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השונה בחברה

כדי להבין מה יוצר שונות או אחרות ראוי להתייחס למושגים משמעותיים אחדים:
נורמות
כללי התנהגות המקובלים בחברה במצבים ספציפיים ומצופה שיתנהגו לפיהם.
הנורמות משתנות מחברה לחברה ומהוות מעין קוד התנהגות מחייב באותה
חברה .ככל שהחברה סגורה יותר המחויבות לנורמות המקובלות תהיה גדולה יותר.
סטיגמה
אפיון של אדם כשונה מאחרים לשלילה .בעל הסטיגמה נתפס אדם רע ,חלש,
נכשל ,מוגבל או בעל מום ולכן הוא הופך בעיני החברה לאדם פחות ערך ונחות.
לחברות שונות בעולם יש נורמות התנהגות שונות ,ובהתאם לכך משתנות גם
הסטיגמות המוטלות על חבריהן .התנהגות שתיחשב בחברה אחת נורמלית
ורגילה ,עשויה להדביק סטיגמה על אדם שנוהג לפיה בחברה אחרת.
סטריאוטיפ
הכללת יתר המייחסת תכונות לקבוצת אנשים ,בדרך כלל על בסיס אתני ,עדתי
או מגדרי .כמו הסטיגמה ,גם הסטריאוטיפ משמש כלי עזר לעיבוד ולקידוד
נתונים הנקלטים מהסביבה החברתית שבה מתפקד האדם .הסטריאוטיפ לוקה
בפשטנות ובצמצום יתר של תופעות חברתיות .הוא מתבסס על חשיבה מכלילה
הנוטה להתעלם מפרטים חשובים ומתכונות בלעדיות של מושאיו וממהרת לקטלג
אותם על פי קטגוריות חברתיות.
“צל“
על פי קרל יונג“ :החלק הנחות והבלתי מפותח של האישיות ,הכולל בעיקר
את התכונות הנחשבות שליליות .בגלל אי התאמתן של איכויות הצל לעמדות
של התודעה ,נוטה ה‘אני‘ להכחיש את קיומן ולהדחיק אותן ללא מודע ,משם

הן פועלות .תפקיד המודעות להעלות לתודעה את חלקי הצל ,לשחרר את
האנרגיות הטמונות בצל ולאפשר להן לעבור התמרה בשירות ההתפתחות“.
הדברים באים לידי ביטוי באמצעות השלכה של הצל שלנו על אדם אחר או על
קבוצה אחרת ,והתוצאה היא שאנחנו מאשימים ,מבקרים או מתנקמים בגללו.
אם החומר המושלך חיובי ,אנחנו יכולים להעריץ ,לאהוב ,לקנא או אפילו לשנוא
את האחר על שיש לו מה שאין לנו .מכיוון שאיננו יכולים לשנות אחרים אלא רק
את עצמנו ,השינוי נעשה בדרך כלל רק כאשר אנחנו מודעים למרכיבים הדורשים
שינוי באמצעות השתקפותם במישהו אחר .כל זמן שמרכיבים אלה קבורים בלא
מודע האישי איננו יכולים להגיע אליהם ומובן שאיננו יכולים לשנותם.
מטרת הערכה שלפניכם להעלות על פני השטח התמודדויות מורכבות עם סוגיות
העוסקות בחיי היומיום והקהילה .דרך התבוננות במצבי חיים ובמערכות יחסים
אצל ה“אחרים“ שבסרטים וניתוחם ניתן להגיע לתובנות אישיות וקבוצתיות
על פי קבוצת ההשתייכות של כל אחד ואחת.
כדאי לנתח את הסרטים תוך התייחסות לנושאים האוניברסליים העולים בהם,
כמו יחסים בין דוריים ,התמודדותו של השונה בקבוצת ההשתייכות שלו ,יכולת
ההכלה ועוד .הזרה של נושאים רגישים והעברתם לאחרים מאפשרת התבוננות
עמוקה יותר ומאיימת פחות ,מכיוון שהדברים קורים “שם“ ,אצל האחר .מומלץ
להפנות את המבט למה שקורה אצלי  -או אצלנו  -רק בשלב השני ,לאחר
הניתוח של האחרים.
אחד הדברים הבולטים בכל הסרטים הוא מידת השיפוטיות הבלתי נסבלת של
החברה ושל היחיד שהוא חלק ממנה .קיים קושי גדול לצאת מעמדה זו ללא מרד
כלשהו ,בעיקר בגיל ההתבגרות ,והדבר מתעצם ככל שהחברה סגורה יותר .יש
מקום להרחיב בנושא זה במטרה לפתח מסוגלות רבה יותר לכבד ולהכיל את
האחר גם במקרה שיש חילוקי דעות עמו ,ולאפשר דיאלוג מפרה ובונה שייתן
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מקום לכל אחד .הדבר נכון גם ביחסים הבין דוריים .ההיררכיה מקשה לעתים
על ניהול שיח נכון ומכבד .חשוב לזכור שבין אם אני הבוגר והמנוסה ובין אם
אני הצעיר והיודע אין מקום לבטל את דעתו ואת רגשותיו של האחר .דיאלוג
מכבד ,אהבה וניסיון אמיתי להבין את השני טומנים בחובם סיכויים רבים לאין
ערוך לקשר מוערך ,מכבד ואוהב.

פרומה לאור
פסיכותרפיסטית ויועצת חינוכית

תסריט ובימוי תמר בן ברוך | עלילתי |  15דקות | 2007

תקציר
רוני ,ילדה בת  ,12נשלחת על ידי אמה לקייטנת הרזיה לילדים שמנים הקרויה “מלאי חיים“.
רוני לא רוצה להיות שם ,היא שונאת שאומרים לה מה לעשות .הדבר היחיד שמשמח אותה
הוא הברֵכה ,אבל היא מגלה ששוחים בה גם ילדים רזים שמתאמנים לתחרות שחייה .רוני
יושבת על שפת הברֵכה ,מתביישת ומורדת .שם היא פוגשת את יותם ,ילד ששונא לשחות
אבל מכריחים אותו .הקשר שנוצר ביניהם מעורר את כעסם של חבריה לקייטנה אך מאפשר
לרוני להתמודד עם המשקל שלה.

נושאים
•השמנה ודימוי הגוף  -התמודדות של צעירים עם דימוי הגוף שלהם והגדרות יחסיות
של “מיהו שמן“.
•מערכות יחסים במשפחה  -יחסי הורים ילדים ,הציפיות מהילד.
•לחץ חברתי וה"אחר" בחברה  -כיצד מתייחסת החברה למי ששונה מעט מהנורמה,
מה נחשב נורמטיבי ומה יעשה ה“אחר“ כדי להיות “כמו כולם“.
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ניתוח תוכן
ושפה קולנועית
תוכן

אמה של רוני ,אישה רזה .היא מופיעה בסרט רק כמי שמכריחה את רוני ללכת לקייטנה
בלי להבין את מצוקתה .ברגע האינטימי של רוני ,כשהיא נרגעת באמבטיה ,האם דופקת
על הדלת ומפריעה לה .היא מייצגת את הלחץ בחייה של רוני .ככלל ,ההורים בסרט
דוחקים בילדיהם להיכנס למשטר ,וייתכן כי הם רואים בילדיהם בבואה של עצמם
ומנסים להצליח דרכם.
החברות ,ילדות שמנמנות שמנסות לרזות ,שונאות את הבנות רזות ומכנות אותן
“אנורקטיות“ .הן מוכנות “לסבול“  -לאכול רק ירקות ולשחות  -כדי להפוך לרזות,
משום שרזה זה יפה .לא נראה כי הן נהנות להיות בקייטנה.

 .1דמויות
הדמות הראשית
רוני ,ילדה מתבגרת בת  ,21גיל שבו היא הופכת מילדה לנערה וחשוב לה להיות כמו
כולם ,אך היא אינה כזו .הדימוי שלה בעיני עצמה ובעיני הסביבה הוא של "שמנה",
למרות שאינה כה מלאה .המאבק שלה הוא נגד המבוגרים שרואים בה שמנה ומכריחים
אותה להשתתף בקייטנת הרזיה .רוני אינה הולכת בתלם .היא מתעקשת לא לשתף
פעולה עם הדימוי שלה כשמנה .המאבק שלה הוא נגד האחרים  -ההורים ,המדריכה
והחברים  -אולם רק כשהיא תקבל את עצמה ואת גופה ולא תתייחס אל עצמה
כחריגה ,רק אז היא תוכל "להיות כמו כולם" ולשחות ,ואף יותר מכך  -ליצור קשר עם
יותם ,ה"נסיך" של הברֵכה.
דמויות המשנה
יותם ,ילד רזה ,גם הוא בגיל ההתבגרות ,מצטיין בשחייה .למרות כשרונו ,המאמן -
שהוא גם אביו  -לא מוותר לו ולוחץ עליו להתאמן ולהגיע להישגים גבוהים יותר .גם
הוא ,כמו רוני ,חי תחת לחץ להיות מה שהוא לא ולרצות את אביו .כשהוא יעז לומר
כי הוא שונא לשחות ישתחרר בו מרד קטן והוא יעז גם לשחות בברֵכה בלילה למרות
האיסור ,ויאפשר לעצמו להתחבר דווקא לרוני ,ה“אחרת“ ,כי יבין שהם דומים הרבה
יותר ממה שנראה בהסתכלות חיצונית.
המדריכה ,בחורה החצויה בין אמה של רוני ,שמכריחה את רוני ללכת לקייטנה ,לבין
רוני שהיא חשה כי קשה לה .אולם מאחר שהנאמנות שלה מסורה לקייטנה היא לא
מוותרת לרוני ומחזירה אותה לברֵכה בכל פעם שרוני נעלמת משם .היא לא מנסה
באמת להבין את רוני ,וכשהיא מדברת אִתה היא אומרת לה “זה לטובתך“ .היא מנסה
לדובב את רוני בפני הילדים האחרים ומבקשת שתספר מה קשה לה .ניכר כי היא אינה
דמות חינוכית ותפקידה הוא רק לגרום לילדים לשחות ולרזות.

 .2הקונפליקט הדרמטי
רוני נאלצת להתמודד מול שני קשיים  -האחד שהיא שמנה ,והשני שמכריחים אותה
ללכת לקייטנה המחזקת את העובדה שהיא שמנה .כשהיא תקבל את עצמה ,היא
תמצא נקודת אור גם בקייטנה.
 .3מבנה הסרט
אקספוזיציה  -רוני באמבטיה ,מתענגת כשגופה במים ,מתחמקת בכוונה מההסעה
לקייטנה ,אמה לוחצת עליה להזדרז כדי לצאת לקייטנה שהיא לא מעוניינת בה .בקייטנה
המוטו הוא “אנחנו כאן כדי לרזות“ ,וזה מדגיש את חוסר הרצון של רוני  -ושל הילדים
האחרים  -לשתף פעולה .הילדים נשקלים בחוסר רצון .אף אחד שם לא מרוצה מעצמו,
אך רוני היא היחידה שמנסה למרוד בהכרח הזה.
אירוע מחולל  -האירוע שמחולל את הקונפליקט בין רוני לקייטנה מתחיל בסירובה
להיכנס למים .אמנם כבר בבית היא מתעכבת ,אך בקייטנה עצמה היא מסרבת
להשתתף בפעילויות.
נקודת מפנה והתפתחות בעלילה  -יותם מלמד את רוני לשחק כדורסל ונוצר ביניהם
קשר למורת רוחם של ילדי הקייטנה שמקנאים בה.
שיא  -רוני מגיעה לחדרה ,מגלה כי חבריה לקייטנה נגעו בחפציה ופיזרו אותם לכל
עבר ,מחליטה לעזוב.
התרה  -רוני שוחה לבד בברֵכה ויותם מחמיא לה.
סוף  -יותם ורוני שוחים יחד בברֵכה ונהנים.
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שפה קולנועית
הנרטיב
מבנה הנרטיב הוא קלאסי :נערה נאלצת להיות במקום שאינה רוצה להיות בו ,היא נאבקת
בסביבתה ,ברגע השיא היא רוצה לעזוב ,ואז מוצאת נקודת נחמה ומשלימה עם מי שהיא
ועם המקום שבו היא נמצאת.
הז'אנר והשפה הקולנועית
הסרט נפתח באמבטיה ,רוני צוללת במים .תפקיד המים להרגיע ,להשכיח את המציאות
ולצלול לעולם שיש בו חוקים אחרים ,בעיקר חוסר משקל .אפשר לצוף במים ,לחלום
ולשחרר .לכן דפיקותיה של האם על הדלת לא רק מעירות את רוני מהצלילה אלא אף
מחזירות אותה אל המציאות שאינה אוהבת.
הברֵכה אמורה להיות מקום של בריאות ,שמחה וזרימה .אולם עבור רוני הברֵכה היא
מקום של מבוכה ושל הכרח .היא אומרת בחשש“ :אני אוציא את המים מהברֵכה“ .במים
השקופים היא תרגיש שקופה ולא חופשייה כפי שהיא אמורה להרגיש.
בגד הים מופיע בסרט פעמים
אחדות ,והוא משמעותי ,שכן
הסרט עוסק בתפיסת הגוף.
בתחילת הסרט אנחנו רואים
את רוני בבגד ים כדי להציג
בפני הצופים את מבנה
גופה .מתברר שהיא "שמנה"
בעיקר בעיני עצמה ,אולם
בעיני הצופים היא אמנם
לא רזה אך גם לא שמנה .כדי
להדגיש זאת הסרט נפתח בהתבוננות שלה בראי ,באופן שבו היא תופסת את עצמה ,זה
הגורם לה להתייאש כשהיא מודדת את בגד הים .בהמשך ,כשרוני בקייטנה ,היא מהססת
אם לצאת אל הילדים בבגד הים.

הכרזות ומשנה את האותיות כך שיהיה כתוב “אוכלים רק חרה“ ,כשהכוונה הסמויה היא
לומר שההבדל כנראה אינו רב .הכרזות מציבות מטרה ,ורוני מפקפקת במטרה זו.
הדיאלוגים בסרט  -כמו הכרזות  -מציגים את הקונפליקט באמצעות משפטי מפתח:
“אני שונאת ברֵכות“ ,אומרת רוני .עובדתית זה לא נכון ,אבל היא שונאת את הברֵכה
בהקשר הזה.
“הרזה הזה דיבר אתך מתוך רחמים“ ,אומרות החברות לרוני מתוך קנאה .הן לא מסוגלות
לקבל כי ייתכן שילדה שמנה תמצא חן בעיני “רזה“ בגלל מי שהיא באמת ,ללא קשר
למראה החיצוני .כל הוויית עולמן של הבנות סובבת סביב השומן .הן מכנות ילדה רזה
“אנורקטית“ ,ומספרות כי רוני “לא שוחה כשיש רזים בברֵכה“ .אין מדד אחר להערכה
העצמית שלהן מלבד ההשוואה לרזים.
שם הסרט  -כשמה של הקייטנה “ -מלאי חיים“ משתמע לשני פנים :האחד משמעותו כי
אנשים מלאי חיים הם אנשים חיוניים ושמחים ,והשני מחביא בתוכו את המלה "מלאים"
כאשר הכוונה לשמנים.
הבמאית יצרה את הסרט מנקודת מבטה האישית .כדאי להיעזר בסרטון “מאחורי הקלעים“
המצורף לסרט ,שבו מתארת הבמאית את החוויה שלה כבחורה שמנמונת .גם הנערה
שמגלמת את רוני ,ילדה אסרטיבית בעלת מודעות עצמית ,מבהירה בסרטון כי לא חששה
לשחק את תפקיד השמנה ולהצטלם בבגד ים.

בסרט יש לא מעט כרזות המכילות משפטי עידוד כמו “אנחנו כאן כדי לרזות““ ,קשה יש
רק בלחם קל““ ,אוכלים רק חסה“ .את רוני המשפטים לא משכנעים והם אף מקשים עליה.
אלה אינם משפטים המעוררים תחושת שמחה אלא דווקא תחושה שיש צורך בעבודה
רבה .ברור כי מטרת הקייטנה היא לגמול ילדים מהרגלי האכילה שלהם ולגרום להם לרזות
והיא עושה זאת גם באמצעות הכרזות .משום כך ,כשרוני כועסת היא מקלקלת את אחת
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גם הפרות המלאות בחלומו של פרעה ציינו בריאות ושפע ואילו הפרות הרזון סמלו רעב
וחולי" :וַ יְהִ י ִמ ֵּקץ ׁ ְשנָ ַתיִם י ִָמים ּופַ ְרעֹה ֹחלֵ ם וְ הִ ֵנּה עֹ ֵמד ַעל הַ ְי ֹאר .וְ הִ ֵנּה ִמן הַ ְי ֹאר עֹֹלת ׁ ֶש ַבע ּ ָפרֹות

מתודיקה
פירוט הנושאים והרחבת הדיון
השמנה ודימוי הגוף
בסרט אנו רואים בעיקר ילדות מלאות עם דימוי גוף נמוך .במקום לבלות את הקיץ בנופש
מרגיע הן מוצאות עצמן בתכנית להרזיה .הבמאית לא בחרה לתפקיד השחקנית הראשית
ילדה שמנה במיוחד אלא רק שמנמונת ,כדי לחזק את העובדה שהדימוי הנמוך של הילדה
מוביל אותה לתחושה שהיא “שמנה“ .מהיכן נובע דימוי זה?
יש קשר הדוק בין התרבות שבה אנו חיים לבין ההגדרה של "מיהו יפה" .בדור שלנו ,אידאל
היופי הוא הרזון ,ודוגמניות מצליחות ומפורסמות הן רזות מאד .גם דמויות מהאגדות ,כמו
סינדרלה ,שלגיה ומולאן ,וגם רוב השחקניות שרואים על המרקע הן בדרך כלל רזות.
דפנה למיש כתבה“ :הפרסום מציג יופי נשי אידאלי ,אשליה מוחלטת נקייה מכל פגם  -ללא
קמטים ,צלקות ,שיער על הגוף ,שומן .כאידאל אין לאשליה זו  -ולא יכולה להיות לה  -כל
אחיזה במציאות אפילו אצל הדוגמניות עצמן .היא נוצרת באמצעות איפור ,זוויות צילום,
תאורה וביגוד .הפרסום משודר אלינו מכל פינה (עיתונות נשים ,עיתוני אופנה ,קטלוגים
מסחריים ,עיתונות יומית ,פרסומות בטלוויזיה ובבתי הקולנוע) .הפרסום מבשר לנשים כי
היופי הוא תוצאה של מה שהן קונות או לובשות ,ולא של מה שהן .בכך הוא מלמד את הנשים
להפוך לאובייקטים" ("נשים יפות סטריאוטיפים מכוערים :דימוי נשים בפרסום הישראלי“,
בתוך :ניהול הפרסום ,בעריכת יעקב הורניק ויהושע ליברמן ,כרך א' ,האוניברסיטה הפתוחה
 ,1996עמ' .)116-120
בניגוד למצב כיום ,בפרסומות מן העבר ניתן לראות נשים מלאות וילדים מלאים ,שנחשבו
בזמנו לאידאל היופי .אפשר למצוא פרסומות ישנות באתר נוסטלגיה אונליין.
גם ביצירתו המפורסמת של ליאונרדו דה וינצ‘י מתחילת המאה ה - 16-המונה ליזה  -האישה
אינה רזה כל כך.

יְפֹות ַמ ְר ֶאה ְּוב ִרי ֹאת ָּב ָ ׂשר וַ ִּת ְר ֶעינָ ה ָּב ָאחּו .וְ הִ ֵנּה ׁ ֶש ַבע ּ ָפרֹות ֲאחֵ רֹות עֹלֹות ַא ֲח ֵריהֶ ן ִמן הַ ְי ֹאר ָרעֹות
ַמ ְר ֶאה וְ ַדּקֹות ָּב ָ ׂשר וַ ַּת ֲעמֹ ְדנָ ה ֵאצֶ ל הַ ּ ָפרֹות ַעל ְ ׂשפַ ת הַ ְי ֹאר .וַ ּ ֹתאכַ לְ נָ ה הַ ּ ָפרֹות ָרעֹות הַ ַּמ ְר ֶאה וְ ַד ּקֹת
את וַ ִ ּי ַיקץ ּ ַפ ְרעֹה" (בראשית מ"א ,א'-ד').
הַ ָּב ָ ׂשר ֵאת ׁ ֶש ַבע הַ ּ ָפרֹות ְי ֹפת הַ ַּמ ְר ֶאה וְ הַ ְּב ִרי ֹ
מערכות יחסים במשפחה
שני ההורים שמופיעים בסרט ,אמה של רוני ואביו של יותם ,מפעילים לחצים על ילדיהם.
מתוך הסרט לא ברור האם אמה של רוני רוצה כי בתה תרזה בגלל בעיות בריאות או בגלל
שכך יפה יותר ,אולם ברור שהאם לא עוזרת לילדה .הפתרון מבחינתה הוא להשאיר את
רוני בקייטנה כדי ששם “כבר יעשו את העבודה“ .אביו של יותם מפעיל עליו לחץ להצליח.
שני ההורים מציבים מטרות ברורות ומלחיצים את ילדיהם להגיע אל היעד הנכסף ,אך
הילדים אינם רוצים במטרות הללו .נראה כי ההורים מגשימים את חלומותיהם דרך הילדים.
הילדים מקבלים מסר של דחייה מצד ההורים שלא מקבלים אותם כמות שהם .ייתכן כי
בסתר לבם היו הילדים מעדיפים לרזות או להצטיין בשחייה ,אך מתוך הסרט נראה כי
זו אינה בחירה שלהם .את נס המרד הם מניפים כשהם אוכלים שוקולד ושוחים בברֵכה
בלילה  -דברים האסורים על פי הכללים הנוקשים של המקום.
לחץ חברתי וה“אחר“ בחברה
כיצד מתייחסת החברה למי ששונה מעט מהנורמה ,מה נחשב נורמטיבי ומה יעשה ה“אחר“
כדי להיות “כמו כולם“ .רוני מייצגת את הילדה שלא נכנעת ללחץ החברתי למרות שהיא
נתונה ללעג ולאלימות מצד הבנות האחרות כלפיה .מבחינה זו רוני היא גיבורה אקטיבית,
פועלת ולא נפעלת ,בוחרת ולא מוותרת ,בשונה מהדימוי הסטריאוטיפי של החריג הקלאסי.

נושאים לדיון
 .1היחס לשונה בחברה.
 .2אידאל היופי בתרבויות שונות.

ג'וליה סבאקול כתבה“ :ישנן מדינות בעולם ,כמו ג‘מייקה ,ששם נחשב גוף עגלגל למקור
להשראה ,באיי פיג‘י משבחים את תרבות האכילה ובאפריקה הרעבה נתפס הרזון כמחלה
קשה“The World Has Curves: The Global Quest for the Perfect Body, Rodale( ,
.)Press, Incorporated
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מקורות
תלמוד ירושלמי ,שבת פרק א‘ הלכה ח‘:

רבי אבהו נחת לטיבריא .חמוניה תלמידוי דרבי יוחנן אפוי נהירן .אמרון קומי רבי יוחנן :אשכח
רבי אבהו סימה .אמר לון :למה? אמרון ליה :אפוי נהירן .אמר לון :דילמא אורייתא חדתא
שמעתה .סליק לגביה .אמר ליה :מאי אורייתא חדתא שמעת? אמר ליה :תוספתא עתיקתא.
וקרא עלוי" :חכמת אדם תאיר פניו" [רבי אבהו ירד לטבריה .ראוהו תלמידיו של רבי יוחנן
שפניו מאירים .אמרו לפני רבי יוחנן :מצא רבי אבהו מטמון .אמר להם :למה? אמרו לו:
פניו מאירים .אמר להם :שמא תורה חדשה שמע? עלה אצלו .אמר לו :מה תורה חדשה
שמעת? אמר לו :תוספתא עתיקא .וקרא עליו :חכמת אדם תאיר פניו].

תלמידי רבי יוחנן ראו את פניו המאירות של רבי אבהו וחשבו כי מצא אוצר ,אולם רבי
יוחנן שיער כי פניו מאירות משום ששמע תורה חדשה .בסופו של דבר התברר שלא תורה
חדשה שמע אלא דווקא תורה עתיקה .המפגש של רבי אבהו עם התוספתא העתיקה
שפך אור על תורתו וגרם לפניו להאיר “חכמת אדם תאיר פניו“ .המטמון בעל הברק חיצוני
עלול לאכזב ,אך התורה הנמצאת בפנים היא זו המאירה.

אֹומרַ ,אל ִּת ְס ַּת ֵּכל ַּב ַּקנְ ַקןֶ ,א ָּלא ַב ֶּמה
דבריו של רבי במסכת אבות מביעים מסר דומהַ “ :ר ִּבי ֵ
ׁ ֶש ֶ ּיׁש ּבֹוִ .יֵׁש ַקנְ ַקן ָח ָדׁש ָמ ֵלא י ׁ ָָשן ,וְ י ׁ ָָשן ׁ ֶש ֲאפִ ּלּו ָח ָדׁש ֵאין ּבֹו“ (אבות ד' ,כ"ז) .היופי תלוי ברוחניות

ובעולם הפנימי המאיר החוצה ולא במראה הפיזי החיצוני.

מושגים שניתן להנחיל
דימוי גוף ,אנורקסיה ,קבלת השונה.

הרחבה
לתחומים נוספים
מקורות להעשרה בנושאים משיקים
התייחסות לילדים שמנים:
ילד ׁשָ מֵ ן  /מרדכי גלדמן
ּבְׁשּולֵי הָאֹוטֹוּבּוס יֶלֶד ׁשָ מֵ ן
חיַי ִם,
ח ְכלִילִי ְל ָ
ְּכפִיל ּתִ ינֹוק ַ
מּנ ָיו
ע ֵרמַת מִׁשְ ַ
ר ֹאׁשֹו ׁשָ מּוט עַל ֲ
א ְצּבָעֹו ּבַ" ַּבּלָׁש" ׁשֶ עַל י ְ ֵרכָיו,
וְ ֶ
ּפנ ָיו
מ ָ
עדִינ ָה ִ
מ ַב ְצ ֶּבצֶת ֲ
וְנַפְׁשֹו ְ
ּט ְלטֵל הָאֹוטֹוּבּוס
ה ַ
ּכִי ּגַם ְּב ִ
ה ָּצלָה לָּה
ּבָׂשָ ר חֲגֹורַת ַ
מּנ ִים הִיא סְפּונ ָה,
ְּבמִׁשְ ַ
ע ֵרמַת ּבָׂשָ ר
יֶלֶד ַּב ֲ
ע ָצמִים
ח ּבֵינֹו ָל ֲ
חי ִץ הַּתֹו ֵפ ַ
ה ַ
וְ ַ
קלִים
א ְ
ה ַ
ּבֵינֹו לִתְ מּורֹות ָ
ּבֵינֹו ַל ְּצ ָבעִים וְלָאֹור
הבַת סֹו ְבבָיו,
א ֲ
ּבֵינֹו ְל ַ
עּצְבֹון ּתְ חּוׁשֹותָ יו
ׁשֻ ּמָן ָּבהִיר וָרְַך יְכַס עַל ִ
מחֲׁשַ בְּתֹו
קצֵי ַ
ע ְ
י ַ ְכהֶה ֻ
פ ָלּנ ֶל
מּטַת ְ
מז ֵם לֹו ׁשֵ נ ָה ְּכ ִ
יְז ַ ְ
עט ֹף ְלבָבֹו.
וְי ַ ֲ
(מרדכי גלדמן ,ציפור ,סימן קריאה )1975
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תפיסת היופי שברזון:
הפסל “ונוס מווילנדורף“
כעשרים אלף שנה לפנה"ס הייתה האישה האידאלית מלאה ובשרנית“ .ונוס מווילנדורף“הוא
פסל אבן קטן ,מהיצירות המוקדמות המייצגות את הנשיות כפי שנתפסה בתקופה ההיא,
בעידן של מחסור והתמודדות מול איתני הטבע .אישה מלאה נתפסה אז פורייה ,משגשגת
ובעלת יכולת לגדל צאצאים (ניתן לראות תמונה של הפסל באינטרנט).

סרטים נוספים בנושא
“שרק“ ,אנדרו אדמסון ,ארצות הברית2001 ,

חומרי הלימוד בחוברת זו מבוססים על הרצאות וסדנאות שערכו אנשי בית הספר "מעלה".
הסרטים ,אשר נוצרו כסרטי גמר של סטודנטים לטלוויזיה וקולנוע ,מציגים פיסת עולם 
מחייהם של היוצרים ,יהודים וישראלים החיים בעולם המודרני ומנסים לחבר בין העולמות.

סרטי מעלה בנושא
“למה השמש“ ,אפרת קאופמן
“אליוקים“ ,מירי בוקר

איכותם הקולנועית והסיפור שהם מספרים  הפכו אותם ליצירה אמנותית המשמשת
כלי חוויתי להעברת מסרים  .לאור הצלחת הערכה הקודמת בנושא שבתות וחגים ,אנחנו
שמחים להגיש לכם את הערכה הזו  העוסקת ב"זר והשונה" בליווי מקורות וניתוח הסרטים.

כתיבה :עינת קאפח | עריכה :עינת קאפח ,רויטל שטרן
2017

נספח
דימוי הגוף
א .עיצוב הגוף וחיטוב הזהות :ייצוגי הגוף בטלוויזיה המסחרית ,ד"ר דליה לירן-אלפר וד"ר
עמית קמה (מכון חיים הרצוג ,סדרת אגרתא ,חוברת  ,7אוניברסיטת תל אביב ,מאי
 .2007ניתן לקרוא את החוברת בקישורhttp://www.tau.ac.il/institutes/herzog/ :
.)igarta7.pdf

באדיבות

ב .דימוי גוף ,סדרת פעילויות ומפגשים
 http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/25455110-6A76-4B19-BDD5-
E28993A65D27/83009/dimueiguf.pdf
ג .השפעת הפרסום על בעיות אכילה ודימוי גוף
מתוך האתר "הרזיה שפויה" ,סמדר פרגר © ,נובמבר 2006
http://www.sane-way.com/site/detail/detail/detailDetail.asp?detail_id=251438
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