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מייצוג לאמבודימנט
 

 התייחסויות בנות זמננו לדימוי גוף
במחקר ובקליניקה

דימוי גוף (body-image) הוא קונסטרקט מורכב
שמערב היבטים תפיסתיים, קוגניטיביים, רגשיים
והתנהגותיים של האדם בהקשר לגופו. בעבר
חוקרים וקלינאים בתחום דימוי גוף התמקדו
בעיקר בייצוג הגוף ובחוסר שביעות הרצון

 .(body dissatisfaction) מנראות הגוף
 

לעומת זאת, כיום הדגש מושם רבות על טיפוח
דימוי גוף חיובי (image-positive body) על ידי
,(embodiment) העמקת החוויה והקשר לגוף
(body appreciation) העלאת הערכה לגוף
body) ושימת דגש על הפונקציונליות של הגוף

 .(functionality
 

בסמינר נתחקה אחרי המשמעויות השונות
שהוקנו  לדימוי גוף לאורך השנים ע"י הוגים
וחוקרים, ונמפה אפשרויות חדשות להנכיח
קונספט זה בטיפול נפשי בן זמננו ולהיעזר בו

כגורם חוסן מיטיב.

עדי כהן, פסיכולוגית רפואית מומחית מדריכה,
ממובילות תוכנית ההתמחות בפסיכולוגיה
רפואית בבית קוגנטיקה. מנהלת את המרכז
לטיפול ממוקד דימוי גוף, ועובדת לפי מודל

אינטגרטיבי ממוקד גוף, סכמות ויחסים. 
 

מנהלת שותפה בקומה השישית – מרחב
מפגש, למידה ותרבות לאנשי מקצועות
הטיפול והרפואה. בוגרת התוכנית התלת
שנתית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית
מזרח-מערב באוני' ת"א בשיתוף מכון דמו"ת.
עבדה במשך שנים ב'מרפאה פסיכולוגית' עם

מטופלים ברפואה ראשונית. 
 

התמחתה בפסיכוקרדיולוגיה בביה"ח בלינסון,
ופיתחה שירותים פסיכולוגיים במרפאת
בריאות לב האשה. עוסקת בעריכה, אוצרות

ופיתוח שירותי קידום בריאות.
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מנטע (אלחמיסטר)
 ועד לנטע (ברזילי)

 
 על ייצוגי הגוף הנשי בתרבות ובמדיה

והשפעותיהם האפשריות

מהם ייצוגי הגוף הנשי בתרבות? כיצד אמצעי
התקשורת יוצרים דימויים נשיים לא מציאותיים

וכיצד אלה משפיעים על חיי כולנו?
 

בסמינר זה נעסוק בדימוי הגוף הנשי בתרבות
הפופולארית ובמדיה כיום, בין היתר בעידן של
רשתות חברתיות ובמרכזן אינסטגרם -

פלטפורמה שבה העיקר הוא המסר החזותי. 
 

נתהה יחד מדוע חשוב לעסוק בכלל בדימויי
נשיות, ונכיר ניגודים בין תפיסות פמיניסטיות
שונות, שחלקן רואות בנשים קורבנות וחלקן
מדגישות דווקא העצמה נשית ונשיות חזקה.
לבסוף, ניגע בשאלת ההשפעה האפשרית של
הדימויים הללו על נשים, נערות בפרט ועל

החברה בכלל.

ד"ר סיגל ברק ברנדס היא מרצה בתחום
תקשורת ומגדר באונ' ת"א בחוג לתקשורת

ובתוכנית M.A 'מחקר תרבות הילד והנוער'. 
 

פרסמה מחקרים רבים שעוסקים בנשים,
נערות וגוף, ועורכת שותפה של קובץ מאמרים
בנושא שיער הראש של נשים מזוית
Feminist Interrogations of" פמיניסטית
.Routledge בהוצאת "Women's Head Hair
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על הבעיה האמיתית של 
הגוף והנפש

 
מיתוסים ומציאות ביחס ליופי
הפנימי וחווית היופי החיצוני

בשחר ההיסטוריה היה רק גוף, לאט לאט נבטה
בו נפש, אשר צריכה הייתה לעזור לו לשרוד
בחכמה. עם הזמן נעשתה הנפש כה חשובה
והיא התפתחה, נעשתה דומיננטית, השתלטה

על הגוף ושיעבדה אותו לצרכיה ולמטרותיה. 
 

כדברי ריצ'רד דוקינס גנים נאבקים זה בזה. גופנו
כפי שנדמה לנו שאנו רואים אותו הוא אובייקט
של הנפש, פרי הדמיון שלה, תוצר של המחלות
שלה, התסביכים והספקות. הנפש שאינה יכולה
עדיין בלי גוף, רוחשת קנאה והתפעלות

לפשטותו של הגוף ולנוכחותו בחלל. 
 

בסמינר זה נשוחח על 'דימוי גוף' כמאבק שיסודו
בשאריות של קניבליזם - שאיננו יכולים להרפות

מהן.

דוד בנאי הוא פסיכולוג קליני,  מטפל
בפרקטיקה פרטית בתל-אביב. מרצה במסלול
לטיפול מיני, אוניברסיטת בר-אילן. מרצה
ושותף ב"דעת- בית הספר ללימודי התיאוריה
הפסיכואנליטית". מדריך קליני ביחידות

הרווחה והחינוך.
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השרירים החשופים של טרזן,
סופרמן ודיוויד בקהאם

הגוף הגברי בראי התרבות הפופולרית

הגוף הגברי, בהופעותיו על מסכי הקולנוע
והטלוויזיה, ירחוני האופנה, הפרסומות, סדרות
הקומיקס, סדרות האנימציה, אתרי ההיכרויות
והרשתות החברתיות - הוא מושא להבנייה

תרבותית וחברתית. 
 

בסמינר זה נעמוד על תהליכי הפיכתו של הגוף
הגברי למושא תשוקה והזדהות, מחד, ולמוצר
צריכה פופולרי, מאידך. נחשוף את יחסי הגומלין
בין הייצוגים התרבותיים הפופולריים של הגוף
הגברי ובין תרבות הלובן (whiteness), התרבות
ההטרוסקסואלית, תרבויות-נגד קוויריות, פולחן
הפאלוס, ותרבות הכושר והחיטובים המסוכנים

והשלכותיה.
 

ד"ר גלעד פדבה הוא מרצה וחוקר תרבות,
תקשורת חזותית, לימודי גברים, פמיניזם
ותיאוריה קווירית. מלמד בין השאר בתכנית

ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל-אביב. 
 

Straight Skin, Gay Masks" פרסם את הספרים
"and Pretending to Be Gay on Screen
Queer Nostalgia"-(הוצאת ראוטלדג', 2020) ו 
in Cinema and Pop Culture" (הוצאת

פלגרייב-מקמילן, 2014). 
 

Leisure" עורך-שותף של אסופות המאמרים
"and Cultural Change in Israeli Society
Intimate" ,(2020 ,'הוצאת ראוטלדג) 
Relationships in Cinema, Literature and
Visual Culture" (הוצאת פלגרייב-מקמילן,
Sensational Pleasures in Cinema,"-2017) ו
Literature and Visual Culture: The Phallic

Eye" (הוצאת פלגרייב-מקמילן, 2014). 
 

פרסם עשרות מחקרים מדעיים בכתבי-עת
בינלאומיים יוקרתיים ופרקים באסופות -מאמרים
בינלאומיות, כתב ערכים לאנציקלופדיות
בינלאומיות בתחומי התמחותו והופיע בלמעלה
מ-200 כנסים והרצאות מיוחדות ברחבי העולם.  
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היפנוזה, השמנת יתר, דימוי גוף 
ego states-ו

 
כיצד התערבות היפנוטית מאפשרת הצצה

אל חלקי העצמי השונים המשפיעים על
התפיסה העצמית שלנו?

השמנת יתר חולנית הינה תופעה
מולטי-פקטוריאלית אשר משפיעה ומושפעת
ממצבים שונים, טראומות מוקדמות, הרגלים
משפחתיים, מצבים פיזיולוגיים ועוד. אדם הסובל
מהשמנת יתר קיצונית יפתח לאורך השנים מצבי
עצמי (ego states) שונים כדרך התמודדות עם
מבט האחר על גופו. כיצד נוכל בעבודה
הטיפולית עם השמנת יתר לסייע למטופל לקבל
נגישות לחלקי העצמי בעלי הכוחות, החמלה

המסוגלות והקבלה העצמית? 
 

בסמינר נתייחס להיפנוזה רפואית, ליעילותה
בעבודה עם מטופלים הסובלים מהשמנת יתר,
ועל חשיבות הנגשת מצבי העצמי למטופל.ת
שמתמודדים עם השמנה. אציג רציונל, פרוטוקול
וממצאים של התערבות היפנוטית ממוקדת
סימפטום שפותחה על ידי, ״ניתוח שרוול
היפנוטי״. ההתערבות מבוססת על שחזור חוויה
של ניתוח בריאטרי ומטרתה לרדת במשקל
וללמוד להקשיב ולזהות את מצבי העצמי

השונים.

מיה מזרחי היא פסיכולוגית רפואית מומחית,
מורשית להיפנוט ומומחית לטיפול קוגניטיבי
התנהגותי. בעלת קליניקה פרטית בירושלים. 

 
חברה מייסדת וחברת ועד של ״האגודה
הישראלית לפסיכוסומטיקה״ וחברת ועד של

״הפורום הפסיכו-בריאטרי״. 
 

כיום עורכת מחקר מדעי בבית החולים הדסה
הר-הצופים, במחלקה הכירורגית, בה חוקרת
את יעילות ההתערבות ההיפנוטית שפיתחה -
״ניתוח שרוול היפנוטי״ - במטרה לספק מענה

אינגרטיבי לסובלים מהשמנת יתר.
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השפעתה של השמנה אצל
ילדים ובוגרים על התפתחות 

 דימוי הגוף   
 

 אתגרים ומורכבויות בהבנה ובטיפול

"שמן" זו הקללה הכי נפוצה ואחת המעליבות
שבהן. בהתאם לכך, הדאגה פן הילד שלי יהיה
שמן היא דאגה שמלווה הורים כמעט מרגע
לידתו של התינוק. בתרבות שמקדשת רזון ובזה
לשומן, "דיבור שמן" (Fat talk) - אמירות
שליליות לגבי משקל הגוף וצורתו השמנה - הפכו
לעניין שבשגרה.  דימוי גוף חיובי הוא אתגר תמיד
ובפרט אצל ילדים ובוגרים עם השמנה ומהווה
גורם חוסן משמעותי כנגד התפתחות הפרעות

אכילה.
 

בסמינר זה נעסוק במורכבויות הקשורות
להתפתחות דימוי גוף, ובאתגרים בדימוי גוף אצל
ילדים ובוגרים עם השמנה תוך שימת דגש על
התפקיד ההורי לאורך שלבי ההתפתחות. כמו
כן, נערוך סקירה של הגורמים התרפויטיים
CBT -מתוך גישות הגל השלישי של ה
המאפשרים טיפול מיטיב בגוף ובנפש וביסוס

חיים מלאים ומשמעותיים לצד ההשמנה.

שלי שמשוני היא פסיכולוגית קלינית, מומחית
CBT ומדריכה מטעם איט"ה. עובדת
בקליניקה פרטית בזכרון יעקב ומלמדת

בביה"ס לפסיכותרפיה CBT אינטגרטיבי.
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בין השד הממשי לשד
המשמעותי

 
סוגיות של דימוי גוף לאחר הסרת שד

בעקבות סרטן
 

גילוי סרטן שד והטיפול הרפואי בו הוא תהליך
מורכב שבו הממשי, הדמיוני והסמלי - של הגוף

בכלל והשד כחלק ממנו בפרט - מאותגרים.
 

כיצד נשים, שמתמודדות עם סרטן השד
וההחלמה ממנו, חוות את גופן? איזו משמעות
נשים מקנות להסרת שד כמו גם להליך של

שחזור שד או ויתור על שחזור שד?
 

בסמינר זה תתואר החוויה של נשים שעברו
הסרת שד בעקבות סרטן, ויתקיים דיון על
 השפעת הליכים אלו של הסרת שד ושחזור שד
על דימוי הגוף של הנשים, תפיסת הנשיות שלהן,
וחוויתן את עצמן תוך התייחסות למשמעות של

אובדן השד.
 

הסמינר מתבסס על עבודת הדוקטורט שלי,
שעובדה לספר בהוצאת רסלינג (2017) - אובדן

שד בעקבות סרטן.
 

ד"ר אביטל גרשפלד ליטוין היא פסיכולוגית
רפואית מומחית ומדריכה, ראשת המגמה
לפסיכולוגיה רפואית, המכללה האקדמית תל
אביב יפו ומרכזת יחידת האובדן והאבל במכון
מפרשים להוראת הפסיכותרפיה; מטפלת
בהוספיס אונקולוגי בבית חולים שיבא תל

השומר ובקליניקה פרטית בתל אביב.
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טליה יופה היא פסיכולוגית רפואית מומחית,
בעלת קליניקה פרטית בת"א. מנוסה בעבודה
עם נשים בשלבים שונים של מעגל החיים
ומתעניינת בין היתר בתחום של רפואה וטיפול

מודע מין ומגדר. 
 

 
"בשנים האחרונות אני עובדת בשיתוף פעולה עם
רופאי.ות משפחה וגניקולוגיה כך שנחשפתי
לעשרות נשים הסובלות מבעיה זו במקביל
למעורבות בשיח הולך וגובר סביב מכאובים
נשיים 'שקופים' (כדוגמת בדיקות גניקולוגיות, גיל
מעבר, אובדן הריון), ותוך נשיאת עיניים משתאות
לעבר יוזמות של עמותות פמיניסטיות לקידום

רפואת נשים". 

ה ק י ט נ ג ו ק ת  י ב מ

"כואב לי ה-#&%""
 

 דימוי גוף בקרב נשים הסובלות מכאב
ביחסי מין מנקודת מבט ביופסיכופמיניסטית

 

נשים רבות סובלות מכאב ביחסי מין בשלב
כלשהו בחייהן מסיבות מגוונות שנעוצות
באינטרקציה גוף-נפש ובהיבטים של קשר.
במשך שנים נשים סבלו מכך לבדן, בטוחות
שמשהו לא בסדר אצלהן, כלואות בתוך חומות
של בושה והסתרה. כיום לשמחתנו הדברים

מתחילים להשתנות.
 

בסמינר זה נשים במרכז הדיון את כאבן של נשים
בקיום יחסי מין באמצעות התייחסות לשלושה
דגשים: הפרעת כאב, מיניות ונשיות (והיחס
אליה), ומתוך פרפסקטיבות חדשניות של רפואה
מודעת מין ומגדר, חשיבה ביו-פסיכו-סוציאלית,
פמיניזם ותפיסה טיפולית אינטגרטיבית

המותאמת לצרכי המטופל.ת.  
 

מטרת הסמינר היא לתת מקום לנושא שעד
לשנים האחרונות היה מושתק, ולהנכיח תובנות

ביחס לעבודה הטיפולית בתחום.
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סלף דיסקלוז'ר של הבטן  
 

סוגיות של דימוי גוף וסודותיו בעת הריון
המט(ו)פלת

 

הריון מעלה רשמים בגופה ובנפשה של האישה
ומלווה בתחושות וברגשות רבים וסותרים.
בסמינר ניגע בהריון בטיפול משלוש נקודות מבט
שונות: הריון המטפלת, הריון המטופלת והריון

המדריכה. 
 

נראה כיצד עם גדילתה של הבטן משתנה גם
המרחב הטיפולי-הדרכתי, ועולים תכנים ומחוות
ייחודיים ומרתקים כגון: אבירות או הגנת יתר על
המטפלת ההרה לצד תוקפנות ארכאית, מיניות

ודומיננטיות המגדר, חשיפה אישית ועוד. 
 

ננכיח את מקומו של הגוף בכל אחד משלושת
הטרימסטרים וננוע במתח שבין הפנים לחוץ,
הנסתר לגלוי והאישי אל מול החברתי, הן מתוך
ראייה פסיכולוגית והספרות הפסיכואנליטית והן
מתוך נקודת מבט חברתית-פמיניסטית

ותיאוריות של מגדר.

רומי גנון היא פסיכולוגית רפואית
מומחית-מדריכה, מורשית להיפנוט. בתום
תהליך הסמכה להוראת היפנוזה, חברת
ועד באגודה הישראלית להיפנוזה. מטפלת
אינטגרטיבית המשלבת אוריינטציה
דינאמית אקזיסטנציאלית עם עבודה

קוגניטיבית מן הגל השלישי והיפנותרפיה. 
 

שמה בקדמת הבמה הטיפולית את
השתנות הגוף על תפקודו, נראותו, מכאוביו
והקונפליקטים הפנימיים המגולמים בו.
עוסקת רבות במעגל הפריון הנשי ובעבודה

עם כאב.
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סקס, סמים ועופרה
 

דימוי גוף בקרב גברים בקהילה הגאה
 

בשנים האחרונות אנו ערים למגמת עלייה
בשכיחותן של הפרעות אכילה בקרב גברים
מהקהילה הגאה, ולתופעות רווחות יותר של
התייחסות לגוף הגברי כאובייקט שיש למשטר
ולהתאים לאידיאל יופי גברי. אנו עדים לעיסוק
גובר של גברים מהקהילה במראה גופם,
לשחיקה ביכולת לשמר דימוי גוף חיובי

ולמאמצים רבים המושקעים בטיפוחו ושימורו. 
 

התופעות הללו מתרחשות במקביל לעליה
בתחושות של בדידות ודיכאון וקושי לחוש שייכות
ולהרגיש בנוח בקרב קבוצת השווים בקהילה
הגאה. הניתוק מהגוף הולך יד ביד עם הניתוק
החברתי והרגשי ואלה ניכרים באופן השימוש
בפלטפורמות כגון גריינדר ובשימוש בסמים

במסיבות ו/או בעת קיום יחסי מין.
 

הסמינר יעסוק בדימוי הגוף של גברים בקהילה
הגאה בישראל, בהקשר הרחב של
האינטראקציה בין תופעות תרבותיות בקהילה

הגאה ובכלל לבין תפיסת הפרט את גופו. 
 

עמרי יניב הוא פסיכולוג קליני, מטפל בגישה
דינאמית בשילוב של גישה קוגניטיבית
התנהגותית (CBT). בעל ניסיון הכולל עבודה
בתחום הציבורי, במרפאה לבריאות הנפש
בפתח תקווה, בעמותת "אור-שלום למען
ילדים ונוער בסיכון" ובמחלקה להפרעות
אכילה בבית החולים תל השומר. עבד
במגזר הפרטי ב"מרכז הישראלי לטיפול ב
OCD" ובמכון "חברים" - טיפול קבוצתי

לשיפור כישורים חברתיים.
 

כיום מטפל במתבגרים ומבוגרים בקליניקה
בגבעתיים ומנחה יחד עם ערן אבוקסיס את
"ערות: טיפול קבוצתי דרך מפגש עם הגוף"
– קבוצה טיפולית המשלבת טיפול
פסיכולוגי וטיפול בתנועה, לגברים
המשתייכים לקהילה הגאה סביב נושאים

של דימוי גוף, שייכות ויחסים בינאישיים
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כשהגוף מדליק
 

 על החוויה ודימוי הגוף במחלות מעי דלקתיות

מחלות מעי דלקתיות (IBD) מאופיינות על ידי
דלקת חוזרת כרונית וכיבים במעיים. מדובר
במחלות מתגלות בד"כ בקרב גילאי 15-25
והופכות את ה- IBD למחלות הכרוניות הנפוצות
ביותר בקרב מתבגרים ולהתמודדות ארוכת טווח

עבורם. 
 

למרות שמדובר בהפרעות בתפקוד מערכת
העיכול, הן המחלות עצמן והן הטיפול התרופתי
הבא בעקבותיהן, יכולים לשנות באופן דרמטי
את התפקוד והמראה של הגוף, אשר בתורו
עלול להשפיע על דימוי הגוף של המטופלים ועל

איכות חייהם. 
 

בסמינר נכיר את מערכת העיכול, תוך
התמקדות במחלות מעי דלקתיות, נעמיק
בהשלכותיה על דימוי הגוף ועל הנפש ומקומו

של הטיפול הפסיכולוגי בטיפול בהן.
 

אפי גיל הוא פסיכולוג רפואי מומחה ומדריך,
מורשה להיפנוזה, התמחה בתחום
הפסיכוגסטרואנטרולוגיה במרכז הרפואי
רבין ומזה שני עשורים עוסק בתחום. כיום
עובד בצה"ל, ת.ל.ם ובקליניקה פרטית בתל

אביב וכפר סבא
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BDD ברפואה הפלסטית
 

  בין שינוי (המפריע) לשינוע (ההפרעה)

BDD היא הפרעה פסיכיאטרית על הספקטרום
הטורדני-כפייתי, ובה ישנו עיסוק מופרז בפגם
זניח או מדומיין במראה החיצוני הן מבחינה

מנטלית והן מבחינה התנהגותית. 
 

אנשים שסובלים מ- BDD פונים פעמים רבות
לניתוחים פלסטיים כדי לשנות את מה שהם
תופסים כבעיה גופנית-חזותית, והם מהווים חלק
משמעותי מתוך האוכלוסיה הפונה לניתוחים
פלסטיים. לצערנו, ביצוע ניתוחים פלסטיים
בקרב הסובלים מ-BDD, עשוי להחמיר את

הפרעתם, ואף להעלות אפשרות לאובדנות. 
 

בסמינר נלמד אודות BDD, מאפייניו באוכלוסיה
הכללית ובאוכלוסיה של הפונים לניתוחים
פלסטיים, נדון בנורות אזהרה שיסייעו לנו לזהות
שמדובר ב-BDD לרבות כלי אבחון והטיפול

העומדים בפנינו.
 

עדי כהן, פסיכולוגית רפואית מומחית
מדריכה', ממובילות התכנית להתמחות
בפסיכולוגיה רפואית בבית קוגנטיקה. מנהלת
את המרכז לטיפול ממוקד דימוי גוף, ועובדת
לפי מודל אינטגרטיבי ממוקד גוף, סכמות

ויחסים. 
 

מנהלת שותפה בקומה השישית – מרחב
מפגש, למידה ותרבות לאנשי מקצועות
הטיפול והרפואה. בוגרת התוכנית התלת
שנתית לפסיכותרפיה אינטגרטיבית
מזרח-מערב באוני' ת"א בשיתוף מכון דמו"ת.
עבדה במשך שנים ב'מרפאה פסיכולוגית' עם

מטופלים ברפואה ראשונית. 
 

התמחתה בפסיכוקרדיולוגיה בביה"ח בלינסון,
ופיתחה שירותים פסיכולוגיים במרפאת
בריאות לב האשה. עוסקת בעריכה, אוצרות

ופיתוח שירותי קידום בריאות.
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