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שלום מיטל. כמה זמן אתם ביחד? איך הקשר שלכם?

כשהוא פוגש את העולם הרוחני שלך ואת 
בהחלט. איך אפשר לגדל ילדים בדרך שאת מאמינה בה ולחנך אותם מה שאת מאמינה בו, איך הוא מקבל את זה?

לאמונה ושמירת מצוות כשהם רואים מול העיניים כל יום דוגמה חיה 
להתעלמות וניתוק מכל אלו מהאדם המשמעותי ביותר בחייהם

-אבא שלהם? גם אם תהיה הסכמה ביניכם לרשום את הילדים לבית 
ספר דתי, הם יגדלו כל הזמן על מסרים סותרים ומבלבלים בגלל מה 

שהם רואים בבית.
דבר נוסף, סיפרת על הקושי בנושא 'שמירת נגיעה' ועל כך שבינתיים 
הוא מכבד את הדרך שלך. מה יקרה בחיים האמיתיים? האם הוא יסכים 
שאשתו תלך בכיסוי ראש? האם הוא יסכים לשמירה על טהרת המשפחה 
שדורשת ממנו סוג של 'שמירת נגיעה' ממושכת מדי חודש? אם לאנשים 
דתיים יש כאן אתגר, לבחור חילוני שלא מאמין בכלל בקדושה ובחשיבות 
של העניין דבר כזה עלול להיות סיוט, מעיק ומיותר. וגם אם כרגע הוא 
יצהיר ויישבע שלמענך הוא מוכן להסכים לזה – האם יש לו באמת מושג 
במה מדובר ומה זה ידרוש ממנו בעתיד? גם מצידך, מיטל, את הרי לא 
רוצה לחיות לצד מישהו שכל הזמן מקריב ומוותר וצריך 'למעוך' את 
עצמו למען בת זוגו. אז ייתכן שיש דברים שבהם גם את תוותרי למענו 
ותתפשרי, אבל יהיו גם מקומות ועקרונות שבהם לא תוכלי ולא תרצי 

לוותר – ומה יקרה אז?!

למרות שידעת שהוא חילוני?

שלום הרב, קוראים לי מיטל, אני בת 22 וסטודנטית לפסיכולוגיה. 
אגש ישר לעניין – אני בחורה דתית ויש לי חבר חילוני 

הקשר די טרי. חודש בסך הכול. קוראים לו יוגב והכרתי אותו באוניברסיטה. 
היינו באותו קורס ובמשך סמסטר שלם כמעט לא דיברנו אבל הייתי 
מסגנון  שלו.  מההתנהלות  התרשמתי  ומאוד  מהצד  עליו  מסתכלת 
הדיבור, מהאינטליגנציה, מהרמה. כשראיתי שמעבר ל'שלום שלום' לא 
קורה בינינו כלום, הבנתי שבגלל שאני דוסית מנקודת מבטו אני בכלל 

לא אופציה. אז לא הייתה לי ברירה אלא 'להתחיל' איתו בעצמי... 

כן, תבין הרב, אני כבר שלוש שנים ארוכות בדייטים. אני בחורה יפה 
ומבוקשת מאוד, ומאז ומתמיד הייתי מוקפת במחזרים. הספקתי לצאת 
עם המון בחורים דתיים, אבל עם אף אחד זה לא היה כמו עם יוגב. 
יש בו משהו שונה מכל מה שהכרתי, ולמרות הזמן הקצר שאנחנו יחד 

אני מרגישה שהקשר הולך ומתפתח, וזה גם מה שמפחיד אותי... 

 האמת שציפיתי ליותר. עמוק בלב קיוויתי שזה 'ידליק' אותו והוא ירצה 
ללכת על זה ברצינות. המצב כרגע הוא שיוגב מאוד מכבד ומתחשב, 
אבל באופן אישי אומר שזה לא מדבר אליו ולא מתאים לו. יחד עם זה 
הוא בחור מאוד ערכי, הוא היה קצין בצבא, הוא מתנדב, ויש בו רגישות 

והקשבה שלא מצאתי אצל הרבה בני"שים ודוסים אחרים שפגשתי.

בגלל שאני יודעת שאצל חילונים קשר בין בחור לבחורה נראה 
לו ממש  וצ'יק צ'ק הם קופצים לקטע הפיזי, הבהרתי  אחרת 
בהתחלה שאני 'שומרת נגיעה'. היה לו קצת קשה לקבל את זה 
וניהלנו על כך לא מעט שיחות. אבל הוא מכבד את הרצון שלי 
ולמרות שהוא אומר שזה מאוד קשה לו (והאמת, גם לי...) בינתיים ולמרות שהוא אומר שזה מאוד קשה לו (והאמת, גם לי...) בינתיים 

אנחנו לא נוגעים. מה יהיה בעוד חודש? קשה לי לומר לך... 

תראה, אין לו שום דבר נגד הדת. מצד שני, אין לו גם שום דבר בעד. הוא גדל 
במשפחה חילונית לגמרי ואף פעם לא הייתה לו הזדמנות להכיר באמת את 
היהדות מעבר למה ששומעים בתקשורת. וזה, כפי שאתה יודע, לא משהו...

כאן הפחד הגדול שלי. נכון, עכשיו סבבה לנו ביחד. אנחנו נהנים לצאת לבלות, 
ללמוד יחד למבחנים, לדבר, לטייל (תחביב משותף של שנינו). אבל כשאני 
 תראה, 
ללמוד יחד למבחנים, לדבר, לטייל (תחביב משותף של שנינו). אבל כשאני 

חושבת לטווח קצת יותר רחוק, אני ממש לא יודעת מה לומר... 
אני אוהבת אותו, מעריכה אותו, אני חושבת שהוא בן אדם מדהים. אבל אם 
זה הבחור שתמיד חלמתי שיהיה בן הזוג שלי לחיים? האבא של הילדים שלי? 
ממש לא. בתחומים מסוימים יש בינינו חיבור מקסים, אבל בתחומים אחרים, 

בעיקר בקטע הדתי והרוחני – אנחנו שייכים לעולמות שונים לגמרי...

איך הוא מסתדר עם הגבולות שלך, למשל בקטע של צניעות ונגיעה?

היה לי נעים יותר להגיד לך, מיטל, ש'האהבה היא מעל הכול' ושתצליחו להתגבר 
יחד על כל המכשולים, אבל אני מעדיף להיות כן איתך ולשים את הדברים על 
השולחן כדי שתוכלו לחשוב עליהם ביחד ולחוד, ולהרחיב את המבט מהקשר 
החברי הנחמד של עכשיו אל העתיד הזוגי הצפוי לכם. השוני ביניכם הוא אולי 
מסקרן ומושך כרגע, אך בחיים האמיתיים הוא עלול להיות דווקא מפריד ומקשה. 
דווקא עכשיו, כשהקשר עוד בשלבים ראשוניים, זה זמן נכון לעצור ולעשות 

חושבים לאן זה הולך והאם זה הדבר הנכון בעבורכם.

אני חושב, מיטל, שנגעת בנקודה. אהבה בין גבר לאישה היא דבר נפלא ועוצמתי 
ואחת המתנות הגדולות שאלוקים העניק לנו. יחד עם זה קשר זוגי אמיתי לא 
בנוי רק על אהבה, גדולה ככל שתהיה, אלא גם על... התאמה. וכאן עשוי להיות 
פער משמעותי בין תקופת הדייטים לבין החיים האמיתיים. כרגע יכול להיות 
שמאוד נחמד לכם יחד. אתם מוצאים תחומי עניין משותפים, מבלים, מטיילים, 
משחנ"שים. אבל יום אחד תרצו גם להקים בית, לגדל ילדים, לנהל חיים זוגיים 

מלאים – וכאן הפערים הגדולים עשויים להיות לרועץ.

אני לא אומר שזה לא אפשרי. אני אומר שיש לזה מחירים גדולים 
והשלכות משמעותיות שצריך להביא בחשבון. כשאת מחפשת בן זוג, 
את הרי רוצה מישהו שיהיה שותף איתך ויוכל להתחבר אל העולם שלך 
בכמה שיותר תחומים. אם את בחורה 'דוסית' והוא מאוד 'חילוני' ולמרות 
שהוא מכבד הוא לא מגלה עניין בעולם הרוחני שלך, יוצא שבחלק חשוב 
מחייך – הקשר שלך עם הקב"ה, עולם האמונה והמצוות האדם הכי 
חשוב לך בחיים יהיה מנותק לגמרי... הפער בין העולמות שלכם, מיטל, 
לא יוכל להישאר רק ברמה התאורטית של דיונים אינטלקטואליים בבית 
קפה, אלא יתבטא בהכרח בחיים השוטפים. איך ייראה שולחן השבת 
שלכם (סליחה על הקלישאה) אם אחרי הקידוש יוגב ירצה להדליק 
טלוויזיה ולצפות בכדורגל או בחדשות ואת תישארי לשיר זמירות שבת 
ולומר דבר תורה לעצמך? הרי לא תרצי לחסום אותו ולמנוע ממנו את 

מה שהוא אוהב, ומצד שני לא יהיה לך שותף בקטע הזה.

אז אתה רוצה לומר לי שקשר בין דתייה לחילוני הוא לא אפשרי?! 
אני מכירה כמה זוגות כאלו שחיים ביחד ונראים לי די מאושרים...

נראה לי שעם עצמי עוד אסתדר. 
מה שקשה לי זה בעיקר המחשבה על הילדים... 

יש כאן כמה  זה, הרב.  טוב, אני צריכה לחשוב על 
דברים ממש לא פשוטים שצריך להביא בחשבון... 

איך הוא מקבל את השוני ביניכם?

כשאת חושבת על העתיד של הקשר מה את רואה?
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