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 :תקציר
 מפגשים בני שעה כל אחד. במשך חמישה מדריכות. שלוש נערות, מלוות בשבע 

הסדנה הוצגה כקבוצה טיפולית  ,אך מול הבנות ,הנושא שנבחר היה הקניית "שפת האכילה"

דינמית ביצירה והבעה. נושא האוכל לא הודגש בכוונה תחילה. המפגשים העלו תכנים סוערים 

ו לשיח חדש ומרענן ומורכבים, קידמו מאוד את תכניות הטיפול הפרטניות של הבנות, והביא

 במכון כולו. שיח שאפשר לי להכניס את "שפת האכילה" למפגשי הצוות וכך לשאר המטופלים.

 

 

 :מבוא
מתוך סימן שאלה גדול שנוצר במקום החיבור המסתורי  י את מסעי המתואר בעבודה זוהתחלת

בין גופי לנפשי. גדולים וחכמים ממני התבוננו בנקודה הזו משתאים, מבולבלים. אני, שפגשתי בה 

 .כאחת הרגשתי שאני חייבת לעצמי בדיקה מעמיקה. מקצועית ואישית ,בתוכי

הנני מרים את "ישעיהו ליבוביץ הגדיר את ה"בעיה הפסיכופיסית" כבלתי ניתנת לפתרון מטבעה: 

ידי בעקבות רצוני לעשות כן וסיבת הרמת היד היא רצוני. אך אם מאפרה מתרוממת, לא אוכל 

הקשר בין האקט הפיזי של הרמת היד לרצון הפסיכי נעלם ... להגיד כי הדבר נעשה בעקבות רצוני

 הפסיכופיסית. ישעיהו הבעיה יסודות: ומוח " )נפשמיותיניתן לביטוי בקטגוריות ביוכואינו 

 (2005המאוחד,  הקיבוץ והוצאת בירושלים ליר ון ליבוביץ, מכון

גם אפלטון בקשר הנעלם הזה. אפלטון קשר את עסק שנים לפנה"ס הנוצרית,  400-הרבה לפניו, כ

בסופו של אותי  .מצא בו את אלוהים , ליבוביץ'האידאותהפלא שבחיבור בין הגוף לנפש לעולם 

אישי. שנים עבדתי עם הפן הממקצועית והן מבחינה הביאה הדילמה להתמקדות בנפש. הן  ,דבר

ומהעיסוק בגופי ברחתי כמו  ,אנשים ורגשות. האמנות שימשה בשבילי כלי ומיכל לביטוי רגשי

גם מטופלים שהביאו לחדר הטיפול תכנים פיזיולוגיים מיקדתי בנחישות בתהליכים  מאש.

  חסתי את כאביהם לפסיכוסומטיה ודומיה.יהרגשיים וי

יתה נושא רגיש ומורכב וליוותה כמובן את התפתחותי כמטפלת, ימערכת היחסים שלי עם אמי ה

ות במחלתה ארוכת השנים מא וכאשה. רק לאחר מותה יכולתי לפתוח את עצמי להתבונניכא

ולאפשר לעצמי, מתוך הכאב והאובדן, לתת לגיטימציה גם להשפעה של החולי, המוות והגוף 

 .יהפצוע על נפשי ורגשותי

והטראומה  ,בשנים האחרונות התהליך הזה התעצם בעקבות התדרדרות מצבי הבריאותי שלי

ולהתחבר באופן חזק וברור יותר לגופי שלי כחלק  הפיזית הביאה אותי "לחצות את הקווים"

 מהעצמי שלי, לא פחות מהנפש.

פגשתי את "שפת האכילה" של אילת קלטר. מצאתי שפה שבה הצלחתי לדבר, מתוך החיבור הזה 

לבטא, קשר שלא היו לי מילים בשבילו קודם. האכילה הקשובה, המודעות לגוף, היכולת לשים 

האמונות, הרגשות, המחשבות והעמדות בלי לוותר עליהן, בלי לנסות בצד לרגע את כל מכלול 
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יתה זו ילהיפטר מהן או לפתור אותן. פשוט להקשיב לחלק הזה בי שהוזנח כל כך הרבה שנים. ה

  חוויה קסומה וחדשה בשבילי. חוויה של שלמות.

כתיאוריה מכוונת ( "המודל הסלוטוגני 1998בסקי, א. )נו)אצל אנטו גם הגישה הסלוטוגנית

והוויתור על הצורך "להבריא" פתחה בפני אוקיינוס של אפשרויות פרטיות ומול  בריאות"(

 מטופלים.

. הרגשתי שאני ”שפת האכילה”תוך כדי שנת הלימודים הלכה והתחזקה אצלי היכולת להשתמש ב

טיפול רגשות, תחושות ומודעות גופנית כחלק מה הופכת מיומנת יותר ויותר במענה המשלב

 הרגשי.

רגשיים שהעלו תכנים  20-15בו אני עובדת נוצר צורך לפתוח קבוצה לנערות בגילאי שבמכון 

מורכבים סביב נושאים כמו אכילה ודימוי גוף. החלטתי "לקפוץ למים" ולהציע להעביר לבנות 

 הללו סדנה ב"שפת האכילה". כך נולדה העבודה הזו. משם נבנו הרציונל והמטרות לסדנה.
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 רקע תיאורטי
 :שמהווה בסיס לסדנה שבניתי מחולק לשני תחומים עיקרייםהרקע התיאורטי 

 רקע חברתי וקונטקסט תרבותי:

 . הנפש בבריאות גוף דימוי המושג התפתחות .א

 נשים באמנות, גוף נשי בתרבות, אידאל היופי ומשטר הרזון, שמנופוביה.  .ב

 .נערותגיל הנעורים והשפעתו על דימוי גוף, בדגש על  .ג

 .הפרעות אכילה ועודף משקל .ד

 :כלים טיפוליים 

, : קשיבות, מיינדפולנסאמצעים לפיתוח דימוי גוף חיובי המשתלבים ב"שפת האכילה" .א

ACT. 

 .ציורי גוף ודמות אנושבעבודה עם דימוי גוף וקבלה עצמית. תרפיה באמנות  .ב

 .אצל נערות הקבוצה והשפעתה על תהליך טיפולי .ג

 

 

 :תרבותי וקונטקסט חברתי רקע

 :הנפש בבריאות גוף דימוי המושג התפתחות .א

"יפה"... הנו שם תואר בו אנו משתמשים לעיתים קרובות כדי להצביע על דבר מה שמוצא חן 

בעינינו..."יפה" הוא שם נרדף ל"טוב"... אנו נוטים להגדיר כ"טוב"... גם את מה שהיינו רוצים 

 (8היופי, מבוא, עמ' שיהיה לנו" )אומברטו אקו, תולדות 

. אנו  בימינוהאנלוגיה בין "יפה" ל"טוב" השפיעה מאוד על דימוי גוף לאורך כל התקופות ובעיקר 

( אבל מדגיש כמה השפיעה 12אקו אמנם טוען בספרו שיופי קשור לתקופה ותרבות )שם, עמ' 

האידאה שלה. תפיסה זו על החיים בכל תקופה ותקופה. היופי קשור לאידאות. לכל תקופה 

 ה כאחד: מכשאידאה מקדמת ומקדשת רזון, כמו בעידן שלנו, אז המשוואה פשוטה ואיו

 יפה=טוב= רזה

 ואז המשוואה ההפוכה  

 מכוער=רע=שמן

 מובנת מאליה וכך גם היחס לגוף השמן.
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היפה כולנו גדלנו על סיפור "סינדרלה", על ניצחון יופייה של לכלוכית על אחיותיה המכוערות. 

כבר בגיל הרך אנו מתוודעים אל חשיבות היופי והחן, ואל חיה ועוד אגדות ממחישות לנו איך וה

 הליכתם יד ביד עם תכונות כמו טוב לב, חוש צדק ואצילות נפש.

החל מן הילדות אנו חיים בחברה המחנכת לפעול על פי תפיסות והגדרות יופי. כולנו מבקשים 

מנו החברתי ועל מצבנו הנפשי. גם בעולמנו המתקדם לעמוד בהן, שכן אלו משפיעות על מיקו

והמתוחכם עדיין מהווה יופי הגוף בסיס מוצק להשגת כוח ועוצמה. סטייה מהנורמה החברתית 

אפליה והמקובלת מלווה בסטריאוטיפים שונים וגוררת אחריה לעג ודחייה בגילאים צעירים, 

יש לכך השפעה רבה על גיבוש הזהות  וריחוק בגילאים בוגרים יותר. בשלבים שונים של החיים

 העצמית.

החל מן הזמן הקדום אנו מוצאים בתרבויות שונות התייחסות לקשר בין גוף לנפש. דוגמאות 

בולטות לכך ניתן למצוא בתרבות היוונית, במזרח הרחוק, בשבטים אינדיאנים ובתרבות היהודית 

ההצמדה של המציאות הפסיכית למוח  (. רעיון(2005, )ש. (, אצל תאומים1997)שמעון, -)העצני

. הצמדה זו יצרה ((2005אצל תאומים, ש., ) (1982)הוא חידוש בתחום ההכרה האנושית )ליבוביץ, 

 את ההבנה כי מעבר לנוכחות הגופנית הפיזית, מתפתח בתוך המבנה הנפשי של האדם דימוי גופני.

א מהווה חלק אינטגרלי מתיאוריות דימוי הגוף הוא מושג שכיח בפסיכולוגיה ובפסיכיאטריה. הו

יש כלים רבים למדידתו ובשנים  .נכלל בגורמים ובסימפטומים פסיכופתולוגיים ואישיות

 מחקרית.הן קלינית ו , הןרבההאחרונות הוא מהווה מוקד להתעניינות 

אצל תאומים, ש.  ,(1923פרויד, )התייחסות לגוף מופיעה כבר אצל פרויד ואדלר. אמנם פרויד )

אינו משתמש ישירות במושג דימוי גוף, אך לפי תפיסתו משמש הגוף מקור ותשתית  ((2005)

לבניית האגו, והאגו הוא אגו גופני, מעין ייצוג מנטלי של שטח פני הגוף. ה"אני" של האדם הוא 

פי פרויד, ההתפתחות מתרחשת לאורך -בראש וראשונה "אני" של הגוף ומתפתח בזיקה אליו. על

ל שלב מאופיין על ידי התפתחות הקשורה לאזור ארוגני. בעקבות הפרעה, יכולה שלבים כשכ

 Adler ,(1950)אדלר ) גם הן על התפתחות האישיות והן על התפתחות דימוי הגוף. -להיות השפעה 

אינו משתמש ישירות במושג דימוי גוף, אך חלק מהנחותיו התיאורטיות (( 2005אצל תאומים, ש. )

ישיות קשור בהיבטים של דימוי הגוף. אדם החש נחות באספקט גופני מסוים, לגבי התפתחות הא

עשוי להכליל הרגשה זו בתפיסה העצמית שלו ויתכן שיחפש פיצוי לרגש הנחיתות בדרך של שימוש 

 מוגזם באיבר מסוים.

. אצל תאומים, ש Schilder (1950,)שילדר )יתה זו של יתרומה ייחודית לפיתוח מושג דימוי הגוף ה

שהיה הראשון שערך אינטגרציה בין ההתייחסויות הנוירולוגיות והפסיכולוגיות למושג  ((2005

דימוי הגוף. הוא תיאר את דימוי הגוף כייצוג מנטלי גמיש המתפתח ומשתנה במהלך הילדות. 

דימוי הגוף מושפע הן מההתפתחות הפיזית, הן מההתפתחות הקוגניטיבית והן מיחס הסביבה 

מרכזי בגישתו הוא בכך שדימוי הגוף כולל גם משאלות, עמדות רגשיות לגוף הילד. החידוש ה

מציין כי מגיל צעיר (( 2005אצל תאומים, ש. ) ,Lerner (1978)) לרנר ואינטראקציות עם אחרים.

הילד לומד לשים לב לתווים מסוימים של הגוף ולחשיבות שאחרים מייחסים להם, ובאופן זה 

 גופני האידיאלי והסטריאוטיפים לגביו.ה Self-מתעצבת הקונספציה של ה
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כיום, קיימת הסכמה בקרב מרבית החוקרים כי דימוי גוף הוא מבנה רב ממדי המתפתח בילדות 

אך ממשיך להשתנות לאורך החיים. דימוי הגוף השלם מורכב מכמה דימויי גוף הקשורים ביניהם. 

ון: ההופעה החיצונית, גודל הגוף, אלו כוללים תפיסות ועמדות לגבי אספקטים שונים של הגוף, כג

קיימת גם אבחנה בין שני מרכיבים  ((2005. )ש, תאומים אצל Fisher, (1985.))גבולות הגוף ועוד 

מתייחס לתפיסת האדם את  -. התפיסתי העמדתי והמרכיב התפיסתי המרכיבשל הדימוי הגופני: 

העמדתי מתייחס לעמדות רגשיות גופו, נרכש באמצעות תפיסה ויזואלית וסנסומוטורית. המרכיב 

 .)(2005תאומים, ש. )וקוגניטיביות של האדם כלפי הופעתו. )

. דימוי הגוף מסייע לעיצובו של דימוי הגוףלבין  הכוללהדימוי העצמי קיימת זיקת גומלין בין 

הדימוי העצמי הכולל, בעוד שהדימוי העצמי הכולל משפיע על הדרך בה חווה היחיד את גופו 

הדימוי העצמי המתייחס להערכת אדם את עצמו ככלל, מומשג על ידי  ((2005. )ש, םתאומי)

תיאורטיקנים שונים בצורות שונות. אחד האופנים לתיאור הדימוי העצמי הוא הצגתו כמבנה 

פיתח תיאוריה  ((2005. )ש, תאומים קולי ) .היררכי, כשדימוי הגוף הוא חלק ממבנה היררכי זה

", ולפיה הדימוי Looking glass selfימוי העצמי. תיאוריה זו נקראת "התפתחותית להבנת הד

בחייו,  דמויות משמעותיותהעצמי מתעצב על ידי משוב חברתי בהתאם לַמְרָאה שמציגים לאדם 

הפרט לומד לדמיין כיצד הסביבה רואה אותו ושופטת את פעולותיו קולי ובעיקר הוריו. על פי 

מלבד ההתייחסויות התיאורטיות לחשיבות  ירגיש בתגובה לכך.ומטרותיו וכיצד הוא עצמו 

הערך העצמי והאינטראקציה הסביבה החברתית, נמצאו גם עדויות מחקריות רבות לקשר שבין 

 . עם הסביבה

מציין כי פישר  היחס לגוף כולל גם מרכיב התנהגותי, שבו ניתן להתייחס לפן החברתי ולפן האישי.

 ((2005. )ש, )תאומים קשורות לביטחון עצמי ולמיומנויות חברתיות. עמדות חיוביות כלפי הגוף

עמדות שליליות כלפי הגוף קשורות לנסיגה חברתית, ביישנות ולבישת בגדים גדולים ורחבים. 

במקרים קיצוניים עמדות שליליות כלפי הגוף מביאות לנסיגה חברתית עד כדי הימנעות ממגע 

 .אצל תאומים רור שאנשים מגיבים בעוצמה למראה החיצוניניתן לומר באופן ב פיזי אינטימי.

זאת ועוד, המחקר מראה שאנשים נוטים להסכים לגבי הופעה אטרקטיבית והופעה שאינה 

התכונה שנחקרה הכי הרבה היא מידת  .במעריכים מעמים שוניםאטרקטיבית, גם כשמדובר 

 . ((2005. )ש, תאומיםהאטרקטיביות החיצונית )

שגילתה הפסיכולוגיה החברתית לפני למעלה משלושה עשורים, אנשים מניחים שמה אם כן, כפי 

 שיפה הוא טוב. בעלי אטרקטיביות זוכים להעדפה חברתית.

 .שמנופוביה, הרזון ומשטר היופי אידאל, בתרבות נשי גוף, באמנות נשים .ב

היופי הנשי עבר אומברטו אקו בספרו "אידאל היופי" מדגיש כי יופי הוא תלוי תרבות. אידאל 

אנה" -בערש התרבות האנושית ועד תנועת "פרו "תהפוכות חברתיות מאז ימי "ונוס מווילנדורף

שיצאה מחוץ לחוק בימים אלו אך היוותה גורם משמעותי בתצוגות האופנה של העשורים 

 האחרונים.
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אפליה על רקע משקל, המופנית כנגד " :"שמנופוביהמושג נוסף חשוב לדיון שעולה כאן הוא "

עודף משקל, על־פי רוב בעקבות תפישה סטראוטיפית של אנשים אלו, כניחנים אנשים בעלי 

כוח רצון ואופי חלש. האפליה  ,בתכונות נלוות שליליות כמו עצלנות, היעדר משמעת עצמית

פגיעה פיזית או  ,מתבטאת בהתייחסות מילולית עולבת, כמו קנטור, שימוש בשמות פוגעניים

האפליה על רקע  .ה, בקידום בעבודה, במתן שירות, וכדומהמניעת יחס שוויוני בקבלה לעבוד

משקל באה לידי ביטוי בכמעט כל הסקטורים: משפחתיים, חברתיים, אקדמיים בריאותיים 

 ילדים בקרב משקל רקע על אפליה בנושא לדיון מסמך הכנה( 2012קלטר, א. )) ."ותעסוקתיים

 נוער(. ובני

להבין איך התפתחה בימינו בעיה אמתית וקשה של מתוך השינויים החברתיים הללו קל 

התנהגויות אכילה פוגעניות בקרב נערות המוגדרות דווקא "נורמטיביות" וכמה גדול הצורך למגר 

 תופעות אלו למען בריאותנו הנפשית כחברה וכפרטים בתוכה.

 גוף דימוי על והשפעתו הנעורים לגי .ג

 נוער ובעיקרהרי שבני  היל שכבות האוכלוסיאם אמרנו שהשמנופוביה ומשטר הרזון פוגעים בכ

 , מושפעים פי כמה מהנושא, ומכאן הבחירה בקבוצת נערות לסדנא שלי.נוער בנות

" המשלב התמודדות עם דחפים מיניים פרטיים יקונפליקט האדיפאל"על פי פרויד, כל ילד נתקל ב

 מול הקשר ההדוק עדיין עם ההורים ולכן משתמש במנגנוני ההגנה:

 הערצת אנשים או רעיונות אחרים פרט להורים. התרוקנות מההתלהבות להורים -התקה  

Figure 1  ,ונוס מווילנדורף, וינה

המוזיאון להיסטוריה של האמנות, 
 לפנה"ס30האלף ה

Figure 2  תמונתTHINSPIRATION  מתוך

 NANA10הבלוגים של פרו אנה, 
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  כעס, מרד, זלזול, שנאה. מנגנון בעייתי מאוד כיוון שאין פורקן לליבידו.  -היפוך תגובה

קשות מאוד כמו מכות  תהצורך ממשיך והיפוך התגובה מקצין. מה שמביא להתנהגויו

 ובריחות.

  המתבגר ההורים כועסים עליו.מבחינת  -השלכה 

  םתופעת הרס עצמי. מביאה במצבי קיצון לתופעות לא בריאות כמו נרקיסיז -הפנמה 

  .הפרעת אכילה כשהיא מופנית כלפי הגוף או ,כשההפנמה היא כלפי נפשו של המתבגר

בתוך סערה כזו אכן מאוד קשה להכיל דימוי גוף חיובי וכשהחברה  (א"תשל–ט"תשכ)פרויד, ז. 

 .מסביב מעודדת דימוי גוף שונה משלו המצב רק מחמיר

הוסיף פן חברתי לקושי הפנימי שמתאר פרויד. המשימה העיקרית של גיל ההתבגרות  אריקסון

תחושת הכרות עקבית לגבי האני עצמי. עד גיל ההתבגרות הזהות היא חד  -זהותהיא פיתוח 

קשור מאוד לתפיסה של המתבגר שמה ממדית ואינה מורכבת כבגיל ההתבגרות. גיבוש הזהות 

ניסיונות לחפש זהות. לכן הסביבה  -הוא רואה עד עכשיו זו רק אופציה. מרד, הערצה וכו'ש

: זהות(. 1987. )א, אריקסון) והמסרים שלה כל כך משפיעים על מתבגרים והדימוי העצמי שלהם.

 .(ומשבר נעורים

 בדגש על ילדים ונוער משקל ועודף אכילה הפרעות .ד

. לנושא הרקע את(( 2010)אצל תאומים, ש. ) (2004) אפשטיין מסביר אכילה הפרעות על במאמרו

 תאוצה מקבל - אוכלים אנחנו וכמה יפים אנו כמה, רזים אנו כמה - החיצוני במראה העיסוק

. יותר גבוהה חיים רמת ובעלת יותר תחרותית חברה להיות הופכים שאנחנו ככל וגוברת הולכת

. ויותר יותר נפוצים אלו כל - מהירה להרזיה שונות שיטות, הגוף לעיצוב טכניקות, ספורט מועדוני

 בין התנגשות קיימת. מבעבר ומפתה משוכלל ובמרקם באריזות מוגש קונים שאנו המזון, במקביל

 ערוצי, העיתונים כל. ומושכים רזים להיראות הרצון לבין החיים ממנעמי ליהנות הרצון

 הזוכות של משקלן . לדגמה:והרזון היופי חשיבות את משדרים הפרסומת ומודעות הטלוויזיה

 נמצא הממוצע המשקל הכללית הישבאוכלוסי למרות זאת, מתמדת בירידה נמצא יופי בתחרויות

, הטלוויזיה בעידן כאשר, הרך מהגיל החל הילדים נחשפים זה חברתי לאקלים. עליה במגמת

 .לילדים במיוחד המשדרים בערוצים גם הללו החברתיים המסרים דריםומש והאינטרנט המחשב

 ידיתמ תכונה שנראית הוא משקל עודף כי מציינת(( 2010. )ש, תאומים אצל)( 2000) סדן ענבר

כפי . עמו הראשונה בפגישתנו אדם על יודעים שאנו הראשון הדבר הוא רבות ופעמים, לעין

 להם להקשיב, רזים אנשים יותר להעריך נוטים שאנו מראים מחקרים( 6שציינתי קודם, )עמוד 

 . עודף משקל לבעלי בהשוואה בחייהם ואושר הצלחה יותר להם לייחס וכן, דעתם את ולכבד

: שלהם הגוף לדימוי התייחסותם פי על, המשקל עודף בעלי האנשים את קבוצות לשתי לחלק ניתן

 בדרך. צעיר בגיל משקל מעודף סבלו שלא ואלה, בילדותם כבר משקל עודף בעלי שהיו אנשים

, לעומתם. עצמם של ריאלית יותר תפיסה בעלי הם(, 20 גיל לאחר) כבוגרים שהשמינו אלו, כלל

 . גופם את מוטעית תפיסה בבגרותם תופסים, הילדות בגיל מהשמנה שסבלו אנשים

 לעיתים משקל, עודף בעלי אנשים מתפתחות אצל, השמנה שוללת המודרנית שהחברה כיוון

 עצמי לדימוי לגרום עלולות אלה תחושות. שלהם המראה לגבי נוחות בלתי תחושות ,קרובות
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 עם ראשוניים במפגשים בטחון ולחוסר ובחייהם בגופם במתרחש שליטה חוסר של להרגשה, נמוך

 .אחרים

 מעט שלא כך, הפיסיים הנתונים לבין הגופני הדימוי בין אמתי קשר קיים תמיד לא חשוב לציין כי

 תקינה לא ותפיסה הגוף בדימוי עיוותים. כשמנים עצמם תופסים אשר רזים באנשים נתקלים אנו

 במראה העיסוק כי נראה. האכילה הפרעות של בבסיסן העומדים הם, הגופנית המציאות של

 רבים מחקרים נעשו שלא אף על. המבוגרים של הבלעדית נחלתם איננו, במשקל ובעיקר, החיצוני

 הפרעות, בגוף עיסוק של התופעה ומעמיקה הולכת האחרונות בשנים כי נראה, ילדים בקרב

 וקשים מבלבלים מסרים מעבירה המודרנית החברה. הרך הגיל מן כבר משקל ובעיות אכילה

 עם בנוח שלא חשים הילדים מרבית כי נראה מילדות כבר. ויפים רזים להיות, ציפייה היוצרים

 שלהורים נראה. העצמי בדימויים ופוגע שלהם העצמית ההערכה על משפיע והדבר גופם

 .אלו תהליכים של בהתפתחותם מפתח תפקיד ולמחנכים

 

 :כלים טיפוליים 

 .ACT ,מיינדפולנס, קשיבות: זו בגישה מטפלים המשמשים וכלים הסלוטוגני המודל .א

)מגמות,  הבריאות""המודל הסלוטוגני כתיאוריה מכוונת בקידום במאמרו אהרון אנטונובסקי 

התייחס למערכת בריאות הנפש ולתוכניות שהיא  (1998, אייר תשנ"ח, מאי 1-2כרך ל"ט מס' 

 צריכה להציע כדי לקדם בריאות בדרך יעילה יותר.

אינו תיאוריה המתמקדת ב"איך לשמור על אנשים שיהיו  , לדברי אנטונובסקי,המודל הסלוטוגני

מוד היתרונות והחסרונות של רעיונות ופעולות בתחומי בריאים", אלא תיאוריה הנובעת מלי

קידום הבריאות, המניעה, הריפוי והשיקום. זו תיאוריה על הבריאות של אותה מערכת מורכבת, 

 האדם.

סרון הבסיסי של הפרדיגמה הפתוגנית השלטת כיום הוא הסיווג הדיכוטומי של אנשים לאלה יהח

יה המערבית( יחלה כלשהי ולנותרים )שהם רוב האוכלוסשנכנעו באופן זמני, כרוני או סופני למ

סרון המרכזי השני של הפרדיגמה הפתוגנית הוא העיסוק הבלתי יהמצויים על חוף מבטחים. הח

הנחה שבמערכת האנושית )כבכל מערכת חיה( יש תוך נלאה בגורמי הסיכון, בפתוגנים. אם נצא מ

ם אנטרופיים בלתי נמנעים )שסופם מוות(, לקות טבועה מראש, שכל מערכת כזו נתונה לתהליכי

נגיע למערכת מושגית העשויה להוות בסיס תיאורטי המאפשר לקידום הבריאות להתעצב כישות 

שהסיווג של  ,עצמאית ובה בעת לשיתוף פעולה עם רפואה טיפולית ומונעת. אנטונובסקי טוען לכן

 "נוחות ואי נוחות".בריא/חולה איננו מתאים ובמקומו ניתן להשתמש במודל רציף 

יתרון הגישה הסלוטוגנית הוא בכך שהיא מכוונת את המחקר ואת העשייה להקיף את כל בני 

 בו הם נמצאים ולהתמקד בגורמי בריאות.שהאדם, בכל מקום על הרצף 

מוליכה אותם להתמקד בקטגוריה  ,האוריינטציה הפתוגנית של אלה העוסקים ברפואה מונעת

להתרכז בהפחתת גורמי הסיכון למחלה שאובחנה או להחמרתה. דיאגנוסטית ספציפית ו

ההתמחויות של הרפואה הטיפולית ידועות עוד יותר באופי הספציפי שלהן. האדם מזוהה עם 
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האוריינטציה הסלוטוגנית בניגוד לכך פונה לעבודה עם  המחלה וזו מקבלת את כל תשומת הלב.

 במחלה ספציפית.גם או ו/ים גם בגורמי הסיכון "קהילת אנשים" בעלי מאפיינים שונים המאופיינ

לסוגיה זו פן מוסרי. אנטונובסקי מאמין שאסור לזהות אדם אנושי, מורכב ועשיר בתכונות עם 

הפתוגנית  ציהחודית או כל תכונה ספציפית אחרת. הוא טוען כי האוריינטימחלה מסוימת, נכות י

מובילה את העוסקים בתחום לשכוח מורכבות זו כאשר גם מקרים קשים ודורשי התייחסות 

פתוגנית אינם חלק מן המציאות השגרתית של רוב המחלות הכרוניות. על המטפל להיות מאד 

 .לשכוח את האדם אשר לוקה במחלהשמפעילה המערכת, אמפתי ורגיש על מנת לעמוד בפני הלחץ 

אנטונובסקי תולה  את התנועה לעבר הקוטב הבריא של רצף נוחות/אי נוחות?ם כן אמה מסביר 

תחושת הקוהרנטיות פירושה תפיסה כללית של העולם, לפיה העולם, זאת בתחושת קוהרנטיות. 

על פני רצף, הוא מובן, נהיל )בר ניהול( ומשמעותי. חוזקה של תחושת הקוהרנטיות של אדם, 

מרכיבים אלו קרובים למושגי ההתמודדות:  ל בתנועה לכיוון בריאות.לדעתו, הוא גורם בעל משק

שאיפה לחיות, חוסן, יעילות עצמית, תושייה נלמדת ועוד. אך בניגוד למושגים כמו  -אופטימיזם 

 העצמה, מוקד שליטה פנימי, פתרון בעיות ועוד, הרי שתחושת הקוהרנטיות אינה תלוית תרבות.

נקבעת לדעת אנטונובסקי על ידי שלושה סוגי חוויות במהלך  עוצמתה של תחושת הקוהרנטיות

 :החיים

 קונסיסטנטיות. –. עקיבות 1 

 .. איזון בין עומס חסר לעומס יתר2 

 . שותפות בקבלת החלטות בעלות ערך חברתי.3 

אותו מציג אנטונובסקי, נוכל להתחבר בקלות למודלים שאם נמשיך את הקו הסלוטוגני 

מתאוריות מזרחיות לקידום בריאות, בראשם בחרתי להתייחס כאן המשתמשים בכלים 

 השתמשתי בקבוצה הנוכחית.שבהן ותרפיות לא מילוליות,  ACT, למיינדפולנס

היא סוג של תשומת לב שאפשר לפתח על ידי  ,(מודעות קשובה=  mindfulness) מיינדפולנס

בגישה  אימון ותרגול. זו מודעות לא שיפוטית, שמופנית באופן עקבי למה שקורה כאן ועכשיו.

זוהי טכניקה של מדיטציה. המאפשרת לנו להיות נוכחים ברגע, תשומת לב המזרחית לטיפול 

שלנו בצבעים שונים הנובעים מכוונת לרגע הנוכחי. ביום יום אנו צובעים את ראיית העולם 

מאפשר לנו להתבונן בראייה נקייה  mindfulnessהשימוש ב מהרגלים, תפיסות עולם, חוויות עבר.

. התרגול המתמשך מאפשר לנו לפתח יכולת זו ולהשתמש בה בכל רגע נתון ובכל המוטולא 

ככלי להתבונן פנימה  mindfulnessבטיפול רגשי אנו משתמשים ב סיטואציה נעימה או לא נעימה.

ברגשות ובמחשבות בלי לנסות ולשנות אותם ולאחר מכן לעבד אותם עד לשינוי והקלה במצבים 

הפעלה מכוונת של תשומת הלב, לרגע הנוכחי, וללא  —שלושת המרכיבים האלה  הרגשיים.

 הופכים את התרגול של מודעות קשובה לכלי רב עצמה. האימון כמובן אינו מטרה —שיפוטיות 

. המטרה היא לראות דברים בבהירות גדולה יותר, ברוח שלווה, וללמוד לעשות שינויים כשלעצמו

 אירועים בין מרווח לייצר מכוונת mindfulness נחוצים באופן יעיל ומועיל לעצמנו ולאחרים.

" חתול" המילה מן הפחד כי טוענת היא. שלהם המנטלי הייצוג או המחשבה לבין, בעולם ודברים
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 אשר( cognitive fusion" )קוגניטיבית הדבקה" של תוצר הינה מחתולים הפוחד אדם אצל

 לראות במקום, כמחשבות במחשבות להתבונן מציעה mindfulnessה שיטת. הסבל את מגדילה

 עצמה המציאות את בהן

ACT– קבלה ומחויבות, הוא טיפול אשר מטרתו היא להגביר את הגמישות הפסיכולוגית  טיפול

 ACT -ה שלנו כבני אדם, ובכך לאפשר לנו לחיות חיים מלאים ומשמעותיים יותר עבורנו.

להשגת גמישות פסיכולוגית ויכולת בחירה טובה יותר ומודעת  mindfulnessמשתמשת בכלים של 

 יותר בכל סיטואציה. 

קבלה של  : קבלה ומחויבות.ACT-שתי רגליים לאת השיטה באופן ממוקד:  הגילעד, מציגליאור 

כרונות, דימויים ובעצם ימה שקורה ברגע הנוכחי. קבלה של רגשות, מחשבות, תחושות, דחפים, ז

כל מה שעולה בתוכנו. כל אותם דברים ש'תופסים' אותנו, ולפעמים תופסים את כל התמונה, כמו 

מחויבות למה שחשוב לי בחיים. מחויבות לאדם שחשוב לי להיות. הערכים  ועמוק. אין מהיר-זום

שלי. גמישות. כמו שאפשר להאריך שריר על ידי מתיחה חוזרת ונשנית שלו. כך אפשר להעצים את 

( "שתי 2017)גילעד, ל. )פעם קצת.  -היכולת לפעול באופן שמחויב לכל אותם ערכים, פעם הרבה

 "(ACT-רגליים ל

 :הן mindfulness ללמד מכוונת בצורה המנסות העיקריות הטיפול תוכניות ארבעתולסיכום: 

• Mindfulness Based Stress Reduction –MBSR על המבוססת לחץ הפחתת 

mindfulness  

• Mindfulness Based Cognitive Therapy-MBCT על המבוסס קוגניטיבי טיפול 

mindfulness  

• Dialectical Behavior Therapy-DBT בהתנהגות דיאלקטי טיפול 

 Commitment and Acceptance Therapy. ACT ומחויבות בהשלמה טיפול •

 

 :אנוש דמות ציורי, עצמית וקבלה גוף דימוי עם בעבודה מילוליות לא תרפיות .ב

ציורים שנוצרו באופן ספונטני, בין כי  ,תרפיה באמנות נשענת על ההנחה שנחקרה פעמים אין ספור

 אם הם ריאליסטיים או מופשטים, בין אם נעשו במודע או לא במודע, מייצגים את הגוף. 

רגשי -: הציור מאפשר לנו לבטא בו בזמן את חווית הגוף הפנימיוי גוף הוא נושא מורכב מאודמדי

יחודית אשר דרכה ניתן לראות פיזי, ועשוי להוות מראה י-יחד עם אינפורמציה על הגוף הקונקרטי

 -במודע או שלא במודע  -את הגוף על כל סוגי דימוייו. ייחודו של הציור שהוא מאפשר למצייר 

את חווית הגוף הפנימי הדמיוני, ליצור מפגש ודיאלוג בין הגוף  תהליך היצירהבלבדוק ולראות 

 חיצוני לבין הגוף הפנימי, וכך להרגיע את החרדה.-הקונקרטי
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וויות הגוף השונות נוכל להבין הן באמצעות תוכן הציור והן באמצעות סגנונו והקומפוזיציה את ח

גם כשתוכנו מופשט. סוזאן באך, אנליטיקאית שחקרה את הנושא, כותבת שלא רק המצב  -שלו 

 על תסתכלו"(.2010אצל בוגין, מ. )(. Bach, 1990))המנטלי משתקף בציור, אלא גם המצב הגופני 

לדבריה, בציורים חופשיים מתבטאות המחלות דרך הצבעים (. "גוף כולו הוא, הזה הציור

 והצורות, ודרכם ניתן לראות מצב גופני עכשווי או טראומטי מן העבר, ואפילו מצב עתידי.

כך למשל, ציור שמאופיין בדחיסות ובכובד שונה מציור המאופיין בחופשיות ובקלילות. ניתן 

ום רב או מועט, האם גבולותיו עבים או דקים, האם הוא מפוזר או לבחון האם ציור תופס מק

 אינטגרטיבי. כל אלה יאפשרו לנו להבין את חוויית הגוף של המצייר.

(. 2010אצל בוגין, מ. ) (Milla, ,2000 2005, מלקיודי) )נפשי.-גם ביטוי בצבעים מאפיין מצב גופני

 ."(גוף כולו הוא, הזה הציור על תסתכלו"

באופן דומה, שינויים בסגנון הציור לאורך תהליך טיפולי משקפים שינויים פיזיים ונפשיים 

 ומבטאים גילוי של משהו חדש ואותנטי על העצמי. 

  .הנייר –מרכיב נוסף של הציור כמאפשר תהליך שינוי בהתייחסות לגוף, קשור במצע הציור 

את האופן שבו נעשה השינוי, למשל כאשר בציורים שבהם מופיעה דמות, ניתן לראות באופן ברור 

דמות קטנה הופכת לדמות גדולה או ההפך. גם תהליך של מעבר מציור קונקרטי לציור מופשט 

 יכול להיות משמעותי

השינויים בפרמטרים השונים בציור, אשר משפיעים על הדימוי העצמי ודימוי הגוף, מתרחשים 

המטפלת והמטופל. ויניקוט מציין את חשיבות  במהלך הטיפול, עם התפתחות הקשר והאמון בין

המבט המשתקף חזרה על ידי האחר כחוויה המאפשרת את תחושת ה"אני": "מהפנים הניבטים 

אלי )כמו פנים הניבטים במראה(, אני מקבל את הראיה שלה אני זקוק, וכך זוכה להכרה כבעל 

כך,  ("גוף כולו הוא, הזה הציור לע תסתכלו"(. 2010אצל בוגין, מ. ) (Winnicot, 1962))הוויה" 

מטופלים שחוו עצמם פעמים רבות כמי שלא ראו אותם, כמו אנשים רבים עם הפרעות אכילה, 

 מוצאים בציור דרך להיראות ולקבל הכרה.

 על תסתכלו". ((2010אצל בוגין, מ. ) (Milner, 1990))על פי מילנר בספרה "על אי היכולת לצייר" 

לא קיימת עין "נטו", כלומר אין מציאות אובייקטיבית. לא פחות חשוב " גוף כולו הוא, הזה הציור

מהקשר בין הציור לדימוי הגוף של המטופל עצמו, היא האפשרות לראות באמצעותו את הגוף 

 הדמיוני של האחר. 

 דימוי הגוף קשור לא רק לעולם הפנימי של המטופל, אלא גם לעולם התרבותי והחברתי. את

אם ניקח לדוגמה את היחס המסורתי לנשים שמאופיין על ידי הניגוד בין  להבין התופעה ניתן

. הפער בין דימוי חברתי הערצת הגוף הנשי והיכולת ללדת מחד לבין המעמד הנמוך שלהן מאידך

של אישה "גדולה" ובעלת כוח ובין אישה "קטנה", המפחדת מכוח, שופך אור על הרצון של נשים 

להסתיר או להבליט פרמטרים שונים בציור, המשקפים קונפליקט סביב  ,הביצירטיפול שעוברות 

 לל. דימוי עצמי, דימוי גוף, כוחות ומעמד האישה בחברה בכ
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 :נערות אצל טיפולי תהליך על והשפעתה הקבוצה .ג

 בבית נערות עם רגשית קבוצתית ואחרות )אצל פישמן, ע. "עבודההחוקרות גיליגן וסדרה פרידמן 

מתארות מתוך המחקר והפרקטיקה שלהן תופעות התבגרות שמאפיינות נערות  )((2010הספר" 

בלבד בהן הנערות "מאבדות את קולן" בגלל תהליכים סוציולוגים ופסיכולוגיים ומפתחות אני 

חן  מזויף שמנותק מהצרכים הרגשיים והאחרים שלהן כדי להתאים את עצמן לחברה וכדי למצוא

  .בעיני המין השני

באופן כללי ניתן לומר שנערות מוצאות בקבוצה מקום שבו הן יכולות לשוחח בצורה כנה וגלויה 

נערות בדרך  .הזדמנות להבעה אישית ייחודיתומנצלות את העל נושאים שונים המעסיקים אותן, 

מפנימות את מצוקתן וכעסיהן ומפנות  הן כלל אינן מבטאות את מצוקותיהן בצורה גלויה לעין,

עם  טיפולית הספרות המקצועית העדכנית שעוסקת בהתערבות .עמים רבות כלפי עצמןאותם פ

 נשים ונערות, שמה דגש על גישות אלטרנטיביות לטיפול שעיקרן התבססות על מודלים של יחסים.

 התקשרות. 

אלא  על פי מודל זה המוטיבציה המרכזית של נשים לאורך החיים אינה נפרדות ואינדיווידואציה

 ביסוס תחושה חזקה של קשר. 

 ולפתח להתעצם, לצמוח כדי שוויוניים ויחסים הדדיות של יחסים למערכת זקוקות ונערות נשים

 . עצמי ערך תחושת

לכן, לטיפול בנערות חשובה סביבה אמפטית, מכבדת ומאפשרת לכל אחת ואחת להביע את 

 .דעותיה ורגשותיה ללא שיפוט או ביקורת

 יםים כיעילים ליצירת אווירה כזו הם עבודה קבוצתית במרחבים מגדריהאמצעים שמתואר

ויצירת קשר ב"גובה העיניים", שבאמצעותו יש הפחתה של תחושת האשמה והסטייה 

באופן כללי ניתן לומר שנערות מוצאות בקבוצה מקום שבו הן יכולות  .שבהתנהגויות המצוקה

 .המעסיקים אותן, הזדמנות להבעה אישית ייחודיתבצורה כנה וגלויה על נושאים שונים לדבר 

תפיסת הבריאות הפיזית והנפשית של הנערות שלילית יותר בהשוואה לזו של הנערים, הן מבחינת 

תפיסת דימוי הגוף שלהן )כדוגמת עד כמה הן חושבות שהן נראות טוב או שמנות/רזות מדי(, והן 

 ('ש, בטן וכד'( ונפשיים )מצב רוח רע, כעס וכדמבחינת תדירותם של סימפטומים פיזיים )כאבי רא

דימוי גוף ומיניות תוך  ,מחקרים מראים שנערות בגיל ההתבגרות עסוקות מאד בדימוי עצמי

השוואה של נערה את עצמה לחברותיה ב"קבוצת השווים". לפיכך הדגש בקבוצה הנערות הוא על 

ותובנות. דרך חווית הזולתנות נתינה, מתן תמיכה ועידוד, שיתוף בבעיות דומות, הצעות 

)אלטרואיזם( הנערות לומדות שיש להן מחויבות כלפי אלו שהן רוצות לקבל מהן ומרגישות 

נחוצות ומועילות. כשהנערות חורגות מעבר לעצמן, שהן מקשיבות ומנסות לעזור לאחרות, הן 

 .הערך העצמי שלהןאת פחות מתעסקות בעצמן ומחזקות את ביטחונן ו
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 :אלו קבוצתיות חוויות על בעיקר הדגשושם ה נערות עם בעבודה

  הקבוצה. ברגשותיה וחולקת אחרות לבין בינה הדמיון את רואה הנערה: אוניברסליות .1

 חוות הנערות רוב ".נחמה חצי-רבים צרת" אחרות במילים או אינטימיות מאפשרת

 רגשות אותן חולקות אחרות נערות שגם לדעת עליהן ומקל ייחודיות של מוגברת תחושה

 .זה גיל המאפיינים בלבול או

 במסגרת לברר" מעזות" הנערות הקבוצתי בתהליך - חינוכי פסיכו מרכיב: מידע הקניית .2

 שהן טעונות התנסויות או חששות וחושפות לתחושותיהן הנוגעות סוגיות הקבוצה

 .עוברות

. הדדית ובאחריות אמון בבניית התמקד העבודה בתחילת התהליך – קבוצתית לכידות .3

  שונים וטקסים קבוצתיות נורמות התגבשו

 על ונרחב רב מידע מקבלות והנערות פתוח משוב מעודדת הקבוצה – חברתית למידה .4

 שיטות הן מפתחות. מועיל באופן לאחרות להגיב לומדות הן. לקויה חברתית התנהגות

 לשרת בהכרח עתידים אלו כשרים. שיפוטיות להיות ונוטות פחות קונפליקטים ליישוב

 אינטליגנציה של היסוד אבני ואלו בעתיד החברתיים במגעיהן להן ולהועיל בעתיד אותן

 .רגשית
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 :רציונל
בעקבות הצורך לאפשר לבנות שיח אחר בנושאים קשים שעלו בכיתתן הסדנה בניתי את תכנית 

ילדים ונוער  ,בעידן המסכיםכיום, כמו דימוי גוף מעוות ושנוא, דימוי עצמי נמוך ושמנופוביה. 

נחשפים למסרים מסוכנים. הרזון מודגש כבעל ערך חברתי ואישי. היופי מוצג כהבטחה 

, מהמדיה אלינו האידאלית המשתקפת האישה של . דמותהלמקובלות ולהצלחה חברתית וכיו"ב

הגוף של  דימוי את ומעצבת משפיעה השווים ומחברת מהתקשורת, מהפרסום, מהעיתונות

לעבור איתן ו מציאותייםמסרים נכונים ו הןלהתייחס לנושא ולהעביר ל בסדנה ניסיתי .מתבגרות

. היה לי חשוב לבדוק איתן כאדםכל אחת מהן  של קבלה עצמית וראייה חיובית של תהליך יחד

שיש בנים ככשאנו לבד? כשאנו בכיתה/בקבוצה?  - איך משפיע עלינו המפגש עם עצמנושאלות כמו 

 ?עם אנשים זרים ?במקום ציבורי ?בסביבה

גוף ובמיניות, נושאים מושתקים ומשמעותיים לכל אחת ואחת מאתנו. סדנאות בגם עסקנו 

 ליצירת שינוי ולהעלאת מודעותשרות דיון ולמידה הדדית הן הדרך יעילה המאפ

 ולסביבתה., היוו שביל מכוון להתייחסות של כל נערה לעצמה, לגופה ”שפת האכילה“האוכל, או 

מערכת יחסים מורכבת עם אוכל. מקומו של האוכל בחיינו,  נערות מתבגרות מנהלות פעמים רבות

וכל מה שהבנות הביאו אכילה בהקשרים משפחתיים וחברתיים, אכילה ותזונה, צרכים תזונתיים 

בהקשר הזה נבחן דרך הפריזמה של שפה מאפשרת, משחררת מחוקים וכללים, שפה שמעודדת 

 .לגוף ולנפש הקשבה

רגשות ממחקרים מצאו רמות גבוהות של אי שביעות רצון מדימוי הגוף הנובעות ממחשבות ו

שליליים לגבי ההופעה החיצונית. אי שביעות רצון מהגוף ועיוות של דימוי הגוף עולים עם הגיל 

. ע, פישמן אצל( Grigg &  al1999 ))בעיקר בקרב נערות.ם, בגילאי ההתבגרות המוקד ושיאם

גם בנות הקבוצה ציינו פעמים רבות  (2008-2011" הספר בבית נערות עם רגשית קבוצתית עבודה"

מקומות קשים מול עצמן, תפיסת גוף מעוותת. נצפו בכתתן התנהגויות מסוכנות של השפלה 

 הדדית סביב לגוף, הרעבה ולעיתים אף הקאות וצומות.

המוצעות במחקרים. אחת האסטרטגיות הנפוצות לשיפור דימוי הגוף קיימות אסטרטגיות שונות 

 ומודעות עצמית. הידע שבחרתיהנה שימוש בפסיכולוגיה חינוכית המתבססת על שיפור ידע 

נרמול התנהגויות אכילה שנתפסו והיה על הנורמות המציאותיות בנושא בסדנה הזו, להקנות 

  ."כ"לא בריאות

סטריאוטיפים של נשים ה בדיקתרזון בחברה. אסטרטגיה נוספת הנה חינוך הקשור לאידיאל ה

 בדיונים על התמקדתיבנוסף,  ומגוון יותר. והיתרונות באימוץ דימוי גוף בריאוגברים בחברה 

 . אצלן בכיתה אסטרטגיות למניעת הלחץ החברתי לרזון

הנה עבודה על ההערכה העצמית. עליה בהערכה עצמית יכולה להגן מפני  שלישיתאסטרטגיה 

רבות  אי שביעות רצון מדימוי הגוף המוביל לעיתים קרובות להפרעות אכילה. התפתחות

 מהפעילויות התמקדו בהתייחסות חיובית לעצמן, לגופן ולשאר המשתתפות.

דואלים שכבר סובלים יביחשוב לציין כי אסטרטגיות אלו הן בעיקר מניעתיות ולא מטפלות באינד

שסובלות מהפרעת אכילה קיבלו כמובן ליווי פרטני בנות מדימוי גוף פגום והפרעות אכילה. 
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הפרעות אכילה ע"י מחקרים דיווחו על מניעת מחוץ לקבוצה. מצד שני  מותאם לצרכיהן

 "הספר בבית נערות עם רגשית קבוצתית עבודה" .ע, )פישמן העצמי. התפתחות הדימוי

רצון מהגוף, עיוות בדימוי פיתוח ההערכה העצמית מהווה פקטור מגן מפני אי שביעות  .((2010)

 לכן שיתפתי גם בנות אלו בקבוצה. הגוף, הפרעות באכילה ובעיות באכילה.

איזון עדין בין למניעת בעיות אכילה ודימוי גוף ירוד הנה  הדרכים שנמצאו יעילות במחקראחת 

ל סיונות לירידה במשקיאכילה נכונה ומאוזנת ופעילות גופנית מבלי לקדם נדרכים שמעודדות 

כניות למניעת השמנה עלולות לגרום בלא כוונה למודעות יתר לגבי משקל ת .diet-binge -ומעגל ה

 לאיבוד משקל בקרב ילדים ומתבגרים.מסוכנים  וניסיונותהגוף ולהעלות דאגות לגבי משקל 

לדוגמא, נמצא במס'  עלולות ליצור דווקא סוגסטיה הפוכה.למניעת הפרעות אכילה,  תכניות

לירידה י נשים צעירות אימצו הרגלי עישון לאחר שקיבלו מסר על האפקט הפוטנציאלי מחקרים כ

  בעקבות התנהגות זו. במשקל

פיתוח לעומתן להציג באור זוהר דיאטות, אידיאל רזון והפרעות אכילה.  עלולותכניות הימנעות ת

התפתחות של  -הערכה עצמית משפרת פקטורים אחרים הידועים בתרומתם לדימוי הגוף. לדוגמא

דימוי עצמי חיובי ותחושה חזקה של שווי עצמי יכולה לעזור לילדים ומתבגרים להפוך ליותר 

אידיאל גוף לא ריאליסטי הנפוץ מול עמידות יכולת שבעי רצון עם צורת גופם וגודלם ובעלי 

ילדים עם הערכה עצמית מפותחת יותר מסוגלים להתמודד עם בחינות, ביקורת, לחץ  במדיה.

אכילה. התפתחות של דימוי גוף חיובי אשר כולל  הפרעות במחקר להתפתחות שקשורים ,וחרדה

 קשת רחבה של אספקטים של ה" עצמי " יותר מאשר מראה חיצוני, יכול לעזור לילדים להעריך

לקבל את עצמם  .יםאחראצל  ותבמאפיינים שלהם וכן שונ ותהשונ את בצורה מציאותית יותר

לכן ביססתי את התוכנית על חיזוק הדימוי  שלמות.של הופחות לשאוף לחיפוש העקר  יותר

 העצמי וגישה חיובית לגוף.
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 :התוכנית מטרות

 חיובי בכיתה בעיקר מסביב לאכילה ודימוי גוףהמכבד והשיח חיזוק ה 

  פיתוחmindfulness  כל נערה אצללצרכים הפרטיים 

 העצמת המודעות העצמית 

 העצמת הקבלה העצמית 

  אכילה, גוף ומשקלשחרור ממוסכמות לא יעילות סביב 

 פיתוח שיח לא שיפוטי סביב אכילה, גוף ומשקל 

 נירמול התנהגויות אכילה קשובות ומודל גוף מציאותי 

 יכולת להכיל שונות בחברה ובתוכי 

  בסיסיים באכילה מודעת וקשובההקניית מושגי יסוד 

 .מודעות להשפעת השמנופוביה ומשטר הרזון בחברה מסביבנו על עצמנו 
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 אוכלוסיית היעד:
 -טיפולי -שייך לאגף המוכר שאינו רשמי במשרד החינוך )חרדי( ונותן מענה חינוכיש בצפון"ס בי

 קבוצות עיקריות בעלי צרכים מיוחדים משלוש 7-21בגילאי תעסוקתי לילדים  -לימודי

 פיגור קל 

 לקויות למידה 

 .הפרעות התנהגות וקשיים רגשיים 

בעלות הפרעות  (15-18בנות ששייכות לכיתה התיכונית )גילאי  7קבוצת התלמידות שנבחרה מנתה 

התנהגות ובעיות רגשיות. רובן באות מבתים מורכבים סוציאלית, כולן במעקב פסיכיאטרי 

מקצועיים בתחום כמו פסיכולוג בית הספר, עו"ס, רפ"ע ותרפיות  ומטופלות על ידי עוד גורמים

 שונות.

 –הקבוצה ניתנה להן כמענה נוסף לתוכן הספציפי שעלה בטיפולים הפרטניים ובכיתת הלימוד 

 אכילה לא מותאמת, דימוי גוף מעוות, שמנופוביה וכו'.

( הנמצאות איתן בקשר 18הצוות החינוכי של הקבוצה מורכב משתי בנות שרות צעירות גם הן )

"גם בנות 'רגילות'  –יומיומי. החלטנו לצרף אותן לקבוצה כמודלינג חיובי ומקום להעצמה אישית 

 מרגישות כמוני, עסוקות בנושאים כאלו".

מפגש המורה המחנכת נכנסה גם למפגשים במטרה לתווך להן את החומר במשך השבוע אחרי ה

בתוך המפגשים העלה הצוות החינוכי  ,שלהן. בנוסף ולהטמיע אותו בשיח היומיומיהקבוצתי 

 נושאים מהשטח לדיון בקבוצה.
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 :הסדנהמהלך 

setting: 
בו עבדו במטבח הטיפולי ששבוע, בימי ראשון, אחרי בוקר של תעסוקה אחת לנפגשתי עם הבנות 

האוכל והכינו אוכל לשאר התלמידים בבית הספר. הפגישות נקבעו לשעה זו מתוך ידיעה כי הכנת 

 תמיד עוררה אצל הבנות שאלות ודיון בנושאי המפגש.

לצדדים או חוברו במרכז המעגל הוסטו בה הן לומדות אך השולחנות שהמפגשים נערכו בכיתה 

 בהתאם לצורך במשטחי עבודה ליצירה או מרחב פתוח לדיון.

המכון, או בנות בשעת הפגישה הקפדנו לסגור את דלת הכיתה ולא לאפשר כניסה ויציאה של צוות 

 אחרות.

 כל מפגש נמשך שעה

הבנות, שמנוסות במפגשים טיפוליים, קיבלו בתחילת כל מפגש תזכורת לשיח מכבד, פתוח ורציני. 

מה שעלה במפגשים עם אנשים הן נתבקשו לשמור את הנאמר במפגשים לעצמן ולא לדבר על 

 .מחוץ לקבוצה

טויים והתרגילים שחוו גם בשאר השבוע ולשתף מצד שני עודדנו אותן לתרגל את ההתנסויות, הבי

 בחוויות האלו במפגש הבא.
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 תמונות של תוצרים וציטוטים נבחרים מסביב ליצירות:מהלך המפגשים, 
 : הכרות ותאום ציפיות1מפגש מס' 

הערות  מהלך זמן

 ועזרים

 פתיחה דק' 5

 מה שלומכן הבוקר? איך היה בתעסוקה? מה הכנתן?

מני מפגשים אחרים שהיו לי עם כל אחת מכן אבל אנחנו מכירות מכל 

 מפגשים בנושא גוף ורגשות 5היום אנחנו מתחילות יחד סדנה שתימשך 

 מ': את תעשי לנו דיאטה?

נ': אוף מה תלמדי אותנו איך לאכול בריא?? אנחנו כבר יודעות לא 

 לאכול ממתקים!!

 ה': אותי זה מלחיץ לדבר על אוכל!!!

ממש עכשיו אבל זה  שהעליתןכל הנושאים לא אמרתי שנדבר על  -

ורגשות. אנחנו נבדוק יחד מה  גוף מעניין שהם עולים בהקשר למילים

 עוד מעורר הנושא הזה אצלכן ומה מעניין אתכן בהקשר הזה.

ו': אותי לא מעניין כלום!!! אני לא צריכה דיאטה, אני לא שמנה, תעשי 

 סדנה רק לשמנות

 ןפ': גם אותי זה לא מעניי

 תכף נמשיך בשיחה שלנו. זה חשוב לי לשמוע מה הייתן רוצות. לפני כן-

אני מזכירה לכן שאנחנו מכבדים דברים שנאמרים בסדנאות, לא 

מעבירים אותם מחוץ לחדר הזה וגם בתוך החדר מתבטאים בכבוד 

אחת לשנייה. גם בנות השרות והמורה תמי כאן אתנו בסדנה וגם הן 

 .ר על סדנה נעימה מועילה ומכבדתכמובן יסייעו לנו לשמו

 

גוף, או רגשות מסביב לגוף שלנו זה עניין מורכב ושונה באמת בין אדם 

לאדם. כשאתן חושבות על הגוף שלכן, מה עולה לכן בראש? בלב? 

 הייתי רוצה לשמוע קצת יחד אתכן מה כל אחת תביא לכאן

אני שמנה מ': אני צריכה דיאטה. אני שמנה וצוחקים עלי בכיתה כי 

 ואמא שלי אומרת שאסור לי לאכול שטויות

נ': אני יודעת לאכול בריא, הכל במידה, לסתום קצת את הפה והכל 

מסתדר, לא צריך לדבר על זה צריך לעשות!!! צריך לעשות ספורט ולא 

 לאכול שטויות והכל מסתדר

 ו': אני כבר רזה! אני יכולה לצאת? אני לא צריכה סדנה של הרזיה!

תמי: ו' את לא יכולה לצאת, כולנו משתתפות בסדנה, היא  המורה

 חובה.

סדנה על גוף ורגשות חייבת לעסוק בדיאטה? ברזון? אני שומעת מכן -

. אולי תנסו להגיד משהו על הסערה שאלו נושאים מאוד סוערים פה

 ?הזו? מה יקרה אם יגידו לי שאני שמנה? איך ארגיש? או רזה
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הערות  מהלך זמן

 ועזרים

 רזית. ו': את זה לא חכמה. את

 ה': כשאומרים לי שאני שמנה אני נעלבת.

 ר': אני שמנה. אני צריכה לרזות. אני לא אוהבת להיות שמנה.

 פ': את לא שמנה, מ' שמנה.

 מ': )שותקת, מסתכלת על הידיים שלה(

כל העיסוק הזה במשקל הגוף משפיע המון על כולנו. הסדנה הזו היא  -

אפילו קצת הפוכה מזה, אך לא סדנה לדיאטה או הרזיה בכלל, אולי 

הנושאים האלו שעולים מכן משפיעים על כולנו כחברה, בכל גיל משקל 

 או מקום.

 למה זה כל כך משפיע?

 נ: כי אנשים רזים הם יפים וכולם רוצים להיות יפים

ת': אני רזה ויפה אבל אמא שלי אומרת לי להפסיק לאכול שטויות כל 

 הזמן

 ן כמה חשוב להיות רזה וכמה זה בריאכי יש המון פרסומות כל הזמו: 

 זה מעצבן, כולם כל הזמן מתעסקים בזה

 ר: כולם מדברים על זה כל הזמן. גם ההורים

 בואו נראה מה משפיע על היחס שלנו לגוף שלנו. דק' 10

 חלוקה על הלוח לתחומים:

  רגשות עמדות ומחשבות שלנו )אני יפה, אני שונאת את האף

הבטן, אני אוהבת כנ"ל, אני אוהבת שלי/ הישבן שלי/ 

 להסתכל בראי אני שונאת להסתכל בראי(

  בריאות ומצב גופני )אני חזקה, אני חולה, אני מקיאה, אני

 אוהבת לאכול, אני שונאת לאכול(

  החברה מסביב )מחמיאים לי, מעירים לי על אוכל, אומרים לי

להפסיק, אומרים לי לאכול, פרסומות של דוגמניות רזות, 

 פרסומות של אוכל טעים(

כל נערה התייחסה וכתבתי על הלוח את דבריהן. לא העתקתי מהלוח 

 אז לא מפורט כאן כציטוט, רק באופן כללי.

לוח, 

טושים 

צבעוניים 

 ללוח

 סיפור המטוס דק' 15

הצגה )חיפשתי וידאו של הסיפור בעברית כי במגזר החרדי לא מדברים 

 נו בהצגה וזה עבד טוב סה"כ(טוב אנגלית ולא מצאתי, לכן השתמש

 .כל נערה קיבלה דמות, אני סיפרתי והצגנו יחד

נספח מס' 

1 

 שיחה: דק' 5

 איך הסיפור הזה קשור לגוף שלנו? לרגשות שלנו?

 ו': אנחנו מחליטות על עצמנו

 ר: אנחנו בוחרות מה נעשה

 



24 
 

הערות  מהלך זמן

 ועזרים

 פ': אני לא מבינה בכלל איך זה קשור. סתם הצגה.

 גם איך לאכול נכון? לא רק סיפורים?מ': את תלמדי אותנו 

אני לא דיאטנית. אני לא מלמדת איך לאכול נכון. אני עובדת עם  -

רגשות והפגישות שלנו יכולות לעסוק גם באיך את מרגישה לגבי 

האכילה שלך ומי קובע מה מתאים לך לאכול. היום רציתי שנדבר קצת 

והרגשות שיש על המקום שלכן מול המון התחושות, הרגשות העמדות 

לכן מסביב לגוף. ההצגה הזו באמת הדגימה מה זה אומר לקחת 

אחריות על הגוף שלי. אין לנו כלים להיאבק במחשבות האלו. רק 

 לבחור כמה הן תשפענה על המטרות שלנו בחיים.

יצירה: איך אתן מרגישות עכשיו? עם הגוף שלכן? על הגוף שלכן? יש  דק' 20

ת בו? רגש מסויים? מחשבה שעולה? בואו חלק מיוחד שאתן ממוקדו

ננסה ליצור עם המחשבות והתחושות האלו, לתת להן מקום על הדף 

 ולהתבונן בהן קצת כמו שמיקה נתנה להן מקום במטוס שלה.

  רוב התוצרים מהסדנה הזו הוסתרו על ידי הנערות שציירו

בכנות רבה ובפתיחות חלקי גוף שיש להן איתם קושי. לא 

שוף את היצירות הפרטיות ולכן לא צילמתי הסכימו שאח

 אותן לכאן.

 תאור של היצירות:

נ': ציירה המון פעמים את השפתיים שלה, מחקה וציירה שוב, חזק 

ובעיפרון. כשהראתה את היצירה אמרה שהיתה רוצה לעשות פירסינג 

בשפתיים אבל יודעת שזה "לא טוב", שהחברה מסביבה תשפוט אותה 

ה. לכן מתלבטת. גם מערכת היחסים עם אימא שלה כחריגה ושונה וזול

 מסביב לפעולה כזו מפחידה אותה.

 Harleyר: ציירה דמות שלמה עם בגדים מאוד קצרים וצמודים )

Quinn וסיפרה שאוהבת מאוד לצייר נערות ונשים "עם בגדים לא )

 צנועים" אבל מפחדת ממה שיחשבו עליה.

מאוד לא מפותחת מבחינה מ: ציירה דמות ילדותית מאוד, עגולה, 

קוגניטיבית, מונמכת מאוד יחסית ליכולותיה. לידה ציירה קישקוש 

לא הסכימה להסביר מה הוא. הבנות אמרו שהיא ציירה בצבע דומה ו

אוכל וזה היווה הזדמנות ליצור שיח על איך לכבד יצירה של מישהו 

 אחר ומילים שלו בקבוצה ובכלל.

יצאה בכעס מהכיתה וחזרה אדומה ו': ציירה ומחקה הרבה פעמים. 

מאוד. ישבה שותקת רוב החלק של השיחה. אחרי הפגישה החלה 

לבכות חזק מאוד, סיפרה לבת השרות בחדר רגיעה על תקיפה מינית 

קשה שעברה וכמה השיח על הגוף קשה לה בגלל הזיכרונות שהוא 

מעלה. לקחתי אותה לשיחה ושאלתי אם תרצה להמשיך בפגישות 

גואש, 

גירי שמן, 

צבעי מים, 

עפרונות, 

טושים, 

ניירות, 

מכחולים 

ושאר 

חומרי 

 יצירה
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הערות  מהלך זמן

 ועזרים

ושי. אמרה שכן, אבל ביקשה שאתן לה לבחור אם לשתף או למרות הק

שהסכמתי ואמרתי לה שכולן תמיד יוכלו  לא ואם ליצור או לא. בוודאי

לבחור כך. היא כמובן מטופלת בנפרד גם בתחום הפגיעה המינית 

 והצוות הטיפולי קיבל דיווח על המקרה בהסכמתה

להיות רזה, סיפרה  תה רוצהיה': ציירה נערה רזה מאוד. סיפרה שהי

ששונאת את הגוף שלה ומרגישה שהקבוצה שופטת אותה עליו. 

הקבוצה שתקה ולא הגיבה לדבריה והיא אמרה לבד שלא יודעת מה 

 מתוך זה שייך לעצמה ומה "נכון" כהגדרתה.

, בת השרות, ציירה אוכל ואמרה שהיא אוהבת לאכול ולפעמים 'א

והמסר מהסביבה שזה לא מרגישה מבולבלת בין הרצון שלה לאכול 

 בריא לאכול בלי הגבלה.

י' בת השרות ציירה דמות "יפה" להגדרתה. אמרה שהייתה רוצה 

להיות יפה בעיני הסביבה, שתמיד כשמדברים על גוף היא נזכרת כמה 

 זה משמעותי ולא תמיד מושג בחברה שלנו. להרגיש יפה

 ל בהתמי המורה לא הספיקה לצייר, עסקה בלהרגיע את ו' ולטפ

ת': ציירה דמות ילדותית מאוד, קווית מאוד, לא הצליחה להגיד עליה 

כלפי מ' ופחדה לדבר.  כמעט שום משפט, נבהלה מאוד מהשיפוטיות

 דיברנו על הפחד שלה ועל החשיבות בשיח מכבד בקבוצה ובכלל.

פ': ציירה והשמידה את היצירה כל פעם, לא הסכימה להראות את מה 

על הנושא מול כולם. צחקה על יצירות של בנות שיצרה ולא לדבר 

אחרות והעירה להן על היצירה. בנות השרות סייעו לה להפסיק 

 ולהירגע

 ?מה אתן לוקחות מהפגישה הזו דק' 5

 מ': שצריך לאכול בריא

 לגוף שלנונ': שצריך להקשיב 

 ו': לא יכלה להגיב, שתקה

 ר': שמותר לאכול ממתקים

 ה': שהחברה מאוד משפיעה על איך שאני מרגישה עם עצמי

 ת': שכיף לי איתך בסדנא

 פ': שצריך לדבר בכבוד ולהקשיב לאחרים

י' בת שרות: כמה דימוי גוף זה נושא חשוב וקשה בחברה שלנו, משפיע 

 על כולם

מושפעת בבחירות שלי מהסביבה ולא ממה א' בת שרות: כמה אני 

 שאני רוצה

תמי: כמה הנושא קשה, מציף, כמה הוא חשוב לנו כקבוצה ולכל אחת 

 בנפרד
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הערות  מהלך זמן

 ועזרים

 מה הייתן רוצות שנבדוק בפגישות הבאות?

 מ': לא יודעת.

 נ': אני לא צריכה שתלמדי אותי, אני יודעת הכל על דיאטות

 ו': עדיין שותקת

 זה כיף, שנצייר עודר': שנעשה עוד הצגות, 

 ה': שנדבר על איך לאהוב את עצמנו כמו שאנחנו

 ת': שתבואי אלינו עוד לכיתה, זה כיף

 פ': שנדבר על דברים מעניינים, לא נצייר.

 

מודה לכולכן ששיתפתן והשתתפתן, מקווה שתמשיכו כך גם בשבוע 

הבא ושנצמח ביחד לשיח נעים יותר בחברה שלנו מסביב לנושאים 

 כאן.שעלו 
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 :: ארוחה מפלסטלינה2מפגש מס' 

הערות  מהלך זמן

 ועזרים

מה שלומכן? איך היה לכן פעם קודמת? האם דיברתן על הדברים במהלך  דק' 5

השבוע? אני יודעת שיש בנות שהפגישה העלתה אצלן תכנים קשים מאוד 

ופרטיים. אני מזכירה שאנחנו מכבדים את הפרטיות של כולנו, לא 

מדברים עם אחרים על מה שעולה בפגישות וגם בתוך הפגישה שומרים על 

 הכבוד והמקום של כל מי שבוחר לדבר או לא לדבר.

 ו': לי היה קשה, אני בסדר עכשיו.

 פ': אני לא רוצה לדבר

 ה': אני מפחדת לדבר על גוף ואוכל, מפחדת לחשוף ושיצחקו עלי

 מ': אני לא רוצה שיצחקו עלי שאני שמנה

 ר': לי היה כיף מאוד. אני אוהבת לצייר ואוהבת אוכל

 ת': אני מפחדת לדבר כי כולם כועסים עלי ויורדים עלי

נ': אני בסדר, לא אכפת לי על מה נדבר, אני כבר יודעת הכל על הנושאים 

 האלו.

המורה תמי: הבנות העלו במהלך הפסקות האוכל כל השבוע את 

לעג למישהי אחרת על האכילה  הנושאים שעלו, דיברנו על המקום של

שלה, על הגוף שלה. דיברנו על המקום של לכבד אחת את השניה בכלל 

וגם בתחום הזה. מאוד סייע להנעים את האווירה בכיתה מסביב לנושא 

הכבוד לגוף אחת של השניה. אני גם לקחתי את הנושא הביתה, לשיח מול 

 הילדים שלי הפרטיים.

י הרבה על האופן בו אני מושפעת מהסביבה א', בת השרות: אני גם חשבת

 באכילה שלי, באהבה שלי את עצמי.

 י', בת השרות לא היתה בפגישה

 

סידרנו את השולחנות ליצירה משותפת, פרסנו  -"מזנון החלומות"  דק' 40

באמצע מפה ופיזרנו פלסטלינה על השולחן. כל אחת יצרה לפי ההוראה: 

כרגע. מי שסיימה הניחה את  תכיני אוכל שממש מתחשק לך לאכול

 האוכל על המפה במרכז ואז דיברנו על היצירות:

 ?מה המאכל שיצרת 

 ?איפה אכלת אותו 

פלסטלינה, 

כלי עבודה, 

 מפת שולחן
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 ?מי הכין אותו 

 ?מה את מרגישה כשאת אוכלת אותו 

 יש סיפורים שקשורים אליו? 

   

 כותרת ומלל מסביב ליצירה צילום התוצר

 

 "עין"ביצת 

יצרה אותה ת' אחת הבנות הפחות מקובלות 

בקבוצה. העלה דיון על האם אוהבות ביצת עין 

או לא, האם מותר להן להתערב באוכל שמישהי 

אחרת אוהבת לאכול, האם זה מכבד לציין שאני 

לא אוהבת לאכול אוכל מסוים בזמן שמישהי 

אחרת אוכלת אותו. איך אנחנו יכולים לסייע 

וצה להקשיב לגוף שלה מסביב לכל אחת בקב

 לאכילה ולא לסביבתה.

 

 "מרק גולש"

יצרה אותה ר', העלה דיון על אוכל שמגיע 

ממקומות שונים בעולם, על האופן בו התרבות 

שלנו משפיעה על האכילה, על מאכלים 

שמאפיינים בית, על אוכל של אימא ומשמעותו. 

על אימהות שכן או לא מכינות אוכל... דיון על 

עדפות אישיות באכילה והקשר שלהן לבית בו ה

 אנחנו גדלים.

 

 "מקרון"

יצרה אותה י', בת השרות. דיון על ממתקים, 

האם הם אוכל או לא, האם זה בריא לאכול 

אותם או לא, האם צריך להגביל אכילת 

ממתקים או לא. פתח בפני את האפשרות לדבר 

על האופן בו האכילה שלנו נשלטת לרוב על ידי 

וקים חיצוניים ומתרחקת מהקשבה לגוף שלנו ח

 עכשיו, למה הוא רוצה וצריך.

 

 "פיצה"

יצרה אותה ה', הסכמה של כולם על כך שזה 

אוכל מאוד אהוב. דיון על הכיף באכילה, על 

כמה היא יכולה להיות מענגת וכמה היא יכולה 

 להיות חברתית.
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 "סלט ירקות"

דול יצרה אותו מ' נערה עם עודף משקל ג

שהוריה מנסים לשלוט בכל אספקט של חייה 

וגם באכילה שלה ללא הפסקה. תחילה ציינה 

שזהו האוכל האהוב עליה ביותר, אחר כך 

הקשיבה לאחרות ואמרה שבעצם היא לא 

אוהבת בכלל סלט אבל זה מה שמותר לה. נפתח 

דיון על איך אנחנו מצליחות לעמוד מול ציפיות 

ו, לבחור מה הסביבה שקשורות לאכילה שלנ

שאנחנו רוצות להכניס לגוף שלנו, לדבר על זה 

 עם ההורים ולעמוד מולם בדיון לא פשוט בכלל.

 

 "שוקולד"

יצרה אותה פ', יחד עם תמי המורה, נערה עם 

עודף משקל. עורר המון פחדים ורגשות שליליים 

הקשורים באכילה. שמנו לב יחד שרגשות כאלו 

בחוקים של הסביבה מובילים אותנו לחפש סיוע 

ולהתרחק מההקשבה לגוף שלנו פן יתגשמו 

 החששות שעולים.

 

 "סמבוסק"

יצרה אותו א', בת השרות. שיח על איך מכינים 

אוכל והכיף בתהליך ההכנה. האם אני יודעת או 

 לא יודעת מה יש באוכל שלי? האם זה משנה לי?

 

 "צ'יפס"

יצרה אותו ו': דיון על אוכל "טעים" מול אוכל 

האם צריך לבחור? האם יש אוכל  –"בריא" 

בריא יותר מאחר? האם אפשר גם בריא וגם 

 טעים?

נ' סירבה ליצור אוכל, אמרה שלא רוצה  

להשתתף, לשה את הפלסטלינה בלי הפסקה ולא 

 הציגה שום תוצר.

 :סכום שלי דק' 10

פעמים זו החלטה שמושפעת ממגוון של נושאים. לבחור מה לאכול הרבה 

ללמוד להקשיב לכל מה שעובר לנו בראש ובלב ואז לבחור מה אנחנו 

רוצים לאכול בלי לשפוט את הבחירה שלנו, רק להתבונן בה, מאוד יסייע 

סולם 

הרעב 

והשובע, 

מתוך 
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 לנו לתת לאכילה שלנו מקום מתאים לנו, בלי שהסביבה תשתלט עליה.

כי הסביבה שם. תמיד יש אמירות  א', בת השרות: אבל זה מאוד מבלבל,

מסביב על בריא ולא בריא, משמין וכו'. קשה להתייחס לגוף שלי בלי 

 לשפוט כשהכל מסביב מלא שיפוטיות.

 נ': נכון, כולם רוצים להתערב לך בצלחת תמיד

מ': ולי אומרים שאני צריכה לעשות דיאטה אבל אני אוהבת ממתקים 

 ותמיד רוצה מתוק

 להקשיב להם, תאכלי מה שאת רוצה ושישתקו.ה': את לא צריכה 

י', בת השרות: מה אז אף פעם לא מתייחסים לאוכל בריא ולא בריא? 

 תמיד רק מקשיבים לגוף? אז נאכל כל היום ממתקים

זו שאלה מורכבת יותר מכמה דקות השיחה שנשארו לנו. אני חושבת  -

מהגוף שהנקודה שעולה כאן מראה לנו שלרוב אנחנו פשוט מתעלמות 

בריא או לא, משמין או לא, מותר או  –שלנו ומחפשות רק חוקים מבחוץ 

אסור? אני מזמינה אתכן השבוע להקשיב פחות לחוקים מבחוץ ולהתאמן 

בלהקשיב לגוף שלכן. מתי הוא רעב? מתי הוא שבע? מה טעים לו? מה אני 

 אוהבת? מה אני לא?

ותו בכיתה ותבדקו יש לי כאן סולם שתוכלו להיעזר בו, אשאיר לכן א

 אולי יחד אם תרצו, בהפסקת האוכל, כל אחת על עצמה.

 עברנו על הסולם ונפרדנו

האתר של 

"שפת 

 האכילה"

 2נספח 
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   mindfulness-ו חמלה, קבלה :3מפגש מס' 

משפת )*בכוונה בחרתי הפעם נושא שלא קשור ישירות לאכילה, כדי להסיט קצת את הדגש 

 פחות לעסוק בשיח שגורר אצלן ציפייה לחוקים וכללים(.. הדיאטה לשפה ואווירה מותאמות יותר

הערות  מהלך הפגישה זמן

 ועזרים

 תכן מהמפגש הקודם?מה שלומכן? מה לקחתן א דק' 5

תמי המורה: סולם הרעב והשובע היה פה בכיתה בהפסקות אוכל. היו 

של אוכל אהוב או לא עלה בשיחות שלנו שהתייחסו אליו והיו שלא. גם הנושא 

 השבוע.

* הבנות התייחסו קצת לנושאי ההפסקה וההקשבה לגוף ממקומות פרטיים 

 שלהן, לא רשמתי במדויק.
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 יש תפילה מאוד ידועה שרציתי להקריא לכן היום: -

 ,לִתי ְלַשנֹוָתםְלָקֵבל ֵאת ַהְדָבִרים ֶשֵאין ִביכֹו -ֵאִלי, ֵתן ִבי ֵאת ַהַשְלָווה 

 ,ְלַשנֹות ֵאת ֲאֶשר ִביכֹולִתי -ֶאת ָהאֹוֶמץ 

 .ְלַהְבִדיל ֵביֵניֶהם -ְוֵאת ַהְתבּוָנה 

ננסה להתאמן היום בלקבל בשלווה את עצמנו, בלהקשיב באומץ לעצמנו 

 ובקצת חמלה כלפי מה שנלמד על עצמנו ועל חברותינו לקבוצה.

 מי יודעת מה פרוש המילה "חמלה"?

 ר': כשמרחמים על מישהו

  נ': כשלמישהו רע ואתה עוזר לו

"תחושת השתתפות בסבל, ביטוי של טוב לב, רצון להפחית בסבל". )סכום  -

 מתוך ויקיפדיה( 

 ו': מה הקשר בין חמלה לאוכל?

 פ': זה משעמם חמלה, אני לא רוצה להשתתף

אנחנו לא עוסקות באוכל בלבד. הגישה שלנו והשיח בינינו גם הם משפיעים  -

עלינו, על כל חלקי החיים שלנו. אני מזכירה לכן שמי שקשה לה לדבר לא 

 חייבת. 

 ת': אני לא מבינה כלום

 :אתגר קטן לעצמנובואו ננסה  -

 כל אחת כותבת משהו שהיא לא אוהבת בעצמה. משהו שקשה לה עם עצמה. 

  מקריאים לעצמנו בקול את מה שכתובכך אחר  

 "...אחר כך מקריאים "אני כתבתי ש 

 "...ושוב "אני שמה לב שכתבתי ש 

 "...ושוב "אני מתבוננת בעצמי כשאני שמה לב שכתבתי ש 

מזכירה שאנחנו לא מוציאים את הנאמר  משהי מתנדבת להדגים מול כולם?

 יה.יכאן מחוץ לקבוצה ומדברים בכבוד אחת לשנ
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 בת השרות: אני א',

 בבקשה. תקריאי לנו מה כתבתתודה.  -

 ."אני מתביישת להגיד מה דעתי"א: 

 עכשיו תוסיפי את המשפט הראשון

 )מקריאה( שני )מקריאה( שלישי )מקריאה(

תסתכלי על המשפט שכתבת עכשיו. מה עולה לך בראש כשאת מסתכלת עליו 

 עכשיו?

על למה אני  להפסיק להתבייש. א': יש לי הרבה מחשבות על איך הייתי יכולה

 .מתביישת. על פעמים בהן התביישתי ואני כועסת על עצמי שהתביישתי

את יכולה להמשיך להסתכל, אל תנסי להילחם במחשבות, גם לא להתמקד  -

 בהן. רק להמשיך רגע להיות עם הכתוב ומה שהוא גורם לך להרגיש.

 

מה היית אומרת פט הזה. עכשיו תנסי לדמיין שמישהי אחרת כתבה את המש

 למישהי כזו? האם עולה במחשבתך משפט של חמלה להשמיע למישהי כזו?

א': הייתי אומרת לה שהיא חשובה, שהדעה שלה משמעותית, שיש לה זכות 

 לדבר.

 את יכולה להגיד גם לעצמך את הדברים האלו? -

 א': לעצמי זה יותר קשה.

לב אליו, לראות שקשה, לבחור  נכון. תנסי לא לשפוט את הקושי, רק לשים -

 מה את רוצה לעשות מכאן ולאן להתקדם עם המודעות לקושי הזה.

 תודה לא'. נמשיך בקבוצות קטנות.

שתי תלמידות וניסו לבד לבצע את עם * התחלקנו לשלישיות, בת שרות/ מורה 

 . אני עברתי ביניהן.משפט חמלה כאילו מישהי אחרת כתבההתרגיל כולל 

היה להן מאוד הקודם )התרגיל  לשיפור האווירה לפני סיום...אמפטיה ק משח דק'15

 קשה, התקשו להמשיך, יצר הרבה ריבים ומחלוקות...(

)יושבים במעגל, אחת עושה תנועות וכולם צריכות לחכות אותה. מי 

 , מי שנשארת אחרונה מנצחת ומחליפה אותה(שמתבלבלת מפסיקה

 

 מה הייתן רוצות לומר לחברותיכן לכיתה לסיכום?  דק' 5

החל שוב ריב על מי התחילה קודם ולמה... נפרדנו באיחולי שלווה וחמלה 

 בשבוע הקרוב...
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 : דימוי גוף4מפגש מס' 

הערות  מהלך זמן

 ועזרים

10 

 דק'

 מה שלומכן? מה אתן זוכרות מפעם שעברה?

* שיחה ערה על הריב מהפעם הקודמת, על הניסיונות בכיתה לדבר באופן לא 

 .שיפוטי, על איך השלימו ביניהן ופתרו סכסוכים באופן מכבד

 

20 

 דק'

 , בואו ננסה הפעם להיות יותר נעימות ומכבדות:אתגר עוד הנה

 

 , בזוגות שבו

 מזכירה. יכולה שהיא שיפוטי לא הכי באופן חברתה את לתאר מנסה אחת כל

 .בכיתה פוגע לא שיח על ולשמור לכבד לכן

 ?מתנדבות מי, נדגים בואו

 ניסתה' נ'. ו עם התחלפה השרות בת' י. התביישו, צחקו מאוד', נ מול ישבה' ו

. שיפוטיים ולא לשיפוטיים המשפטים את מיינו בעזרתי והבנות אותה לתאר

 :בנות זוג כל עברנו ככהאחר כך התחלפו. 

 היא", "יפות עיניים לה יש: "יחד אותם ובדקנו שעלו שיפוטיים משפטים

 היא", "מאוד רזה היא", "מאוד שמנה היא", "הרבה מחייכת היא", "יפה

 ", נחמדה היא", "אותי מצחיקה היא", "מדי גבוהה

 לה יש", "כחולות עיניים לה יש: "דיון עוררו שלא שיפוטיים לא משפטים

 לה יש", "לבנה חולצה לה יש", "ישראלי לא מבטא לה יש", "חום שיער

 'וכו" כחולה חצאית

 

 .שיפוטי להיות בלי דברים להגיד קשה זה: ו' 

 יפה לא או יפה אומר לא הוא אם גם, אותך מתאר כשמישהו קשה זה': נ

 'פ על כועסת אני': ת

 שותקת': מ

 המשחקים את אוהבת אני, לדבר אוהבת לא אני': ר

 אני גם': פ

 (בפגישה הייתה לא' ה)

 המון פה הבנות כל ועל עצמי על למדתי, מעניין ממש לי היה: השרות בת' א

 לב שמה שאני בלי גם שיפוטיות המון עצמי בי גם שיש למדתי: השרות בת' י

 .אליה

 שיפוטי פחות בשיח להשתמש לנסות מעניין יהיה שזה לי נראה: המורה תמי

 .זה על להתאמן, השבוע במשך גם
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שבו בנוח. מי שרוצה יכולה  צת להרגיש את עצמנו בלי שיפוטיות:בואו ננסה ק

לעצום עיניים. תנסו להתרכז בגוף שלכן, לא בסביבה. מה אתן מרגישות 

עכשיו? איזה תחושות יש? איזה מחשבות? מה הכי חי וחזק בתוך כל אחת? 

המילים.  בואו ננסה לקחת את מה שעלה ולעבוד עכשיו עם החומרים, לא עם

חומרי 

יצירה 

מגוונים, 

 דפים
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 מה שעלה. כל אחת תבחר איזה חומר מתאים לה ותנסה לצייר על הדף

* הבנות ביקשו גם כאן לא לחשוף את היצירות כי עלו הרבה דימויי גוף. לכן 

 לא מציגה את התוצרים ורק אתאר אותם בקצרה:

סיון ביצירה הקודמת לא רוצה לצייר יו': ציירה פרחים, אמרה שאחרי הנ

 עכשיו. "חשוב מדי"משהו 

פ': ציירה דמות אדם גדולה וגסה, אחר כך מחקה אותה בחוזקה עם טוש 

שחור, קרעה את הדף, אמרה שלא יודעת בכלל לצייר... דיברנו על כמה 

שיפוטיות יש במשפט כזה והבטחתי לה שאני לא מחפשת ידע בציור ואני לא 

 נותנת ציונים על יצירות בפגישה, היא מציירת רק בשביל עצמה.

אמרה שהיא עסוקה בשאלה רה בית ואת עצמה בתוכו, להגדרתה. ת': ציי

מאוד פרטית בנוגע לבית שלה ולא מצליחה להתרכז בשום דבר אחר. דיברנו 

יכולת לראות את המחשבות והרגשות שמסתובבות בראש שלה ולבחור על ה

 האם בהן תעסוק או תזיז אותן הצידה. אמרה שתתאמן על זה השבוע

היחבא מאחורי היד שלה, קיפלה את הדף ואמרה שלא רוצה נ': ציירה ב

להראות. דיברנו על תחושת הביטחון בקבוצה ומה יסייע לכל אחת להרגיש 

ל הצורך להגן על עצמי ולבחור איזה נוח ולהיחשף בלי להסתיר. דיברנו גם ע

 .לשמור התוכן לחשוף ואיז

תה רוצה להתלבש ר' ציירה שוב דמות קומיקס חשופה מאוד וסיפרה שהיי

 כמוה ולא לקבל הערות מהסביבה

מ': ציירה פרח, העתיקה מ ו', ו' כעסה עליה ודיברנו על ההשפעה שיש לנו 

אחת על השנייה בעבודה קבוצתית והאם זה מחמיא לי שלומדים ממני או 

 מציק לי ש"גונבים לי רעיון" כשמעתיקים ממני...

 ה' לא הייתה

 רות והמורה אך גם הן השתתפו.לא רשמתי מה ציירו בנות הש* 
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 דה יפרוסכום,  ”שפת האכילה”ארוחה מטאפורית ב: 5מפגש מס' 

הערות  מהלך זמן

 עזרים

 מה שלומכן? יש לכן משהו חשוב לומר לפני שנתחיל? דק' 5

סיפרו שמשתמשות בסולם הרעב והשובע, שמעירות אחת לשנייה כשהשיח 

לא מכבד, שיש לפעמים בנות שצוחקות על מ' כי היא שמנה ואחרות הופך 

 שמעירות להן שזה הגוף שלה.

 

רציתי לסכם אותה בארוחה  היום זו הפגישה האחרונה שלנו לסדרה הזו.

דומה לזו שערכנו בהתחלה. אפשר לבדוק ככה מה השתנה אצלנו. מה נשאר 

 דומה. מה למדנו על עצמנו. 

 

שמעו כאן לאורך המפגשים וגם כאלו נוספים. הבאתי לכן משפטים שנ

הוספתי גם תמונות של מאכלים שהזכרתן. כל אחת תכין לעצמה על 

 הפלייסמט שלה צלחת וכלי אוכל. אחר כך תחליט:

  .אילו משפטים היא מכניסה לתוך הצלחת 

  .אילו משפטים היא משאירה בינתיים ליד הצלחת לבדיקה 

  אופן שיכנסו לצלחת שלהאילו משפטים היא לא מוכנה בשום. 

טושים, 

 , A3דפי 

 עפרונות

  

משפטים 

ותמונות 

מודפסים 

וגזורים 

 3מנספח 

55 

 דק'

הכנת הפלייסמטים, בחירת המשפטים והתמונות, הצגת הבחירות בקבוצה 

 כסיכום לפעילות בסדנא

מוצג 

 4בנספח 
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  ניתוח התהליך ומסקנות להמשך:
עוד לפני ניתוח  בית הספר בכלל.בוהדים במסגרת הכיתה ו שיצרה המון גליםסדנה הייתה זו 

התהליך אני רוצה לציין שההשפעה הנפלאה של הקבוצה על האווירה במכון כולו מסביב 

הבנות הביאו איתן שיח  מבחינתי. לשיח השמנופובי ומשטר הרזון היא הבשורה הכי עוצמתית

א בחדר הצוות ונוצר המון עניין חיובי אחר להפסקה, בנות השרות והמורה "שיווקו" את הנוש

ובקשות לעוד מידע על "שפת האכילה". נראה לי שהעובדה שהצוות היה חלק מהמפגשים ולא 

 רק גורם משמעתי או חיצוני תרמה רבות להתעוררות הזו.

הבנות יצאו ממש מבולבלות ומלאות שאלות מהמפגשים. הסדנא עוררה בהן טווח רגשות 

תוך שיקול טיפולי החלטתי, בהתייעצות עם המנהלת, להעביר במקביל עצום וגם עוצמתי. מ

על הנושא. זו הייתה החלטה חשובה שנתנה לי אפשרות והמטפלים סדנא לצוות המורות 

לסייע להן להתמודד עם הבלבול, להכיל אותו ולעבד אותו בין מפגש למפגש בעזרת שאר 

ילאה אותן גאווה באיזה שהוא מקום. הצוות. הבנות ידעו על הסדנא לצוות והידיעה הזו מ

 .הרגישו שהן חלק מהשיח "של המבוגרים"

כקבוצה הן בדקו נושאים רבים שלפני התהליך היוו טאבו ביניהן. השמנה, אכילה, השפלה 

יה, אידאל היופי, המקום ימסביב למראה חיצוני, התערבות באכילה או באוכל אחת של השנ

שמנופוביה, שליטה, הקשבה לגוף, רעב ושובע, מהי אכילה רגשית שיש בכיתה לאידאל היופי. 

 .ועוד ועוד

כמה הן ונראה לי שהופנם מעט בכל זאת היה:  אתואחד המסרים הבולטים שהיה להן קשה 

להצליח להסתכל כל אחת על תרומתה שלה  אחראיות על השיח החיובי מסביב לנושאים אלו.

כל  לשיח בכיתה, להפסיק להפנות אצבע מאשימה כלפי אחרות ולהתבונן בחלק הפרטי של

למנגנוני הרעב והשובע איפשרו להן  mindfulnessי התרגיל ביצירת אווירה נעימה. אחת מהן

ת להם מקום להתבונן גם בתהליכים רגשיים אחרים שהאוכל מייצר או הגוף. להצליח לת

 ולבדוק איפה הן מרוצות ומה היו רוצות לשנות. 

דוגמא של מ'. נערה עם עודף משקל גדול שינוי גדול בשיח החברתי והאישי אפשר לראות ב

שסבלה מאוד מהצקות, קללות והשפלות בנושא המראה החיצוני שלה והאכילה שלה. גם 

עם משטר דיאטה קפדני שניסו  ,לתחושה הקשה םבלי משים את חלקתרמו הצוות אנשי 

 להקנות לה תוך כדי הערות לא נגמרות בכל ארוחה מחדש. 

כמו את שאר  ,החל לשאול אותהואת הערותיו  להעיר הצוות הפסיקבעקבו התהליך / הסדנא 

ללא שיפוט או התערבות בבחירות שלה. נפסקו גם  מה לשים לה בצלחת בזמן ההגשה ,הבנות

ביאה לארוחת עשר. הבנות החלו להעלות לדיון בקבוצה את נושא מה ה –הבדיקות בתיק 

ההערות למ' ואחר כך המשיכו בדיון הזה ביניהן ועם הצוות. כל אחת בדקה מה המקום שלה 

באווירה ואיך היא יכולה לתרום לשינוי. הנושא מורכב ושינוי לא יבוא מסדנא קצרה בלבד, 

שאלת הירידה במשקל ממש מול כולם  העובדה שהיא יכלה לשים במפגש האחרון אתאך 

היא רכשה בקבוצה ובגוף שלה הרב שטחון יבואת הולדבר עליה, מראה כמה השתנה השיח 

 בתוך הקבוצה.
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יתה נושא לא פשוט שהדאיג אותנו כצוות. האם תוכל להשתתף יהפרעת האכילה של ה' ה

ה להתפרצות של שהנושא העיקרי בו הוא אכילה ודימוי גוף? האם לא יגרום אצלבקבוצה 

התקף? האם תיצור שיח "חולה" בקרב שאר הבנות ה"בריאות" ותפגע בהן כמו שקרה בעבר 

כמו שציינתי בסקירה הספרותית  ,עם ההקאות שלה? אלו שאלות שעולות מהמחקר בתחום

ואכן נבדקו ברצינות רבה. ההחלטה לשתפה בקבוצה הביאה אצלה ליכולת להזיז הצידה מעט 

מציף ש"הדביקה" לאכילה שלה וליצור הקשבה לגופה. האם היא רעבה או מהעומס הרגשי ה

שבעה? האם היא אוהבת את המאכל הזה או לא? בעבר כל שאלה כזו גררה דיון ארוך מאוד 

מול הצוות הטיפולי על התכנים הרגשיים המודבקים לאכילה. היכולת לא להתמקד בהם 

כלי התמודדות  ף גם נתנה לה ולנוובנוס קידמה מאוד את מצבה והביאה להטבה ניכרת

 חדשים.

השיח החיובי והאווירה המאפשרת השפיעו על חלקים נוספים בשיח הכיתתי שלא קשורים 

ישירות לנושא הסדנא. כבוד הדדי, יכולת להקשיב, קבלת השונות הטבעית ביניהן, יכולת 

הכיתתי להכיל סכסוכים ולפתור אותם בדרך מכבדת הם נושאים שהשתפרו מאוד בשיח 

לדברי הצוות החינוכי במהלך הסדנא. שינוי כזה נתמך מחקרית פעמים רבות כמו שציינתי 

 ואכן קרה גם כאן.

 ואחתום את החלק הזה במספר המלצות מעשיות חשובות לעתיד:

 דרוש המשך לסדנא בשנה הבאה במסגרת הקבוצתית 

  רטניות שלהןפטיפול הבנות בתוכניות האצל כמה מה ”שפת האכילה“רצוי לשלב את 

  דרוש המשך עבודה עם הסגל הטיפולי והחינוכי במכון להטמעת השפה בקרב כלל

 התלמידים

 .חשובה ההגבלה בזמן של הסדנא. תהליך ממוקד וקצר מתאים לעבודה מסוג זה 

 תרם רבות לתהליך וליכולת של הבנות לבטא  ”שפת האכילה”השילוב בין היצירה ל

 .ה כזואת המורכבות שברכישת שפה חדש

  השילוב עם בנות השרות תרם רבות לאופי הקבוצה והיכולת של הבנות להרגיש בה

 .נוח

  השילוב של המורה בתהליך קצת חסם ביטוי רגשי והסיט את המיקוד לעיתים

". מצד שני היא תרמה רבות לתהליך ם" ופחות "טיפולייםילמקומות "בית ספרי

בהמשך השיח גם מחוץ למסגרת הפעילות הטמעת השפה בכיתה בין מפגש למפגש, 

 בסדנא. נראה לי שבשורה התחתונה זה מוסיף.

  הפעילות בתוך כיתת האם הייתה ממש בעייתית ויצרה קונטקסט לא מתאים

לפעילות. במידה ותימשך בשנה הבאה חשוב להעבירה לחדר בעל אופי יותר 

 "טיפולי".
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 סכום:
העברה והעברה נגדית, הם הבסיס להתפתחות  פרויד אמר פעם שתהליכי האמפטיה בטיפול,

התהליך. אין לי ספק שחוויתי בקבוצה הזו עוצמות רגשיות דומות מאוד לאלו שהביאו איתן 

הבנות בכל שבוע מחדש. היכולת שלי להכיל את התהליך שלהן ממקום אמפטי לא הושגה בקלות 

  אך היוותה בסיס להתקדמות והשגת המטרות.

נשים מסביב לגוף ואכילה מזמן עוצמות רגשיות. כעסים, שנאה עצמית, חרדות,  שיח בין נערות או

שיש בו הרבה  ותסכולים פוגשים הנאה חושנית, עונג, תחושת שליטה וכוח. זהו מפגש סוער

 "הידבקויות" מחשבתיות שמפריעות לנו להפריד בין הערכים שלנו לנורמות שהחברה מנחילה לנו.

הביאו איתן למפגש תכנים כאלו כל פעם מחדש, יחד חווינו את העוצמות הבנות והצוות החינוכי 

הרגשיות וניסינו לפנות להן מקום, להתבונן בהן להכיר אותן כדי שנוכל לבחור ממקום מודע יותר 

 מה הערכים שלנו מסביב להן. לאן אנו רוצות לכוון.

ו את המסר, העלנו את תה הבסיס לשיח ולמטרות. נגענו במושגים, חוויניהי ”שפת האכילה“

, להישאל, הישמעל יכולות שאלות בוש המקום להבנתי, השאלות יותר משסיפקנו תשובות.

 .אמיתי שינוי להשיג אפשר בו מקום הוא, מהן להיבהל בלי מהשיח חלק להיות

החיבור בין הגוף והנפש לא נשאר מושג תיאורטי. הרגשנו אותו בכל שלב של התהליך. עם הבנות 

שהביאו סיפורי פגיעה עמוקים, עם הבנות הסובלות, עם השמנות, עם הרזות, עם אלו שאוהבות 

את עצמן, עם אלו שהודו בלחש שקצת שונאות. אפילו עם אלו שקצת פוגעות. היינו יחד, דיברנו 

ממקום כנה ומכבד ונראה לי שזז אצל כל אחת ואחת מהן ואפילו אצל הצוות ושאר התלמידים 

 שיוכלו לצמוח ממנו. מסביב משהו

גם אצלי זז משהו. גם השיח הפנימי שלי קיבל מקום מציאותי יותר מול השאלות וההתנגדויות. 

הרגשתי שיש לי שפה. שיש לי מה לומר וגם איך לומר את שרציתי. יכולתי לשחרר את הצורך 

ו אצלי, בחוקים ושליטה ולבוא לקבוצה ממקום של שיח דינמי. לתת לשאלות שלי, לרגשות שעל

למחשבות וללבטים, מקום. לא לשפוט אותם או לנסות להזיז אותם. להקשיב ולבחור האם אני 

רוצה להשתמש בהם ומתי. לתת לחבור המיוחד הזה בין הגוף שלי לנפש שלי מקום משמעותי 

 יותר גם בתפקידי כמטפלת ולא רק מול השיח הפנימי שלי.

כולה להגיד שסיימתי תהליך. לא מרגישה חוויית אני לא יכולה להגיד שהיה לי קל. אני לא י

הצלחה. לראשונה בחיי אני יכולה לתת מקום לקושי, לדרך ולחוסר השלמות בלי לשפוט את 

עצמי. בלי לנסות להזיז אותם. ככה אני יכולה לשים לב לצדם במקומות יפים, מצמיחים ונעימים, 

משכיות לא כי היה נעים אלא כי היה ברגעים של התרגשות גדולה והצלחות קטנות, באפשרות לה

 משמעותי.
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 ים:נספח 
 1מס'  נספח

 :סיפור המטוס

לכולם יש עליות ומורדות בחיים. פעם אנחנו למעלה ופעם למטה. ימים טובים ולא כל כך טובים. 

פים, נוסעים. הנוסעים היא חלק מטיסה שיש לה בה המון שות כאילובשביל מיקה, זה הרגיש 

האלו היו המחשבות, התחושות, הרגשות, הזיכרונות שלה. חלק מהנוסעים היו מפחידים, כמו 

"אף אחד לא אוהב אותי" או "אני לא טובה מספיק". היו שם גם רגשות נוספים כמו ייאוש, 

 אכזבה, תסכול, מבוכה ועוד.

היה להיות חברה טובה ולחגוג את החיים. זה היה כמו להטיס מטוס כל מה שמיקה רצתה 

 מערבה. זה נתן לה כיוון בחיים. משמעות. מטרה.

לפעמים, כשהיא התלבטה לאן להמשיך לטוס, הנוסעים הלא כל כך נחמדים היו באים אליה 

"לא לקדמת המטוס צועקים לה משפטים כמו: "את לא טובה מספיק בשביל שיהיו לך חברים" 

 "תתביישי לך".  ם"ימגיע לך לחוות הרפתקאות בחי

מיקה לא רצתה את החברים האלו מסביבה. נראה כי הם נחושים להפריע לה לטוס מערבה. אז 

 היא עצרה את המטוס ונלחמה כדי לנסות להיפטר מכל הנוסעים שישבו בו איתה.

גיד להם שישתקו. ככל היא נכנסה למצב רוח של מאבק. היא ניסתה לצעוק עליהם שילכו, לה

שהיא נאבקה בהם יותר הם גדלו והפכו מפחידים יותר ויותר. ככל שהמטוס עמד יותר זמן עלו 

 עוד ועוד נוסעים לא נעימים שכאלו, צעקו עליה יותר ולא עזבו...

תערכי עם שאר הנושאים עסקה: אם הם ישבו בשקט ויתנהגו בנימוס  –יאוש הציעה למיקה רעיון 

 ל מקום שהם ירצו להגיע אליו.היא תטוס לכ

היא טסה לכל כיוון שהם ביקשו ממנה רק כדי להפסיק להקשיב לכל הנוסעים המפחידים 

. לא משנה המעליבים והמייאשים האלו. עד שהיא הבינה שהיא בעצם ממשיכה להיאבק כל הזמן

ו שכיוונו את אם היא נחתה וניסתה להיאבק בכוח או טסה להמון כיוונים שונים, הנוסעים היו אל

 המטוס שלה. להם הייתה את השליטה.

 היא הרגישה שחטפו את המטוס שלה...

ואז היא שמעה הודעה ממגדל הפיקוח: "תפעלי עכשיו מיקה. את שולטת בכיוון אליו טס המטוס 

שלך, לא הנוסעים. רגשות לא יכולים להטיס מטוס, גם לא מחשבות. הם לא יכולים לגעת בך, את 

 ם".האחראית עליה

מיקה החליטה להפסיק להיאבק בנוסעי המטוס ולטוס מערבה, כמו שרצתה. בהתחלה היה לא 

נוח לטוס ככה, אבל מיקה נתנה להם לצעוק ולהיות במטוס והמשיכה להתקדם מערבה. היא לא 

 להגיע למערב –נאבקה והמשיכה להיות ממוקדת במטרה שלה 

לחוות הרפתקאות נהדרות. היא שמה לב עכשיו היא יכלה לטוס למקומות כיפים עם חברים ו

לשמש הזורחת, לכוח שיש לה, לשליטה שלה במטוס וגם, לנוסעים נעימים יותר שהיו על המטוס 
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שלה ולא יכלו לגשת קדימה. תבונה, תקווה, אהבה יכלו עכשיו להשמיע את קולם ומיקה יכלה 

 עות.ולהרגיש אותם. חייה הפכו עשירים יותר ומלאי משמלהתייחס אליהם 
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 תבונה מבוכה בושה
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 2נספח מס' 
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 3נספח מס' 

 הגדים ותמונות

אני אוהבת טעם של צ'יפס חם 

 פריך

המבורגר שאימא מכינה מזכיר 

 לי את הבית

סלט קצוץ דק דק זה הכי 

 טעים

אוכלת אני שמחה כשאני 

 שוקולד

 קפה עוזר לי להתרכז שוקו בבוקר מעיר אותי

עוגת גבינה בשבועות עושה לי 

 את החג

 אני מתוק אוכל היום אוכל אם פסח בלי קניידלך במרק??! 

 אשמין

שוקולד עושה לי פצעים על 

 הפנים

אם אוכל כל מה שמתחשק לי  מי שאוכל גלידה משמין

 אשמין

 מי ששמן לא יאהבו אותו הוא חולהמי ששמן  עצלן הוא ששמן מי

מי שאוכל הרבה לא יאהבו 

 אותו

 אני צריכה לעלות במשקל אני צריכה לרדת במשקל

צריך להוריד ממתקים  שעות 3צריך לאכול כל  צריך לאכול ארוחות מסודרות

 ומאפים מהאוכל שלי

 אני שונאת במיה אני אוהבת לחם אני אוהבת פסטה

 בפרות יש הרבה סוכר עיםפרות זה ט פרות זה בריא

 חלב לא בריא חלב זה בריא חלב זה מגעיל

 אני שבעה עכשיו אני רעבה עכשיו חלב זה טעים

אחר כך יגמרו לי את האוכל  אחר כך לא יהיה לי זמן לאכול כולם אוכלים עכשיו

 הטעים

עכשיו הפסקת אוכל אז אני 

 אוכל

 מי שאוכלת לא תמצא חתן מי ששמנה לא תמצא חתן

אם את תגיעי רעבה למסיבה 

 תאכלי יותר מדי

 צריך לגמור הכל מהצלחת אם תאכלי את הקינוח תשמיני

לא מנומס לגמור הכל 

 מהצלחת

לאכול בשר זה להרוג חיות 

 מסכנות
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 .יצירות מפגש מסכם 4נספח מס' 

 ת' לא נכחה במפגש המסכם. 

של המורה ובנות השרות כי עסקו בעיקר בלסייע לבנות להתארגן לא צילמתי את הצלחות 

 למשימה ופחות השתתפו בעצמן.
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נ' בחרה לכתוב משפטים ודימויים משלה על הצלחת ולידה. היא אמרה בהפגנתיות שהיא לא למדה 

כלום מהסדנא כי היא יודעת הכל על איך להיות בריאה ולא צריכה אף אחד שיגיד לה מה לאכול. 

רתי לה שבאמת חשוב שתבחר בעצמה מה לאכול, תקשיב לגוף שלה ולא לאף אחד אחר. אמרה אמ

שהיא לא תכניס לצלחת שלה משפטים כמו "צריך לאכול כל שלוש שעות" ו"מי ששמנה לא תמצא 

חתן", כי שמנה היא בדיוק כמו כל אחת אחרת. כתבה מילים כמו "שמן" ו"אוכל" ליד הצלחת וציירה 

רים ולא מחייבים ליד ובתוך הצלחת. ציור קישוטי במחקר הוא ציור שיש בו יש בו המון סמלים לא קשו

( יצירה 111( "ציור דמות אנוש וציור משפחה" עמ' 2005הסתרה והגנה. )למשל אצל לב ויזל, ר. )

שיש בה התרסה מול המערכת לצד שאלות שלה על האכילה שלה והגוף שלה. אכן הראתה במהלך 

ון לשלוט ולדעת "הכל" לצד בלבול ומורכבות גדולה מול הגוף שלה והשאלות שעלו הסדנה הרבה רצ

 מהבנות האחרות
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ו' בחרה בגלידה ואמרה שגם היא רוצה את -פ' סירבה לצייר צלחת, בת השרות סייעה לה. ראתה ש

פורים הגלידה. סירבה להסביר למה בחרה אותה. אמרה רק שזה טעים. שהיא אוהבת לשחק ולהקשיב לסי

ולא אוהבת לצייר. אמרה שזה חופר לדבר על גוף ואוכל. אחר כך אמרה שהיא שמנה ואסור לה לאכול 

גלידה בעצם וזרקה את הגלידה על הרצפה. אמרה שלא רוצה להשתתף. לא יודעת מה לבחור והסדנה 

 בלבלה אותה עוד יותר. שאלה אם בשנה הבאה אני אעשה איתם סדנה על איך לאכול נכון.
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ה' לא יכלה להפסיק לבחור. רצתה את כל ההיגדים שכולם בחרו. רצתה את הגלידה גם היא. אחר כך שמה 

מעל כל הבחירות שלה את המשפט "צריך להוריד ממתקים ועוגות מהאוכל שלי". אמרה שזה מבלבל כי היא 

אמרנו כבר, אוהבת לאכול אבל שונאת שאוכל משמין. אמרתי לה שהיא לא לבד בדילמה הזו. שכמו ש

מסביבנו יש המון פרסומות לאוכל ולצידן פרסומות לרזון והבחירה הזו היא לא בריאה ולא אפשרית ומכניסה 

 להמון לחץ ומתח את רובנו כחברה וכיחידים.
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מ' בחרה למרכז הצלחת סלט. היא הוציאה מחוץ לפלייסמט שלה בהדגשה רבה את הגלידה והעוגה. היא 

אמרה שאסור לה לאכול אותם כי היא שמנה. אמרה שחבל שלא למדנו בסדנה איך עושים דיאטה.  מצד 

ולי שני שמה את המשפט "אני צריכה לרזות" בפינת הפלייסמט. שאלתי מה רצתה להגיד בזה ואמרה שא

 לא אפשרי לרזות, נראה לי שהיא נשארת עם שאלה מסביב למשפט הזה. האם צריכה דיאטה או לא. 

אמרה שזה מאוד מבלבל. הסכמתי איתה שזה קשה לוותר על החלום הזה לרזות. בעיקר כשמסביב 

 שופטים אותך כל הזמן ומעירים לך על משקלך ועל האכילה שלך.
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רבה ושמה אותם במרכז הצלחת. היא שמה את המשפט "מי ששמן ר' בחרה המון מאכלים בהנאה 

לא יאהבו אותו" ליד הצלחת. אמרה שאוהבת לאכול ואוכל של אמא הוא הכי שווה. אמרה שהיא 

לא שמנה אבל היא מבינה עכשיו שזה לא יפה ללעוג לשמנים ולהעיר להם על המשקל שלהם ולכן 

 ותר.שמה קצת בצד את המשפט הזה ולא בצלחת שלה י
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ו' לא כל כך רצתה לצייר ובת השרות עזרה לה. אמרה שהיה קשה וחופר בסדנה אבל היא מבינה שזה 

נושא חשוב. בחרה גלידה ואת המשפט "אני אוהבת פסטה" לצלחת שלה. אמרה שתמיד אהבה לאכול 

לאכול  ואף פעם לא הייתה לה בעיה עם הגוף שלה או עם האכילה שלה. שמה בצד את המשפטים "צריך

כל שלוש שעות וגם "אני צריכה לרזות" ואמרה שהם ממש לא קשורים אליה והיא ממש לא מסכימה 

 איתם.


