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הבת שלך מתבגרת, בגוף ובנפש. איזו ברכה!
להיות אימא לבת מתבגרת. להיות עוגן. להעניק לה 
חוף מבטחים, ריחות טובים, מודל של אהבה. אתגר 
במקומות  מאיתנו  אחת  לכל  שנוגע  אתגר  קל.  לא 
עמוקים, סוערים, טעונים. מה זה עבורי להיות אישה, 
איזו מורשת נשית אני רוצה להעניק לה, איזו חוויית 

גוף. מה הסוד שאת רוצה ללחוש לה? 

עבור חלקנו השיח עם הבת על התבגרותה הגופנית 
ועבור חלקנו שיח זה הינו מאתגר  זורם וטבעי,  הינו 
ולא קל. רוב הנשים לא חוו מודל אימהי לשיח פשוט 
לגרום  יכול  המודל  היעדר  גופניים.  בנושאים  וטבעי 
לחסימה, לקושי או למבוכה. הצורך לא תמיד ברור. 
וגם אם יש רצון, קשה לעיתים למצוא מילים, עיתוי 

וכוחות נפש לנהל שיח עם הבת. 

האפשרות לעבור את תהליך ההתבגרות יחד, אימא 
לך  יש  גאולה.  של  דור  בדורנו,  מחדש  נפתחת  ובת, 
בחוויית  לנכוח  לכך,  ליבך  את  לפתוח  אפשרות 
הדרך  לעיתים  אותה.  ולהדריך  שלה  ההתפתחות 
של  ופתיחה  הנוחות  מאזור  יציאה  דרך  עוברת 
ועזרים  מילים  להעניק  זה  ספר  מטרת  חסמים. 
לכמיהת הלב, אשר מחפשת לעיתים כלים להעמיק 

דרכם את הקשר.

מתהליך  משמעותי  חלק  היא  הגופנית  ההתבגרות 
ההתבגרות כולו, ויש לה השפעות נפשיות רבות על 
ועל  חוויית הנשיות שלה  הגוף, על  דימוי  – על  בתך 

הקשר הזוגי שתבנה בעתיד.

הזדמנויות:  ומלא  מרגש  הוא  ההתבגרות  שלב 
שיח  לפיתוח  אימא-בת,  לחיבור  לקשר,  הזדמנות 
בריא, ליצירת גישה בריאה כלפי הגוף, לעידוד קבלה 
של מבנה הגוף ושל המתרחש בו. זוהי גם הזדמנות 
הערכי- עולמה  לבניית  יסודות  לביתך  להעניק 

השקפתי.

זו הזדמנות לקשר, 
לחיבור אימא-בת, 
לפיתוח שיח בריא, 

ליצירת גישה בריאה 
 כלפי הגוף,

 לעידוד קבלה
 של מבנה הגוף

ושל המתרחש בו.

אימא
הקדמה
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לוח זמנים
ההתפתחות של כל בת מתרחשת בגילאים אחרים, 
וחברה. אם  גיל, התפתחות  תלוי  הוא  והצורך בשיח 
את מזהה כי לבתך התפתחות מוקדמת, כדאי לשוחח 
איתה כבר בתחילת התהליך - אפילו אם המשמעות 
היא   8 בגיל  שדיים  התפתחות  מאוד.  צעיר  גיל  היא 
הרף   –  9 בגיל  וסת  קבלת  הדבר  ומשמעות  תקינה, 
הנמוך של התפתחות תקינה. )במקרה שההתפתחות 
רופא  אצל  זאת  לבדוק  ניתן  קודם,  עוד  מתרחשת 
כדאי  ממוצעת,  התפתחות  לבתך  אם  התפתחות(. 
כלל  )בדרך  הספר  בבית  השיח  לפני  איתה  לשוחח 
כתות ה/ו(, כדי לייצר אותך כדמות הליווי המרכזית. 

רבות החברות  כדאי לקחת בחשבון את הסביבה. פעמים 
שהיא  טרם  עוד  הללו  הנושאים  על  לשוחח  מתחילות 
לדבר  שתתחילי  כדאי  כזה  במקרה  להתפתח.  מתחילה 
אתה בכל מקרה, כדי שתקבל את המידע ממך ותדע להיות 

ביקורתית כלפי המידע שמגיע מחברותיה.

יש משמעות לשוחח עם הבת עוד לפני שהשינויים 
כאשר  כך,  ההתפתחות.  את  ולהטרים  בגופה  קורים 
ולא  בגופה,  מתרחש  מה  תבין  היא  תתפתח,  היא 

תיבהל מהשינויים.
השיח  תחכי.  אל  מאוחרת,  התפתחות  לבתך  אם 
יתרחש  שלכן  שהשיח  וחשוב  מתפתח,  כבר  הכיתתי 
התבגרות  סימני  מופיעים  שלא  במקרה  במקביל. 
כדאי   ,13.5 גיל  עד  בגוף(  שינויים  שלישי:  )מפגש  משניים 
לבדוק זאת. עם זאת, אף פעם לא מאוחר מדי. גם אם 
היא שמעה על כך בכיתה ושוחחה עם חברות, תמיד 
ולהשלים  משותפת  חוויה  לחוות  יחד,  לקרוא  אפשר 

חסרים.

קודם כול – מבט פנימה
השיח עם הבת שלך על נשיות, לא מתחיל במילים: 
החיים  בתפיסות  חיה.  את  שבו  באופן  מתחיל  הוא 
שלך, בהבעות הפנים שלך, במסרים התת קרקעיים 
של הבית. יש בספר זה הזמנה להתבונן באופן שבו 
נושא הנשיות והמיניות פוגש אותך. במעגלים שהוא 
את  עוד  לפתוח  יכולה  כזו  התבוננות  בתוכך.  מייצר 
את  שמהם  למקומות  בך  קיימת  שכבר  המודעות 
מגיעה לשיח עם ילדייך. היא יכולה לכוון אותך להסרת 
ההתבוננות  בכך.  צורך  שיש  במקומות  המחסומים 
רגישים  להיות  יכולים  בתוכך  הגופניים  במרחבים 
בהם  לגעת  עניין  יש  כך  משום  ודווקא  נפיצים,  או 
ולזהות את המקומות שמפעילים, נוכחים ומשפיעים 
ההתבוננות  כולו.  הבית  של  מודע  הלא  המרחב  על 
מורכבת ממעגלים שונים, אשר לכל אחד מהם יכולה 

להיות השפעה עלייך, על ביתך ועל הקשר ביניכן.

מי לימד אותך להיות אישה

רק  אינה  העולמי,  הבריאות  ארגון  פי  על  מיניות, 
חיים:  אנרגיית  היא  מיניות  ואישה.  איש  בין  מפגש 
התפיסות,  ההתנסויות,  הרגשות,  המחשבות, 
את  וחווה  תופס  אדם  דרכם  והאמונות  הדפוסים 
עוצמות הגוף שלו. המיניות שלך התחילה להתעצב 
ברגע בו נשמתך קיבלה גוף, ופגשה באנרגיה הגופית 
הזו. המיניות המשיכה באופן שבו חיית את הגוף הזה, 
במסרים הביתיים שהוא ספג, באופן שבו התייחסת 
יופי, עוד טרם פגשת איש. הדרך שבה  אליו, תפסת 

ון
ש

רא
מעגל 

 המידע הכתוב בחוברת אינו מידע רפואי.
במקרה של התלבטות רפואית יש להתייעץ עם רופא.
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הראשון  היא המפגש  החיים,  אנרגיית  את  חווה  את 
גוף  חווה  את  שבו  האופן  זה.  נושא  עם  ילדייך  של 
הוא ההגדרה הבלתי מילולית שלך למיניות, הגדרה 

שילדייך פוגשים כבר מלידתם.

גדלת. מהם המסרים שקיבלת  חשבי על הבית שבו 
לגבי גוף. האם הוא היה נוכח? מה היה מקומו ביחס 
לעולם הרוחני? האם שוחחתם על מה שמתרחש בגוף? 
הייתה המשמעות  בבית? מה  הייתם מתלבשים  איך 

של פרטיות? כיצד נתפסה ההתבגרות הגופנית?

בין  לאימא.  בין אבא  היה מקומו של המגע.  לב מה  שימי 
חשבי  אהבה.  נתפסה  איך  אלייך.  אבא  בין  אלייך.  אימא 
יופי. נשיות. רזון. כיצד עברו  מה המסרים שקיבלת כלפי 

המסרים הללו, באופן בלתי מילולי וגם באופן מילולי. 

ודאי שהורינו עשו את הטוב ביותר שהם יכלו עבורנו. 
הורינו רצו עבורנו רק בריאות, גופנית ונפשית. הטוב 
ביותר שהם יכלו לעיתים היה מדהים ופלאי, ולפעמים 
הוא לא היה מותאם לצרכים שלנו. לעיתים היו חסרים 
שהותירו עקבות. עקבות שהן תחילת הדרך, תחילת 
התפיסות שלך. נקודת המוצא. האם זהו נושא מתחת 
לפני השטח או מעל. האם הוא חשוב או רדוד. האם 
 הוא מתוק או חמוץ. האם העיניים נוצצות או כבויות. 
ששייכות  בחירות  ובחרת  דרך,  כברת  עברת  מאז 
בית  עם  הפנימית  ההתכתבות  אבל  הבוגר.  לעולמך 

ההורים עודנה מתרחשת.

את  מולה  הפנימית  התשתית  הם  הללו  המסרים 
הלא-מודל  או  המודל  הם  לילדייך.  בבואך  עובדת 
ליחס  המוכרת  התמונה  מתכתבת.  את  שעימו 
או  לחקות  לרצות  שאפשר  תמונה  גוף.  כלפי  הביתי 
נוכחת,  הפוך: לרצות לייצר תמונה אחרת. אבל היא 

משפיעה. עוזרת או לעיתים מסתירה.

חשבי מתי גילית את החיבור הפיזי בין איש לאישה. 
וכיצד הוא נתפס בעינייך. האם הוא היה חלק מעולם 
גס?  נתפס  הוא  או מעולם של חטא. האם  יופי.  של 
נעים? קדוש? חוטא? איזה מילים הכרת כלפי מעשה 

אהבה? 

בית הוא מרחב. חשבי על המרחב הביתי שלך היום, 
ואיזה מסרים היית רוצה להטמיע בו כלפי גוף. חשבי 
איזה מסרים קיימים בו היום. ואיזה מסרים נוספים 
היית רוצה לצקת בתוכו. חשבי על המסרים שנוכחים 
בבית אך לאו דווקא מדוברים. על מה לא מדברים? 
אינו?  מגע  ואיזה  ישנו  מגע  איזה  מתחמקים?  ממה 
השפה  הם  האלה  השדרים  ללבוש?  מתייחסים  איך 
הילדים  עם  לשיחה  מילולית  והבלתי  הראשונית 

העוסקת במיניות.

בכל דור ובכל זמן הקשר בין אימא לבת הוא משמעותי 
ומרגש, וכך גם השיח שלהן סביב נושא הגוף. אולם 
בדור של היום קשר זה הוא חשוב והכרחי אף יותר. 
גוף  בגירויים.  מציף  שלך  הבת  את  שסובב  העולם 
אישה מציץ אליה מכל עבר, משפיע על דימוי הגוף 
וסרטים,  שירים  דרך  מופיעות  אהבה  סצנות  שלה; 
אמנם  והאינטימיות.  הקשר  תפיסת  על  ומשפיעות 
לתכנים  חשיפה  מפני  ילדינו  על  לגונן  מנסים  אנו 
שהמידע  לשער  ניתן  אך  להם,  להזיק  שעלולים 
שונים:  מכיוונים  בפניהם  חשוף  להיות  עלול  המיני 
ולחשושים.  בהפסקות  שיחות  חברים,  מדיה,  דרך 
ואין מרחב נקי מתפיסות  מחקרים מראים שכמעט 

רדודות של גוף ומיניות.

הדרך שבה את חווה את אנרגיית החיים,
 

היא המפגש הראשון של ילדייך עם נושא זה.
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התורה ומיניות

 "האדם עובד את בוראו בגופו,
 באכילתו ובפעולה המינית,

 ויפה עבודה זו מעבודת התפילה"
)הרב סולובייצ'יק(. 

היכולת  ונשמה.  גוף  אנוש,  כבני  אותנו  יצר  הקב"ה 
המיוחדת שלנו לעבוד את ה' היא בשני הכלים הללו: 
בגופנו ובנשמתנו. במשך שנות גלות ארוכות, היו כוחות 
בשנים  בגלות.  הם  גם  רבות,  מבחינות  היהודי,  הגוף 
הרוחני.  העולם  בהישרדות  היהודי  העם  התרכז  אלו 
והנה, עם החזרה לציון, נעורים לחיים כוחות הגוף. אנו 
עדים לתהליך של גאולה, תהליך שבו הכוחות הפיזיים 
היושב  העם  של  החיים  מכוחות  חלק  להיות  חוזרים 
ודורשת לנער את  בארצו. השיבה הזו היא תהליכית, 
את  בגוף,  הזלזול  את  לנער  הגוף.  כוחות  מכול  העפר 
בגבינו.  שנחרטה  הקומה  כפיפות  את  ממנו,  המרחק 
כדי לגדל דור של גאולה יש צורך לשוב לעוצמות הגוף, 

לחזור למרחבים הפיזיים של חיינו.

פעמים רבות בחינוך הדתי רגילים לבסס את קומת 
קומת  ביסוס  ברכות.  תפילה,  התורה,  לימוד  הרוח. 

הגוף כחלק מעבודת ה' היא מתבררת, נולדת. 

 "גדולה היא תביעתנו הגופנית.
 גוף בריא אנחנו צריכים.

 התעסקנו הרבה בנפשיות,
 שכחנו את קדושת הגוף...

 שכחנו שיש לנו בשר קודש
 לא פחות ממה שיש לנו רוח הקודש
....כל תשובתנו תעלה בידינו רק אם 

 תהיה עם כל הוד רוחניותה
גם תשובה גשמית, יוצרת דם בריא, 
 בשר בריא, גופים חטובים ואיתנים.

 ובגבורת הבשר המקודש
 תאיר הנשמה שנחלשה" 

)הרב קוק, אורות לג(.

ביסוס הקומה הנפשית ללא חיבור אל הקומה הפיזית 
בהפרדה,  האדם  ואת  בבדידותו,  הגוף  את  מותירה 
מדריך  היהודי  העולם  מעצמו.  ובמרחק  בהדחקה 
אותנו לא להתעלם מסוגיות גופניות, אלא להיפך: לדון 
המדרש  פה,  שבעל  התורה  התנ"ך,  מהן.  וללמוד  בהן 
הלקוחים  ובמשלים  בתיאורים  מלאים  והפרשנים 
מהעולם המיני. הם אינם מתעלמים מתחום זה, אלא 

משתמשים בו כדי לומר אמירות ערכיות ורוחניות.
כדי להכניס את הגוף אל תוך הזהות הדתית של ילדינו 
נדרש מאיתנו אומץ והתגייסות. העולם הרוחני הוא זך. 
כאשר אנו מלמדים ילדים להתפלל או לברך, הפעולה 
בפשטותה מכוונת לשם שמיים. העולם הפיזי מורכב 
לגלוש  בקלות  יכול  הוא  בסיגים,  מעורב  הוא  יותר. 
למחוזות גסים, רדודים או טמאים. נדרשת עבודה כדי 

לא לקחתו לשם. 
יכול  הוא  וקדוש.  בריא, מתוק  להיות  יכול  העולם הפיזי 
אישיותו  את  לגדל  לשמיים;  ארץ  בין  מחבר  להיות 
הרוחנית של האדם; להוות בסיס, קרקע וחיבור אל הזהות 

הרוחנית. סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה. 

ני
מעגל ש
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כך  ואחר  עצמנו,  את  ללמד  צריכות  אנחנו  כך  לשם 
את ילדינו - איך עושים זאת? איך פוגשים בגוף מתוך 
אל  אותו  איך מכניסים  ערך.  לו  נותנים  איך  קדושה. 
באיזונים  גוף  חיים  כיצד  שלנו.  הדתית  הזהות  תוך 

הנכונים. בבריאות. באהבה.

הנצי"ב בפירושו על ספר ויקרא, מזהה שיש רק פסוק 
את  וגם  גם את משה  מצווה  בתורה שהקב"ה  אחד 
העוסק  הפסוק  זהו  ישראל.  עם  את  ללמד  אהרון 

בזיבה. וכותב הנצי"ב כך:

לפי שקשה לדבר בענייני זיבה וקרי 
שהוא באברי הזרע שמתפעלים 

במחשבה והיינו סבורים שיותר טוב 
למעט הדיבור והלימוד בהם ורק משה 

הוא מוכרח ללמד ישראל הקבלות 
שיש לו בעל פה שלא יאבדו מישראל, 

אבל אחר שכבר לימדם שוב אין 
המצווה להגות בהם כמצוות תלמוד 

תורה שהמה למצווה אפילו בלי 
תועלת למעשה ולזכירה, משום הכי 

כתיב בפרשה זו ו’אמרתם אליהם’ שגם 
אהרון ילמד עם ישראל אחר שכבר 

למד משה בסדר המשנה כמנהגו והוא 
הדין כל רב לתלמידיו ומשום שבאמת 

בלימוד התורה אין יוצא רע והיא אילת 
אהבים ויעלת חן

לימוד  ענייני הגוף מתוך  לילדים את  כאשר מביאים 
תורה, מתוך שפה של קדושה, מתוך הקשר בריא, לא 
יצא מכך כל רע. הקב"ה נתן לנו כלי נפלא להפגיש עם 
עוצמות הגוף, והוא התורה. אם נלמד את ילדינו את 
שפת הגוף מתוך שפת התורה, אין חשש ממחשבות 
זו  יותר.  שלם  חיבור  ניצור  הפוך:  אלא  טובות,  לא 

הזדמנות ללמוד גוף בהקשר הבריא שלו. 

מיניות ותרבות 
בתחילת שנות השמונים של המאה הקודמת התחילה 
המהפכה המינית: תנועה שקראה לשחרור המיניות 
למחויבות,  אותה  שקשרו  המסורתיות  מהתפיסות 
חדרה  זו  תנועה  ונאמנות.  אינטימיות  משפחתיות, 
עמוק לתוך החברה המערבית והיא ממשיכה לנכוח 
ולהכות גלים דרך סרטים, ספרים, פרסומות ובמרחב 
אבל  עבר,  מכל  משתקפת  המיניות  כולו.  הציבורי 

באופן הרדוד וחסר הפנים שלה. 

המסכים הפכו את המציאות למורכבת יותר. המיניות 
יותר  בוטה  יותר,  נגישה  הפכה  וההמונית  הזולה 
והמפגש עימה אינטנסיבי הרבה יותר. על פי מחקרים 
כמעט כל ילד בחברה הדתית פוגש עד גיל 13 בסצנה 
מינית. החשיפה עוברת מילד לחברו, מדלגת בקלילות 
על הסינונים ועל ההקפדות של ההורים והופכת נגישה 
הפשוט  התרגיל  את  יבצע  ילד  כל  כמעט  פעם.  מאי 
של כתיבת מילות מפתח מיניות במנוע החיפוש של 
הוריו, של דודו או של חברו. המידע שעולה שם יכול 
תפיסת  משדר  ובעיקר  ומטעה;  חזותי  בוטה,  להיות 

עולם אחרת ומוחצנת כלפי מיניות. 

בגיל ההתבגרות הקושי עולה. ההורמונים בשיאם, הסקרנות 
עולה ויחד עימם הנגישות. ההתמודדות עם צפייה בתכנים 
כל  כמעט  ומעסיקה  ובנות,  בנים  של  נחלתם  היא  מיניים 

אדם בוגר ומתבגר. 

פעמים רבות ילד שנחשף למדיה נותר בבדידותו. הוא 
נותר לבד עם המראות וסימני השאלה. ייתכן שידבר 
וייתכן שלא; אך עולם אלטרנטיבי  על כך עם חבריו 

שי
לי

מעגל ש
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של מידע מהימן ושל עולם ערכי מכוון לא יוכלו חבריו 
זקוק לאדם מבוגר, שיוכל  כך הוא  לו. לשם  להעניק 
להבהיר לו מה נכון ומה לא. כיצד הדברים מתרחשים 
באמת. מהי אהבה, מהי נאמנות, מהו קשר גופני, מה 

מהותו של חיבור. ותפקידנו כהורים להיות שם.

לשם כך נצטרך לשוחח עם הילדים באופן ישיר על 
צפייה. על תכנים מיניים. על מיניות בריאה ועל מיניות 
בכך  ולהודות  כנים  להיות  נצטרך  כך  לשם  מעוותת. 
שהנושאים הללו כנראה יסקרנו אותם. נצטרך לדבר 
איתם איך מתמודדים עם סקרנות. נצטרך להתגייס 
למלחמת השימוש הנכון במדיה. נצטרך ללמד אותם 
של  מלחמה  כלי  מודעות,  מלחמה.  וכלי  שלום  כלי 
פיתוי,  עם  התמודדות  של  סינון,  של  נכונה,  צריכה 
 של שליטה במקום היגררות. של קימה לאחר נפילה. 

לשם כך לא מספיק לשים סינון. המודעות והאימון הנפשי 
הם הכלים המרכזיים. ולשם כך אין לנו ברירה אלא לשוחח. 
עם  יתמודדו  שהם  שכנראה  בכך  ולהודות  כנים  להיות 
פיתויים מיניים בגיל ההתבגרות הזה, ואנו מברכים אותם 

בהתמודדות טובה. 

מהם  מצפים  שאנו  חשים  הנוער  בני  רבות  פעמים 
להיות "ילדים טובים", כלומר: ילדים שלא מתעסקים 
ההתעלמות  דרך  זאת  חשים  הם  כאלה.  בנושאים 
אלה  תחושות  שלהם.  מההתמודדויות  שלנו 
מביאות למצוקה נפשית. התעלמות לא הופכת את 
מתמודד  כשאדם  ההפך:  יותר.  לקלה  ההתמודדות 
לבד הוא חסר אונים, הוא חש אשם, הוא חש שאינו 
באמת,  אני  מי  ידעו  "אם  הא-לוהים.  בפני  רצוי 
אותי...".  להעריך  יפסיקו  באמת,  אותי  מעסיק   מה 
הקב"ה ברך אותנו במתנת התשובה, במתנת העבודה. 
מתמודדים,  להיות  אפשרות  לילדים  לתת  ועלינו 
להיות עובדים, להיות נופלים וקמים, להיות שבים אל 

ה'. שבע יפול צדיק, וקם.

אני וילדיי
בנושאים  גם  משמעותי,  עוגן  להוות  יכולה  אימא 
המעוות  והמידע  הדור  טלטלות  כל  עם  מיניות.  של 
במדיה, קשר עם הורים יכול להוות מקור לנורמליות, 
למידע מהימן ולהכוונה. קשר מטיב הוא מקור חוסן. 
האחריות על יצירת הקשר הזה מוטלת עלינו. קשר 
סביב מיניות יכול להיווצר כאשר האם מזמינה לקשר 
במרחב  והגדרות  מילים  מנכיחה  היא  כאשר  כזה, 
הביתי, כאשר היא פותחת שיחות, כאשר היא משדרת 

שזהו נושא שאפשר לדבר עליו.

פרסומת  לשיח.  הזדמנויות  מוקף  שלנו  העולם 
זהות  על  שבת  בעיתון  כתבה  ביוטיוב;  שקופצת 
ממחנה;  חוזרים  הילדים  ברחוב;  מתנשק  זוג  מינית; 
מסיבת פורים בסניף; הילדה רואה סידרה. כל אחת 
להתקרבות,  לשיח,  פתח  היא  האלה  מההזדמנויות 
לדבר ערכים, לתמלל את מה שאת חושבת. התיווך 
המילולי שלך לסיטואציה יכול לתת לה ערך. יכול לתת 
הפשוטות  בתחושות  שלך  ההתעניינות  בהירות.  לה 
שלה, כמו – איך זה הרגיש לך, מה את חושבת על לזה, 
– היא המפתח לקשר.  בנים לבנות  בין   מה היה שם 

קשר לא מתחיל משיחות ארוכות בבתי קפה. קשר מתחיל 
משיחות יום-יומיות, של חמש דקות בכל פעם, על נושאים 
מותר  לומר.  שמותר  משדר  כזה  שיח  למיניות.  שקשורים 
לתהות. ולהתווכח. ולהתלבט. מותר לה להסתקרן ולחשוב 

על זה.

עי
בי

מעגל ר
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חוויה משותפת
כאימא  שלך  הערכית  החינוכית  האמירה  כזה  בדור 
חשובה מתמיד. חשוב שתעניקי לה מידע נכון; חשוב 
ותתני לה הכוונה בתוך  שתחנכי אותה לעולם ערכי 
הצפת המידע שהיא שרויה בה; חשוב שהיא תשמע 
ותקבל  שאלה  כל  לשאול  תעז  ממך,  המידע  את 
תראה  שלך  שהבת  חשוב  מהימנות;  תשובות  ממך 
בגיל  לה  המצפות  ההתמודדויות  למגוון  כתובת  בך 

ההתבגרות.

הנבוכות  את  דברי  בסדר.  זה  נבוכה,  את  אם  וגם 
אבל  נבוכה  קצת  שאת  בכך  אותה  שתפי  הזו. 
לך  שיש  מילים.  כמה  לומר  לך  חשוב  זאת  בכל 
חשוב.  עדיין  הוא  אבל  עליו,  לדבר  לך  שמוזר   נושא 
במסגרת הכלים והיכולות שלך. זה בסדר להיות עם 
חסמים וטעינות. אף אמא לא מושלמת, גם לא בזה. 
היכולות  שבמסגרת  ומה  לה,  המדויקת  האימא  את 
שלך – זה מה שה' תכנן עבורה. אל תנסי להיות מה 
שאת לא, אבל תנסי להיות את המקסימום שאת כן 

יכולה להיות.

מצוינת  הזדמנות  היא  ההתבגרות  גיל  תחילת 
אותך  לייצר  לשיח.  משמעותית  תשתית  לייצר 
איתה,  להתייעץ  שאפשר  רלוונטית,  ככתובת 
עליה. להסתכל  פשוט  או  מולה  קשיים   להעלות 

את יכולה להוות עוגן עבורה בשנים של טלטלות. כנראה 
שלא תמיד היא תרצה. לא תמיד היא תיענה. לא תמיד היא 
תזרום. אבל היא תדע שאת שם, מקום של יציבות לחזור 

אליו. 

אני בטוחה שאת, אימא שלה, הדמות הנכונה ביותר 
אם  גם  הנשי,  הגוף  קסם  על  ממנה  לשמוע  עבורה 
אני  ומדויק.  מושלם  יהיה  לא  לה  שתעבירי  המידע 
בטוחה שיש לך המון מה לתת לה – מחשבות שלך, 
התחום  הוא  הידע  וערכים.  תפיסות  שלך,  חוויות 
השיח  שלכן,  המפגש  הוא  המרכזי  התחום  השולי. 

שיתפתח בינך לבינה. 

נכתב  הוא  למפגש.  הזמנה  מהווה  שלפנייך  הספר 
כדי להוות בסיס לפיתוח השיח בינך לבין ביתך. מובן 
שהשיח אינו מתחיל ואינו נגמר בטקסט הכתוב פה – 
התפיסות הראשוניות של הבת שלך בקשר לגוף שלה 
נבנו דרך מסרים שהיא ספגה בבית כבר מהגיל הרך, 
מילוליים  הלא  ומהמסרים  מהמילים  מושפעות  והן 
שהשיח  מקווה  ואני  זה;  בתחום  ביניכן  עברו  שכבר 

יימשך עוד הרבה אחרי הקריאה בספר.

זה כאל  זאת, אני מזמינה אתכן להתייחס למהלך  לאור 
הצעה. קחו ממנו את מה שמתאים לכן, והתעלמו ממה 
 שאינו מתאים לכן. התעכבו על סוגיות שמעסיקות אתכן. 
נסו לפתח שיח – לאפשר שאלות וליצור אווירה פתוחה.

מבנה הספר והצעה לתהליך
שאיפה  מתוך  מפגשים,  משבעה  בנוי  הספר  מהלך 
ליצור תהליך של שיח, ולא שיחה חד פעמית. המהלך 
מרחיב את השיח כך שלא יעסוק רק במחזור, אלא 
יקיף את מכלול השינויים הגופניים. כל מפגש מציע 
מתאים  האם  לבחור  תוכלו  לשיח.  אפשרויות  מגוון 
בנו  ממנו.  חלקים  לבחור  או  כולו  על  לעבור  לכן 
נוחות מרבית,  לעצמכן את המפגשים כך שיאפשרו 
חשבו  תדירות.  ובאיזו  לשבת  לכן  נוח  היכן  חשבו 
לשאלות  תשובות  לכתוב  לכן  מתאים  האם  מראש, 
משותף. כתיבה  תוצר  להוציא  תרצו  והאם   שבספר, 
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כל מפגש מחולק למספר חלקים: 

הקדמה – הסבר של רציונל המפגש

תרגיל

לימוד משותף – הרחבה של השיח לעולמות 
תוכן נוספים

גוף ידע
ידע ביולוגי בנושא הנדון וסיטואציה מהחיים

מרחב  ולאחריו  המפגש  של  איסוף   – סיכום 
לכתיבה וכתיבה אישית

שאלות ותשובות
הזדמנות  הנושא.  מתוך  העולות  שאלות 

לשאול על המטריד ומעסיק אתכן.

קראי את המהלך לבד תחילה, וחשבי – איך התכנים 
פוגשים אותך? על אילו נקודות היית רוצה להתעכב? 
אילו אמירות משלך היית רוצה להוסיף? כיצד תוכלי 
לשאול,  נינוחה  תרגיש  שבתך  כך  השיח  את  לפתח 
לעצמך,  קשובה  היי  לענות?  נינוחה  תרגישי  ואת 

לצרכים שלך ולאופן שבו את חווה את בתך. 

וייקחו  בכן  יגעו  כאן  הכתובות  שהמילים  תפילה  אני 
אתכן למחוזות נפלאים.

גיל  שלך.  ההתבגרות  לגיל  מתקרבת  את  לאט  לאט 
יכול  אחר.  בגיל  אחת  כל  אצל  מתחיל  ההתבגרות 
שעדיין  להיות  ויכול  אותו,  התחלת  שכבר  להיות 
לא. אפשר לזהות את תחילת גיל ההתבגרות על פי 

השינויים שמתחילים להופיע בגופך.

כל  בו  ומתרחשים  נפלא,  גיל  הוא  ההתבגרות  גיל 
וחלקם  שלך  לנפש  קשורים  חלקם  שינויים.  מיני 
מתפתחת  ההתבגרות  בגיל  למשל,  לגוף.  קשורים 
לב  יותר  שתשימי  כך  גדולה,  יותר  עצמית  מודעות 
למעשים שלך ולמחשבות שלך. יש חלקים מסוימים 
ההתבגרות.  בגיל  יותר  שמתפתחים  שלנו  בשכל 

תוכלי אולי לשים לב ששיחות מבוגרים שבעבר לא 
או  אותך.  לעניין  קצת  מתחילות  בכלל,  אותך  עניינו 
לעניין  יותר  קצת  מתחילים  גדולים  של  שעיתונים 
גמור.  בסדר  גם  וזה  שלא,  גם  להיות  יכול   אותך.  

הורמונים  לייצר  מתחיל  הגוף  ההתבגרות  בגיל 
הגופניים  ההתבגרות  תהליכי  על  המשפיעים 
מצבי  על  להשפיע  יכולים  אלו  הורמונים  והרגשיים. 
או  סבלנות  לחוסר  לבכי,  לפעמים  שמביא  מה  רוח, 
מצבי  עם  לעשות  מה  לבחור  אפשר  תמיד  לכעס. 
רוח, ולהימנע מצעקות וריבים, אבל בגיל ההתבגרות 
מצבי הרוח והרגשות הרבה יותר עזים וחזקים. בגיל 
יש  ולפעמים  חשובות,  מאוד  החברות  ההתבגרות 
כל מיני בירורים מול ההורים. אלו חלק מן השינויים 

שקשורים לנפש שלך.

בת
הקדמה
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הקשורים  שינויים  גם  מתרחשים  ההתבגרות  בגיל 
לגוף. גוף של ילדה וגוף של אישה נראים בצורה שונה 
לחלוטין. המבנה שלהן אחר, הגובה, החזה. אבל השינוי 
הגוף  איברי   – הרבייה  שמערכת  בכך  קשור  העיקרי 
שבעתיד יעזרו לך להרות וללדת - תתחיל להתפתח 
ולפעול באופן הרבה יותר משמעותי ומסודר מאשר 
ולשינויים  ל"מחזור",  גורם  הזה  השינוי  ילדות.  אצל 

נוספים.

השתנות הגוף הוא תהליך נפלא ומרגש. הוא מסמן 
בנות שההשתנות של  יש  בגרותך.  ואת  גדילתך  את 
הגוף מעוררת בהם רגשות מורכבים כמו לחץ, פחד 
או חוסר ודאות. זה הגיוני לחלוטין. כאשר יש משהו 

חדש ולא מוכר, זה עלול לעורר חרדה.

ועל  ההתפתחות  על  ללמוד  היא  זה  ספר  של  המטרה 
השינויים בגוף באופן מסודר. כאשר הידע יהיה מוכר לך, 
ייתכן שזה יפחית רגשות שליליים. כאשר הידע יהיה מוכר 
מכל  וההתפעלות  השמחה  את  יותר  להרגיש  תוכלי  לך 

השינויים הללו.

פעמים  מביך.  להיות  עלול  הגוף  על  השיח  לפעמים 
רבות אנחנו לא רגילות לדבר על נושאים כאלה באופן 
מסודר. גם אם זה מביך, יש חשיבות גדולה להתגבר 
טוב  להבין  תוכלי  כך  הדברים.  את  ללמוד  ולהצליח 

יותר את המתרחש בגופך.

שתוכלו  כדי  חשובה,  היא  אימא  עם  המשותפת  הקריאה 
בתהליך  ולהשתתף  לשתף  השניה,  עם  אחת  כנות  להיות 
תרגישי  לעיתים  אם  גם  שלך.  ההתפתחות  של  המרגש 
את  בכך  לשתף  יכולה  את  מובכות,  או  משונות  תחושות 
כל  בסדר.  זה  וגם  תובך,  אימא  גם  לפעמים  אולי  אימא. 
תחושה שעולה היא מתאימה. אבל למרות כל התחושות, 
תחושת הביחד היא המשמעותית מכולן. גם אימא הייתה 

פעם מתבגרת, והיא תוכל להבין אותך.

אם יש  שאלות שעולות לך במהלך הקריאה תוכלי 
לשאול את אימא וכך לקבל מענה.

טוב  להבין  לך  תעזור  בספר  שהקריאה  מקווה  אני 
לכן  ותעזור  המופלאה,  הנשית  המערכת  את  יותר 

לשוחח על נושא מרגש כל כך.

גישי תחושות משונות או מובכות,
גם אם לעיתים תר

 
 את יכולה לשתף בכך את אימא.

אולי לפעמים גם אימא תובך, וגם זה בסדר.
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יוצאות למסע
נצא למסע משותף של לימוד ושיח. אם ובת; אישה אל 

אישה שבדרך. נלמד על השינויים שחלים בגוף שלנו, 

על  שמעידים  שינויים  ומרגשים,  מפעימים  שינויים 

פלא הבריאה. שינויים אלה מאפשרים לאישה ללדת, 

להניק ולהעניק. כלפי חוץ ניתן לראות  כי הם גורמים 

הנפש  בתוך  גם  אך  האישה,  גוף  של  להתפתחות 

גורמים  הם  חשובים;  תהליכים  מניעים  הם  פנימה 

ביצירתיות  גם  יותר  פורייה  תהיה  שהאישה  לכך 

העולם.  על  ובהסתכלות שלה  בתובנות שלה   שלה, 

יותר  צעירים  בגילאים  מתחתנות  היו  נשים  בעבר 

והתאים את עצמו לכך  מאשר היום. הגוף התפתח 

שהאישה תוכל ללדת. כיום גיל הנישואין עלה, אבל 

הגוף שלנו ממשיך להשתנות בגיל צעיר. במציאות 

להכיר  הנשי,  בגוף  לשהות  שנים  כמה  יש  היום  של 

אותו וליהנות ממנו עוד לפני חתונה והקמת משפחה. 

הנשי,  בתהליך  להתבונן  מאפשרות  האלה  השנים 

להסתקרן ממנו, להפנים את המחזוריות וללמוד את 

התחושות שהם מעוררים בך.

הגוף והנפש שלנו 
קשורים אחד בשני. 

ההתפתחות של הגוף 
משפיעה גם על 

 התפתחותה
 של הנפש.

כאשר הגוף שלך 
הופך להיות נשי יותר, 

והאיברים הנשיים 
 עוברים שינויים,

את הופכת להיות 
אישה.



28

מפגש ראשון:

דימוי גוף ודמות הגוף



דימוי גוף ודמות הגוף 31מפגש ראשון

יופי הוא נושא מרכזי ביום־יום שלנו.

כמה  חשבו  מסביבנו.  העולם  כל  את  מעסיק  היופי 

אותנו:  מקיפים  ליופי  שקשורים  ושירותים  מכירות 

נעליים,  דיאטניות,  קוסמטיקאיות,  איפור,  בגדים, 

מלא  הציבורי  המרחב  ועוד.  ועוד  סטייליסטיות 

לנו  שמספרות  ובדוגמניות,  בסרטים,  בפרסומות, 

כמה חשוב להיות יפה, ומיהי אישה יפה. בדרך כלל 

הן רזות )מאוד(, מאופרות היטב ובעלות תווי פנים 

מסוימים. 

אנחנו  טוב.  להיראות  חשוב  כלל,  בדרך  לנו,  גם 

מסתרקות,  במראה,  מסתכלות  יפים,  בגדים  קונות 

אנחנו  איך  לנו  חשוב  משקיעות.  בגדים,  מחליפות 

לנו  חשוב  שלנו,  המראה  על  חושבים  מה  נראות, 

להיראות טוב ליד החברות. 

אנחנו  האם  טוב?  הוא  יפות  להיות  הרצון  האם 

מגזימות?  
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בעיניך,  יפה  מישהי  בחרי   - בת 

אותה  לתאר  ונסי  מכירות,  ששתיכן 

אותה  ההופכות  התכונות  פי  על  רק 

ליפה בעיניך. 

אמא - נסי לנחש במי מדובר.

ועכשיו החלפנה תפקידים, אימא בוחרת ובת מנחשת.

 מה הופך מישהי להיות יפה?

 האם יופי הוא דבר חשוב לדעתכן?

שרה,  על  מספרת  התורה  בתנ“ך.  כבר  מוזכר  היופי 

על רבקה ועל רחל שהיו יפות תואר. בהמשך התנ“ך 

אבישג  תמר,  שבע,  בת  אביגיל,  ביופיין  מוזכרות 

שהיופי  מכך  ללמוד  אפשר  האם  ואסתר.  השונמית 

הוא דבר טוב וחשוב?

הרב אברהם יצחק הכהן קוק, שחי לפני כמאה שנה, 

כתב ספר חשוב שנקרא “עין איה“. בהקדמה לספר 

הוא כותב כך:

“הדרך הרגילה הוא, שכל רגשי היופי 
 הם טובים ומרחיבים את הנפש.

ומי שהנהו צדיק תמים ומשתמש בהם 
בדרך ישרה ודאי שזהו דרך טובה 
ונעימה, כי לא לחנם נברא הרגש 

 הגדול הזה באדם. 
ועוד, שרגשי היופי מפתחים וגם 

מגדילים את הכוחות הנפשיים 
הטובים. דירה נאה, אשה נאה וכלים 

נאים מרחיבים דעתו של האדם“.

 מה הרב קוק חושב על יופי?

 מה התנאי שלו לעיסוק נכון ביופי?

דבר  כשרואים  חיובי.  דבר  הוא  היופי  קוק,  הרב  לפי 

יפה זה עושה תחושה טובה. אתן בוודאי מכירות את 

התחושה הנעימה כשאתן מרגישות יפות, או כשאתן 

חיצונית  יפה  דבר  עם  המפגש  יפה.  משהו  רואות 

מרחיב את הלב וממלא אותו ברגשות של התפעלות. 

הרגש הזה הוא גדול וחשוב באדם, זה נפלא להיראות 

לרצות  בריא  זה  נראית.  שאת  באיך  להשקיע  טוב, 

להיראות טוב. 

גיל
תר
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ביופי  להשתמש  צריך  תנאי:  מעמיד  קוק  הרב  אבל 

חשוב  ישרה“?  “בדרך  הכוונה  מה  ישרה.  בדרך 

ואישיות  ישרות פנימית  יהיה מתוך  ביופי  שהעיסוק 

עמוקה. 

בצורה  ישרה,  לא  בצורה  ביופי  להתעסק  אפשר 

מוחצנת וזולה. לדוגמה, אם מישהי עסוקה כל הזמן 

כל הזמן מה תלבש,  – חושבת  יפה  להיות  באיך  רק 

חברות  איך  או  עליה,  יחשבו  ומה  תיראה  היא  איך 

כך  כל  לא  זה   – יפות  מספיק  הן  והאם  נראות  שלה 

בריא. 

הכוונה  ישרות.  מתוך  יהיה  ביופי  שהעיסוק  צריך 

ועם העולם  גם עם הנשמה  לכך שישנה התעסקות 

הפנימי. אם מישהי יודעת שהעיקר בחיים זה הנשמה, 

טוב  אז   – כאדם  שלה  וההתפתחות  הפנימיות  זה 

שתתעסק גם ביופי החיצוני. חשוב שהיא תיראה טוב 

דברים  בהמון  השקעה  עם  יחד  אך  בזה.  ושתשקיע 

טובות.  מידות  חברות,  טובים,  מעשים   – חשובים 

בצורה כזו, היופי החיצוני מייצג ומבטא כלפי חוץ את 

העולם הפנימי היפה גם הוא. על אימותינו כתוב שהיו 

ליופי  התאים  שלהן  החיצוני  שהיופי  וכנראה  יפות, 

העולם  כאשר  החוצה.  אותו  וביטא  שלהן  הפנימי 

הם  חיצונית,  בנעימות  מתבטא  והוא  עשיר  הפנימי 

משדרים יחד אישיות שלמה ונעימה.

כאשר את מתעסקת ביופי ביחד עם מידות טובות, 

את  בעולם.  חשוב  הכי  לא  הוא  שהיופי  יודעת  את 

שאולי  מישהי  של  גם  חברה  להיות  שאפשר  יודעת 

נראית  “לא  המקובלים  החברתיים  הכללים  פי  על 

טוב“. את יודעת שגם אם היום לא התלבשת הכי יפה 

עדיין הכול בסדר. את יודעת שאסור לזלזל במי שלא 

נחשבת יפה. 

ביהדות.  חשובה  כן  החיצונית  הנראות  זאת,  עם 

הכהנים.  בגדי  את  לנו  תיארו  למשל,  כך,  משום 

התלבשו  במקדש  ה’  בעבודת  שהתעסקו  הכהנים 

יפה. הלבוש היפה מייצר מפגש נעים ושלם יותר עם 

מה שהם מייצגים. הבגדים והטיפוח מספרים משהו 

חשוב על האדם, הם מייצגים אותו. לכן חשוב לשים 

לב גם לממדים החיצוניים, היופי והלבוש, ביחד עם 

ההסתכלות על העולם הפנימי. 

היופי הוא דבר נפלא, 
 אם הוא לא תופס את

כל החיים שלנו, 
ואנחנו לא כל הזמן 

 במרדף אחריו.
היופי הוא חיובי 
כשהוא מתווסף 
לדברים אחרים: 

עבודה על המידות 
ומודעות לעולם 

 הפנימי.
 היופי גורם

למהות הפנימית 
להיראות כלפי חוץ 

באופן נעים.
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גוף   ידע
מהצעירות   80% כי  התגלה  בארה“ב  שעשו  במחקר 
נתון  זה  יפות.  מספיק  לא  שהן  חשבו   40–16 בגילאי 
מעניין מאוד, למה צעירות רבות כל כך חושבות שהן 
לא מספיק יפות? איך זה יכול להיות שנשים רבות כל 

כך בעולם חושבות שהן לא יפות?

המרכזיות  הסיבות  אחת  סיבות.  מיני  כל  לכך  יש 
חיים  שאנחנו  בעולם  בו.  חיים  שאנחנו  העולם  היא 
הדוגמניות  יפה;  אישה  מיהי  הזמן  כל  לנו  משדרים 
בסרטים  בקליפים,  רואות,  שאנחנו  והזמרות 
ובפרסומות, הן בדרך כלל רזות מאוד, בעלות עיניים 
והחזה  שופע  השיער שלהן  עבות.  ושפתיים  גדולות 
שלהן גדול. רוב הנשים בעולם לא נראות ככה, בכלל. 
אלא  כך,  נראות  לא  בעצמן  האלה  הדוגמניות  רוב 
תמונתן עברה עריכה ממוחשבת והבלטות מסוימות. 
שאישה  תחושה  מייצרים  הללו  המראות  זאת,  בכל 
רבות מאיתנו  כך  כך. בעקבות  להיראות  צריכה  יפה 
מיני  כל  לשנות  יותר,  רזות  להיות  רצון  מרגישות 
דברים ולהיראות אחרת. בעבר, בנות גדלו בכפר וראו 
סביבן רק נשים אמיתיות, לכן היו משוות את עצמן 
אליהן. כיום אנחנו משוות את עצמנו אל נשים שהן 
לא באמת אמיתיות, אל תמונות וסרטונים. זה תמיד 
איך שהן  בין  והפער  “פחות“.  שם אותנו במקום של 
נראות לבין איך שאנחנו נראות יכול לפעמים להציק. 

 בגמרא בברכות )דף י( כתוב כך:  
 “ְדָאְמָרה ַחָּנה:

  “ֵאין ָקדֹוׁש ַּכה’ ִּכי ֵאין ִּבְלֶּתָך,
 ְוֵאין צּור ֵּכאֹלֵהינּו“. 

 ַמאי “ֵאין צּור ֵּכאֹלֵהינּו“? -
ֵאין ַצָּיר ֵּכאֹלֵהינּו“. 

לכל  שמצייר  צייר,  כמו  הוא  הקב“ה  הגמרא,  פי  על 
אחת מאיתנו גוף. הוא מצייר לכל אחת בכישרון רב 
בדיוק את הגוף שמתאים לה, לנפש שלה. את הגוף 
שמבטא את מי שהיא. הגוף של כל אחת מדויק לה, 

הוא לא סתם נברא בעבורה. 

הקב“ה נתן לכל אחת אפשרות להשקיע ביופי שלה. 
זה חשוב מאוד! להתלבש יפה ולאהוב את איך שאת 
נראית. אבל יש כל מיני דברים שנולדנו איתם ויהיה 
הגוף  מבנה  למשל,  אותם.  לשנות  מאוד  קשה  לנו 
דברים  אלו  האצבעות.  צורת  שלנו,  הגובה  שלנו, 
לו  להאמין  צריכות  ואנחנו  בעבורנו,  יצר  שהקב“ה 
שהציור שהוא צייר בעבורנו מתאים לנו ומבטא את 

אישיותנו בצורה הנכונה ביותר.
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מתנה  אבל  המצווה,  לבת  רבות  מתנות  קיבלה  שירי 

אחת ריגשה אותה במיוחד. זה משהו שונה, אחר, שאף 

רינה  סבתא  שרק  משהו  זה  קיבלה.  לא  שלה  חברה 

הנכדה  היא  שירי  כי  וגם  היא עשירה,  כי  לתת,  יכולה 

במיוחד.  אותה  מפנקת  רינה  סבתא  אז  שלה,   הבכורה 

קוראים לזה “סטודיו של קסם“, ובאמת קורה שם קסם: 

כשילדה או אישה מגיעות לשם, היא יכולה לבקש מה 

באמת  שם  והנשים  שלה,  המראה  לגבי  רוצה  שהיא 

צבע  לבקש  יכולה  את  המשאלות.  את  לה  מגשימות 

פשוט  משקל,  גובה,  עיניים,  צבע  שיער,  אורך  שיער, 

דרכים לעשות  להן  יש  כל מה שתמיד חלמת.   – הכול 

כל דבר, ממש כל דבר. ועל אף ששירי דווקא בסדר עם 

הגוף שלה בדרך כלל, היא חיכתה למתנה הזו בקוצר 

רוח. כל לילה לפני השינה היא חשבה מה היא תבקש, 

והתלבטה  דמיינה  היא  זה.  אחרי  תיראה  היא  ואיך 

מדהים!  היה  זה  קרה  וכשזה  בראש...  לעצמה  וציירה 

היא הגיעה עם אימא. חבורה של נשים הייתה סביבם, 

פנויה רק אליהן. בהתחלה היא נכנסה לאמבטיה. ואחר 

הן  השיער.  את  לה  האריכו  הן  מדהים:  עבד  הכול  כך 

הן שינו את צבע  צבעו אותו בדיוק כמו שהיא רצתה. 

לה  גרמו  הן  אבל  מוזר,  נשמע  אולי  זה  שלה.  העיניים 

את  לה  סידרו  הן  יותר...  וגבוהה  יותר  רזה  להיראות 

האצבעות בידיים שלא יהיו עקומות, ואפילו שינו קצת 

מוכן,  היה  כשהכול  גמרו,  וכשהן  האף.  של  הצורה  את 

והכול  הסתכלה,  שירי  במראה.  להסתכל  הרגע  הגיע 

הפנים.  העיניים,  השיער  הגובה,  מושלם,  כך  כל  היה 

הילדה שבמראה הייתה יפה כל כך! אבל היא לא הייתה 

שירי. היא הייתה מישהי שונה לחלוטין.

לשנות  שירי  רצתה  למה  מבינות  אתן  האם   

דברים בגוף שלה?

מה הייתה התוצאה בסופו של דבר?  
האם החוויה הייתה טובה?

האם יש איבר בגוף שלך שאת אוהבת במיוחד?  

האם יש איבר בגוף שלך שהיית שמחה לשנות?  

מה יכול לחזק אותך לאהוב את הגוף שלך כמו   

שהוא?

שלנו.  בחיים  ומשמעותי  חשוב  דבר  הוא  היופי 
שלנו,  המראה  דרך  אותנו  פוגשים  סביבנו  האנשים 
על  מסוימים  דברים  מבטא  אכן  החיצוני  והמראה 
להשקיע  נורמלי  וזה  טוב,  להיראות  חשוב  עצמנו. 
ביופי  שהעיסוק  לזכור  רק  חשוב  החיצוני.  במראה 
יכול להיות רק מתוך ישרות, ולזכור שהיופי חשוב רק 
אם הלב שלנו מלא בעוד הרבה דברים חשובים כמו 
כזו, הנראות  ותפילות. בצורה  מידות טובות, חסדים 

החיצונית מייצגת כלפי חוץ עולם פנימי יפה ומלא.

גם  ואולי  יפות,  נשים מרגישות לא מספיק  לפעמים 
את  נאהב  תמיד  שלא  רגעים  יהיו  נגדל  כשאנחנו 
גוף  בעבורנו  צייר  לזכור שהקב“ה  הגוף שלנו. חשוב 
שמתאים ושנכון לנו, וכדאי להאמין לו שעם הגוף הזה 
בדיוק את הכי הכי יפה והכי הכי את. את לא צריכה 
להיראות כמו אף אחת אחרת, את צריכה להיות הכי 

שמחה ויפה בגוף ובנתונים שאת קיבלת.
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