
  2 בספרות הילדים וממדיה המגדריים 1של שֵמנּות מדיקליזציה

 יונה-גילה דנינו

 תקציר

מדיקליזציה היא תהליך בו מוגדרות תופעות ובעיות חברתיות והתנהגותיות כרפואיות 

. ידי המערכת הרפואית-טיפול ומניעה על, ולפיכך עוברות תהליך הסדרה של פיקוח

 ותקין יקליזציה מגדירה מה נחשב נורמליהמד, תרבותי-כפרויקט הסדרה חברתי

הסדרה המכוונת בדרך כלל לאוכלוסיות שאינן חלק , ומסדירה את כל מה שחורג מכך

בה באים הפכה הבריאות לזירה  02-במאה ה .ובהן נשים, מהקבוצה ההגמונית השלטת

ביטוי סכסוכים חברתיים וכלכליים הנובעים ממאבקי כוח המבקשים לחולל ידי ל

המדיקליזציה של . ם בתחומי חיים רבים באמצעות התערבות מדעית בגוף הפרטשינויי

וביססה בכך את הקשר בין רזון  'לא בריא'לו תוהפכה א ,בעיקר הנשי ,שומן הגוף

שספרות הילדים כחלק  ,מערכתית-תהליך זה הוא פעולה רב .ת וחולינּומ  ובריאות לש  

כפי שמבקש לטעון , וף הממוגדרממנה מבססת כבר בגיל הרך הבניה חברתית של הג

ולהוכיח מאמר זה באמצעות ניתוח ביקורתי דקונסטרוקטיבי של ספרי ילדים בשתי 

המאמר . וחוסר השליטה והיעדר הריסון באכילה נשית ,הקשר בין רזון ובריאות: תמות

את סולם הסטנדרטים , תבוחן את ממדיה המגדריים של המדיקליזציה של השמנּו

מציבה לנשים ואת האופן בו מבוססת תפיסה סטריאוטיפית של  הבעייתי שהחברה

נושא זה הוא חלק מהפוליטיקה של  .חסים להן פגם מוסרי ואישיותייתכונות נשיות שמי

הקשורה קשר הדוק לשאלת יחסי הכוח בין המינים ולמבט הפטריארכלי , מידות הגוף

על סוגיית משקל  מחדד את מקומה של הביקורת הפמיניסטיתהדבר , על הגוף הנשי

  .נוסף של דיכוי נשי מוקדהגוף ומידותיו כ

 הבתיאור ויתמקד בפרט שומן של ומדיקליזציה בכלל מדיקליזציה יגדיר המאמר

 בין הקשר :תנּומ  ש  הֹ בסוגיית מרכזיות תמות שתיב להתמקד בקשא .הילדים בספרות

 .כילהבא ריסון והיעדר שליטה חוסר של המגדרי והייחוס ,ובריאות רזון

 ספרות ילדים, דימוי גוף, נּותמ  ש  ֹ ,רזון, מדיקליזציה :מפתח מילות

 
המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו ; המכללה האקדמית לחינוך, אורנים, יונה-ר גילה דנינו"ד

חיפה

                                                             
יה הציפי. נ בעברית של ימינו.מ.ש-ה ו.ז.תעכב על הבעייתיות הלשונית של השורשים ראראשית  1

ַעל .ז.היא ששם הפעולה מן השורש ר אך שם פעולה כזה אינו , 'רזייה'יהיה ( קל)ה בבניין פָּ
מכיוון שאני , נ.מ.אשר לש. ובו בחרתי כאן, 'רזון'ובמקומו רווח שם העצם המופשט , מקובל

נּות , 'להשמין'ו 'להיות שמנה'מבחינה בדיון בסיפורים ובאיורים בין  מ  על )נבחרה המילה ש 
אּותמשק ל  דּות, ל מ  ב  . י"מילה זו מופיעה בין השאר בפירוש רש .לתיאור מצב קבוע של משקל, (כ 

מביאין כבשים ": יהודה אומר' ר. מתנהל דיון בקורבנות מכבשי חברון( מנחות פז עא)בגמרא 
 ".שהיו רחבים מרוב שמנות: "י מסביר"רש. "שרוחבן כגובהן

2
הבניית יחסים מגדריים בספרות : של המחברת טהמאמר מבוסס על פרק בעבודת הדוקטור 

 (.0202) ואילך 7711-הילדים הקנונית הישראלית מ
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  מדיקליזציה

המדיקליזציה היא תהליך שבו מוגדרות תופעות ובעיות חברתיות והתנהגותיות 

ידי המערכת -טיפול ומניעה על, עוברות תהליך הסדרה של פיקוח כרפואיות ולפיכך

ניתן להרחיב כי הרציונליזם ת והנאורּותפיסת  עם  01-במאה ה התהליך החל. הרפואית

. את יכולת השליטה האנושית בטבע ולשכלל את החברה באמצעות המדע והטכנולוגיה

אידיאל מייצגת רה בריאה ותנאי לכינונה של חבנה יהגוף הבריאות שדגישה הזו  הסיתפ

 מכאן נסללה הדרך  3.ות בכל תחומי החייםומתינעצמי ריסון , המכיל התנהגות מוסרית

שהומצא  4(BMI) מדד משקל הגוף .להתערבות ממסדית בסוגיית בריאותו של היחיד

 הא דוגמוה ,למדידת השמנהלאומי -ןכתקן רפואי בי עד היוםמשמש ו 01-במאה ה

 .ה של משקל הגוף ומידותיולתהליך המדיקליזצי

שכן במהלכה עברו תופעות , יכולה להיחשב כמאה של המדיקליזציה 02-המאה ה

  5.וילדים עיקר התהליכים נגעו לחייהן של נשים .חברתיות רבות תהליכי מדיקליזציה

, הקיום האנושי"שבעידן שלנו יא הבעניין זה לכת הת ומרחיק אחת מהטענות

  6,"האדם אינם יכולים להיחלץ מהרשת הרפואית המתרקמתההתנהגות האנושית וגוף 

רפואי אלא גם השיח התרם לא רק להתפתחותו של  תהליך המדיקליזציהמשום ש

 7.להתפתחותו של השיח הפוליטי והציבורי

המגולמים בהתנהגות או מצב חברתי סוגיה ידי מי -מתי ועל, איך של השאלה

מאחר  .פיטר קונרד מבהיר ,מורכבתהיא שאלה  ,עוברים תהליך של מדיקליזציה

לא תמיד המערכת הרפואית היא זו שמעודדת את , תרבותי-ומדובר על תהליך חברתי

, הרובד הקונספטואלי: מדיקליזציה יכולה להתרחש בשלושה רבדים נפרדים .התהליך

החל משימוש קונספטואלי באוצר מילים ובמודלים . אישי-הרובד המוסדי והרובד הבין

אישי -ןוכלה ברובד הבי ,עבור דרך ארגונים ומוסדות המאמצים גישה רפואית ,רפואיים

, רחבמובנה ברור כי מדיקליזציה היא תהליך , נוכח האמור. חולה-של יחסי רופא

קביעה זו של  8.אבל לא תמיד ולא בהכרח, ת בו המערכת הרפואיתרבושלעתים מע

, המסחריים, התרבותיים ,החברתיים, הממסדייםמהם הכוחות  קונרד מובילה לשאלה

תהליך בעיה חברתית מסוימת תעבור שהמביאים לכך ' הפטריארכליים וכד

המילה משמשת , תהליך המדיקליזציהעוסקת בההמקצועית  בספרות .מדיקליזציה

יש . המערכת הרפואיתה של תחסּובעיות חברתיות לת ייצורך להפנהכהצדקת ' הייסט'

אור יהמשמשת לת היא הגדרה פוליטיתההגדרה החברתית לסטייה הטוענים ש

זה תהליך בחסות . השלטת ההתנהגות של אוכלוסיות שאינן חלק מהקבוצה ההגמונית

                                                             
 0202, הירש 3
4

 Body Mass Index 
אמצעי , לידה, פריון ,אלכוהוליזםונטיות מיניות  :בין התופעות שעברו תהליכי מדיקליזציה 5

מו למשל הפרעות קשב וריכוז מנופאוזה ומשקל הגוף וכן תופעות המאפיינות ילדים כ, מניעה
 (Conrad, 2005) והיפראקטיביות

6
 02: 0200, פילק 
7

 0202, 0200, הירש; 0221ומישורי ( קניון)נוי  
8 Conrad, 1992 
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לטענה זו נמצא סימוכין  9.'חולות'ל' לא תקינות'סטיות חברתיות מסורתיות מ הופכות

 תוכוחכ ( oliticsPBio" )פוליטיקה-ביו"ו ( owerPBio " )כוח-ביו" של פוקובהמשגותיו 

   10.באמצעות התערבות בגוף הפרט אוכלוסייההעל  יםאת החיים ומפקח יםהמנהל

 מדיקליזציה של שומן  

עם כינון הסובייקט , 01-חל בסוף המאה הה   הקישור בין רזון ובריאותטוען כי  סטירנס

, לטענתו. המודרני והתרת הרסן בתחומי חיים רבים ובייחוד בתחום המתירנות המינית

 התפתחה כתשובה למתירנותשכלכלת הריסונים שקל הגוף הוא חלק מהפיקוח על מ

 חברת של נשיא סגןכ ששימש דבלין לואיס ר"ד 11.את הגוף השמן ללא בריאוהפכה 

 זו קביעה .מוקדמת ולתמותה לתחלואה המקור היא שההשמנה קבע ,אמריקנית ביטוח

 בהתאם יהפרמ תשלומי של שונה מדרג פשרהישא משום הביטוח תוחבר את רתהיש

 רווחי את הגדילה ובכך ,הממוצע הגוף ממשקל פחות שהיה ,נורמליה משקלה לקביעת

 התקבע ,כבוד כאות רזוןה אתו כקלון תשמנּוה את התופס נרטיבה כי נראה .החברה

ת ממקדת הרפואה המודרנית המתייחסת לרזון ולשמנּולמרות ש 12,הציבורית בתודעה

  13.סיכון בריאותיכיצוני יתר ולרזון ק את התייחסותה להשמנת

 מגדירה מחלות וקבוצות סיכון, בריאותהגדרת ל ותהנורמות את האופן בו נקבע

 ,לטענתה .(Bio Privilege" )פריבילגיה-ביו"המונח באמצעות  14ליסה איקמוטו

כך קרה . מאפייני הקבוצה הדומיננטית או הפריבילגיתפי -הסטנדרטים נקבעים על

 וניזון מזיןה מובהק מגדרי ממד מלכתחילה נוצר השומן של המדיקליזציה לתהליךש

ם של התבססותן של אמונות פטריארכליות בדבר טבעיות, כלומר .מהפטריארכיה

רוח גבית לתהליך המדיקליזציה של אכילה שהעניקו  ,מיתוסים כמו חוסר שליטה נשית

פק מסהתהליך ו ,מחד גיסא, ותמיכה חברתית במאמצים להסדרת הגוף הנשי ,נשית

 יים סביב הגוף הנשי והסדרתוללמאמצים פטריארכ ,לכאורה מדעי, ביסוס תאורטי

נעמי טבעה " מיתוס היופי"את המושג המרכזי הפועל להסדרת הגוף הנשי  .מאידך גיסא

 התפתחש רבה עוצמהבעל אל תרבותי וחברתי יטוענת שמיתוס היופי הוא אידה 15,וולף

אלא מכשיר שליטה  והוא אינו ,הלכו והשתפרוככל שהחקיקה והחינוך השוויוני לנשים 

בחברה נובעת מהאינטנסיביות שבה " מיתוס היופי"התבססות . נשיםהמשמש לדיכוי 

 יאההבחירה במודל היופי . של יופימוצפת התרבות הוויזואלית המערבית במודלים 

 הפכו בו שהנשים לטקסטים תרבותיים דכאניים ל חשיפה שתהליך ארוך תוצאה של 

, תוצאות הרסניות מבחינה חברתיתיש למודל היופי  .רבנותיו בנסותן להגשימולקו

הוא תורם לעיסוק הבלתי פוסק של נשים בחיצוניותן על חשבון פיתוח מכיוון ש

                                                             
9 Winsor, 2012; Yona, 2014 

 0115, פוקו 10
11 Stearns, 1997 
 0221, תירוש 12
מניעה העוסק ב "0202בריא עתיד "להרחבה ראו למשל פרסום משרד הבריאות של התוכנית  13

   .אתר משרד הבריאות, 0202באוגוסט  5. וטיפול בהשמנה
14 Ikemoto, 2013 
 0222 ,וולף 15
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בעוד   16,שמוע הפטריארכליות לא מבחירה חופשיתמ  טכניקות הלנשים נענות  .אישיותן

הפכו  גודלו וצורתו של הגוף. נשיותמהי מגדירות ו ופכות את הגוף הנקבי לגוף נשיהאלו 

  .מאמצי הרזיה בלתי פוסקיםנשים ל תמחייבהקטגוריה ל

עוצמה -מסחריים וכלכליים רבי, אציין שכוחות חברתיים ,לסיכום חלק זה

פיקוח ומשטור , פועלים לביסוסו והרחבתו של תהליך המדיקליזציה כפרויקט הסדרה

תהליך ההולך הקיומו של . רת הגוף הנשיובאופן ספציפי כפרויקט להסד ,כלליים

לטעון אבקש מאמר זה ב .מערכתית-מתאפשר הודות לפעולה תהליכית רבומתעצם 

התרבות והבידור , התקשורת, הפרסום, המסחר, שעולם הרפואהכפי ש ולהוכיח

כך משמשת מערכת החינוך וספרות הילדים אמצעי , מפקחים על מרחב המחשבה הנשי

יפיקוח על מרחב המח ד   . שבה הַיל 

 מדיקליזציה בספרות ילדים

תאר המרכזיים של דיוקן החברה ספרות הילדים פותחת צוהר להתבוננות בקווי המ  

בחינה . ובשעתוקם בהבניית יחסי מגדר תפקיד משמעותיויש לה שבה היא נוצרת 

 תלאתר את מבנה העומק של התודעה הקולקטיבית ומסייע תמאפשרביקורתית שלה 

איורם של ספרי דפוסי חשיבה והתנהגות מגדריים השזורים בכתיבתם ובבהבנה של 

נים מראש תגובות בו אלא גם באופן ש, לא רק כפי שהם מיוצגים בטקסט, ילדים הם ַמת 

 . מסוימות לטקסט

היא  אלא ,אינה נכתבת בחלל ריק, גם לילדים, שספרות, הנחה מקובלת היא

בסמלים ובמיתוסים שימוש  אמצעותב זאתעושה היא  .וסוציאליזטוראינדיקטור 

ידי -על, ברותםיאת הילדים לקונפורמיים בתהליך ח להצגת רעיונות שתכליתם להפוך

 17.המגדריתו החברתית, הפוליטית, הבניית המציאות וגיבוש מרכיבי הזהות הלאומית

פי -שנבחרו עלמציג מגוון ספרים ובספרות הילדים זו המאמר מבקש להאיר תופעה 

. פרוזה ושירה - ת ספרותיות שונותגֹובהם ספרים מתקופות שונות ומסּו ,טישיוכם התמ

ספרי ולכן  ,גם כחינוכי, כמו ספרות הילדים בכללה, מטבע הדברים נתפס נושא זה

המוגדרים ספרי ילדים מבחינה אסתטית וכן מוצגים גם המוגדרים כאיכותיים  ילדים

  18.דידקטייםכ

מטרת . ריית הדקונסטרוקציהתבסס על תאומניתוח ספרי הילדים 

 םהדקונסטרוקציה היא לפרק את מבני המשמעות כדי לגלות את ההנחות שעל בסיסן ה

באמצעות . לחשוף את העובדה שחלק מהמושגים הם עצמם קונסטרוקציהוכן  ,יםבנוי

חשיפת הסתירות הלוגיות בטקסט מצביעה הדקונסטרוקציה על שיתופי פעולה 

משתמע מכך שאין . בו ומשבשת את טענותיו המפורשותאולוגיים המתקיימים יאיד

                                                             
16 Bartky, 1988 
 0225, 'וחוב דר ;0110, רגב; 0111, כהן; 'ב0221, 'א0221, 0116, גונן-תור; 0110, ברוך 17
הראוי לציין כי לספרות  לכן מן, דרוג היררכי של איכותמחלוקה זו יכול להשתמע מ   18

מקום נכבד במסגרות החינוך לילדים בגיל הרך ותפוצתה אינה שמור הדידקטית לילדים 
ספרות ילדים דידקטית מותאמת לגיל הרך . פחותה מזו של הספרות המוגדרת כאיכותית

מעניקה לו כלים , סגנון ושפה והיא מציידת את הילד בנורמות חברתיות, מבחינת תוכן
 (0115, אלמוג וברוך) .עם המציאות ונותנת מענה לצרכיו הפסיכולוגייםלהתמודד 
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ולכן על הקורא לשחזר את הפרשנות מתוך , לטקסט משמעות מקורית פנימית

ההדחקות , ולחפש את נקודות השבירה, במהופך וכנגד עצמו ותולקרוא א 19,הטקסט

הטקסט מנצל את הרטוריקה המילולית  ,בהתאם לתפיסה זו 20.והשתיקות של הטקסט

שבמקרים רבים , אולוגית שבבסיסוית שלו כדי לערב את הקורא בעמדה האידוהחזותי

ככל שהנרטיב הבדיוני מפליג למחוזות רחוקים יותר . אולוגיה הגמוניתימייצגת איד

דיֹון כך נוכל להניח שהטקסט ומחברו מגבירים את השימוש בפרקטיקה , ברמת הב 

אלא גם , לסיפור עצמו פרשני מתייחס לא רקהניתוח התהליך  21.סוואת מסרלה

: לאפשרויות הנוספות שעמדו לפני המחבר ולמערך שיקולי הדעת שהוא הפעיל

 . חברתיים ואחרים, פוליטיים, אסתטיים, ספרותיים

שאותה אני ת בספרי הילדים מצביעים על תופעה מעניינת שמנּוהרזון והנושאי 

ומת הנוכחות ההתייחסות הטקסטואלית לנושאים אלה מועטה לע. להאירמבקשת 

ספרים המיועדים לגיל הרך אינם מרבים , ככלל .המלווה אותם הוויזואלית הרחבה

התייחסות נפרדת . נוכחותם ניכרת הנעורים אך בספרות לגיל, לעסוק בנושאים אלה

בספרים . שכן עיסוק באחד מהם מנכיח את משנהו, לרזון ולשמנות היא מלאכותית מעט

במרחב של חריגּות פיזיולוגית וחברתית ּות והשמנה שמנשל לגיל הרך ממוקם הנושא 

. באמצעות השפה הוויזואליתבעיקר הרזון בא לידי ביטוי כאשר , ושל חוסר תקינות

יחס לדמויות אחרות ברבות מהדמויות הנשיות המאוירות מפגינות רזון מוקצן גם 

יצגות את ניתן לומר שילדות ונשים רזות מאוד מי. במרחב המאויר וגם באופן מוחלט

, ה הוא הנורמהזָּ מכאן שחוויית הקריאה של ילדים היא שלהיות רָּ . המראה השכיח

 .המנחריגה מזו ולהיות שמנה 

 ידי-ועל ממנומרכזיות העולות  שתי תמות מוצג באמצעותהניתוח הביקורתי 

ראשית אבחן את הקשר שבין רזון ובריאות כפי שהוא מעוצב . הצפת ההיבט המגדרי

אציג את תמת , שנית. ואת הצגת הגוף השמן כשונה על הציר המגדרי, בספרי הילדים

חוסר השליטה והיעדר הריסון כקשורים להשמנה ואכילה ואת הקשר של תפיסה זו 

 .למוטיבים שוביניסטיים אודות חוסר השליטה והיעדר הריסון הנשי

 בספרי הילדים הקשר בין רזון ובריאות

ספר ילדים דידקטי תייחס לא ,קשר המגדריבה 22לקשר בין רזון ובריאותדוגמה כ

זהו . הקושר בין אכילה ובריאות כמודל אפשרי יחיד המוביל לשמירה על משקל הגוף

. שאיירה מיכל גליק 23,אופי טופי מלכת היופי ,אופירה עזריאל ונעמי אפלשל  ןספר

, המודגשת על כריכת הספר, השכלתן של המחברות במדעי ההתנהגות ובטיפול פרטני

, הספר מביא את סיפורה של ילדה המכונה טופי. נועדה להעניק לו סמכות מקצועית

                                                             
 0221, עפרת; [0112] 0220, דרידה 19
20

 [0110] 0225, איגלטון 
21

 0225, וויק'אדגר וסדג 
 (0226) סלט טוב טריספרי ילדים נוספים מדגישים אכילה בריאה ובהם ספרה של מיריק שניר  22

 (0222) ירקאוכלים וספרה של עשי ויינשטיין 
 0225, עזריאל ואפל 23
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עד שהיא הופכת , עוברת תהליך של ירידה במשקל ואימוץ כללים של אכילה בריאהה

וכל זה בזכות כמה , 'מלכת היופי'ממש , עצובה ופגועה לילדה מאושרת, מילדה עגלגלה

יוצרת את הקישור  'טופי'ש בכינוי הבחירה להשתמ. קילוגרמים שהשילה ממשקלה

. לילדה שעסוקה בדימוי הגוף שלה ובהשלכותיו על רגשותיה( מתוק)הראשון בין אוכל 

למרות קול הפעמונים שלה והופעתה הבלתי נשכחת  אך  ,מופלאות בשירהלטופי יכולות 

אחר ששמעה שני ילדים מתלחשים להיא שבה הביתה עצובה ופגועה , בטקס בבית הספר

הפרופורציות שמעניק הסיפור לגוף של טופי אל מול כישוריה . ניהם שהיא עגלגלהבי

הסצנה . מבליטות את החשיבות של דימוי הגוף לעומת התכונות האחרותקוליים ה

המטרימה להופעה המוצלחת שממנה היא יוצאת פגועה ובוכה היא זו של מדידת 

 :הבגדים לקראת ההופעה

לבשה את השמלה הפרחונית , על השפתייםהתעוררה בבוקר עם חיוך  טופי
פשטה טופי . אך פתאום ראתה כי נפגשות להן הברכיים. והתאימה לה גרביים

הרוכסן ? אך מה קרה. ינס והחולצה הסגולה'לבשה את מכנסי הג. את השמלה
טופי כבר . המכנסים להיסגר לא רוצים ואת הבטן ממש לוחצים. כמעט נקרע

  24.ופשטה התעייפה מרוב הבגדים שלבשה

 

 (0225, עזריאל ואפל) אופי טופי מלכת היופי: הספרתוך מ יםאיור

לכאלה שהם " בריאותונים"בעידודם של הוריה לומדת טופי להבחין בין מאכלים 

בעוד אכילת , לומדת שהתפתות למאכלים משמינים גוררת גינוי טופי, "משמינונים"

 . מאכלי בריאות מעוררת תגובות התפעלות

בסדרת האיורים שלעיל אנו רואים את . עניק לסיפור פרשנות מעניינתהאיור מ

, ראשיתו בניסיונות המתסכלים להתלבש לקראת המופע. כל התהליך שעברה טופי

. וסופו בתחושתה שהיא מלכת יופי, ששיאם הוא המכנסיים הקטנים למידותיה

התהליך האיורים כמעט שאינם מבטאים הבדל במידות הגוף של טופי בין ראשית 

ועוסק רובו ככולו בהתמודדות שלה עם , באופן בולט כך אם כי הסיפור מדווח על, לסופו

 . הקילוגרמים הנושריםבתחושת הסיפוק שלה מפיתויים ו

פי שהיא -על-אף, טופי מאוירת כילדה בעלת מבנה גוף סביר, בראשית הסיפור

ל מתמצה ברווח בין אם ההבד. דרך התגובות של החברהכשמנה ועגולה חווה את עצמה 

האם המשמעות היא שבכל מצב נדרשת הדמות הנשית להיות נתונה , הבטן למכנסיים

גם משקל גוף סביר אינו עומד בסטנדרטים של מיתוס , כלומר? למשטר פיקוח גופני

אל היופי ולהדגיש ישהשפעתו העיקרית היא לסמן לאישה את המרחק שלה מאיד, היופי

                                                             
24

 5' עמ, אופי טופי מלכת היופי 
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היעדר אפשרות נוספת לקרוא את ? חזותהלא נדרשת לשיפור שאין יום ואין שעה שהיא 

אינו מוכן לקבל את תכתיבי לסיפור הוא בכך שהאיור האיור בין מתאר הגוף בההבדל 

 .ולכן אינו מבליט את ההבדל במראה של טופי, הטקסט

ובהם ספרה  25ודיאטה בריאות ,ספרי ילדים נוספים מדגישים את הקשר בין רזון

על כריכתו מודגשת השכלתה של הכותבת  26.אמא ונטע עושות דיאטה של לאה גרינפלד

 . בחינוך מיוחד ופסיכולוגיה

 
 (0202, גרינפלד)אמא ונטע עושות דיאטה : הספרתוך מ יםאיור

מחר אני  ,זהו: "העסוקה במשקל של עצמה הנטע היא ילדת גן החיה בצילה של אמ

אני ]...[  ממש מתפוצץ לי המכנס, נסשום דבר עלי לא נכ! ]...[ מוכרחה להתחיל בדיאטה

שהאם מתנסה בהן  דיאטותהשלל הסיפור מתאר בפירוט רב את  27!"נראית כמו חבית

ומרמז באמצעות פירוט זה על אופייה הקפריזי בעצם היענותה להמלצות פופוליסטיות 

כמו גם על היענותה לתכתיבי מיתוס היופי למרות משקלה  ,באשר לירידה במשקל

אנו למדים על הדיאטות מתוך הרהוריה של נטע המוצגים בבועת . ר למדיהנראה סבי

כל : "מה שמלמד על תהליך הסוציאליזציה של נטע באשר לדימוי הגוף והמשקל, אויר

כל היום כרסמה כמו , היום היא בדיאטת חסה]...[ היום אמא אכלה לבן ועוד לבן 

 28."ורןהיום תורה של דיאטת הפופק]...[ ארנבת עלים ירוקים 

נטע לא רק עדה לניסיונות ההרזיה של אמה אלא גם למשברים שהיא חווה 

היא אמרה שהיא גוועת ברעב ואכלה את כל האוכל  בערב: "בעקבות כישלונותיה

ובהבעה רצינית אכלה חצי עוגת שוקולד , אז אמא רחמה על עצמה]...[ שנשאר משבת 

                                                             
וספרן של רחל גרנות וסמדר שיר ( 0226) גלי במבצע דיאטה ובהם למשל ספרה של סמדר שיר 25

 (0225) מועדון המנצחים
26

 0202, גרינפלד 
27

 0' עמ, אמא ונטע עושות דיאטה עוברים לאורח חיים בריא 
 5, 5 'עמ: שם 28
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סוציאליזציה המגדרית דוגמאות אלה ממחישות את תהליך ה 29".ישר מהתבנית

המתרחש בגיל הרך במשפחה והוא האופן בו מבנות  30'שעתוק האימהות'המבוסס גם על 

 .  אימהות את בנותיהן לתפקידי המגדר

 באותה ,אולם אנו נחשפים למחשבותיה ,בספר ענשמכמעט לא קולה של נטע 

רים מתלוננת שהבגדים צ האםכש: תמיד בעקבות מה שהיא חווה בסביבתה הקרובה

 המדריכה ,כשיפית; "שגם לה יש בגדים שלא נסגרים עליה, נטע חשבה לרגע" -למידתה 

משקלה לא מתאים ודו כי 'ממליצה לאמה של נטע לשקול את העברתה לחוג ג ,לבלט

 31".היא באמת מרגישה קצת כבדה ולא כל כך גמישה: נטע הסכימה עם יפית" -לבלט 

 ךא ,הנטע בינם לבין עצמם בנוכחות בני המשפחה מנהלים שיחות על משקלה של

 32,"סופגניה שלי", "דובשנית שלי: "כינוייםמכנים את נטע בשלל ובלי לשתף אותה 

' וכד" ולות כמו שתי סופגניותגלחיים ע", "מפותחת", "דובשנית קצת שמנמונת"

 שנטע שלנו קצת? אתה שומע מה יפית אמרה: "ומעירים הערות שונות ביחס למשקלה

מה  ,כל ההתייחסות לנטע נסובה סביב משקלה 33."טע את באמת שמנמונתנ"; "כבדה

אין לנו מידע על . שמייצר דמות חסרת אפיונים פרט לאלו הקשורים לגופה ומשקלה

פעם ה. כל זהותה נובעת ממשקל גופה. שרונה ובכלליכ, על התנהגותה, אופייה של נטע

מבססת את תהליך  ,קולההראשונה בה מעניק הסיפור לנטע את הזכות להשמיע את 

אני באמת מרגישה קצת כבדה ורוצה ]...[ נכון : "יההמבט של החברה עלאת ה תהפנמ

 מרגע זה ואילך מזדרזת 34."אבל אני פשוט לא יודעת איך, להיות קלילה ובבלט לרחף

כעת אין : "מודיעהאמה של נטע להגשים את החלום שנטע כביכול ביטאה מבחירה ו

שמנחה אותן  תזונאיתולוקחת את נטע ל 35,"נו הולכות לייעוץמחר אנח, שום תירוץ

כמה איורים מתארים משלב זה . ולעסוק בפעילות גופנית כיצד לעבור לתזונה בריאה

. בלוויית אמה או אביהיוצאת לאימון הליכה נטע : את הפעילות הגופנית שנטע מבצעת

 ,רוכבים על אופניים, רמשחקים בכדוההאיורים מבליטים ברקע ילדים אחרים בני גילה 

 נראה שהאיור מבקש להבליט את. או משתובבים בגן המשחקים גלגיליותמחליקים על 

 מה, עסוק במשקל גופהכך שנכפה עליה לה החברתית של נטע כביקורת על בדידות

אפשר לראות בסצנות מאוירות זו  חיזוק לטענה. שאינו הולם ילדים בגילה ובמשקלה

, אביה עםשהיא עורכת קניות כלמשל  .ונותה ובדידותה של נטעת שונוספות בהן מודגש

ילדים בעוד , בריאות מאכלינראית כמי שעומסת על עגלת הקניות היא ו איור במוצג 

 . בקבוק קולה ומיני מתיקה, יפס'אחרים מתבוננים בה בתדהמה ובידיהם שקית צ

                                                             
 5' עמ: שם 29
30 Chodorow, 1978 ;[0151] 0222, ודורו'צ  
31

 1, 0 'עמ, אמא ונטע עושות דיאטה 
בתוך ספר בשם ) "אחת שתים שלוש אילת", מציגות סיפור שכתבה לאה צור( 0225)ברץ וקס  32

אילת היא : "הן מציגות את הציטוט הפותח את הסיפור. סיפורה של ילדה שמנה, (0116, זה
 ".  כמו סופגנייה בחנוכה, תילדה קצת שמנה ועגלגל

33
 06, 02 'עמ, אמא ונטע עושות דיאטה 
34

 06' עמ: שם 
35

 שם: שם 
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 קת אתזוכות למחמאות רבות לאחר שרזו ותגובתן למחמאות מחז ואמה נטע

אם ! זה פשוט מאד': הן צוחקות ועונות לכל השואלים": הקשר בין בריאות ורזון

ומומלץ לכולם לעבור לאורח ! שומרים על הכללים אפשר גם להיות בריאים וגם רזים

, לא נראה ואף לא הוצג ברמה של סיכון בריאותיאם והבת המשקלן של   36".חיים בריא

 שמנות וחולי של הנגדהאות ורזון מדגישה את הלכן ההדגשה שלהן על הקשר בין ברי

סוף טוב הוא המוצג כסופו של הסיפור  .באווירת הספר האך מצוי תמוזכר השאינ

במסיבת הסיום " :גמול פומבילנטע למעשה סוף עצוב שכן בזכות הירידה במשקל זוכה 

ור הבחירה של הסיפור להעניק לנטע את תפקיד הברב 37."ברבור –נטע תהיה הסולנית 

הידועה של אנדרסן הממחישה את היחס אליה קודם שרזתה הילדים מהדהדת לאגדת 

עם בוא  נטע אינה הופכת ,אלא שבניגוד אליו, מכוער ודחוי, כאילו הייתה ברווזון מגושם

. טבעי בהתפתחותה שלבמכאן שכיעורה ושמנותה לא היו . האביב באופן טבעי לברבור

יקובסקי אותו מציגות ילדות הגן בחוג י'של צאם מהדהד בבחירה של הסיפור הבלט 

 אזי עולה השאלה כיצד מתיישבת דמותה של נטע שפסגת השלמות ,הבלט בסיום השנה

עם דמותה הטרגית של הנסיכה אודט שכושפה להיות  ,להיות ברבור -אליה היא מגיעה 

 .ברבור

 - םרזון ובריאות ואת היפוכ שהוצגו מבססים את הנרטיב הקושר בין הספרים

כל הדמויות המרכזיות בספרים הן נשים וילדות : הדמיון בין הספרים רב. שמנות וחולי

מה שמדגיש שהמשתנה , וכולן חולקות את סוגיית המשקל ודימוי הגוף באופן דומה

יש  באיוריםכמעט לכל הדמויות  ,עם זאת. המרכזי הוא מגדרי ולא גילן של הדמויות

על סולם הסטנדרטים הבעייתי שמציבה  צביעבר המד ,מראה המעיד על משקל גוף סביר

מסכנות את בכך הן רוב הנשים מוגדרות כבעלות משקל עודף ועל פיו , החברה בפני נשים

 הזוכים לאות 'חולי-שמנות-אכילה'רים מציגים את הדיכוטומיה בין ופיכל הס. בריאותן

הילדות בסיפור . ודהזוכים לאות כב 'בריאות-רזון-איפוק-ות מאכילהעהימנ'קלון לבין 

ותואר  בלטתפקיד ראשי ב - לתגמולים מוחשיים רלוונטיים לעולמןשבחים ומעוטרות ב

 .מלכת היופי

 בספרי הילדים חוסר שליטה והיעדר ריסון באכילה כתכונה נשית

ובקשר של מוטיבים חוסר שליטה והיעדר ריסון באכילה מתמקד בהנרטיב השני שאציג 

 38,כשמתרגלים קשה להפסיק נירה הראל ספרה של. וטיפיתאלה להבניית נשיות סטריא

אב ובתם הקטנה , אם: מביא את סיפורם של שלושה בני משפחה, שאיירה טלי קריבולט

גלה, תמי  והאם, האב מעישון, תמי מהשימוש במוצץ. יהםמתקשים להיגמל מהר 

רחב הוריה יוצרת מוהבחירה לתאר את קשיי הגמילה של תמי . מזלילת דברי מתיקה

ועם זאת מסירה , ומבטלת את הפערים בגיל ואת הסמכות ההורית הנלווית להם שוויוני

                                                             
36

 05: שם 
37

 01: שם 
 0111, הראל 38
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מתייחסים בקלות ראש לקושי של ילדיהם המעט את מעטה הצביעות של הורים 

  .כךשעה שהם עצמם מתקשים ב, להיגמל

 

 (0111, הראל) כשמתרגלים קשה להפסיק: הספרתוך מ יםאיור

א הצגת ההתמכרות של ההורים והצבת האכילה יה תהאח :סוגיותי תבשהדיון יתמקד 

בפועל הצגת אכילה שהיא  יהוהשני ,ל כבד יותרקהמעניקה לאכילה מש, לצד העישון

קונבנציות את ההמהדהד עניין , אינה מסוכנת לבריאות כהרגל שקשה להתגבר עליו

 .הקושרות בין אכילה לחוסר שליטה כפגם אישיותי

גם הוא רוצה , אבא מבין: "בין את קשייה של תמיהאב מוצג בסיפור כמי שמ

ותר על ואבל קשה לו ל, אבא יודע שהעישון מזיק לבריאות. להפסיק לעשן ולא מצליח

והקוראים , בעיה שלהמדחיקה את המוצגת כמי ש, לעומת זאת, האם 39".סיגריות

: ולה מי שרוצה להפסיק לעשן יכפיה לתמתוודעים אליה רק כשהאב ותמי לועגים להער

אומרת , 'בטח שאני רוצה' '?את לא רוצה לרזות? ומתי את תפסיקי לאכול שוקולד'"

  40".'מחר אני מתחילה דיאטה. אני נורא שמנה', אמא

אולם יש הבדל , הרגלי ההורים מוצגים כדומים מבחינת הקושי להיגמל מהם

 אכילת הממתקים אינה חמורה כמו נזקי העישון הגלומים. מהותי בין ההרגלים

על נזק חברתי  'מהמרת'האם , למול הסכנה לבריאות של האב. בהתמכרותו של האב

אל יאכילת הממתקים עלולה לפגוע בדימוי הגוף שלה מבחינת התאמתו לאיד. ותדמיתי

מזדרזת אף אל הגוף הנשי הרזה ויהיא אכן מודעת לכך שגופה אינו עונה על אידו, היופי

טוענת , אל היופייההפנמה של איד. כדי לרזותשנדרש  כלתעשה להבטיח שלהודות בכך ו

הבחירה להציג את שני ההרגלים , לכן 41.גורמת לנשים להפעיל אותו על עצמן, וולף

המגונים כדומים זה לזה מעלה את השאלה של מידת החשיבות המוענקת למשקל הנשי 

המוצגת בעקבות בעיית המשקל , של האם אופייהואת שאלת הקשר בין המשקל לבין 

מהלך הסיפור דומה למה שמציין סטירנס במחקרו . גרגרנית ולא עקבית, לה כזללניתש

השמנה והשמנות ה: המנתח חברות מערביות שרווחות בהן קונבנציות נגד השמנה

היעדר כוח רצון וכניעה לתאוות , קשורות לפגם אישיותי ומוסרי המעיד על חוסר שליטה

תיאור האם בסיפור לקונבנציות הרווחות  קל לראות את הקשר בין 42.ולצורך בסיפוקים

, האיור בוחר גם הוא להציג את ההורים בהקבלה מותאמת בהטיה מגדרית. נגד השמנה

לשניהם מוענק אותו שטח . וממילא מעצים את ההטיה המגדרית המוצגת בטקסט

                                                             
39

 7 'עמ ,כשמתרגלים קשה להפסיק 
40

 1' עמ: שם 
41

 0222, וולף 
42 Stearns, 1997 
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שניהם בחלוק ובנעלי בית . הם מוצגים באופן דומה ובסצנות דומות: במרחב המאויר

לכל אחד מההורים מוצמדת חיה שאינה מוצגת . מבלים עם הילדה בגן הציבוריושניהם 

לאב . ההתמכרות הדורשת גמילה –בטקסט הסיפורי ומשמשת אטריבוט לתכונה הרעה 

 - ולאם מוצמדת פרה, עשן מנחיריומוצמד דרקון חביב שבמקום לירוק אש מפיו מוציא 

 .רגון העממי'בזשה שמנה יאלכינוי 

                                                          

 (0111, הראל) כשמתרגלים קשה להפסיק: הספרתוך מ יםאיור

עוצמה לעומת בהמת -בעל חיים מיתולוגי רב –מעבר לכל ההבדלים שבין בעלי החיים 

בכסות הבדל באיור ה בולט  –בית מבויתת המזינה את האדם בבשר ובחלב מעטיניה 

הדרקון אינו לבוש והפרה לעומתו לבושה בסינר קטן ורוד המסתיר את : גופן של החיות

ממקד את תשומת , הסינר המכסה טפח ומגלה טפחיים. ברי הרבייה שלהיעטיניה ואת א

 . הלב לקשר בין הפרה למיניות ורבייה

 43חרוזים טעימימים ספרה של דתיה בן דורהוא , שאתאר בהקשר זההספר השני 

מציג כביכול מראית עין , המיועד לגיל הרך, הספר. שאקי-שאיירה מוניקה קליו

והילד , בכל כפולת עמודים מוצגים בן או בת. זהו ספר משחק. שוויונית מבחינה מגדרית

התשובה . או הילדה המאזין לסיפור אמור לנחש את המאכל המתחרז עם שמו של הילד

 . לנחשבאופן שמחייב את הילד , לחידה בחרוזים מוצגת בעמוד העוקב

את מבני  44,כמאמר דרידה ,קריאה דקונסטרוקטיבית של הסיפור תפרק

בחינה , ואכן. המשמעות ותחשוף את ההנחות וההטיות המגדריות שעל בסיסן הוא בנוי

, מספר הבנות כפול כמעט ממספר הבנים: מגדרית של הספר מצביעה על שני הבדלים

 יםמוצמדים מאכלים שהיינו נוט לבנים. ותיהםויש הבדל בין המאכלים המוצמדים לשמ

, מים-אפרים, גזר-אליעזר, פלפל-הראל, צנון-למשל ארנון, להגדירם כבריאים יותר
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 0225, בן דור 
44

 [0112] 0220, דרידה 
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הבנות זכו במאכלים ומזונות עתירי סוכרים ופחמימות שהיינו מגדירים . חלב-יואב

וגם , גויאבה-חוה, פומלה-אלה, קלמנטינה-דינה, תות-רות, בננה-חנה: כפחות בריאים

טיעון המבקש לייחס את הבחירה במזונות אלה לאילוץ לשוני . פיצה-גטי וניצהספ-אתי

ולמגבלות חריזה מתעלם מהיותה של הבחירה תוצאה של השקפת עולם והבניה 

חברתית ומאפשרויות הבחירה המגוונות שיכלו לטשטש את הקשר המגדרי המוטה של 

ומנגד , שוקולד-אלעד, הסוכרי-אוריה: לשם הדגמה אציע אפשרויות הפוכות. מזונותה

  .אפונה-רננה, סויה-נויה, צנובר-בר, תרד-ורד, צנונית-רונית, רוביתכ-אביבית, נענע-חנה

 

 (0225, בן דור) חרוזים טעימימים: הספרתוך מ יםאיור

את סדרת החרוזים מסיימת חידה שנבחרה . הספר בנוי כמשחק של חידות בחרוזים

ומה : "לשוות לספר מבנה של סיפור פואנטהאמורה והיא , להיות האחרונה בסדרה

 45".מה שתיתנו לה]...[  ?אוכלת גברת שולה

נימוק של חוסר , אף כי בדוחק, היה אפשר לייחס לתשובה, אלמלא האיור

אלא שהאיור מעניק . בררנות נוחה של גברת שולה שלא עושה עניין מיוחד מאוכל

לחייה , גופה העגלגל החורגת מהטקסט באמצעות ממדי, לתשובה פרשנות שונה

שעה , גלריית המאכלים המונחת לפניה וחיוך השמחה שלה, השמנמנות והסמוקות

אבל , מבטה מכוון אל הצופים בה. שהיא מחזיקה בתנוחת חיבוק גביע שופע של גלידה

מעין מבט מתחמק המודע לתוכחה שהוא עלול להיתקל בה , אינו מישיר אליהם מבט

אולם לא , שגברת שולה אכן אינה בררנית יור מבהירהא. ומלכתחילה מתחמק ממנה

מטעמי צניעות או הסתפקות במועט אלא מטעמים של זללנות וגרגרנות שאין לה שליטה 

למשל עוגת קצפת , חלק מהמאכלים מאוירים באופן המעורר תאווה מכוונת. עליהם

מעוטרת בקרם שוקולד הגולש לצדדיה ודובדבנים מעטרים אותה ועוגיות הקאפקייק  

את מבחינה מבנית הבחירה בריבוי המאכלים תכליתה לשבור . קרמות והצבעוניותהמו

, אולם יש מקום לבחון את הבחירה בריבוי המאכלים, שבין שם של אדם למאכל הרצף
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 יםעמודציון מספרי  ללא, חרוזים טעימימים 
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, עם השם שולה תהמתחרז האפשרות השכן השבירה יכלה להתקיים גם אילו נבחר

בהקשר של זללנות סיום  כסצנתגם הבחירה בדמות נשית . 'מנת סלט כפולה'למשל 

. שכן אותו אפקט היה מושג באמצעות דמות גברית, ותאווה לאוכל ראויה להיבחן

. "מכל הבא ליד": ה להיות תשובהיכל "?ומה אוכל מר אביעד"על השאלה , למשל

אפשרות נוספת שאינה עושה הכרעה מגדרית הייתה יכולה להיות באמצעות חבורה 

, יכלה להיות תשובה" ?ומה אוכלים בגן המשחקים"ה למשל לשאל, מעורבת של ילדים

נועדו להמחיש את אפשרויות הבחירה  תידוגמאות החריזה שהבא". המון ממתקים"

ולהצביע על הבחירה שנעשתה בסיפור כעל הכרעה בעלת הטיה , המגוונות הקיימות

 46.מגדרית סטראוטיפית

 

 (0225, בן דור) חרוזים טעימימים: הספרתוך איור מ

בסיפורים מעטים , הדמות המרכזית היא אישהבהם ומת הסיפורים שהוצגו לעיל לע

הם ממחישים את ההבדל או שמא את ההטיה ו בלבד מושא ההשמנה הוא דמות גברית

 47,אפרים שנפלו לו המכנסיים (ישראל ויסלר)ו 'אחד מהם הוא ספרו של פוצ. המגדרית

נות קיצונית סיפורו של אפרים מתחיל בר. ייר חיים ארלבאוםאש זון קיצוני ההופך לשמ 

, ו לאכולנהסיבה לרזונו הוא חוסר רצו. הנתפס כנורמלי ומסתיים במשקל גוף בינוני

 48.עמדה המייחסת לאפרים שליטה על מידות גופו ועל משקלו

 

                                                             
הזיקית המתאר כיצד " למה הזיקית מחליפה צבעים( "0111)כמו גם בסיפור של שמואל סגל  46

 .לא עמדה בפיתוי זללה  את כל הסוכריות במסיבהש
 0112, ו'פוצ 47
 ( 0155) מוקי צימוקיו העוסק בסוגיה באופן דומה הוא 'ספר מוקדם של פוצ 48
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 (0112, ויסלר [ו'פוצ]) אפרים שנפלו לו המכנסיים: הספרתוך מ יםאיור

טֹובהמכונה באופן צ ,לאמו של אפרים המאייר חזות לוחמנית מעניק  ,יני רוזה שּוַמנ 

להאכיל את  –ומאיימת רק בנוגע לחוסר יכולתה למלא את תפקידה האימהי המסורתי 

שאינה מוצאת בגדים שיהלמו את , אפרים ולהגן עליו מפני עלבונה של מוכרת הבגדים

 ,של אפרים וכשסב .אז מתכערות פניה של האם והופכות להיות זועפות או. מידותיו

יהיה אפשר למצוא רק מידתו מאיים שמכנסיים מתאימים ל ,הרזההמתוסכל ממראהו 

 כל הילדים יצחקו אם אלך, מה פתאום": אפרים נבהל ואמר, בחנות של בובות

ראוי לציין שהבהלה של . אפרים מחליט אפוא לאכול ולהשמין 49".במכנסים של בובה

אלא , החברתית לממדי גופו שעתיד להשמיןאפרים אינה מדימוי הגוף שלו ומהתגובה 

אפרים  ,אחר קבלת ההחלטהל. מהביקורת החברתית על סימני הזיהוי המגדרי שלו

האכילה המוקצנת שלו מוצגת גם היא כבחירה ושליטה שלו על דפוסי  .למעשים עובר

, לא הספיק לגמור צלחת אחת ותיכף שמו לפניו את הצלחת השנייה]...[ . "האכילה

 50".עד שהשולחן התחיל להתרחק ממנו, אכל ושמן, אכל וגדל ואפרים

בהן מבקר אפרים עם אמו בחנות  מעניינת הפרשנות שנותן האיור לשתי הסצנות

המאייר בוחר להקצין ולחדד את הסצנה השנייה . כשהוא רזה וכשהוא שמן: הבגדים

 הצמצום וההרחבה החזותית מסמלים את הערכיות התרבותית של רזון, דווקא

נּות . ובזו שהוא שמן יש שבע, בסצנה שבה אפרים רזה יש שתי מסגרות מאוירות. ושמ 

הוא שמן בהרבה מהאופן בו  ,אפרים מאויר כשמןאשר ראוי לציין בהקשר זה שכ

                                                             
49

 יםעמוד ציון מספרי ללא, אפרים שנפלו לו המכנסיים 
50

 שם 
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טכניקה נוספת שנוקט האיור להבלטת ההבדל בין שתי  .דמויות נשיות מאוירות כשמנות

שהבחירה בצבעים  51,סקה'ון צ'ג פי -על ,טעןאבעניין זה . הסצנות היא הבחירה בצבעים

הצבעים . טקסט והאיורמספרים אותו הבאיור מספרת את הסיפור לא פחות מאשר 

והבחירה לאפיין דמות באופן עקבי , מאפשרים להדגיש תכונות שונות של הדמויות

יש לה השפעה על שהיא בחירה עיצובית  –במקרה שלנו אדום וכחול  –בצבע מסוים 

המשמעות היא שהאיור לא רק בוחר לתת . ידי הקורא-הדמות נתפסת עלבו שהאופן 

אלא בוחר להקצין את האמירה בטקסט , כפי שהוצג לעיל, פרשנות שונה לדמויות

 . שני האיורים שלהלןבאדגים זאת . באמצעות שימוש בטכניקות ויזואליות

                                                                                          

 (0112, ויסלר) אפרים שנפלו לו המכנסיים: הספרתוך מ איור סצנה ראשונה בחנות

  

 (0112, ויסלר) אפרים שנפלו לו המכנסיים: הספרתוך מ איור סצנה שנייה בחנות

 בולטתבאיור המופיע במרכז , מלבד ההבדל במספר המסגרות המאוירות בשתי הסצנות

שמבחינה מציאותית ולוגית לא יכולה , להמריץ את הדינמיות של ההתרחשות ההכוונ

 הפער בין הרזון הקיצוני של אפרים להשמנה הקיצונית אינו יכול, אכןו 52,להתקיים

הטעם המרכזי לבחירה יכול להיות . היינו כמה ימים, להסתכם בטווח הזמן של הסיפור

                                                             
51 Scieszka, 1998 
52 Doonan, 1992 
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הרזון וההשמנה כנתון בשליטה מלאה  ביקורת של האיור על הסיפור המתאר את נרטיב

 . גופו בזמן כה קצרממדי שליטה המאפשרת לו כביכול לשנות את , של אפרים על גופו

הבחירה לשלב כחול ואדום בלבד מרחיקה את המציאות המאוירת מהמציאות 

על חוסר הריאליות של  מאיירביקורת של הגם בחירה זו יכולה להיות  .טבעיתה

. בכחול ובאדום בעוצמה שונה גם, מלבד השחור והלבן, חר להשתמשבמאייר ה. הסיפור

היה גם אם זה . שלעתים נובעת משיקולים כלכליים, זאת בחירה מעניינת ולא שגרתית

אדום וכחול . עדיין נותרה בידי המאייר הבחירה באילו שני צבעים להשתמש, השיקול

נוחות בשל -וצר תחושת איצד זה ילהשימוש אך ורק בצבעי יסוד זה . הם צבעי יסוד

משרתת את בכל זאת ולכן אפשר לומר שהבחירה בהם  53,היעדר צבעים משלימים

השימוש בשני צבעים בלבד מחייב את המאייר . נוחות-שעלילתו מעוררת אי, הטקסט

ועבור , אמו וחנות הבגדים נבחר הצבע הכחול, עבור אפרים. ייצג כל צבעמלהחליט מה 

הצבע . הבחירה מייצגת אפוא את ההכרעה של המאייר. אדוםה –המוכרת ותגובותיה 

שר אסוציאטיבית להחלטיות מתקה, שמרני ומאופק, נחשב לצבע קרה, הכחול

מתקשר אסוציאטיבית הסוער ודינמי , בעוד הצבע האדום הנחשב לצבע חם, ולאחריות

המוכרת בסיפור מבטאת את המבט החברתי על  54.לאזהרה ולאגרסיביות, לאיום

מבטאים את המערך הרגשי והאסוציאטיבי של הצבע  'כחולים'אפרים ואמו ה .יםאפר

שאפרים , הסיפור מסתיים בהבנה של האם. אפרים החלטי ואמו אחראית: הכחול

הכי טוב לאכול "שלא טוב להיות מאוד רזה או מאוד שמן וש, מאשר אותה בהסכמתו

  55".בינוני

שלו על משקל גופו והופך לילד אפרים מעצב את גורלו בזכות יכולת השליטה 

. ילד שיהיה מקובל מבחינה חברתית ולא יהיה עוד חריג, רגיל מבחינת ממדי גופו

לה שיש לה מקום במסר שמעביר לנו סיפורו של אני מבקשת להעלות שא, זאתבעקבות 

ס העובדתי שאפשר לשלוט במשקל הגוף יגם אם נקבל את ההנחה חסרת הבס: אפרים

האם לגיטימי שהחברה תדרוש כתנאי לקבלה ולהצלחה , זמןבכל מצב ולאורך 

אינה הגם שהסכמה שדרישה חברתית כגון זו , זאת ועוד? מודיפיקציה של מידות הגוף

דרישה המבוססת על מיתוס הלא יכולה להעלים עין מעובדת נוכחותה של , לגיטימית

חריג הוא אפרים סיפורו של , עם זאת. המתלוות אליה ממשטרותהנורמות ועל ה 56היופי

נים בספרות הילדים גם במעט , האופן השכיח יותר. מבחינת האופן שבו מוצגים שמ 

מהדרה , מציג את הילדים השמנים כחריגים הסובלים מנחיתות, הספרים בתחום

  57.מלעג ובוז, חברתית

. מדי גופו מתכתב גם שירו של עהשליטה של אפרים על האכילה ועל מנרטיב  עם

לא . לא שתה, לא אכל. תשוש כמו יתוש, כחוש. חלש כמו קש"מתואר כה 58,"יואש" הלל

                                                             
53 Bang, 2000 
54 Kress & van Leeuwen, 1996 
55

 יםציון מספרי עמוד ללא, אפרים שנפלו לו המכנסיים 
 0222, וולף 56
 (0115) "להיות שמן"ין ילמשל שירה של דליה וינשט 57
 0206, הלל. ע 58
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הילד צריך : "ידי הרופא שמודיע להוריו-ללאחר שיואש נבדק ע 59."צל לא חביתהב

 60.!"והתחיל לאכול הכל, יואש מיד הסכים! זה הכל! לאכול והרבה

ובעות הגוף הנ בדימוית נשיות עם בעיות ודמויעוסקים ב שהוצגו לעיל הסיפורים

שאין להן שליטה , עם תאוות זלילה בלתי מרוסנת, עם בעיות באכילה, מבעיות משקל

הטענה שההשקפה בדבר . המודלים של מי שהצליחו לגבור עלי גם אם הם מציגים, העלי

יכולת השליטה על משקל הגוף התבססה בתודעה הציבורית למרות הנתונים 

 של הסברהמתיישבת עם  61,ח הארוךהמצטברים המוכיחים את כישלון הדיאטות בטוו

שדרישות הרזון מנשים הקצינו דווקא בשעה שנשים זכו ליותר כוח פוליטי  62של וולף

דרישות הרזון משמשות , פי תפיסה זו-על. החלו להשתלב בשוק העבודההן משהיה להן ו

כביכול והן מיישמות אותן , אך הנשים הפנימו אותן, אמצעי שליטה פטריארכלי סמוי

דמויות  מופיעות ,מוצגת תפיסה זו םהילדים בה מרבית סיפוריב .ך רצון חופשימתו

קשורה לחוסר שליטה ולזללנות כביטוי לפגם מוסרי נשיות עם בעיית השמנה ה

, הםהרזון וההשמנה הם בשליטה מלאה של ,בסיפורים בהם מוצגים בנים 63.ואישיותי

אין זה מקרי . א של השמנהפרט לכך שהבעיה המרכזית שלהם היא בעיה של רזון ול

היא עולה בקנה אחד  .תות גברייושפריבילגיית השליטה העצמית משויכת דווקא לדמו

, ביטחון עצמי, תחרותיות, עם הסטראוטיפים המגדריים המשייכים לגברים רציונליות

בעוד שלנשים הם משייכים חוסר , דבקות במטרה ואקטיביות, הערכה עצמית גבוהה

  64.חולשה וחוסר שליטה עצמית, רכה עצמית נמוכההע, ביטחון עצמי

אבקש להתייחס לבעייתיות ולפוטנציאל המזיק של מדיקליזציה בכלל  ,לסיכום

שימשה המדיקליזציה כמנגנון כוחני  ,מבחינה היסטורית. ולביטוי שלה בספרות הילדים

סו גופים שנתפסו כחריגים בכלל וגופים נשיים שנתפואולי אף אלים במיוחד כלפי 

 של מנגנון זהבספרות הילדים מעיד על מקומו מדיקליזציה להביטוי  .כחריגים בפרט

 .בחברה ועל האופן בו ספרות הילדים מבססת את קיומו כתופעה טבעית כביכול

של תפיסת ת בספרי ילדים מבססת כבר בגיל הרך הבניה חברתית ההתייחסות לשמנּו

הקשורה קשר הדוק  , של מידות הגוף נושא זה הוא חלק מהפוליטיקה. הגוף הממוגדר

דימוי הגוף בבחינת . לשאלת יחסי הכוח בין המינים ולמבט הפטריארכלי על הגוף הנשי

והיחס למשקל הגוף נמצא שאלו מתפתחים בגיל הרך ומעצבים את הזהות וההערכה 

נות נחיתות, כמו כן נמצא 65.העצמית של ילדים , כי ילדים מייחסים למשקל יתר ולשמ 

ילדים שמנים , כבר בגיל הרך, מכל מקום. אומללות ועצלנות, כיעור ,פשותיט, ותרשע

                                                             
59

 יםדציון מספרי עמו ללא, אפרים שנפלו לו המכנסיים 
ספרה , שירים וסיפורים נוספים מתכתבים עם נרטיב השליטה באכילה של בנים ובהם למשל 60

 בספרו" המכשפה"שירו של אפרים סידון ; (0222) יותם רוצה להיות גדולשל אורלי יונה דרורי 
בלגן בספרה " הפיל עושה דיאטה"שירה של מרים אלון ; (0110) שירים רעים לילדים טובים

 (0112) בחדר
 0221, תירוש 61
 0222, וולף 62
 0221, תירוש 63
 Archer, 1989; 0111, פיינס-מלאך 64
65 Richardson, Goodman, Hastorf & Dombusch, 1961 
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הדבר מחדד את מקומה של  66.חברתיתסובלים מדחייה , ובעיקר ילדות שמנות

 .נוסף של דיכוי נשי כאתרהביקורת הפמיניסטית על סוגיית משקל הגוף ומידותיו 

מבט המחמיר של החברה על האם ה. סיכום הדברים מעלה שאלות רבות ובצדן תקוות

האם הנזק החברתי ? מזיקה מבחינה בריאותיתכשמנות תואם את ההגדרה של שמנות 

נשים ובוודאי לילדות אינו מחייב תיקון החברה במקום הניסיונות הנואשים שנגרם ל

או שמא עליה להיות מדיניות  ?האם מדיניות בריאות אמורה לאכוף מוסר? לתיקון הגוף

 נדמה כי האלטרנטיבה? עליהם שיפוטים מוסריים שיתהאינה משת נזקים מבוסס

וכי על מדיניות בריאות להתערב , להכיל את השוני במקום לנרמל אותו הראויה היא

טפל רק בשמנים המבקשים טיפול וסובלים לבתיקון ובהסדרת נזקים סובייקטיביים ו

  67.ואפשרויות טיפולייצר לפרט מרחב של מידע ל, כמו כןו, באופן אובייקטיבי משומן

של  פוטנציאלל האת הדיון בנימה אופטימית ולהציג דוגמ ייםלסאני מבקשת 

חריגה  וז הדוגמשאף , חתור תחת תהליכי מדיקליזציה דכאנייםספרות הילדים ל

רגע שקשה  ספרה של יונה טפרתוך מ" רוצה לשחק עם כולם"שיר ב .בספרות הילדים

 שם את העלבון והתסכול שהם נטולתמתארת ילדה בספר . שצי יר יעקב קמחי 68,לשכוח

 .את בדידותה החברתית ואת החלום שלה לשינוי חברתי, מנת חלקה

 

 
 (0110, טפר) רגע שקשה לשכוחהספר תוך איור מ

ולשחזר את הפרשנות מתוך  69לקרוא את השיר באופן דקונסטרוקטיבי אבקש

 הים מתייחס למשקל גופבחברת הילד הילדה כינוי שלה. הטקסט המילולי והחזותי

 תמחבר. "השמנה"אלא נקראת  בשם פרטי המזוה האינ יאלכן ה, כאלמנט של זהות

מהלך זה מחזק את האופן . את הדמות בשיר תמשיימ האינו –אותה דרך  תהשיר נוקט

                                                             
 Puhl & Brownwell, 2000; 0226, תאומים 66
67 Yona, 2014 
68

 0110, טפר 
 0221, עפרת; 0220, דרידה 69
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בחברה המערבית אי אפשר  70,ל ולבסקויברזיפי -על .מתייחסת לשמנים החברהבו ש

. כל אפשרות אנושית משמנים נשללתשכן  ,בעל עצמיות סובייקט להיות גם שמן וגם

 .רק כשיעבור את מטמורפוזת ההרזיה בדרך כלל תּושב לו השמן הסובייקטיביות של

ממנה לקחת חלק  הילדה בשיר מבודדת מבחינה חברתית ונראה כי משקלה מונע

נתפסת בעיני החברה כפעילות הפעילות  ,בפעילויות הספורטיביות עם כל הילדים

ה בשיר כמי מסביר את אופן הצגת, כלא בריא נתפסה ,הגוף השמן של הילדה .בריאה

 . בשל משקלה שאינה יכולה לעסוק בפעילות בריאה

אופן ב ןדמותה הטקסטואלית והוויזואלית של הילדה בשיר מענייבעיון ביקורתי 

השיר מסתיים בהבעת משאלתה להיות . צורה בה מסתיים השירבבו היא מתנהלת ו

פי -מאופיינת על לדההי ,ובסופו שירהלאורך ". ראשונה ושונה"חות פעם אחת לפ

היא אינה בוחנת אפשרויות מעשיות  .פסיביתהסטריאוטיפיזציה המיוחסת לנשים כ

שהיא מחלצת , והמהלך הרגשי שלה הוא מבט פנימה, להיחלץ מבדידותה החברתית

א אינה שואפת למעשה קסם ראוי לציין שהי, עם זאת. ממנו רק תקווה שהבעיה תיפתר

תקווה אלא מביעה  ,היא אינה מפנימה את המבט החברתי, שיהפוך אותה לרזה

תזכה להיות עקב כך שהמבט של החברה ישתנה ביחס אליה והיא תתקבל כשונה ו

כיצד ההגדרה של היות מבט על דמותה של הילדה באיור ממחיש . במקום הראשון

 ,נראית בעלת משקל סבירש ילדהה. נשים עםמגדרית מבחינה מחמירה האדם שמן 

ל התפיסה התרבותית של גודלו ומשקלו של הגוף הנשי לפי המודל שכשמנה במוגדרת 

המבט של הדמות . לעולם אינו רזה דיוהגוף הנשי  71.המדומיין של נורמליות נשית

מבלי שהוא ממוקד  ,מופנה למרחקמתחמק ומבטה של הילדה  .מעניין אף הוא - וכיוונו

הוא חלימה , פי מילום-על, משמעות המבט הזה. חפץ או בדמות במרחב המאוירב

המאייר סבור , "ראשונה ושונה"בעוד הטקסט מציג את משאלתה להיות  72.בהקיץ

, שמדובר בחלום באספמיה ומעניק לה מבט אינטרוספקטיבי של חולמת בהקיץ

פי -על. דותהוהדבר מעצים את הפסיביות שלה ואת בדי, מנותקת מהסובב אותהה

ידיה שלובות מאחורי  .ממגע תמשתמטאפשר שהילדה שאינה מישירה מבט , ברטקי

זו של הידיים כדי לצמצם את נפח כשנשים הובנו לתנוחה שמא נאמץ את האבחנה . גבה

אופן בו מקבלת מציג את ההזהו שיר חתרני  להבנתי, כל הנאמרלצד  73.גופן במרחב

יל על חלשנות את המבט של החברה ולא לה רצונהמשקלה ואת עובדת הילדה את 

 .עצמה את מבטה המחמיר של החברה על משקל גופה

                                                             
70
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 0221, תירוש 71
72 Millum, 1975 
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