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מחשבות 
מסלול 
מחדש

הנשים שרואיינו לכתבה הזאת לא ציפו 
לסטירה המצלצלת שקיבלו בגיל 40 - 

סטירה שערערה וביאסה אותן לחלוטין, 
אבל גם פתחה בפניהן דלת לחיים חדשים 

עיתונאית והסופרת ענת לב־
אדלר )47(, מחברת הספר 

"כותבת ומוחקת אהבה", הקיצה 
בוקר אחד משנתה והרגישה 

שמשהו קורה לה. ליתר דיוק, היא חשה 
שהשגרה הבטוחה והאיכותית שלה מתחילה 
להיסדק. "הייתי בת 40 בדיוק", היא נזכרת, 
"והרגשתי שאם אני קמה יום אחד נוסף וחיה 

אותו הדבר, אני מתה. התחלתי לחשוב אם אני 
רוצה להמשיך לחיות בתוך הפרסונה הזאת 
שיצרתי לעצמי: יש לי ג'וב נפלא בעיתון, 
הוצאתי ספרים והגשמתי את עצמי - אבל 

משהו בער בי לעשות שינוי. 
"יש לי שני ילדים ובעל נהדר, אבל הזוגיות 

הופכת עם השנים מנעלי סטילטו לנעלי בית 
של 'המגפר' - והידיעה שאחיה מעתה והלאה 

בתוך נעלי קיפי הטריפה אותי. חוץ מאשר את 
הילדים, רציתי לזרוק מהחלון את הכל: את 

הבעל, את הקריירה ואת הדירה. רציתי לעזוב 
את תל־אביב ולעבור לגור ברמת הגולן. אני 

זוכרת שישבתי בעבודה, ערכתי כתבה על 
המחשב ומהחלון ראיתי את הדמות שלי בשמלה 
פרחונית עם כובע, הולכת על המדרכה ממול". 
ובכל זאת, אחרי שלב־אדלר תסיים להתראיין 

היא תלך, כפי שהיא עושה כבר 27 שנים, 
לאותו מקום עבודה מוכר שלה )ב"ידיעות 

אחרונות"(, תשב מול המחשב, תערוך טקסטים 
ואחר כך תחזור הביתה, לאותו בעל, לאותן 

כביסות ולאותם שיעורי בית של שני ילדיה. 
"בסופו של דבר חזרתי לאותם חיים שהיו לי, 
אבל ממקום שלם יותר", היא מסבירה, "אני 

כבר לא שואלת את עצמי שאלות. אני יודעת 
שלשם אני שייכת. החיפוש שעשיתי כדי להגיע 

למסקנה הזו היה משמעותי ביותר".

ה
 מאיה פולק   צילום הדס פרץ

מימין רני בר און, איילת שטיין, אופירה שושן, 
ענת לב־אדלר. רק 26 אחוז מהנשים חוות משבר 
כזה, ולרוב הוא מתרחש בעקבות טריגר מסוים 

איפור אלי חורי
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או אשה צעירה, בזמן שאצל נשים הוא  
נתפס כתקופה פחות כיפית: הילדים גדולים 
ועצמאיים או אפילו עוזבים את הקן, הזוגיות 

בנאלית וצפויה, העבודה לא מאתגרת. ואז עולה 
המחשבה: "מה, זה הכל? ככה זה יהיה מעכשיו 

עד שאמות?".
התובנה הזאת פגשה את איילת שטיין, בת 
42, ממודיעין. "זה התחיל לבעבע באמצע 

שנות ה־30 שלי, כשילדתי את הבת האמצעית 
שלי", היא מספרת, "לא יכולתי לדמיין את 

עצמי חוזרת לעבודתי בלשכה המרכזית 
לסטטיסטיקה. לא רציתי יותר לקום כל בוקר 
בשש, לנסוע לאותו מקום ולעשות את אותם 

דברים שאני לא נהנית לעשות. הרגשתי שאני 
מבזבזת את החיים שלי". 

שטיין החליטה לעשות מעשה והלכה ללמוד 
עיצוב פנים. "למדתי בטכניון שנתיים, תוך 

כדי המשך עבודה במשרה הקודמת שלי. זה היה 
מאוד תובעני וקשה, אבל הייתה לי אג'נדה, 

ומאז הראש שלי כל הזמן עובד. צצים לי 
רעיונות ואני בונה בדמיוני בניינים ודירות 

שלמות".
בסביבות גיל 40, פעמים רבות גם הגוף 

מצטרף לקנוניה. הפעילות השחלתית יורדת 
משמעותית וקשה יותר להיכנס להריון, 

הקמטים הם כבר עובדה מוגמרת ואת העלייה 
במשקל קשה מאוד למחוק. העיניים עלולות 

לדרוש לפתע משקפיים לראייה מקרוב, 
וההרגשה הכללית היא שניצבים בפתחו של גיל 

מבוגר, שמשמעויות פיזיות בצדו, ונשים לא 
מבינות מה להן ולזה. 

ד"ר אריק כהנא, רופא נשים ומנהל יחידת 
פוריות והפריה חוץ גופית במרפאת אסותא 

ראשון לציון, אומר שלא בטוח שתסמיני הגיל 
יופיעו בצורה זהה אצל כל הנשים. "אשה שלא 

אקטיבית מבחינה גופנית תחוש שקשה לה 
יותר לנוע", הוא אומר, "וגם נשים מעשנות 

מתבגרות מהר יותר ומאבדות את הכושר 
הגופני מהר יותר. אצל נשים שלא שומרות על 
המשקל יכולות להופיע תופעות של יתר לחץ 

דם או נטייה לסוכרת ועוד".
"אני באמת כבר לא מרגישה יותר כמו 

בחורה", אומרת שטיין, "אני מרגישה אשה 
שהרוויחה כל קמטוט ביושר". לב־אדלר, 

מצדה, מצביעה על המשקפיים שלה. "כן, הן 
מולטי פוקאל", היא אומרת בהשלמה, "לדעתי, 
במונחים של הטבע אנחנו זקנות. הטבע מצפה 
מאיתנו ללדת ילדים וזהו. פעם אנשים בגיל 

40 כבר מתו. מה שהטבע לא תכנן זה שהודות 
לרפואה המתקדמת ניסע לטיולים מאורגנים 

וגם נעשה פילאטיס ויוגה".
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מה הלאה? 
שאלה אחת, לכל הפחות, נותרת בעינה: האם 

הדבר הזה שנקרא "משבר אמצע החיים" בכלל 
אמיתי או שמא מדובר במיתוס? מחקרים שנעשו 

בשני העשורים האחרונים מגלים שהתקופה 
הזאת לא בהכרח מלאת שינויים כפי שנהוג 

היה לחשוב עליה. המחקרים מראים כי רק כ־26 
אחוזים מהאוכלוסייה מדווחים על משבר כזה, 

ובמקרים רבים הוא התרחש בעקבות טריגר 
מסוים, כמו גירושים, פיטורים, אובדן הורים 

וכדומה. כמו כן סביר להניח שמי שלקו במשבר 
היו פחות שבעי רצון מחייהם באופן כללי, ונטו 

למשברים ממילא.
"אשה שבחיים שלה יש המשכיות, סביר שלא 

תחווה משבר או שהוא יהיה קטן יותר", מסבירה 
ד"ר דיאנה לוצאטו, מומחית למגדר ולמיניות 
מהמכללה האקדמית תל־אביב־יפו. "המשכיות 

מתקיימת, למשל, אצל מישהי שמקדמים אותה 
בקריירה או עבור מי שבהריון".

"בתקופה שבה ההגדרה הבלעדית של ערך 
של נשים הייתה דרך האמהות שלהן, ברור 

שכשהילדים יצאו מהבית האשה אמורה הייתה 
להיות במשבר נוראי כי כל הערך שלה התרוקן 
מתוכנו", אומרת ד"ר גור, "לעומת זאת, כיום  
אנחנו רואים שהתקופה משתנה, ושנשים, עם 
כל הקשיים שיש להן בחברה, עושות קריירה, 

ושחלק מהערך העצמי שלהן מגיע מדברים 
מעניינים שהן בוחרות לעשות עם החיים 

שלהן".
ואולם גם בימינו חופש פעולה ויכולת לעצור 

רגע ולנשום, לחשוב מה הלאה, הם סוג של 
מותרות, ולכן המומחים מדגישים שלא כל 
אשה יכולה להרשות לעצמה את ה"משבר" 

הזה. "כשאנחנו אומרים 'נשים באמצע החיים' 
אנחנו הרבה פעמים מדברים על נשים במעמד 

סוציו־אקונומי בינוני ומעלה", מסבירה ד"ר 

גור, "נשים עם גב ויכולת כלכלית, שהן בעלות 
הרבה יותר חופש להגשים את עצמן מאשר 

נשים שצריכות לעבוד שעות מרובות ביום כדי 
לשרוד כלכלית".

השנים האחרונות בחייה של אופירה שושן, 
לדוגמה, התאפיינו בהרבה שינויים חדים בתחום 

הקריירה. היא סגרה את הסטודיו שלה לעיצוב 
ובהמשך סגרה גם עסק עם שותף. כיום היא 

עובדת במשרה שאינה ניהולית, העיקר שיהיה 
לה זמן לבלות במחיצת ילדיה ולחשוב מה 

הלאה. 
"התחושה היא כאילו רק אתמול השתחררתי 

מהצבא ופתאום אני בת 39", היא אומרת, "עד 
עכשיו הלכתי בשביל פתלתל של השקעה 
בקריירה ובמשפחה, וכרגע הגעתי לנקודה 

שבה אני פותחת לעצמי כיסא נוח עם שמשייה, 
מרימה רגליים ומסתכלת על כולם מהצד, 

ושוקלת איך אני ממשיכה בשביל הזה אחרי 
גיל 40.

"זה לא שאני נחה. אני עדיין באטרף היומיומי 
שלי. מצד שני, בא לי על שינויים חדים 

ומאוחרים. כמה פעמים ביום יוצא שבא לי 
לארוז מזוודות וללכת לפתוח דף חדש. אני לא 

יודעת אם זה משבר או שהחיים הנוכחיים לא 
מספיקים לי. לא לכל השאלות יש לי תשובה".

שושן מרגישה שגם משפחתה מושפעת מהשלב 
הזה. "רכבת ההרים הרגשית שאני עוברת 

גורמת למשברים בזוגיות שלי", היא מגלה, 
"אני לא תמיד יודעת להסביר את עצמי מול 

בעלי, והוא בכל זאת מצליח להכיל אותי 
במידה מסוימת - למרות שהוא במקום של 
'לחטוף' כל הזמן, לא בכוונה, בגלל הבלגן 

שאני עוברת עם עצמי.
"תמיד ניחנתי בסבלנות אדירה ופתאום אני 

קצרת רוח. התחושה היא שהבית שלי עומד או 
מתפרק בהתאם לסבלנות ולאורך הרוח שלי. 

בבקשה, הזדרזי 
עוד נגיע לחיפוש ולבדק הבית שערכה לב־

אדלר. בינתיים: קפיצה חדה לנהריה, אל 
אופירה שושן )39(, מעצבת גרפית, נשואה ואם 

לשני ילדים שמרגישה כבר חודשים שהיא 
בשיאו של משבר גיל ה־40 שלה.

"תחשבו על זה רגע", כתבה שושן לפני חודשים 
אחדים בבלוג שלה, "כל בוקר עושים את אותם 
הדברים: מקלחת, קרם פנים, דיאודורנט, קפה, 

סנדוויצ'ים, להעיר את הקטנים, להתלבש, 
לצאת מהבית, ללכת לבית ספר, לגן ולעבודה. 

רוטינה. יש מי שיגיד שהשגרה היא הביטחון 
שלו, העוגן, ההוכחה לכך שהוא חי על אוטומט, 
לפי הנורמות – אבל האמת היא ששוקעים שם. 

"הבוקר אני חושבת איך לצאת מהמעגל 
הזה. האם משעמם לי? אולי, אבל לא במובן 

של שעמום מחוסר מעש. מאז שאני אמא לא 
משעמם לי. תמיד קיים בי הצורך ללמוד, 

להעשיר את עצמי, להתרגש, ליהנות 
מהדברים הקטנים. אני אלופה בליהנות 

מהדברים הקטנים ובלהסתפק במועט – אבל 
בעצם, אולי כבר נמאס לי להסתפק במועט, 

אולי אני כבר חושבת שמגיע לי להסתפק 
בהרבה?".

נשים חיות כיום בממוצע עד גיל 80, ובהחלט 
ייתכן שמי שמדגדגת את ה־40 תחוש מעין 
דגדוג שכזה, שלא מרפה, וקורא לה לחשב 
מסלול מחדש. "זה כאילו הגורל דופק לך 

בדלת ואומר: 'גבירתי, אין לך עוד הרבה זמן 
להגשים את עצמך, בבקשה, הזדרזי'", טוענת 

ד"ר ענת גור, פסיכותרפיסטית ממרכז "חוכמת 
נשים". "זה המובן החיובי של המשבר: הוא גורר 
בעקבותיו חשבון נפש. לחשוב איפה באמת את 

רוצה להיות ומה באמת עושה לך טוב. במובן 
הזה, אפשר לשקוע עמוק כתוצאה מהמשבר או 

לצמוח ממנו".
במאמר משנת 1965 תחת הכותרת "מוות 

ומשבר אמצע החיים", טבע הפסיכולוג הקנדי 
אליוט ז'אק את המונח "משבר אמצע החיים", 

המתייחס לתקופה שמתחילה סביב גיל 40. 
לפי התיאוריה, בתקופה זו נשים וגברים כאחד 
נוכחים לדעת שגם המוות שלהם יכול להגיע 
יום אחד, ומתחילים, איך לומר זאת בעדינות, 
לחשב את קיצם לאחור. "מה יש בו, בגיל הזה, 
שהופך את העולם שלנו על פיו והופך אותנו 
לנמרות חשופות ניבים שמבינות שעוד מעט 
נמות ושכדאי להתחיל לחיות?", שואלת יעל 
אלדר, גיבורת הספר "כותבת ומוחקת אהבה" 

של לב־אדלר. 
מדובר בגיל שגורם לגברים מסוימים להתהדר 

לפתע במכונית ספורט ו/או לחפש מאהבת 

ענת לב־אדלר, סופרת: 
"לדעתי, במונחים של 

הטבע אנחנו זקנות. הטבע 
מצפה מאיתנו ללדת ילדים 

וזהו. פעם אנשים בגיל 40 
כבר מתו. מה שהטבע לא 
תכנן זה שהודות לרפואה 
המתקדמת ניסע לטיולים 

מאורגנים וגם נעשה 
פילאטיס ויוגה"

אופירה שושן: "אני עדיין 
באטרף היומיומי שלי, אבל 

בא לי על שינויים חדים 
ומאוחרים. כמה פעמים 

ביום יוצא שבא לי לארוז 
מזוודות וללכת לפתוח 

דף חדש. אני לא יודעת 
אם זה משבר או שהחיים 

הנוכחיים לא מספיקים לי"

מימין ענת לב־אדלר 
ואופירה שושן. 
"לא כל אחת יכולה 
להרשות לעצמה 
להיות במשבר"
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הלכתי לסדנת כתיבה מתוך רצון לכתוב החוצה 
את התחושות, החששות והסערה שגעשה בתוכי, 
ולאו דווקא כדי להוציא ספר. עם הזמן הרגשתי 

שיש פה סיפור שכדאי שייצא החוצה".
במקום לנהל רומן מאחורי גבו של בעלה או 

לחיות עמו בזוגיות פתוחה, היא החלה לכתוב 
)וכמובן, למחוק( בספרה סצינות סקס לוהטות 

של רומן מחוץ לנישואים שמנהלת גיבורת 
הספר שלה, יעל - אף היא עורכת לייף סטייל 

בעיתון יומי נחשב.
"כל מה שרציתי לעשות חייתי דרך יעל", 

היא מסבירה, "זה היה סוג של טיפול שעשיתי 
לעצמי. היו לילות שישבתי וכתבתי ליעל 

סצינות סקס בניו יורק עם סוחר היין, דרור, 
וקינאתי בה על החיים שהיא עושה ועל איך 
שהיא מרשה לעצמה. יעל זאת לא אני, אבל 

הרומן הוא רומן מפתח: כל התחושות והפחדים 
שלה הם אני. יעל הייתה יותר אמיצה ממני 

ועשתה יותר שטויות ממני. אני יותר פחדנית".
במהלך הכתיבה עדיין בער בה לעשות שינוי, 

עד שלפתע גילתה שבגיל 40 היא שוב בהריון. 
"לצערי, בבדיקה שגרתית במהלך חודש רביעי 

גילינו שאין דופק", היא מספרת, "התהלכתי 
כמה ימים עם עובר מת בבטן עד שהגיעה 

ההפלה. כשהתעוררתי מההרדמה וראיתי את 
בעלי יושב לצדי, פרצתי בבכי. הבנתי שיש 

דבר יותר חשוב מהשטויות שלי. שאומנם 
יצאתי למסע הזה ושאלתי שאלות, אבל הגעתי 
למסקנה שהחיים שלי בהחלט טובים כמו שהם. 

אני לא מאמינה במושג 'אושר גדול'. החיים 
עשויים משמחות קטנות על שרשרת היומיום".

לחפש משמעות 
"כותבת ומוחקת אהבה" הפך לשופר של הרבה 

זוגות שחווים את משבר גיל ה־40 בעצמם. 
הקוראים, גברים ונשים כאחד, כתבו לה שקראו 

וראו בספר את עצמם, כאילו היא ביקרה גם 
בסלון שלהם. רבים הביעו הזדהות גם עם הצורך 

לעשות משהו, לפעול, בתקופה המבלבלת הזו. 

"חשוב לטפח את עצמך - ולא רק חיצונית אלא 
גם פנימית", אומרת ד"ר גור, "לחשוב מה עושה 

לך טוב ומה לא. ברגע שיש את החוסן הפנימי 
הזה, שום הזדקנות או חמישה קמטים או שיער 

לבן לא ידכאו אותך".
ד"ר לוצאטו סבורה שלא פחות חשוב להשקיע 

גם במראה חיצוני. "נשים שחשות צורך לעשות 
ניתוח פלסטי או שאיבת שומן - אני בעד", היא 

מבהירה, "אפילו קופות החולים החלו לממן 
טיפולי אסתטיקה, כי החברה דורשת זאת. כדאי 
לשאוף להגיע לגיל 40 במצב טוב יותר אפילו 
ממה שהיינו בגיל 30. כלומר, לא להגיע אליו 
כפופות עם בטן ענקית, אלא לקנות בגד יפה 
ולעשות ספורט. מה לעשות, אנשים לא תמיד 
מספיקים להביט אל תוך הנפש שלנו במגעים 

החפוזים שמאפיינים את התקופה".
"לא חובה לעזוב את הבית, להתפטר מהעבודה 
ולעשות ניתוח לשינוי מין", אומרת לב־אדלר, 

"נשים שאני פוגשת בהרצאות שאני עושה 
אומרות לי: 'עזבתי עבודה, ואני מתחרטת על 

כך ולא מצליחה לחזור לשוק העבודה', או: 
'עזבתי זוגיות ואני מתחרטת'".

גם שטיין, שכן עשתה שינוי גדול בחייה, 
מזהירה מפני צעדים אימפולסיביים. "אי אפשר 

לעזוב עבודה בטוחה מבלי שיש משהו אחר 
ביד", היא אומרת, "כדאי לשלב את הקיים 

עם החדש. אני, למשל, עשיתי את הפרויקטים 
הראשונים בעיצוב פנים במקביל לעבודה 

הקודמת, וכשעזבתי, זה היה בהתחלה לחופשה 
ללא תשלום שאפשרה לי לחזור לעבודה לו 

הייתי חפצה בכך". 
"הגיל העגול הזה הוא סוג של הזדמנות, בלי 
שתצטרכי, חלילה, לעבור טראומה של לאבד 
משהו יקר", מסכמת רני בר און, "זה סוג של 
מתנה, לא משבר. השאלה היא מה עושים עם 

המתנה הזאת: משאירים אותה במגירה או 
פותחים אותה. זה לא בהכרח להמציא את עצמך 
מחדש, אלא בעיקר לבחון את הדרך ולמצוא לה 

."משמעות מחודשת

עד העונש הבא 

 קצת אחרי שמתרגלים 
למשבר גיל ה־40, כבר מגיע  

משבר גיל ה־50  

התאוששת ממשבר גיל ה־40? 
נהדר, אבל מצפה לך משוכה 

נוספת בדמות תסמיני גיל המעבר. 
מדובר בתקופה שלרוב מאפיינת 
את גיל 50 ואילך, שבה המחזור 

החודשי הופך ללא סדיר עד 
שהוא נעלם כליל. זו תקופה שבה 

עשויים לחול שינויים פיזיים 
ונפשיים רבים. "התקופה של אי 

היציבות ההורמונלית שמאפיינת 
את גיל המעבר יכולה לגרום 

לגלי חום, ליובש וגינלי, ליובש 
בעור, לשינויים בגדילת השיער, 

להפרעות בשינה ועוד", אומר 
פרופ' מיקי בלוך, פסיכיאטר ומנהל 
המרכז לבריאות הנפש של האשה 

באיכילוב. "כתוצאה מהשינוי 
ההורמונלי יש גם בריחת סידן 

שיכולה לגרום לאוסטאופורוזיס 
)סכנה לשברים עקב פגיעה בחוזק 

העצמות, מ"פ(.
"נשים עשויות לעבור משבר ברמה 

הפסיכולוגית כשהמחזור החודשי 
שלהן נפסק. אובדן פוטנציאל 

הפוריות קשה עבור נשים. חוסר 
האיזון ההורמונלי יכול לגרום 

לירידה בחיוניות וברמת האנרגיה, 
ולכל זה יש השפעה על דימוי הגוף 

ועל הדימוי העצמי".  
הילדים, בשלב זה, לבטח עזבו את 
הבית, וחלק מהנשים יכולות לחוש 

ריקנות ודכדוך. הטיפול, במקרה 
זה, יכול להיות הורמונלי לתקופה 

קצובה, בשילוב תרופות אנטי 
דיכאוניות ושיחות עם פסיכולוג 

או פסיכיאטר. חשוב גם להמשיך 
בפעילות הספורטיבית ולהקפיד על 

תזונה בריאה.
"חשוב לקבל את הגיל ולהבין 

שהייעוד בחיים שלך יכול 
להשתנות מעתה והלאה", מסביר 
פרופ' בלוך, "זו הזדמנות להשקיע 

יותר זמן מתמיד בקריירה ובזוגיות. 
נשים רבות מצליחות להתמודד 

בצורה מוצלחת עם המשבר שכרוך 
בשינוי הזה ולומדות להפיק הנאה 

וסיפוק מהמצב החדש, לראות 
את עצמן פחות כדמויות מטפלות 

ש'חיות בשביל מישהו אחר' - 
ולהסיט חלק ניכר מהאנרגיה והזמן 

הזה למימוש עצמי".

לאחרונה, כשהילדים רבים אני יכולה לאבד 
עשתונות ולצרוח, ואז הילדים לא מבינים מה 
קורה איתי. היה איזה יום שהבן שלי אמר לי 
'אמא, מה קורה לך, לא עשיתי שום דבר לא 

בסדר'. רק אז קיבלתי את הסטירה הזו והבנתי 
שמה שקורה לי בפנים משפיע על כל הסביבה, 

מערער אותה".

להגיב לשינוי 
התיאור הזה לא זר לרני בר און, בת 43, יועצת 

ארגונית ואם לשלושה ילדים מתל־אביב. 
המשבר שעברה בגיל 40 גרם לה להוריד רגל 
מהגז ולקחת שנת חופש מהכל. "הייתי יועצת 

ארגונית בחברה גדולה", היא מספרת, "נוכחתי 
לדעת שהתמונה שיצרתי היא רק סוג של 

פלקט של מה שצריכים מבחינה חברתית: בעל, 
משפחה, ילדים, קריירה - והבנתי שמה שחשוב 
בחיים זה הדברים הקטנים שגורמים לי הרגשה 

של אושר. החלטתי לעזוב את מקום העבודה, 
שהיה נוח ובטוח, ולקחת שנה שלמה לטובת 

פיתוח אישי.
"אנשים לא הבינו את זה. גם בעלי דאז לא 

הבין. הוא נתן לזה מקום, אבל לא היה מאושר 
מהעניין. בני בן ה־13 שאל 'מה נעשה? מה 

יהיה?' וממש דאג. אחד הדברים שהבנתי מהר 
מאוד הוא שהצבתי מראה גם לאחרים. גרמתי 

להם להרהר ולשאול את עצמם 'רגע, מה זה 
אומר עלי?'. זו הייתה הנקודה שבה התחלתי 
להעז. עשיתי קורס של פיזיקה משפחתית, 

למדתי לרקום, לגלוש על סאפ, ויצאתי למסע 
של 'מלכת המדבר' שכולו נשים. אחרי שמעולם 
לא עזבתי את המשפחה, מצאתי את עצמי לבד 
במסע של 12 יום רואה נופים ועוברת עם ג'יפ 

במקומות לא סלולים". 
בין היתר גם החליטו בר און ובעלה להיפרד. 

"כשבן זוג אחד משתנה או משנה את הפוזיציה 
שלו, זה מצריך גם מבן הזוג השני להשתנות 

ולהגיב לשינוי. נפרדנו כי הבנו שהמכנה 
המשותף שהחזיק אותנו הוא כבר לא אותו מכנה 

משותף. הבנו שאם אין לנו את זה ביחד, עדיף 
שזה ייעשה במסלולים נפרדים".

גם לב־אדלר שקלה לעזוב את בעלה בתקופת 
המשבר. "אפילו הצעתי לבעלי לעשות הפסקה, 

אבל הוא שלל את זה מכל וכל. מבחינתו לא 
היה משהו שאי אפשר לפתור במסגרת הקשר 
עצמו. היום, בדיעבד, אחרי שעברתי את כל 
המסע הזה, אני מאוד מודה לו, כי אוי ואבוי 

אם הייתי מפרקת את המשפחה. סביר שהייתי 
במקום אחר, ולא בטוח שטוב". 

לב־אדלר החליטה לפרק הכל - אבל לא 
במציאות אלא בכתיבה. "במקום להשתגע 

רני בר און: "כשבן זוג אחד 
משתנה, זה מצריך גם 

מבן הזוג השני להשתנות 
ולהגיב לשינוי. נפרדנו כי 
הבנו שהמכנה המשותף 

שהחזיק אותנו הוא כבר לא 
אותו מכנה משותף"

איילת שטיין: "לא רציתי 
יותר לקום כל בוקר 

בשש, לנסוע לאותו מקום 
ולעשות את אותם דברים 
שאני לא נהנית לעשות. 

הרגשתי שאני מבזבזת את 
החיים שלי"

מימין רני בר און 
ואיילת שטיין. 
"כדאי לשלב את 
הקיים עם החדש"


