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חכמה, קלילה, קשוחה, נעימה, מיוחדת, 
משעממת, טיפשה, אסרטיבית, קלה להשגה, 

קשה להשגה, חסרת בטחון, סנובית...

 הבגדים שבחרתי ללבוש

מה הם מספרים עלי?
למראה שלנו משמעות והשפעה רבה על הדרך בה 
הזולת.  בעיני  נתפסים  החברתי  מעמדנו  או  אנו 
אלה  לכל   – שיער  נעליים,  איפור,  בגדים, 
אלא  במראה,  דמותנו  על  רק  לא  השפעה 
גם על הדרך בה מסתכל עלינו הזולת.  
להיות  שואפים  אנו  פעמים  הרבה 
את  ומאבדים  מהחברה  חלק 
מושפעים  אנו  שלנו,  האינדיבידואליות 
לעצמנו,  קשובים  באמת  ולא  אחרים  של  מדעתם 
דבר זה בה לידי ביטוי גם במראה החיצוני שלנו. כולנו 
השיער,  את  מחליקות  כולנו  ולכן  קו  לישר  שואפות 
השמלה  אותה  ואת  ג’ינס  גזרת  אותה  את  לובשות 
מושפעות  כולנו  הרי  פסול,  כל  בכך  אין  הפרחונית. 
להראות  ורוצות  והטרנדים  האופנה  מתכתיבי 
מעודכנות, אך חשוב ביותר לשמור גם על הייחוד של 

כל אחת מאיתנו. 
אתן בוודאי שואלות את עצמכן, למה שנרצה להיות 
שלנו?  החברות  כל  כמו  נהיה  שלא  למה  שונות? 
להראות  רוצות  לא  ב”חברה”,  להיות  רוצות  אנו  הרי 

מוזרות ושונות.
כדי שמקומנו בעולם יהיה מספיק ראוי וחשוב עלינו 
ולשאיפותינו,  לרצונותינו  לעצמנו,  קשובות  להיות 
עליהם  הערכים  הם  מה  מגיעות,  אנו  מהיכן  לדעת 

חונכנו ומה באמת חשוב לנו.
אין אדם שדומה לרעהו כולנו נולדנו שונים ומיוחדים 
ומטרה לשמה  יעוד  ולכל אחד  כל אחד בדרכו שלו 
כולם  כמו  להיות  מנסים  כשאנו  לעולם,  הגיע  הוא 
חלקים  בעצמנו,  חשובים  חלקים  על  מוותרים  אנו 
שמאפשרים לנו להיות שלמים ולהגשים את עצמנו. 

משמעות  ולחברה  חברתיות  חיות  שאנו  נכון  אז 
שנתפוס  כדי  אך  חיינו  ועל  עלינו  גדולה  והשפעה 
את  לקבל  כל  קודם  עלינו  לנו  הראוי  המקום  את 
עצמנו ולשמור על הייחודיות שלנו, כי מי צריך חמש 
חברות שנראות ונשמעות אותו הדבר, הן משעממות 

וחסרות תועלת.

סיפורי בדים
אז מה בכל זאת מספרים עלינו הבגדים?   

אנחנו,  מי  לעולם  מספרים  לובשות  שאנו  הבגדים 
שירט,  הטי  ובאותה  סקיני  באותו  לבושה  כשאני 
כשאר חברותי אני משדרת לעולם כי אני משעממת, 
אחת כמו כולן. כיצד ניתן בכל זאת לשקף את הייחוד 

שלנו לעולם מבלי ליצור רושם חריג או מוזר מדי?

מסוים,  במקום  אותנו  ממקמים  מותגים   - מותגים 
אך  החברתית  והשתייכותנו  זהותנו  את  מגדירים 
כשאני  בטחון.  חוסר  תחושת  על  מעידים  גם  הם 
מעיד  הדבר  ממותגים  בבגדים  ורק  אך  משקיעה 
עלי כמי שמושפעת מאוד מדעתם של אחרים ואף 
ושונה  מיוחד  בבגד  בוחרת  כשאני  ממנה,  חוששת 
הבגד מעיד על כך שאיני חוששת להיות אני, שיש לי 
מספיק בטחון עצמי בכדי להביע עמדה שונה מכלל  

“העדר”.

שילובים - ניתן לשלב לאותם ג’ינס וטי-שירט שכולן 
לובשות פריטים מיוחדים, אשר מבטאים את הטעם 
אינם  לעולם  מיוחדים  פריטים  והייחודי שלנו.  האישי 
נמכרים בחנויות המותגים, שם כל הבגדים נתפרים 



מס' 6חומר למחשבה
מראה  ליצור  בכדי  להמונים.  בקונפקציה 
מיוחד כדאי לחשוב באופן יצירתי: לפתוח 
את הארון של סבתא, להסתובב בשווקים 
ליצור  אפילו  או  שנייה  יד  בחנויות  ולחפש 
גזרות  של  שילובים  ע”י  בעצמנו  אותם 

וצבעים לא צפויים.

אנחנו  מסר  איזה  להבין  חשוב    - מסר  
ביגוד  לובשות.  שאנו  בבגדים  משדרות 
כי  ומשדר  “סקס”  צועק  וחשוף  צמוד 
להשגה”,  “קלה  שהיא  במישהי  מדובר 
אשר מחפשת תשומת לב מינית. כשאת 
מי את  יודע  לא  כך, אף אחד  כל  חשופה 
אחד  מסר  משדרת  שאת  כיוון  באמת, 

ויחיד.
סקסית,  שאת  להקרין  מעוניינת  את  אם 
ביטחון   ובעלת  אסרטיבית  חכמה,  גם  אך 
בביגוד שחושף טפח אחד,  -  אל תבחרי 
אבל מסתיר את שאר הדברים המעניינים 
נשים  שעושות  כפי  ממש  בכך.  שטמונים 

הלובשות בגדים גדולים ורחבים המסתירים 
אותן ואת קימורי גופן רק ב”הפוך על הפוך”.
גם הסקסית וגם הביישנית משדרות חוסר 
אחת  הבגדים  מאחרי  והסתתרות  ביטחון 
גדולים  אוהלים  מאחורי  עצמה  מסתירה 
והאחרת  לראותה  באמת  אפשר  שאי  כך 
בגדים  מאחורי  עצמה  את  מסתירה 
פרובוקטיביים המשדרים לעולם דבר אחד 

ויחיד – מיניות מתפרצת.

להראות  אפשר  כיצד  האמצע?  היכן  אז 
סקסית, אסרטיבית, עם בטחון עצמי?

לשלב  שילובים:  היא  התשובה  כאן  גם 
עם  יפות,  רגליים  החושף  שורטס,  בין 
לשלב  או  סגור  במחשוף  רחבה  חולצה 
חצאית  עם  וגב  כתפיים  חושפת  חולצה 
או מכנסיים ארוכים ורחבים, או  להחמיא 
נוכחות.  עם  למחשוף באמצעות מחרוזת 
כך ניתן ליצור מראה המשדר סקסיות עם 

תחכום וטעם טוב.

טלפונים שימושיים: בת-אל זיסמן, רכזת פיתוח והעצמת נוער, חמש נוער, טל': 03-9794530, שלוחה 4, דוא"ל zyssman@shoham.muni.il  | מחלקת הרווחה, 
טל' 03-9791343: נתלי רז, עו"ס נוער וצעירים, דוא"ל Natalie@shoham.muni.il   |  רכז תכנית "עיר ללא אלימות" בשהם, עזריאל בלומנקרץ 03-9723066 | 

shula@shoham.muni.il שולה קרקוב, יועצת קידום מעמד האשה במועצת שוהם
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75% מהרושם שאנו יוצרים נקבע בפרק זמן שנע בין 38 שניות  מחקרים מראים כי 
והוא אחד המרכיבים המכריעים במפגש הראשון שלנו.  לארבע הדקות הראשונות 
בין אם אנחנו בדייט ראשון או בראיון עבודה, מומלץ להיעזר בכמה עצות בסיסיות, 

שיכולות לסייע לנו ביצירת הרושם הנכון והמתאים.

1. התאימי את הבגדים שאת לובשת למבנה גופך - לכל אחת מאיתנו מבנה גוף 
שונה לאחת רגליים ארוכות, לאחרת חזה גדול, אגן צר, אגן רחב, צוואר ארוך, כל 
אחת ומבנה גופה הייחודי. אל תתפתי לטרנדים שנראים מעולה על הדוגמנית אבל 

לך לא עושים כל כך טוב.

2. לא כל צבע מתאים לכל אחת - לא כל צבע אופנתי בהכרח מתאים לכל אחת, 
לך מראה  ואילו אחרים משווים  וחולה  חיוורת  להראות  לך  הגורמים  ישנם צבעים 
רענן ומלא חיים. לפני שאת רוכשת חולצה או כל פריט אחר הקרוב לפניך, בדקי 
האם הוא גורם לך להראות חולה או רעננה. מרבית הפעמים בהן קיבלת מחמאות 

על הבגד שלבשת היה זה בגלל שהצבע שלו החמיא לך והאיר את פניך.

3. שילובים - כפי שכבר הרחבנו קודם, שילובים הם בעצם הסוד למראה אופנתי 
ואופי  אינדיבידואל, אחת שיש לה טעם  ושונה, המעיד עלינו כעל  שיקי מתוחכם 
משלה, כן אחת טרנדית ומעודכנת אך לא עוד אחת מהעדר כי אם משהי בעלת 

אישיות ונוכחות.

יכולה  ומקרינה  מחייכת  פנים  הבעת   - מקרינה  והתנהגות  פנים  הבעת   .4
נינוח כבר  יצירת מפגש ראשוני  וכך לאפשר  עיניים,  ליצור סביבנו תגובה מאירת 
מההתחלה. לעומת זאת הבעת פנים חמוצה או מהוססת קמעה, המחכה קודם 

לתגובה מהצד השני ,יוצרת בדרך זו תחושת ריחוק, ויוצרת מפגש רווי מתח.

וביטחון עצמי חובה - אבל  נינוחות  5. את הכי יפה שנוח לך - ליצירת רושם של 
ממש חובה - להרגיש בנוח בבגדים. לא לדחוס עצמנו בכוח לג’ינס או לשמלה, לא 
ליצור רגליים ארוכות. עקבים שפויים  לקרטע על עקבי סטילטו דקיקים, רק כדי 
בהחלט מאריכים את הרגל וג’ינס במידה הנכונה יוצר מראה רזה יותר מאשר אחד 

כזה שמתוכו נשפכת הבטן לכל הכיוונים.
בקישור: עוד  ולקרוא  להיכנס  ממליצה  אופנתית  מעודכנת  להיות  שרוצה   למי 

http://www.facebook.com/chicnashi.s

באינטרנט  בפייסבוק,  מתנהל  היום  החברתי  מעולמנו  גדול  חלק   - פייסבוק   .6
וברשתות החברתיות. לפני שאת מעלה תמונות שלך לפייסבוק בבגד ים או בבגדים 
חושפניים חשבי היטב – האם זה המסר שאת רוצה לשדר?  כמה אנשים עלולים 
לראות את התמונות הללו? האם כולם באמת מכרים או חברים שלך?  אולי אפשר 

להעביר מסר של כיף והנאה, גם מבלי לחשוף את גופך ואת עצמך לסכנות...

אין הזדמנות שנייה לרושם ראשון

נקודה למחשבה...
"יש לך רק גוף אחד... זה 

הגוף שאיתו נולדת ואיתו 

תמשיכי לחיות. התבונני 

בנשים האמיתיות הנמצאות 

סביבך וראי את המגוון 

האדיר. אנחנו גבוהות או 

נמוכות, זקופות או כפופות, 

בעלות עיניים בצבעים 

שונים, צבע עורנו נע בין 

ורדרד בהיר לכהה נחושתי. 

לצבעי שיערנו ומרקמיו 

כמעט ואין גבול. מעטות 

מאד מאיתנו יוכלו להתאים 

אי-פעם לדגם הנתפס 

כרצוי על ידי החברה שלנו. 

בין אם אנו שמנות או רזות, 

בעלות מוגבלות או לא, 

צעירות או מבוגרות, כולנו 

שונות ממה שהחברה מצפה 

שנהיה. המאבק היומיומי 

לקבל ולאהוב את עצמנו 

בגופנו איננו רק מאבק 

מתמיד וחשוב של כל אחת 

מאיתנו למען עצמה, אלא 

גם אמירה אישית ופוליטית 

המקדמת שינוי. השאיפה 

לשלמות גופנית, מובילה 

לתחושה בלתי פוסקת של 

חוסר שביעות רצון מגופנו, 

תחושה שיכולה להגיע 

לעיתים לכדי תיעוב עצמי 

המכרסם באופן מתמיד 

באושרנו ובאיכות חיינו."

)מתוך מאמרה של טל תמיר, עורכת 
ראשית של הספר 'נשים לגופן'. ניתן 

www. :"לקרוא עוד באתר "נשים לגופן
)wtb.org.i


