
  יצחק מאיר סיקורית חקירות 

 מדוע מתרחשות בגידות  / התוצאה זהה - בגידות נשים ובגידות גברים: המניעים שונים 

הסיבות לבגידות הן שונות ומשונות, אך המניעים שעומדים מאחורי הבגידה הגברית לבגידה הנשית, שונים באופן  
מהותי. "בעוד שבמרבית המקרים הגברים בוגדים כתוצאה מסקרנות או חסכים מיניים" אומר איציק מאיר, חוקר  

במפגש אקראי בעבודה, בחוג או בטיול   פרטי והבעלים של סיקורית חקירות, "הבגידה בקרב נשים מתחילה לרוב 
ונובעת מסיבות רגשיות, כגון בדידות, חוסר פירגון מצד בן הזוג ודעיכת האהבה. מסיבה זו, נשים נוטות להיקשר  

 "רגשית למאהב

 ?מדוע בכלל מתרחשות בגידות

לחבריה מזון,  מאז ימי האדם הקדמון ועד ימינו, המבנה הזוגי נחשב כבסיס לחברה בריאה ובטוחה, המספקת  
הגנה ואפשרות לריבוי טבעי. עם זאת, למרות שהרומנים והבגידות מחוץ לנישואין נחשבו מאז ומתמיד לחטא, הם  

 .מלווים את החברה האנושית מיומה הראשון

 ?אז מה מניע אותנו לבגוד

בני זוג המנהלים  ביקשנו מאיציק מאיר ומצוות סיקורית חקירות שניהלו אינסוף חקירות אישות ומעקבים לאיתור 
 :הגורמים המרכזיים לבגידות והרי הם לפניכם  7רומן מחוץ לנישואין או חיים כפולים, לציין מה הם 

 פתח מילוט מחיי נישואין כושלים  1.
לעיתים, ניהול רומן מחוץ לנישואין הוא תסמין המעיד על חיי נישואין כושלים ובאמצעותו בן הזוג פועל ל"פירוק  

מיד. במרבית המקרים, הבגידה הראשונה היא "בלון ניסוי" המאפשר לבן הזוג הבוגד "להרגיש  החבילה" אחת ולת
 ...את השוק" ולדעת האם הוא עדיין זוכר כיצד לחזר, להתאהב ולכבוש

 בגידה כנקמה בבן הזוג  2.
נם יודעים  חיי נישואין הם מסע אתגרי המציב בפני בני הזוג קשיים רבים. עם זאת, רבים מהזוגות הנשואים אי

להביע רגשות שליליים, לפרוק אותם בפני בן הזוג ולטפל בהן באמצעות ייעוץ מקצועי. כך רמת התסכול  
מהתנהגות בן הזוג מתעצמת לאורך השנים וחוסר השביעות מהקשר הזוגי מובילה לנקודת אל חזור: בגידה  

גידת הנקמה" נובעת מחשד אמיתי  המהווה פיצוי ומספקת לבוגד מענה לכל החסכים. בחלק מהמקרים, מטרת "ב
 .או מדומיין לבגידה של בן הזוג השני

 בגידה למניעת קירבה . 3
מסתבר שאנשים החוששים מקרבת יתר ומאובדן הזהות שלהם בקשר הזוגי, נוטים להתרחק מבחינה נפשית  

דה שתרחיק אותם  מבן/בת הזוג, ליזום קונפליקטים ומריבות בתחום מסוים של החיים וכך להכין את הקרקע לבגי
 .מהקרבה שממנה הם כל כך חוששים

 בגידת הדחף הטבעי  4.
בגידה האופיינית בעיקר לגברים. לרוב, בגידה זו אינה נובעת מחסכים בחיי הנישואין, אלא ברצון תמידי לכבוש  

שיאה  כמה שיותר נשים. נשים לעומת זאת, נוטות לבגידה בבן הזוג דווקא בתקופת הביוץ, בה הפוריות שלהן ב
 .והטבע מעודד אותן למצוא שותף עם גנים טובים יותר משל בן זוגן

 בגידה כתוצאה מקן שמתרוקן 5.
לאורך שנות הנישואים, בני הזוג עסוקים בגידול הילדים ובפיתוח קריירה. אך כשהילדים גדלים ועוזבים את הבית,  

יל, מתעצם אצלם הצורך לחוות שוב את  בני זוג רבים מגלים שהזוגיות והקשר האינטימי התרוקנו מתוכן. במקב
 .ההתרגשויות שחוו בנעוריהם ומכאן הדרך לבגידה קצרה מתמיד

 גידה כתוצאה ממשבר אישי 6.
השורה "החיים הם לא סרנגה, לא הכל חלק..." מהשיר של טונה, משקפת היטב את העליות והמורדות שבני זוג  

משבר אישי כתוצאה ממשבר גיל, ריקנות פנימית, חוסר   חווים במהלך חיים הנישואין. כשאחד מבני הזוג חווה 



מימוש עצמי, פיטורין, יציאה לגמלאות, לידת ילד ראשון או אבל על הורה שנפטר, הוא עלול למצוא מפלט ברומן  
 .מחוץ לנישואין

 גידה כתוצאה משחיקה בזוגיות .7
ומת הלב זה לזה פוחתת. במצב  שנות הנישואין הרבות עושות את שלהן. התשוקה נעלמת, השגרה גוברת ותש 

זה, הרצון להכניס ריגושים חדשים לחיים ולהרגיש מושכים ונחשקים כמו פעם, עלול להוביל לבגידה. לעיתים,  
גם אם היא עדיין    -הבגידה נעשית כדי ליצור מראש "רשת ביטחון" מפני תחושת הבדידות שממנה כל כך חוששים  

 .תה היא רק לעורר את קנאת בן הזוגלא מורגשת בחיי הנישואין ולעיתים מטר


