


  

  

Authorized translation from the English language edition of: 
Why Men Marry Bitches 
By Sherry Argov  
Published By Adams Media Corporation 
Copyright 2006 By Sherry Argov 

‰ÓÏ ÌÈ¯·‚ ÌÚ ÌÈ˙Á˙Ó יות'ביצ  

  239-465: דאנאקוד

  2006 - מהדורה ראשונה

  1 2 3 4 5 6 :הדפסה

  ל הזכויות שמורות להוצאת פוקוסכ

2006  

  , לשכפל ולצלם את הספר, אין להעתיק

או קטעים ממנו בשום צורה ובשום אמצעי 

  , אופטי או מכני לכל מטרה שהיא, אלקטרוני

  מהוצאת פוקוסללא אישור מראש ובכתב 

   52108, ג" ר863ד "ת, הוצאת פוקוס

  03-5746513: פקס, 1-700-700-212 :'טל

  www.focus.co.il: אתר אינטרנט

 focus@focus.co.il: דואר אלקטרוני

ÌÂ‚¯˙  
  נאוה רודקין מרן

‰ÎÈ¯Ú  
  תחיה שירן

‰‰‚‰  
  ענת קדם

˙·˘ÁÂÓÓ ‰ÎÈ¯Ú  
  תמי טרכט

ÈËÚ ·ÂˆÈÚ‰Ù  
   כהן-סילביה לודמר

www.silvia.co.il  

˙ÂÁÂÏ     
  קדם דפוס. מ.פ

 ‰ÒÙ„‰    
  מ"פרינט בעSטופ

 ‰ÎÈ¯Î    
  מ"כריכיית אהרון בע

 ˙ÂÈÂÁÏ ‰ˆÙ‰  
   ליאור שרף

  מ "שיווק והפצה בע
    09-7498555: 'טל
    09-7498844: פקס

'



  

  

  
  תוכן העניינים

‰Ó„˜‰ .......................................................................................7  

 ˜¯Ù1: Ô˘È‰ ÌÈÏÏÎ‰ ¯ÙÒ ˙‡ ÈÎÈÏ˘‰..........................11  

  12............................................"בחורה טובה"כללי התנהגות ל

  16...................................את חייבת להיות מושלמת: 1מיתוס 

  19..............את צריכה להיות השפנפנה הקטנה שלו: 2 מיתוס

  24.............את חייבת להיות מה שהוא רוצה שתהיי: 3 מיתוס

 ˜¯Ù2 :È¯Á‡ ÛÂ„¯Ï ÂÏ ÈÓ¯‚ÈÍ...  ÈÒÙ˙˙˘ „ÚÂ˙Â‡..........31  

   32..................................ית גורמת לו להסיר את ההגנות'הביצ

  40............ית משכנעת אותו שרעיון המחויבות בא ממנו'הביצ

  51................................................ית טורפת את הקלפים'הביצ

 ˜¯Ù3 :˙Ú˜Â˘Â ‰ÏÂÚ ˘Ó˘‰ ÂÏ˘ ¯Ò˜Â·‰ ÈÂ˙Á˙·.......61  

  62...............................................לאט ובעקביות תנצחי במרוץ

   72.............................................................החום שבין הסדינים

  77.........................................................הבוקר שאחרי המסיבה

  84.............................................................שמרי על אש התמיד



  

      

  

 ˜¯Ù4 :ÌÈ¯Â˙ÙÎ‰ ÏÚ ÍÏ ÌÈˆÁÂÏ..................................87  

  88..............................................לקחת פיקוד על הרגשות שלך

  )1( לך על הכפתורים לוחצים
  92...................הוא ינסה לעורר את קנאתך באישה אחרת

  )2(לוחצים לך על הכפתורים 
  , הוא יכול לשכוח להתקשר

  96....................................או לתפוס מרחק, לאחר לפגישה

   )3( לך על הכפתורים לוחצים
   ,יתיהוא יגיד משהו שערורי
  102...................................................כדי לראות איך תגיבי

  )4( לך על הכפתורים לוחצים
   הוא ינסה להתחמק ממטלות

  106.......................................................ייךולהטיל אותן על

  108...................................................הכפתורים על השלט שלו

 ˜¯Ù5 :˘˜Â·Ó :ËÓÂÙÒÎ ¯·‚....................................111  

  112.................................................................כספומט האהובי

  124...............................................בודרך המלך אל ל –הערכה 

  129.............................................................................תולגור ִא

  131.....................................................................חתונה בכפייה

 ˜¯Ù6 :ÌÈ¯·‚‰ ÔÂ„ÚÂÓ Ï‡ ‰ˆÈ¯Ù‰.............................135  

  136..................................מידע סודי ביותר מסוכני החרש שלי

   ומצהירים על כוונה האם גברים משקרים: 1שאלה 
  מתוך מטרה ברורה , להתחייב לקשר ולנישואין

  138..............................................?מיניות" הטבות"להשיג 

  איך תתאר את האישה האסרטיבית : 2שאלה 
  ) ית'הידועה גם בכינוי ביצ(

  141...............................................?ןלעומת חסרת הביטחו



  

  

   סימנים בשטח לכך הםמה: 3שאלה 
  143....................................?שהיא מבזבזת את זמנה לריק

  146...........? סודות הם לא יגלו לך בקשר לסקסאלו: 4שאלה 

  ? למה גברים מעמידים נשים במבחן: 5שאלה 
  149................................?האם זה נעשה לתכלית מסוימת

  152...........................................?ממה גברים פוחדים: 6שאלה 

   שותמה היא צריכה לע, ר מאבד גובהכשהקש: 7שאלה 
  155.........................................?כדי לעורר בו עניין מחודש

    היא יכולה לדעת אם הוא מאוהב בהאיך: 8שאלה 
  157......................................................?וחושב על נישואין

 ˜¯Ù7 :Ó"„Á‡ ÌÂÈ ÈÏÂ‡ "‡Ï :"ÈÏ È‡˘È˙‰ ,È˙·Â‰‡?"......161  

  162.............................................................הרוסים על אירוסין

   171.............להחליף את העדשה שדרכה את מביטה על עצמך

Ï˘ ÌÈÒÁÈ‰ ˙¯Â˙È¯˘ ..............................................177  

  

 

 

 

 

 

 



  

  

  
  הקדמה

אישה הנושא לו , יפור על הנסיך השרמנטיכל אחד מכיר את הס

היכול להשיג כל אחת ונלכד , על הרווק ההורסאו , עםהמפשוטי 

  . קשוחה ומכוערתקלפטע ברשתה של לבסוף

 בעוד בני משפחתו המאוכזבים, אושר קורן החתן מבחתונה

האם זה בגלל ? למה דווקא היא? הוא השתגע: "מטפטפים רעל

מה , הו אלוהים? האם היא כישפה אותו? הסקס? בישולים שלהה

 :ולשאול ישירות, ם למשוך אותו לצדוהם מתי" ?היא עשתה לו

  "?ית הזאת'למה אתה מתחתן עם הביצ"

י  איננו עוד ספר על איך תתפס"ותי'ביצ מתחתנים עם גברים למה"

עד שיבוא גבר וישלים שלמה -כאן לא תשמעי שאת בלתי. לך בעל

מרחיב את הבנתך , גר על מוסכמותהספר קורא ת, להפך. ותךא

ה חדשנית ייאומציע זווית ר, ים מסוימים דורכים במקוםמדוע קשר

  .על איך גבר בוחר לו את הנפש התאומה שלו

‡È·'˙È",  ˙ÈÁÂÎ ‰˘È‡Ï ˙ÒÁÈÈ˙Ó ÈÈˆ"כשאני משתמשת במילה 
˙ÈÙ˜Â˙ Â‡. למה  ",כמו גם בספר הקודם שלי, לאורך כל הספר

,  בקריצהÈ·'˙Èˆאני משתמשת במילה , "יות'ברים אוהבים ביצג

אני מייחסת את . ואינני לוקחת את המושג ברצינות רבה מדי

 והיא בטוחה ונינוחה שיש לה זהות משלה, כינוי לאישה חזקהה

כי גם , דה מרחב מחייההיא תשמח לתת לגבר שלִצ. גבי עצמהל

ה היא מוכנה ברור לה לגמרי על מ.  משלהמרחבהיא זקוקה ל

שא רגליים והיא ִת, ומתי הגבר עובר את הגבול להתפשר בקשר

,  כמובן,זה.  לנוכח הגילוי הראשון של חוסר כבוד כלפיהותסתלק

ÌÏÂÁ ‡Â‰˘ ‰˘È‡‰ ÂÊ .  בעיניויעשה אותה למרתקת ומסעירה
˙‡˘Ï .  
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 לנוכח החשיבות שתופס טקס אנחנו משתאים כל פעם מחדש

,  לא תחסוכנה שום מאמץהן. ת וטובותרבונשים בעיני , הנישואין

 כדי לארגן את החתונה משאבים כספיים ושנים של תכנון

כלה -חתןכבר פגשנו ): תרתי משמע(שמים הם הגבול וה, מהאגדות

מגיעים לחופתם ה, המשתלשלים אל גג אולם השמחות ממסוק

זוגות המשחררים אצבע מתוך אפילו ראינו  ו,רכובים על סוסים

מדי שנה . כדי לענוד את הטבעת במעמקי הים חליפת צלילה

  . דמיונית יותרלגרנדיוזית ולהופכת ההפקה 

חשש ה, אבל עמוק בפנים, הגברים נשאבים פנימה אל תוך המשחק

 מאמתת את מה שהוא ידע ההיסטריה מסביב לנושא. מכרסם

, במה שהנישואין מייצגים, היא מאוהבת ברעיון החתונה: תמיד

 כדי למלא את התפקיד ד הזההוא נמצא במעמ.  לאו דווקא בואבל

  . שיועד לו

את הוא ישתדל לזהות . הביטחון משפיע על דפוסי החיזור שלו-אי

 .ויימנע מקרבתן, הנשים שזקוקות לקשר כדי להרגיש שלמות

ולא להתאהב במי , אישה תלותית עלולה ללכוד אותו למטרותיה

פוחדים גברים אינם , בניגוד לאמונה הרווחת. שהוא באמת

אבל הם רוצים ללכת על נישואין בגלל הסיבות , ממחויבות

  .אינטימיות ושיתוף, אהבה: הנכונות

הוא צריך להרגיש את ההתפעמות הזו , כדי שגבר ישאף להינשא

, וזה לא קורה". זה יהיה מגניב להיות נשוי לה, וואו", מבפנים

חת ופוצ, כשהיא מקשיבה לכל הטיפים של הסבתות ועיתוני הנשים

אני . אני צריכה לדעת לאן הקשר הזה מתקדם: "בסדרת נדנודים

אני לא רוצה לבזבז את . השעון הביולוגי שלי מתקתק. 27כבר בת 

  !"זמני לחינם

, בפועל, אבל, את אולי חושבת שהמלל הזה יגביר את סיכוייך

ומציגה את המצב , ת כופה דבריםכשא: השגת תוצאה הפוכה

את גורמת , נההמחויבות או החתו, הקשרלך את " חייב"הוא כאילו 

  . ממך והלאה,לו להימלט בבהלה

  .בדיוק בגלל הסיבה הזו נכתב הספר
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תביני שאת צריכה . יצד לשנות גישהבפרקים הבאים תלמדי כ

והפוך ממה שהוא , לנהוג הפוך ממה שנשים בדרך כלל עושות

ולא , את צריכה להיראות שאננה ושלמה עם עצמך. מצפה שתעשי

. ת להתחתןתלותיות או נואשּו,  אומללות–אף לא ברמז  –להסגיר 

  .  תקבלי יותר הצעות משאת יכולה להכיל, אם תהיי אחרת

 כיצד, איך הוא חושב: ר הצצה אל תוך ראשו של הגברמאפשהספר 

 ואיך את אמורה להתנהג כדי ,כיצד הוא מצפה שתנהגי, הוא פועל

 שמכרו לך "טיפים לזוגיות"שכחי את ה. האלהציפיות את הלסתור 

את עומדת ללמוד דברים ! זרקי את ספר הכללים הישן! עד כה

" הבחורות הטובות"ושכל . ..יות יודעות'שהביצ, רים יודעיםשהגב

  !עדיין צריכות ללמוד

 שערכתי עם ר מבוסס על מאות שעות של ראיונותהמידע בספ

מידע "מי וחלקו ע, ם דיברו בכנות ובפתיחותה. עשרות גברים

  על מה באמת גורם לגבר להתאהב בך,השמור לגברים בלבד" פנימי

  .ולהציע לך נישואין

תי למרואיינים שלי את ולכן הצג, הקפדתי ביותר על הדיוק שבדיווח

סט שלי אכן משקף כדי להבטיח שהטק, ני שליחתו לדפוס לפהחומר

, כשהגברים נחשפו פעם נוספת לטקסט. תםמבחינ, את רוח הדברים

יהיה נפלא אם נשים יאמצו להן את התכונות שאת  ":הם הגיבו

טוב שאת שמה . אז, תןיהיה כל כך מדליק להתחתן ִא. בספרמזכירה 

  !"בבקשה, רק אל תזכירי את שמי. על השולחןאת הדברים 

י ינמתחה על, "יות'למה גברים אוהבים ביצ"אחרי הפרסום של 

, למשמע הדברים". שחק משחקיםל"נשים " מעודדת"ביקורת שאני 

בהאשמה הזו גלומה ההנחה : לא יכולתי שלא לחייך באירוניה דקה

, רחומים וכנים, הם שיות תמימות, בניגוד לנשים, שגברים

 מידע חיוני ולהשמיט אותן" לתחמן", על נשים" לעבוד"הרעיון שו

עלה על מעולם לא ,  ולהשאיר אותה שלמהכדי לאכול את העוגה

. ובמיומנות ראויה לציון,  כל הזמןגברים עושים זאת, ובכן. דעתם

 כשם שאישה סקסית משתמשת בחיצוניותה :הנה תמרון קלאסי

חתונה " הגבר בהבטחה של כך משתמש, הטבותהמגרה כדי להשיג 

  .פינוקים ושאר ירקות, כדי לקבל סקס" באופק



‰ÓÏ ÌÈ¯·‚ ÌÚ ÌÈ˙Á˙Ó תי'ביצ   ו

      

10  '

 תשכנע דךמדו אותך מדוע נתינה ללא גבול מִצהפרקים הבאים יל

לא , ולמה יציאה מעורך כדי להשביע רצון, אותו שאת משעממת

, דרהאבל חוט ִׁש. תֹותשומת הלב המקּואת תביא לך את האהבה ו

 כמו פרפר ייך ימשכו אותו אל–נים ווחיים משלך ותחומי עניין מג

  . לאש

 הרוצות לפסוע אל מתחת אן אין להבין שהספר מיועד רק לאלהמכ

 הרוצות לרענן ולתבלן את הספר נכתב גם עבור הנשואות. חופהל

. מפרח לפרחכמו דבורה מרחפות להן פנויות שעבור הגם  ו,הזוגיות

כדי שיהיו  ,·Ï ˙‡ ˘Â·ÎÏÍÏ˘ ¯·‚‰ Ï˘ Âהספר הזה הוא על איך 

  . לבחור את התוצאה הרצויה לךפשרויותבידך הא

ואם ,  האם הוא באמת ראוי לך:זה הזמן לעשות בדק בית ולשקול

, ך לעשות כדי שהוא יאמין שאת האחת והיחידהי מה עלי–כן 

  .ךיהוא אינו יכול לחיות בלעדישו

.  עם כוס יין אדום ביד והתרווחי לך בכורסהייךלצי את נעלִח, ובכן

דברים ה, כך אני מקווה, שאחריו, ת ואני יוצאות לנו למסע קטןא

  !לעולם לא יחזרו להיות כפי שהיו

  

  



  

  

  

  1פרק 

  י את ספר השליכ
  הכללים הישן

  למה אישה חזקה 
  בוכובשת את ל

  

" Â‡Â·ÔÈ‡Â˘È‰ ÈÈÁ È·‚Ï „Â‡Ó ˙ÈÒÈÒ· ˙Ó‡· ‰„Â :  
˙ËÏÂ˘‰ ‡È‰ ‰˘È‡‰"   

)È·ÒÂ˜ ÏÈ·(  
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  "בחורה טובה"כללי התנהגות ל
מרימים גרביים ,  שבו גברים מבשלים, הפוךכן עולםעצמתארו ל

שוו בנפשכן שהגבר שלכן . תןצפה ולהוטים להתחמשומשים מהִר

כל פעם בנמס מעונג , ות בתכנון סידורי הפרחים לחתונהמבלה שע

 ומקדם את פניכן ,תינוקותמוצרי  חנות לעוברים לידשאתם 

כשאתן עוברות את סף , בתחתוני בוקסר ורודים עשויים משי

 ,"?מתי כבר נתחתן ": שלות הוסיפו לזה את התלונה הבכייני.הדלת

  . רגיש שמשהו כאן לא עובדותתחילו לה

 תמצאי ,"זו אני, זה לא אתה" .זהו הרגע לתכנן את הבריחה הגדולה

אני מוצפת ). "זה בהחלט אתה: ובתרגום חופשי(עצמך אומרת את 

ואז פשוט , "אבל לא מאוהבת, אני אוהבת אותך", "עבודה במשרד

  .  על נפשךיתפרצי את הדלת ותימלט

זהו . נשים לתפוס בעלאת ההחברה מלמדת כך , למרבה הצער

,  להתעלם מצרכיה שלה:"בחורה טובה"גורלה העגום של כל 

,  לפני האינטרסים שלהאדם אחר מלבדהב את צרכיו של כל להצי

  . דורך הגבר שלהעליה שולהעריץ את הקרקע 

טחון עצמי היא י בעלת בה שאישטענו גברים, במשאל שערכתי

. ית היא סקסית בטירוףכולם הסכימו שאישה אסרטיב. מצרך נדיר

! הסתכלו סביבכם? הן כה נדירותנשים אסרטיביות , אם כך, מדוע

 להזיע קשה כדי למצוא את הדרך כל מגזין אופנה מצוי מייעץ לך

משרתת ל ראיון עבודה פגישה אתו היאכאילו ,  של הגברבולל

האם את מסוגלת לשטוף את הבית בנעלי עקב דקיקות : אישית

? האם תתמסרי בתנוחה נועזת? רה שקופיםלבשל בתחתוני תחו

  . ויציע לך נישואין, אסיר תודה, הוא יכרע על ברכיו, אם כן

כשעמדת הפתיחה שלך היא . שגישה זו דוחפת נשים למעשי ייאו

. זהו הטבע האנושי.  אין פלא שהוא נסוג– !"קח אותי! קח אותי"

,  מהפגישה העיוורתבחורלו ה, גם את היית חשה בחילה קלה

פוך מוגש קפה ההעוד לפני שה, היה מודיע, חמוש בזר סחלבים ענק

  .שאת עושה אותו לגבר המאושר בתבל, לשולחן
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זה כמו , י לשאת חןלייעץ לאישה להתאמץ כד. זהו טבע האדם

 לבקש מילד קטן לגשת לבריון הכי אלים בגן ולהציע לו את הכריך

,  הסופרמןהאוכל עם ציור גם את תיק,  ואם ירצה,וגם את הבמבה

. קח את הגוף שלי, הנה ":תוזוגישל ה ובמקבילה .כי אין לו כזה

! ס תתייח, בבקשה.אפיתי לך את העוגה שאתה הכי אוהב, תראה

  אני יכולה להרים את הטוסיק הכי גבוה!תיתתחתן ִא, בבקשה

כך נעים - כל– ממש נוח-זה ממש. כמו שעושים ביוגה, שאפשר

  ."על זה  מתה– להיות הפוכה

תך עדיין לא מבטיח שאת כלולה בתוכניותיו ה שהוא שוכב ִאז

  למשל– ךיצריכה להיבנות בו הערכה אלי, כדי שזה יקרה. לעתיד

  . או ליכולתך האינטלקטואלית,לשנינות שבך

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 1  
‰È·Ï ÂÈ·˘ ÌÈÒÁÈ· , ¯˙ÂÈ Í˘ÂÓ ¯·„ ÔÈ‡  

‰ÓˆÚ Í¯Ú· ‰¯ÈÎÓ‰ ‰˘È‡Ó.  

  

תגלי שהוא מתאמץ יותר , ערכך בעיניוככל שתצליחי להעלות את 

 ברגע שירחש ,הוא יחשיב אותך כקשר רציני.  לבךויותר לרכוש את

  .מרכיב בסיסי ביותר בקשר, אם כן, הכרה בערך היא. לך כבוד

נשים חכמות ובטוחות בעצמן ש  מצוינת לכךהדניאלה היא דוגמ

נהג , ד של הקשרוכבר בשלבים מוקדמים מא. מצליחות בגדול

, יהרהמכש:  הצורה שבה התלבשהעל מתוח ביקורתה ל שלוסארה

פני - לה ששמלה עדיפה עלעירמהחבר היה , לפגישת עסקים, למשל

 מסתערת על הקניון המצויה היית" בחורה טובה. "חליפה מחויטת

, אבל דניאלה, ה את הגבר שלהֶּצהסמוך ורוכשת מלתחה שתַר

  , ה'ורסאצ, שמע ".העמידה את הבחור במקומו, בשובבות אופיינית
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אבל כדי לחסוך לך , בי החליפהשום תלונה לא נרשמה עד כה לג

ההחלטה . מראש כשאלבש אותהלך מבטיחה להודיע אני  סבל

  ." בביתראו להישא,  באותו יוםר בידך אם לקפוץ לביקותהיה

   לשנות את צורת החשיבה עלייך, ך אחרתי אליוכדי שיתייחס

אינך זקוקה שעצמאית בשטח והוא חייב לראות שאת . שלך

התנהגותך צריכה לשדר ביטחון . גרביוניםלעצות כיצד לגרוב 

תלותיות וחוסר ביטחון הם אויביה הגדולים של . ונינוחות

  .המשיכה המינית

ית אינה מנסה להצטיין במבחנים שהוא מציב לה ואינה 'הביצ

 היא ,!"הינשא לי! קח אותי"במקום . מחכה לאישורים ממנו

   :חושבת

"ÂÓÓ ÈÏ ‡ˆÂÈ ‰Ó?"   
"Â˙¯·Á· ‰˘È‚¯Ó È‡ ÍÈ‡? "  

  .נופל שדוד לרגליה  הוא– אמן קורהיי-ואז הלא

 זמן  אין לי,'קשוחה'כשמכנים אותי  ":ר אמרה פעם'סינגקים ב

שאינה לוקחת , קלילהזוג  גברים אוהבים בת". ללבאת זה לקחת 

. ושרההם אינם מרגישים אחראיים בלעדיים לא,  כך.ללב יותר מדי

אבל מסופקת באותה , ת בחברתוברגע שיתברר לו שאת מאושר

אישה . תזכי בנקודות,  גם כשהוא רחוק ועסוק בענייניומידה

  .מאושרת היא אישה סקסית

חברתי דנה יצאה עם הדייט שלה . יות נהנות יותר' ביצ: מזהותרי

 וצלחות ,ים ניסו מנות שונות ומשונותיהשנ. למסעדה סינית

קשה שיארזו ידנה לא התביישה וב. ו על השולחןגדושות נערמ

 ,כשיצאה לדייט עם הגבר הבא, למחרת. ה את מה שנשארעבור

 הגישה לשולחן את ,היא הזמינה אותו הביתה: הפגינה יצירתיות

,  שלהסבתאהשהורישה לה  מערכת הכלים בהשאריות מאתמול

ת המזל שפתח יעוגי. ולא שכחה מפה מהודרת וצמד פמוטי כסף

  .היהאכן   וכך– ור ניבאה שהערב יהיה הצלחה כבירההבח
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 ששאריות מחוממות במיקרוגל עדיפות על  טוענת בשום אופןאינני

 הרשו לי לנדב לכן, אבל אם כבר.  שלוש שעות במטבחבתהשקעה 

כדאי  ,ת על שאריות מאתמולו הולכן אם את:את הטיפ הבא

עליל לטיפול סובלני ב-בלתי הירק –  מהפטרוזיליהכן-להיפטר לפני

  . הקטןכן את סודמיידהעלובה תסגיר  והתוצאה, במיקרוגל

תאמצה המהן  לא אחתאף .  ודנהדניאלה לב למשותף בין שימו

כי לפי ? מדוע . ושתיהן זכו בהערכה מהגברים שלהן,במיוחד

 אצלהמסר הנקלט ,  כשהן מסרבות.נשים חייבות להשקיע, הכללים

  . עולה וערכן ,"אני שווה "הצד השני הוא

 באמריקה של שנות ידועשהיה זמר קאונטרי ,  מקגראוטים

, היל' פיית, פחות- המפורסמת לא,שתותיאר את א, התשעים

 סטים לא התייח".  לאף אחד לעבוד עליהןמישהי שלא תית"כ

אלא ,  שלהרסום או לפהלכישרונ, הליופיי,  המטאוריתלהצלחתה

  . הדרִש  חוט– לולתכונה שגברים מכבדים יותר מכ

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 2  
ƒ̆  ËÂÁ ˙ÏÚ· ‰˘È‡ ‰ˆÂ¯ ‡Â‰‰¯„.  

  

, זוהי אישה חזקה? אהמעוניינת להינש, ית שלנו'מי היא הביצ

כי היא מבינה , היא אינה תוקפנית או מחוספסת. נמרצת ודעתנית

 שום כוונה להתפשר בבחירת אין לה. שהתחשבות בזולת תועיל לה

, הוא.  כדי לתפוס לה חתןספות והיא לא תעבוד שעות נובן זוג

שהוא יכול , לא יעז לקטלג אותה כאישה קטנה וחסרת דעה, דומִצ

  .לנצל

. ית מחבל במטרה'רבות מאמינות שלהיות ביצ" בחורות טובות"

ואחר כך נפנה לגברים , הבה נבחן את אמות המידה של אותן נשים

   .על נשים המתנהגות בדרך זוונשאל מה הם חושבים 
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   :1מיתוס 
  חייבת להיות מושלמת את

הם רוב הסיכויים . חשבי על הפעם האחרונה שהתאהבת בטירוף

 או ודו'בעל חגורה שחורה בג, נתח מוחמ, שהבחור לא היה מיליונר

שגרם לך ,  היה בו משהו שכבש אותךובכל זאת, בסקסוירטואוז 

 מחפשים את אותו  ארוך טווחגברים שרוצים בקשר. לרטט פנימי

  . בך–הקסם 

ÒÁÈ ÌÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 3  
˙ÂÓÏ˘ÂÓ ÌÈ˘Ï ÌÈ‡˘È ÌÈ‡ ÌÈ¯·‚ ,  

ÔÈÈÚ ˙Â¯¯ÂÚÓÂ ˙Â¯˜ÒÓ ÌÈ˘Ï ÌÈ‡˘È Ì‰.  

  

,  שאם את מושלמתתוסים הנפוצים ביותר בתקשורת הוא המיאחד

 ואת תזכי באהבה יךפלו לרגליי הם כולם י, ועשירההיפהפיי

 :מציאות הלאמהמיתוס  ,עכשיוו. הן את משתוקקתילשאהערכה בו

 – מדי מתוקה, יפה מדי, פוגש אישה הנראית מושלמת מדי שגברכ

  . דוהוא נוטה להשתעמם מהר מא

המראה כיצד נשים מתומרנות  ההיא דוגמ" מלכת היופיתחרות "

הם , וכישורים למצוא חתן,  שטיפים בנושאי טיפוחלהאמין

כולנו בטוחות שמלכת היופי . הנושאים החמים ביותר עלי אדמות

 שרק גברים ,אבל האמת היא, כו בגבר המושלם יזוסגניותיה

.  מגלים עניין בתחרויות הללושטחיותדעת ו- נשים קלותהאוהבים

 הצגת גופך , ים חושבים שהחיוכים המזויפיםיגברים אינטליגנט

 ת להיראות אינטליגנטיןוהניסיו,  לעיני השופטיםיבבגד ים מינימאל

צופים יודעים ה. שלא לומר פתטיים, הם מביכים –ואוהבת אדם 

המפסידות מתות לחנוק את הזוכות , שמבעד לחיוכים המפרגנים

   חעוצרת עצמה בכו) סגנית רביעית" (חביבת הקהל"וש, המאושרות

העניקו לה את התואר שלא " זונה-הבני"מלהתנפל על השופטים 
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וכולן , כל המועמדות מציגות עצמן כבתולות עד החתונה. הנכסף

  . לעזור לענייםשואפות

ת שנה חמישית למינהל אני סטודנטי): "הסגנית שניי(לכת החן מ

אני מתעתדת לפתור את בעיית הרעב . עסקים במכללה המקומית

  ." בעולם ולמצוא תרופה למחלת הסרטן

גם אני שואפת לסייע לילדים , כמו הנסיכה דיאנה: "מלכת היופי

ט 'ורז'אבל לפני זה אני צריכה לעבור אצל ז, חולים באפריקה

תזמינו את העיתונות שיצלמו את התיק . עשות מניקור פדיקורול

  ." שקיבלתי'פראדה'המדהים של 

מלכת "תחרות  –כשאף אחד אחר לא שומע , בין עצמנובינינו ל

בוחרים את הכלב ? לא, מזכירה קצת תערוכות כלבים" היופי

הכלבים צועדים בגאווה מול עיני השופטים והכלב , יהאידיאל

  . וזוכה בפרס" אלוף"תואר המושלם מוכתר ב

?  דייט ראשון בסיטואציה שלשכזו" בובת ברבי"ת  מתפקדכיצד

 ". האישה המושלמת"מנסה לשחק את תארו לעצמכם מישהי ש

כמו , היא נכנסת לבית הקפה בתנועות אגן סיבוביות מודגשות

תיק העור היקר תואם לאבזם , על הפוסעת על המסלול- דוגמנית

 טא דימשקה קלמזמינה , הוא נותן סימןכשהיא מצחקקת . הנעל

, ומבלי להיות מודעת לכך, קלוריות בצד- זיתים עם רוטב דלושני 

לטעום "בראש שלו היא נתפסת כ". זמנית" כמיידמתייגת עצמה 

אבל משם , אותה למיטהתכן שירצה להכניס יי". ולהמשיך הלאה

  ?מה בעצם קורה כאן. דרדר עד לסוף הצפויהקשר ילך ויי

.  לגבי מניעיהחשדןהוא הופך , אופן מלאכותי מתנהגת בכשהיא

ולכן לא מעלה ,  שהרוח והצלצולים נועדו ללכוד אותוחושדהוא 

שים מסמן אותה  הצורך שלה להר. השלב הבאלאאת הקשר 

זאת לא תניח לי לרגע  ":הגבר חושב. כחסרת ביטחון וחלשה

הוא  מיידו, "ושום דבר בעולם לא יספק אותה, בתובענות שלה

  .מאבד עניין ומתכוונן לקשר הבא

הוא מתחיל ,  כחלשה וחסרת ביטחוןה כשגבר תופש איש:מזה יותר

חית פ, כשהוא מסתלבט לו, הקשר הופך להצגה הטובה בעיר. לזלזל

  .מאמציה למצוא חןמשועשע מ, ומביט מהצד, בירה ביד
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 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 4  
‰„ÈÓ‰ ÏÚ ¯˙È ˙ˆÓ‡˙Ó ‰˘È‡˘Î ,  

· ˙¯¯ÂÚÓ ‡È‰Â·˘ „ÈÈˆ‰ ˙‡ ¯·‚ .  
‰ÈÈ ‡Â‰‰ ˜Â¯ÊÏ Ù˙ÂÂÈ˙ÎÏ È‰Ï˘ ÔÂÂ ,  

 ‡È‰ ¯‰Ó ‰ÓÎ ÔÂÁ·ÏÂıÂ¯˙ıÂÙ˜˙ ‰Â·‚ ‰ÓÎÂ .  

  

בדייט .  יגררו אותך למשחק במגרש שלהםהם, לכן .גברים הם ציידים

,  באדום לוהטםשהוא מת על ציפורניי, כבדרך אגב, השני הוא יזכיר

קיים .  מהירות את מגיבהויבדוק באיזו, או שחוטיני עושה לו את זה

   .ודרגת ההערכה שירחש לך, יחס הפוך בין מהירות התגובה שלך

ספר החוקים : מר סודי ביותרבואי ונציץ לחו, כדי להבין טוב יותר

  .כתובים של הגבר-הבלתי

   
¯·‚‰ Ï˘ ÌÈ˜ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ Û„  

˙È·ÈËÓÈËÏÂ‡‰ ˙ÈÒ˜ÒÏ ‰¯„‚‰ : ÔÂ·˘Á ˙˜ÙÂ„ ‡Ï˘ ˙Á‡
ÌÈ‰ÂÏ‡ ‰Ï ÔÈ‡Â .‡Ï ‡È‰„ÈÁÈ‰ Ú·Â˜‰ ˙ÂÈ‰Ï ÍÏ Ô˙È˙  , ‡Ï Ì‡Â

ÍÏ ÌÈ‡˙Ó ,ƒ̂Ó Ê‡‰„ ,‰Ï ıÂÙ˜Ï ÏÂÎÈ ‰˙‡.   

זוהי ! מפי הסוסהיישר שמעת את זה כרגע ! עכשיו זה רשמי

כל פעם שאת מחכה ! שימי לב. האישה ששווה להתאמץ בשבילה

קשר שבו . נתח מכבודך העצמי, יניובע, האת מפסיד, ממנולאישור 

כי במו ידייך את מבטיחה שככל , יהיה עקוםתלויה במוצא פיו את 

  .כך תגבר הנזקקות שלך לקבל ממנו תחושת ביטחון, שיתעלם ממך

ואת , לתרומתו העיקרית לקשר, אם כך, הענקת אישור הופכת

ית יאמצי לך את פילוסופ.  עצמך בעמדת נחיתות ופגיעותמוצאת

גיש  כדי להר,אינך זקוקה לאישורו של אף בנזונההחיים שגורסת ש

  . טוב עם עצמך
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 שאת  שישמחו ליידע אותךנשמות טובותו מצאיתמיד י, תדאגיאל 

או שלא הגעת משכונה , לא מספיק חכמה,  סקסיתמספיקלא 

  .נחשבת בעירמספיק 

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 5  
ÈÓ‡˙ Ï‡ ÈÈÏÚ ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó ÏÎÏÈÍ.  

  

המשתקפת דרך , יופי הוא תחושה פנימית ":סופיה לורן אמרה פעם

 שאת – התחושה הבאה מבפנים". זו אינה תכונה גופנית. ךייעינ

עד שגם ,  קורנת ממך החוצה–שלמה עם עצמך ובעלת ערך , יפה

מה סוד הקסם , וואו ":הוא ישאל את עצמו. חרים חשים בכךהא

  "?שיש בה. הזה

כשהוא ?  על קשר ארוך טווחת הזוכיצד משפיעה תחושת המלאּו

לגלות היכן מוקדי חוסר , ך יכול לפצח את הקודים שלאינו

הוא אינו יכול , כשאינך נפרשת לפניו כספר הפתוח, הביטחון שלך

ישים הוא צריך לרתום את כל חמ. לשלוט בך במאת האחוזים

לעורר בך עניין ולשאוף לקיים , בךהאחוזים שלו כדי לכבוש את ִל

  .מך קשר של הדדיות ויציבותִע

   :2מיתוס 
  טנה שלואת צריכה להיות השפנפנה הק

עים כאילו הנשמ, גברים אוהבים להרשים אותך בסיפורים עסיסיים

מות תגלי שכל חברותיו הקוד,  אם תקשיבי לו.נלקחו ממגזינים לגברים

  !נתי היה עשר פעמים ביום לפחותש-על והממוצע הרב-היו דוגמניות

להעיף  הוא, להפריך את המידע המטרידשות כדי  לעייךכל שעל

 לעשראם היא אכן הסכימה . ברתו האחרונהמבט בתמונתה של ח

, אם היא רזה כשלד. הסימנים אמורים להיות שם, פעמים ביום
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שחורות והיא איננה מסוגלת - גופה מכוסה כולו בחבורות כחולות

  . אמת בדיווחשל אולי יש גרעין ,  מרוב תשישותלמצלמהלחייך 

 מקבלות מושגים מסולפים מעיון במגזינים המיועדים נשים

אבל אני לא , יךיאינני יודעת לגב.  למשל,שבועוני עירום. בריםלג

של  במרכזו ישובה על ערימת חציר, בדרך כלל,  את עצמימוצאת

.  ואני מתמוגגת מיפי השקיעהכשהטוסיק שלי חשוף, שדה תבואה

, אדישה לחלוטין לכפור שבחוץ, קשה לי לתפוס מדוע דוגמנית

  ותשחרר לאומה , כשהיא מוצצת אצבע, תיתלה הפוכה מהעץ

רק כך אני . אני כל כך אוהבת להיות עירומה ":אוידוי הבואת ה

פרות האיכותית בהמשך מגיעה הִס". מצליחה להתמזג עם הטבע

   .שתפורט להלן

, קרטיב, קצפת עם דובדבן מלמעלה:  שעושים לי את זהדברים

  .שקיעות

˙ˆ¯Ú ˙ÂÓ„:    פוסי",  שליהחתלתול"  

ÌÈ·È·Á˙:    שיט קיאקים בעירום  

ÔÙÂ„ ‡ˆÂÈ ‚˘È‰:    שניות(!)30- שכבות בגדים בפחות מ5 פשיטת .  

, וואו: "את אומרת לעצמך. קוראות ומתרשמותבאופן טבעי נשים 

  ואז , אם אהיה נמרה במיטה.  כדי למשוך אותו להתנהגצריךכך 

הוא בטח יאהב , אכנס למטבח ואכין לו את הסטייק הכי עסיסי

אלקק , מוד על המרפסת עירומה כביום היוולדיאם אע". "אותי

  ".הוא בטח יציע לי נישואין, שיגיע עד גרניוםקרטיב ואשקה את ה

חיכיתי , שאלתי חבר טוב אם סצנת המרפסת גורמת לו להזיל ריר

ברור  ":וקיבלתי את ההסבר הבא, יים לצחוקבסבלנות עד שיס

  ".הסצנה מגוחכת וכולם רואים את הזיוף, שלא

ששתי , אינטליגנטיים ומציאותיים יבחרו בנשים בשלותגברים 

כי , "השפנפנה הקטנה"הם לא יבחרו את . רגליהן נטועות בקרקע

בים הסיבה היחידה שגברים אוה.  לאמץ תינוקתםהם לא מעונייני

וים לנצל ו הם מקנשים ילדותיות וקלות דעת היא שבטווח הקצר

  . את המצב לתועלתם
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 שתנהל את העניינים, ה רצינית ושקולהרוצים איש" שווים "גברים

  .בהיעדרם

, אין זה אומר שהם לא יסובבו ראש אחרי חתיכה החושפת בשר

וברגע שגבר מכניס , "סקס בלבד"זמנית הם יתייגו אותה כ-בואבל 

  . הוא לא יראה מטר מעבר לכך, אותך לקטגוריה הזו

  ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 6  
 ˙˘·Ï˙Ó ˙‡ „ˆÈÎ ÌÈÈÁ·Ó ÌÈ¯·‚  

ÙÓÂ¯˘˜‰ ˙Â‰Ó È·‚Ï ˙ÂÈÙÈˆ ÌÈÁ˙ ,Ì‡˙‰·.  

  

. אישה מושכת יותר כשהיא חושפת פחות ":ככה מסביר את זה דני

יף להיכנס לא כ.  לך לרצות לגלות מה מסתתר שם מתחתגורםזה 

 .'את הרוב כבר ראיתי, לא ביג דיל' :עם מישהי למיטה ולחשוב

זוהי ,  בפעם הראשונה בלבוש חווהךיכשאישה מתגלה בפנ

  ".גשות האמיתיתההתר

גזרה ושמות , סוג בד, ים בוחנות בגד הן רואות צבעכשנשים

 הם רואים בעיני  בוחנים את הבגדגבריםכש, לעומת זאת. מעצבים

. ודמיונם ניצת, )פושטת אותו, מוטב, או( בולבושה אותך רוחם 

נה ממול או השכ, חולה-ותן פנטזיות של אחותמכאן נובעות כל א

 ,שרט-ינס וטי'כמו ג, ה במשהו לא חושפניכשאת לבוש. הספרנית

צריך להתאמץ כדי להגיע . יליהיא מחוץ לתחום בשב: "הוא קולט

  .וערכך עולה בעיניו, "אליה

 קלאסית למהירות שבה גברים ה דוגממהווה ,בשם בן, גבר אחד

מזכירה בחברה בה , ירליאת שלדייט הזמין הוא . מקטלגים נשים

החליטה , עבודהת סבירה בשעות ה בצניעושהתלבשה,  שירלי.עבד

חולצת בטן קטנטנה  והגיעה למפגש בלדפוק הופעה מהממת

עם , מחשוף ענק שלא הסתיר כמעט דברו, שהסגירה עגילים בטבור

   ".לא הכול שטוח בקנזס: "כיתוב בחזית
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  . נזכר בן ,"י ידעתי שאין לקשר שום סיכוהמקוםעל "

תחשוף היא מעדיף שהוא ,  בקשר רציני עם אישהן מעונייכשגבר

. עצמה פחות בפומבי ותשאיר את המסיבה האמיתית לעיניו בלבד

, שסע עמוק לכל אורכה עניין רב יותר בחצאית ארוכה עם הוא יגלה

, שכן הציפייה לרגל החבויה שתצוץ, מאשר במיני קצרצר ונועז

, מציתה את דמיונו, לעיתים ברמז בלבד, לפעמים לשבריר שנייה

  . ועל העתיד שלכםותו וגורמת לו לחשוב עלייךאת סקרנמעוררת 

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 7  
 ‰˘È‡ ‰‡Â¯ ¯·‚˘Î‡Ó ÌÈÈÙ˘ÂÁ ÌÈ„‚·· ‰˘Â·ÏÂ„ ,  

ÚÈˆ‰Ï ‰Ï ˘È˘ È¯˜ÈÚ‰ ¯·„‰ Â‰Ê˘ ÁÈÓ ‡Â‰.  

  

הוא . הוא ידאג שתישארי שם, מימד- שהוא מקטין אותך לחדברגע

רוך  או יראה בך בת זוג לקשר א אותך ברצינותחלעולם לא ייק

אבל הם , גברים רוצים להינשא לנשים ראויות ובעלות ערך. טווח

 כדי לא לחבל בסיכוייהם,  האלה"חדשות"לא ימהרו לבשר לך את ה

  . להכניסך למיטה

יה עם חברה ימין בשליש( את משתמשת בסקס כדי ללכוד אותו אם

הוא ימהר . מייד שהוא ייענה דעי, )אורגיות או סתם מין פרוע, נוספת

ורוב הסיכויים , ם את שמך בספר הפגישות השחור הקטן שלולרשו

תזכי לקבל את  אבל לא –יך כבר באותו ערב שיתקשר אליהם 

  . ס החתונהקקים בתום ט'צה  ולספור אתטבעת המיוחלתה

 בחוטיני יפנדייל שרירי וחטוב'ברקדן צ? וגכבן ז,  תבחרי אתבמי

ם ביטוח מנהלים או בגבר נאה ע, צהוב זוהר שיתפתל וינענע עבורך

  ? כנית פנסיה מקיפהוות

רוצים בת זוג איכותית שיוכלו להתגאות בה , כמוך, גברים

גבר איכותי לא ישא אישה . מול מסך הטלוויזיהמה ִעולהתכרבל 

  .  או מתנהגת בצורה זולההנראית
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כשאת מופיעה לפגישה ראשונה בחוטיני מעוטר נצנצים , זכרי

כי המיני הקצרצר , כופףולה להתאו אינך יכ, ךיהמשוך עד מותני

 אל תתפלאי אם הוא מתייחס –שאת לובשת לא מאפשר זאת 

אם היא לבושה כך : "הוא חושב.  כאל המזרן השכונתיייךאל

  ."כל אחד יכול להשיג אותה ואני לא מיוחד, לפגישה ראשונה

במיוחד אם , גברים מאוימים ממספר המאהבים שהיו לך, ובכלל

הם יודו שיש מספר סודי שמעבר לו . ישההם שוקלים לשאתך לא

כל דבר מעבר למה שנספר על אצבעות יד אחת : פישלת בגדול

ד כדי שהדמיון ודרוש מעט מא. הגזמה פראית, מבחינתם, הוא

  .שלהם יתחיל להשתולל

שם וחור גדול מתנוסס , אם הוא לובש תחתוני בוקסר מרופטים

מן לא הייתה שמזה ז, ן הסתםמ,  את תניחי– אסטרטגי במקום

אם . המוח הגברי עובד הפוך.  עבורוותקנהלו אישה בחייו שתדאג 

או הקרס בחזיית , הגומי בתחתונים הסקסיים שלך איבד מגמישותו

 –התעקם לצדדים , רחמנא לצלן, חרה השקופה שלך נפל אוהת

 שקיימת האשם הוא במפגש מיני סוער במיוחד שמיידהוא יחשוד 

  . עם מישהו אחר

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 8  
ÈÏ‡ÓÈÈÓ ˘Â·Ï· Í˙Â‡ ‰‡Â¯ ‡Â‰˘Î ,  
ÌÂ¯ÈÚ· ˙‡ ‰ÙÈ ‰ÓÎ ¯ÎÊ ÂÈ‡ ‡Â‰ ,  
Ò˜Ò ˙È˘Ú ÌÈ¯·‚ ‰ÓÎ ÌÚ ‡Ï‡.  

  

מיני , רצועות מרצועות שונות, כפתורי מתכת, בגדי רשת נועזים

,  כמאיימיםסלהיתפ, לפיכך, יכולים – הנחשבים סקסיים אביזרים

 זה לראות אותך ים אוהביםמה שרוב הגבר. רי גירוימעורכבמקום 

. עם תחתוני התחרה הקטנים שלך מתחת, באחת החולצות שלהם

 ידידותית  סקסית ועם זאת, כפועלת במגרש שלואת נתפסת אז
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צריכה   היא– מה שלך'אותם כללים חלים על הפיג. ולא מאיימת

כך הוא יעריך .  כאילו את ישנה בה גם כשאין גבר בסביבהלהיראות

  . הסקס שלכםיותר אותך ואת

גברים אוהבים את האשליה שהם הראשונים , גם אם לא יודו בכך

  ).וטוב תעשי אם תשתפי פעולה(שחרשו בעגלתך 

   :3מיתוס 
  את חייבת להיות מה שהוא רוצה שתהיי

הבחורה "באחד ההבדלים המהותיים ביותר בין אנו נוגעים כאן 

 החיבהבשם  לבחורה הטובה, מעכשיו, בואו נקרא (ית'והביצ" הטובה

היא נוהגת כאילו הצטרפה , כשנחמדונת פוגשת גבר ")נחמדונת"

ואם , ותעבור לטופו היא תזנח את השניצלים אם הוא צמחוני: תלַּכ

מטפסת על טרשים , בוקר בשבת ב, היא תמצא עצמההוא סייר חובב

כשאתם , ובכל זאת.  במקום להתפנק מתחת לשמיכותונושמת אבק

 שהיא בעלת רוב הסיכויים הם, תו בטירוףאוהב באשפוגשים גבר המ

  .דעות עצמאיות משלה

טרייסי ,  פגש את אשתו)I,II,III" חזרה לעתיד("יי פוקס ' גמייקל

הוא השמיע . זיהבמהלך צילומים לסדרת טלווי, על הסט, פולן

, והיא, "מריחה כאילו אכלת שוםאת , הי ":לעברה הערה חצופה

הוא אהב את . הלומת נגד והחזירה מלא נשארה חייבת, דהמִצ

אחרי , גם כיום. בחיוך,  הוא נזכר,"על המקום נדלקתי: "זה

 ההוא עדיין מהלל את יופיי,  שנות נישואין וארבעה ילדיםעשרים

  .בראיונות בתקשורת

כשאינך מהססת . יותר עצמית היא שיקוי האהבה החזק בהערכה

 ,בתורו,  הוא–להשתמש בכוחך ואינך חוששת לוותר על גבר 

 כאיכותית וחדת מיידתפשי ית ְּתַא. יתחיל לחשוש מלהפסיד אותך

.  ולהפגין את ערכוכדי להרשים אותךוהוא זה שיעבוד קשה , לשון

 משודרג פתאום תראי שהמפגש בפיצרייה השכונתית, באורח פלא

  .לסוף שבוע בצפון, אפילו, ואולי, למסעדה טובה
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לדברים שאת ד להתכוונן והוא ישתדל מא,  מחבב אותךכשגבר

 כל דבר שגברים עושים. וא חש בטוחה, אם את מרוצה. אוהבת

, בתי פאר, הצלחה כלכלית, הטיסה לירח: מכוון להרשים נשים

מאהל נבנה -'הטאג.  ורכישת מכונית מפוארתאביזרים יוקרתיים

  . שהוא מתאמץ להרשים, ת אותה אישהי ַאִיֲה. עבור אישה

חשוב . היי ישירה, ת אוהבת שואל אותך איזה סוג אוכל אכשגבר

 ההתעסקות במה שאת אוהבת. ת רצונךשילמד איך להשביע א

  .מעלה את המניות שלך

 היא תמשוך בכתפיה ותאמר ,ל מופנית לנחמדונת" הנכשהשאלה

ד לא בעייתית ואני מא. כל דבר שתבחר. לא משנה ":בחביבות

שובה נחמדונת בטוחה שזו ת!  זוהי שגיאה."בנושא של אוכל

גם אם , אקח אותך בכל תנאי: "אבל המסר שנקלט הוא, שבתמתח

  .מניותיה צונחות".  אותי לחם יבשתאכיל

   :בואו וננפץ כמה מהמיתוסים של נחמדונת

1.  ‰¯Ú"‰Ï ‰˘Ó ‡Ï˘ "˙Á‡ ‡È‰ Ï˘ Â˙Ú„ ˙‡ Ï·˜Ï ˙¯‰ÓÓ˘ 
¯·‚‰.  

   זוג יוצא מסרט שנבחר: תארו לכם את הסיטואציה הבאה
כשהיא נשאלת . כגרוע במיוחדהסרט התגלה . הגברידי - על

נהניתי  ":תשובת מיליון הדולר תהיה, אם נהנתה מהסרט
 –..." לא אהבתי אותו כי. אבל הסרט היה נורא, מחברתך

, " מדהימהההגרפיקה הממוחשבת היית"תשובה זו עדיפה על 
כשגבר ". אחלה סרט"או " לא יודעת" על ועדיפה לאין שיעור

הוא , חששי להביע את דעתךולא ת, בטוח שתעני בצורה כנה
לא ", "לא חשוב: "תשובות כמו.  שוות ערךיראה בך פרטנרית

משדרות חוסר ביטחון וחוסר יכולת , "אתה צודק ","משנה לי
אחד הקריטריונים לפיהם גברים בוחרים להם נשים . להחליט

  יכולתן להביע דעות משלהוא, לקשר ארוך טווחלנישואין או 
  .עצמן

2. È· ‰¯È‰Ó‰ Í¯„‰ ‡È‰ ¯·‚ ÌÓÚ˘Ï ¯˙Â" ÌÈ¯ÓÂ‡˘ ‰Ó ˙Â˘ÚÏ
ÍÏ." 
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 עלה שוב ושוב, י עם גברים נשואיםבראיונות רבים שערכת
כסיבה שיכולה לערער ואפילו , נושא ההתבטלות בפני הגבר

 בהיסטוריה שלי: "גבר נשוי אחד נזכר. רוס את הנישואיןלה
אבל לא יכולתי לדמיין את חיי , היו כמה נשים שחיבבתי מאוד

 רק כדי  שהיו מוכנות לעזוב כל דבר באמצע אלו היו נשים.תןִא
  ."להיענות לרצונות שלי

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 9  
Ú˙ Ì‡ÍÏ˘ ÈÙ ÏÚ ÂÏ˘ ÌÈÎ¯ˆ‰ ˙‡ ÈÙÈ„   

È˙Ï· ÈÈ‰˙-˙¯‚˙‡Ó,   
Ï·‡ÍÏ˘ ˙Â‡‰‰Â ˙ÂÂˆ¯‰ ˙‡ ÈÚÈ·˘˙ Ì‡ ‰ÏÈÁ˙  ,

Ò˜Ò ˙ÏÚ·Â ˙˜˙¯ÓÎ ÈÒÙ˙È˙-ÏÈÙ‡.  

  

, פרטנרית שוות ערךבו תהיי כלל למצב ש-בדרך שואף גבר איכותי

, הוא רוצה קשר מלא. גם מאהבת וגם החברה הכי טובהאך 

כל פעם שאני שומעת שגברים מעוניינים . אינטימית ורגשית

 :איש אחד הגדיר זאת כך. פתעת מחדשאני מו" קשר רגשי"ב

, אם אתה באמת מעוניין בה. גברים רוצים את מה שהנשים רוצות"

כי ,  אבל לא תודה בכך,תהיה בתור אשתךיל לתהות איך היא תתח

יותר בטוח לגלות בה . לא תרצה להסגיר את מידת העניין שלך בה

גם הגבר , עמוק בפנים, אבל. כי זו דרך גברית מקובלת, עניין מיני

  ."רוצה קשר רגשי

לא תגלי דברים , אם תמהרי לקבל את דעתו בכל עניין, יותר מזה

לא תוכלי . יבת לקשר ארוך טווח לפני שאת מתחיבסיסיים אודותיו

עד כמה הוא :  את אחד הדברים החשובים ביותר,למשל, לדעת

  .מכבד את דעתך
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 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 10  
Í˙Ú„ ˙‡ „·ÎÓ ¯·‚˘Î ,  

Í˙Â‡ ÍÈ¯ÚÓ ‡Â‰˘ ‰‡¯Ó ‰Ê.  

  

.  חוסר כבודייךהוא יחוש אל,  ומתבטלת בפניופסיבית כשאת

  . יךיתיצור הערכה כלפ,  עמידה על דעת–ולהיפך 

מה הדברים ,  שלהםראשוןהדייט הבמהלך , ברי שאל את אביגיל

 והיא שיבחה חיוך גדול התפשט על פניה.  לעשותשהיא אוהבת

בעלת ,  שהמשפחה קנתהבהתלהבות את מכסחת הדשא החדשה

תיארה את הכיף שבלצאת בשבת ו,  מצבי גובה כיסוחחמישה

:  קלטהמסר שבריוהנה .  ולכסח את הדשא בחזית הביתבבוקר

 חוששת לרגע שהתשובה שלה ואינה, כנה, אמיתיתהיא  אביגיל

  . תישמע מוזרה

אבל הוא מכבד ,  חייב לאהוב את הבחירות של אביגיללאברי 

לא .  להן חשיבותמייחסת עצמה שאביגילבשל העובדה אותן 

המעידים על עצמם , זוגות נשואים באושר פוגשיםאנו פעם 

 המכנה המשותף שלהם. תפיםניין משושאינם חולקים תחומי ע

  . הוא כבוד הדדי

הלחץ המופעל על היחיד בחברה .  שונה ומיוחדתלהיותאל תחששי 
חונק את הייחוד שבנו ופוגע בחופש , להשתנות כדי להשתלב

  . שלנו

המעודדת , לה'אנג". אמריקן ביוטי" על סצנת הסיום בסרט שבוִח

ומתריסה , יין'ג, תה המרושלתרבה עם חבר, הבלונדית היפה

עונה לה , "את בהחלט כן!". "לפחות אינני מכוערת ":לעומתה

לה 'אנג!" ואת יודעת את זה, ורגילה ומשעממת", יין'החבר של ג

  מספיק  שלא: פרו להןיכי לא ס, מגלה מה שנשים רבות לא יודעות
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  . להיות יפה וסקסית ופלרטטנית כפי שהתקשורת רוצה שנאמין

כדי , אמונה בעצמךגם  ו,כישורים, יןחייבת לפתח תחומי עניאת 

והמיתוס שבסוף " תהיי יפה ותשתקי"המיתוס של . בולשבות את ִל

לא  –" ם הזהועושר עד עצם היביבוא האביר הלבן ותחיו באושר ו"

האביר שלך יתייצב כאשר תתני לו את ההרגשה . ממש תופסים

לך יש , במקרה לגמרי, רגעי כ וכ, כי הוא חמוד ומשעשעתושאת ִא

ירגיש שהוא כל אם , ימלטיהאביר שלך ייסוג בבהלה ו. בשבילוזמן 

מה . "שיש לך אליוכל מהלך שלך מושפע מהאובססיה ש ועולמך

" ?Zמה אם הוא יגיד ? Y י לעשותיהאם על, Xאם הוא יעשה 

גברים מניחים שאת . נסבל-הלחץ האדיר שאת מפעילה הוא בלתי

  .יע דעה עצמאיתאובססיבית כאשר את פוחדת להתנגד ולהב

. כי הן מיוחדות? יות'ינג' פעם למה גברים מגלים עניין בגתהיתם

, משהו להתגאות בו, גברים אוהבים אותן יוצאות דופן במקצת

  . לאחריםשאין 

 ÌÈÒÁÈ– ÔÂ¯˜ÈÚ ÒÓ' 11  
˙‡˘ ÈÓ ÏÏ‚· Í˙Â‡ Â··ÁÈ ‡Ï˘ ·ËÂÓ ,  

· Í˙Â‡ Â··ÁÈ ¯˘‡Ó˙ÂÎÊ‡Ï ˙‡˘ ÈÓ .  

  

וד לאו מדוע התאהב 'מן את גפורטשואלת נטלי " קלוזר "בסרט

 בגלל שהיא מצליחה" –) וליה רוברטס'ידי ג-המגולמת על (בצלמת

בגלל שהיא היחידה בסביבה שלא , לא ":וד לאו עוקץ'וג" ?כל כך

דף מסווג נוסף מספר בואו נפנה ל, כדי להבין יותר." זקוקה לי

  .ים של הגברכתוב-החוקים הבלתי
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¯·‚‰ Ï˘ ÌÈ˜ÂÁ‰ ¯ÙÒÓ Û„  

 Ì‡˙‰· ÌÈ˘Ú ÌÈ¯·„‰˘ ÌÈÏÈ‚¯ Â‡ ÔÎÏÂ ÌÈ¯·‚ Ï˘ ÌÏÂÚ ‰Ê
ÂÂˆ¯Ï .Ï·‡ , ‰Âˆ¯ ˙‡ ‰ËÈÏ˘Ó‰ ‰˘È‡ ÌÈ˘‚ÂÙ Â‡˘Î

ÂÈÏÚ ,ÌÈÓÒ˜ÂÓ ÂÁ‡ .‰Ê ˙‡ Ï·˜Ï ÂÏ ‰˘˜,Ï·‡  ÂÁ‡ 
ÍÎ Ï˘· ‰˙Â‡ ÌÈ„·ÎÓ .ÈÂÂÊ ÌÈÏ·˜Ó ÌÈ¯·„‰ ÌÂ‡˙Ù˙ ‰ÈÈ‡¯ 

‰˘„Á ,‰ÓÏÂÚ· ·Ï˙˘‰Ï ÌÈÏ„˙˘Ó ÂÁ‡ Ê‡Â.  

  !בעולמך...ונראה איך הוא משתלב  בואיעכשיו

  

  

  

  

  

  

  




