עמוד 1

כמה

עולה

חדר

מנוי

לנפש?

כושר

עיצוב וחיטוב
מינוי

אישיות
מתחילים

חודשי? יש.

בתל־אביב

מית\ד

שיר־ליי גולן צילום :אביגיל

דווקא

בחימום? כמובן.

לחיזוק

הנפש

שרירי

עוזי

סעדה:״הניסיוןשלנו מלמד
שמחפשת אהבה ואמא מותשת שנו־
$TS1$שנושקת$TS1$
רווקה בת 30
להזיע,בלי מזרנים,בלי
בלי טרנינג,בלי
לרוב לשלושה תחומים:
$DN2$שנושקת$DN2$ל־  40כל אחד
שקת
מהמשתתפים עובד על המט־
$TS1$המטרות$TS1$
^^ מכשיריעינויים וגםבלי לשרוףקלו־
$TS1$קלו^\$TS1$
וזוגיות.לכן כל אחריכול להתחברלנושאים שמו־
$TS1$שמועלים$TS1$
רות
ריות ,אבל עם הרבה חומר למחשבה.
$DN2$המטרות $DN2$האישיותשלו ,ומשתף בהן את הקבוצה.
\^
$DN2$שמועלים $DN2$בפגישות ,כי הם
מפגש נמשך שעתיים ,מובנה וקצוב בזמנים.
ירדנה סערהוגלית קדמי־ביבדהחליטו
אוניברסליים .זו שרוצה
עלים
משותף
זוגיות וזה שמבוהל מהפנסיה לשניהם
לב־ריאה בחדר כושר זה חשוב,
שלעבוד עלסבולת
ההתקדמות
מתחילים בדיווח של המאומנים על
הפחד,אולי הפחדלהישארלבר .בעצם ההכרזה של
בהשגת המטרות וממשיכים בהרצאה של המאמנות
אבל גם הנפש צריכה אימון משל עצמה.
על נושאכללי כמו אקטיביות ,פחדים או אינטי־
$TS1$אינטימיות$TS1$.
כל אחר על המשימה השבועיתשלו ,הוא מתחייב
סעדה ,בת  53היא אלמנה מנתניה שעוסקת
על ביצועה בפני קבוצה שלמה של אנשים ,וזה
לחימום :כתיבה חופשית בנושא
מיות.
בקואוצ׳ינג כבר כ־  15שנים .קדמי־ביבר ,בת 44
$DN2$אינטימיות $DN2$.ואז עוברים
ליהנות גם
מדרבן .כל מאומןיכול
שהעלו המאמנות .השיא הוא באימון״על הבמה״,
נשואה ואםלשניים מרחובות ,עבדה בעבר בתפ־
$TS1$בתפקידי$TS1$
מהדיאלוג המצו־
$TS1$המצומצם$TS1$,
לאימון אישי ,וגם מכוחה של הקבוצה
$DN2$המצומצם $DN2$,בדומה
מצם,
ניהול בכירים ובעשור האחרון
קידי
פקידי$DN2$
מתמקדת גם
שבו אחר המאומניםמעלה סוגיה באוזניכולםועו־
$TS1$ועובר$TS1$
sharing
בר
היא באימון .ביחד הן הקימולאחרונהבתל־אביב
ומההזדמנותלחוות שייכות .עובדה שעד כה לא
$DN2$ועובר $DN2$משן אימוןאישי־פומבי,שבעקבותיו
הומוגניות״.
היו בקשותליצירת קבוצות
כל אחד משתף בתחושותיו בעקבות מה שהתר־
$TS1$שהתרחש$TS1$
מקום שהוא ,כהגדרתן ,״הדד כושר
את feel it
שהמטרות קשורות

הגשמה עצמית ,קריירה

^\
\$DN2$

חש
$DN2$שהתרחש $DN2$על

רגשי״.

הבמה.

$TS1$לזוגות$TS1$,
לזו־
אחרי הפסקה מגיע אימון הדדי:מתחלקים
הרעיון :ממש כמו בחדר כושר ,כל משתתף עושה
$DN2$לזוגות $DN2$,כל אחד בתורו מתפקר כמאמןועונהלשאלות
גות,
מפגשים
שמאפשר לו לבוא לשני
מינוי חודשי,
המטרות
בהשגת
התקדמותו
לפני המפגשים
קבוצתייםבשבוע ,מתי שנוח
של בן זוגו על
לו .עור
ולבסוף קבלתהחלטות וסיכום.
האישיות,
הקבוצתיים מתקיימת שיחה אישית עם כל מאומן,
שבה

מנסחים

את

המטרות

האישיות.

המפגשים

יכולים לשבת
מתקיימים בקבוצות הטרוגניות ,וכך
במפגש אחד ,למשל ,גבר שעומר לצאתלפנסיה,

בחדר

אחד

מטרות

נמצאים

שונות .זה

באותםכלים?

אנשים

במצבים שונים עם

לא בעייתי לטפל בסולם

מתמוטטת
ערב.

חדר

מעולים

במיטה
כיסאותולוח

פשוט,
מהמאפייה

הסמוכה,

שתי

מחיק ,ניחוחות

מנחות

ושישה

לעבור .עינב (שמותהמטופלות
מתאמניםמתחילים
בדויים) ,בת 37
בכתבה

לשניים,

אומרת

שנרשמה

אשת חינוך

גרושה ואם

כרילנסות להגשים

שני

עמוד 2

אבל עם

$TS1$בלימודי$TS1$
בלי־
יעדים:׳׳להקדיש יותר זמןלילדים ולמצוא לי
המאמנת קרמי־ביבר ,שפגשה את שותפתה
$DN2$בלימודי $DN2$פסיכודרמה ,מכירה היטב את כוחה של הקבו־
$TS1$הקבוצה$TS1$.
מודי
ליער,לפחות במה שקשור
זוגיות .אני מניחה שאגיע
מאיים .וכשמישהו אחר נחשף ,הוא גורם לך
׳׳למדתי מעבודתילאורך השניםשכולנו מכו־
$TS1$מכורים$TS1$
צה.
$DN2$הקבוצה$DN2$.
לילדים.בעניין הבחור צריך הרי גםמזל.
$DN2$מכורים$DN2$למשהו ,וכמו שהמכוריםלסמים צריכיםלהיות
רים
״אנחנו כל היום עסוקים בריצה אחרי הכסף,
להזדהותולרצות להיחשףבעצמך״.
הדיסקרטיות והאימון בקבוצה שמש־
$TS1$שמשתתפיה$TS1$
כל החיים בסביבה תומכת ,כי הסכנה מרחפת תמיד,
לעצמנו .בבוקר
והילדיםולא מוצאים זמן
הקריירה
בעניין
תתפיה
כולנו .מדוברבתהליך ארוך שדורש תחזו־
$TS1$תחזוקה$TS1$
הילדיםלבית הספר ,רצה
אני מארגנת את
$DN2$שמשתתפיה $DN2$אינם קבועים מציינת סעדה ,שבתחילת
כך בעצם
לעבודה,
דרכה של כל קבוצה נחתם במילת כבוד הסכם
קה
חוזרת הביתה בצהריים כרי לתת להםלאכול ואז
לרגע,
$DN2$תחזוקה $DN2$שוטפת .בתרבותשלנו אין מקוםלעצור
לשניים מרמת־
$TS1$מרמתגן$TS1$,
) ,נשואה ואם
סוריות .אבל תמר 35
להתחבר למה שמרגישים,
שוב
להתחזק ,ורובנו חווים
לעבודה עד אחר הצהריים ואחר כך הסעות
שהחשיפה בפני זרים ,בקבוצה שהרכב
גן,
ביומיום המון בדידות .הקונספט שלנו בא
ושיעורים וארוחתערב ,ובתשע וחצי־עשר אני כבר
$DN2$מרמתגן $DN2$,טוענת
לעזור
משתתפיה אינו קבוע ,ממש לא מטרידה אותה.
המעוניין לשפר את איכות החייםשלו ,בתוך
לכל
מתמוטטת במיטה .אין זמןלנשום ורציתי משהו רק
מהעולם המק־
$TS1$המקצועי$TS1$
המתאמנים האחרים היו
״אולי אם
מסגרת עם המשכיות".
לעצמי בכל הטירוף הזה .עשיתי מינוי לשלושה
$DN2$המקצועי $DN2$שלי הייתי מרגישה אחרת ,אבלכיוון שאנח־
$TS1$שאנחנו$TS1$
׳׳הרעיון הוא לאפשר לכל אחדלהיות
יותר׳׳.
חודשים ,אני באה פעם בשבוע והייתי רוצה
סעדה:
צועי
$DN2$שאנחנו $DN2$באים מרקעים כל כך שונים ,התחושה שלי היא
מאומן נצחי במחיר סביר,לרכושכליםלאורח חיים
נו
פסיסולוגי מעמיק יותר?
לא שקלתטיפול
בעולם ואני
פסיכולוג און אנד אוף כבר
׳׳אני נפגשת עם
בריא מבחינה רגשית,ולאמן עוד ועוד שרירים ש׳וואלה ,שיסתובבו עם המידעעליי
ולמה?׳
לי,
יכולים
אסתובב עםשלהם .מה הם
רגשיים׳׳.
לעולל
שבע שנים ,כשיש משבר עםהילדים אובעבודה,
אולי אני פשוט טיפוס כזה ,בוטחת באנשים ולא
נצחיות?
שבקבוצה יש
אבל זה נקודתי .כאן אני מרגישה
למה
המשסיות זה חשוב ,אבל למה
רואה שחורות״.
מראש? הרי אם
משהועוצמתי .אני מכירה אנשים שונים ממני ,אבל
לאלהגדיר את אורךהטיפול
הזמן

שהאנשים

מחזק׳׳.
עם רגשות דומים ,וזה מאוד

האימוןמצליח
לא?

והמצב

משתפר,

אפשר
להפסיק,

תמר

לא

מתגבשת

הקבוצה

קשוריםלחיים שלך,

באה לכאן כדילהעלות

העצמית שלהולהבין

ואת

מבינה

אז זה

פחות

את המודעות

הדפוסיםשמפעילים

את

׳׳שתינו מאומנות ומאמנות נצחיות כבר שנים.
בתהליכיםבחיים ,תמיר
הבנו שאנחנו תמיר נמצאים

מתמודדים עם עודועוד דברים .זה מצויןלהיות
בטיפול או באימון אישי ,אבל כשזה נגמר ,בשלב
למורך,להר־
$TS1$להרגלים$TS1$
הראשון את בהיי ואחר כך את חוזרת
הישנים׳׳.
ולדפומים
גלים
$DN2$להרגלים$DN2$

לכן אני מעדיפה את השיחה האינטימית ,את האימון

ההררי שקורה באחר על אחר לקראת
אפילו אם המאמן בשלב
שהסותרת הזאת ,״הדר סושר
יש מי שיגידו
תתפים
רגשי״ ,היא גימיק שיווקי חמר תוכן.
$DN2$המשתתפים$DN2$ולא איש מקצוע?
"זו לא הבעיה .ישלנושאלון שצריךלהיצמד
לא׳׳ ,מוחהקרמי־ביבר.׳׳ישהקבלה מלאה
׳׳ממש
התערטלות ,והמאמנות מסתו־
$TS1$מסתובבות$TS1$
אליו,ממילא איןאיזו
לבין חדר הכושר הגופני ואפשר
ביןהרעיוןשלנו
$DN2$מסתובבות$DN2$בינינו
בבות
ומכוונות׳׳.
לראות בהם דברים שמשלימים זה את זה .כמו
ההשתתפות
הרגילים ,גםאצלנו
בחדרי הכושר
מספרת שהגיעה לחדר הכו־
$TS1$הכושר$TS1$
המתאמנתיעל
$DN2$הכושר $DN2$כדי למצוא תחום עיסוק חדש ,שיעשה לה
שר
מבוססת עלמינוי חודשי ,מספקת מסגרת ,ואנ־
$TS1$ואנחנו$TS1$
יוכלו
$DN2$ואנחנו $DN2$מציעותלמתאמנים מכשירים שבהם
חנו
טוב .״יש משהו יותר קליל בקבוצה כזאת״ ,היא
מספרת.״העובדה שאת מקבלת פידבקים מאנשים
ולחזק את
להשתמש בעצמם,ללמוד את השפה
הדיפלומות על הקיר ,כמו
כל מפגש
שרירי הנפש .יש דמיון גם במבנה
אחריםולא מהאיש עם
לפרופורציות.
הפסיכולוג ,מכניסה אותך
אצל
נפתה בחימום ,אחר כך מגיע שלבהעלאת הדו־
$TS1$הדופק$TS1$,
את מבינה שהבעיות שלך בעצם דומות
תווכר״.
פק,
$DN2$הדופק $DN2$,אחד כך מורידים
לבעיות
שלאחרים׳׳.
אתהמינוי ,שמחירו  390שקללחודש ,ניתן
שהדר
המייסדות מציינות
ולמרות זאת,
(׳׳אנחנו לא מחזיקות
לעצור בכל שלבבלי קנם
כושר רגשי אינו טיפול קבוצתי ואינו תחליף
בכוח״) ,אם כי סעדה וקדמי־ביברממליצות לא
לטיפול
להישברלפני סיום החודש הראשון משוםשלו־
$TS1$שלוקח$TS1$
פסיכולוגי במצבים קשים ,כמו למשל
חרדה או דיכאון ,וגם לא מתאים למי שחוטפים
$DN2$שלוקח $DN2$זמן להתרגללשיטה.
קח
סוףהאימון״.

הזה הוא אחד
$TS1$המשתתפים$TS1$
המש־

שיתוק

בקבוצה .בחזונן הן

רואות

חדר

כושר

נפשי בכל שכונה .״הכל
הבעל
היחסים
מסכמת קדמי־ביבד ,״אבל
$DN2$מחשבתי $DN2$ולא דגשי״,
בתי
רינת ,בת  30רווקהבזוגיות ומורה בתיכון מהשרון,
כולנו זקוקים למקום הזה של הרחבת הרפרטואר,
של החיבורלעצמיולרגש .מקומות כאלה יאפ־
$TS1$יאפשרו$TS1$
באה כרי ללמוד לשים את עצמה במרכז ,לחשוש
מחוברים
להיעזר ,להיות
$DN2$יאפשרו $DN2$לאנשים ללמוד
שרו
פחות מעימותיםולרעת לבטא דברים שמפריעים
הלוואי שיום
ולהיות מאושרים.
רגשית ,להתפתח
לה.״הייתי באימון אישי בעבר וסביר שעור אחזור
יבוא ותחת כל עץ רענן יהיה חרר כושר רגשי,
לפעמים את רוצה לדבר בחופשיות ובקבוצה
לזה ,כי
רגיל״.
שר
אולי צמוד לכל חדר
ההיחשפות הייתה לי קשה,
זהלוקח זמן .בהתחלה
מסביבנו מא
$TS1$מחשבתי$TS1$
מחש־

