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ביתביקור

שליהגבינהאת"הזזתי
נפלאים"למקומותוהגעתי

לצמחוניתלצמחוניתהפכהלמצפה־רמון,עברהyesב־ב"כבודו"(עכשיויעקבבןאילניתהשחקנית
תזונתייםחוסריםשתשליםמבקשיםהמומחים#והסוכרהגלוטןאתמהתפריטוהעיפה

לספורטשובלהתחברהמוטיבציהאתבתוכהושתגלההחדשה,מהדיאטההנובעים
רחמניישראלסטיילינג:Iזרנגררמיצילום:Iקורןגאיה|

ומח־במאית"שחקנית,:אנימי
קו־סרטב'אינרציה',הופעתיזאית.
וב'עקרוןחגואל,עידןשבייםלנוע

דוידוף.עודדשלבבימויוההחלפה'
שבת,(ימי'כבודו'בסדרהמשחקתאלהבימים
לצלםלצלםנכנסתוביוניyesOhבערוץ,22:00

ואמאנשואה,44בת.10בערוץחדשהסדרה
אתארזנושניםחמשלפני).5(וזוהר)8(לגלי

שניםאחרילמצפה־רמוןועברנומיטלטלינו
מקאןלהקמתלהצטרףהצעהקיבלבעליבמרכז.

הפרסוםמשרדשלהדיגיטליתהשלוחה-ואלי
ידיים,בשתיאותהולקחנו-תל־אביבמקאן

מצפהעםמנהליםשאנחנוהרומןלאורבמיוחד
עצמיאתשקלתילאמ'.1.75גובהשנים.כבר

".38מכנסייםמידתאבלשנים,

שיכולתי"הלוואישלי:העבודהיום
בשששמתעוררותהאלהמהנשיםאחתלהיות

להעמידק"מ,חמישהשלבוקרריצתוהספיקו
אניאבלוחצי.ששעדומקלחתלצהרייםסיר

הילדים.לשבעלרבעןוומכשליהשעוןלא.
יוצאיםוכולנווחצי,בששלמיטהאלינומגיעים
ורבע.שבעגםלפעמיםבשבע,ממנה

וחזרות,מצילומיםחופשייהשאני"בימים
-הוריותממשימותמורכבבעיקרשליהיום

עוצרתלפעמיםהספר,לביתהילדיםאתלקחת
להכיןהביתהחזרהוהופ,חברה,עםקטןלקפה
ארוחתלחוגים,מסיעהכביסות,צהריים,ארוחת
השעהבסביבותלעניינייומתפנהמקלחות,ערב,

במיטות.שהילדיםאחריתשע,
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ימיםישמעוכה.דיהיוםלסוףמגיעה"אני

לאשאניימיםישאבלהספה,עלנרדמתשאני

אניאחרי.הרבהאוחצותלפנילישוןהולכת

יכולהאניכיבעיקרהאלה,השעותאתאוהבת

מתקשר,לאאחדאףהפרעה.בליבהןלעבוד
עללשבתיכולהואנישנתםאתנמיםהילדים
בליבשקטשליהפרויקטיםאתולקדםהמחשב

דעת.הסחות

ונ־הטלוויזיהלנוהתקלקלהשבועיים"לפני

לקחה
$TS1$ונלקחה$TS1$

$DN2$ונלקחה$DN2$.ההספקשבהםשבועייםהיואלהלתיקון
בליטוב,עשהזהלילדיםגםאדיר.היהשלי

לאבשביליוגםמצומצמים,תכניםזפזופים,

הזוההתניהתחתלחיותאוטומט,עללהיות

מדלי־ישרבערבתשעהשעהשמגיעהשברגע

קים

$TS1$מדליקים$TS1$

$DN2$מדליקים$DN2$הט־בישול.תוכניתמולונרדמיםטלוויזיה

לוויזיה

$TS1$הטלוויזיה$TS1$

$DN2$הטלוויזיה$DN2$,אותה,מלהדליקנמנעתאניאבלחזרה
כמהנראהלראות.רוצהשאנימשהוישאםאלא

יחזיק.זהזמן

ומתעוררתבמרכזשוההאניצילומים"בזמן

בחוץ.חשוךכשעדייןהמוקדמות,הבוקרבשעות

שדו־אינטנסיביים,ימיםהםהצילוםימילרוב,

רשים

$TS1$שדורשים$TS1$

$DN2$שדורשים$DN2$אניכאלהבימיםגבוהה.ריכוזרמתממני

כשצילמנושעות.שבעלפחותלישוןדואגת

עםהתראיתילאשבהםשבועותהיו׳כבודו׳את

קושיליהיהברציפות.ימיםארבעהוילדייבעלי
זהאתצלחנואבלהזה,הענייןעםגדולמאוד

בזכותם".בעיקרכולנו,

רמון,למצפההמעבר"עםשלי:התחנה

אוליהמקום,זהאוליבתזונה.השינויגםהגיע

מחשבתי,שינוישהולידהפיזיתלתזוזהקשורזה

צמחוניתשאנישניםחמשזהקשר,בליאועם

נמנעתאניהאחרוניםבחודשייםטבעוני.ובעלי

תזוזה.עודוסוכר,גלוטןמאכילת

אחותישללזכותהזוקפתאניהשינוי"את

החייםאורחאתששינהדומה,תהליךשעשתה

במיוחדגמילה,ממשזושלי.אתגםועכשיושלה

חטי־מפסטה/מורכבהיהשלישהתפריטמשום

פים/

$TS1$/חטיפים$TS1$

$DN2$/חטיפים$DN2$/הזמןשעוברככללחם.ועודלחםשוקולד

ההימנעותיורד.למתוקוהחשקמתנקההגוף

מתנות.מעטלאאיתההביאהומגלוטןמסוכר

המרגיעפיצוי,נחמה,היהאוכלהשינוילפניאם

כשהואשליהגוףאתמזינהאניהיוםהלאומי,

מאוד,חיוניתמרגישהעצבנית,פחותאנירעב.
לרגעהגעתיאםארוחה.אחריכבדהקמהלא
מפנקשוקולדקרואסוןלידלעבוריכולהשאני
הללויה.אזהחושיםאתליידגדגלאושזה

)שאניעדשיםקציצותאוכלת?כןאני"מה

אגוזיירקות,הרבהכוסמת,טעים(,טעיםמכינה,

סוכר(,)בליהקפהלידתמראבוקדו,הרבהמלך,
פי־קינואה,)בכוסמת(,ממולאיםירק,חביתת

חת.

$TS1$.פיחת$TS1$

$DN2$.פיחת$DN2$תמיד)לאמיםהרבהלשתותמשתדלת

ביום(".כוסותלשמונהלהגיעמצליחה

למכוןמנויליהיהבמרכז"כשגרתיכושר:
אימוןאחריההרגשהפעמים,כמההלכתיכושר.
לצערי.התמדתי,לאאבלטובה,מאודהייתה
אבלסי,וסטודיוופילאטים,ניסיתייוגהגם

ההתעמלותלשגרה.זהאתלהפוךהצלחתילא
משחקתכשאניהילדים,עםהיאכרגעהיחידה
אתחילהקרוביםבימיםהמשחקים.בגניאיתם

שאצליח)מקווהאישיתמאמנתעםtrxאימון

להתמיד(".

מגיללראשליהכניסהשלי"אמאטיפוח:

אזחובה.טיפוחמוצרהואפניםשקרםצעיר

בוקר,בכלבומשתמשתשאנייוםקרםלייש
בקרםלהימרחמשתדלתאיכותי.סרוםבתוספת
לאבמדבר(.הואביתיזאת)בכללפניםהגנה

לפעמיםשחור,עיפרוןלמעטביומיוםמתאפרת
מסקרה".לעצמימפרגנת

חז־)צילומים/לחוצותתקופות"היולנפש:

רות(,

$TS1$,)חזרות$TS1$

$DN2$,)חזרות$DN2$שהלחץלאיבוד,הולכתשאנישהרגשתי
מצליחהאניעוברשהזמןככלאבלאותי.מנהל

נכון,לתעדףממבט־על,הדבריםעללהסתכל

אתולראותטפל,מהעיקר,מהלעצמילמיין

המון,שלימהילדיםלומדתאנידבר.בכלהטוב
מאזטוביותרהרבהאדםבןאנישלי.המראההם

גדול.אושרליגורמיםהםלחיי,נכנסושהם

שאנידברהםוהילדיםבעליעםשבוע"סופי

שע־לגוריכולהשאניזההשבוע.כללומחכה

תיים

$TS1$שעתיים$TS1$

$DN2$שעתיים$DN2$הזה,והשקטהיפהבמקוםמתל־אביב,ורבע

אוהבתשאניבמהלעבודועדייןמהסצנה,רחוק

שהקריירהחששליהיהאםמאליו.מובןלאזה
מקומי,אתאמצאלאשאניברקס,תקבלשלי
ברגע".נעלמואלהכלמדי,שקטלישיהיה

שליהגבינהאת"הזזתיתחתונה:שורה

אמר־כבר)׳כבורר,נפלאיםלמקומותוהגעתי

תי?(".

$TS1$.")?אמרתי$TS1$

$DN2$.")?אמרתי$DN2$

המומחים?אומריםמה

וספורט,קליניתדיאטניתאריאלי,רקפת
צדק:שעריספורטלרפואתהמרכז

האולטימ־הדיאטהאחרתריםרבים"אנשים

טיבית

$TS1$האולטימטיבית$TS1$

$DN2$האולטימטיבית$DN2$,ולתפקודלבריאותשתתרוםכזועבורם
בנושאהמדעהתקדמותעםכיום,אופטימלי.

ועדמורכבהנושאכמהמביניםאנחנוהתזונה,

תפ־משמעותית.היאהבין־אישיתהשונותכמה

ריט

$TS1$תפריט$TS1$

$DN2$תפריט$DN2$ולהפך.לאחרגרועלהיותיכוללאחדשטוב
עבו־נכוןמהאישיבאופןלבחוןמומלץלפיכך

רנו

$TS1$עבורנו$TS1$

$DN2$עבורנו$DN2$אחרים.אנשיםשלאכילההרגלילאמץולא

תזונתיות,הגבלותעצמהעלגזרה"אילנית

מבחראתמצמצמותאלושהגבלותמכיווןאך

חשובתזונתיים,לחסריםלהובילועלולותהמזון

לבלשיםישמוצדקת.מסיבההחלטהלקבל

מוגבלים,הצומחמןשמקורותיוהברזל,לרמת
ול־דםבדיקותלשנהאחתלבצעמומלץולכן

בדוק

$TS1$ולבדוק$TS1$

$DN2$ולבדוק$DN2$ישנהמסוכרלהימנעותהברזל.מאגריאת

להוסיףסיבהרואהאיניאךבריאותית,הצדקה
מועילהזושדיאטההוכחהאיןמגלוטן.הימנעות
הצליאק.ממחלתסובליםשאינםלאנשים

אךמצוין,עכשיומרגישהאילנית"אמנם
הסוכר.בהורדתמקורהזוהרגשהאםהשאלה

לצ־אופייניתאילניתמתארתשאותההגמילה

ריכת

$TS1$לצריכת$TS1$

$DN2$לצריכת$DN2$מאכליםגלוטן.לצריכתבהכרחולאסוכר

תזונתיערךבעלילהיותיכוליםגלוטןבהםשיש

גרנולהקוואקר,מלאה,מחיטהלחמיםגבוה

מהם.להימנעמומלץלאמוצדקת,סיבהאיןואם

מזי־בפחמימותעשיראילניתשל"התפריט

נות,

$TS1$,מזינות$TS1$

$DN2$,מזינות$DN2$,הואאךהצומח,מןובשומןבפירותבירקות

אתשתעשירמומלץובסידן.בחלבוןמאודדל

ומוצריה,בסויהומוצריו,בחלבבביצים,התפריט
למער־שחשוביםוסידן,חלבוןלגופהלספקכדי
כות

$TS1$למערכות$TS1$
$DN2$למערכות$DN2$בגוף".רבות

הולמםבקבוצותמקצועימנהלנחום,צחי
פליים:

׳הלוואיכמומשפטיםעםשמתחילה"מי

מחו־באמתלאבמרכז׳ו׳כשגרתישיכולתי׳

ברת

$TS1$מחוברת$TS1$

$DN2$מחוברת$DN2$,אחדלשינוי.והזמןהמקוםוזהלספורט

ולי־יוםבועוסקתהכושרשתעשייתהדברים

לה

$TS1$ולילה$TS1$

$DN2$ולילה$DN2$מוטיב־שיגבירהמנגנוןאחרהחיפושהוא

ציה

$TS1$מוטיבציה$TS1$

$DN2$מוטיבציה$DN2$שלםיוםשלאחרמכיווןמתאמנים,בקרב

אנוקפדנית,עצמיתמשמעתתחתבעבודה,

והמוטי־מנטלית,מותשיםהיוםלסוףמגיעים

ופוחתת.הולכתלאימוןבציה

הבוקראתלפתוחלאילניתמציע"אני

ואיכותייעילזהדקות,30-20שלקצרבאימון

לה־הסיכוייותר.ארוכיםאימוניםכמוכמעט

תמדה

$TS1$להתמדה$TS1$

$DN2$להתמדה$DN2$אחריהטובההתחושהמשמעותית.גבוה

אימוןהסרוטונין.הורמוןבעלייתמקורההאימון
מלבדקוגניטיבייםגורמיםעלמשפיעכושר

לב־ריאה,מערכתכמוהפיזיולוגיים,השיפורים
החייםתוחלתשיפורלמחלות,סיכוןהפחתת

ואיכותם.

ית־המוחהזמןעםאךקשה,יהיה"בתחילה

רגל

$TS1$יתרגל$TS1$

$DN2$יתרגל$DN2$וההתבגרותהגילעםיותר.קליהיהוזה

מאבדיםהפיזיולוגיות,ביכולותירידהמתחילה

לחזקחשובמאודוכדומה.יורדהכוחשריר,מסת
בעי־גדולותשריריםקבוצותולתרגלהגוףאת

קר,

$TS1$,בעיקר$TS1$

$DN2$,בעיקר$DN2$וגמישות".משקלשיוויגםכמו

עור:לרפואתמומחיתאקרמן,לחביתדר
לה־טובה,עצהלהנתנהאילניתשל"אמא

שתמש

$TS1$להשתמש$TS1$

$DN2$להשתמש$DN2$מקפי־אילניתואכןלחות,בקרםקבוע
דה

$TS1$מקפידה$TS1$
$DN2$מקפידה$DN2$מעולה.וזהובסדום,לחותבקרםלהשתמש
עלהגנהקרםלמרוחמקפידהאילניתכןכמו
עוררקשלאמכיווןאבלמצוין,שזההפנים,

למ־רצויהיום,במהלךלשמשחשוףהפנים

רוח

$TS1$למרוח$TS1$

$DN2$למרוח$DN2$עלגםגבוההגנהמקדםבעלקרינהמסנן
הצוואר,כמולשמש,החשופיםהאזוריםשאר

להת־מומלץהזהבגילהידיים.וגבהזרועות

חיל

$TS1$להתחיל$TS1$

$DN2$להתחיל$DN2$פעמייםרטיןהמכילבקרםלהשתמש

הפניםאתבערבלשטוףובנוסףבלילהבשבוע

עדין".פניםבסבון

ומנהלתקבוצותמנחתמאמנת,אל,חיצביה
מעגלים:מרכז

יוצאבאופןמאוזניםחייםיש"לאילנית

אתלהכילמצליחשלהבאישיותמשהודופן.

במשחק,קריירהחייאחדמצדומהכל.הכל
תל־אביב,בלבאנרגיות,המוןהמצריךדבר
מאוד.גבוההבתובענותהפסקהללאבעשייה

מעו־ממזוןונקייםפסטורלייםחייםשני,מצד

בד,

$TS1$,מעובד$TS1$

$DN2$,מעובד$DN2$מעטיםורגועים.פשוטיםלטבע,קרובים

איזון.שלכזהבסוגלחיותשיכוליםהאדםבני

שחורשהןבחירותאוהביםאנחנוכללבדרך

לעיכוללנוקלותיותרכאלהבחירותלבן,או
לח־פעםבכללהסתגלצריכיםלאואנורגשי

וויה

$TS1$לחוויה$TS1$

$DN2$לחוויה$DN2$.שונה

טובלהעשהלמצפה־רמוןשהמעבר"ניכר

שקט,להלייצרהצליחהואבחינות.מהרבה

אתלמלאגםוכנראהפרספקטיבה,איזון,

לעבודתומוכנהמלאהאותהולשלוחהנפש
דורשיםשכאלהמעבריםבתל־אביב.המשחק

ולהיפתחלהסתגלומוכנותרוחאורךאומץ,

אילניתכלל.מבדרךשונהשהיאחייםלצורת

איתו.הביאשהואמהואתהמעבראתצלחה

שה־למקומותוצומחתמתפתחתשהיאנראה

ציבה

$TS1$שהציבה$TS1$

$DN2$שהציבה$DN2$שמ־המסלולעלעלתהושהיאלעצמה

תאים

$TS1$שמתאים$TS1$

$DN2$שמתאים$DN2$ולמשפחתה".לה

gayakoren@gmail.com
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