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 מבוא 

'  עור 'עטיפת הל מבעד , העולם החיצוני כמעט ולא חדר 'חממה'גדלתי ב

וסוציאליזם.   , עבודהטבע, חברת ילדים, וערכים של שוויון  הקיבוצי.  ילדות של

ועודם  היו  ,והטבע  י יאח, הורי . חמה ואוהבת היתהשלי  ת משפחתיהקרקע ה

והסערות   ובהיםהגלים ג  יפשר לי לעמוד איתן כשסביבהמאעוגן חזק ויציב 

 .   מטלטלות

  את כוחו  חוות לואת ה"יחד" ינוק מגיל צעיר פרושו ל  , קיבוץבגדול לוולד ויהל

  .ב"אנחנו" שזורה  המילה "אני"  , משים מבלי . יחיד מול הוהשתלטני העוצמתי 

  שלי  תוןילדים בשנמספיק  ולא היו ולמדנו בקיבוץ מאחר    ,הייתי בת שש אשר כ

ילדים   תלקבוצ הצטרפתי ועברתי קורס מזורז ,   כתה א'לאיתי עלות  לשיכלו 

.  לסוער וקשה פךה ,והחגיגי  המרגש המעבר '. כתה בל עלו  גדולים ממני שכבר 

  הרגשתי על בשרי עד מהרה ו  ישל הצטרפותילדי הקבוצה, לא אהבו את הרעיון 

מצד   והשפלה  אלימותוהיתי נתונה למעשי   ,י תהוחרמוהדחיה:   הנידויכאב את 

,  מה זמןבסופו של דבר, לאחר ונלחמתי הכאב נצרב בגוף אך . ילדי הקבוצה

  ,היום יותר  בדיאבד אני מבינה. מובילה ואף הפכתי ל מצא את מקומיהצלחתי ל

  להמנעבאופן לא מודע, שנים השתדלתי לאורך  : החוויה הזו עיצבה אותי כיצד 

שגרם לי  שיתוק בדרך כלל בהגבתי  בעל כורחי הייתי בכאלה, כאשר ו מקבוצות

לרוב, הייתי מרצה  דרך תרומה לקבוצה. מי מקו מצאתי את שאו   להשתייךלא 

  שייכותמצד אחד נותנים החיים בקבוצה שכן,  .חלקים רבים בתוכי ומנותקת מ

היא משתקת את הקול  אך מצד שני ככל שהקבוצה סגורה וביקורתית   ובטחון

שפת  בלימודים של שפת האכילה ראיתי את ההקבלה בין . האוטנטי הפנימי

יופי  מושגים כ, התופסת שתלטנית, ההקולקטיבית, הביקורתית , טההדיא

הרואה בכל אדם עולם   ,שפת האכילה  ונוקשה לבין   באופן צר, סמכותי , ובריאות 

לי שנים  נדרשו    . ותאוטנטיו,ה, חמל שוני מודעות,  קשיבות,ומעודדת , ומלאו

,  לא "מי אני" ובכדי להרגיש   "שלי האותנטי את ה"קול למצוא  בכדי רבים ומסעות  

'שפת חלק מהם ש ' קולות' -מה יגידו? או   מה צריך?לא,  , מי אני ביחס ל... 

. רציתי  חרוריקול מחאה שרצה ש אט אט, בתוכי  וכנגדם התעורר   שליהאם' 

? למה אני  משתוקקתאני למה ? מה אני מרגישה  ? מה אני אוהבת לגלות

 ?רעבה

 פו רעב... ואפרו

דיאטה מתונה וקצרה בגיל  אך מעבר לואהבתי לאכול קצת עגלגלה תמיד הייתי 

בודדים  מכנסיים היו רק ו חדשים  לא נעימה בכל עונה כשמדדתי בגדים, וחוויה 8
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אפילו  היו המראה שלי. ן מוטרדת יותר מידי מ, לא היתי שהתאימו למבנה גופי 

   גופי.  ב שהרגשתי טוב בבגרותי שנים רבות 

תחילה זה עבד.  לקבוצות הרזייה.  והתחלתי ללכת בשנים האחרונות שמנתי 

. ככל   וחוזר חלילה   ריביתתוך זמן מה הכל חזר בתוספת משקל אך ירדתי ב

להגביל את עצמי  שככל שנדרשתי שמתי לב  וגם  עליתי במשקלגם  , שעבר הזמן 

  ות ומשתתפותהרגשתי שמנח: הפריעה לי השפהבנוסף . מרדתי יותר כך 

,  ביקורתית בשפה נוקשה,  ,על דפוסי האכילהמרבות לדבר  ,בקבוצות הרזיה

  .גוף והמשקלעם ה ים אחר יחסיםהתעורר בי צורך לחפש דיכוטומית. . מלקה

, שמתי לב בנוסף. שואלת, סקרנית, חומלת  ,אוהבת  שפהאחר חפשתי  

יש הרגשה    ,אינו שמור רק לקבוצות הרזייה אלא שהעיסוק במשקל ובאוכל 

ק  ועס , שיח הציבורי כולוהשואחת גדולה   דיאטהת קבוצלהפך  כאילו העולם כולו 

כים  בחיפוש אחר הדייאטה האולטמטיבית והדרשובע, , חסר  באופן אובססיבי

תמיד חוסר  באופן שמשמר  הגוףאפשר יהיה לעשות מניפולציות על שבהם 

 עליו.  עבודה ומצריך המשך  גוף שביעות רצון מה

 המורה מגיע"   -"כשהתלמיד מוכן

זיה ואחר כך דרך הרצאה  יראיון בטלב. תחילה בקלטר  שמעתי את איילת ואז 

דרך  הרגשתי שגם אם אני עדיין לא מבינה ממש את של ממש. התרגשתי!!   

   מחפשת. י אנשאותו הזו, , יש משהו בתפיסת העולם העבודה

  בתוכי  פנימיים על מיתרים  יםרטו פ שפת האכילה, של הרעיונות שהרגשתי  

וק בטיפול בהתנהגויות אכילה  שאני עסוקה בהם מעבר לעיסנושאים  דיםומהדה

קולקטיבית,   " שפת אם"מ מדברת על שחרור שפה הזו שהאהבתי ודימוי גוף. 

שפה  . ד עבור היחי ''מה טוב''יודעת ש , סמכותית ו  שיפוטיתממשטרת, חיצונית, 

שפת  ', שיפוטי, מכליל. גופינו ומשקלנו באופן ביקורטי אל מתיחסים  שדרכה אנו 

על  שדרכה התרגלנו לחשוב   שפה  . מוכרת, אוטומטיתבמובן שזו שפה  'אם

  , כיחיד כל אדם  אל  תשמתיחס  האכילהשפת אהבתי את עצמינו ועל אחרים. 

ל  א. התחברתי  חומלת , תמורכב, ה, פתוח ניתסקרהסתכלות  יש בה כסוביקט. ש

לעזור לאדם לגלות את  שמדבר על רצון , המקדם בריאות , המודל הסולוטוגני 

הסבל  דיברה אלי התפיסה הבודיסטית של דילמת המהות הסוביקטיבית שלו. 

תובנות של  אותי ה ו ריתק  בקשיבות לעצמי וכןיות אמנתי לההתהאנושי, 

יכולתי לשים  תוך כדי השנה   של האקט.והממשיג החכם המודל ו המיינדפולנס

משתנה ומושגים רבים שלמדנו   לב איך נקודת המבט שלי על סיטואציות רבות 

 של המציאות.  חומלתו, עמוקה  לראות תמונה יותר חדהאפשרו לי 
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. חיבור  שני תחומים שכה חשובים לי, הוא בלתי נמנעשחיבור בין חשתי  בנוסף,

דרך חיים ומקור להתפתחות  עבורי  מהווה ה אחר תחום ל שפת האכילהבין 

 "FOCUSING"  - " התמקדות"  : עצמית

 

 

 

 

ׁש  אדמיאל קוסמן             ְמֻבקָּ

 

 

  

ׁש. יו ּתּוַנח ַהנֶּפֶּ לָּ ֵקט עָּ קֹום ׁשָּ ׁש מָּ  ְמֻבקָּ

ִעים  ה ְרגָּ  ִבְלַבד.ְלַכמָּ

ל. גֶּ רֶּ ְך ְלַכף הָּ ְיַשֵמׁש ִמְדרָּ קֹום ׁשֶּ ׁש מָּ  ְמֻבקָּ

ִעים ִבְלַבד. ה ְרגָּ  ְלַכמָּ

לֺּא יָּקּום ה, ִגְבעֹול, אֹו ִשיַח, ׁשֶּ לֶּ ִציץ, עָּ ׁש עָּ  ְמֻבקָּ

ִעים ִבְלַבד. ה ְרגָּ בֹוא. ְלַכמָּ ִהיא ּתָּ  ְוִיְתַקֵפל ְכׁשֶּ

ִקי, נִָּעים ְוַחם ׁשֶּ  ד, נָּ חָּ ׁש ִדבּור אֶּ ל,ְמֻבקָּ  ְיַשֵמׁש ַסְפסָּ

ה ִלי, ַיְלדָּ ה ׁשֶּ ִהי, ְקרֹובָּ ט, ְלִמיׁשֶּ ִלי,-ִמְקלָּ  יֹונָּה, ַנְפִׁשי ׁשֶּ

ר, קֶּ ִעים, ִבְׁשעֹות ַהבֺּ ה ְרגָּ ה, ְלַכמָּ ה ִמן ַהֵּתבָּ ר יְָּצאָּ  ֲאׁשֶּ

ּה. נֹוַח ְלַרְגלָּ ז מָּ ה ֵמאָּ ְצאָּ  ְולֺּא מָּ

  

 

 

 (" FOCUSING(" "התמקדות " ימה 

בעבודתם  , קודמתשל המאה ה 60בשנות ה , ה"התמקדות"ל שמקורה  

החלוצית של הפילוסוף והפסיכולוג יוג׳ין גנדלין וקארל רוג׳רס מאוניברסיטת  

מדוע  בשאלה היו עסוקים ועמיתיו   Eugene Gendlin, 1926)-(2017 גנדלין  שיקגו. 

המשמעותי  חיפשו אחר המרכיב . הם מצליחאינו הטיפול הנפשי   לעיתים

  ינואזלאחר שה בטיפול שבכוחו לחולל שינוי אמיתי בחייהם של המטופלים.

,  ונושאי טיפול  , טכניקות מסוגים שונים של גישות  קלטותפגישות מו אלפי   ווניתח

גנדלין   . כו פנימהבתועושה במה שהמטופל  שהצלחת הטיפול תלויה  מצאו  הם

היא זו שקובעת את   תגובה גופנית במטופל זיהה כי נוכחותה או היעדרה של  

  הבחיןהוא  המטופל יישאר תקוע.  , זו הצלחת הפסיכותרפיה, ושללא נוכחות 
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המטופלים האטו את קצב דיבורם, לעיתים  רגע שבו מוצלחות, היה בפגישות ש

נתנו ביטוי  , לאחר מכן הם  םגופלתחושת  תשומת ליבם אף השתתקו והפנו את 

  ,להיות במגע , אנושי ביולוגי צורך שזהו  הבין גנדלין מילולי לתחושה שהרגישו.  

  .חשים הקלה , כאשר ממשים את הצורך הזההוא גילה ש  .אלו ה תחושות לתאר ו

מיומנות רבת עוצמה ויעילה של ריפוי רגשי   פיתח הואהבנות אלה,  בעקבות 

   . (1996) ג'נדלין  " "Focusing  -וכינה אותה "התמקדות"

הנמצאים  אוצר של ידע ואינטילגנציה עם    שיחיצירת על שמה דגש  זו, גישה  

שאם רק נדע להיות  . ג'נדלין האמין באופן ישיר שאינם נגישים , ובמיינד בגוף 

למעשה היכולת  "   רפא כל עניין בחיינו . ל כוחו בעם הידע הזה, יש במגע 

להתמקד מצויה אצל כל אדם מלידה : כולנו נולדנו עם היכולת לדעת כיצד אנו  

חשים מרגע לרגע. אך עבור מרביתנו הפגיעות שסבלנו בילדותנו ותחושת  

וברגשותינו.  גרמו לנו לאבד את אמוננו בגוף שלנו ,  הניכור שספגנו מתרבותנו

 (.   1996. ) ויזר קורנל,"עלינו ללמוד מחדש כיצד להתמקד 

 

,  פנימהתשומת לב הפניית בלמעשה, כרוכה ההתמקדות   :מקדותת הה  תהליך 

כאשר מוצאים מרחב פנימי ולומדים  . ת גופנית פנימיתו בסוג מסויים של מודע

ים  מתבהרבעניין, בסקרנות ובקבלה,  הרגשות ו, המחשבות התחושות  להיות עם 

  ונתאר את החוייה הפנימית הקיימתשאם נחווה היא ההנחה מסרים ותובנות. 

  בתהליךדע כיצד להתקדם  הגוף יוחוקרת, פתוחה מתוך עמדה , כאן ועכשיו ב

 live"  של צמיחה והחיים יוכלו להמשיך לעבר תנועה  שינוי וריפוי עבר ל

forward energy   " .  ,התהליך כולו נע בצורת משפך ממקום רחב וגלוי יותר

   למקום צר, ממוקד, פנימי ועמוק.
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עקריים: כניסה פנימה, יצירת  ארבעה שלבים  כוללת בהפשטה ההתמקדות 

  , החזקה שלעניין פשוט היא  ההתמקדות ", העמקת המגע, ויציאה החוצה.  מגע

לא  ישירות אך עדין ולא שיפוטית כלפי משהו שנחווה  של תשומת לב פתוחה  

 .  (2019) ויזר קורנל  במילים. הרבה דברים קורים מתוך הפשטות הזו."

מקומות שקשה למצוא  מקומות מעורפלים, לא ברורים,  בהרתמ ההתמקדות

המטושטש לברור  ומציעה דרך לחיבור בין  מגשרת  היא. בהם מילים מדויקות 

 לחדש. ובין הידוע 

  נוכח בגוף או פשוט להיות נושא מסויים  ב להתמקד  ניתן : ההתמקדות נושא  

להחוות   לנושא אפשר המתמקד מרוצה את תשומת ליבינו. ולראות איזה נושא  

 כזכרון.  : כמחשבה, כדימוי, כרגש,  גיע באופנים שונים עשוי לה  המיידע , בגוף

   

תחושה  מופיעה  שתחילה  גילהדלין  ג'נ  (:  "Felt-sense)  " תחושה מורגשת" 

מיד  לתחושה ברורה יותר או שהיא לעיתים מתבהרת גופנית לא ממושגת ש

  -"  Felt- sense  "  לתחושה זו הוא קורא: למחשבה או רגש או דימוי. מתחלפת 

  שמתהווה בגוף בזמןכלומר תחושה גופנית . "מורגשת או משמעות תחושה  "

הניתנים  ומהרגשות הרגילים הברורים  תחושה שונה זו היא  ".   ההתמקדות

יש בתוכה מרכיבים רגשיים  טהור אלא  רגש או   חוויה שכליתאינה זוהי    . לזיהוי  

מודעות גופנית של   היא אך היא גדולה מכל מרכיביה.  כמו גם ידיעות עובדתיות

לרוב מורגשת באופן  , היא אינה ברורה  היא  תחילה, מצב, זוהי חוויה של ממש. 

בעלת משמעות אך  אנו מרגישים שהיא " . וקשה למצוא מילים לתארה מעורפל 

"  חוויה בעלת משמעות תחושתו של הגוף לנוכח היא בלתי מוכרת. זוהי  

מאפשרים את הווצרותה , איתה   שוהיםככל ש.  (22, עמ' 1996 , ג'נדלין)

תפנית  בה  , חלה מסויימיםבאמצעות צעדים ומקשיבים לתחושה המורגשת 

תתהווה תחושה  , רגש,מחשבה  ושוב כרון, דימוי יכמו ז יעלהנוסף משהו ו

בשלב  מביא  'התחושה המורגשת',  והשהייה עם   הכרה, . קבלהמורגשת חדשה

 .  כלומר תפנית פנימית שמביאה לשינוי ," Felt -shift" כלשהו ל 

הוא, שכאשר אתה   'תחושה מורגשת': " המאפיין המסעיר ביותר של ג'נדלין

לאמיתו של דבר, אתה יכול להרגיש  מתמקד בה כהלכה, יש בכוחה להשתנות. 

מוגדרת היטב של  בעת שהוא מתרחש בגופך. זוהי תחושה פיסית  את השינוי 

ממקומנו בגוף. זוהי תמיד תחושה נעימה: הרגשה של   דבר מה נע או נעתק

לשחרור של אוויר לאחר שעצרת את  ... הדבר דומה משתחרר ונפתח.משהו 



8 
 

,  1996) ג'נדלין . אתה יכול לחוש את המתח הזורם אל מחוץ לגופך" נשימתך

 .    ( 48-49עמ' 

ג'נדלין טען שהגוף  . מלאהקבלה   הוא עניין, סקרנות,  הלך הרוח בהתמקדות

ולכן  צמוח, לנוע קדימה אל עבר מטרותיו כמו בכל אורגניזם לגדול, לשואף 

מתוך עמדה  ונוכח הנעשה באופן איטי מתמשך תי כאשר עושים תהליך התמקדו

 המתמקד יחוש הקלהבסופו של דבר, בתהליך, של קבלה של כל מה שמגיע 

   .  חיוביות נוספות   תחושות ולעיתים אף  משמעותית

" מה שאנו מבטלים ואיננו מרגישים אותו , נשאר  מצטטת את ג'נדלין : אן וויזר 

... כמה דקות של תחושת  . כאשר אנו מרגישים, הוא משתנהאותו הדבר 

או   מאפשרת להם להשתנות. אם יש בכם משהו רע או חולההדברים בגופכם 

. זוהי הדרך היחידה שבה הוא יוכל  לא יציב, הניחו לו להיות כזה בתוככם ונישמו 

 .  (  1996 -) אן ויזר קורנל"  להתפתח ולהשתנות על פי צרכיו.  

לדעת  ומורגש. ג'נדלין זה להיות עם כל מה שבמודעות על פי  , נוכחותלהיות ב 

בשהייה הנוכחת והסבלנית  השלם.כל ולא    חלקרק שמה שנמצאים איתו הוא  

לנו ושיש להם מידע חדש  לא היו מוכרים עולים גם חלקים שעד כה בהתמקדות, 

 הידוע.  ן וגדול יותר מעלינו לזכור שמה שאיננו יודעים תמיד יהיה רב .  עבורינו 

 

ובמיוחד בתחילת הדרך,   אך לרוב להעשות לבד  היכולאומנם  ההתמקדות  

להיות  (, ) 'הממקד'  תפקידו של השותף המלווה.  עם שותףעדיף להעשותה 

להשאר  המסייעת לו  , ומשקפתמקשיבה  חייה,  , אמפטית  עם המתמקד בנוכחות 

זוהי  מלווה את המתמקד האופן שבו הממקד . ועם התהליךעם החוויה שלו 

" הקשבה טובה פירושה לעקוב אחר האחר בכל אשר   וחשובהמיומנות נלמדת 

   (. 2019" ) אן וויזר קורנל שלו.יפנה, לארח לו חברה במסע 

נוכח כהוויה  היא להיות  המהות של לעבוד עם אדם אחראומר על כך: "  נדלין 'ג

ו נבונים,  צריכים להיות חכמים, טובים, בוגרים, אכי אילו היינו  חיה. וטוב שכך 

..." ) יוג'ין ג'נדלין  שחשוב עם בן אדם אחר בוודאי היינו בצרה. אבל זה לא מה 

הוא   עבור התפתחותו של אדם אחר. הדבר המועיל ביותר  ( 205עמ'   1996

   .  לצידו  ובהקשבה להיות בנוכחות 

 

הנטיה התרבותית  ":  ) תלמידתו של ג'נדלין( אן ויזר קורנל  אצטט את   ולסיום

.  יכולה להוביל לתחושת חוסר נוחות עם משהו לא ברור   , בהירותשלנו להעדיף 

העמום , המעורפל, הקשה לתיאור הזה שמתוכו  עם זאת, זה בדיוק ה"משהו" 
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פרושו ללמוד  צריכים לקרות. ללמוד התמקדות יתגלו חוכמה והצעדים הבאים ש

 ( 310' עמ  2019) אן ויזר קורנל  " להעריך ואפילו לטפח את האיטי.

  

והלימוד שלה ההתמקדות  נשמעים פשוטים, ה"התמקדות" עקרונותשלמרות : לפרק אישיתערה ה

לחקור וכן להמשיך  לחוות אותה, היא להבין מהי התמקדות הדרך הטובה ביותר בכדי מורכבים מאוד.

  וללמוד אותה. 

 

 
 

שפת "יכלה להציע ל "התמקדותה"הערך המוסף שב. 

 "האכילה
 

והאישי בכל הקשור  מובילה שינוי בשיח החברתי, מקצועי  שפת האכילה 

היא שמה דגש על השפה  תפיסת גוף והתנהגויות אכילה.  לנושאים של 

ות  גישות קוגניטיבי   באמצעותכן מיינפולנס ודרך קשיבות, בעיקר ועובדת 

שפת  יחד עם זאת,  ".ACT"  יתר שאת עםוב"גל החדש" ה של במיוחד 

הרפואי,  השואבת את הידע  פתוחה, אקלקטיתגישה האכילה היא 

מתוך   , ומגוונים  רבים ממקורות  , סוציולוגיהפסיכולוגי והוסופי, הפיל

  "שולחן הסעודה"להיות על ראוי שאינו  ,באוכל גם כמו   ,שאין דבר אמונה 

הרגיש עם הוא נכון  לפתיחות על מנת אך נרצה להיות עימו בקשיבות ו

במרחב של   תמתרחשאף היא  , "התמקדות"ה . כלל וב  עבורינו בעת הזו

סקרנות, קבלה ופתיחות. ואף היא נוגעת במחשבות אך היא מציעה  

חשבתי שכדאי  לכן תהליך שונה מהדרכים המוצעות בשפת האכילה ו

   להכניס אותה ל'ארגז הכלים' הטיפולי של שפת האכילה. 

כמו תפיסת גוף,  לרבים, יכולה להתחיל מנושא המשותף ההתמקדות 

ככל שהיא  אך  ( ג'פרק  ראה  קמטים וכד' ) יחסים עם האוכל, הרגלים, 

,  יגיע לחלקים מפתיעים ולרב אף  ת  אישי תפניתהנושא יקבל  ,תעמיק

מסע   זוהי הזמנה. מלכתחילה ידועים למתמקד היו יחודיים, שאינם 

דרך החיבור לתחושת הגוף  עוקף מלכודות קוגניטיביות   מרתק בעיני,

בשונה מהמנדפולנס, ההתמקדות אינה  ולחוויה אוטנטית של כאן ועכשיו. 

, יתכן  הרפיה ורוגע  ,שלווהקשר עם הגוף על מנת להגיע לבאה ליצור 

 החלק'מ פנימית  יש תנועהואלה יושגו כחלק מהתהליך אך בהתמקדות 

  ההתמקדות בתהליך העולים 'חלקים'עם הלשיח הולך ומעמיק  'הצופה
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שינוי פנימי  עד למקום שבו יש , תחושה בגוף, רגש(, , דימוי ה)מחשב

 תנועת חיים מצמיחה.  לעבר  מורגש 

 

 

   

 "גופך נוטה תמיד לכיוון של הרגשה טובה יותר.  

 הוא מערכת מורכבת החפצה חיים. 

תכופות אנו מרגישים שהכל כה לקוי, עד שאנו מקבלים את הרגשות הרעים הללו כמצב בסיסי 

 נתון. ולא היא. 

 ההרגשה הרעה היא ידיעת הגוף הדוחף לעבר הטוב. 

 כל הרגשה רעה היא אנרגיה פוטנציאלית לקראת דרך קיום נכונה יותר, 

  ה."אם מעניקים לה את המרחב הדרוש לה כדי לנוע לקראת תיקונ

 )יוג'ין ג'נדלין(

 

 

 

 

 

 

 

 . 
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 .גוף והתנהגויות אכילה תפיסתבנושאים של ת יוהתמקדוג. 

 

  בנושאים " התמקדות" בסקרנות לגביגרמו לי להיות , השנההלימודים  

נזכרתי שכאשר רק התחלתי ללמוד  . אוכל-הקשורים לקשר גוף 

מה שזכרתי  . כל " מה זה אוכל בשבילי"בנושא של    התמקדתיהתמקדות, 

כבן שנתיים  תה לי תמונה של תינוק לעשבשלב כלשהו,  , מהתמקדות זו

  .עלתהזו תמונה שעל כך את הפליאה  זכרתי  .בוכה יושב על כסא אוכל 

ולא  לא ידעתי מי התינוק הזה ומה סיפורו  תמונה זו קודם,  לא הכרתי

סקרנה  התמונה הזו . אוכל עבורי היה לי מושג איך זה קשור לנושא של ה

  כמעיין רמז או מפתח   הרגשתי שהיא הופיע ,השנים  ךבמש  אותי

על עצמי אך בשלב ההוא לא  שלי להרחיב את הידע  שוים הע , משמעותי

 היה לזה המשך.  

 

“The past and the present cannot be understood 

If we think of them only as two different things 

In two different positions on a timeline. 

The present is a different whole event. 

The past functions in every present.” 

“We can apply the concepts we have built so far, 

And say that past and present are both occurring now, 

And the present goes on in the remains of the past 

And lives them forward.” 

(2004 "Process Model"  ןיוג'ין ג'נדלי ) 

 

 

 

 

שונו וטושטשו על מנת לשמור על   ,הערה: השמות בפרק והפרטים המזהים# 

 בתמציתיות. התמקדויות מוצגות  פרטיותם של האנשים. כמו כן ה
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  עברה  שנים  כעשר ני לפ . ואם לארבעה נשואה , 43בת אישה  , ושנהש

 .   "גק  100היא שוקלת כיום  ו  משקלבשוב  אך בנתיים עלתה    ניתוח בריאטרי 

שומן  ה "יהיה שנושא ההתמקדות בקשה שושנה  באחת הפגישות שלנו, 

  עלתה ן.  כניסה לגוף וקשיבות אליו סביב נושא השומלאחר שעשינו    ."שלה

בדוק אם  הזמנתי אותה לשאמרה ו  ת הדהדתי א.  בגוף  לא נעימה" "ה  שוחת

  קת אותהשמדיולמצוא מילה  'הלא נעימה'לתחושה  שים לבהיא יכולה 

, וכעבור כמה שתקה נראתה כאילו היא באיזה חיפוש פנימייותר. שושנה 

איפה  הזמנתי אותה לשים לב  של גועל". גוש... גוש זה  "  רגעים אמרה:

בקשתי ממנה 'להכיר'   . הורגש באיזור הגרוןוא ה  וף. הגועל מורגש בג

' והזמנתי אותה לבדוק אם היא  well comeבגועל, לומר לו שלום של 

  והפכה אפילו התחושה התחזקה יכולה להיות בסקרנות ועניין לצדו . 

ממלא אותה  שושנה הרגישה שהגועל  תחושת בחילה ורצון להקיא. ל

  שקט, . לאחר זמן מה של ושהיא אינה יכולה לראות מעבר לו שום דבר

הרגישה    ,ילדהבעצמה כנזכרה    , דמעות זלגו מעיניה, היא הגיע עצבלפתע  

הם, יש הרבה מתח  יבינ הוריה רביםראתה את עצמה, אשמה ... רע עם 

 בבית,

   מנסה  , עצמה מכווצת , זוכרת את היא פוחדת, פוחדת שאבא ירביץ 

אני  מכווץ.  הגוף  , זולגותהדמעות  אך שומעת את הצעקות. להסתתר

שים גם  גמורה וכיווץ  עצב, אשמה  ,פחד   מהדהדת לה את שהיא מספרת. 

עונה שושנה    זקוקה.   לדההילמה שים לב ל זמינה אותהאני מ אצלי בגוף. 

  הוציאו אותהומספרת שלזמן מה  רוצה רוגע, היא משתתקת    , שרוצה שקט

  כעת  שם סבלה מהצקות ואלימות.,  לפנימייה אך גם שם היה קשה  מהבית

  וגם משהו בגרון שמקשה על הנשימה.  מרגישה משקולת כבדה בבטןהיא  

היא מרגישה .במים  מוקפת    ,לבד   ,היא בתוך בריכה   ..:  עולה דימוי  בהמשך

  מגינים המים  נעים במים,  נותנים לו מרגוע.  ף, גוהמכסים את את המים 

לבדוק אני מזמינה אותה . אליה לאף אחד להתקרב מאפשריםלא , עליה

גופה נראה רפוי יותר,   , לאטלאט  . שושנה נושמת עמוק, מרגיש איך זה 

  "בריכה"נשארת זמן מה בשושנה . "מוגן . מרגיש לי  נעים "היא אומרת: 

.  שהיא זקוקה  ככל  מוגנת ושמורה  להרגיש    להמשיך  אני מזמינה אותה .  הזו

אני מזמינה סוף הפגישה לקראת שקט. גם עכשיו מגיע שושנה אומרת ש

ך כל שהיא בגוף את שעלה.  שים לב אם היא רוצה לסמן בדר את שושנה ל
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שהשומן  נראה לה ש , אומרתשושנה , והאם יש עוד משהו שרוצה להאמר 

 ה. אולי גם את עצמ ה  , מרחיק ממנהעלי כמו הבריכה שומר 

 

 ***** 

כמו במקרה של שושנה  רציפה  אינה , לעיתים עבודה על נושא מסויים

 מקרה הבא: בכמו   השתנה ומפתיעאלא מ

 

 

בגיל  סבל מאקנה וכן  6כשהיה בן  התייתם מאביו , 35בחור בן  .נדב

באחת  מוך. ל מדימוי עצמי נבנדב העיד על עצמו שהוא סו. ההתבגרות

לאחר שעשינו " כניסה  על "דימוי הגוף" שלו. הפגישות ביקש להתמקד 

כשהוא אומר לעצמו את צמד  " מגיע מה ל" היה בקשיבותהוא . לגוף" 

,  מוכרת לו מהילדות, ת נוף ראה תמונ נדבדי מהר, . המילים "דימוי גוף" 

קטנים. נוף מדברי.  , זרועה באבנים כהות ושיחים  נוף של אדמת לס בהירה

מעין חיבור של מעטפת  נוצר  . הרגיש שהגבעות האלה הן העור שלו הוא 

לאחר  מעטפת לא חלקה, יש בה כתמים ונקודות. הומעטפת הנוף.  הגוף 

נדב ד של הדברים הזמנתי אותו לשים לב אם עולה איזו תחושה. הדהו

לאחר כמה  יש סודות. זה מרגיש שיש הרבה דברים נסתרים, ענה, ש 

לפעמים אני מתפלא  אני מרגיש עכשיו את איזור הלב,    רגעים הוא אומר: "  

כמה אני לא מרגיש את פעימות הלב אלא רק אם הוא ממש משתגע." אני  

נדב מזמינה אותו להיות בקשיבות לאיזור הלב. להיות לידו בסבלנות ... 

חזקה  זו תחושה ממש הוא כמו אבן צור שחורה חומה.  ,הלברואה את 

תחושה שהיא נורא   עולה  .על האדמה בשמשכאילו האבן צור הזו מונחת 

משהו שרוצה  להיות קשה. אני מהדהדת שיש  רוצה לבכות אבל היא חייבת  

מה  שחייב להיות קשה. אני מזמינה אותו לשים לב  נורא לבכות ויש משהו  

אך   בכות" רוצה לשנורא "נדב סקרן לגבי החלק את תשומת ליבו. רוצה 

. הוא מבקש שאזמין אותו  שם לב שתשומת ליבו נודדת לרעשים מבחוץ

. אני  לשים לב איך מרגיש הלב שלא רוצים להיות איתו, כשבורחים ממנו 

שמשהו בתוכו מבין שלהיות עם הבכי  "  : אומר מהדהדת את ההזמנה ונדב  

.   "הדברים הטובים שהיו באבא שאהבזה להתאבל, זה להסכים להיות עם  

. הוא אומר " כמה כיף לבכות  , לחלוחית בעיןכאב בגרון נדב מרגיש כעת 

נדב מרגיש את   . . אני מזמינה אותו לתת לזה זמן " יםזה כמו לשחות ב

לפתע הוא אומר  , רגילים לחסום את הבכי. שרירי הגב מתקשים

.  הלב נותן אות שהוא חי שאת פעימות הלב. בהתרגשות שהוא מרגיש 
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עוד הרבה מרגיש שהלב צריך הבכי ממיס אותה. נדב  ,מתמוססתהאבן 

, רוצה  זמן. רוצה להרגיש אותו פועםהרבה ל תשומת לב שהוא זקוק

נדב רוצה לסמן לעצמו את הלב  , לקראת סיום להרגיש את הדמעות. 

כמו  נראית כעת  , שמוריד גשם. הוא שם לב שאבן הצורהבוכה כמו ענן 

עם  פרוסת שוקולד שהופכת להיות עוגת יום הולדת כזו עם קצפת ושוקולד  

 כניס אותה לפה ובולע.  חשק לאכול אותה. הוא מבו על. מתעורר דודבן מ

 

  .  "נושא"איך לנפש דרך משלה לעבוד על בעיני, הפגישה עם נדב מראה 

סשן החל מדימוי גוף  . הימהחל   אופי של  תנושאלעיתים רבות ההתמקדות  

  קשיחות בכי מול ורצון ל רגששל ונפליקט קל ,סודותי ילדות ונופדרך  עבר

. פגישה זו מראה  על אבא  אבל  עיבוד של ו  עבודה ל  ים אשר מתחבר  , ואיפוק 

במהלך התמקדות   לעיתים קרובות שמתמקד עובראת הדרך המפתיעה 

  פתלתלה, לינארית אלא  עבודה עבודת גוף נפש אינהוכן איך למעשה 

חומרים  ה שכן  ואסוציאטיבית אישית בדרך  נושאיםו מחברת זמנים 

 .  מעורבבים זה בזההנפשים 

 **** 

 

גרם  , הקורונהמגיפת בעקבות  בתקופה האחרונה ' זום'השכיח בהשימוש 

  .  מבעד למסך בהזדמנויות רבותניבטת אלינו  לנוהפנים ש שבבועת לכך 

מבטנו על עצמנו הופך  ושלנו רואים את הפנים החוזרות אנו  בעל כורחינו

שהתעורר  בעקבות מה התמקדות  ם מדגי הבא  קטעה ... שיפוטי חיצוני ו

שאחזה  בהלה  בעקבות ,לחייה ים בתחילת שנות השיש אישהנילי, אצל 

 .  'זוםב' בבועתה  אתכשראתה ערב אחד, , בה

 

שיום קודם  שאינה אופיינית לה וספרה בסערה  חדר לנכנסה  נילי

.  כזה בבטן " ווהאו "ן יוהרגישה מלפגישתינו היא ראתה את עצמה בזום 

שזה מוזר כי בדיוק  היא הוסיפה. הכניס אותי לסרטים" אמרה זה ממש "

זה ממש נותן  ו "קא מרגישה ממש טוב בגוף, ירדה קצת במשקל והיא דוו

לפתע ראתה עצמה  בזום, אך כשראתה את עצמה  כזה" מין שקט ארכאי 

היתה עסוקה שבעבר  ספרה , קצת יותר לאחר שדברנו . מכוערת וזקנה

  אתמולעד  ,ין יכבר הרבה שנים שלא עושה מכך ענבצורה החיצונית אך 

 . שבבת אחת נבהלה ממה שראתה
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אני מזכירה את  עושות כניסה לגוף...  :אנו נכנסות לעבודה התמקדותית

 ומזמינה אותה לשים לב מה עולה...   שספרה

ל עכשיו נוספו הקמטים.  מספרת שתמיד הרגישה לא מספיק יפה אבנילי 

. עד אתמול לא הסתכלה על עצמה  רוצה לראות את זהיש בה משהו שלא  

 אהבה. גם להצטלם לא אוהבת. אף פעם לא בזום. 

עולה שיש שני   , להיות לצד ההרגשה הזובהתמקדות, כשהיא מוזמנת 

  .בקשרי עבודה עם כל אחד מהם בנפרד שהיא נמצאית , קולגות גברים, 

הרבה הערכה   קשר הזה יש בה את שניהם ומרגישה שהיא מאוד מעריכ

עם  לאחרונה היו כמה הזדמנויות של מפגש  .  צד שניהם כלפיהגם מ  ופרגון 

הגבולות המקצועיים התשטשו.  יותר חברי.  קצת  שנשא אופי  כל אחד מהם  

שמרגיש שהם וודאי התאכזבו  בתוכה עלה חלק לאור המפגשים האלה 

שהיא   היא יכלה לשמוע אותם בדמיונה אומרים עליהמהמראה שלה. 

. החלק  ... לא ניראית טוב , נהדרת, חכמה, מקצועית, מצחיקה אבל

בנשים יפות.   תנילי נזכרהמאוכזב הזה הורגש אצל נילי בבית החזה. 

יופי זה דבר שנעים להסתכל  בהחלטיות: "אומרת היא זוהרות. מרשימות 

שהייה עם החלק  לאחר זמן של הדהוד ו. " ! כלתעלי לא נעים להס , עליו

שזה נושא מפחיד, עתיק  תחושה  אצל נילי  עולה  שמרגיש שהיא מאכזבת,  

להסכל על המקום העתיק הזה איך  , לא מעובד. אני מזמינה את נילי יומין

בקולות שונים שמלווים אותה זה להיות איתו לאורך השנים. היא נזכרת 

שאני רוצה להיות יפה,  ", היא אומרת, " אבל הסיפר הוא"  . לאורך השנים

תחלק ליפות וללא יפות. יופי זה דבר  מהעולם  .זוהרת ואני לא מושכת 

ושהיתי רוצה  אני מתגעגעת להרגשה שאף פעם לא היתה לי ברור שלם. 

וגם ירגיש שאני חכמה, מעניינת  ,הקולגות( משני שאלי ) אחד  :להרגיש 

ולו לצורך   , אני מזמינה אותה לבדוק האם היא יכולה . " יפה ומושכת

עולה  כעת  נילי שותקת ומספרת שלדמיין את עצמה מרגישה כך.    ,התרגיל 

  ,ויגיד משהושהו יפחד. פחד שהיא תרגיש טוב עם עצמה ואז יבוא מ

היה כשהיתה בבית ספר שבו  . היא נזכרת באירוע שארצה אותה שינחית

קטנה  ךכול  את  , ךמה היא חושבת את עצמ " :משהו כמושהו אמר לה ימ

היא שמה לב שיש בה פחד ורצון להזהר לא ללכת למקום  . " ומכוערת 

כי יהיה מי שיזכיר לה שהיא לא יפה ואז תרגיש עוד יותר   , משלהדמיוני

ראתה שיש  ד בנה הבכור, היא  לנוכשהיא נזכרת ש,  כעבור זמן מה... נורא.  

כי  זו היתה חוויה חזקה עבורה  כרת שממש פני מלאך. זו  -לו פנים יפיפיות

מול פני  נילי חשה את ההתרגשות  היתה בטוחה שיצא לה ילד מכוער. 

דברה על נושא  מכך ש  ושחרור  היא הרגישה התרגשות    סיום,   לקראת בנה.  
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הרגישה היא  .  , גם לא ממש עם עצמהשלא העיזה לדבר עליו עם אף אחד 

נוספים בחייה  שזו התחלה של מגע עם נושא גדול שמתקשר לתחומים 

 והביע רצון לשוב ולעסוק בו.    עם בעלהשלה ולקשר 

    

. אפשר לראות  ביופי ובסימני ההזדקנות הוא ודאי נחלתם של רבים העיסוק  

עדיפה להמנע  מלהביט על עצמה כי הכיצד נילי היתה רגילה להמנע 

  "ראתה את עצמה"מבהיל בו לפתע  לאחר מפגש  כאב.    הרגישהמעיסוק בו  

ולהפגש עם  היא הצליחה להתמקד על הנושא  כאילו היא "ראתה לעצמה"  

של  בדרך יתה איתם במגע. נראה שיש משהו חלקים בתוכה שלא ה 

ומפחידים   שמאפשרת להיות במגע עם חלקים כואבים ההתמקדות 

 . להיות איתם בשיח מרחק ומתוך כך מ

 

 .אינך רוצה ליפול אל תוך בעיותיך, לשקוע בהן, להפוך להיות הן"

 .מצד שני, אינך רוצה לברוח מהן, להתעלם מהן, להדחיק אותן

 .הגישות הללו, בדרך כלל אינן מניבות תוצאות חיוביות

 .קיימת דרך שלישית, מועילה בהרבה

 ,אותךזוהי הפעולה הפנימית של יצירת מרחק בינך לבין מה שמטריד 

 .תוך כדי שאתה עדיין מותיר אותה לפניך

 .אינך נכנס אל הבעיות

  – אתה עומד במרחק קצר מהן

רחוק דיו כדי להפסיק את התחושה שהן מוחצות אותך, אך קרוב דיו כדי 

 " .שתוכל להרגיש אותן
 ( יוג'ין ג'נדלין) 

 

 

 **** 

  שהפתיע על השמנה מקדות תהמראה אפשרות של  , הוויאטה הבאה

 : לטובה

 

היא  התמקד על ההשמנה שלה. בקשה ל 54, בת מלאהבחורה חגית  

מפריע   . כיום היא בשיא משקלה , אף על פי שתמיד היתה מלאהספרה ש 

הרגשה  ההפתיעה אותה , בהתמקדות . בולטת ולה שיש לה בטן גדולה 

את קפלי השומן והרגישה ,  את הבטן  בדמיונה  היא ראתה  :  שפגשה  טובהה

היא הוזמנה להרגיש  .  איתו  להטוב  הרגישה שיש משהו ברכות הזו שנעים.  

רגישה את  לאחר שהכירה בהן וה במלוא עוצמתן. את התחושות האלה 

היא ראתה את  עלה דימוי של בודהה. קיפלי ביטנה, הנעימות שמגע עם 

מקרין כולו בטחון  ה  . בודההבולטתהעגולה והבטן  ה גוף עם  ההה גדול  ד בו
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היא הוזמנה להרגיש את  שקטה. רוחניות שלובה עם התחושת קרקוע 

נוכח  כעת הרגישה איך הגוף שלה מרגיש היא התחושה הזו בכל הגוף. 

ממש ניתן היה לראות לאחר שהסתיים הסשן  ומורגש. באופן שלוו, בטוח 

 .  תו קורנ ועיניההשתנתה   ל חגית ש הנוכחות  איך 

 

 ***** 

,  שליהאחרון  בסשן ההתמקדותאישי. ברצוני לחזור ולספר משהו לסיום 

מהו אוכל  'לבדוק  ובקשתי  חזרתי    ,זו   משום שהייתי עסוקה בכתיבת עבודה

.  משמעותיותתחנות  , דרךפתלתל מסע  חוויתי ,הזו מקדותהתב . 'עבורי

,  בן השנה וחציתמונת התינוק חזרה אלי הן היתה ששוב בהחזקה ש

לפני כמה שנים כשרק  התמונה שהופיעה ) .כסא אוכל ובוכהשיושב על 

תחילה זה הרגיש    . שמחתי לפגוש אותה שוב.  (התחלתי ללמוד התמקדות

 , אחר כך הרגשתי שזו אני שם בתמונהבאלבום על תמונה  כמו להסתכל 

ככל   מתבוננת בתמונה ישנה שלי. כאילו אני  ש יהרגזה עדיין אך 

.  הגיע רגש זמן ,  ונתתי לעצמי  , נתמכתי על ידי הממקדת  שהשתהתי יותר  

. עיני דמעו אך לא היו לי מילים.  לבכילי רגש חזק ועוצמתי שהציף וגרם 

אין מי   . בעוצמות אך אין לה מילים לתאר  כמו תינוקת שמרגישה חשתי

חיבוק אוהב   התעורר רצון שאמא תחבקשירגיע, שינחם, שיראה ויחבק. 

אני  ... שם.  היתה הב של אמא אבל היא לא אחר המבט האו שתי וחם. חיפ

.  , סביבי עוד תינוקות ומטפלות אבל הן לא רואות אותיבבית התינוקות

לאחר ההדהוד עולה   צריכה להסתדר לבד!את קול שאומר:  ישמעת

כדי לטפל   . אולילי זו הסיבה שהפכתי למטפלת רגשית או מחשבה.

. אני  מה התינקת צריכהלבדוק  ממקדת מציעה ליה . " כאלהש ב"תינוקות

.  ב ומסורחיבוק אוה ומחבקת אותה את התינוקת מהכסא בדמיוני מוציאה 

מציעה לשים לב מה ממקדת  הכעת,  תחושת ביטחון ורוגע ממלאים אותי.  

אני בודקת ושמה  . בתוכי  , ' אוכל' עולה כעת כשאני מהדהדת את המילה 

 הרגשה של שובע.  לב ל

 

.  ארוך  מסע להיות  עשויה קטע האחרון מראה שהעבודה ההתמקדותיתה

סמלים הזקוקים לפיענוח. פעמים רבות היכולת לפענח   הם , דימוייםה

היה י (,  שאינו בא מהקוגניציה  , כזה  יענוח של תחושה מורגשת פ ל)הכוונה  

מנסיוני,   .לשאת את המסר או את התובנות תלוי ביכולת של המתמקד 

גם בשל שכבת ההגנה רק כשיש בשלות פנימית לכך.    מסירה'  ההתמקדות

    כך אני בעדה.  
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  שהבאתי את דרך הווינאטות  ,במעט בנוסף אני מקווה שניתן היה לחוש 

   י. תהליך ההתמקדותה אופי 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 סיכום 

 

הם   . רבים מרכיבים ו  נושאים משלבים בתוכם לימודי שפת האכילה 

העשרה ,  , י ומחקר י רפוא מידע   השקפת עולם,, פילוסופיה מכילים: 

  אלה . כל וכלים להתערבות טיפולית   ותפסיכולוגי   תאוריות, התנסות

אלא  ,  עניין קוגניטיבירק  עבורי   היתה לכזו שלא , פכו את חווית הלמידהה

  הרגשתיכך, מתוך  וסמויים כאחד.גלויים   ,רגשיים עמוק בנושאים געה נ

חיי  כלי משמעותי שהפך חלק מ שפת האכילה ל   בין צורך לעשות חיבור 

רציתי לבדוק כיצד  כלומר  "התמקדות". ה  המקצועיים והאישים:

  של שפת האכילה.  'ארגז הכלים'ללתרום,  העשויההתמקדות 
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באמצעות מיקוד תשומת   . פנימה היות בקשבל  מזמינה  "התמקדות"ה

בכוחה של   .'תוהמורגש ות התחוש'ו ומגע עם החוויה ףהלב לגו

עכורים  במקומות תקועים ו  החזיר תנועה ל קדם ריפוי,לההתמקדות 

את  . אותנו הלאה בחיינוולהניע   שינוי והתחדשות בתוכינו המבקשים 

והיא יכולה    פרופ' יוג'ין ג'נדלין ) אונ' שיקגו(ה"התמקדות" פיתח 

בעבודה זו   מלווה או בקבוצה.או בלי כדו שיח פנימי עם להתרחש 

התמקדות נסובה על נושאים של תפיסות גוף שבהן הדוגמאות הבאתי 

 את הפרקטיקהצת במקלחוש לקבל הצצה דרכן ניתן ויחסים עם האוכל. 

העמקתי והרחבתי את  בזכות העבודה . והמהות של מפגש התמקדותי

נחשפתי לספרים  ההתמקדות. ידיעותי הן בשפת האכילה והן לגבי 

כיצד הנושאים הקשורים  וכן היתה לי הזדמנות לבדוק   חדשים ולאתרים 

טרם  הם. יבאמצעות ההתמקדות עללשפת האכילה מקבלים ביטוי אישי 

ואני סקרנית ללמוד  בשפת האכילה  לעבוד באופן טיפולי  התחלתי

שמור   גם להתמקדותמתוך נסיוני, אני מאמינה שולהתנסות בהם אך 

           מקום משלה בשפת האכילה. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

 גרפיה בבליו

 

 

- הוצאת אור  כוחה של התמקדות. (.  1996אן וייזר קורנל. )  .1

 ם ע

ההתמקדות  מדריךמקווין. אן וייזר קורנל וברברה   .2

:  מהדורה אלקטרונית חלק ראשון.לתלמידים ולשותפים 

   (1019. )מנדלי מוכר הספרים ברשת

   םק. הוצאת מר התמקדות (. 1996יוג'ין ט ג'נדלין. ) .3

 

  4. Eugene T. Gendlin.(1996).Focusing-oriented 

psychotherapy. The Guilford Press ,N.Y.USA 

 

5.   Gendlin, E.T 2004. A Process Model, restricted circulation of 

the Focusing Institute of New York. USA 

 

https://focusing.org / 

 

10-first.com/blank-https://www.focusing 

 

https://focusing.co.il/?page_id=1013 

 

therapy.com-https://www.focusing / 

https://www.focusing-first.com/blank-10
https://focusing.co.il/?page_id=1013

