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 “הצלחתי להשיג את המפתחות לארון האוכל היבש במטבח הטיפולי. 
אני מכוונת שעון לשלוש בלילה, מתגנבת למטבח, פותחת את הארון ואוכלת 

טונה, תירס, מלפפון חמוץ, עוגיות וזיתים. מלא זיתים...”
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מדברים 
בגובה 

העיניים
נופל  הנוער  בני  של  הגילאים  חתך  הישראלי,  התיאטרון  בנוף 
לרוב בין הכיסאות. הסיבה פשוטה - מרבית התקציבים מנותבים 
‘סל  במסגרת  שנכללים  הביניים  וגילאי  הצעיר  לגיל  להפקות 
שמקבלי  נראה  לשוליים.  נדחקים  או  נידחים  השאר,  תרבות’. 
לספוג  יכול  שנוער  הנחה  נקודת  מתוך  לרוב,  יוצאים,  ההחלטות 

ולהכיל ממילא גם הצגות שנוצרו למבוגרים. 

להוביל  החלטה  כשנתיים  לפני  קיבלנו  חיפה,  בתיאטרון  אנחנו, 
זקוקים  נוער  בני  כי  עמוקה  אמונה  מתוך  זה,  בנושא  גם  שינוי 
וראויים לתיאטרון מצוין שמדבר עליהם ואליהם ובגובה העיניים. 
הקשורות  בסוגיות  שנוגע  לתיאטרון  וראויים  זקוקים  נוער  בני 
בחייהם ומעסיקות אותם, תיאטרון שלא מפחד להקשיב ולהדהד 
גם נושאים נפיצים, בעלי מורכבות ורגישות, באופן שיכול להעמיק, 
לפתח ולגשר גם בין עולם המבוגרים לאלה שבדרך. החסך שזיהינו 
זוכה  בעשייה,  ולהשלים  למלא  מענה,  לתת  מבקשים  אנו  ועליו 

לחיבוק חם בשטח ועל כך תודתנו.

באפשרות  שמאמינה  עולם  מתפישת  חלק  היא  “זיתים”  ההצגה 
לשינוי חברתי דרך פנייה והפנייה של קהלים לאפיקים יצירתיים 
דור  את  לחנך  אינו  לעצמנו,  רואים  שאנו  התפקיד  ואמנותיים. 
המחר, אלא להעשיר אותו גם בכך שאנו מפנים לו מקום של כבוד 

על הבמות שלנו, נותנים לו קול ונראות. 

צעירים,  יוצרים  חבורת  לעשייתה  ששותפים  הצגה  היא  “זיתים” 
אנו  בזאת  וגם  רפרטוארי  בתיאטרון  ראשונה  הזדמנות  שקבלו 
רואים חלק בלתי נפרד מעשייתנו ומתפקידנו. פיתוח ועידוד יוצרים 
צעירים, ממש כמו פיתוח ועידוד קהל צעיר, הוא חלק מבניין המחר 

של התרבות הישראלית שכבוד לנו להיות שותפים בו. 

ניצה בן צבי, 
מנכ"ל

משה נאור, 
מנהל אמנותי
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 “המקום היחיד שיש לנו פרטיות במחלקה – זה במקלחת. 
 אבל ממש במקלחת. מתחת למים. שם אין אף איש צוות. 

 אחרי שסיימתי להתקלח, עמדתי ליד הדלת של החדר שלנו 
 וראיתי את חלי ׳גפרור׳ מודדת למריה את ההיקפים עם שרוך 

שהן הוציאו מהטרנינג הסגול של חלי...”

זיתים
מונודרמה 
מוזיקאלית

17 מפתח תקווה, החולמת  נערה בת  ציוני,  נויה  זהו סיפורה של 
להיות זמרת מפורסמת לפחות כמו אדל. היא מתאשפזת לשלושה 
חודשים במחלקה להפרעות אכילה בגין השמנת יתר. במחלקה, 
נויה חולקת חדר עם חלי "גפרור" ומריה – נערות בגילה הסובלות 
מאנורקסיה. הקטבים השונים על קשת הפרעות האכילה יוצרים 

מפגשים סוערים, מלאי מתח והומור בין הבנות. 

במהלך ההצגה, שנכתבה בהשראת סיפור אמיתי, אנחנו נחשפים 
לעולמם של נויה, הבנות ושאר אנשי צוות המחלקה. 
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ראיון עם השחקנית דליה לי שטרוך
איך ניגשים לעבודה על הצגה שכל כולה סובבת סביבך?

“בזהירות. זה היה מפגש מפתיע. בהתחלה בכלל לא הבנתי איך אני אמורה לשחק את כל 
הדמויות. הסיפור מאד נגע בי וריגש אותי. זה היה קצת כמו להתבונן במראה. אני יודעת, 
הרי, איך אני נראית, זה לא משהו שאת יכולה להסתיר. כולם רואים. אבל לשים את זה 
על הבמה ולומר לעולם: ‘ככה אני’, זה חתיכת עניין. מבחינתי, ההצגה הזו היא קצת כמו 

לצאת מהארון”. 

את עושה הרבה מעקפים סביב המילה “שמנה”, מנסה לאגף אותה. 

“קשה לי לומר אותה כיוון שעדיין מתייחסים לזה כאל משהו רע. זו הפכה להיות מילת 
גנאי, קללה או עלבון וזה לא. אנחנו בסך הכל מדברים על גוף שונה. לקח לי הרבה מאד 
זמן להבין את זה ואני חושבת שהמחזה הגיע אליי בדיוק בזמן, בשלב שבו כבר הייתי 

מוכנה לזה נפשית. אני מתכוונת לקבלה עצמית שלי את הגוף”.  

תהליכי קבלה מעידים על שלבים מוקדמים של הדחקה או התנגדות. מה היתה נקודת 
המפנה? 

“זה התחיל עם ‘Embrace’, סרט תיעודי של האקטיביסטית האוסטרלית טרין ברומפיט, 
שצפיתי בו. הסרט מלווה אותה בנסיעה ברחבי אירופה בניסיון להבין למה לנשים יש כל 
כך הרבה בעיות של דימוי גוף. היה מדהים להבין איך למעשה מנסים לשתול לנו בראש 
יופי לגמרי לא אידיאלי. זה הניע תהליך בתוכי וכשקבלתי את “זיתים” הרגשתי  אידיאל 

שיש כאן משהו שמשלים את התהליך”

אותו “אידיאל לא אידיאלי”, שמכתיב קודים בתעשיית האופנה והבידור, קצת נסדק. 
אנחנו כן רואים דמויות כמו אדל, למשל, שערערה את הסדר הקיים בכל הנוגע לדימוי 

גוף והצלחה

זה מתחיל להיסדק, אבל זקוק להמון עזרה. יש יותר ויותר שחקניות גדולות שמקבלות 
תפקידים ראשיים כי התחילו להבין את העיוות שבדבר אבל כשאני נוסעת ברכבת מתל 
אביב לחיפה, מכל שלט שני ניבטת אליי בר רפאלי. אין לי דבר נגדה, היא מהממת ברמה 
שהיא  גרהאם,  אשלי  את  גם  רואה  הייתי  ושם  פה  אם  קורה  היה  מה  אבל  גבוהה,  הכי 
דוגמנית פלוס סייז מהממת? לא מעניין לדעת מה זה היה עושה חברתית? איזה השלכות 

היו לזה?”. 

מדובר  נושאת.  הזו  שהנערה  ועלבון  השפלה  של  חזק  מטען  יש  המחזה  של  ברקע 
בבחורה מאד מוכשרת שרוצה להצליח, בין היתר, כדי להוכיח לעולם שהיא שווה. זו 

חוויה מוכרת?

“ככל שגדלתי בשנים, כך גדלתי בגוף. תמיד הרגשתי אחרת. ביסודי הייתי דחויה. לא עשו 
עליי חרמות, אבל בחטיבה ובתיכון, התחלתי להרגיש סוג ב’. לא יכולתי ללכת לים ולבריכה 
עם חברים כי לא נראיתי כמו שאר הבנות. היו מלחשים מאחורי הגב, אבל למזלי היו לי 
חברים מאד טובים שהקיפו וגוננו עליי והם עדיין איתי עד היום. אני חושבת שזה שהייתי 
‘השחקנית’, ריכך את היחס כלפיי. אבל עובדה שלעולם לא אשכח את הילדים שהצביעו 

עליי וקראו לי: ‘שמנה’. זה נחרט”. 

בבית הספר למשחק זה הורגש? 

“שם נפגשתי לראשונה במושג: ‘טייפ קאסט’ אבל מעולם לא נתתי למראה שלי להגדיר או 
לתחום את גבולות הדמויות שאני משחקת גם כשזה היה כרוך במאבק. היו רגעים כמו עם 
אותה במאית שאמרה לי, כביכול בצחוק, כשהשמלה לא נסגרה עליי: ‘או שנחליף שמלה, 
או שנחליף שחקנית’. אני חושבת שהתעשייה הזו עוד לא הפנימה ש’גדול’ זה לא פחות 
מוכשר, יפה, או חכם. יש לנו עור עודף, אז מה? במאים צריכים להבין את הכוח שיש להם 
בידיים. לתת במה ליופי אחר, לעצמה אחרת, מאפשר לקהל לא מבוטל להיפגש עם עצמו. 

כשאתה רואה בפרונט מישהו ‘אנושי’ החיבור מיידי”. 

מה הכוח בחשיפה של מחזה כמו “זיתים” בפני בני נוער?

יכול לזהות בעצמו את המקום השביר הזה, את הדחיקה לפינה, את תחושת  “כל אחד 
הלוזריות, את ההתכווצות מול המראה. אגב, גם לילדים הכי מקובלים ולבנות הכי יפות, יש 
בעיות עם איך שהם נראים כי החברה שלנו דפוקה. אני חושבת שההצגה הזו נותנת ייצוג 
ובמה להמון אנשים, שמרגישים אולי כמו נויה שהחברה ויתרה עליהם אבל הם לא רוצים 
לוותר על עצמם. זה מקום מוגן שמאפשר לקהל להתחבר לעצמו ולחלומות שלו ולצאת 

ממנה מחוזק. ככה אני מרגישה כל ערב. 

לאדל יש מקום נכבד בהצגה. את גם שרה שירים שלה. היא מקור השראה?

“ללא ספק. היא האידיאל – זמרת, יוצרת, כל מה שחלמתי להיות כשהייתי ילדה וכל מה 
שנויה, הדמות בהצגה, רוצה להיות. יש לה קול ענק, מלא עצמה וכריזמה, נוכחות בימתית 
מתחבאת  ולא  שהיא  מי  להיות  פוחדת  לא  היא  מעולים.  ושירים  הומור  חוש  מטורפת, 
מאחורי איזה דימוי. מה שאתה רואה, זה מה שיש ואם יש לך בעיה עם זה - תתמודד. אני 

מאד מתחברת לזה”. 
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“אתה בכלל לא מכיר את התחושה הזו 
שהגוף שלך משתולל מבפנים, שהכל 

רועד מכפות הרגליים ועד המוח, אבל 
אסור לך לאכול. זה לא בתפריט שלך”
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ראיון עם המחזאי ובמאי רובי קסוס 
איך נולד המחזה?

“זה התחיל כתרגיל בקורס כתיבה. למען האמת, החופש לכתוב מתוך עצמי על כל מה 
שעולה בראשי, שיתק אותי. הרגשתי ריק ולא היה לי מושג מה אני רוצה לכתוב. באותו 
הזמן עבדתי עם בני נוער בפנימיית הכפר הירוק, ובאחת ההפסקות שוחחתי עם שחקנית, 
נערה בכיתה ח’, שסיפרה לי על חוויות שעברה במחלקה להפרעות אכילה. היא דברה 
ופשוט נשאבתי לתוך הסיפור. כמו בסרטים חזרתי הביתה נסער, ניגשתי למחשב וכתבתי 
בלי הפסקה כל הלילה. עם הסיפור הזה הגעתי לשיעור הכתיבה הבא. זה היה המנחה 

שהציע להפוך אותו למחזה”. 

אתה גבר, בעל ממדי גוף ממוצעים, שאינו סובל מהפרעות אכילה. מה נקודות החיבור?

“נכון שלכאורה אין לי כל קשר לנושא. הסיפור נכתב מתוך המבט שלי כגבר שמאד מודע 
להקשרים החברתיים ולעיוות הזה שלא נתן לי מנוח. יש פה בחורה צעירה שסובלת מעודף 
משקל, כשבמסגרת טיפולית בוחרים לאשפז אותה דווקא בחדר עם נערות אנורקטיות ואז 
להעיף אותה מהתכנית כיוון שלא עמדה ביעדים. איך הם חשבו שתעמוד ביעדים? משהו 
במפגש בין הקטבים של המחלה, הרי, פשוט לא הגיוני. זו השפלה על השפלה. בהיבט 
החברתי אי אפשר להתעלם מכך שאנחנו מקטלגים אנשים על פי החזות וגם זה מעוות כי 

מדובר בנערה עם כשרון אדיר ועולם שלם שמסתתר מאחורי הדימוי”. 

זה מחזה נקי מדידקטיות. קהל היעד היה מול עיניך בזמן הכתיבה?

“נזהרתי מאד שלא לכתוב מחזה מטעם. אני לא משרד החינוך וככותב, דידקטיות אינה 
התפקיד שלי. רציתי לספר סיפור דרך אמנות התיאטרון ולהעביר את הקהל חוויה. רציתי 
לגעת ולרגש. רציתי שההצגה תשאיר בצופים חותם כמו שבי נחרטה ההצגה “המלך מתיא 
הראשון”, שהוריי לקחו אותי לראות כילד בתיאטרון הבימה. זו היתה חוויה מכוננת לראות 
נוער הצגות תיאטרון שלא מכוונות אליהם, לא  לבני  היום מראים  כמוני.  ילד  על הבמה 

מדברות אליהם וזה הופך בשבילם לעונש. זה פספוס אדיר”. 

נראה שהקפדת על שפה מאד קולחת ויומיומית  

“אני עובד שנים עם בני נוער ובמפגשים איתם אני מאד קשוב למה שהם אומרים, אבל גם 
לאיך הם מדברים אחד עם ועל השני. היה לי חשוב לשמור על אותנטיות ולדבר בשפתם 
ולגרום  ואייפדים  זו הדרך להתחרות בכל הספינרים, אייפונים  מבלי לנסות לחנך אותם. 
להם להקשיב. מה שעניין אותי זה הדוקומנטרי שבדבר, כלומר החיים שמהם המחזה צמח 
ובהם הוא נוגע. יופי, דימוי גוף ומודלים לחיקוי מאד מעסיקים את בני הנוער באופן טבעי. 
ומהרהרת ביחד איתם על המודלים  ויש פה הצגה שמערערת  לנושא  הם מאד חשופים 

הקיימים”

למה בחרת לקרוא למחזה “זיתים”?

“זה מה שהיא אוהבת. כשחושבים על נקודות תורפה זה מעיף אותנו, בדרך כלל, לשוקולד, 
פחמימות או איזה סטייק עסיסי, אבל נויה אוהבת זיתים. הדבר הקטן הזה הוא מכשול 
הזית  בין  בפער  אסתטית  מבחינה  מפתיע  משהו  יש  השבר.  נקודת  זו  בשבילה.  גדול 

הקטנטן לנערה הגדולה הזו”. 

המוזיקה זו נקודת חיבור משמעותית בינך לבין גיבורת המחזה. היא זמרת מחוננת וגם 
אתה, למעשה, בא מעולם המוזיקה עם אלבום באמתחת ועוד אחד בדרך

“התשוקה למוזיקה היא נקודת החיבור הראשונה ביננו. נויה חולמת להיות זמרת, רוצה 
שיאהבו אותה, שיראו אותה, שישמעו אותה, שיקשיבו לה. זה לא זר לי, כמו גם החיבור 
שלה לזמרת אדל. היא לא רוצה להיות שירי מימון או עדן בן זקן. מודל החיקוי שלה זו 

אייקון פופ שכבשה את העולם למרות משקלה”. 

מה היה לך הכי חשוב בליהוק? 

הזו  כי כשהבחורה  ונוכחות  זמרת עם עצמה  ולחזות, חיפשתי  ליכולות המשחק  “מעבר 
פותחת את הפה ושרה, אתה עוצר להקשיב. היא מהפנטת בקול שלה ואז אתה מבין את 
העצמה שיש בה. פתאום כל הדימוי החיצוני נמס והלב נפתח. ראיתי את דליה בהצגת 
סטודנטים בסמינר הקיבוצים והיא פשוט כבשה אותי. יש לה נוכחות מתעתעת: מצד אחד, 
כובשת וכריזמטית עם כשרון מטורף, ומצד שני, הבנאדם הכי צנוע שאני מכיר. זה היה 

מפגש מעורר השראה”. 

כמעט כל צוות ההפקה מורכב מנשים. זה מכוון?

“למעט התאורן כל שאר הצוות מורכב מנשים. היה לי חשוב לקבץ סביבי נשים יוצרות 
כיוון שחשבתי שיהיה מעניין לראות איך כל אחת מהן מגיבה למחזה בדרכה ואיפה נושא 
המשקל ודימוי הגוף פוגש אותן. צריך להודות, נשים וגברים חושבים אחרת והייתי זקוק 

לנקודת מבט נשית. זו היתה חוויה מפכחת ותהליך מדהים”. 

מה חשוב לך שההצגה תהדהד?

“לכל אחד מאתנו יש חלום או תשוקה למשהו, אבל תמיד יהיו סביבנו אלה שירסקו לנו 
את החלומות, מכל מיני סיבות. אני חושב שיש משהו בסיפור של הנערה הזו, בעקשנות, 
בנחישות, בתשוקה, ברגישות ובחוצפה שיש לה, שאומר לנו לא לוותר. עברנו תהליך מאד 
דומה, אני והדמות במחזה. היא חולמת על במה שתאפשר לה להשמיע את הקול שלה 
ובמובן מסוים, גם אני. כבר שלוש שנים אני מחפש בית למחזה. שנינו יכולנו להרים ידיים 

ולוותר מתוך ייאוש או פחדים, אבל לא ויתרנו”. 
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אדל כמקור השראה
אבטלה  אחוזי  עם  לונדון  בצפון  פועלים  שכונת  בטוטנהאם,  נולדה  אדקינס  בלו  לורי  אדל 
מהגבוהים בבריטניה. אמה, פני, עבדה לפרנסתן בעבודות מזדמנות והשתיים נאלצו לעבור 
לא אחת,  כך ספרה  יכולת. אמה,  למעוטי  בדיור ממשלתי  לא אחת  והתגוררו  לדירה  מדירה 
אותן  קיז,  ואלישיה  היל  לורין  בלייג’,  ג’יי  מרי  כמו  יוצרות  לזמרות  אותה  שחשפה  זו  היתה 
הגדירה כ”השפעות משנות חיים” לצד אטה ג’יימס, זמרת ג’אז אגדית שגילתה בנעוריה. “זו 
היתה הפעם הראשונה שבה קול גרם לי לעצור, להתיישב ולהקשיב. זה השתלט על הראש 

ועל הגוף שלי”, העידה. 

כשרונה המוזיקאלי של אדל התגלה כבר בגיל צעיר. כשהיתה בת 14 התקבלה ל-Brit, בית 
וויינהאוס,  הספר התיכון הציבורי לאמנויות בלונדון בו למדו בין היתר גם כוכבים כמו איימי 
ליאונה לואיס וקייט נאש. בשנה האחרונה ללימודים כבר הוחתמה על חוזה הקלטות בחברת 
וזכה   2008 בשנת  לחנויות  הגיע   ,”19“ אדל,  של  הביכורים  אלבום   .XL העצמאית  התקליטים 

להצלחה מינורית בארה”ב. 

הנסיקה הגיעה חודשים ספורים לאחר מכן, כשבעיצומו של הקמפיין לנשיאות ארה”ב, הוזמנה 
שרה  המתמודדת,  של  לצדה   ,”Saturday Night Live“ הרייטינג,  עתירת  בתכנית  להשתתף 
פאלין. יותר מ-14 מיליון איש צפו בתכנית ששינתה את מסלול חייה. למחרת בבוקר העפילה 
אל העשירייה הפותחת את טבלאות ההאזנה וימים ספורים לאחר מכן כבשה אותן בסערה. 
באותה השנה זכתה אדל בפרס הגראמי היוקרתי לאמן חדש ומבטיח ובפרס נוסף על הביצוע 

הטוב ביותר של זמרת בתחום הפופ. 

“החיים שלי מלאי דרמה ואין לי זמן 
 להתעסק במשהו קטנוני כמו איך 
 .)Rolling Stone שאני נראית” )

“מעולם לא היתה לי בעיה עם איך שאני 

נראית. אני מעדיפה לאכול צהריים עם 

חברים מאשר ללכת למכון הכושר. אני 

אוהבת להיות מי שאני, תמיד אהבתי. 

אני רואה אנשים שהרצון שלהם להיות 

בכלל חשוב?” )Minutes 60(אתה שומע אותה. אז למה זה מגוחך. אתה לא רואה מוזיקה, גדולות ובכל זאת מצליחה. זה מזה שאני לובשת מידות “נראה שאנשים ממש נדהמים 

“אני מרגישה בנוח עם עצמי. אני מאד אוהבת איך שאני 
נראית, אני אוהבת את מי שאני עם כל חוסר הביטחון” 

)Hello Magazine(

“תמיד הייתי במידה 14-16 והרגשתי 
עם זה מצוין. אוריד במשקל רק 

במידה שזה ישפיע על הבריאות או 
על חיי המין שלי. וזה לא!” )מתוך 

“אדל: הביוגרפיה”(

“מעולם לא רציתי 
להיראות כמו הדוגמניות 
על שערי המגזינים. אני 
מייצגת את רוב הנשים 

 ואני מאד גאה בזה”. 
)People Magazine(
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כל  מצליחה  הייתי  אם  לדעת  סקרנית  אני  לפעמים 
שאני  חושבת  אני  גדולה.  במידה  הייתי  אילולא  כך 
מזכירה לאנשים את עצמם. לא שאני חושבת שכולם 
במידה שלי, אבל זה מאפשר לאנשים להתחבר כיוון 
שאני לא מושלמת. מושלם הוא במידה מסוימת בלתי 

)rolling stone( .מושג ובלתי נגיש

המוזיקה שלי. אני לא יוצרת מוזיקה לעיניים, אני יוצרת התחת והציצים שלי לראווה... זה לא מה שמגדיר את “גם אם היתה לי גזרה מושלמת, לא הייתי מציגה את 
 .)Rolling Stone( ”מוזיקה לאוזניים

בעקבות  שנכתב  השני,  אלבומה  מתוך  הנושא  שיר   ,”Rolling In The Deep“ היה  זה  אבל 
זוג, שחולל מהפך אמיתי. השיר כבש את מצעדי הפזמונים ברחבי העולם, זכה  פרידה מבן 
בלי  מיליון עותקים באותה השנה. אדל, שדחקה  ביותר מ-5.3  ונמכר  גראמי  בשלושה פרסי 
מאמץ את “פאם פאטאל”, אלבומה של הזמרת בריטני ספירס, למקום השני, הפכה באחת 
 Someone“ .לכוכבת בינלאומית ומודל להערצה וחיקוי של מיליוני נשים וגברים ברחבי העולם
Hello“ ,”like you” ושורה ארוכה של להיטים שהוציאה בהמשך, שמרו על מקומה של הזמרת 
עם אחד הקולות הגדולים שידעה סצנת הפופ העולמית במילניום החדש, גבוה ויציב בצמרת. 

 “הקלטתי אלבום. 
אני לא רוצה שער 

 בפלייבוי, אני רוצה 
שער ברולינג סטון 

כשאני לבושה” )ווג(

זה הקול הענק, השירים שחודרים אל הלב והאישיות הכובשת ומלאת ההומור, שהפכו את 
אדל לכוכבת, יש שיאמרו בניגוד לכל הסיכויים. אדל היא על פניו הנגטיב המושלם של המודל 
הסטנדרטי הקיים של כוכבי הפופ העכשוויים - יש לה ממדי גוף גדולים, היא נמנעת מלבוש 
חשוף או פרובוקטיבי והמופעים שלה הם הכל חוץ מגימיק. “מעולם לא הסתכלתי על שערי 
מגזינים או צפיתי בוידאו קליפ וחשבתי: ‘וואו, אני חייבת להיראות ככה כדי להצליח’. ממש 
לא. אני לא רוצה להיות סקיני-מיני עם הציצים בחוץ”, אמרה בתכנית הראיונות האמריקנית 
היוקרתית, “60 דקות” והדגישה: “אני לא רוצה שאנשים יתבלבלו בכל הנוגע למהות שלי. אני 
לא מנסה להיות פופולארית, לא רוצה לזעזע, אין לי גימיקים או פעלולים, אני פשוט כותבת 

ושרה שירי אהבה וכולם, הרי, אוהבים שירי אהבה”.
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סימני אזהרה להתפתחות הפרעות אכילה

 מאת ד"ר עינת צוברי, אחראית היחידה לטיפול בהפרעות אכילה, 
 מרפאת "הנוטרים", רעננה, מרכז לבריאות הנפש שלוותה, 

שירותי בריאות כללית

בעשורים האחרונים גבר משמעותית העיסוק במראה החיצוני בקרב נשים וגברים. התופעה, 
שהתפשטה כחלק מתרבות הרזון כמודל ליופי, מאפיינת את החברה המערבית. הקישור 
בין משקל לבין אושר והצלחה, הביאו לעלייה גם בשכיחות הפרעות האכילה שהחמורות 
בהן, אנורקסיה נרבוזה ובולימיה נרבוזה. רוב הסובלים מהפרעות אכילה הן נשים ונערות 
אך קיים גם אחוז לא מבוטל של גברים ונערים שמתמודדים איתן. גיל התחלת ההפרעה 
הולך ויורד, בייחוד כשמדובר באנורקסיה. הפרעות אכילה מלוות בהסתרה והסובלים מהן 
מצליחים להסתיר את סודם גם מהקרובים להם ביותר. במקרים רבים, גם לאחר הגילוי, 
עולה התנגדות לטיפול או להתערבות, דבר המשאיר את סביבתם, חסרת אונים ומבולבלת.

כיצד מבחינים בין דיאטה נורמטיבית לפיתוח הפרעת אכילה?

"נורת אזהרה".  היא  הירידה למשקל הרצוי  או מספקת לאחר  דיאטה שאינה מסתיימת 
אדם בסיכון, יציב לעצמו משקלי מטרה נמוכים ולעולם לא יהיה מרוצה ממשקלו. תהליך 
עם  פרדוקסאלי,  ובאופן  וצורתו  הגוף  ממדי  על  עצמית  בביקורת  תמיד  ילווה  ההרזיה 
הסובל  ילך האדם  כך  ידרדר,  הגוף  ככל שמשקל  וירד.  ילך  הגוף  דימוי  הירידה במשקל, 
מהפרעת אכילה ויסתגר ולרוב אף יימנע מסביבה חברתית. בעלי הפרעות אכילה עלולים 
לסבול בנוסף גם מדיכאון, התפרצויות זעם, חרדה, התנהגויות כפייתיות, פגיעה עצמית 

ומחשבות אובדניות. 

מהם סימני האזהרה?

זיהוי ואבחון מוקדמים של תופעות הפרעת האכילה אצל צעירים, יאפשרו טיפול פחות 
אינטנסיבי ויגדילו את הסיכוי למיגור ההפרעה בשלבים ראשוניים. שינויים בדפוסי האכילה: 
צמצום קיצוני/אכילה ללא שליטה, היעלמות כמויות מזון גדולות, שינוי חד במראה הגוף, 
מיד  לשירותים  הליכה  כפייתי,  ספורט  מרובה,  הישקלות  במטבח,  אינטנסיבית  שהייה 
לאחר האוכל, אובדן משקל ותלונות על קור. דיאטה חריפה המובילה לאי סדירות בווסת 
או להפסקתה היא סימן מדאיג לאובדן שליטה על תהליך הדיאטה. גם זלילות תכופות 
וניסיונות ל"התנקות" אחריהן )הקאות/משלשלים( מצביעים על התפתחות הפרעת אכילה.

שינויים התנהגותיים "חשודים" הקשורים לאופני אכילה

מתכונים,  איסוף  והגשתו,  הכנתו  קנייתו,  במזון,  כפייתי  עיסוק  קבועות,  בשעות  אכילה 
הערכה  בחברה,  מאכילה  הימנעות  שארית,  השארת  האוכל,  מנת  פרור  איטית,  אכילה 

עצמית שתלויה באכילה או אי אכילה.

שינויים גופניים המצביעים על התפתחות הפרעת אכילה

 – חולשה, סחרחורת, עייפות, התעלפויות והתייבשות. הפרעות שינה. עור יבש, פצעים בפנים.
 – בעיות מעיים, עצירות, טחורים, שלשולים וכאבי-בטן.

 – כאבי גרון תכופים, לחיים נפוחות, בלוטות רוק נפוחות, כאבים בוושט, כאבי שיניים 
 – שפשוף באצבע, צלקת בגב כף היד כתוצאה מהקאות.

 – נשירת שיער, צמיחת פלומת שיער על הגוף, חום גוף נמוך, אי סבילות לקור, דופק איטי.
 – שינוים הורמונאליים-בלימת ההתפתחות המינית, עצירת הגובה 

 – אוסטיאופורוזיס-ציפורניים סדוקות, שברים ספונטאניים,עקמת.

*באדיבות העמותה הישראלית למניעה, טיפול ומחקר בהפרעות אכילה 
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רובי קסוס / כתיבה ובימוי
החוג  בוגר  ותיאטרון.  מוסיקה  ויוצר  שחקן  זמר,  במאי, 
לימודיו  במהלך  הקיבוצים,  סמינר  מכללת  לתיאטרון 
בתחום  והן  הבימוי  בתחום  הן  הצטיינות  למלגות  זכה 
המשחק. בוגר להקה צבאית. בוגר קורס לניהול מוסדות 
לימודי  בוגר  אביב.  תל  אוניברסיטת  ואמנות,  תרבות 
לימודי  בוגר  הפתוחה.  באוניברסיטה  פרוזה  כתיבת 
כתיבת מחזות בבית הספר למחזאות של סדנאות הבמה 
פטר  פורת:  אורנה  בתיאטרון  בתיאטרון:  עבודותיו  בין  לסין.  בית  תיאטרון  עם  בשיתוף 
והזאב )שחקן(, עלילות הנסיך ככה )שחקן(; בפסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים: 
לילדים  גדולים  שירים  חולון:  בתיאטרון  זמר(;  )שחקן,  פתיחה  מופע  באהבה-  מלאה 
קטנים )שחקן, זמר במאי וכותב(.  אלבום ביכוריו “אחריה” ראה אור בחברת התקליטים 

פונוקול יוני 2012.  זיתים מחזה  הביכורים שכתב, אומץ והופק על ידי תיאטרון חיפה. 

אלי אשכנזי / עיצוב תאורה
למד בחוג לתיאטרון בסמינר הקיבוצים. למד אצל ד”ר 
משה קדם “אימפרוביזציה בתנועה” באקדמיה למוסיקה 
באקדמיה  למופעים  תאורה  עיצב  בירושלים.  ומחול 
בתיאטרון:  מעבודותיו  בירושלים.  ומחול  למוסיקה 
בתיאטרון חיפה: בעלים ונשים; בפסטיבל תיאטרונטו: 
להצגות  הבינלאומי  חיפה  בפסטיבל  ג’ורדון;  הגמד, 
ראשון  בפרס  )זכה  לשמיכות  מתחת  גמדים  ילדים: 
לעיצוב תאורה(, גור חתול אדם ארוך שיער )זכה בפרס ראשון לעיצוב תאורה(; בבית 
בעיר הגדולה  מיקי קם, הספונג’ה  בידור:  מופעי  ג’ונם.  לווינשטיין:  יורם  ספר למשחק 

)ציפי שביט, עירית ענבי וחני נחמיאס(.

רות מילר / מעצבת תפאורה ותלבושות
בוגרת ביה”ס לאומנויות הבמה סמינר הקיבוצים במסלול 
תפאורה  עיצוב  מלגת  זוכת    .2014 לשנת  במה  עיצוב 
ותלבושת בפרויקט “מונו שואו” בתיאטרון אורנה פורת 
לילדים ונוער לשנת 2015. בין הפקותיה: במדיטק חולון: 
נשיקה בכיס, רשת ביטחון; בתיאטרון בית ליסין: הזוג 
אקווריום;  בגודמן בית ספר  המוזר; בתיאטרון חיפה: 
יורם  תקווה טרגדיה;  בביה”ס למשחק  למשחק בנגב: 
מתחזקים;  החאן:  בתיאטרון  אייר;  ג’יין  צבי:  בית  למשחק  בביה”ס   ;Baby לוינשטיין: 
בפסטיבל עכו 2015: בית מטבחיים 5; במרכז נוער למצוינות, תיאטרון באר שבע: הנפש 
הטובה מסצ’ואן; בפסטיבל אביב 2015 תיאטרון הסמטה: שלום, צפירה סוריה; בביה”ס 
סמינר  הבמה  לאומנויות  בביה”ס   ;WHITE LIE הקיבוצים:  סמינר  המחול,  לאומנויות 

הקיבוצים- הפקה אורחת בתיאטרון הלאומי הבימה: אהבתי הראשונה

הניכור  את  תדגיש  שהתפאורה  ברור  היה  ההצגה  על  העבודה  בתחילת  “כבר 
והדחייה שנויה חשה פעם אחר פעם מהסביבה שמקיפה אותה. בחוויה של נויה, 
המחלקה להפרעות אכילה מתגלה כמקום אכזרי ומכאן הלבן-הסטרילי שמדגיש 
את חוסר הקבלה וההכלה שהיא חווה. את חילופי הלוקיישן והדמויות במחלקה 
ובתוך  ובדידות.  ניכור  מייצגים אביזרים, ציוד רפואי קר שמייצר גם הוא תחושת 
כל ההתמודדויות והקשיים באה השירה, שולפת אותה מהחיים בצל ושמה אותה 
במרכז הבמה תחת אור הזרקורים. אלו רגעי חסד שבהם היא חשה נערצה וגדולה 
מהחיים ובהם, חשבנו שנכון יהיה לנסוק איתה אל מרומי הפנטזיה ולהפוך לרגע 
תלבושות  כמעצבת  החלום.  מתגשם  שבו  הופעות  לאולם  הזה  המקום  את  אחד 
אני נפגשת עם אינספור צורות גוף שונות שמלמדות אותי שאין כזה דבר, אידיאל. 
ההצגה הזו מדברת על המאבק הפנימי שאנחנו חווים עם גופנו ואת הדרך שיש 

עלינו לעבור כדי לחיות עם הפגמים באהבה.“

רות מילר מדברת על עבודת העיצוב בהצגה
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מורן מייזלס / מוזיקאית
הספר  בית  בוגרת  וזמרת.  פסנתרנית  מלחינה,  כותבת, 
בין   .)2010( והלחנה  ביצוע  במגמת  ״רימון״  למוזיקה 
באוניברסיטת  מקורית:  מוזיקה  להן  שהלחינה  ההצגות 
תל אביב: דולי סיטי )מאת אורלי קסטל בלום בבימוי נתי 
בן חנן(, רביעיית מיתרים )מאת עמית ארז בבימוי נתי 
בן חנן- זוכת המקום הראשון בפסטיבל “סמול-במה 10” 
2011(; בבית צבי: תשוקה, בעלת הארמון )בבימוי נתי בן 
חנן(; בפסטיבל א-ז׳אנר בתיאטרון תמונע: תורת הזרע )מאת דפנה זילברג(; בפסטיבל 
מופיעה  בנוסף   .)2015 אברהם  קידר  ורינת  ארז  )עמית  לאחרונה  נראת/ה  ירושלים: 
כפסנתרנית, קלידנית וזמרת בהפקות שונות ושיתפה פעולה עם מוזיקאים ואמנים רבים, 
ביניהם אבי גרייניק, אריק סיני, יסמין לוי, קטיפה שחורה, אבנר קנר, אריאל הורוביץ, עילי 

בוטנר ועוד. מוציאה בימים אלה את אלבום הבכורה שלה בהפקת המוזיקאי אייל מזיג.

“מה שנגע ורגש אותי במיוחד במחזה זו העצמה הפנימית העמוקה שיש בבחורה 
הזו, שבסופו של יום עומדת מול העולם לבד. בעידן שבו אנשים בונים את הדימוי 
העצמי שלהם מכמות הלייקים שהם מקבלים ברשתות החברתיות, פתאום עומדת 
מולך נערה שעל אף ולמרות הכל, אינה מושפעת מהעולם שבחוץ. נויה לא מחכה 
לאישורים סביבתיים, היא אוהבת את עצמה כמו שהיא ובטוחה בעצמה וזה כל כך 
נדיר ומעורר השראה, בעיקר כיוון שאין לה משענת או מקורות כוח – לא הורים, לא 
חברים, לא מטפלים. כל אלה מעודדים אותה להשלים את המהפך ולדהור לעבר 
ה”הפי אנד” אלא שהפעם, המהפך הוא שונה בתכלית. “זיתים”, בשבילי, הוא מחזה 

על קבלה עצמית והשלמה בעולם שמעמיד לך מכשולים.“

טל קון / מעצבת תנועה
המחול  לאומניות  הספר  בית  של  בהצטיינות  בוגרת 
במכללת סמינר הקיבוצים, תואר ראשון B.ED בהתמחות 
בהוראת תיאטרון-מחול )2012(. מלמדת תנועה לתיאטרון 
תנועה  ועיצוב  כוריאוגרפיה  גן.  רמת  “בליך”  בתיכון 
אקווריום;  ונשים,  בעלים  חיפה:  בתיאטרון  בהצגות: 
בתיאטרון הקאמרי: מפיסטו; בסמינר הקיבוצים: הסוחר 
מדברים  שכולם  הזאת  המסיבה  הסערה,  מוונציה, 
עליה; בפסטיבל תיאטרונטו: האם דגים ישנים; בפסטיבל עכו: בית מטבחיים 5;  בבית 

ספר למשחק גודמן: הנסיכה והגמד.

“מעולם לא היתה לי הפרעת אכילה, לא התאשפזתי בכפייה וגם אין לי שורשים 
בפתח תקווה, ובכל זאת, משהו כבר בקריאה ראשונה של המחזה, הרגיש מוכר עד 
כאב. משיעורי הריקוד בגיל 4, דרך גיל ההתבגרות ועד הצבא תמיד טרחו להטיח 
בי את עניין המשקל. אני זוכרת את המבטים על גופי המשתנה, את הביקורת הלא 
ברחתי  לרקוד.  אוכל  לא   – ואשתנה  אתאפס  אשמר,  לא  שאם  ממורותיי  סמויה 
מהעולם הזה כי לא רציתי לחיות בחדר שקיר אחד בו הוא מראה. לא רציתי לראות 
לרקוד,  לחזור  זמן  לי  לקח  ראויה.  לא   – מכך  וחמור  שמנה  הרגשתי  עצמי.  את 
“כוריאוגרפית”.  ולימים לעבוד במקצוע שמכבד אותי בתואר  להתפייס עם עצמי 
‘זיתים’  עם  המפגש  אבל  תהיה,  לא  שלעולם  וכנראה  קלה  לא  לסטודיו  הכניסה 
אפשר לי להיות בגוף שלי מבלי להסתתר וזו מתנה גדולה. ‘זיתים’, בשבילי, אינה 
הצגה על נערה שמנה, אלא על חלומות והגשמה, על הידיעה הפנימית הזו שמניעה 
מכל,  יותר  ואולי  אוהבת  לעשות מה שהיא  להיות,  נועדה  מי שהיא  להיות  אותה 

להרגיש ראויה.“ 

טל קון מדברת על המחזה מורן מייזלס מדברת על המחזה
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“... הם ימחאו לי כפיים בטירוף, הם  
יצרחו את השם שלי חזק עד שהאולם 

ירעד, בטח יהיו בידיים שלהם פוסטרים עם 
הפנים שלי באמצע, ואין סוף פלאפונים 

שיצלמו אותי מכל כיוון. והם יקשיבו 
לי, יקשיבו לאיך שאני שרה. ובכלל לא 

יהיה אכפת להם שאני שמנה, או כמה אני 
שוקלת כי הם לא התייחסו לזה בכלל, כי 

זה לא חשוב. והם יאהבו אותי. בטוח. 

דליה לי שטורך / שחקנית
בוגרת לימודי משחק בסמינר הקיבוצים 2013- 2016. מלגת 
אלי ליאון מצטיינת מחזור 2016 על תפקידי השונים במהלך 
הלימודים. משחק במסגרת בי”ס למשחק: אחת מסוגה- 
מחפשות  דמויות  שש  מיכאלי,  דניאלה  של  בבימויה 
ירושלמי )בתפקיד השחקנית  רינה  מחבר- בבימויה של 
הבוגרת(, הממונה של משאבי אנוש- בבימויו של איציק 
אהבה  סיפור  קולנוע:  הקונסולית(.  )בתפקיד  ויינגרטן 

ארץ ישראלי- בבימויו של דן וולמן )בתפקיד שושי(.
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Olives
Musical Monodrama
The story of Noya Zioni, 17 year old teen-ager from Petah-Tikva, who‘s dream is 
to be a famous singer such as Adel. She‘s been hospitalized for three months 
at the ”eating disorder clinic“ for her over-weight problem. In the clinic, Noya is 
sharing a room with Heli ”the match“ and Maria – girls her age that are coping 
with anorexia. The various poles on the spectrum of eating disorders create 
turbulent encounters, full of tension and humor between the girls. The Play, 
Inspired by a true story, is Exposing us to the world of Noya, The Girls and the 
medical staff.

Written and directed by: Rubi Kassus

Scenery and Costume Design: Ruth Miller

Lighting Design: Eli Ashkenazi

Music: Moran Meisels

Movement Design: Tal Coon

Actress: Dalia Lee Storch

First performance: 12/4/17

Duration of the performance: 55 minutes without intermission
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