
 
 

 
 
 

לסמדר פרגר כל הזכויות שמורות© מכיל תכנים המוגנים בזכות יוצרים 

 
 
 

 בשביל השפיות
                                                             קוראות כותבות 

 
 
 
 

 אישי משמנה לשעברוידוי 
 2004 אי מ- שוש אלחרר  ,  זושי:אתמ

 
 ...אני לא מקרה מיוחד

ומבחינה גנטית ) זאת אומרת הייתי(אני שמנה מאוד בנאלית ורגילה 
  .תמיד איים עלי האיום הזה של ההשמנה

 
 זה כי, שלי והתמידי הקבוע החיים באורח בחזרה בו להלחם מתכוונת אני

  .יותר ונוחים ארוכים לחיים המפתח

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

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

   
היה לי קשה לקנות אוהלים , היה לי קשה להתכופף לשרוך שרוכים

 . ני השעשועיםהיה לי קשה ללוות ברגל את ילדי בג, במקום בגדים
ולא מתנשפת כמו , אני רצה מדלגת מחייכת ונושמת, היום כל זה מאחורי

  .קטר של רכבת
   

  .ג" ק30ירדתי במהלך השנתיים האחרונות  
24שלי הוא  BMI ה....ג והיום" ק100פעם הייתי מעבר ל ....כלומר

  ...והמשקל סביר למדי...
   

 . ואני גאה בהשגי, אני גאה בעצמי
גם כדי לשמור על , כלומר לדעתי עלי להמשיך עוד, אני רק באמצע הדרך

זה , זה לא קשה לי היום, אבל. וזה יקרה כל המשך שארית חיי, הקיים
  .זה בא לי אוטומטי, חלק ממני

ומי , וגם זרים שפחות או יותר מבינים אותי, ויש לי חברים שמבינים אותי
  .שלום ולהיתראות -שלא 

אני משתתפת . רגועה יותר וביישנית פחות, עים יותרהפכתי לאדם נ
בו אני תורמת מכישורי למרות וחרף  YNETבאופן פעיל בפורום האוכל של 

    .המגבלות
   

אצלי זה היה  .אצל כל אחד המודעות להשמנה מתחילה ממשהו אחר
מאוד שהלחיצה אותי העובדה שאשתתף  האחד שמחה משפחתית חשובה , קומבינציה של שני ארועים

התחילה לי סכרת  :והשנייה בדיקת דם מצערת שקיבלתי ותוצאותיה דיברו בעד עצמם, בה שמנה
  .כתוצאה מהשמנה ולחץ הדם שלי היה בשחקים
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רק , כן גם אני מכירה אותו". עכשיו אין לי זמן להתחיל דיאטה"לכל אחד יש את התירוץ המטומטם הזה 
עכשיו רק , נו זמן כבר יש לך, ואז אמרתי לעצמי, ל שבמקצוע שלי יוצאים באמת לשנת שבתוןשהיה לי מז
  ..האומץ נשאר

 
 אני היום כל ולכן, גילאים בשלל בבית ילדים המון לי יש . לבשל מאוד ואוהבת, לאכול אוהבת אני

   ?לא חבל,  כי למה לזרוק-וכמובן זוללת שאריות ...... במטבח
ומי יגיד לי בכלל לאכול את הקרטונים . אני שונאת גבינות רזות ומוצרים דיאטטיים למיניהם, חוץ מזה
  ..האלה
  ?נכון-וגם נשמע חסר תקנה לחלוטין , נשמע בטח מוכר, בקיצור

 
מדבקות מטומטמות לאזניים שמדכאות  ₪ 300-בקניתי , במקום קלוריות, התחלתי לבזבז כסף.. אז ככה

וגם קניתי מכשיר ). זה המיס לי המון המון שומן, במוח(וקניתי קרם מפגר להמסת השומנים  , את התאבון
שזה מעשה קצת , שעושה כושר חשמלי ששמים בגוף ומתחשמלים כל רגע מבלי ממש לעשות ספורט

זה כמו להיות פקיר אבל בלי מטרה . כשמסתכלים על זה בדיעבד, מפגר ומאוד דבילי היום בפרספקטיבה
, לתי בגורל חייכשכולם כבר כעסו על הטמטום שלי נתק, בקיצור.. רק עם פנטזיה דבילית, אלוהית

  .של סמדר פרגר" הרזייה שפוייה: " 55₪, לפני שנתיים, ספר שעלה לי בזמנו, בדיאטה הזולה מכולם
, כל הסיפור שלה נראה לי דומה לשלי, הרגשתי שהיא מספרת עלי ,ואני, היא סיפרה את סיפור חייה

  . אחוזי הזדהות100ממש 
כל בקשה שלה לוותה בקיטורים מצדי , חד והלאהלא מרגע א, לא מיד, אימצתי בהדרגה את הדברים

   .אך התוצאות דיברו בשם עצמם, כללי  ובנאחס
  .בחודש'  קג2-3התחלתי לרדת בקצב קבוע של , אחרי כל ההנחיות מרגע שמילאתי

צריך רק לסדר , טלפתיים או עובדי אלילים, עגילים, הבנתי שאין צורך לשלם הון תועפות לשום מכשפים
 :טש במוחאת הסווי

 
  .שעה ביום, אני מבצעת פעילות פיזית של צעידה. 1
  . שומן30%צמצמתי את כמויות השומן במזון שאני אוכלת לעד . 2

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

 . ושו החופשי מותנה בחוקי זכויות יוצריםניתן להורדה ושימהרזיה שפויה המופיע באתר או /מאת סמדר פרגר וכל חומר 
 ...הרחבה. בכתב ומראש או להפיץ כל חומר שהורד מהאתר בכל דרך שהיא ללא הסכמה מראש/למכור ו, לפרסם, חל איסור מוחלט לשנות
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מלבד כמה חברים , בשביל לחיות צריך לאכול. אין דבר כזה צום אצלי. אני אוכלת המון המון ובהנאה .3
  .כמוצר גולמי, בשר אדום וכבש, תיםאגוזים זיי, מרגרינה, שמנת, חמאה: שנפרדתי מהם לנצח

 7:30אז את הבוקר אני פותחת באכילה ובערב משתדלת להפסיק לאכול מ , כל אחד צריך אנרגיה .4
 האוייב -בהנחה שרוב המאכלים משופעים בשמן , כשיש אירוע אני משתדלת לאכול פחות מבעבר. בערב

  .מספר אחד שלי
  .ך אני יודעת בדיוק ממה מורכבים הדברים שאני אוכלתאני מרבה להכין את האוכל בעצמי וכ. 5
זה יותר , התחלתי לאפות המון סוגי לחם ולאכול אותם במקום הקרקרים המטומטמים שאכלתי בעבר .6

  .במיוחד עם קמח מלא או שיפון המשופעים בסיבים תזונתיים, משביע ויותר בריא
  .האני מרבה לשתות מים מתוך מודעות לתועלת שבשתיי .7
לא בעלי ולא ההריונות הם אלו שגרמו , הכוונה.  על האוכל  ועל ההשמנה שלי-אני לוקחת אחריות  .8

 . ההשמנה נבעה מזה שאכלתי בלי לחשוב ובלי מודעות, להשמנה
  .המודעות היא ההתחלה של התהליך הזה

     
ל הגזרה הסבירה והמחמאות שקיבלתי ע, הצורך למתוקים הלך וירד. עם הזמן התאבון התמתן לי

  .ועודדו אותי להמשיך, חיזקו לי את הבטחון העצמי) גם מאנשים שלא סבלו אותי(המאפיינת אותי היום 
   

  :פטנטים אישיים שלי שעובדים עלי יופי טופי
השמן עף מהסלט , אז אני מתבלת כראוי ומכניסה למייבש חסה, אני עדיין מתה על סלט מתובל כראוי* 

  .בכמות נסבלת אך הטעם המלא של כל התבלינים נשמרונשאר 
אני נמנעת . ומעבה כל מרק אפשרי בסולת או בפתיתים שישביע אותי, אני מרבה בחורף במרקים* 

ניתן גם לקרר את המרק . ( ליטר מרק6-ומסתפקת רק בכנף או רגל הודו אחת ל, ממלח או שמן במרק
  .)לו את שכבת השומן מלמעלה" לתלוש"ו

אוכלת רק ,  אז כשעושים על האש אני שמה מתחת לסטיק לחם שסופג את השומן-ני מתה על סטקים א* 
  .רבע סטיק וממלאה את הבטן בעיקר בפיתה

  .ב"וכיוצ שום טעם בטוב מתבלת אך, מועטה טחינה עם רק שמן בלי בבית מכינה אני חומוס* 
  .לטעמי, יפס'זה כמו צ. אני משתדלת לחתוך לרצועות בגריל, במקום לטגן חצילים* 
  .את השאר הדמיון עושה, לאותו אפקט,  חלב וקמח-במקום שמנת בפסטה * 
 נטרף סושי ולכן, שמן חסרי הם, הסושי של הרוטב, טריאקי, מתוק ילי'צ: האלה הסיניים הרטבים כל* 

  ..מעופפות וכבשים משוגעות פרות במקום והודו עוף לדגים עברתי בכלל. גורמה בארוחות אצלי
  .לחם קצת עם חמאה אכלתי שבהם הימים לזכר, חמאה בלי, מומייט הלחם על מורחת אני* 
, אגב. (במקום נוטלה ושוקולד או קרם אגוזים, ממרח תמרים וממרח ערמונים נטול שומן, עברתי לריבות* 

  .)הולכים נפלא עם עוגות השמרים דלות השומן שלי
  .ולא מתלוננת הטעם,  אחוז בקפה של הנס1שותה חלב רזה אני * 
 אם יש טעם -טועמת בלבד . מדי פעם כשגעגועים אוחזים בי אני טועמת את המאכלים החביבים עלי* 

  .וזה עובר לי, ום בייגלהאני טוחנת על המק, של עוד
אני קמה בבוקר , אני הולכת כל יום ואם מישהו מפריע לי בזה, אני לא מוותרת לעצמי בנוגע להליכה* 

לא היו , חוץ מפעם אחת שלקחתי את הבת למיון ואירוע משמח פתאומי(שעה לפני כדי לתקן את הטעות 
  .)לי מכשילים או מיכשולים להליכה

כמו מחשב נישא דימיוני מסדרת לי את כל . אני נכנסת לחדר הכושר לשעה, מלוןכשאני בימי כייף ב* 
  .'שיחות שעלי לבצע וכד, מנסחת דברים שאגיד לאנשים, הבלגן בראש עם הפגישות או הסידורים למחר

אני כנה . ולא מפחדת מאף אחד שיעלב ממני, דוחה בנימוס את המכבדים אותי במזון שאני לא רוצה אני* 
  . עצמירק עם

בלי הנחות בלי , הולכת לישון וחושבת על זה כמו מנטרה, אני קמה בבוקר וחושבת הרזייה שפויה* 
  .לשכוח את זה לרגע
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זה , היא תארך לי כל החיים, הדרך ארוכה מאוד, אני באמצע הדרך, שכבר כתבתי...לסיום האגדה זאת
אני יותר , כי זה לא חיים ומוות, אבל זה עובר מהר, אני מתגעגעת לכמה דברים, לא קשה אבל גם לא קל

, התאבון ירד ,מרגישה טוב, בעלת בטחון עצמי, עליזה, נמרצת מתמיד, ישנה פחות, מאושרת, רזה, יפה
  .והריכוז והסבלנות חזרו לעצמם

   
ות זה סיפור שמתאים לאנשים שהם חביל, הסיפור הזה לא מתאים לאלה שרוצים לרדת רק קילו או שניים

  ...כמו שאני לא אהיה כבר לעולם, שומן מהלכות על שתיים
   

 שאופההילדים מתגאים באמא ,  מהלך איתי פעם ביום כי הוא הבין שהדרך שלי עובדת ולטובהבעלי היום
 ! מהתוצאה מאוד מרוצה -ס מרימים גבה למשמע סיפורי ואני "התלמידים בביה, ומבשלת מטעמים
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