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 מבוא

בעבודה זו בחרנו להתבונן בשיח החברתי העוסק במשקל גופו של האדם, שיח שאי אפשר 

להימלט ממנו, שיח המכונן את זהותו של האדם. בחרנו להתמקד בהתמודדותם של גברים עם 

באופן מסורתי כבעיה נשית. ממחקרים עולה הנחשב  חוסר שביעות רצון ממראה גופם, נושא 

מהגברים מתמודדים בצורה זו או אחרת עם חוסר שביעות רצון מגופם, מדעה  %80שמעל 

(, אך נראה כי Burlew  &Shurts, 2013שלילית, רגשות שליליים ומחשבות שליליות לגבי גופם )

 ה ומבוכה.גברים פחות מדברים על הנושא ואף נמנעים לפנות לטיפול מתוך בוש

אנו רואות את העיסוק בגוף השמן, כבעיה חברתית הנוגעת לכלל האוכלוסייה, הן לנשים 

מעיד על תכונות אופי כעצלות  והן לגברים. הגוף השמן מסמן חולי וחוסר אסתטיקה ובנוסף 

,טיפשות ופגמים מוסריים, כמו חוסר שליטה והיעדר כוח רצון. גוף שמן הוא גוף פגום שיש לתקן. 

(. שמנופוביה, הפחד מפני הגוף 2008וף שמן הוא סימן לחוסר הלגיטימיות שלו עצמו )תירוש, ג

השמן, המובילה לאפליית אנשים בעלי גוף שמן, מופנית כלפי גברים ונשים כאחד וכופה עליהם 

 (.2012חיים בלתי הולמים ומזיקים לנפש" )זיו,  "תנאי 

ומה עיקשת, על סמך המודל בעבודה זו נמשיג את השיח סביב השמנה כטרא

(, תוך התייחסות לדימוי גוף גברי. בשלושת הפרקים הראשונים נציג 2012על פי זיו ) הריזומטי 

סקירה הספרותית. הפרק הראשון יעסוק בתופעת ה"שמנופוביה". נסקור את יחס החברה 

וק לשמנים ונתייחס לפרדיגמות שעצבו את השיח החברתי העוסק במשקל. הפרק השני יעס

בשינויים שחלו בתפיסת הגוף של גברים ובתפיסת העצמי. בפרק השלישי נציג את השפעת החברה 

על חוסר שביעות רצון מהגוף בקרב גברים. בפרק הרביעי נבחן את האופן בו השיח סביב השמנה 

מהווה טראומה עיקשת. נמקם אותה במסגרת המודל הריזומטי של טראומה ונדגים אותה דרך 

קרים בהם טיפלנו ודרך עדויות של גברים, אשר השתתפו בסדרת הטלוויזיה ניתוח של מ

. נסביר כיצד יחס החברה משפיע על תפיסת הגוף 8הדוקומנטרית "שמנופוביה", ששודרה בערוץ 

ותפיסת העצמי של גברים. נבחן אמונות ודעות קדומות לגבי משקל הגוף ונציג דרך טיפול חלופית, 

כו של אדם אינו תלוי במשקלו ומקדמת את התפיסה, שיש לכבד את המתבססת על העיקרון שער

 השונות הלגיטימית של אנשים בכל משקל ובכל גודל . בסוף העבודה נסכם את הדברים.
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 , הסטיגמות והדעות הקדומות ביחס לעודף משקליחס החברה לאנשים שמנים.  1

"זה דבר אחד שבן אדם אחד אומר לך שאתה לא נראה כמו השאר וזה דבר אחר שכולם 

תרזה או אולי עדיף אפילו שתמות, כי … מאודאומרים לך את זה. זה נחרט עמוק מאוד, מאוד, 

 מתוך הסדרה הדוקומנטרית שמנופוביה(. 29כאילו...מה נשאר בעצם?" )ליאור, בן 

( הוא מושג המתייחס לפחד וחרדה מהשמנה ומאנשים בעלי עודף fatphobia) שמנופוביה

אנשים בעלי  משקל. שמנופוביה גוררת יצירת סטיגמות וסטראוטיפים שליליים, המופנים כלפי

Cooper ) ומובילה ליחס מפלה בתחומי חיים רבים, דבר הפוגע בגופם ובנפשם  עודף משקל

סטיגמה היא תכונה המפחיתה בערך בעליה וכשהיא מוטבעת באדם היא מובילה לכך  (.  2010

 שנתנהג כלפיו כאילו אינו קיים. 

(. לא זו בלבד שהוא נתפס כלא אסתטי וכבעיה 2012הגוף השמן הוא אות קלון )תירוש 

אלא השומן נתפס כתכונה המפחיתה בערך בעליה. הגוף השמן מסמן פגמים באישיותו  רפואית,

של בעליו וזה נתפס כחסר משמעת, חסר שליטה, חסר כוח רצון , חסר מוטיבציה, עצלן ,לא 

  ולא מושך מינית.  אחראי, לא צייתן, חלש אופי, לא אינטליגנטי, מכוער 

התפיסה החברתית היא שהמשקל הוא בשליטתו ובאחריותו של האדם המנהל אורח 

שנה את אורח חייו, הוא ירזה או לפחות ימנע חיים הגורם להשמנה, אורח חיים המזיק לו. אם י

מהשמנה. אם הוא אינו מצליח לעמוד בקריטריונים, אזי הוא אינו רוצה מספיק לרזות, הוא מבצע 

או שהוא פשוט אדם  החלטות שגויות בחיים, הוא בוחר בחירות לא נכונות, אינו מתאמץ מספיק, 

óttir, Shuman, Davis and Tylka, Annunziato, Burgard, Daníelsdחלש אופי.)

Calogero,2014(  הסטיגמה של השמנה כה רווחת, עד שהיא נתפסת כמובנת מאליה ולכאורה אין

חיזוק במסרים המועברים במדיה, המגדירה את  סיבה להסביר או לבחון אותה. היא מקבלת 

ל אליו הנורמה החברתית והתרבותית בנוגע למראה הגוף ומשקלו, נורמה המסמנת רף של משק

McGuire, Gollust, Neumark-Eisenberg, Carlson-) צריך להגיע כדי להיות חלק מהחברה 

Sztainer, 2014 המסרים הללו מועברים באמצעות אמירות מפורשות וברורות, המעבירות מסר .)

שמקובל להעביר ביקורת על אנשים בגלל משקלם. מהאדם השמן מצופה שיקבל את האמירות 

ו ולא יגיב עליהן. עליו להבין כי הוא מטרה לגיטימית להצקה ולבריונות, שמטרתם שנזרקות לעבר

 להביא אותו לפעול בכדי לשנות את מצבו.

משקלו של האדם מגדיר ומודד את זהותו וערכו בעיני עצמו ובעיני החברה. האדם השמן מפנים 

מה מובילה לחוסר את הסטיגמה ומשוכנע שהוא ראוי ליחס הרע שהוא מקבל. הפנמה של הסטיג

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%A3_%D7%9E%D7%A9%D7%A7%D7%9C
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 ,Latner, Ebneterשביעות רצון מהגוף, לדימוי עצמי נמוך, לבעיות חברתיות ולהפרעות אכילה. )

O'Brien ,2012 ככל שאדם מפנים את הסטיגמות הקיימות בנוגע למשקל בחברה ומקשר אותן .)

ורה עם העצמי שלו, מתרחשת פגיעה נרחבת בכל ההיבטים של איכות החיים שלו. הפגיעה חמ

(. זאת ועוד, סטיגמות Latner, Durso, Mond ,2013יותר מהפגיעה מהמחלות הנלוות להשמנה )

בנוגע למשקל מחלחלות עמוק בקרב אנשים בכל טווחי המשקל, בין אם רזים ובין אם שמנים. גם 

אנשים רזים, בעלי משקל הנחשב תקין, רואים עצמם כבעלי משקל עודף ומפנימים את הסטיגמות 

(. אנשים בעודף Latner et.al, 2012ת הקדומות הכרוכות בהשתייכות לקבוצה זו )והדעו

חיים חיים של סבל והימנעות. הסטיגמה הפכה אותם לבעיה שצריך לפתור.  משקל 

קיימים כאנשים וקשה לחוש כלפיהם אמפתיה. הם פגיעים מאוד. הם נמנעים מבקשת  לא  ם ה

הם. הם נמנעים ממעקב, מבדיקות נחוצות, מביקורת סיוע רפואי ומקבלתו עד כדי סיכון חיי

רפואית. הם חשופים למצבים רגשיים כמו חרדה, דיכאון ודימוי גוף נמוך ובאופן זה מחמירים את 

בעיותיהם הרפואיות. הם אינם מקבלים את משקלם, רוויים כישלונות, תחושות כעס עצמי ואשם 

נמנעים  חווים איום על זהותם החברתית, ומנוהלים מתוך הסטיגמה שהם סיבת הכישלון. הם 

מלהכיר בני אדם אחרים, נמנעים מלרקוד, נמנעים מקניית בגדים, לעתים נמנעים מ"לחיות". הם 

פוחדים מהערות משפילות, שליליות ופוגעות ואינם יודעים לבקש ולקבל מענה לצרכים הרגשיים 

ילות גופנית, נגרם לחץ )סטרס( והפיזיים שלהם. מכאן מתפתחת אכילה לא בריאה ומיעוט בפע

 ואלה מעצימים את ההשמנה.  שפוגע בגוף 

מהאוכלוסייה בישראל, מכאן שלא צריך להיות מאוד  %70-אפליה על רקע משקל נוגעת ל

שמן כדי ליפול בקטגוריות המפלות. זו אפליה הפוגעת בכל הגילאים, הגדלים והמינים וקיימת 

 (. 2012מייצרת מציאות חברתית טראומטית מתמשכת )זיו, לכל אורך חייו של האדם. ככזו היא 

 Gumbleבשכיחותה של האפליה נגד האדם השמן ) %66הייתה עליה של  2005 -ו 1995 בין השנים 

and Carels, 2011 היא באה לידי ביטוי בהתייחסות מילולית עולבת כלפי האדם השמן, כמו .)

קנטור ושימוש בשמות פוגעניים ומגיעה עד כדי פגיעה פיזית. היא באה לידי ביטוי ביחס של הורים 

לילדיהם השמנים, במערכת החינוך, בשיח השווים, במניעת יחס שוויוני בקבלה לעבודה, בקידום 

, בחנויות הבגדים, בתקשורת, בייצוג של אנשים שמנים בתקשורת ובמתן בעבודה, במתן שירות

שירות רפואי. להיות אדם שמן מבטא כישלון מתמיד של חוסר יכולת של אדם להתגבר על עצמו 

(, ומשמעותו להיות לא ראוי. בגלל נוכחותו וניראותו של הגוף השמן אנו נוטים 2015)אזולאי, 

ך התכונות הסטראוטיפיות שאנו מייחסים לו, איננו רואים את לראות את האדם השמן רק דרך ס
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האישיות שמעבר למשקל, היא שקופה בעיננו. אנו רואים אדם שיש להאשים, לבייש ולהפחיד על 

 מנת שיהפוך רזה, שווה, שייך לחברה.

המדיניות החברתית והרפואית תורמת להתעצמותה של האפליה על רקע משקל. מאמצע 

ל תהליך מדיקליזציה של ההשמנה הנמשך עד היום. המנוע מאחורי התהליך מתחי 20-המאה ה

הם גורמים בעלי עניין כלכלי, המעוניינים להרחיב את גבולות המחלה כך שיותר אנשים יזדקקו 

לטיפול. הגוף השמן מתחיל להיתפס כמצב רפואי פתולוגי מסוכן, שיש להיאבק בו. נוסד תחום 

 -שורה לסימפטומים ומתחילים לפתח תרופות לטיפול בה. במחקר ההשמנה והיא מוגדרת כק

-( התקיים בICO". הקונגרס הבינלאומי הראשון להשמנה )Obesity Association"-קם ה 1967

החל פרסום רבעוני של העיתון הבין לאומי של השמנה  1977-מדינות וב 20-, עם משתתפים מ1974

(IJOבשנות ה .)-הוגדרה ההשמנה כמגיפה  1985-קר השמנה. בנוסד ארגון בינלאומי למח 80

עולמית, פצצת זמן שבסופו של דבר תכלה את הבריאות העולמית, תייצר מעמסה כלכלית ותשפיע 

 1991-הוכרזה ההשמנה כמחלה רשמית. וב 90-(. בשנות הCooper, 2010במיוחד על ילדים )

ועדת המומחים הראשונה של מוגש דו"ח מחקרי ראשון לו 1997-מוכרזת מגיפת השמנה עולמית. ב

(. איגודי מחקר ההשמנה הבינלאומיים מבססים את מעמדם WHOארגון הבריאות העולמי )

International Obesity Task -IOTFומתרחבים לכל העולם. נוסדים כתבי עת מקצועיים וארגון 

Force  אתר ששם לו למטרה לעורר את העולם מול משבר הבריאות ההולך וגדל, קרי ההשמנה( .

World obesity.org .) 

מתייחסת למשקל דרך הפרדיגמה הרפואית, על פיה יש להילחם  גם ממשלת ישראל 

בהשמנה ומובילה מדיניות המבקשת למגר את תופעת ההשמנה. ההשמנה נתפסת כאחד מגורמי 

 וכן לבעיות נפשיות שונות. )הצעת הסיכון העיקריים למחלות כרוניות קשות ולתמותה מוקדמת 

-" של משרד הבריאות היא "תכנית2020היוזמה "לעתיד בריא  (. 2009חוק של ח"כ מטלון ואדטו 

העל שלה הם לשפר את איכות החיים -אב לאומית למניעת חולי ולשיפור הבריאות, שיעדי

ולהאריך את תוחלת החיים של האוכלוסייה, תוך צמצום פערי הבריאות שבתוכה" , )אתר משרד 

לכך, האדם השמן מוגדר כנטל כלכלי על החברה. בתכנית נכתב: "השמנה פוגעת הבריאות(. מעבר 

באיכות החיים של הסובלים ממנה, אבל הנזק הוא גם לחברה כולה. מחיר ההשמנה למדינת 

מיליארד שקל בשנה בהוצאות בריאות והוצאות נוספת". )שם(. תת הועדה  6-ישראל מוערך בכ

א גזירה משמים" )שם(. וממליצה לפנות ולהתייעץ עם שעסקה בנושא קובעת ש"השמנה היא ל

רופא המשפחה, כדי לקבל ייעוץ שיאפשר לפתור את הבעיה. השלכותיה הבריאותיות השליליות 
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כל זאת כשידוע  האדם השמן, הנתפס כבעיה שיש לפתור.  של ההשמנה מצדיקות את אפליית 

ך, ידוע שכרגע אין פתרון אמיתי כיום, שמשקל אינו מדד לבריאות ואריכות ימים. ומעבר לכ

 שנים.  5מאלו המורידים משקל מעלים אותו תוך  %95לבעיית ההשמנה: 

המדיניות המדיקלית של מלחמה בהשמנה מעצימה את השמנופוביה, הסטיגמה 

והאפליה. סטיגמות בנוגע למשקל מחלחלות עמוק בקרב אנשים מכל טווחי המשקל, בין אם רזים 

ה אנשים רזים, בעלי משקל הנחשב תקין, רואים עצמם כבעלי משקל עודף ובין אם שמנים. הרב

 %24ומפנימים את הסטיגמות והדעות הקדומות הכרוכות בהשתייכות לקבוצה זו . בסקר שבוצע 

שנים ואף יותר מחייהם כדי להצליח ולהגיע  2מהגברים אמרו שהיו מוותרים על  %17-מהנשים ו

יות רזים, חלק מהנשים אף דיווחו כי הן בוחרות שלא להיכנס ולשמור על המשקל הרצוי להם ולה

 11להריון מתוך פחד להשמין. בנוסף, היו מי שסיפרו כי הם מעשנים סיגריות, למרות הסיכון 

 ( .Puhl  &Broenell 2003הבריאותי הגדול שכרוך בכך, בכדי להישאר רזים )

 

 יתדימוי הגוף הגברי תפיסת הגוף, העצמי והזהות הגבר. 2

והוא עסק בתופעות נוירולוגיות  1925בשנת  המונח דימוי גוף נטבע על ידי שילדר  

ופסיכולוגיות הקשורות לתמונת הגוף שאדם יוצר במוחו. תמונה המכילה תפיסות ועמדות לגבי 

החיצונית, לגבי גודלו וגבולותיו של הגוף, כמו גם אתר עליו ניתן להשליך רגשות,  הופעתו 

לבין התהליכים החברתיים. לא ניתן  משאלות ואמונות. קיימים יחסי גומלין מורכבים בין הגוף

להתעלם מהשפעתו של הגוף עצמו על הבניית הגבריות ויחד עם זאת, הגוף משתלב בתהליך 

( 2014על פי רוזנמן וקפלן ) (. 2009החברתי וככזה הוא אובייקט אפשרי להתערבות פוליטית )קונל 

תם הרבה מהמחקרים הגוף הגברי נחקר דרך פרדיגמה המבוססת על חוויה של נשים. לטענ

מבוססים על הכתיבה הפמיניסטית, שראתה בגוף זירה לניתוח יחסי הכוחות בין המינים. בשיח 

הפסיכולוגי על הגוף קיים הבדל בין נקודת מבט תוך אישית, השמה דגש על החוויה הפנימית של 

החפצה של ביטוי בתיאוריית ה אדם את גופו למבט חיצוני, המופנם ע"י האדם כפי שבאה לידי 

(. על פיה תאוריית ההחפצה, אדם Rosenmann&Kaplan,2014פרדריקסון ורוברטס )בתוך 

מאמץ את מבטו של האחר על גופו כחפץ הנתון לביקורת אסתטית. למרות שנראה ששיח זה מכוון 

כיום גם כלפי גברים, נראה כי הפרדיגמות, שמציבות את נקודת המבט הנשית במרכז, עלולות 

נו מלראות את האופנים השונים והמגוונים בהם גברים מבינים את גופם. קונל לחסום בעד

מסבירה כי יש גברויות רבות ושונות שמתקיימת ביניהן היררכיה. אמנם הסדר המגדרי מעדיף 

גם גברים וגם נשים לכודים בייצוג שלהם )בתוך הירש  גברים על פני נשים, אך כפי שציין בורדייה, 
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מציעים מסגרת של "אידאולוגיות גוף", אידאולוגיות המכתיבות  פלן )שם( (. רוזנמן וק2014

לגברים כיצד נראה ומתנהג הגבר האידאלי. הם המציגים את דימוי הגוף הגברי בהקשר רחב של 

שינויים תרבותיים באידיאולוגיות גבריות, ומבחינים בין שלוש אידאולוגיות גוף, שלושה 

ון את השיח הפסיכולוגי על הגוף הגברי. נסקור את דימוי הגוף אידאלים גבריים דרכם ניתן לבח

 הגברי דרך אידאולוגיות הגוף שהציעו רוזנמן וקפלן.

 גבריות מסורתית   2.1 

נחשב הגוף הגברי השמן כסמל  19-בימי הביניים ולמעשה עד תחילת המאה ה

של גבריות, לעושר ובריאות. בהדרגה חל שינוי בתפיסה ו"ערכו" ירד. הגדרה מובחנת 

להתפתח  הדרך בה גברים בתרבות המערבית טוענים כמגדירה את גבריותם, החלה 

( הגבריות 1996ומאז עברה תמורות ושינויים. לפי ג'ורג' מוסה ) 18-בשלהי המאה ה

האידאלית נתפסה כסמל להתחדשות אישית ולאומית וכהגדרה עצמית של החברה 

ג כשילוב הרמוני של תכונות גופניות וערכים, הוצ המודרנית. מודל הגבריות הבורגני, 

וכשומר הסדר החברתי הציבורי באופן פעיל ואקטיבי בעולם מודרני, בו החוקים 

והגבולות עדיין לא ברורים. הגבריות החדשה נתלתה במערכת תקנות ונורמות אשר 

הגדירה דפוסי מראה, התנהגות ומוסר נורמטיביים וכשהמודרניות איימה לטשטש את 

 הפרדה וההבחנה בין הנורמלי ללא נורמלי, בין הגברי לנשי, אוימה גם הגבריות.ה

הפיזיונומיה והאנתרופולוגיה, הפך המראה החיצוני מרכזי והחזיק  עם התפתחות מדעי 

משמעות סמלית. היופי הגברי הוגדר על פי סטנדרטים של יופי השאובים מן התרבות 

לי הוא גוף חסון, שרירי, בריא וקל תנועה. הוא היוונית והתרבות הקלאסית. הגוף האידא

מסמל את הצורך של החברה בסדר והתפתחות מחד, וערכים כשליטה עצמית ומתינות 

מאידך. הוא מוצב כדגם מולו נשפטים כל האחרים. גברים שגופם לא תאם את המודל 

ון, איום או צוענים( נחשבו נחותים. גופם חסר הצורה היה לכשעצמו סימן לניו )יהודים 

ומי שסבלו מהסטיגמה יכלו לנסות להתאים עצמם לאידאל או  על הסדר החברתי 

 להתנגד , אך לא יכלו להתחמק ממנה.

( רואים את תפיסת הגוף המסורתית כחסרת גוף ומקושרת 2014וקפלן ) רוזנמן  

להיגיון ותודעה. הגוף הגברי מייצג סטטוס גבוה, הימנעות מנשיות, איפוק רגשי, שליטה, 

משמעת, ערכים חומריים, כוח פיסי ואגרסיביות. הוא מסמל תכונות אישיות ועמדה 

יונלית, תפקודית הרואה בגוף אובייקט חברתית ופחות עיסוק בגוף עצמו. זו גישה פונקצ

בשימוש העצמי. נסמכת על האידאולוגיה של "הגוף כמכונה", הגוף הגברי נשפט לפי 

תפקודים והישגים פיזיים. עליו להיות עמיד, ממושמע ומתפקד מינית והוא נשאר ניטרלי 
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ברה ולא מורכב. זאת בניגוד לגוף הנשי, הזקוק לשיטור מתמיד, על מנת להתקיים בח

המתורבתת. הגוף הגברי הינו יעיל יותר מהגוף הנשי, שכן אינו עובר שינויים 

והוא עניין פרטי ולא ציבורי ולכן אינו עובר החפצה או הופך מושא לתשוקה.  הורמונליים 

נפש  על פי תפיסה זו, הנפש גוברת על הגוף שמהווה אובייקט מכני לסובייקט, לנפש. 

 הגוף שלו הוא משכן זמני. הגבר היא עצמאית וחיונית ו

תיאורית מודרניות מניחות שגבריות אמיתית נובעת מגופם של גברים, טבועה בו. 

בנים נולדים עם מידה מסוימת של גבריות מולדת, שתתפתח לזהות גברית באופן טבעי 

( מציינת שמטאפורת "הגוף 2009קונל ) (Phillips 2006'המוכתב ע"י הביולוגיה )

תיאוריות פוסט מודרניות מניחות, תפיסה זו של "גבריות טבעית". כמכונה" מחזקת 

החברה מבנה את המגדר על סמך ההבדלים שהתרבות היא שמשפיעה על זהות מגדרית. 

הביולוגיים, ומגדירה את הניראות הגברית. בורדייה מבחין בשתי מהויות הנטועות 

ומהות נשית פאסיבית. גברים בהבדלים הביולוגיים בין גברים ונשים, מהות גברית פעילה 

נדרשים לבסס ולהוכיח את גבריותם. הם צריכים להפגין אומץ גבורה וכוח. אי אפשר 

להפריד את התכונות האלה מהמראה הפיסי שלהם, אם כי בהקשרים חברתיים שונים 

 (.2014הם יכולים לבטא את כוחם בארגון וחשיבה. )בתוך הירש 

 .גית גוף מטרוסקסואליתאידיאולו -גבריות צרכנית   2.2 

בתקופות של מהפכים ושינויים בערכים חברתיים, הגדרות ישנות כבר לא עובדות 

(kimmel   בתוךPhilips 2006 עם השינויים התרבותיים שחלו בעולם, חלו שינויים .)

 Burlew  &Shurtsבתפיסת הזהות הגברית, השמה יותר דגש על מודל יופי גברי אידאלי )

( זהות גברית כבר לא נקבעת ע"י הבדלים 2014(. כפי שמציינים מקניל ופירמן )2013

ביולוגיים, היא מובנית חברתית. הגבולות המסורתיים הברורים של הגבריות מטשטשים 

בהשפעת המדיה ובהשפעת התפקוד החברתי. בעקבות השתלבותן של נשים בשוק 

דרך להשיג משאבים אלה העבודה, נוצר שינוי בחלוקת המשאבים הכלכליים וה

ובעקבותיוכך חל שינוי בתפקיד הגברי, משבר אפילו. כעת יש צורך בהגדרת "גבריות 

חדשה". גבריות צרכנית מציעה אידאולוגיה חדשה של גוף מטרוסקסואלי 

אורבני(. הגוף אינו רק "מכשיר" באמצעותו פועל העצמי הגברי, אלא גם -)הטרוסקסואלי

הביט בו ולשפוט אותו. הכלכלה החדשה עברה מיצרנות אובייקט אסתטי, שניתן ל

לצרכנות ובכך אתגרה את התפיסות הישנות של יצרנות כגברית וצרכנות כנשית. צרכנות 

הופכת ביטוי עיקרי של העצמי והיא מתועלת לצריכת סגנון חיים. הגבריות עצמה 
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ר ממותגת כסגנון חיים צרכני, בדומה למה שקרה לנשיות הרבה קודם. הגב

המטרוסקסואל ממשיך במרדף אחרי גוף פונקציונלי מסורתי, תחת חוקי אסתטיקה 

חדשים, המניעים את ההתעסקות בגוף. אידאל היופי הגברי הנוכחי הוא גוף מזומורפי 

גוף שהמראה שלו משקף  ( McNeil   &Firman 2014)   רזה ושרירי המשקף כוח ועוצמה 

, מבטאת חיבור של הגבר לצד הנשי שלו אידאולוגיה מסורתית. ההתעסקות במראה

ומשקפת את השינוי באידאולוגיה הגברית ונראה שיש דגש על גוף שרירי יותר בתגובה 

לטשטוש גבולות המגדר. בעולם בו משתנה כוחן של נשים, גברים יכולים להשתמש בגופם 

ות מגבר ככלי לזכות בהון חברתי,כך שגבר עם מראה רזה ושרירי עשוי לטעון ליותר גברי

(. בחברה בה הגוף הוא כה מרכזי, השמנה היא סטיגמה 2014שאינו כזה )רוזנמן וקפלן 

פיזית שהורסת את הזהות. הגוף הופך לבעל משמעות במונחים של הון חברתי שנצבר 

ומעיד על הבחירות הנכונות )דיאטה וכושר(שעושה הגבר המטפח את גופו ובכך מבחין 

ו רפואיים -שמן הנתפסים כשוברים את החוקים הביגברים בעלי גוף  בינו לבין 

&  Monaghanוהחברתיים, גברים שהיכולות האמיתיות שלהם אינן נלקחות בחשבון )

Hardy2009 תפיסה זו הפכה לתפיסה חוצה מעמדות, שכן היא מאפשרת לצרכנים .)

י "לקנות" מעמד גבוה יותר באמצעות טיפוח הגוף ופיתוח השרירים. ממחקרים עולה כ

לדור הצעיר וניתן לראות את המעבר הבין דורי מגבריות  התנהלות זו מתחברת יותר 

 מסורתית לגבריות צרכנית, המציגה ומציעה גבריות מלאכותית מושלמת.

 אידאולוגית גוף הוליסטית –לעצמה  גבריות מודעת   2.3

השינויים שהביאו לניסוח גבריות צרכנית הביאו במקביל להגדרה של גבריות 

מודעת לעצמה, בבסיסה ערכים של אותנטיות ומודעות עצמית השמה דגש על ביטוי 

עצמי, אוטונומיה, וחיפוש אחר חיים משמעותיים ומלאים. )רוזמן וקפלן 

(.קבוצות פעילים, המתנגדים לשיח המדיקלי על השמנה, הביאו להרחבת השיח 2014

נראה כי ישנה התפשטות על גבריות כך שיכלול מונחים כאינטימיות והבעת רגשות. 

של השיח התרפוייטי, המביא תפיסה של העצמי כפרויקט מתמשך, משמע, תהליכים 

של בניית זהות וראייה הוליסטית של העצמי. איפוק וחוסר רגישות, אשר מאפיינים 

את הגבריות המסורתית, הופכים כאן לפתולוגים ואילו מודעות עצמית, ורבליות 

ובה והבריאה לגבריות. נראה כי מודעות עצמית היא ורפלקטיביות, הם הדרך הט

הכלי העיקרי לצמיחה הגברית. יש פרידה מהתפיסה המסורתית של הגוף הגברי, בה 

הוא משמש רק ככלי וצעידה לעבר חווית הגוף כאתר להרמוניה פנימית, אותנטיות, 
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וכמקום לביטוי. התפיסה הזו מאתגרת את זו הצרכנית, בה הגוף הגברי הוא 

ובייקט שיש להפכו למושלם באופן מלאכותי, עבור העצמי ועבור אחרים.ההבנה א

להבין טוב יותר את יחס הגבר לגופו, עלינו לבחון את המניעים  היא שאם ברצוננו 

והמוטיבציות שמביאות לפעולות בהן הוא בוחר,. להתחקות אחר האידאולוגיה 

 והערכים המובילים ומנחים אותו.

 על חוסר שביעות רצון מהגוף בקרב גבריםהשפעת החברה   2.4

דימוי גוף הוא נושא מורכב הנוגע בתפיסות ועמדות של פרטים בנוגע לגופם, 

במיוחד לגבי הופעתם החיצונית ויש לו השפעה רבה בתחום התפקוד הפסיכולוגי כמו גם 

ס על איכות החיים. בניגוד לדעה הרווחת, גברים חווים חוסר שביעות רצון ומצוקה ביח

 (. Grogan 1999למשקלם, צורת גופם והופעתם החיצונית )

בבריסטול, אנגליה  UWEבאוניברסיטת  Center of Appearance  -בסקר שנעשה ב

גברים אנגלים בייחס לאופן  284( ופורסם באתר האוניברסיטה, נבדקו עמדות של 2012)

ע בשיח על הגוף מהגברים עסוקים באופן קבו %80.7בו הם רואים את גופם. נמצא ש 

שלהם או של חבריהם ושאינם מרוצים מהגבריות שלהם. המחקר מצא שגברים מדברים 

מהם אמרו שהיו  %25בעיקר על חוסר שביעות הרצון שלהם מ"בטן הבירה" שלהם. 

מקריבים שנה מחייהם לו היו משיגים את המשקל או המראה האידאלי. רובם לא היו 

היו רוצים  %62.9-היו רוצים ידיים שריריות יותר ו %62.8מרוצים ממסת השריר שלהם 

 Bodyחזה שרירי יותר. יותר ממחצית הגברים שהשתתפו במחקר אמרו ששיח על הגוף )

talk .מהנחקרים אמרו שהם  %95( משפיע עליהם באופן אישי, לרב בצורה שלילית

חרים אמרו שהם מתייחסים לגוף של גברים א %80-חשופים לשיח על הגוף במדיה וכ

בחדר הכושר. השיח הזה משפיע על הערך העצמי שלהם, הופך אותם מודעים יותר 

 לעצמם ובמקרים מסוימים מביא לכך שימנעו מללכת לחדר הכושר. 

מתמודדים עם חוסר שביעות רצון מהגוף, מדעה שלילית על עצמם או מחשבות  גברים 

( טוענת שלמידה בה גברים  1999Groganג'יין אוגדן )בתוך  ורגשות שליליים לגבי גופם. 

מרגישים טוב לגבי גופם, יש קשר לתחושת הערך העצמי. יחד עם זאת, גם כשאינם 

מרוצים מגופם הם אינם מתרגמים את חוסר שביעות הרצון לשינוי התנהגותי. הם לא 

(. הם נוטים להתאמן Burlew  &Shurt 2013נוטים להצהיר שיש להם בעיה בדימוי גוף )
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ת את צורת גופם, בלי להגדיר את צורת הגוף כמטרה. הם לא עושים דיאטה, כדי לשנו

 הנתפסת כפעולה נשית, שלא בהכרח תביא לגוף שרירי ונמנעים מלפנות לטיפול.

למדיה יש תפקיד משמעותי בעיצוב מושג הגבריות ובעיקר בעיצוב אידאל היופי 

מוני, ומאפשרת לנו להבין יש הטוענים שהמדיה מייצגת את האידאל הגברי ההג הגברי. 

מהי גבריות ומהי נשיות. אחרים טוענים שהמדיה מבטאת את השינויים בתפיסת 

(. המדיה משפיעה גם על החוויה של גברים את Neil  &Firman 2013הגבריות והנשיות )

 גופם. 

והעניין המיני של נשים הביא  ייצוגים של גוף גברי אידאלי במדיה הפכו שכיחים 

שיווק של גוף גברי. יחד עם זאת, נשים עדיין מוחפצות יותר מגברים ואילו לצמיחה ב

(. גברים שהפנימו את המודל Grogan 1999החפצתם של גברים לא מצמצמת את כוחם )

עלולים לבקר את גופם ולחוות חוסר שביעות רצון מחלקים בגופם או מגופם השלם. 

 -מוגדרים כהפרעות פסיכיאטריות בהמופעים הקיצוניים של חוסר שביעות רצון מהגוף 

DSM  ( )כמו דיסמורפיה והפרעות אכילה(Burlew  &Shurt 2013 גברים החיים .)

( מרגישים חובה 2014בחברה צרכנית, על פי "אידאולוגית גוף צרכנית" )רוזנמן וקפלן 

להתאים את המראה שלהם לאידאל המוצג במדיה: מודל רזה, שרירי, בכושר, צעיר, 

(. עם זאת, נראה שהם Burlew  &Shurt 2013וח בעצמו ונחשק מינית ))חזק, בט

מעוניינים במבנה גוף ממוצע, שאינו יוצא דופן והם נוטים להשוות עצמם לחבריהם 

המדיה מטפחת ויוצרת קהל גברי על ידי . (Grogan 1999)ולהידמות להם בגודל הגוף 

חיזוק התפיסה האסתטית של גוף גברי אתלטי. היא מובילה את הגבר לפעולות צריכה 

שכביכול מאפשרות לממש אידאל שכזה. קידום מודל גוף כזה מכוון את הגברים לראות 

בגוף דבר מרכזי בזהותם. בנוסף, בחברה בה מתקיימת מדיניות בריאות הנלחמת 

רפואיים. הגוף -ה, דימוי הגוף הגברי מעוצב באופן סמכותי על פי קריטריונים ביובהשמנ

השרירי אתלטי אינו רק אסתטי יותר, הוא נתפס כהוכחה לבריאות ובהתאמה, הגוף 

השמן, הנושא סטיגמה שלילית בפיזיות שלו, המסמל פגם באישיות, מסמל גם חולי. 

ה ומרגישים צורך להתאים את עצמם למה גברים הפוגשים את הסטיגמה, מופעלים על יד

שנחשב כנכון, או לתת דין וחשבון על גופם ועל הבחירות שלהם. אם אדם בוחר לא לשנות 

את מראה גופו הוא, למעשה, יגבש לעצמו זהות מסוימת, אשר תאפשר לו להרחיק עצמו 

. מהאיכויות הלא גבריות, המקושרות לגבר השמן ויפנה לערכים גבריים הגמוניים

(Monaghan  &Hardy2009 מחקר שנערך בקרב גברים לבנים בגילאי קולג' ומבוגרים .)
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, הראה כי הגברים המבוגרים, המתחברים יותר לתפקידים מסורתיים, אשר 50מעל גיל 

מתקשרים לביטחון עצמי ועצמאות, מביעים יותר שביעות רצון ממראה גופם. לעומת 

ומהדימוי הגברי שהיא מעבירה כאידאל אליו זאת הצעירים, המושפעים יותר מהמדיה 

 Peat, Peyerl, Ferraroהם משווים את עצמם, מביעים פחות שביעות רצון ממראה גופם )

 &Butler 1999 מחקר נוסף שהשווה בין גברים צעירים למבוגרים מצא כי גברים .)

ים פחות צעירים מושפעים יותר מהמדיה ומהערות מצד בני גילם ואילו המבוגרים מושפע

 (. McNeil   &Firman 2014מהמדיה ונוטים יותר להגיב להערות מצד בני זוגם וילדיהם )

כנאמר, גם לקשרים בין אישיים יש השפעה מעצבת על דימוי הגוף. נראה שלתגובות 

חברתיות לגבי מראה בילדות ובבגרות יש השפעה מעצבת על דימוי הגוף. להצקות, 

ת משמעותיות, בני משפחה וחברים יש השפעה מתמשכת ביקורת, והשוואות מצד דמויו

סטודנטים גברים ונשים נמצא קשר בין הערות  228על דימוי הגוף. במחקר בו השתתפו 

שליליות לגבי הגוף לערך עצמי נמוך וחרדה חברתית. אצל גברים ונשים כאחד דימוי גוף 

 ,Cashיות )שלילי כרוך בחוסר נוחות ודאגה ביחס לקבלה באינטראקציות חברת

Theriault  &Annis 2004 למרות שלא הוכיחו סיבתיות, כותבי המחקר מאמינים . )

שקשרים חברתיים מעצבים ומעוצבים ע"י חוויות של דימוי גוף. הצקה וביקורת לגבי 

המראה בילדות יכולים לפתח דפוסים של חוסר קבלה פיזית, אישית ובין אישית. אדם 

בצורה מוגזמת במראה כדי להגדיר את עצמו, יתכן ויסבול  עם דימוי גוף שלילי המשקיע

  מחרדה ביחסים, במיוחד ביחסים אינטימיים פיזיים ורגשיים. 

לסיכום, בחברה בה עברה ההשמנה מדיקליזציה והפכה מדד ומאפיין של 

, כמו גם תכונות אישיות. בחברה בה מתקיימת התפיסה ששינוי well being-בריאות ו

נע מחלות, ושינוי כזה הוא באחריותו של האדם השמן.בחברה בה המדיה, באורח חיים ימ

על כל ערוציה, מקדמת שיח הנאבק בהשמנה ובמקביל מציגה מודל גוף גברי רזה ושרירי 

 יש לצורת הגוף וגודלו מקום מרכזי בעיצוב הזהות הגברית.  -

בהיבטים הפרדיגמות החברתיות האלה מעצבות את השיח על ההשמנה, מתערבות 

אינטימיים של עצמיות, שאין זה לגיטימי שחברה תדרוש אותם כתנאי לקבלה והצלחה 

וכופות על אנשים שמנים תנאי חיים חברתיים בלתי הולמים ומזיקים  ( 2008)תירוש 

 (.2012לנפש )זיו 
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 כטראומה עיקשת ביטויה של הסטיגמה נגד האדם השמן .  4

(, מתאר את התגובה הנפשית 2012ו )טראומה עיקשת, מינוח אותו טבעה זי

הסובייקטיבית למצבים חברתיים של דיכוי ופעולתם על הנפש. המינוח פתח מרחב, בו ניתן לדבר 

על טראומות שהן תוצר של מצבים חברתיים ופוליטיים ולא רק של טראומות פרטניות של 

רוע קיצון בודד. ולא אי טראומה מתמשכתהאינדיבידואל. המילה 'עיקשת' מייצגת את היות ה

המודל הריזומטי, אותו מציעה זיו, מאפשר לראות מציאות חברתית כטראומה רחבה, הממשיכה 

 להתקיים בזמן הווה ולא כאירוע בדיד היוצא דופן במציאות הנורמלית.

השמנה, משקל, בריאות וחולי הפכו למילים השזורות זו בזו בלי יכולת להפריד ביניהן. 

, התפיסות לגבי הגוף הגברי ומראהו, עברו שינויים ומתפיסה אידאולוגית במקביל, במהלך השנים

גברית מסורתית חסרת גוף, על פיה הגוף הוא אובייקט מכני לסובייקט, המשמש את העצמי 

המאופיינת על ידי  ( , לתפיסה אידאולוגית גברית צרכנית 2014)רוזמנן וקפלן  בהיותו חזק ויעיל 

וב . מראה גוף מוגדר ומלאכותי המוצג, משווק במדיה, ומשמש מודל גוף מזומורפי, שרירי וחט

אליו הגבר שואף להגיע )שם(. אסתטיקת גוף זו מוטמעת באמצעות מדיקליזציה של השמנה 

והסחרה של כל ההיבטים בחיי הגברים. היא שוללת את ההשמנה והאדם השמן בממדים שטרם 

וממשיך  80-החמישים, התבסס בשנות ה היו. תהליך המדיקליזציה של ההשמנה החל בשנות

להתעצם עד היום, תוך שהוא מקבל חיזוק ע"י מדיניות המתייחסת להשמנה, ובכך לאדם השמן, 

כאל תופעה שיש למגרה, להילחם בה, בטענה של נזק בריאותי. כותרות כמו: "ניתוחים 

ע עלייה מדאיגה (. "על רק2018בחירה בו" )גלובס -בריאטריים: "לא לפחד מההליך, אלא מאי

בשיעור בעלי המשקל העודף התכנסה הוועדה לקידום מזון בריא, שמבקשת לעודד מעבר תזונה 

נכונה, גם באמצעות חקיקה ומיסוי. לא בטוח שבתעשיית המזון יאהבו את זה" )הארץ 

מדגימות את  ( ynet 2011"הממשלה אישרה: מלחמה חסרת תקדים במגיפת ההשמנה" ) ( 2016

הלגיטימציה שניתנה לחברה כולה לראות את האדם השמן כבעיה, כתופעה שיש להתנכר 

המגמות הללו, צמצמו את האדם בכלל ואת האדם השמן בפרט למראה גוף בלבד והשאירו  לה. 

את כולנו נתונים לשיפוט יומיומי, המבוסס בעיקר על מראה חיצוני, המייצג אוסף של תכונות 

וביות ושליליות בהתאמה. הסטיגמה של ההשמנה רידדה את כל אישיותם וייחודיותם, לכדי חי

 ממד אחד, אשר גובש ונבנה מתוך אינטרסים כלכליים והפך לא רק לנורמלי, אלא לצודק והכרחי.

הוויה של שמנים רוויה בטראומטיזציה יום יומית, גם אם לא עברו טראומת קיצון כאירוע של 

ביוש או בריונות, או שמצבם הנפשי אינו תואם להגדרות של הפרעות אכילה או דיסמורפיה 

. אדם שמן חשוף לביקורת, להערות עולבות ולאלימות מעצם גודלו. הוא חש DSM -המופיעות ב
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ון ממראהו ופוגש מצבים הגורמים למצוקה נפשית ולפגיעה בזהות בכלל ובזהות חוסר שביעות רצ

מעצם הגדרת חוסר  המגדרית בפרט. גברים שמנים עלולים לחוות גם פגיעה בזהותם הגברית 

שביעות רצון מהגוף כבעיה נשית, ונרחיב על כך בהמשך. לטענתו, השיח על השמנה הבא לידי 

ת אותה מטרייה של חוויות טראומטיות, אשר אינן נתפסות נכנס תח ביטוי ב"שמנופוביה" 

  ככאלה החורגות מטווח החוויה האנושית. 

ומופעלים על ידה. הם מרגישים צורך  גברים הפוגשים את הסטיגמה, מפנימים אותה 

(. הם מנסים להיענות לדרישה Monaghan &Hardey 2009)  להתאים עצמם למה שנתפס נכון 

אך זהו מצב  את גופם לייצוגים גבריים של גוף אידאלי, זו ה"נורמליות". החברתית ולהתאים 

הגורם למצוקה, שכן גברים שמנים נמצאים בחוויה מתמשכת של חוסר שביעות רצון ממשקלם, 

צורת גופם והופעתם, הבאה לידי ביטוי בסימפטומים כפגיעה בתחושת הערך העצמי והמסוגלות 

ה לטיפול בבעיה, המוגדרת ע"י החברה כבעיה הנשית. מתוך החברתית, כמו גם בהימנעות מפני

במסגרת   DSM-הכרה במצוקה, הוגדרו המופעים הקיצוניים של חוסר שביעות הרצון מהגוף ב

הגדרות של הפרעות אכילה )אנורקסיה, בולימיה, הפרעת אכילה לא מוגדרת ואכילה כפייתית( 

חוויה של אנשים שמנים ל"אירוע קיצון", והפרעות דיסמורפיה, אך בכך צמצמו, למעשה, את ה

להפרעה שאינה באשמת האדם השמן או באחריותו, הפרעה שניתן לטפל בה. כך גם התעלמו 

 DSM-לחלוטין מהקונטקסט החברתי בו מתקיימת הטראומה כמו גם מהאפליה. ההגדרות ב

ם שאינם מתייחסות רק למקרי קיצון, בעוד שהטראומה החברתית היא נחלתם של גברים רבי

מרגישים נוח בגופם. מצוקתם של אלה אינה נתפסת כמצוקה אלא כבעיה התנהגותית שיש לה 

השמנים נידחים על ידי החברה, אשר מנותבת לדחות את השמן, על ידי ממסד  פתרון פשוט.

המשתמש במדיקליזציה כדי להוביל תפיסה תרבותית של מראה גוף "נכון". היחס אל השמנים 

אוי ולא ככזה החורג מהנורמה ולפיכך קל לטשטש את היחס המפלה ולא לראות נתפס כנכון ור

 אותו כפי שהוא, כטראומה חברתית מתמשכת, כטראומה עיקשת.

תאוריית התפקידים, יש הגדרה אחת לגבריות: גבר לבן, עירוני, נשוי, הטרוסקסואלי, לפי 

שקל נכונים. כל מי שאינו תואם פרוטסטנטי, בעל חינוך של קולג', עובד במשרה מלאה ובגובה ומ

על פי תיאורית התפקידים של פלק  את ההגדרה באחד מהפרמטרים המגדרים אותה, נחשב נחות. 

הורים, מורים, אנשי בריאות, בני קבוצת הגיל ואחרים משמעותיים מטמיעים תכונות ותפקידים 

תקבעות תפיסות לגבי . כך ממגדריים תוך שהם כופים נורמות וכללי התנהגות על הילד המתפתח

. )בתוך אידאולוגיות גבריות מייצרות טראומהגבריות וכך נלמדים התפקידים הגבריים. לטענתו 

Philips 2016) ,הנורמות החברתיות המגדירות את הגבריות משפיעות על המחשבות .
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וההתנהגות. הן מעצבות את השיח החיצוני ובמקביל מייצרות קונפליקט פנימי בין  הרגשות 

  (.Latyon 2006הפרטי לציבורי, בין האישי לחברתי ובין פעולה לזהות )

גוף שמן מהווה הפרה של אידאולוגיה גברית מסורתית. הסטיגמה המגולמת בגופו הפגום, 

מנוגדת להתגלמות הנורמטיבית של צורה גברית נאותה ומנוגדת לתכונות כרציונליות ושליטה 

 (.naghanMo  &Hardey 2009המאפיינות את הגבריות המסורתית )

(: "בחטיבת ביניים זה כבר 8דבריו של נדב בסדרה "שמנופוביה" ממחישים זאת )ערוץ   

נהיה ברמה שכאילו הייתי שמן, שכבר היו אומרים לי תראה, יש לך ציצים, אתה צריך חזייה. אני 

בחיפה. משם זה זוכר בדיוק את המקום שאמרו לי את זה. במסדרון, קומה שניה בבניין הטנא 

כבר התחיל. ההבנה שאני יוצא מן הכלל, שאני שונה מאחרים. אני מרגיש פגוע ואני מרגיש סוג ב' 

למראית עין,  ואני אומר לעצמי למה אין לי משהו אחר, למה דווקא את זה אני קיבלתי? למה?"

ויות של חייו אינם בסכנה ממשית המאפיינת בטראומת קיצון. אך הוא מתנהל בעולם מתוך חו

 (. 2012חוסר שייכות,אשמה ובושה, הן אלה שנגישות לו יותר )זיו 

תפיסת האדם השמן כפגום, אשר אינו חי באמת עד אשר ירזה, הפכה לשיח "נורמלי" 

בחברה. היא הופנמה על ידו ולכן קל לפספס אותה כחוויה טראומתית, שכן היא נתפסת נכונה, 

( הפוגע בנפש. נדגים זאת 2012תי דכאני מתמשך )זיו הגיונית ומוצדקת. למעשה זהו מצב חבר

 בשני סיפורי מקרה.

ח' ונ' מטופלים ע"י אחת מכותבות העבודה במסגרת "מרכז שפת האכילה" בו מטפלים 

(. הגישה מניחה שאין היום פתרון HAESבשינוי התנהגויות אכילה בגישה מבוססת בריאות )

רזות לא זו בלבד שאינם מקדמים את האדם לטווח ארוך לבעיית ההשמנה, שהניסיונות ל

אינם נמדדים  לבריאות, הם פוגעים בו פיזית ונפשית ושבריאות ובוודאי אישיותו של אדם, 

בקילוגרמים. מטרת הטיפולים במרכז אינה לייצר אנושות רזה אלא חיים בריאים לכל האנשים 

 בכל הצורות והגדלים.)אתר שפת האכילה(.

וכיום הוא סטודנט  יו ואחיו הצעיר ממנו. שרת שירות צבאי מלא גר עם הור 24בן  ח', 

הוא הגיע לטיפול במרכז שפת האכילה, דרך רופא המשפחה שלו, זאת לאחר  לתואר ראשון. 

קילו ממשקלו. לדבריו הגיע כי: " אני לא מרגיש נוח עם עצמי... עם  20שהוריד בשנים האחרונות 

בבית ספר יסודי. כבר אז ניסו הוריו, כבדי משקל גם הם, המראה החיצוני". הוא התחיל להשמין 

לעשות 'משהו' עם ההשמנה. רק לפני הגיוס, כשהחליט בעצמו לשנות אורח חיים,  לשכנע אותו 

 ח' מתאר את עצמו כילד עדין וביישן מאוד. החל לרדת במשקל. 
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ה לקחו אירוע שקרה בהיותו תלמיד כתה ד'. חבריו לכת באחד המפגשים סיפר ח' על 

בעקבות האירוע נשאר בבית. לדבריו, ההורים  מקל, דקרו בבטנו וקראו לעברו קריאות גנאי 

והמורים הביעו את תמיכתם בו, הסתייגו מהתנהגות הילדים הבריונים, שהורחקו לתקופה קצרה 

חזר לבית  מבית הספר ו"ניסו להסביר לי שאני צריך לא להתייחס אליהם". אחרי חודש וחצי 

אך סרב ללבוש את חולצת בית הספר, אשר חשב כי גורמת לו להיראות יותר שמן. בית הספר 

הספר הסכים לכך. אירוע הבריונות החל, טופל והסתיים וח' חזר לבית הספר. ניתן להתייחס 

(. אנו 2012לאירוע כטראומת קיצון שהתרחשה בעבר ויש לה השפעה אלימה על הנפש" )זיו 

ית ממשיכה להתקיים בחייו של ח' . הבריונות שחווה מעולם לא טוענות כי הטראומה החברת

פסקה. ח' הפנים את הסטיגמה והיא פועלת כמעגל קסמים, כמשוב החוזר ומגביר את התהליך 

שהחל. בחוויה שלו החברה ממשיכה 'להציק לו'. הקטלוג של האדם השמן כפגום, מקטלג אותו 

לחמת בו. החברה שמדירה את השמנים, מדירה כפגום. המדיקליזציה הנלחמת במגפת ההשמנה, נ

(. ח' שמנהל 2012יומיים מתמשכים בזמן הווה )זיו -אותו ובעצם הוא נמצא תחת תנאי דיכוי יום

עכשיו "אורח חיים בריא" כפי שמצופה ממנו, שירד במשקל כפי שמבקשת הנורמה, מגלה 

מליצור קשרים, נמנע  מצוקה. הוא נמנע מלהתנסות בדברים חדשים, נמנע סימפטומים של 

מלהשמיע את קולו . מרגיש שאין לו מה לומר ו"מתקמצן במילים" כדבריו. הוא נמנע מלרצות 

להתנסות, במובנים רבים נמנע מלחיות. כשהמטפלת שואלת מה עומד מאחורי ההימנעות עונה ח' 

צב חדש, "אני נמנע מההרגשה הלא נעימה שמרגישים כשמישהו פוגע בך" נדמה שהוא מפרש כל מ

בעיקר סיטואציה חברתית חדשה כסכנה, כמצב בו הוא עלול להיפגע, כאילו חושש שהרגש 

המלווה את הפגיעה מאיים על קיום העצמי שלו. הוא ממשיך לחיות תחת משטר הרזון, חווה 

 נחיתות ובושה, מרגיש אשם בגופו ובמי שהוא. 

לפגישה עם דיאטנית  הוריו להגיע (. ביקש מ14, 18, גר עם הוריו ושתי אחיותיו )16נ' בן 

משום ש"אני מאבד שליטה על המשקל". "הוא רוצה לרזות" אמרה אמו למטפלת בפגישה 

מקדימה לביקורו ונ' עצמו אמר "רואים, אני אוהב לאכול" והוסיף: "בשביל זה אני פה. המצב לא 

ת הנורמה והוא לא משהו". נ' יודע בדיוק באיזה טווח משקל עליו להיות. הוא מכיר את הגדרו

נמצא בה. נ' הגיע לאחד המפגשים אחרי צו ראשון. הוא מצהיר שהמשקל ובעיית ראיה עומדים 

בינו לבין התפקיד הקרבי בו הוא חושק בצה"ל. את בעיית הראיה יפתור באמצעות ניתוח ונותרה 

פגש על לכן המשימה של לרזות את הקילוגרמים הדרושים עד לצו השני. המטפלת דברה ביתר המ

"סולם הרעב והשובע" ועל "אכילה קשובה" מתגייסת ומספקת לו במודע, או שלא במודע כלים 

( טוענת כי כיוון 2006)    מעשיים, שבוודאי מתפרשים על ידו ככלים שיביאו להרזיה. לייטון 

שמטפלים ומטופלים חולקים לרב את אותה תרבות, לעתים הם מושפעים, במודע או שלא במודע, 
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תן נורמות חברתיות. דבר זה גורם לכך שיחזקו בטיפול את אותן נורמות שיתכן והן שגרמו מאו

מלכתחילה לכאב הנפשי. נראה שהמטפלת אמנם מיומנת בזיהוי הנורמות החברתיות, הקשורות 

להשמנה והסטיגמה המתלווה אליה, אך כאשר מדובר בצבא, היא עיוורת לטראומה העיקשת 

החברתית לרזות. במקום -פק את הצורך של נ' ואת הדרישה הצבאיתומתגייסת שלא במודע לס

שתסייע לו לראות, שהדרישה שישנה את ממדי גופו לא זו בלבד שהיא מופרכת, כי בפועל עוד לא 

נמצאה דרך בדוקה להרזות אנשים, אלא שאין זה לגיטימי לדרוש שינוי כזה כתנאי לקבלה 

לו  והוא אינו אשם במשקלו.  נהגותו או באישיותו לתפקיד.חוסר היכולת לרזות אינו פגם בהת

פעלה כך, הייתה יכולה לאפשר לו להתמודד עם תחושת אובדן שהוא עלול לחוות במידה ומשקלו 

ימנע ממנו להגיע לתפקיד שכה רצה. במקום לעשות זאת ניסתה לספק פתרון שיתכן ויאפשר לו 

ימה את הדרישה הנורמטיבית להרזיה, לרזות. רק במבט רפלקטיבי שמה לב לכך, לדרך בה הפנ

כשהיא מחוזקת על ידי הסמכות הצבאית וכך, מבלי משים, תרמה להמשכיותה של הטראומה 

 העיקשת.

. החברה שאינה מוכנה להכיר בשונות אינה נראית לעיןהטראומה של האדם השמן 

מאחוריהם  מדיקלים,-הלגיטימית בגודל ובצורה בין בני אדם, מכתיבה על סמך נימוקים ביו

עומדים אינטרסים כלכליים, קריטריונים ברורים למראה יחיד, דגם אחיד של גוף גברי נכון 

ומקובל חברתית. האדם השמן מגלם בגופו סטיגמה גופנית המסמנת את אישיותו כפגומה 

(Monaghan &Hardey 2009 .אין כמעט דבר שכיח יותר, הנתפס כטבעי וראוי יותר מרזון .)

השיח המקדם "אורח חיים בריא" הופנם ומאפשר למדינה ולממסד הרפואי בפרט לפקח על 

אורחות החיים של האזרחים ומי שאינו עומד בקריטריונים מתויג אוטומטית כחריג ובלתי נחשק. 

הוא עצמו כסובייקט בעל ייחודיות , הופך לשקוף חריגותו מצדיקה את האפליה המופנית כנגדו. 

ונשאר רק "שמן". האדם השמן מפנים את השיח על השמנה, את ה"טראומה העיקשת" ומאמין 

כי אינו ראוי להיכלל בחברה. דימוי הגוף שלו נפגע וערכו העצמי יורד. הוא "מקבל" את האפליה 

אפילו עונש, על כישלונו האישי לעמוד המופנית כלפיו כנורמלית ואפילו צודקת, תוצאה, אולי 

בנורמות החברתיות. הוא יכול אפילו לראות בה "ביקורת בונה" שתעזור לו להשתנות. המציאות 

החברתית הזו כה נורמלית עד שכמעט ולא מדברים עליה. ובהעדר שיח אחר נוצר מיסוד של 

ד, של האדם השמן, ולא של הדיכוי החברתי שהופך לנורמטיבי. הפתולוגיה הופכת להיות של היחי

החברה ובכך נפגעת תחושת העצמי שלו והוא מתנהל בעולם מתוך ביקורת עצמית בלתי פוסקת 

 ומתוך תחושות בושה ואשם.



19 

 

מתחיל להישמע שיח ביקורתי המנסה להגדיר מחדש את ההשמנה,  90-מסוף שנות ה

המתייחס להשמנה מדיקלי המצומצם למחלת/מגיפת ההשמנה, לשיח -להרחיב את השיח הביו

כנושא מורכב, המציע לראות במודל הרזון ובשיח הקיים בעיה חברתית ולא בעיה של גוף שמן 

(Cooper 2010 .)  רשת האינטרנט מספקת מרחב לשיח חיובי, נטול סטיגמה על השמנה.ניתן

לראות את השפעתו של השיח הזה. לדוגמה בשבוע האופנה בניו יורק בתחילת פברואר, ניראה 

צוג גדול יותר של דוגמניות במידות גדולות מהמידות המקובלות בתחום ושבוע האופנה בלונדון יי

נפתח במחאה של דוגמניות שקראו לאימוץ מודלים מגוונים של דוגמניות בעולם האופנה )הארץ 

אה שעדיין אין שינוי ממשי בנורמות והאפליה ממשיכה להתקיים באופנים ר(. למרות זאת, נ2018

 וסמויים ולפגוע באיכות חייהם של אנשים שמנים. גלויים

ניתן לראות את שקיפותה של הטראומה החברתית בסיפור המקרה של נ' ובעדותו של 

 (.8מיקיאגי בסדרה הדוקומנטרית "שמנופוביה )ערוץ 

בתשובה לשאלותיה של המטפלת לגבי יחס החברה אל נ' ואל גופו מספר נ' שבבית הספר 

לו בגלל שנחשב שמן. הוא מוסיף ומספר שבבית מעירים לו לפעמים על היסודי נהגו להציק 

משקלו, בעיקר "נכנסים לו לצלחת" שמים לב למה וכמה הוא אוכל. הוא אומר שההערות האלה 

יכולות לעזור לו לשלוט באכילה, ומוסיף באותה נשימה שייסורי מצפון גורמים לו לאכול פחות. 

ש חסר ביטחון, במיוחד בסיטואציות חברתיות. הוא מפחית הוא מוסיף שבגלל משקלו הוא מרגי

 בערך עצמו כאשר הוא מתאר את עצמו כחסר שליטה "במיוחד אל מול נחשי גומי".

נחיתות, בושה ואי שייכות. נראה שהוא חש  השיח עם נ' מאופיין בשתיקות רבות ניראה שנ' חווה 

הוא מתאר במילים ואת חלקן  התחושות (. חלק מ2012שבגופו השמן הוא אינו ראוי לאהבה )זיו 

את הנורמה  להחשיד  ומנסה  הוא פועל באמצעות השתיקה. המטפלת חווה בחדר צמצום ודלות, 

הוא אינו מוכן לקבל את ההסבר.מבחינתו  היופי הגברי כמקור למצוקתו,  החברתית, את מודל 

צמו, באכילה שלו, ירזה הבעיה היא עודף משקל, שהוא תוצאה של ההתנהגות שלו. כשישלוט בע

והבעיה תיפטר. כאשר מנסים לבחון את חוסר הביטחון אותו מתאר נ' במונחים של טראומה 

עיקשת מגלים שתנאי הדיכוי של האדם השמן מתקיימים ופועלים על נ'. לסביבתו ולמשפחתו 

שקלו, הקרובה מובן מאליו שעליו לשנות את גודלו וגם נ', שהפנים את הסטיגמה מרגיש אשם במ

בטוח שעליו לעשות שינוי, לגלות יותר שליטה עצמית ומשמעת וכך אולי לגלם בגופו תכונות 

גבריות מסורתיות ולהיפטר מהשומן המבייש. ברור לו שהרזיה היא הפתרון היחיד לתחושות הלא 

נוחות שהוא חווה, שזהו הפתרון הטבעי והנורמל,י שרק כשיהיה רזה יהיה מקובל חברתית 

ואנו שואלות את עצמנו האם רגשי הנחיתות,  יטחון. נ' מתאר צורך עז להצליח ויתמלא ב
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( הם המובילים אותו לבקר את עצמו 2009המאפיינים את האלימות הסמויה )בורדייה בתוך זיו 

 כל הזמן, או שפשוט אינו יכול להרשות לעצמו לחוות פגיעות בתחומים אחרים בחייו.

הדוקומנטרית "שמנופוביה": "פעם הזמנתי מסג'יסט הביתה. מיקיאגי מספר בסדרת הטלוויזיה 

הוא נכנס בדלת, מסתכל עלי ואומר לי:'אתה לא מיקיאגי? ' אני אומר לו 'כן' . הוא אומר 

קילו עודף משקל, זה לא שפתאום  20, 15לי:'יואו, מה עשית לעצמך?' ... אנחנו מדברים על איזה 

(. כישלונו 8הראיה שלו הייתה ראיה של מצורע" )ערוץ  קילו האלה. 20-קילו, אבל ה 200נהייתי 

במשימה גורם לתחושת עלבון צורבת ולפגיעה בתחושת הערך העצמי. מיקיאגי מודע לחוסר 

ההיגיון, לחוסר הצדק בדברים. למרות שנראה שהאירוע קרה בביתו במושב, הוא מייחס את 

י הגברי ושכל פעם כשהוא נמדד ההתנהגות העולבת לתל אביב המייצגת עבורו את מודל היופ

"העולם הוא לא הבועה התל אביבית הזאת, החמישים קילו עם  מולו, הוא חש אי נוחות. 

הסיגריה. וזה מוזר כי בכל פעם שאני מגיע לתל אביב קשה לי, כי זה מחזיר לי שדים של הנה 

'. הפרנויה המבטים, הנה אלה שרואים, הנה אלה שמסתכלים ואומרים 'יואו, מה נהיה ממנו

נמצאת בתל אביב". )שם(. בהמשך הוא ממשיך ואומר "אני נורא רוצה לא לשנוא את הגוף שלי 

ולצערי הרב אני לא מצליח לעשות את זה. מנטלית המסלול שלי יפה ונכון ובוגר ואינטליגנטי 

. כמו מאוד, אבל זה כאילו ככל שיש עליה ברמה המנטלית שלי, יש רגרסיה במובן הפיזיולוגי שלי"

 (. 2012ממחיש את הדיכוי שנטמע בגופו ופועל באופנים סמויים אבל אפקטיביים על העצמי )זיו 

כנאמר, המראה הגברי האידאלי מבטא אידאולוגיה וערכים המגדירים תפיסות שכיחות על 

גוף שמן מסמן גם התנגדות. גברים שמקבלים את עצמם שמנים, שאינם מנסים לגלם גבריות. 

ידאל היופי הגברי, שאינם שואפים לרזות יפתחו זהות התואמת את המציאות בגופם את א

 Monaghan)     החברתית במטרה להרחיק את עצמם מהסטיגמה המקושרת עם השמנה. 

&Hardey 2009 הם יפגינו בגופם השמן ובהתנהגותם התנגדות להתערבות, לפיקוח על .)

כמו גם חוסר אכפתיות, התנהגויות המרמזות התנהגויות הבריאות שלהם ועל סגנון החיים שלהם 

 (.Robertson 2007על התאמת העצמי לערכים גבריים מסורתיים כאוטונומיה ועצמאות )

לא היה לי  25(: "עד גיל 8איתי לוקץ', זמר, שחקן וקומיקאי, מעיד בתכנית שמנופוביה )ערוץ 

י רצוי, לכמה אני שווה, לכל ביטחון עצמי. הייתי צריך להבין מראש שלמשקל אין קשר לכמה אנ

הדברים האלה ואני בתור בן אדם שהרגיש כל כך נמוך לא הרשתי לעצמי להעמיד אף אחד 

במקום. החלטתי שאני איש חדש. הסוויץ' בראש קרה. זו הייתה הבעיה. בן אדם חייב להיות שלם 

ך הרבה מובנים עם עצמו ולדעת מה הוא שווה ולשפר את עצמו. אתה יכול לעבוד על עצמך בכל כ

שהם לא משקל. אין שום ספק שזה חיסרון בעולם שלנו, אבל אפשר להתמודד אתו". נראה שאכן 
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פיתח זהות התואמת את הזהות את המציאות החברתית במטרה להרחיק ממנו את הסטיגמה. 

הוא מעיד על עצמו שהוא "מלך", נהנה מהחיים, נמצא בזוגיות ארוכה... ברקע מתנגן "שיר 

, אותו כתב: "חושב עלייך ומפריע לי דבר אחד/מאז שנהיינו זוג את ממש הזנחת/ובשנה השמנה"

האחרונה את ממש השמנת/כן את ממש השמנת/זה שאני ואת ביחד/זה לא אומר שאת צריכה עוד 

צלחת/שלושה קינוחים תמיד לוקחת/ידיים למזנון החופשי שולחת/בבית הפנקייק תמיד 

לא נוכחת/אוכלת שוקולדים וגם שוכחת/שזה יורד לך ישר  אורחת/כשעושים ספורט אף פעם

  לתחת" 

 השיר שברקע מייצר סתירה עם הדברים שנאמרים. יתכן שבגופו הוא מביע התנגדות

לשיח על שמנים, שיח שהוא חלק ממנו. נראה שהוא מודע לפגיעתו של השיח הזה, אך פחות מכיר 

את העצמי הנושא את הסטיגמה הרחק ממנו, בעיקשותו, בנוכחותו המתמשכת בחייו. הוא מפצל 

באגרסיביות. הוא כבר לא סובל מהשיח הזה, זו בעיה של נשים. הוא מפצל מעצמו את חוויות 

הנחיתות, המלנכוליה והבושה ומשמין עוד ועוד. נדמה שגופו מדבר את הטראומה שאין לה מילים 

, לסטיגמה של הגוף השמן כמו גם לוקץ' נותן ביטוי בדבריו ובמילות השיר שכתב (. 2012)זיו 

לאידאולוגיה גבריות מסורתיות, המייחסת להבדל הביולוגי בין זכרים ונקבות משמעות חברתית. 

אידאולוגיה חסרת גוף המקושרת להגיון ותודע והוא מתאר את הפונקציונליות של גופו ואת 

הכיר באובדן של גילום  וגורם לנו לתהות האם הכאב שחווה קיבל הכרה? האם יתכן שלא הישגיו 

 גבריותו בגוף? 

מהמקרים שהוצגו, ניתן להבין כי השיח הרווח על השמנה ולאפליה הנגזרת ממנו, גורם 

הטיפול  למצוקה נפשית. זהו שיח מתמשך ומטובעת וככזה אין שפה המסמנת אותו כטראומה. 

תן לתת לטראומה במרכז "שפת האכילה" מכיר בשיח הזה כטראומה עיקשת ומייצר מרחב בו ני

(. מטופלים המגיעים 2012שם, להבין ולעבד אותה על מנת לאפשר התמודדות עם השפעותיה )זיו 

למרכז פונים אליו בניסיון למצוא פתרון ל"בעיית ההשמנה" שלהם, אותה ניסו לפתור פעמים 

פגם רבות. הם מחפשים דרך חדשה, פתרון שיעבוד. הם משוכנעים שהם אשמים בכישלונם כי יש 

באישיותם או כי אינם עושים מה שצריך. הם מניחים שיגלו בעזרת הטיפול את "הקסם" שיגרום 

להם לרזות. הם מגיעים לחדר עם מחשבה שיש להם בעיה המתבטאת בחוויות לא רצויות 

כרגשות, מחשבות, תחושות גופניות וכו', חוויות המאותתות שמשהו לא בסדר. ברגע שהחוויות 

ייעלמו, יוכלו לנהל חיים בריאים. הם יוכלו להשיג זאת כשיבינו את הגורמים השליליות האלה 

( כשיבינו מה בהתנהגותם מביא לזה 8לקושי, כשיבינו "למה דווקא אני?" כמו שאמר נדב )ערוץ 

זה לתפיסתם … שדווקא הם שמנים, חסרי ביטחון עצמי, חסרי ביטחון ביחסים בין אישיים

הם לעתים מביטים  הנדרש בהתנהגות ולשלוט באכילה ובמשקל.  יאפשר להם לעשות את השינוי
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במטפלת בתימהון כשהיא מטילה ספק בתועלת של הדרך הזו ומחויבים לציווי התרבותי המשמר 

את סבלם. היות והכללים מובנים בשפה והם בלתי נראים להם, הם ממשיכים לעשות עוד מאותו 

אינה במטופל אלא בשיח ושהשימוש שלו בשיח דבר. במפגשים, המטפלת מנסה להראות שהבעיה 

מייצר כאב פנימי המחלחל גם לעולם החיצוני. להראות לו אילו חיים הוא חי בתנאים תרבותיים 

 אלה, תנאים שהוא הפנים ומאמין להם, בהם.

ח' . הוא מביא לחדר שוב ושב מצבים בהם הוא מרגיש חסר שייכות  נחזור למקרה של 

וצה להיות חלק ולהרגיש שייך. עם זאת, כאשר המטפלת מפגישה אותו עם וביטחון, ניכר שהוא ר

מצדיק זאת  אפשרות שתוביל אותו, אולי, למקום הזה, נדמה כי הוא לוקח צעד אחורה. הוא 

בטענות שאינו רוצה לפעול בדרכים שיפגעו בערכיו או שהנושא שעלה אינו באמת מעורר בו עניין. 

פניה את החוויות הפרטיות בהן הוא מנסה לשלוט, אותן הוא מנסה מאיר ב נראה כי בדרך זו הוא 

לדכא ומהן הוא מנסה להימנע. ח' אומר כי אינו נוטה להתרגז או לריב עם אחרים. הוא מדבר 

בנימוס ומשתדל לא לחיות בקצוות, שכן חושש מאוד שלא ידע להבחין בין טוב לרע. נדמה שהוא 

ורתית הן במראהו והן בערכיו התואמים ערכי גבריות מנסה להתאים עצמו להגדרת גבריות מס

מסורתית. כיוון שהטראומה העיקשת שקופה, אין את מי להאשים והיא הופכת לפתולוגיה שלו 

ולחוויה עמוקה של נחיתות )שם(. ח' אינו מרגיש מספיק בטוח ביכולתו להבחין בין טוב לרע, שוב 

כי במקביל הוא מפעיל מנגנון של  ונראה לנו ושוב מרגיש עצמו נטע זר בסיטואציות חברתיות 

רציונליזציה, כמו ערכים וחוסר עניין, על מנת לתת מילים כלשהן שיספקו הסבר הגיוני לכך שהוא 

שנמצא במקום הזה. המטפלת מצידה, מנסה לתת מילים לטראומה העיקשת, לחשוף ולהחשיד 

"אני לא בעד עודף משקל, אבל עודף משקל בפני עצמו לא חייב  אותה בתוך החדר. היא אומרת לו:

להיות מחלה... אנחנו חיים בחברה קפיטליסטית שמשתמשת במודל הרזון כדי להרוויח כסף". 

בניסיון להטיל ספק בשיח המקובל שהטראומטיות שלו מוסווית בשגרתיותו. מנסה אולי להקל 

גיבה לדבריו של ח' ואומרת "אני חייבת מכובד האשמה המשתקת את ח'. במפגש אחר היא מ

לומר שגם אני, עד היום, מושפעת מהמסר החברתי שטוב יותר להיות רזה...החברה רוצה 

שאנשים יהיו בגודל מסוים. זה לא יכול לקרות". השימוש בשפה המתכתבת עם הטראומה 

לים, אך עצם העיקשת של ח', מעניקה עדות והכרה בטראומה. לא ברור עדיין אם ח' קשוב למי

העובדה שנוצר, במילותיה של זיו "מרחב של השלישי הפוליטי" בחדר, נפתח מקום גם לעיבוד 

 החוויה. 

הסטיגמה על שמנים נוגעת באנשים מכל הגילים, הגזעים והמינים ומלווה את האדם 

( החשיפה לשיח על השמנה, אותו המשגנו כטראומה עיקשת, 2015מראשית חייו ועד מותו )קלטר 

מתחיל כבר בגיל צעיר מאוד )קיימות עדויות ליחס מפלה כלפי ילדים כבר בגיל שלוש(. הוא נמצא 
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בכל מקום. הרזון הפך לערך שנכפה עלינו ומנהל את חיינו גורם לנו לקשור את זהותנו במשקל 

)שם(. במהלך העבודה ראינו שגם לגבריות יש מאפיינים טראומטיים עיקשים וגברים שמנים 

כפי שאומרת זיו  פעמיים" ונתפסים בעיני עצמם כפגומים בגלל גודלם ונחותים כגברים. "חשופים 

( "הטראומה העיקשת מתפתחת בהדרגתיות ולכן, בשלב בו כבר ערים לקיומה, היא 2012)

מושרשת ומפותחת ותהליך ההחלמה, או סילוקה של הטראומה, מצריך 'מהלך כירורגי מקיף'". 

בטראומה, מבקר אותה, מערער עליה ומתעמת מולה עשוי, ולו במידה אנו מאמינות ששיח המכיר 

מסוימת, לצמצם את השפעתן של הטראומות העיקשות ולאפשר קיומה של "גבריות מודעת 

( שיש בה דגש על ערכים של אותנטיות, ביטוי עצמי ואוטונומיה 2014לעצמה" )רוזנמן וקפלן 

 ש.ומאפשרת חיים משמעותיים ומלאים שיש בהם חופ

"חירותו של אדם מורכבת מדבר אחד בלבד, מכך שהוא מציית לחוקים טבעיים משום שהוא 

עצמו הכיר בהם ככאלה ולא משום שהם נכפו עליו על ידי גורם חיצוני כל שהוא אלוהי או אנושי, 

 קיבוצי או יחיד" מיכאיל בקונין

 

 056736887רונית קרן כץ  -סיכום

במצבים חברתיים בהם אנו פועלים באופן אוטומטי מתוך  במבט אחרבעבודה זו התבוננו 

הנורמות החברתיות בתוך טיפול ובכלל. בחרנו לבחון את השיח המלווה את ההשמנה ואת המפגש 

שלו עם דימוי הגוף ועם הזהות הגברית. נדמה היה שהנושא מצומצם, היות ויש מחקר נרחב 

אולם . נים את הנושא מנקודת מבט נשית, ונדמה שגם כאשר מדובר בגברים, בוחהעוסק בנשים

עלו עוד היבטים  מתוך הקריאה בחומרקיים חומר רב על זהויות גבריות.  ,שטעינולנו התברר 

מקום לתת עליהם את הדעת בעתיד, כמו למשל  שבחרנו להניח להם ויחד עם זה נראה שיש 

  המשמעות של "גבריות ישראלית" על נגזרותיה השונות. 

הפוליטי שזור  שפת האכילה וכמתנדבת בעמותת "אדם ומלואו", כמטפלת במרכז

הוא מהווה חלק בלתי נפרד ממנו ומניע אותו. אני מנסה להראות בחדר הטיפול איך  .בטיפול

"שפת הדיאטה" )כפי שהמשיגה איילת קלטר את השפה המנהלת את האכילה ואת הרגשות 

אחיזה במחשבותינו, איך היא מנהלת  כמו גם הסטיגמה של האדם השמן תפסה המלווים אותה(,

את התנהגותנו וגורמת לנו סבל. בטיפול אני נותנת מקום לכמיהה לרזון מחד ולאובדן חלום הרזון 

 מאידך, מעודדת את המטופל לקבל את המציאות ולכבד את השונות בגודל ובצורה בין בני האדם.

ודעות קדומות ביחס למשקל לכן הופתעתי מעצמי מאוד כאשר קיבלתי במבחן הבודק עמדות 

תוצאה שאמרה ש: "המידע מצביע על העדפה אוטומטית של אנשים רזים על פני אנשים שמנים". 
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יחד עם זאת הבנתי שהסטיגמה הזו טבועה עמוק בתוכי, נסתרת. אוחזת בי ואני אוחזת בה ואי 

  אפשר להעלים אותה. הכמיהה לרזות טבועה עמוק בתוכי, עמוק בתוכנו כחברה. 

ת האיר בפני את העובדה שגברויות נושאות גם הן סטיגמה ות הגברייוהעיסוק בזהו

יש בי העדפה אוטומטית לגבריות מסוימת, שמתי לב שוממושטרות ממש כמו אכילה ומשקל גוף. 

שמשפיעה על התנהלותי בתוך הטיפול. ההתבוננות הרפלקטיבית  העדפה שאני עיוורת אליה, 

ה והכרה שמצבים חברתיים נוספים, הנתפסים בעיני כמובנים בטיפול חידדה בי את ההבנ

השפעתם  יהם ואחרמאליהם גורמים לסבל, פוגעים בנפש ובזהות ועלי להמשיך ולחפש אחר

הדכאנית המתמשכת, זו שאי אפשר להעלים. מתוך מודעות ותשומת לב אני מאמינה שאוכל 

 בהם חופש. לעזור למטופלי לעשות שינוי שיאפשר להם לחיות חיים שיש

  

 028070506לביא סנדלר -נטע גור -סיכום 

את המונח שמנופוביה הכרתי לפני כחמש שנים, בעודי בהסבה לעבודה סוציאלית. פגשתי את 

רונית ולחיי נכנסו מילים חדשות, העוסקות באכילה, השמנה, בריא ולא בריא. בעיקר קיבלתי 

עות למראה גופי ולשביעות הרצון שלי ממנו. מילים לחוויות המעסיקות אותי, כמור רובנו, הנוג

כאמא לשתי בנות מתבגרות, שמחתי על כך והרגשתי שאני לומדת להרחיב את עולם המושגים של 

בעודי נושקת לגיל חמישים, הגוף שלי משתנה ואני רואה עד כמה  מראה גוף, המעסיק גם אותן. 

גישה שיש ביכולתי להניח למחשבות לא פשוט לי לקבל את השינויים הללו. עם זאת, אני כן מר

המטרידות אותי, יותר מבעבר. כך שאמנם השינויים שחלים בי רחוקים להיות תואמים למודל 

 הרזון הטמוע בחברתינו, אך ההתקדמות בגיל מאפשרת לי פתח למחוזות שבעבר היו סגורים בפני.

ם אני פוגשת אותה. כתיבת העבודה והעיסוק בטראומה עיקשת, הביאו לתהות על המקומות בה

אני מטפלת בילדים על הרצף האוטיסטי ומלווה את הוריהם. במהלך כתיבת העבודה, מחשבותיי 

נדדו להורים "שלי". חשבתי על הטראומה הקיצונית שעברו בהיוודע להם שילדם מאובחן על 

 הרצף האוטיסטי ועל השבר הנרקיסיסטי שבוודאי התלווה לכך. המפגשים עימם אינם פשוטים

שכן עולמם התהפך על פיו, אך ראיתי ביתר בירור כי אין זה נגמר כאן. איני מדברת על הקושי 

שבלגדל ילד מחוץ ל"נורמה" או על ההתלבטויות מה נכון ומהלא, איזה טיפולים לתת לו ואיך 

בכלל לגשת אליו. אני מדברת על החוויה של להיות הורה לילד עם צרכים מיוחדים. לפגוש יום יום 

החברה אשר רואה בילדם וגם בהם את החריגות, את היוצא מן הנורמה. אני שומעת עד כמה  את

המפגש עם החוץ הוא לא פעם טראומטי בפני עצמו. מבטים שנזרקים לעברם, כשילדם 'פוצח' 

בתנועות סטריאוטיפיות. תחושת האשמה שמלווה אותם, שהם אלה שאחראים להיותו אוטיסטי. 
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ראו באם באיראית למצבו האוטיסטי של הילד.אך גם היום כאשר נוגעים  בעבר הלא כל כך רחוק

שהתנהלות כזו או אחרת יכלה, אולי,  במימד הרגשי של אוטיזם, קשה להתנתק מרמיזות, על כך 

לשנות את פני הדברים. כמעט כולנו מעדיפים להדיר את החריגות מחיינו ולהאמין שאנחנו לא שם 

עבודה, אני מאמינה כי גם ההורים 'שלי' חווים טראומה עיקשת , ולנו זה לא יקרה. בעקבות ה

טראומה המתמשכת יום יום בחייהם. איני בטוחה כי תובנה זו תקל עלי בחדר, כמטפלת. אני 

כי העובדה שהטראומה רחוקה מלהסתיים, מכריחה אותי להחזיק עוד ועוד תקווה עבור  חשה 

את הרעיון במיינד שלי, עד שירצו לגעת בו, אולי  ההורים. בכל זאת, אולי עצם העובדה שאחזיק

והיומיומיים ,  רק זה, מספיק בשביל לאפשר,גם לי וגם להם, להמשיך ולעסוק בפרטים הקטנים 

 המאוד מורכבים בחייהם.
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