
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 להיות שמנהשווה 

 2003 פברואר –סמדר פרגר : מאת
 

כמעט הכל  משהו שאנחנו מוכנות לעשות, משהו שאנחנו שונאות, הרעיון שמשהו שקשה לנו איתו
הוא בו זמנית גם משהו שאנחנו בעצם שומרות עליו מכל משמר מכיוון שהוא שווה , כדי להיפטר ממנו

 .  הוא רעיון שקשה לקבל–וגם תורם לנו , מתגמל אותנו, לנו
 .אבל זה עדיין לא עושה אותו לא נכון

 
כבר לפני , פמיניסטיתפסיכותרפיסטית ו, ידי סוזי אורבך-התיאוריה הזו הוצגה לראשונה באנגליה על

 מכיוון שהיא כלי רב עוצמה –וחבל ,  היא לא מספיק מוכרת לציבור הנשים-ועדיין .  שנה-30יותר מ
 .לאפשרי וקבוע לאורך זמן, היכול לסייע בהפיכת השינוי שאנחנו מבקשות ליישם בחיינו

,  באופן פרטיבבסיסו של הרעיון עומדת הטענה שזה בלתי אפשרי לנתק את מה שקורה לכל אישה
 . האישי הוא הפוליטי: ממה שקורה באופן כללי בזירה החברתית

 . הרי שהכלל הוא גם חלק מאיתנו, מעצם היות כל אחת מאיתנו חלק מהכלל, כלומר
הופכים באופן בלתי נמנע חלק , הלך הרוח החברתי והערכים הרווחים בחברה, או במילים אחרות

 .מהלך הרוח והערכים של כל פרט בה
או לא מפסיקות לאכול כשהן , כך מוצאות את עצמן אוכלות כשהן בכלל לא רעבות-אם נשים רבות כל

 … או מחכות לשעת כושר שבה יוכלו לאכול לבד, שבעות
 SED  מכלל הנשים בחברה המערבית מוגדרות כבעלות80%ואם 

 - Sub Clinical Eating Disorders :מרות הכל הן לא ול, דיאטות ומשקל, סוק טורדני באוכלעי
 . …או יציב/מצליחות לשמור על משקל תקין ו

הן ממשיכות לדבוק , ולמרות שהן מודעות היטב לעובדה שהן לא מקדמות בכך את הבריאות שלהן
  –באותם הרגלים 

הגיוני יהיה לומר שיש כאן עוד משהו מתחת לפני השטח שהוא מעבר לספירת קלוריות או חישובי 
 ?הלא כן,  על תפריט כזה או אחראחוזי שומן או שמירה

 
 .המשהו האחר הזה הוא העובדה שיש לנשים רווח מהשומן שהן נושאות עליהן, ובכן

 
המועקה והרגשות , זה שנושא את כל הכובד, כך- זה שאנחנו רואות טוב כל-מצידו השני של המטבע 

 ? ממה.  יכול לעמוד למשל פחד–השליליים כלפי השומן של עצמנו 
נהיה חשופות דווקא לאותם הדברים שמהם ניסינו , אולי ממצב שבו אם לא נהיה עטופות בשומן

 . להתרחק מלכתחילה
 …  כשנהיה רזות–כמו למשל מהבטחה שנתנו לעצמנו להירשם ללימודים 

 או 
 . … כשנהיה רזות–ממש מהקשר האינטימי שית

 או 
 … רזות–מתחרות מקצועית עם נשים אחרות 

 
 ?מה כאן הרווח, אז איזה רווח יש כאן בכלל

 
 , בהימנעות מההתמודדות עם הפחד: לא ממש מוחשי או מודע לחלוטין, הרווח טמון במשהו רגשי

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש ראשאו להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מ/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות



 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

שעם , )דאו שילוב של כמה מהם גם יח(או מכל דבר אחר , או עם תחרות, או עם מימוש חלום
ההימנעות מההתמודדות שווה לנו יותר מהמחיר שאנחנו משלמות על הנוכחות הפיזית והמוחשית 

 .כך של השומן-כל
ואולי עומדת שם אמירה חד משמעית כנגד אמת המידה החברתית המגדירה את האישה ממקור 

 . ונושאת דרישה בלתי מתפשרת להיות רזה, שהוא חיצוני לה
המשרתת והזונה , האהובה, כל מי שרוצה שאהיה האמא,  לעזאזללכו: "למשל אמירה כמו

 . ולא כמו שאני אמורה להיות, קבלו אותי כמו שאני. המושלמת
  T*".אניתוכלו לחצות את כל השכבות ולגלות מי , אם אתם באמת מתעניינים בי

 
כדאי שנתמסר לתהליך כזה של , קל תקין ובבריאות טובהאם חשוב לנו לחיות את שארית חיינו במש

 .שינוי המשלב התייחסות גם לפאן הפיזי וגם לפאן הרגשי שלנו
 .בחברה בת זמננו, נשית שלנו / תהליך שיתחשב במורכבות האנושית 

                                            
 39' עמ, סוזי אורבך, א עוד דיאטהל: מתוך  *

 

  
  .להציג בפומבי או למסור לצד שלישי ללא קבלת הסכמה בכתב ומראש, להפיץ, אין להעתיק

 . ניתן להורדה ושימושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
...הרחבה. בכתב ומראש ראשאו להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מ/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות


