכן שבן

 ״וצה להתחבק ולהתכרבל ברכות וליהנות מעצם החוויה הזו,

 ללא צורך במין.

ן ת ש ק  סקס לפי ב
 בני זוג צריכים להקפיד להקצות זמן למין. ניתן ליישם תרגיל

 זמכונה ״סקס לפי בקשתך". על בני הזוג לקבוע מראש באיזו

 ־נדירות הם מעוניינים לקיים יחסי מין. ייתכן מצב שבו אחד

 זצדדים ירצה לקבוע פעם בחודש והצד השני ירצה לקבוע פעם

, עליהם להתפשר על התדירות ולהסכים ה מ  :יום. במקרה ש

 לעשות מין לבקשת כל אחד מהצדדים. הצד המבקש מציע ומן

 :וסוים וכן זמן חילופי. מעין קביעת דייט לסקס.

 העיקר היא התקשורת והנכונות. חוסר תקשורת ונכונות

 :ולמים מין טוב.

 וזנאים לרומנטיקה
 לאחר שנקבע מועד הדייט, יש להתכונן לקראתו. חשוב

 להשרות אוירה נאותה למפגש או ״תנאים לרומנטיקה״ -

 ^רחים, ארוחת ערב, יין, תאורה נעימה ומוסיקה מרגיעה.

 ^ל פי הכללים, האחריות לארגון האווירה המיוחדת לעשיית

 זאהבה היא של כל אחד מהצדדים, לסירוגין.

 במקרים רבים שבהם בני חג מחליטים להעניק עדיפות

 ;בוהה לחיי המין שלהם, הם מתחברים מחדש גם בתחומים

 :וספים מכיוון ש״יחסי מין הם מין של יחסים". כך קרה לאיתן

 מיכל. לאחר שהילדות התבגרו הם שמעו לעצת המטפל וקיבלו

 זחלטה מושכלת, לשוב ולקבוע ומן לעצמם. הם גילו מחדש

 m ״ערב הרומנטיקה״, שהם מקיימים בכל יום רביעי - הם
 מסיימים מוקדם יותר את מטלותיהם בעבודה, ומקדישים ומן

 למתויבותם לזוגיות ולמיניות. אז אל תנסו להתקשר אליהם

 :ערבי רביעי, ממילא הטלפונים מנותקים...

 * המאמר מבוסס על מקרה פרטי אמתי, ואינו בהכרח מעיד

 1ל הכלל. בני החג נתנו את הסכמתם לפרסום בשינוי פרטים
 :!והים.

ק ש ן, ח ה והתנהגות, מגדר ומי ק ו ש ן, ת נים כמו אהבה ומי  שו

 ומונוגמיה. בגלל קוצר היריעה לא נוכל לדון בנושאים חשובים

 ורלבנטיים אלו לקשר המיני ביחסים מונוגמים ממושכים.

 הספונטניות במין קיימת לרוב בשלבים המוקדמים של הקשר

 הזוגי. ספונטניות זו נשחקת ולעתים נעלמת כליל עם לידת

 התינוק הראשון, ועם השקעה של זמן ואנרגיה בקריירה

 ובגידול הילדים.

 זוגות רבים אינם רואים את הפרדוקס בציפייה שםפונטניות

 בחשק וביוזמה המינית יהיו חלק בלתי נפרד מהזוגיות ומהמין.

 שהרי זה המודל המוכר לזוגות בתחילת הקשר, והוא המודל

 המוצג במדיה (במיוחד בסרטים ההוליוודיים). בדומה למיכל

 ואיתן, זוגות טריים כמעט תמיד מוצאים זמן למין והתשוקה

 קיימת. אך כאשר נמוג שלב ההתלהבות וההתאהבות

 (infatuation) במערכת היחסים הזוגית עשויים בני הזוג

 להשקיע זמן רב בתחומי חיים נוספים המוטלים עליהם

 במישורים כמו עבודה וילדים. במקרים רבים המין נדחק

 לתחתית סדרי העדיפויות בגלל שיקולי זמן מעשיים, שגרה,

 היעדר חשק וספונטניות מינית. טעות נפוצה היא ההנחה כי

 כאשר אין ספונטניות, בהכרח אין גם עניין ותשוקה מינית.

 אך אין זה חייב להיות כך. כדי לצאת ממעגל סדרי העדיפויות

 והקצאת הזמנים המקובעים שני בני הזוג צריכים להקדיש זמן

 ומאמן על מנת להתחבר מחדש למיניותם. עשיית אהבה

 חושנית דורשת פרקי זמן נאותים ואנרגיה. עבור רבים מאתנו,

 פירוש הדבר כי המין צריך לקבל עדיפות גבוהה בחיינו, על כל

 המשתמע מכך.

 ראשית, על בני החג להתחייב לרצון למיניות בחייהם ולנכונות

 לעריכת שינויים. בני הזוג מוכרחים לתקשר באופן יעיל ולהתאמץ

 למצוא זמן למין!להבעות חיבה הדדית. החשק המיני לא חייב

 להיות תמיד אפריורי לעשייה הסינית. לפעםים ניתן ליצור או

(עם האוכל בא י נ  לייצר את החשק המיני תוך כדי המפגש הםי

 התיאבון). להלן םספר טיפים להבעת חיבה במשך השבוע:

 • מצאו הזדמנויות לומר דברים לבביים, לחבק ולנשק. מצא1

 זמן למגע לא מיני. מספר דקות כמה פעמים בשבוע עשויות

 להוביל לרמה גבוהה יותר של התקשרות רגשית.

 • הכריחו עצמכם לעשות הפסקה בעיסוק בבעיות, בלחצי

/בת החג - ואת  עבודה ובתאריכי יעד. קל מאוד לדחות את בן

 המין - כאשר האתגרים היומיומיים של החיים תופסים מקום

 כה גדול במחשבותינו. כאשר מרפים מלחן העבודה שבראש,

ת זוגיות (בחופשו ן  קל יותר לפנות למתשבות אחרות, כולל מי

 יש מין איכותי ובתדירות גבוהה יותר).


