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מזיןמנחםראשוניהכיהסיפוקאתהריבכדיולא

שלנוהראשוניםשברגעיםהזהבעולםשלנוומרגיע

האוכל.לנונתןודורשכואבמבלבלמציףהיהבו

טובותבמיליםבחיבוקמלווההנכונהבמידהחמים

היהכןלפנישרגעמהאתמשביערכיםובמלמולים

וכואבמכווץ

אובייקטהאוכלנמצאשלנוארכאייםהכיבמקומות

איתומנהליםכולנוכמעטשאנחנוכךכלטוב

מתישה.חורמהמלחמת

למושאומזיןחמיםכךכלממשהוהפךהואאיך

שלנו?המלחמות

הזו.בכתבהעליהלענותשננסהגדולהשאלה

ואניהאוכל

אנורקסיההמפחידההנפשמחלתאתמכירותכולנו

ביןהיאסיכוןבאוכלוסיותשלהשהתפוצהמחלה

קיצוניתבהרעבהמתבטאתהמחלהלאחוזאחוזחצי

במוותמסתיימיםמהמקריםויותראחוזיםוכעשרה

מתרחשיםשבהמחלהבולימיהעלשמענוגםרובנו

שלההתפוצההקאהולאחריהזלילהשלבולמוסים

אחוזיםלשלושהאחוזביןהיאבאוכלוסייה

הרבהלקצהללכתבליגםאבלמעטלאאמנםזה

אתהאישיתמהחוויהמכירותמאיתנואחוזיםיותר

אותהמכנותאפילושאנחנובליהכפייתיתהאכילה

ברוריםקריטריוניםישלהגםאבל,''הפרעה

לורנסמרליןמגדירותעצמןאתאוכלות'נשיםבספרן

האלה:במיליםההפרעהאתדנהומירה

כאשרקבעבאורחהאוכלתאישה"כל

לאכולמתכוונתאורוצהאיננההיאבעצם

של'נשנושלהיותיכולזהבמודע

שלארוחהלאכולמבלישוניםמזונות

הנעשיםאדיריםבולמוסיםאוממש

אשמהברגשותמלווהתמידוזהבסתר

שליטהאיבודשלמפחידההרגשהובושה

המזוןצריכהאתלהגבילוהחלטה

בעתיד.

מוצאותרבותכפייתיות"אכלניות

עלמחשבהידיעלנשלטיםשחייהן
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."שנצרכההמזוןלכמותבהתאם

סובלותשהןחושבותמסבירותהןהללוהנשים

הואשלהןהקושיבעצםאבלמוסריתמחולשה

קדמוניהכיהמקוםבאכילהומתבטאורגשיפסיכולוגי

הבדידות.והפגתההזנההנוחםשל

תדענה?הןואם

ואלעצמןאללהתייחסתוכלנההןתדענההןאם

בצורהאותןהסובבאלמזהיותרואפילוהאוכל

להיותיחזורשהואסיכויישאולילגמריאחרת

מלחמהשלמוקדולאמנחםמשביעמזיןאובייקט

ארוך.יהיהזהטובאיךרצחדיאטותעקובת

זולתעצמי

אחתבמילההזההמונחאתכותביםטעותלאזולא

זולתגםשהואזולתמתארהואכילמה.''זולתעצמי

מפרידמקששוםבלימהעצמיחלקגםהואאבל

להיותשמוכןהזההאנושיביקוםכלשהואדםמישהו

למעניבשביליעבורישלימהעצמיחלקלרגעים

העדיןהמונחאתשהטביעפסיכואנליטיקאיהיהקוהוט

משלביםלעבוראדםשלהיכולתעלמדברהואהזה

אחרמישהועלונואשתמוחלטתהישענותשל

ובשלה.גמישהלהישענות

אמאבאמאנואשותתלוימוחלטבאופןנשעןהתינוק

עצמיעודלואיןשלוהעצמיהיאכזה'עצמיזולתיהיא

שמבינההיאעצמואתלהביןיודעלאהואמשלו

לושדואגתהיאלעצמולדאוגיכוללאהואאותו

אמאשלההשקעהבזכותמתפתחהואלאטלאט

שווהראוימובןשהואתחושה'עצמילונוצרבו

בןכשהואגםעדייןאבללעצמודואגהזההעצמי

בצורהעליולהישעןזולתצריךהואושישיםחמישים

להישען.אבלבטוחובשלהגמישה

כאלואנשים,''זולתעצמילושיהיהצריךאדםכל

זובתחילהעבורועצמםעללוותרמוכניםשלרגעים

הילדוןלידלשבתכדילילהשנתעלשמוותרתאמא

מנוחתעלשמוותרתאמאזוכךאחרשלההקודח

בנביאלמבחןשלההבתעםללמודכדיצהריים

שיודעובריאחזק'עצמיבתוכומפתחהילדככה

וגםהקשיםהרגשותאתלווסתעצמואתלהרגיע

בתוכו.שנבנההזה'עצמימתוךלאחריםלתת

כמוךלרעך"ואהבתקדמונינואמרוכבראיך

עצמיתישותבךתבראעצמךאתלאהובתדעקודם

האחריםאתלאהובתוכלואזוקייםשלםפנימימשהו

לאשנהבחציפעםלחברהלפנותיודעתאתאם

אתשעכשיויודעת"אנילהולומרמתמידבאופן

נסערתממשאניבבקשהאבלערבארוחתבאמצע

אתלךתיתןוהיא"?דקותחמשלילהקשיבתוכלי

ערמתאוהערבארוחתחשבוןעלהאלוהדקותחמש

בורכת.כזה'זולתעצמילךשישסימןהכביסה

שלאחתמנהרקנשארה"וואולךאומרבעלךאם

,"הזההקשההיוםאחריחייבתאתאותהקחיהעוגה

מצליחהואכיבחייםאושרשלרגעיםלךשישסימן

.''זולתעצמילךלשמש

לךלומריודעתהבוסיתאפילואזבפיסזכיתואם

העבודההביתהלכיעייפהנראיתאת"וואובכנות

."עליהיוםשלך

ליבושמענוגםובנו
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הכיבבסיסהתבטאמקסימותדמויותאותןשלהמחוותסגנוןוכל

ראתהאמאבאוכל.תינוקותפעםאיכשהיינושהכרנוראשוני

זיהינופחותאמאאתומזין.חמיםאותולנווהגישהרעבותשאנחנו

האוכל.אתשמגישהשלההידאתזיהינו

אבאבקבוק.לנווהגישהבוכיםשאנחנולבשמההגדולההאחותואז

לאהואכימדיגדולותחתיכותיהיושלאכדיהפירותאתלנוריסק

שמואותנו.ראוכפית.אחרכפיתאותנווהאכילרעבותשנהיהרצה

והזינו.הקשיבואלינולב

שנועדאובייקטשכזה.'זולתעצמיהואבתוכנונהיההאוכלככה

שלנו.והבדידותהקורהכאבהרעבאתלהפיג

תאכללאולחם

מומחהבכראיתן"רמזה:יותר?''זולתעצמיאצלנוהפךהאוכל

בהוצאתמקוםלתפוס'הפחדבספרוולפסיכיאטריהלפסיכולוגיה

בזכותהכרהעצמיתנתינהמבטאת"האכילהכותבמאגנס

שמישהוצריךשליהעצמירעב.שליהעצמי."בעצמילהתחשב

משביע.מנחםמחמםמזיןמשהולויעניק

כללאמדויק?יותרזה.אתלקבליודעאחדכלשלאהיאהבעיה

לא"ולחםשירקמהאמרהאיךזה.אתלקבליכולהאויודעתאחת

."תאכל

אתהרףללאממלאותאימהותבמיוחדחרדיותבמיוחדנשים

פלפליםמבשלותלהן.היקריםכלשלוהמעשייםהרגשייםהצרכים

פטלתחליפיאוחלבתחליפישלבקבוקיםמכינותממולאים

כלים.ומדיחותמצעיםמחליפות

מקשיבות.ושובומחייכותומעודדותדמעותומנגבותמקשיבותהן

שוכחותהןהאחריםשלהצרכיםאתמספקותשהןמרובלפעמים

יסופקו.שלהןשהצרכיםלהןשמגיעוש...צרכיםישלהןשגם

כלאלהלהפך.מוקרמת.לזניהלהןשיכינודווקאלאזה"צרכים

אישהולכלאמאלכלמגיעהרגשי:בעולםבסיסייםהכיהדברים

אתלהשיחחברותמספיקלהשתהיינהאותהשיאהבוהיאבאשר

שכשהיאבמישהולפעמיםתלויהקצתלהיותתוכלשהיאליבה

שיכילמייהיהכועסתשכשהיאאותהשירגיעמייהיהמפחדת

כעת.לוזקוקהשהיאמהועלעצמהעלמחשבהקצתככהאותה

להתבונןשיסכיםמישהושיהיההיכולתהוארגשי'זולתעצמי

שלי.המבטנקודתמתוךיחדאיתי

השיעורבאמצעציירהואבכיתה.שהפריעאיציקאתלדוגמהניקח

השתוללהואהציוראתלולקחוכשהרבהרבאחרילעקובבמקום

וצעק

לגעורהיאהאחתהדרךלאיציק:להתייחסדרכיםמיניכללנויש

ושלעולםבשיעור?לציירשאסוריודעלאאתהאיציק"באמתבו

יביןאיציקמחנכות.שלבתפקידנהיה"?הרבמתווכחיםלא

אותםיעשהלאשהואסיכויישואולימעשיםכאלועושיםשלא

שוב.

איציקשלהמבטנקודתאתולאמץלהקשיבנוספת.דרךישאבל

לרבלהביארצית"אזשחושביםכמומופרעכזהלאהואהזה

ולכןאההולדת?יוםלושישלכםסיפרהואכיהזההציוראת

זהאיךאוישהפתעההייתהזוזהאתלךלקחכשהואהשתוללת

"!ומעליבמאכזב

מהיביןלאשהואסיכויוישנכון?איתומסכימותשאנחנונשמע

בשיעור?לעשותצריך

מנתעוגהפרוסותשלושאכלנולדוגמה.עצמנואתשניקחאו

הכיהדרךשלנו.לחברהזהאתוסיפרנופיצותשתיועודפלאפל

יודעות.לאשאנחנוכאילואותנולחנךתהיהשלהפשוטה

הערה




המשקלעלתעליואםנוראיתצרבתלךתהיה"מחר

שמנהנסגרתלאחצאיתשוםובכלליישברהוא

נכון?האלוהגערותמאודלנויעזורזה"!אחת

נקודתאתלאמץתחפשהזוהחברהדרךעודויש

הנוראהלילהאחרימותשתכךכל"הייתשלנוהמבט

זמןלךהיהולאאנרגיהחיפשתשרקהתינוקתעםהזה

...וסלטקשהביצהולהכיןבעצמךלהשקיע

שעדייןשלההצרחותאתלךירגיעשמישהורצית"די

בראשהחוראתבפיצהלסתוםבראשלךצועקות

צרחניתכזותינוקתשלאמאלהיותאוישלךשנהיה

..."מעייףכךכלגםזה

נתקשרלמקררלרוץבמקוםהבאהשבפעםסיכוייש

הזו?הקסומהלחברה

טיפהטיפקסומותכאלושנהיהסיכויישאוליאו

לעצמנו?

אתמחליףכשהאוכל

ה'זולתעצמי'
אתבדקופלינרצייקןשלופשוטמענייןמחקר

גדולהלארוחהבקשרהנבדקיםשלהאסוציאציות

ומצומצמתקטנהארוחהלעומתהגונותבמנותומלאה

ארוחהשאוכלתבמיראושהנבדקיםגילההמחקר

בזולתומתחשבתאדיבהאישהומצומצמתקטנה

לאכאישהנתפסהגדולותארוחותשאכלהאישהואילו

באחרים.פחותוכמתחשבתאדיבה

כללקושרלאוהמנותהצלחתגודלהגבריםאצל

קיימתעצובהקצתמסקנהוהתחשבותלאדיבות

הצרכיםשלמילויפחותתראינהשנשיםסמויהציפייה

עצמן.של

לאכנראהזה?"כמוך"ואהבתיתחברזהאיךאופס

להתחבר.יצליח

הצרכיםאתלקבליכולותשלאנשיםמאודמהר

אתממירותשםשיהיהממישהושלהןהרגשיים

פיזי:לרעבהרגשיהרעב

עליתינולדהשליהראשונהשהתינוקת"אחרי

שהיאפעםבכלפשוטהיהזהקילו73

למקרררצתיכלקודםלצרוחהתחילה

והלכתישוקולדשלשורהאכלתי

אליה

התנפחתילאט"לאט

נורא'לאליאמרהחמותי

.'שתייםבשבילאוכלתאת

שתייםבשבילאוכלתאניאםאבל

ונשארתאותהמאכילהשאניייתכןאיך

שתיים

רצהשאנילבשמתישובהשניהבןלישנולד"אחרי

להיסטריההופכותשלושהצרחותלפנירגעלמקרר

אבלבשבילואוכלתשאנילעצמיאמרתיבתחילה

אכלתישאניסופגנייהטועהשאניידעתיבשכל

עשירהתזונהולקבליותרשבעלהיותלוגרמהלא

אני.זויותר

שרציתילמהלהקשיבלילהקשיב"התחלתי

מדוברלאאפשריכיווןמכללסתום

במשהואלאחלילהבטרגדיהכאן

יותרהרבהפשוט

אוכלעלמדבריםכך

מספרתאכילהבהפרעותמומחיתדיאטניתמגנצאנעמי

הילדיםעםרקלאלאבביתהאוכלעלנכוןלדבראיךלנו

עצמנו.אתשנכבדזהדרךבתמציתעצמנועםכלקודם

לאדיאטותהמקריםשלרובםשברוביודעות"כולנו

עובדותהיוהדיאטותאילווברורפשוטככהעובדות

רזיםמזמןהיינוכולנו

ככלמובןוזהמתפשטתרקההשמנהמגפת"אבל

אליותגניבוככהשליהאףעללהסתכללאמכןשאבקש

הפזילהלאכוללאעלמדברותשאנחנוככלמבטים

גוברת.למזווה

שלמסרמקבלכשהגוףלגמריפיזיולוגיבמנגנון"מדובר

וקלוריותשומןלאגורומנסהמלחמהמרגישהואצמצום

לשרודכדי

הבסיסהואאוכלמאודבסיסימשהושוכחות"ואנחנו

כדילחיותבשבילאוכלצריךהגוףהתזונהשלהיחיד

כדיחלבוןצריךיפעלושהשריריםכדיברזלצריךלנשום

מתאימהתזונהצריכההיאיפהתעבודהעיכולשמערכת

אוכלמשלותזונהצריךהואחדלהיותרוצההמוחואם

פחד.ולאאויבלאהואמחזקמזיןנעיםמשהוהוא

אינוהרעבגםרעבמתחושתפחדלנוישפעמים"הרבה

רקשצריךמשהואומרהואסיפורהואסמלהואמפחיד

רעבאנילולהקשיב

אתלהרגיעכדיעכשיוצריךאנימהרעבאני"למה

העדיןהקשבחביתהעכשיואולימלפפוןהרעב

המטרהכימדויקתתשובהיספקוהמכבדהאמיתי

שלוהשובעהרעבלתחושתלהתחברהיאשלנוהסופית

הגוף.

לעצמנולומרמקוםאיןרעבותמרגישותכשאנחנו"ולכן

הגוףשלמהתחושהמרחיקכזהמשפט'!אכלת'הרגע

מהרעבהאתמהרעבהאתלהקשיבחשובמהאמון

מנטהסוכרייתאולימתוקמשהואוליעכשיוצריכהאת

ריקהמרגישהאומשועממתאתאוליאותךשתרענן

עבודה.הרבהיעשההזההמכבדהקשב

'תסיימיכמוממשפטיםאיךהתקלקלנוקצת"אבל

יודעיםלאאנחנו.'אכלת'כבר,'תאכלי'הרגע,'מהצלחת

אוחמהבשריתלמנהאולשייקעכשיוזקוקיםאנחנואם

לשיחהאומיםלכוסאוליואפילושקדעםלתמראולי

הבעל.עם

להיותרזהלהיותפירושואיןבריאלהיות"אפילו

משקאותלשתותלאזהמעישוןלהימנעזהבריא

אתלהזיןזהגופניתפעילותלעשותזהחריפים

הגדרתכלשלהצמצוםמתאימהבתזונההגוף

העיקר.אתמעוות'רזההבריאות

שלנולצרכיםלנולהקשיבעצמנואת"ללמד

ולדייקלחזורשלנוהילדיםאתוללמדלדיוקלכמיהה

מכבדתחוויהתהיהזוהאוכלמולשלהםבצרכים

אוכלכיהנאהגםבהחלטתאפשרוהיאכשלעצמה

."הנאההואמשמחהואלבבותמקרבהוא

בליליהנותהאפשרותאתלנובראהטובהשםואם

נאמרבואוהזההכבודמתוךקדימהאזולהרוסלקלקל

תודה.

פיזירעבהרגשירעב

הראשונהשהתינוקת

בכפשוטהיהזה73

קודםצרוחתחי

שושורהתיאכ

יה.אל

אטאט"ל

אממותי

כלאואת

אוכאניאםאב

להמאכישאניייתכןאיך

תיים?

שובהשניהבןשנו"אחרי

שהצרחותפנירגערר

אוכשאניעצמיאמרתיבתחי

סופגנייטועהשאניידעתיכל

לקביותרשבעהיותגרמה

אניזוותר

הקשיבהקשיבתיהתח

כיווןמכסתום

בטרגדיהאן

יותר:הרבהפשוט

עבודההרבה

'תסיימיכמוממשפטיםיך

יודעיםאנחנו.'אכ'כבר,'

אוחמהבשריתמנהאושייק

שיחהאומיםכוסאופי

היותרזההיותפירושו

משקאותשתותזה

אתהזיןזהגופניתות

הגדרתהצמצום

העיקראת

נוצרכיםנויב

דייחזורנודיםהיאת

מכבדתחוויהתהיהזו

אוככיהנאהגםבהח

."הנאההואמשמח

בליהנותפשרות

נאמרבואוהזההכבודמתוך

הערה




אניאותי.מלחיצותהתינוקשלהבכיותגבוההשמיעתיתרגישותלי"יש

אניראשוןדברולכןלחוצהולארגועהאליולבואצריכהשאנייודעת

עלהחדשמהתפקידמרגישהשאניוהחרדההלחץאתלעצמי'סותמת

אוכלת.שאניזהידי

רקעסוקהכלוםמרגישהלאאנירגעיםלכמהפתאוםסותם"וזה

הבא.המעגלעדאניוגםרגועהואואזבומטפלתאליוניגשתבלאכול

והמצוקההלחץאתלהרגיעכדיבאוכלמשתמשתשאניהזו"התובנה

חמישהירדתיכברמזהרקלעצמי.להקשיבלהתחילליעזרהשלי

קילוגרם".

בהפרעהאוכל

ממצוקהנובעתאכילההפרעתכל,'עצמןאתאוכלות'נשיםפיעל

'זולתעצמילאוכלתהיהאילולהיפתריכולהשהייתהמצוקהרגשית

מנסההיאמהעלצועקתהיאמהבולעתהיאמהשיקשיבלצידהכזה

להשביע.רעבואיזהלכסות

יותר:והמצויותהקלותההפרעותאלשנגיעעדשבקצהבאלונתחיל

אתלחיותמנסהבעצםהיאנכון?כלוםלאכוללאמנסהאנורקטית

שוםצריכהלאאני"אני?שלההצרכיםכלשלהכחשהמתוךהחיים

."שליבחייםזולתעצמי

אחראדםושוםצריכהשהיאמהכלאתלעצמהשנותנתהיחידההיא

לאאניצרכים.לי"איןלעולםלומרמנסההיאבה.לתמוךכדילא

לאהיאאוכלאפילו."קשובאוהבתומךלצידייהיהאחדשאףזקוקה

צריכה.

מהנזקקותשלהמהצרכיםשלה.מהרגשותמאודפוחדתהאנורקטית

היאאשליה:עלשמבוססתקיוםצורתמשיגההיאהאנורקסיהדרךשלה

שהיאעצמהאתומשכנעתשלהמהצרכיםלגמריעצמהאתמנתקת

האחרים.האנשיםכמולא

משדרתהיאאונים.תרגישלאהיאלעולםחולשותשוםלהאין

ואנושייםחלשיםהאנושבניואתםכלוםצריכהלאאנימופגנתעליונות

מצליחהאניאיתכם.שיהיוואחריםותמיכהמזוןצריכיםשאתםבכך

דבר!לכל'לאלומר

מישהילהיותעצובומסוכנת.קשהמחלהזואנורקטית.להיותעצוב

לאטנבנההזהההצטרכותצריכים.כולנוהריצריכהשלא

ולב.ידאוזןמקבליםלאשלושהצרכיםשהרגישמיאצלוביסודיות

צריכיםכולנואבל.'צריךלא'אנישלעליונותפיתחהואהיהלאכירק

יותר.עודצריכיםאנחנואזהיה?לאואםאיךועוד

העמוקההאמביוולנטיותאתשלההסימפטוםדרךמבטאתהבולימית

בצורךבבולמוסלשלוטמצליחהלאהיאאחדמצדצרכיה.כלפישלה

שלההצרכיםאתלזהותלעצמהמרשהלאהיאשנימצדהכללבלוע

רגועה.בצורהאותםולהכיר

היא:''אלימהכמעטהבולימיתשלהאכילהצורתאתלהגדיראפשר

נואשתוהיאמאודעוצמתייםצרכיםלהישהכוח.בכלבולעתבולסת

כפייהמרגישההיאאותםוסיפקהאכלהשהיאאחריאבלאותםלספק

שלהם.הזכראתולשחררמהםלהיפטר

הצרכיםאתשמסמללתוכהבפראותהכניסהשהיאהמזוןאתכאילו

להוציאלבטלצריכההיאהכמיהההנזקקותהפחדהגעגועאתשלה

מיידלהקיא

הצדאתלבטלמנסההיאהכניסהשהיאהאוכלאתדוחהשהיאבכך

האישיותשלהאלוהצדדיםאתהופכתהיאבתוכה.הרועדהרעבהנזקק

ומגעילים.לשנואיםשלה

נראיתהיאוככהתקיןכללבדרךהבולימיתשלהמשקלזהויחד

חוץכלפינהדרמתפקדאחדחלקאנשים:שניכמוהיאבריאהלכאורה

אתושונארעבהנזקקותאתושונאזקוקאומללסובלהפנימיוהחלק

הגעגוע.אתומקיאמתגעגעהרעב

הערה




קלוריותעתירמזוןשלבאכילהמאופיינת"היא
ומתבצעתמרובותפחמימותבצריכתאו

מלווההאכילההביתי.ובמרחבבסתרלרוב

הרגשיהירעב'ולרובשליטה,חוסרבתחושת

המתפתחפיזילרעבבביגודבפתאומיותמופיע

בהדרגתיות.

אםגםולויותר,טובלהרגישלנועוזרת"האכילה

רגשותעםבהתמודדותעהרתהיארגעי.באופן

שעמוםעצב,כעס,בדידות,)פחד,נעימיםלא

ועוד(,

עםלהתמודדותהעיקריהמנגנוןזהוכאשר"אך

יתר,לאכילתלהביאעלולהמצבקשים,רגשות

עקבפוסקבאמתלארגשישרעבמשוסוזאת

במטבחושובשובעצמנואתנמצאואזאכילה,

המקרר.דלתמול

לשהייהוהביאהשנתייםלפנישפרצה"הקורונה

הובילהממסגרות,ולהתנתקותבביתממושכת

הנובעתרגשיתולאכילההאכילהבהרגלילפגיעה

משעמום.אומלחץ

מסודרת,לאבאכילהלעיתיםחוטאים"כולנו

אורחמקיימיםאנחנושבהןרגילות,ובנסיבות

מסתיימתהייתהשכזורגשיתאכילהפעיל,חיים

לכת.מרחיקותהשלכותללאקצרבנשנוש

הוודאותחוסרותקופתהסגריםבמהלך"אולם

בקלותלהפוךעלולבריאלאהרגלהממושכת,
בריאותיותהשפעותלהשישיתרלאכילת

משמעותיות",

באמצעותרגשיתאכילהעללהתגברניתןאיך

פסיכולוגיים?כלים

הבוללקבועיוםסדרעללהקפידלנסות"יש

שעות.שלוש-ארבעבכללארוחותקבועיםזמנים

גופניתפעילותלשלבמומלץכך.עלנוסף

הרוח.מצבבהעלאתהמסייעת

מדועולבדוקלנסותכדאירעב,חשיםאנחנו"אם

מדוברהאםמלכתחילה:לאכולרוציםאנחנו

באכילהאופיזיולוגירעברקעעלבאכילה

לברר.צורךשישרגשייםממניעיםהנובעת

רגשי,ברעבמדוברכימזהיםאנחנו"כאשר

מדובראםהרגש.עםלהתמודדלנסותאפשר

תחליפיםלחפשלגסותמומלץקשה,ברגש

עםלהתמודדלישיעזרולאוכלקשוריםשאינם

מקצועבבעלילהיעזרהצורךובמידתהרגש,

בבעיה.בטיפולהמתמחים

בהתמודדותחשובהטכניקהכילציין"חשוב

)מיינדפולנס(קשיבותהיארגשיתאכילהעם

מכוונתלבתשומתהבאתשלפסיכולוגיתהליך

בכאןהמתרחשותלחוויותשיפוטיתובלתי

ובעכשיו,

לתחושותקשיבותמתוךמודעת"אכילה

תחושתאתמגבירהבנוהעולותהפנימיות

יתר".אכילתומפחיתהזמןלאורךהשובע

ומזהיםמקשיבים

מבוגריםפסיכיאטריתארי,בןלאופרצופיהדיר

לטיפולהמחלקהמנהלסגניתופסיכותרפיסטית,

הישועה׳,׳מעיניהרפואיבמרכזאכילהבהפרעות

עשרהשמונהגילמעלצעירותבנשיםמטפלת

אכילה.הפרעתבשללאשפוזשנזקקות

אצלאכילההפרעותשלהעיקריהמאפייןמה

חרדיות?נשים

להביןחשובעיקרי,מאפייןעלשנדבר"לפני
צעירהמתמחההייתיכאשרעשור,לפניעדכי

החברהכילחשובנהוגהיהבפסיכיאטריה,

אכילה.הפרעותבפני׳מוגנת׳החרדית

שלהמועטההחשיפהכיהייתה"ההערכה

התרבותולערכיהמערביתלתקשורתהחברה

כמוליופי,כמדדהרזוןאתהמאדיריםהמודרנית

המשמעות,בעלהמסורתיהנשיהתפקידגם

אכילה.הפרעותמפנימגןגורמימשמשים

בקרבמחקריםמספרנערכוכך,על"נוסף

הדתיות,רמתכיהראואשרהדתיהציבור

נמצאוהמגובשתהנשיתוהזהותהאמונה

הקשורותהתנהגויותשלנמוכהרמהעםקשורות

אכילה.בהפרעות

ליאומריםהיושלולומריכולהאניאישי,"באופן

בתוךבמחלקהואעבודיבואשיוםכעשורלפני

אכילה,בהפרעותורקאךתטפלאשרברקבני

מאוד,מופתעתהייתי

רוטשילדד"רשלגדולתושזוהיחושבת"אני

׳מעינישלהרפואיהמרכזאתשהקיםזצ"ל,

התופעהכישזיההמהראשוניםוהיההישועה׳

הזההמגזרבנותכיוהביןהחרדיבציבורקיימת

תרבותית.מותאםאחר,למענהיזדקקו

עלייתעםכימגליםאנוהאחרונותבשנים"ואכן,

אכילהמהפרעותהסובלותהמטופלותשכיחות

עלגםפוסחתאינההתופעההכללית,בחברה

בפניהחסיןמגזראיןובעצםהדתי-חרדי,הציבור

התופעה".

מבטמנקודתרגשית,אכילהעלקצתלפרטתוכלי

פסיכיאטרית?

ללאלחיותניתןלאבסיסי.צורךהיא"אכילה

האכילהכיצדלראותניתןתינוקותאצלמזון.

כאשרושובע:רעבממנגנוניישירותמופעלת

הואשבעהואכאשרבוכה,הוארעבהתינוק

לאכול.מפסיק

האכילהאלמצטרףצעירמגילכברזאת,"עם

הפעוטהאם,ידיעלמוחזקהתינוקרגשירכיב

עלציופרלומובטחכאשרלהירגעממהר

שלליאוכלמתגעגעוהמתבגרטובההתנהגות

אמא',

אכילהפיזיולוגי,רעבמתוךמאכילה"בשונה

רגשייםממצביםהמונעתאכילההיארגשית

פעולתבאמצעותהקלהומטרתהמעיקים

האכילה.

הערה




ואניגדוליםכךכלשלי"הצרכיםאומרתהבולימית

אכילהדרךאותםשביטאתיברגעמהםפוחדתכךכל

אתלבטלעלישמיידעדכךכלנבהלתאנימופרזת

בצרכים.הזוההכרה

אותיומחזירהלחלוטיןהאכילהאתשוללת"ההקאה

אבל'כןאומרתאניורגיעהריקנותשלהראשונילמצב

."'תודהלא

פיצה!אין

אבלפתולוגיתפחותאולילעומתןכפייתיתאכלנית

קללאהואגםשלההסבל

קבועובאופןרעבהלאבכללכשהיאאוכלתהיא

פיצהאיזו"יוהולאוכלשלהבכמיההגםעסוקה

"!פהישמגרה

בפניולעמודלאוכללהתנגדשואפתגםהיאאבל

אוכלתלאאניפתאוםמהבדיאטהאני"אבלהפיתוי

לאאניפתאוםמהערבארוחתאכלתיכברזהאת

."פיצהאיןזוזיזוזימגשחציעכשיואזלול

כךואחרשווהגלידהואוכלתלבשמהלאהיאואז

משולשיםשניואוכלתלמטבחחוזרת
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