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 הקדמה

בין  התפיסתי פערהפרדוקס שהטרידו אותי היה העיקריים אחד הנושאים מדריך פסיכומטרי, כעבדתי כאשר 

סיכויי ההצלחה של לפיכך גם על איכות ההדרכה ו , פער שהשליך באופן ישיר עלהמדריכים לבין התלמידים

על מנת  ח ושכלול שיטות פיתרוןכל מכון הכנה לפסיכומטרי מעסיק צוות הדרכה שעומל על פיתו .התלמידים

שיטות אלו אמורות לאפשר לפתור שאלות בבחינה . ת עבור התלמידיםשיהיו כמה שיותר קלות ליישום וברורו

 בכיתה לתלמידים.  מועברותכך הם , ורית בצורה המהירה והיעילה ביותרהפסיכומט

את השיטות הם מדריכים ומדריכות שקיבלו ציון קרוב ומלמד מי שמפתח ש העובדה - הפרדוקס זהו לב

ומהי דרך הפיתרון  אליההם מסתכלים על שאלה ומיד ברור להם איך לגשת . הפסיכומטרית למושלם בבחינה

, עביר הלאההגיעו לפיתרון ל'שיטה' שאותה יוכלו לה הםאו אז, הם מנסים לתרגם את האופן שבו המועדפת. 

 .כך שגם התלמידים יוכלו לפתור את השאלות בהצלחה

. יש אינם מדריכי פסיכומטרימי שאמור להשתמש בשיטה, התלמידים, א שיה הבעיה? ובכן, לאנשמע הגיוני, 

כאשר אותו  וטין על השאלות.וצורת הסתכלות שונה לחל להם סט שונה לחלוטין של יכולות, חוזקות וחולשות,

מדריך מפתח שיטה שלתפיסתו תאפשר פיתרון מהיר וקל של השאלה, הוא בכלל לא רואה את עשרות 

  עשוי להיתקע בהם בדרך. חלשהשלבים שבהם התלמיד ה

אבל תמיד  –בקורסי ההדרכה של המכונים האלו מדברים הרבה על 'לראות את השאלה מעיני התלמיד' 

את ההבנה מה  אינטליגנטיים-סופרהאם אפשר להקנות למדריכים  שאלתי את עצמי האם זה בכלל אפשרי.

כשהוא נתקע בפיתרון שאלה, ובעיקר  הוא מרגיששלו, איך  האתגרים, מהם התלמיד המתקשהבאמת מרגיש 

 איך עוזרים לו להתמודד בצורה הטובה ביותר.

 ים העצומיםפערב בא לידי ביטויכאשר הפעם הוא בעיסוקי כמאמן כושר, כיום י גם מלווה אות דומה פרדוקס

לעתים  פערים פיזיים, פערים תפיסתיים ופערים רגשיים. -מאמני כושר לבין מתאמנים עם עודף משקל בין 

הפעילות חוויית חווים את עצמם  הםהאופן שבו נדמה שמאמנים רבים מפספסים את העובדה הבסיסית ש

 מתאמנים עם עודף משקל.  בדיוק החווייה אותהאת הגופנית שונה בצורה מהותית מהאופן שבו חווים 

שלו. הגוף שלו הוא כלי העבודה שלו, מקור  המחייה הטבעית בסביבתככל הנראה מדובר  ,עבור המאמן

חוויות בחוויות חיוביות,  תחום עיסוק שהוא הגיע אליו מאחר שנקשר עבורוב גאוותו ופרנסתו. כנראה שמדובר

עם מתאמן אצל  לעומת זאת,של הצלחה, של הערכה והערצה מהסביבה, של סיפוק אישי והגשמה עצמית. 

מדובר בסביבה שהוא מרגיש בה נטע זר. לא שייך, לא מוגן, חשוף  המצב הוא בדיוק הפוך!עודף משקל 

 , סטיגמהשל חוסר הצלחה, של ביקורתלחוויות שליליות  . במרבית המקרים פעילות גופנית מקושרתופגיע

 ודימוי עצמי נמוך. ומשוב שלילי מהסביבה, של תחושות כישלון 

, הרחוק ביותר מסביבה תומכת שניתן להעלות על דווקא במקום כזההאבסורד מתעצם נוכח העובדה ש

פרדוקס, כבר  .בריא ופעיל התמודד עם אתגרים משמעותיים בדרכו לאורח חייםל מהמתאמןמצופה  הדעת,

 אמרתי?

"זה מאוד מרתיע. אתה עושה משהו שגורם לגוף שלך לזוז בכל מיני דרכים שהן לא אטרקטיביות במיוחד, 

 iואתה מרגיש כאילו כולם מסתכלים עליך..."



, מנות לרמוסלא פספסה את ההזד טראש האמריקאית-תעשיית הבידורכמו כל סוגיה אנושית רגישה ועדינה, 

. בתוכנית ששודרה לפני מספר חודשים ולכתוש גם סוגיה זו, ומהשאריות לייצר תוכנית ריאליטי רוש, לטחוןלג

מספר מאמני כושר מפורסמים וחטובים לזנוח את אורח החיים  נתבקשו Fit to Fat to Fit הקליט בשםבארה"ב 

 ,לאחר מכן. םמשקלקילוגרמים לעשרות  להוסיףיבי שלהם ולאמץ הרגלי אכילה הרסניים במטרה רטהספו

 להתחיל ביחד תהליך ירידה במשקל 'בגובה העיניים'.עודף משקל במטרה עם  המאמנים למשתתפיםצוותו 

כי מטרת העלייה במשקל של המאמנים הייתה לגרום להם  בקול נרגש מסביר הקרייןבפרומואים לתוכנית 

ברם, מאחורי הקלעים מדובר בדבר הרחוק  .שלהם לחוש אמפתיה רבה יותר כלפי הלקוחות בעודף משקל

 ביותר מאמפתיה שניתן להעלות על הדעת.

זור כדי לע החטובועל גופו המושלם וויתר על אורח חייו מעשה אצילי בכך ששעשה  מוצג כמיהמאמן/מאמנת 

. המסר הסמוי באמירה זו הוא שגם מתוך בחירהלכל אותם אומללים בעודף משקל. הוא עלה במשקל 

בחירה בחוסר תנועה, בחירה בחירה בעצלות,  – שלהם מבחירהכתוצאה  שמנים הם המתאמנים השמנים

תוכניות ריאליטי( רק מחזקת כמצופה מבחוסר שליטה עצמית. במקום לתת מקום לקבלה ולהכלה, התוכנית )

 את הסטיגמה הקיימת. 

 ם התפיסתיים העצומים בין מאמניםיניתן ללמוד כמה דברים על הפער ראיונות עם משתתפי הסידרהמ ברם,

כך לדוגמה  שאמורים להיות אנשי המקצוע המובילים בתחומם, לבין קהל היעד שאיתו הם אמורים לעבוד.

אחת המאמנות שעלו במשקל כיצד הרגישה לאור התגובות להן זכתה מלקוחות אחרים שלה בזמן סיפרה 

 תהליך העלייה במשקל: 

 קיצונית. הרגשתי שאנשים מתייחסים אלי כאילו חליתי באיזושהי מחלה סופנית"."זה היה לא נוח בצורה 

 מאמן אחר סיפר שהניסוי פגע משמעותית בחיים החברתיים שלו: 

אפילו "לא היה לי חשק לצאת לדייטים עם הגוף הזה. הרגשתי כאילו נשים נרתעות ממני, ואני לא חושב שהן 

 .תייחסים אליך באופן שונה כשאתה עולה במשקל"הרגישו בזה בעצמן. אין ספק שאנשים מ

הכותרת של הכתבה ממנה לקוחים הציטוטים מייצגת בצורה הטובה ביותר את הסטיגמה הקיימת בציבור 

 - או במילים אחרות ".Personal Trainer got so fat she lost her boyfriend" -כנגד אנשים הסובלים מעודף משקל 

 שמעליו אי אפשר יותר להחזיק בזוגיות נורמלית. משקלעודף יש רף מסוים של 

עודף מ הסובלכל אדם ו לא מוכרות ומוזרות למאמנים, בעוד שלהתחושות האלו היכמעט בלתי נתפס ש

כי  בלתי נתפס. ומלוות אותו במחשבותיו וברגשותיו לכל מקום ן חלק משגרת יומומשקל, סביר להניח שה

כאשר אתה לא מבין בכלל את המטענים הרגשיים שהוא מביא איתו  קשה עד בלתי אפשרי לסייע למישהו

בלתי נתפס, כי הפערים האלו עולים  כמעט. אבל רק לטיפול )ואימון גופני הוא ללא צל של ספק סוג של טיפול(

התחושה שלא  –בעודף משקל בפעילות גופנית סדירה בקנה אחד עם אחוזי ההתמדה הנמוכים של מתאמנים 

מכשילה לעתים את שיש פער בלתי ניתן לגישור בינך לבין איש המקצוע שאמור לסייע לך,  מבינים אותך,

  התהליך עוד לפני שהתחיל.

. יש להשקיע ראשית יש להכיר בוובכן,  לעשות כדי לגשר על הפער הזה?יכולים מאמנים אנחנו כאז מה 

צריך להניח בצד אקסיומות להבין כיצד נראה העולם הזה מהעבר השני של האימון.  מאמץ וזמן בניסיון



ומחשבות אוטומטיות שמלוות את העוסקים בתחום בנוגע למתאמנים עם עודף משקל, ולנסות באמת לראות 

 אותם, כדי שנוכל באמת לעזור להם. 

של הבנה עם מה אחרות ורמות ים יכול להגיד ששנה של לימודי 'שפת האכילה' פתחה לי עולמות חדשאני 

. אז אולי לא כל מאמן יכול מתמודדים מתאמנים בעודף משקל, ללא כל קשר למאמץ הפיזי הכרוך באימון עצמו

ולראות את  פתוח את הראש, האוזניים, והלב,לנסות אפשר ל בהחלטלקחת שנה כזו )או אולי כן?( אבל 

 ברים ללא שיפוטיות, פשוט כפי שהם.הד

“Those who judge will never understand, and those who understand will never judge” 



 ?כיצד אנשים עם עודף משקל חווים פעילות גופנית

פעילות גופנית הינה מקום של חוזק. הם טובים בזה. הם אוהבים את זה. הם  מאמני הכושרעבור מרבית 

בכך, חוויית הפעילות הגופנית ועל המראה החיצוני שלהם.  מקבלים משוב חיובי מהסביבה על הישגיהם

אבל את זה המאמנים המתקבעת היא חוויה חיובית, שמוליכה לעלייה במוטיבציה להמשיך ולעסוק בה. 

ה שהם צריכים לשאול את עצמם היא כיצד אותה פעילות נחווית על ידי מתאמנים בעודף מכירים. השאל

 משקל. מה מביא אותם לפעילות? ומה מרחיק אותם ממנה?

זיהו במחקר איכותני שבו בוצעו ראיונות עם אנשים בעודף במשקל בנוגע לחוויות הפעילות הגופנית שלהם 

 : הגנה, לחץ והנאה.iלות הגופניתגורמים מניעים לביצוע הפעימספר  החוקרים

 פעילות גופנית כגורם מגן

וחשוב מכל, ראשית, דיווחו שהם בוחרים לעסוק בפעילות גופנית כדי שתגן עליהם.  המשתתפיםמרבית 

פקודית לא הייתה יעד היכולת התחשוב לציין ש. אובדן יכולת תפקודיתפני הפעילות הגופנית נתפסה כמגינה מ

כך למשל ציינו חלק מהמשתתפים שחשוב להם להיות מסוגלים בפני עצמה, אלא רק אמצעי למטרה אחרת. 

 המטרה שלהם הייתה לשחק עם הילדים, לא לרוץ.  -כדי שיוכלו לשחק עם הילדים שלהם לרוץ 

מגנה ם מרגישים שהיא כי הדיווחו חלק גדול מהמשתתפים כי הם בוחרים לעסוק בפעילות גופנית בנוסף, 

 פנית כאמצעי לשריפת קלוריות וככלי שמאפשרציינו את הפעילות הגואלו פני השמנה. משתתפים עליהם מ

 להם לרדת במשקל או לשמור על משקל קיים על ידי שליטה במאזן הקלורי. 

המשייכת  ,מפני סטיגמה של החברה שסביבם הפעילות הגופנית נתפסה כמגינה על המשתתפיםלבסוף, 

בכך שהם מבצעים משקל העודף )עצלנות, וויתור עצמי, גרגרנות וכיו"ב(. אנשים עם לשליליות תכונות אופי 

פעילות גופנית, הרגישו המשתתפים כי הם מצליחים להגן על עצמם באופן חלקי מהחברה שתופסת אותם 

עושה משהו כדי כ ידי הסביבהנתפס על  הואבחדר כושר,  נמצאבעודף משקל  אדםבצורה כזו. כלומר, אם 

יעורר פחות סטיגמה של חולשה ועצלנות מאשר האופן שבו הוא נתפס כאשר הוא , ולכן אולי עצמו'לתקן' את 

 .בגלידריה

 לביצוע פעילות גופנית לחץ

לקראת . לחץ לעמוד במטרות וביעדים המחקרלחץ היה גורם מניע נוסף שצוין על ידי חלק גדול ממשתתפי 

ברף קלורי מסוים, לרוץ מרחק מסוים או להרים משקל  עמידהאובדן משקל מסוים,  –נכסף  איזשהו יעד

מהצורך ועל מעבר , שתתפים דיווחו על שינוי בתפקידו של הלחץ כגורם מניע לאורך הזמןמספר מ ספציפי.

 בפעילות בצורה מודעת וקשובה: בוחריםלמצב שבו הם ומוגדרת מראש להתאמן בצורה מסוימת 

 Yמרחק או להרים  X"כיום אני פשוט מרגישה שאני רוצה לצאת להליכה, בעוד שבעבר הייתי צריכה לרוץ 

 משקל, צריכה וצריכה וצריכה... היום אני פשוט בוחרת".

 הנאה ושליטה במיומנויות

המשתתפים דיווחו על גורמים מניעים כגון הנאה, אינטראקציה חברתית חיובית ותחושת הישג. אצל חלק 

מהמשתתפים היו גורמים אלו תופעות לוואי של הפעילות, בעוד שאצל אחרים הם היו מטרות בפני עצמם. יחד 



של הפעילות. כך  ניכר מתח מתמשך בין גורם ההנאה לבין הצורך לעמוד בסטנדרטים מסוימיםעם זאת, 

 לדוגמה אם לא הצלחתי לעמוד בקצב של הקבוצה באימון, היכולת ליהנות נפגמת.

, כאשר לבין פירמידת הצרכים של מאסלאו הגורמים המניעים שנמצאו במחקרבין מעניינת  למצוא הקבלהניתן 

עצמית ולתחושת משויך להערכה  הלחץנמצאים בבסיס הפירמידה )ביטחון ותחושת ביטחון(,  ההגנהרמי גו

 :משויכות להגשמה העצמית בקצה הפירמידה ההנאה והשליטה במיומנויותהשתייכות, ותחושת 

 

 ניתן לטעון כישבבסיסה, פירמידה מבלי שענינו על הצרכים מאסלאו לא ניתן להתקדם במעלה ה מאחר ועל פי

מפעילות גופנית )הגשמה עצמית( עד שיחושו בטוחים מפני ה'סכנות'  בעודף משקל לא יוכלו להנות מתאמנים

( וקבלה שבהשמנה )ביטחון אישי( וימצאו עצמם בסביבה מכילה ומחזקת שתומכת בפעילות שלהם )שייכות

יש ליצור אווירה שבה המתאמן חווה לפיכך,  לחץ לעמוד בקריטריונים או סטנדרטים מסוימים. מבלי שיחושו

גופנית כחוויה חיובית בפני עצמה. לא כיעד או מטרה שחייבים לעמוד בה ולסמן עליה וי, אלא את הפעילות ה

 .iiכמשהו שהוא נהנה ממנו, גורם לו סיפוק, הנאה ותחושת ערך עצמי גבוהה

ה תמצא שהגשמה עצמית היוגורמים מניעים לפעילות גופנית בבני נוער  שבדקמחקר השערה זו מגובה ב

, אולם לא בקרב בני נוער בעודף משקל, שם נושאים הקשורים בקרב כלל בני הנוער הגורם המניע המוביל

 .iiiבמשקל הגוף ודימוי גוף היו המובילים

גורמים נוספים שעשויים להגביר או  בחשיבותם של חשוב להכיר, שצוינו לעיל מעבר לגורמי ההנעה המרכזיים

 בפעילות גופנית:של מתאמנים בעודף משקל לעסוק להוריד את המוטיבציה 

 הסביבה

בפרט, בעודף משקל בכלל, ומתאמנים סביבת הפעילות משחקת תפקיד חשוב במוטיבציה של מתאמנים 

לעסוק בפעילות גופנית. עבור מתאמנים רבים בעודף משקל, חוויות שליליות קודמות הקשורות בפעילות 



ם מדובר בחוויות בשיעורי חינוך גופני שמרחיק אותם מלנסות שוב. בין א משמעותימעכב גופנית הינן גורם 

בבתי ספר או בפעילויות אחרות, אנשים לא אוהבים לחוש תחושת כישלון וחוסר ערך עצמי, ועל כן סביר 

להניח שאם חוו תחושה זו בעבר בהקשר של פעילות גופנית, יהיה להם מאוד קשה לשוב לאותה סיטואציה. 

 ואפליה תגרום להם להדיר את רגליהם מסביבת הפעילות:  סביבה המאופיינת בביקורת שלילית, סטיגמה

"עם התגובות של הילדים שצוחקים עליי קל לי יותר להתמודד. הרבה יותר קשה לי עם כל המבוגרים שלא 

. ללכת לשחות בלי להרגיש שכולם ..ללכת לשחות אני רק רוצהאומרים כלום ופשוט עומדים ובוהים בי. 

שעוצר אותי. לא שאני לא יכול לעשות את זה, אלא שאני לא רוצה לעמוד שם בכניסה מסתכלים עליי. זה מה 

 לבריכה ולהרגיש שכולם מסתכלים עליי"

, לשים קצת מוזיקה ולעבוד לבד. אני יותר מדי מודעת לעצמי מכדי ללכת למכון בבית"אני מעדיפה להתאמן 

 הכושר עם כל הנשים הרזות והקטנות שיש שם"

בת הפעילות הגופנית הינה מטבעה חשופה יותר ופגיעה יותר מבחינת מתאמנים בעודף יש לזכור שסבי

ומאושרים  חזקים יותרסביבם שתמיד נראים רזים יותר, ש, התנועות המסורבלות, המתאמנים משקל. הלבו

 , כל אלו מעצימים את הקשיים שעימם הם מתמודדים בחיי היום יום. יותר

יותר קל להתחבא בעת שהוא יושב מאחורי שולחן, נוסע באוטו או צופה לאדם הסובל מעודף משקל הרבה 

בסרט. פעילות גופנית, לעומת זאת, מעמידה אותו במרכז העניינים ושמה זרקור על הצדדים הפחות חזקים 

שלו. בנקודה פגיעה זו, חשיבותו של המאמן או המורה להגן עליו הינה קריטית. עובדה זו מקבלת משנה תוקף 

ריבוי מקרים שבהם ההצקות או האפלייה מגיעות מהמאמן/מורה בעצמו. במחקר שנערך בקרב ילדים  על רקע

מהם שהיו קורבן להצקות ועלבונות על רקע משקלם במהלך פעילות גופנית,  51%עם עודף משקל דיווחו 

 .iiמתוכם מדווחים שההצקות הגיעו מהמאמן/מורה בעצמו שלישכאשר 

הינה מקור תמיכה משמעותי למתאמנים בכלל ולמתאמנים בעודף משקל בפרט. גם קבוצת המתאמנים עצמה 

יצירת קשרים חברתיים חדשים והרחבת רשת התמיכה החברתית הינה משמעותית במיוחד למתאמנים 

הסובלים מעודף משקל, משום שעקב הסטיגמה החברתית פעמים רבות הם נתקלים בקשיים גם בתחום זה. 

 יסת העצמי של המתאמנים ואת רווחתם הכללית.קשרים אלו משפרים את תפ

תחושת קבלה, השתייכות והיעדר שיפוטיות מצד הגורמים לסיכום השפעת הסביבה, חשוב להבין ש

המקצועיים ושאר המתאמנים הם בעלי השפעה מכרעת על המוטיבציה של מתאמנים בעלי עודף משקל 

 ן:להשתתף בפעילות, כפי שניתן ללמוד משתי הדוגמאות שלהל

"הייתי בטיול שבו הקבוצה שלי השאירה אותי באמצע טיפוס על הר בגלל שלא עמדתי בקצב שלהם. הם אמרו 

שאני יכולה לשבת שם ולחכות עד שהם יגיעו למעלה ויחזרו, או שאני יכולה פשוט לרדת למטה כבר עכשיו. 

 בכל מקרה הם לא התכוונו לחכות לי יותר".

 ולעומת זאת:

הכושר היה כל כך ממוקד בבריאות כך שזה עזר לי להשתנות, ללמוד ולהבין שאני יכולה להיות "הצוות במכון 

 בריאה במשקל הזה במקום לשנות את המשקל כדי להיות בריאה".



העובדה שמתאמנים רבים עם עודף משקל נשארים ומתמידים בפעילות גופנית למרות חוויות שליליות כדוגמת 

י יותר מכל את הסבל שהם חווים כתוצאה מהסטיגמה של החברה כלפיהם, זו שתוארה לעיל ממחישה אול

וכמה הם מוכנים לסבול כדי לנסות ולהגן על עצמם מפניה. תחת זאת, יש גבול לכמה אנשים מסוגלים לספוג 

 .היו גורם מוטיבציה יעיל לאורך זמן, איש לא היה סובל מהשמנה םאם רגשות אשולהתמיד. 

 תוכנית האימונים

ציינו הילדים  ,תוכנית לעידוד פעילות גופניתובדק את השפעותיה של ר שנערך בילדים עם עודף משקל במחק

כי מגוון הפעילויות וההדגשה של מטרות והישגים אישיים ולא קבוצתיים הייתה מועדפת עליהם, ככל הנראה 

ציח את הסטיגמה עקב העובדה שבמשימות קבוצתיות החשש שלהם להכשיל את חבריהם לקבוצה )ובכך להנ

 .iiעליהם בתור השמן שלא טוב בספורט( הפך את הלחץ לגדול מדי ומנע מהם ליהנות מהפעילות

אותו מחקר הראה שככל שהשתתפות הילדים עלתה, כך עלה גם הביטחון שלהם בעצמם וביכולותיהם 

עילות עצמה וגם הגופניות. עם התקדמות התוכנית הם דיווחו שהם מרגישים מהירים וחזקים יותר, גם בפ

 בסביבות פעילות גופנית אחרות כגון משחק עם חברים או שיעורי חינוך גופני בבית הספר.

"אני מגלה שאני חזק והביטחון הספורטיבי שלי משתפר. בפעם הראשונה שבאתי הייתי ממש חסר ביטחון, 

 אבל ככל שבאתי יותר פעמים, כך עלה הביטחון שלי".

שיפור ב'ביטחון הספורטיבי' מקרין אוטומטית על שיפור תפיסת העצמי, הערך העצמי והמסוגלות חשוב לציין ש

שבו המתאמן נהנה מהפעילויות,  מעגל של הצלחה –כך, מעגל חדש וקסום נוצר וגם בתחומים אחרים. 

ר הוא נהנה מהשיפור, וחוז ובכך ממשיך להשתפר. כעת מאחר שהוא נהנה מהן הוא מתמיד בהן יותר,ו

 חלילה.

 "אני עושה יותר פעילות כאן, ויותר פעילות עם אמא שלי בבית, וכל המשפחה הולכת לטיול עם הכלב כל יום"

 "ואת מרגישה יותר בכושר"?

 "כן, וגם שמחה יותר"

ניכר כי הסבירות להשתתף ולהתמיד בפעילות גופנית עולה כאשר המתאמנים עוסקים בפעילות שהם נהנים 

כרוכה בהערכת היכולות העצמיות של המתאמן )כלומר, על הפעילות להיות בהלימה עם ממנה, ושהנאה זו 

יכולותיו של המתאמן, לא קשה מדי ולא קלה מדי(. בנוסף, ניכרת העדפה לפעילויות שלא מחייבות תחרות עם 

 אחרים, ושמוצעת בהן בחירה בין מספר אפשרויות לפי העדפת המתאמן.

 המאמן

מהמאמן/מורה/מדריך. התנהגות המאמן משפיעה על  המתאמן א היחס שלו זוכהנוסף הומשמעותי גורם 

להעלאת )או הורדת(  האופן שבו המתאמן מרגיש בזמן הפעילות, ומספקת משוב מיידי שתורם רבות

 להתמיד בפעילות, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך.המוטיבציה 

סיכויי ההתמדה של מתאמנים בעודף משקל בתוכנית נמצא כי ליווי צמוד של מאמן העלה משמעותית את 

 של הלקוחחשוב להבין שסיכויי ההצלחה  שימור לקוחות,. כך, מעבר לאינטרס הכלכלי של ivגופנית תפעילו

לשמר את ההישגים יורדים דראסטית כשהוא בוחר לוותר על הליווי המקצועי. עובדה זו צריכה לקבל ביטוי 

מן להיות מסוגל לייצר קשר כנה וארוך טווח עם המתאמן, מתוך הבנה שזו ראשית, על המא –בשני מובנים 



הדרך הטובה ביותר להעלות את סיכויי ההצלחה. שנית, על המאמן לתאם ציפיות עם המתאמן לגבי 'כמה זמן 

 .והשלכותיה לשני הצדדיםזה ייקח', והבנה מקדימה של המחויבות ההדדית, משכה 

 הגוף

י פרקים, בעודף משקל, הגוף עצמו מהווה חסם להשתתפות בפעילות הגופנית. כאב עבור חלק מהמתאמנים

תוארו על ידי  קוצר נשימה וקשיים לשלוט קואורדינטיבית בגוף הנושא עליו משקל גדול מכפי שנועד לשאת,

ה זו קשורה באופן סוגי .vאנשים הסובלים מעודף משקל כסיבות שמקשות עליהם להשתתף בפעילות גופנית

 הידע. –שיר לגורם הבא י

 הידע

מתאמנים בעודף משקל מדווחים על פערי ידע שמונעים מהם לעסוק בפעילות גופנית, משום שהם לא יודעים 

 . viאיך לבחור פעילות שלא תגרום להם לכאבים או שתתאים לרמת היכולת שלהם

 עזרה"."אני לא מצליחה למצוא תרגיל שלא יגרום לי לכאבים קשים. אני בהחלט צריכה 

השגת שם למתאמן יכולות הע, כיצד להתאים את תוכנית האימונים לבנקודה זו תפקידו של המאמן הוא מכרי

 תוצאות מיטביות תוך צמצום כאבים, חוסר הצלחה והפחתה בדימוי הגופני העצמי )הנמוך ממילא(.

כל מתאמן  .ןמורכב ומגווהיא נושא בקרב מתאמנים בעודף משקל ניכר כי המוטיבציה לאימון גופני לסיכום, 

כמאמנים, חלק גדול  הוא בעל מכלול ייחודי של גורמים המשפיעים על המוטיבציה שלו לחיוב ולשלילה.

והגורמים המניעים אותו. כך, אנחנו יכולים לדעת איך , אבחון והבנה של כל מתאמן זיהוימהעבודה שלנו הוא 

 ההשתתפות, ההתמדה והעמידה במטרות.העלאת שיעורי ללחוץ על הכפתורים הנכונים לשם 

 אבל... מה בעצם המטרות שלנו?



 



Fit vs. Fat 

גיע לאיש מקצוע בתחום הכושר הגופני, המטרה המרכזית שתוגדר מפעמים רבות כשאדם בעודף משקל 

לטת היא שבריאות = לתוכנית היא ירידה במשקל, כי זה מה שיגרום להם להיות בריאים יותר. האקסיומה הש

 רזון, ואנשים בעודף משקל נתקלים שוב ושוב בחומה הבצורה הזו שבה 'עד שלא אהיה רזה לא אהיה בריא'. 

לירידה במשקל )בין אם באמצעות דיאטות, באמצעות פעילות גופנית או  תכניותאולם, חוסר היעילות של 

-הרה הזו. סקירה של הדיאטות המסורתיות במעמידה בספק את נכונות ההצ viiשילוב של השניים( לאורך זמן

רובן ככולן ו ,מסוכנות לבריאותכ נמצאותחלקן רובן יוצאות וחוזרות מהאופנה,  השנים האחרונות מראה כי 40

מאחר שרובנו רוצים לחיות חיים ארוכים ומאושרים ים. שנ 3-5-לא מצליחות לשמר ירידה במשקל מעבר ל

 מעבר לפרק זמן מוגבל זה, ייתכן ויש לשקול את נכונות הפרדיגמה הזו. 

ירידה במשקל כמטרה המרכזית של פעילות גופנית מהווה חרב פיפיות כאשר המתאמנים לא עומדים  קביעת

ביעדי הירידה במשקל, מחליטים לוותר על הפעילות הגופנית 'כי היא לא עובדת', ואז מפסידים את כל 

 היתרונות הפיזיולוגיים והפסיכולוגיים שהיא מציעה, ונשארים קרחים מכאן ומכאן.

. המיקוד viiiשאנשים רבים מתקשים בשמירה על משקל גוף 'תקין' גורמת להם להתייאש ולהרים ידייםהעובדה 

עמידה ביעד הנכסף של ירידה במשקל מסיט את תשומת הלב מכך שעל הדרך אנחנו מפספסים גם בבכישלון 

ומנים, רמות על מדדים פיזיולוגיים )לחץ דם, פרופיל ש פעילות גופניתאת ההשפעות החיוביות האחרות של 

עיסוק אובססיבי במשקל ובמראה( והשפעות פסיכולוגיות הפחתה ב, חופש תנועהסוכר(, אורח חיים בריא )

 .ix)דימוי עצמי, מצב רוח, דימוי גוף(

"לוקח כל כך הרבה זמן לראות תוצאות, אז אתה מוותר לפני שהתוצאות מגיעות. עשיתי כל מה שאני יכולה 

 וחזרתי לאכול כמו בהמה". קרה כלום, אז שכחתי מזהקל ועדיין לא כדי לרדת במש

 x"כדי לשרוף המון קלוריות אצטרך להתאמן המון זמן, ואז לא יהיה לי כוח לעשות דברים אחרים"

"קשה לי לדבוק במטרות של ירידה במשקל, כי אם אני לא עומדת בהן אני נהיית מדוכאת ומאבדת מוטיבציה 

 ל אני מתחילה לשאול את עצמי אם זה שווה את זה".ומפסיקה להתאמן. כשלא רואים הבד

יתרה מכך, לעתים מתאמנים בעודף משקל חשים שעד שלא יורידו במשקל, לא יוכלו להתחיל להתאמן 

'ברצינות'. חשיבה זו מנציחה עצמה במעגל מתמשך של 'נתחיל אחרי החגים' שבו ההשתתפות בפעילות 

 שכיחה יותר בקרב נשים מאשר בקרב גברים.תפיסה זו . vהגופנית רק הולכת ומתרחקת

 ."אם ארד במשקל זה יהיה קל יותר. אני אוכל לעשות יותר דברים שהיום אני לא יכול לעשות"

ממצאים אלו חוזרים במחקרים נוספים, בהם הירידה במשקל היא הגורם המניע המוביל אנשים בעודף משקל 

, ברגע שהירידה במשקל בתחילת התוכניתת במשקל כך, גם אם מצליחים לרד. viלהשתתף באימון גופני

 פורחת לה גם המוטיבציה, ואנחנו חוזרים לנקודת ההתחלה. נבלמת

גם ללא ירידה לשפר מדדים בריאותיים  השני, גל חדש של מחקרים מראה כי פעילות גופנית יכולהמן העבר 

עיקרי משקל, הוא הגורם ירידה ולא כושר גופני, שיפור במחקרים מראים כי ה. יתרה מכך, משמעותית במשקל



ה. לפיכך, נראה כי המטרה הנכונה יותר עבור אנשים בעודף משקל תלהפחתה בתחלואה ותמו שנמצא קשור

  .v(FATNESS( ולא ירידה בהשמנה )FITNESSהיא שיפור בכושר הגופני )

כגון לחץ דם, פרופיל שומנים בדם ורגישות  בריאותיים פיזיולוגייםשורת מחקרים מראה כי שיפור במדדים 

השינוי דווקא כפי שמקובל לחשוב, בעוד ש BMI-לאינסולין אינם קשורים בצורה חזקה כל כך למשקל גוף ו

  .ixההתנהגותי הוא הגורם המשמעותי יותר בהשוואה לשינוי המשקל

ידום פיהן התמקדות בק על xiממצאים אלו עולים בקנה אחד עם תפיסות מעולם הפסיכולוגיה החיובית

התמקדות בקידום בר השגה של כושר גופני( מוביל לתוצאות חיוביות יותר בהשוואה החוזקות של האדם )

נסיונות חוזרים ונשנים להילחם בגוף ולרדת במשקל(. ואכן, שיעורי תי נגמר בנקודות חולשה )למאבק בל

 .xii,xiiiהוכח כגבוה יותר שמטרתן אינה ירידה במשקל תגופני פעילותההתמדה בתוכניות 

השאיפה צריכה להיות שילוב פעילות גופנית כחלק משגרת היום יום, תוך התמקדות בדפוסי נראה כי , אם כך

להגיע לרף מסוים של פעילות או מוצאים מהנים. במקום לרדת במשקל,  מתאמניםלות שהתנועה ופעי

 נמצא כקשורדימוי העצמי. אורח חיים פעיל ההרווחה האישית ו המטרה צריכה להיות שיפוראינטנסיביות, 

 וגיים, ללא כל קשר לירידה במשקל. למגוון רחב של יתרונות פיזיולוגיים ופסיכול

פעילות גופנית צריכים להיות זמינים ונגישים לכל האנשים, בכל משקל ובכל גיל, ב הטמוניםההנאה והיתרונות 

באולינג, הליכה, שחיה, משחקי כדור, הרמת משקולות, , אפילו אם היא לא גורמת להם לאבד גרם אחד. ריקוד

אירובי או יוגה. כל אחד יכול להנות מהתחושות החיוביות שמופיעות בזמן הפעילות הגופנית ואחריה. פעילות 

 בכמה צעדים עשיתי וכמה קלוריות שרפתי. שמתמקדתגופנית לשם הנאה ורווחה תהיה יעילה יותר מפעילות 

לבין גופם, איתו הם  מתאמנים בעודף משקללשמש גשר בין אף נוך באמצעות הגוף יכולים חינוך של הגוף וחי

אותם למצב שבו הם מתורגלים בהתעלמות  שהביאובמשקל כושלים לרדת מסוכסכים עקב שנים של נסיונות 

 התמקדות ביעדים ונורמות חיצוניים.פנימיים לטובת מאותות גופניים 

. האם זה אומר לרוץ מרתון? להרים משקולות FITדיר מה זה אומר להיות חשוב גם להג זו בנוגע לסוגיה

( הוא FITTNESSבמשקל מסוים? לרכב על אופניים לירח? באופן לא מפתיע, בדומה להשמנה גם כושר גופני )

מונח רב מימדי ומורכב להגדרה. הוא כולל בתוכו תפקוד של רקמות ואיברים רבים בגוף האדם, לרבות 

כת האנדוקרינית ומערכת וכלי הדם, מערכת הנשימה, מערכת החיסון, מערכת העצבים, המערמערכת הלב 

לאדם לבצע משימות שונות ולהתאושש מהן תוך צמצום התגובה של  מאפשרותכולן ביחד  שריר.-השלד

 .xivמערכת החיסון והופעת מרקרים דלקתיים

יוצא של הגדרה זו, כאשר אדם בעודף משקל משפר את כושרו הגופני, הדבר יכול להתבטא בשורת כפועל 

תהליכים מטבוליים אקוטיים וכרוניים, שלא בהכרח יתבטאו בירידה במשקל, אך עדיין יובילו לשיפור במצבו 

 בריאותי של המתאמן. -הרפואי

ות לעודף משקל ניתנות לצמצום ואף להעלמה שחלק מההשפעות המטבוליות השליליות המשויכבהחלט ייתכן 

בעזרת פעילות גופנית, גם ללא שינוי כלשהו במשקל. שינויים הורמונליים אלו בתורם יסייעו בוויסות תהליכים 

מטבוליים אחרים ברקמות שריר, עצם, כבד ושומן, ויובילו לשיפור במצב הבריאותי של המתאמן, בדגש על 

תה חכולת להשתמש במקורות שונים לייצור אנרגיה, לרבות שומן וחלבון(, הפשיפור הגמישות המטבולית )הי

 .xvריאה. תהליכים אלו נצפו הן במבוגרים והן בילדים-במצבים דלקתיים כרוניים ותפקוד מערכת הלב



מדובר בתוצר לוואי של התהליך, לירידה במשקל, גם למרות שייתכן שתהליכים אלו יובילו בסופו של דבר 

גם ההיפך הוא הנכון ש חשוב לזכורבמשהו שאמור להיות מוגדר באופן מובהק כמטרה הראשונית. ולבטח לא 

תיתכן ירידה במשקל שלא תלווה בשיפור במדדים הבריאותיים, ובכך חוטא המאמן למטרתו שהיא שיפור  –

 של המתאמן! הנפשיפיזי והבריאותי, המצבו 

בארץ ובעולם קים בתקשורת ובמסדרונות המחוקקים נושא זה מתעצם עוד יותר בקרב ילדים. סדרת המאב

אין מקום שבו שדה הקרב הילדים לשדה קרב, ושל שמנה הופך בשנים האחרונות את גופם הכנגד מגפת ה

הזה ניטש ביתר שאת מאשר פעילות גופנית בבתי הספר ומחוצה להם. עובדה זו מודגמת במספר ציטוטים 

 :xviבסקוטלנד לשיעורי חינוך גופניממחקר שבדק את היחס של ילדות 

 "אני מתאמנת כי זה עוזר לי להישאר רזה, כדי שאני לא אהיה שמנה. זה הסיוט הכי גדול שלי".

"חשוב לעשות ספורט ולהתאמן כדי שאני אוכל לאכול מה שאני רוצה בלי להשמין. זה כמו כרטיס 'צא מהכלא' 

 ולהישאר רזה".במונופול. אני יכולה לאכול מה שאני רוצה 

בריאה אחת עם פעילות בריאה אחרת.  לאזן פעילות לא כלומר, המסר שהילדים מקבלים ומיישמים הוא שניתן

  לבריאותם הפיזית והנפשית כמבוגרים. הרסניותהינן ההשלכות של תפיסה זו בקרב בני נוער לאורך זמן 

, יחושו הנאה, סיפוק עצמיהם יתמידו אם ילדים לא יתמידו בפעילות גופנית בגלל המשקל שיורד )או לא(. 

תחושת שייכות וקבלה מהמסגרת שבה הם פעילים. הם צריכים להרגיש נוח עם הגוף שלהם, ולהרגיש נוח 

 לזוז בתוך הגוף שלהם בתוך מסגרת הפעילות הגופנית.

"Your body is the most amazing instrument you will ever own. Use it!" 

נדרש שינוי תודעתי במטרות וביעדים שמאמנים מציבים ללקוחות בעודף משקל שמגיעים אליהם.  לסיכום,

לא רק משקל, מדידת היקפים ומבחן המראה, אלא שיתוף  –עובדה זו מצריכה גם שימוש בכלים חדשים 

 פעולה הדוק עם גורמים קליניים, מעקב אחר תוצאות בדיקות דם, מצב רוח ורמות אנרגיה.

כעת, כאשר יותר ברור מה המטרה, עלינו לשאול את עצמנו כיצד להוביל את השינוי בדרך אליה.



 ?אורח חיים איך מייצרים שינוי

 תלויים בשלושה גורמים עיקריים: סיכויי ההצלחה לשינוי xviiעפ"י תיאוריית ההגדרה העצמית

 מקבל את ההחלטה בעצמו. : האדם שעובר את השינוי מרגיש שהואאוטונומיה .1

 עולות שלו הן אפקטיביות.שהפ: האדם שעובר את השינוי מרגיש יכולת .2

 .האדם שעובר את השינוי יוצר חיבור עם אנשים אחרים :היקשרות .3

 יישום עקרונות אלו בתחום האימון הגופני עשוי להיראות כך:

 אוטונומיה

ד שיגיע אלינו להתאמן בגלל שההורים שלו שלחו בעצמו על הפעילות. כך לדוגמה, יל צריך להחליטהמתאמן 

 , סיכויי ההצלחה פוחתים משמעותית.בניגוד לרצונו אותו

בנוסף, אחד הגורמים החשובים ביותר להתמדה בתוכנית אימונים כלשהי היא מתן אפשרות בחירה למתאמן 

לעסוק בפעילות שהוא נהנה ממנה. בהקשר זה יש לציין כי מתאמנים רבים בעודף משקל יעדיפו לבצע אימון 

תרגילים לעומת  זאת מאחר ומשקל גוף גבוה מאפשר לרוב הישגים טובים יותר בסוג זה של –משקולות 

 תרגילי משקל גוף או תרגילים אירוביים, שבהם סובלים מתאמנים בעודף משקל מנחיתות משמעותית. 

לזכור כי המטרה  אך ישאמנם תוכנית אימונים שמורכבת בעיקר מתרגילי משקולות חיצוניים אינה אידיאלית, 

פשרות זו על מנת לייצר תחושת הצלחה , ועל כן לעתים נבחר באהיא לייצר שינוי ארוך טווח באורח החיים

 ומוטיבציה להמשך אצל המתאמן.

 יכולת

רגיש שהוא מתקדם ומצליח בפעילות. לפיכך, יש חשיבות עליונה להתאמת רמת האתגר צריך לההמתאמן 

בין אימון לאימון נוצר גרף כך,  .מסתיים בתחושת הצלחהמאתגר אך עדיין לרמת המתאמן, כך שכל אימון 

 תן לזיהוי על ידי המתאמן עצמו ומעודד אותו להתמיד בפעילות.שנישיפור 

היכולת של המאמן להתאים את רמת האימון למתאמן הינה קריטית. מתאמנים רבים עם עודף משקל מגיעים 

עם ידע נרחב על חשיבות הפעילות הגופנית ועל התועלות החיוביות שהם יוכלו להפיק ממנה, אבל מרוב 

באימון או תוכנית אינטנסיבית מדי, שמשביתה אותם לפרק זמן ארוך, ואז ההתחלה  מוטיבציה הם מתחילים

 שוב פעם קשה הרבה יותר.

"כזה אני. הכל או כלום. אני מתחיל להשתולל באימון קיצוני, וכמובן שאני מתעייף די מהר, כי הדרישות 

 גבוהות מדי והציפיות עולות, אז אני פשוט מפסיק".

ור תהליך אימון הדרגתי ומותאם למתאמן, שבו מתקדמים עקב בצד אגודל, מתוך תפקיד המאמן הוא ליצ

ראייה ארוכת טווח של רצון להפוך את הפעילות לחלק בלתי נפרד מאורח החיים לשנים רבות. במקביל, 

באימונים קבוצתיים חשוב לשים לב לפער ביכולות שעשוי להיות קיים בין מתאמנים בעודף משקל לשאר 

  המתאמנים.

"עם רוב המאמנים אני תמיד מרגיש שאו שהם מתישים אותי לגמרי או שאני לא מתאמן בכלל. מעט מאוד 

 מהם מצליחים לקלוע בול".



עיקרון זה משמעותי עוד יותר על רקע העובדה שמתאמנים רבים מדווחים כי פעילות גופנית בקבוצה מסייעת 

ראקציה החברתית מהווה מבחינתם גורם מניע נוסף להם להתמיד ולהתאמץ יותר במהלך האימון, וכי האינט

 להשתתף בפעילות.

 היקשרות

לינדה בייקון מציעה  קשר משמעותי בין המאמן לבין המתאמן על בסיס אמון, אמפתיה ודאגה כנה.יש ליצור 

 :xviiiלאנשי מקצוע מתחום הבריאות והכושרבנושא זה מספר המלצות 

ורווחה, לא במשקל. עזרו להם להבין שהבעיה היא  תמכו בלקוחות שלכם מתוך התמקדות בבריאות .1

 הנורמות החברתיות בנוגע למשקל, ולא הגוף שלהם.

 צרו סביבה ידידותית ולא שיפוטית שמקבלת ומעודדת אנשים בכל הגדלים. .2

עזרו ללקוחות שלכם לפתח שינויי התנהגות שניתן לשמרם לאורך זמן ומתאימים בקלות לאורח  .3

 החיים שלהם.



 סיכום

פעילות גופנית הינה אחד המקומות שבו אנשים בעודף משקל סובלים יותר מכל מסטיגמה, ביקורת שלילית, 

שדווקא אלו הסובלים מעודף משקל הם אלו  דימוי עצמי נמוך ורגשות שליליים עזים. עובדה זו גורמת לכך

, למרות שהם אלו הזקוקים לה יותר מכל. מדובר במעגל ששיעור הפעילות הגופנית שלהם הוא הנמוך ביותר

היעדר הפעילות הגופנית מוביל לעלייה בפעילות היושבנית, עלייה נוספת ש , כךהמזין את עצמואכזרי 

בפעילות  הסיכוי להשתתףחברתי, מה שמקטין עוד יותר את הנפשי והבמשקל, החמרה במצב הבריאותי, 

 גופנית כלשהי.

אמונים על טיפול באנשים ובגופם בעזרת פעילות גופנית. אך האם בתפיסה המאמני כושר הם אנשי מקצוע 

יש משפט שאני מאוד אוהב הנוכחית אנחנו באמת מסייעים להם לפתור את הבעיה, או רק מנציחים אותה? 

אני חנו מדברים. מכמה שאנ שנייםשאומר שיש לנו שתי אוזניים ופה אחד כדי שנזכור שצריך להקשיב פי 

בנוגע לכל אותם אנחנו צריכים לקחת נשימה עמוקה ולשאול את עצמנו האם קהילת מאמנים כשחושב 

 אליהם מדבריםכמו שאנחנו  להם באותה מידה מקשיביםמתאמנים עם עודף משקל, האם אנחנו באמת 

 ?ליהםעבעיקר ו

ים שמאחורי התווית 'עודף משקל', אם נמשיך כקהילת כושר ובריאות לדבוק בקו שבו אין הקשבה לאנשאם 

לא נקדיש זמן ומאמץ להבין את המשמעות והקושי שבפעילות גופנית עבור אוכלוסיה זו, מתוך אמונה אמיתית 

אם נמשיך כך, אנחנו מכזיבים את האוכלוסיה שזקוקה לנו יותר  –שהם לא פשוט עצלנים שממציאים תירוצים 

 יושבני, השמנה וסבל פיזי ונפשי. ם נגמר של אורח חיימכל, ודנים אותה להמשיך במעגל הלא 

של  ומתוך המקום הזהכמו שהם. לא חייב להיות ככה. אפשר לקבל אותם. לחבק אותם. לאהוב אותם. זה 

משם נוכל  רק משם יוכלו לצאת דברים טובים עבור המתאמנים שלנו. רקהקבלה, של החיבוק, של האהבה, 

 נפש בריאה בגוף בריא. בלי לפחד מהמשקל, בלי לפחדעם יים מיטביים עבורם, לעזור להם באמת לחיות ח

 פשוט לזוז. בכל גודל, ובכל צורה. ., בלי לפחד מהגוף של עצמםמחדר הכושר

“I find the best way to love someone is not to change them, but instead, help them reveal the greatest version 

of themselves”
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