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 מבוא

בעשורים האחרונים חלה עליה במודעות הציבורית לנושא ההשמנה והשלכותיה הנלוות, זאת בעקבות 

ב האוכלוסייה הכללית והמערבית בפרט.  עקב כך, מניעה משקל בקרהיתר ועודף ההעלייה בשיעורי השמנת 

תפיסת הרזון  ,בנוסף .וטיפול בהשמנה הוגדרו כבעלי עדיפות בקרב גופים העוסקים בבריאות הציבור

החשיפה לסיכונים הבריאותיים של כאידיאל היופי, התבססה לה בקרב אמצעי התקשורת השונים. 

הגוף, לרזון, הובילו לתפיסה שחוסר שביעות רצון ממשקל  רתהמתוקשוהסגידה  לקויההתזונה ה ,ההשמנה

 הינו מצב נורמטיבי בדרך להשגת משקל גוף אידיאלי והגבירו את החששות והעיסוק סביב משקל וצורת הגוף

[1,2,3]. 

ים בצורה ניכרת סביב גיל תגברגוף ועיסוק סביב המשקל, מתחילים כבר מגיל ילדות ומהתפיסת דימוי 

 ,מגיל צעיר. מחקר שבחן את הנושאצה נפו הפכהאודות דיאטה לירידה במשקל,  מודעותם גההתבגרות. 

שנים הביעו  6-12משקל וכי ילדים בגילי -היו מודעות להתנהגויות הקשורות לבקרת 5דיווח כי ילדות בגיל 

 30% העלה כי . סקר לאומי של בריאות ותזונה שנערך בארה"ב,[1] רצון לביצוע דיאטה לירידה במשקל

. [4] בקרב בני נוער מתבגרים 46%-מהילדים לפני גיל ההתבגרות דיווחו על ניסיון דיאטה, ומספר זה עלה ל

מתלמידי חטיבת  34%, נמצא כי  2015-16יב' שנערך בישראל בשנים -דומה בקרב ילדי כיתות ז'גם בסקר 

שהשתתפו מהתלמידים  22.7% .מהבנים( 25%-ו מהבנות 40%הביניים והתיכון אינם מרוצים ממשקלם )

בדומה לשיעור שדווח  - מהבנים( 17%-מהבנות ו 26%דיווחו כי הם שומרים על דיאטה כלשהי בהווה )בסקר 

מהתלמידים דיווחו כי הם מבצעים  18.4% ,מהתלמידים(. בנוסף 23%) 2003-2004-בסקר הקודם שנערך ב

 .[5] דיאטה המכוונת ספציפית לשמירה או לירידה במשקל

בד הרצון האינדיווידואלי של ילדים ובני נוער לחקות את אידיאל הגוף הרזה בקרב הבנות, והגוף השרירי מל

הנצפה על ידם באמצעי התקשורת, גורמים חיצוניים נוספים המשפיעים על התנהגויות אכילה  ,בקרב הבנים

ורמים חיצונים אלו עלולים בין היתר חברים, הורים, מסגרות חינוכיות וגופים בריאותיים. גהם  דיאטטיות

להציף את הילדים ובני הנוער במסרים חברתיים עקביים המדגישים את הסיכונים הבריאותיים בהשמנה 

והמקדשים את הרזון והירידה במשקל. הם טוענים כי רזון מביא עמו הצלחה, אושר, בריאות וחיים מלאים 

. [ 6,7] המביאה עמה מסרים של כישלון ועצלות וכי הוא בר השגה עם מעט כוח רצון ותו לא, לעומת השמנה

. אלו ר כשמדובר בשכבות גילקבעימסרים אלו הנשמעים באוזני ילדים ובני נוער, עלולים להיות הרי אסון 

מתחילים לגבש את יטיביים ורגשיים ועוברים שינויים קוגנהם מצויים בתקופה בה הם שזאת מאחר 

ביחס לחברה. כמו כן, מדובר על  ך בחינה עצמית מתמדת שלהםתו ,אישיותם ודעותיהם בתחומים שונים

גם בגילי הילדות, על ) התפתחותיים גופניים והורמונליים משמעותיים חברתיים, גילים בהם חלים שינויים

דרישות תזונתיות, חברתיות ולימודיות מוגברות יותר על אלו נוספות  .ההתבגרות( יבגילאחת כמה וכמה 

 .[2,6,8,9] משל המבוגרים

סיכון מוגבר לפרש . תקופה זו נושאת הילדות וההתבגרות נחשבת כרגישה במיוחד תתקופ ,לאור האמור לעיל

כלפי גופו  האינדיבידואלאת נושא הרזון והשמנופוביה באופן שעלול להביא לשיבוש התחושות הטבעיות של 

התנהגויות אכילה מופרעות. לעיסוק מוגזם בדרכים לביצוע דיאטה להורדה במשקל ולפיתוח  ,ומשקלו

להתפתחות של השלכות שליליות אצלם בעקבות כך, נושא הדיאטה בקרב ילדים ובני נוער עלול להוביל 

רפואיים, מנטליים, חברתיים, גדולות יותר, מוקצנות יותר ובעלות השפעה עתידית ארוכת טווח בהיבטים 

 .[2,6,10,11,12] לעומת באנשים מבוגרים תרבותיים ועוד',

וסביב יתרונותיה  סביב ההשמנה והשלכותיה השליליות ת היא לרובהחברתי כי ההתעסקותלאור העובדה 

 גישההשליליות של השלכותיה ה סביב התעסקות פחותלעומת  הרבים לכאורה של הירידה במשקל,



3 
 

, . מפאת היקפו הגדול של הנושאהאחרונההממוקדת משקל ודיאטה, ראיתי צורך לסקור בעבודה זו את 

שלכות את ההכן ו וגורמי הסיכון המובילים להתפתחותן היריעה קצרה מלהכיל את כלל ההתנהגויות

בחרתי להתמקד באוכלוסייה בעלת הסיכון הגבוה ביותר , בבסיסה של תופעה זוכולם העומדים  ,השליליות

 מתופעה זו, והיא כאמור אוכלוסייה הילדים ובני הנוער. ינזקלה

 הגדרות כלליות:

 שנים 3-12לדות : גילי גיל י

 שנים 13-18גיל ההתבגרות : 

 הגדרה של דיאטה: .1

י למעשה דיאטה. הדיאטה בעלת אחת המורכבויות העיקריות בספרות היא שאין הגדרה אחידה למה

ולעיתים  מכווןמשמעויות שונות לאלו המבצעים אותה ולאנשי המקצוע כאחד, אך לרוב היא מציעה שינוי 

התזונתית ובדפוסי האכילה כדי להשיג ירידה במשקל. הדיאטה אינה כוללת בתוכה  קרובות זמני, בצריכה

יות וקוגניטיביות לירידה ושמירה על המשקל תהתנהגות יחידנית, אלא טווח רחב של התערבויות התנהגו

המשלבות היבטים של אורח חיים, פעילות גופניות, עמדות ויחסים כלפי אוכל  ,משקל( )בקרת

 . [2,6,9,13]ותזונה

הספרות מציגה טווח רחב של אסטרטגיות והתנהגויות לבקרת המשקל, שנכללו בעת דיווח עצמי בקרב 

משקל  אנשים שביצעו על פי דעתם דיאטה לירידה במשקל. טווח זה כולל התנהגויות ואסטרטגיות לבקרת

סי האכילה , שינוי דפולדוגמה .Healthy weight-control behaviors (HWCB)הנחשבות כבריאות, 

והצריכה התזונתית על פי תפריט מובנה ורסטרקטיבי, הכולל התנהגויות לשליטה בחשקים והסחת הדעת 

מבוסס על הדרכה לביצוע דיאטה והמלצות תזונתיות מבוססות מחקר. הדרכות אלו יכולות ומגירוי האוכל, 

חום )לרוב תזונאית(. כמו כן, להינתן על ידי תכניות מבוקרות לירידה במשקל, ו/או המלצת איש מקצוע בת

שימוש בתרופות מרשם רפואיות להורדה במשקל, ביצוע פעילות גופנית מוגברת בהנחיית איש מקצוע, 

גבלת הצריכה פחתת צריכת מזונות עתירי שומן, ההגברת צריכת פירות וירקות, הקטנת גודל המנה, ה

. בנוסף, הטווח שהוזכר לעיל כולל גם HWCB-ואכילה מובנית, כל אלו נחשבים גם כן כחלק מהקלורית 

  Unhealthy weight-control behaviorsמשקל הנחשבות כלא בריאות, -התנהגויות ואסטרטגיות לבקרת

(UWCB הכוללות התנהגויות "מתונות" יותר כגון דילוג על ארוחות, צומות, עישון סיגריות וביצוע דיאטות )

התנהגויות קיצוניות יותר הנחשבות כפתולוגיות, כגון  מות גם, קייכן וכמ"כאסח" ללא סימוכין מחקרי. 

, הנלוות לרוב שימוש בחומרים משלשלים ומשתנים, גלולות הרזייה מסחריות והקאות מכוונות לאחר אכילה

 .[[1,2,6,9,13 לאכילה רסטרקטיבית

הבריא והלא בריא. עם משקל המבוצעות על ידי ילדים ובני נוער, נעות בין הטווח  לרוב, ההתנהגויות לבקרת

. מחקרי  [6] זאת, אחוז משמעותי של בני נוער עוסקים בעיקר בהתנהגויות לא בריאות כדי לשלוט במשקלם

משקל בקרב ילדים ובני נוער, דיווחו כי מבין כל  חתך גדולים שחקרו את תדירות ההתנהגויות לבקרת

יאטות "כאסח" היו בתדירות הגבוהה ביותר. ההתנהגויות לבקרת משקל, צומות, דילוג על ארוחות וביצוע ד

בתדירות )בסדר יורד( היו עישון סיגריות )בעיקר בבנות נוער(, הקאות מכוונות, שימוש בגלולות  ןאחריה

 ,EAT 2010פרויקט מחקרי גדול במיוחד בשם  . [6,14,15] הרזייה וכן שימוש בחומרים משלשלים ומשתנים

 . הפרויקטבני נוער 2800משקל ועל התנהגויות הקשורות למשקל בקרב בחן פקטורים שונים המשפיעים על ה

לרדת  במטרה( שהשתתפו בפרויקט 50%( ונערות )38%נערים )בקרב  UWCBs-ב על שימוש גבוה דיווח

 .[14]במשקל או לשמור על משקלם הנוכחי 
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. ריסון תזונתי מרמז ממוקדת משקל וריסוןהגדרות אחרות של דיאטה כוללות היבטים קוגניטיביים וחשיבה 

על מערכת של אמונות וקוגניציות בכל הנוגע להגבלת הצריכה התזונתית ועיסוק במזון, אך לא בהכרח מלווה 

ק"ג מעלייה של  מידת הפחדבהגבלה של ממש. עיסוק מתמיד במשקל הגוף וחששות הקשורות למשקל )כגון, 

ות ושימוש בטכניקות לבקרת המשקל דיאט ביצועלביותר  הטוביםמהמנבאים אחד במשקל( הם אחד 

  EAT-ו  IIEAT  , IEAT י העוקבה המחקריים קטיפרו . [13[ ( בקרב ילדים ובני נוערUWCB)בעיקר מסוג 

 III שנים 5בהפרש של  ,נקודות זמן שונות לושאותם המשתתפים בש עקבו אחרי (IIו )-10 ( שניםIII);   כאשר

שנים. מחקרים אלו אספו מידע אודות  11-18דים ובני נוער בגילי זמן הראשונה המשתתפים היו ילהבנקודת 

הצריכה התזונתית, התנהגויות אכילה, גובה ומשקל ובדקו כיצד אלו מושפעים מפקטורים אישיים, 

אחד הממצאים שהציגו מחקרים אלו היה שבקרב ילדים ובני נוער חברתיים, משפחתיים והתנהגותיים. 

לדווח על התנהגויות בקרת משקל לא גבוהה יותר ה סבירות תיגבוהה מגופם, הישהיו בעלי אי שביעות רצון 

טי הינו בקשר לביצוע דיאטה להורדה במשקל, אלא ולומר, לא רק המשקל האבסול. כUWCBs[14] בריאות 

  צורת גופו.מרצון של הנער/ילד ממשקלו והגם חוסר שביעות 

 ר:דיאטה בקרב ילדים ובני נוע ניהולגורמי סיכון ל .2

כפי שנאמר לעיל, ההתנהגויות והשיטות לבקרת המשקל בקרב ילדים ובני נוער הינן רחבות. לכן ישנו צורך 

משקל, בעיקר אלו -לזהות אילו ילדים ובני נוער נמצאים בסיכון הגבוה ביותר לפיתוח התנהגויות בקרת

 קרת משקל כוללים:(. גורמי סיכון עיקריים להתפתחות התנהגויות לבUWCBהנחשבות כלא בריאות )

תדירות התנהגויות אכילה מופרעות וביצוע אסטרטגיות לירידה  ,כללי באופן גורמים אינדיבידואליים: 2.1

במשקל בקרב ילדים ובני נוער, עולים עם הגיל וקשורים לרוב לסטטוס המשקלי ולמין, בעיקר בבנות ובבני 

דת עודף המשקל עולה, כך גם גדל הסיכון לביצוע ואכן נמצא כי ככל שמי .נוער המצויים בעודף משקל/השמנה

. עם זאת, חשוב להכיר כי ישנה גם שכיחות של ביצוע דיאטה  [2,6,9] משקל לא בריאות התנהגויות בקרת

 14,322-שנערך בארה"ב וסקר כ [2] בקרב זכרים ובני נוער במשקל נורמלי ואף בתת משקל. מחקר חתך

מבני הנוער שביצעו התנהגויות לא בריאות לבקרת משקלם,  11%תוך פרטים מכל שכבות הגיל, דיווח כי מ

לרוב, ביצוע דיאטה גברים בתת משקל/משקל תקין.  4%מהם היו נשים בעודף משקל/השמנה לעומת  23%

אפילו  ,במשקלים תקינים/תת משקל, נובע מתפיסת גוף מעוותת של בני נוער וילדים "המרגישים שמנים"

יסת בני נוער וילדים את גופם )שביעות רצון וההערכה עצמית( הינה בין הגורמים במשקל תקין. ואכן, תפ

זאת מאחר ובין היתר הם מאמינים כי  . [10] משקל בקרבם העיקריים להתפתחות התנהגויות לבקרת

בנות הרואות בעיקר באופן לא מפתיע, ההצלחה לרדת במשקל, תספק להם תחושות טובות יותר כלפי עצמם. 

. [6,9 [משקל לא בריאות בעודף משקל ואינן מרוצות מגופן, נוטות יותר לעסוק בהתנהגויות בקרת את עצמן

בהמשך לתוצאות המחקר שהוצג לעיל, נמצא בנוסף כי מבין כל תתי הקבוצות שנסקרו במחקר, הקשר החזק 

 . [2]היה בקרב ילדים ובני נוער מתבגרים שראו עצמם כבעלי משקל עודף UWCBביותר לביצוע 

או החווים  וריכוז ואפילפסיה( בילדים ובני נוער שנפגעו ממחלה כרונית )אסטמה, סוכרת, הפרעות קש בנוסף,

משקל  נוטים יותר לפתח התנהגויות בקרת ,סימפטומים פסיכיאטריים משמעותיים )במיוחד חרדה ודיכאון(

ט הקשור למשקל קיצוניות ופתולוגיות. כמו כן, צמחונות בגיל ההתבגרות, מעורבות בספור

משקל  )ריקוד/התעמלות( והתבגרות מינית מוקדמת נמצאו גם כן קשורים להתפתחות התנהגויות לבקרת

 .[6] בריאות ולא בריאות כאחד

מחקרים רבים הראו קשר בין תפקוד משפחתי לקוי ומחסור בדינמיקה ותקשורת  גורמים משפחתיים: 2.2

-2,3,7,13], בקרב ילדים ובני נוערUWCBשקל, בעיקר מסוג משפחתית, לבין התפתחות התנהגויות לבקרת מ

. כמו כן, נמצא כי ישנם שני מסלולים עיקריים בהם ההורים יכולים להשפיע על התפתחות התנהגויות  [19

משקל לא רצויות בקרב ילדיהם. המסלול האחד הוא באמצעות תקשורת ישירה של ההורה עם ילדו.  בקרת
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תוך מתן הערות  ,עודף משקלההשלכות השליליות של  ישיר עם ילדו אודות  כלומר, ההורה מדבר באופן

תכופות על משקלו של הילד והבעת עמדה חיובית כלפי רזון, עידוד לביצוע דיאטה והגבלת האכילה של הילד. 

במסלול זה ההורה אינו מדבר באופן ישיר עם הילד על נושאי המסלול השני הוא באמצעות תקשורת עקיפה. 

 וההתנהגויות והגישות של ההורה כלפי אכילה, משקל, רזון ושביעות רצון ממבנה הגוף שלשטה, אלא דיא

מלוות  . התנהגויות אלו, משמשות לילד/נער מודל לחיקוי ההתנהגויות ואימוץ הגישות הללו בעצמוועצמ

 .[13] ה בכל מחירבפחד מהשמנה וחוסר שביעות רצון ממבנה גופו יחד עם רצון עז להיות רזגם לרוב אצלו 

יות בריאות ולא ואת מידת ההשפעה של משתנים שונים בהתנהגות ההורית על סיגול התנהג בחןאחר, מחקר 

 ,מצא כי התנהגויות לבקרת משקל של ההורההמחקר  .המתבגרים משקל בקרב ילדיהם בריאות של בקרת

 .צון נמוכה יותר של המתבגר מגופו, היו בקשר ישיר עם שביעות רבין אם היו בריאות ובין אם לא בריאות

 2.5פי עלה הסיכון של ילדם לנקוט בלפחות אחת מההתנהגויות הלא בריאות לבקרת המשקל כתוצאה מכך, 

כגון השתתפות ) יחסית משקל הנחשבות בריאות יותר והסבירות לנקוט בלפחות אחת מההתנהגויות לבקרת

נתי וטיפול אצל דיאטנית, הגבלה וספירה קלורית הילד בתוכניות מסחריות לירידה במשקל, ייעוץ תזו

בנוסף, מעבר לכך שלהורים יש השפעה על  .3עלה פי  (ושמירה על דיאטה מובנת כדוגמת שומרי משקל

התפתחות ההתנהגויות לבקרת משקל בקרב ילדיהם, יש להם גם השפעה על הגיל בו הילדים יפתחו 

ל ההורים לדיאטה על גיל התחלת הדיאטה של בתם, התנהגויות אלו. מחקר שבחן את השפעת העידוד ש

שהילדה תדווח על ביצוע כפולה , יש סבירות 11מצא שכאשר האם לבדה מעודדת את בתה לבצע דיאטה בגיל 

 . [18] כאשר העידוד מתבצע על ידי האם והאב 8פי גבוהה סבירות ו 11דיאטה כבר בגיל  

ית ספרית, התעללות פיסית ומינית במהלך הילדות, השפעה אי מעורבות בגורמים חברתיים וסביבתיים:  2.3

, כולם משמשים גם כן כגורמי סיכון ברים ומכריםחברתית וחיקוי התנהגויות דיאטה המבוצעות על ידי ח

הרשתות החברתיות  . להם נוספת גם השפעתמשקל בקרב ילדים ובני נוער להתפתחות התנהגויות בקרת

ממבנה מהנערות אינן מרוצות  50%-75%מחקרים מראים כי  .[2,6,7,13] הסוגדים לרזון ואמצעי התקשורת

שלעיתים אינם מציאותיים, משפיעה על דימוי הגוף שלהן. כמו  ,גופן ומהופעתן החיצונית והחשיפה למסרים

 .לתדירות קריאת מגזיני אופנה ,נמצא קשר בין שביעות רצון נמוכה ממבנה הגוף וההופעה הכללית ,כן

 .[20] נמצאה קשורה גם לתדירות הדיאטות שמטרתן הפחתה במשקלבמגזיני אופנה ריאה קהתדירות 

מחקרים הראו, כי בני נוער שעסקו בפעילויות מסוכנות אחרות מלבד דיאטה, הכוללות גורמים אחרים:  2.4

עסוק , נטו יותר ל, מין לא מוגן ופעילויות בלתי חוקיות(טבק)סמים,אלכוהול ו שימוש בחומרים מסוכנים

. מחקר פרוספקטיבי מצא כי נערות מתבגרות שהיו מודאגות ממשקל גופן, [13] באסטרטגיות לירידה במשקל

נטו יותר לעשן סיגריות. עדויות אלו מרמזות על כך שהתנהגות אכילה מופרעת בקרב בני נוער, מצויה בקשר 

 .[6] בריאותיות אחרותלא ישיר עם התנהגויות 

 ילדים ובני נוער:דיאטה בקרב ההשלכות . 3

, המלווה לעיתים בהגברת לתוצאות רצויות של ירידה במשקל לכאורה אף על פי שהדיאטה יכולה להביא

 , השינויים הללו הם לרוב זמנייםרגישות לסיגנלים מטבוליים והפחתת רמות הגלוקוז והליפידים בדם

בהיבטים שונים בחיים, במיוחד יש לקחת בחשבון את ההשלכות השליליות של הדיאטה לכן  ולטווח הקצר.

לאור ההוכחות לכך שסביר להניח שהדיאטה לא תהיה יעילה להשגת ירידה מתמשכת במשקל. מחקרים 

חיים", מובילות לירידה במשקל  ח"שינוי אורמסווה של סמויות תחת או גלויות בין אם  ,כי דיאטותמראים 

שירדו במשקל,  ואף יותר מאלו 95%זאת, מהמשקל ההתחלתי. עם  30%-1%של כ  ירידה – לטווח הקצר

 יעלו חזרה למשקלם הקודם )לפני הדיאטה( ואף יותר, בפרק זמן של שנה ועד חמש שנים מסיום הדיאטה

ם ובני י.  כלומר, ייתכן והסיכון עולה על התועלת במקרה של ביצוע דיאטות, בעיקר כשמדובר בילד[21,22]

, השינויים הגופנייםלאור עוד יותר לולות להיות חמורות נוער, שבשונה ממבוגרים, ההשלכות אצלם ע
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הרגלים רבים באורח החיים נקבעים במהלך שנות  ,. כמו כןשלהםמהירים הוהפסיכולוגיים  הקוגניטיביים

 . [6,8,23] ההתבגרות ושינויים בהרגלי האכילה של ילדים ומתבגרים עשויים להיות בעלי השלכות לכל החיים

בילדים ובני נוער, כמעט כל גישה ממוקדת דיאטה ומשקל הליכי גדילה והתפתחות: תעיכוב ושיבוש  3.1

אם הדיאטה נעשית אלו עשויים לנבוע גם  .ואף לתת תזונה עלולה להיות בעייתית ולהוביל לחסרים תזונתיים

תוך הגבלה קלורית  ,באופן עצמאי וחובבניוגם אם נעשית  ,במסגרת מבוקרת ונחשבת לכאורה מאוזנת

צריכה של תזונה בריאה, מספקת . [ [6,8,24משקל לא בריאות נוספות מורה ושימוש בהתנהגויות בקרתח

יל ההתבגרות( הכרחית הן לגדילה נאותה והן להתפתחות מינית גומאוזנת בכל שלבי הגידול )ינקות, ילדות ו

מאזן אנרגטי חיובי נורמלית. ילדים בתהליך גדילה, אפילו אלו הנמצאים במשקל תקין, צריכים להיות ב

לגובה. בגיל ההתבגרות חלה האצה משמעותית תקינה  מתון על מנת לאפשר התפתחות רקמות וצמיחה

חומצות , חלבונים, (וריותשל אנרגיה )קלמיקרוטריינטים, בעיקר -בגדילה, המגבירה את הדרישה למאקרו

, אנרגיהעיקר בב ,ביותרהמזעריים לו חסרים תזונתיים, אפי. ברזל, סידן, אבץ וחומצה פוליתשומן חיוניות, 

 ולהוביל להאטה בתהליך הגדילה שלדועצמות העלולים לשבש את התפתחות השרירים  ,וחלבון סידן

, כך שבמקום שהילד השמנה/בילדים הנמצאים בעודף משקלגם  ה זו יכולה להתרחשהאט .והצמיחה לגובה

. תוחולשה ניכרדיאטה הדלה בברזל עלולה להוביל לאנמיה , אפילו בהיעדר מאזן אנרגטי שלילי, בנוסף. יגדל 

ולשבש יצירת  (K,D,A,Eדיאטה דלה בשומן עלולה להפחית את הספיגה של ויטמינים מסיסי השומן )גם 

במספר מחקרי חתך,  .[6,8,26] חלקם להתפתחות המינית בנערים ונערותהורמונים סטרואידים הקשורים 

 ושקל, נמצאמחסור תזונתי ואכילה מופרעת בקרב ילדות ונערות, אפילו בהיעדר ירידה משמעותית במ

 או הפסקה זמנית של הווסת להתפתחות מינית מאוחרת, הכוללת אי סדירות במחזור החודשי יםקשור

חמורה עלולה להשפיע גם על מערכת  אנרגטיתהגבלה טוענים כי מחקרים  .[6,8,26] )אמנוריאה משנית(

 ,בנוסף [.27א זה ]נושאך מעט מחקרים קיימים ב ,ולהוביל להפחתה בהפרשת הטסטוסטרון הרבייה הגברית,

פניה ואוסטאופורוזיס בקרב נערות וילדות אולטווח הרחוק להתפתחות אוסטמעורר דאגה סיכון ישנו 

הגבלה קלורית עלולה להוביל לירידה ברמות שמאחר  . זאתהמבצעות דיאטה, אפילו בהיעדר של אמנוריאה

בנות  139על  לאחרונה ר עוקבה שנערךמחק. [8] האסטרוגן ובעקבות כך לירידה בבניית העצם ולהיחלשותה

שנים, מצא כי מספר התנהגויות לבקרת משקל כמו הגבלת הצריכה התזונתית וחששות  15עד גיל  9מגיל 

כמו כן, בנות שדיווחו על  .(BMC( )P<0.05הקשורות למשקל הגוף, היו בקשר שלילי עם מדד צפיפות העצם )

יחסית לגילם הנוכחי, לעומת אלו שדיווחו על ביצוע דיאטה  נמוך יותר BMCהציגו  11ביצוע דיאטה בגיל 

 .[25] 11לאחר גיל 

על מערכות ביולוגיות  הישירהשפעה צריכה תזונתית ל השלכות על תפקוד מערכות הגוף השונות: 3.2

בנוטריינטים, עלולים  ותזונה החסרה . הרגלי אכילה לא בריאים[6,8,28] כימיים בגוף האדםביוומנגנונים 

מספר . ותופעות לוואי וביל לתפקוד לקוי של מערכת החיסון ולסיכון גבוה להתפתחות של תחלואהלה

 קשר חיובי עם מדדים שהעידו על תזונה דלה בנוטריינטיםיש עלייה במדדי דלקת בדם, למחקרים הראו כי 

יותר של כאבי ראש כמו כן, בקרב ילדים שהיו במסגרת תוכנית דיאטה מובנית, נצפתה שכיחות גבוהה . [6,8] 

 . [28] וכאבי בטן

ילדים עם כטיפול לירידה במשקל בקרב ת תרופתית יוהתערבומגוון שבחן את היעילות של מחקר סקירה 

של תופעות לוואי בילדים בקבוצת  שכיחות גבוהה יותררו נצפתה , דיווח כי בקרב כל המחקרים שנסקהשמנה

. רוב תופעות הלוואי היו קשורות למערכת העיכול מובהק, באופן פלסבוההטיפול לעומת הילדים בקבוצת 

ו תופעות לוואי נצפ ,תכווצויות מעי חזקות, צואה שומנית ואי סדירות ביציאות. כמו כן, הכאבי בטן וכללו

נוספות שכללו, ירידה בסטטוס ויטמינים מסיסי שומן בדם, ירידה ברמות הורמון המין הנשי אסטרדיול, 

כי הנשימה העליונות ושיבוש המערכת הקרדיווסקולרית שכלל עלייה בלחץ הדם, כאבי ראש, דלקות בדר

  .[29]( ECGעלייה בקצב הדופק ואי סדירות של גלי אלקטרוקרדיוגרף )
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או משתמשים בשיטות מסוכנות ו/ ודלות מאוד בקלוריות בני נוער לרוב מבצעים דיאטות "כאסח" מחמירות

 . הנטייה לשימוש בשיטות הרזייהניהם, לצורך ירידה מהירה במשקללירידה במשקל כמו כדורי הרזייה למי

הם חוזרים לרוב להרגלי האכילה הרגילים שלהם, ועולים  . לאחר האירוע, למשלאירוע חשוב אלו גוברת לפני

ישנן הוכחות ממחקרים תצפיתיים יו". -חזרה במשקל. תנודות אלו במשקל מאפיינות דיאטות מסוג "יו

ת קיצוניות במשקל קשורות לסיכון מוגבר לתמותה באופן כללי, לתמותה מתחלואה גדולים, שתנודו

 .[21,30,31] 2קרדיווסקולרית, להתפתחות אוטם לבבי, שבץ, יתר לחץ דם, שברים וסוכרת סוג 

נשים הולנדיות, מצא כי דיווח עצמי של נשים  7,837כמו כן, מחקר נוסף שאסף מידע פרוספקטיבי אודות 

היה מקושר להתפתחות סוכרת סוג גרות, התבבגילי הילדות וה ותת תזונה, קצרה עד חמורה עבשהיו תחת ר

 .[32] הבגרותבגיל  2

בהתנהגויות לבקרת משקל לא דיאטה המלווה כפי שכבר צוין,  השלכות על התפקוד הקוגניטיבי: 3.3

י של מקרו ומיקרו מחסור תזונתל להוביל ות, עלולדיאטה מבוקרת לכאורה ואפילו (UWCBsבריאות )

להוביל לבעיות  עלול, Cוויטמין  B ויטמינים מקבוצת. מחסור בעיקר של פחמימות, ברזל, נוטריינטים

ילדים  ופגיעה בהישגים הלימודיים של הכוללות שיבוש תהליכי למידה וזיכרון ,בהתפתחות הקוגניטיבית

בחן את הקשר בין התנהגויות אכילה ואיכות  מחקר סקירה סיסטמתי,. [6,8,24,33] בבית הספרומתבגרים 

 תוצאות. הדיאטה לבין איכות חיים הקשורה לבריאות בקרב האוכלוסייה הכללית של ילדים ומתבגרים

ת ילדים שהיו באי בטחון תזונתי מבחינבקרב  ענמוך מן הממוצ ספרי-תפקוד הישגי ביתהראו  המחקר

דילוג על ארוחת  כגון ,התנהגויות אכילה ירודותואיכות דיאטה ירודה שנבע כתוצאה מ י בטחוןא. נוטריינטים

 [.24] ואכילה לא סדירההבוקר 

של ביותר מבחינה מחקרית אחת ההשלכות המבוססות  ועליה במשקל:שיבוש האכילה הטבעית  3.4

ת התנהגויות לא בריאות לבקרת המשקל, הוא והכולל אלו, ובמיוחד על כל סוגיהן לירידה במשקל טותדיא

 בעיקר באלו שהיו במשקל תקין לפני תחילת הדיאטה ,יה במשקל לטווח הרחוקיי של עלהאפקט הפרדוקסל

[21,22,33-35].  

יה ידיאטה בגיל צעיר עלולה לגרום להתפתחות דפוסי אכילה משובשים אשר בטווח הרחוק יובילו לעל

ממוקד  שטר דיאטטימשמקורה בבמשקל ולהשמנה. הגבלת מזון מבחירה )בין אם של הילד/נער או ההורה(, 

משבשת לו את האכילה , , מובילה את הפרט להתעלם מתחושת הרעב והשובע הפיזיולוגיותמשקל

 ובמשך הזמן מגבירה את הנחשקות והאטרקטיביות למזון שנחשב כ"אסור". ואכן, האינטואיטיבית

, כדורי )כגון שימוש במשתנים, משלשלים UWCBsכי דיאטה רסטרקטיבית וכן  ראומחקרים רבים ה

 מובילה לאיבוד שליטה והתקפי זללנות תכופים יותרהרזייה, הקאות , צומות ודילוג על ארוחות( 

[6,11,21,23]. 

מצא כי אלו שנים,  3שנים( ועקב אחריהם למשך  9-14גילי ב) ילדים 15,000רחב היקף שכלל עוקבה מחקר 

החוקר  באופן מובהק. ,בצעים דיאטהעלו יותר במשקל מאלו שלא הוגדרו כמדיאטה  שהוגדרו כמנהלים

סיכם את המחקר בכך, שביצוע דיאטה לירידה במשקל בגילים אלו, לא רק שאינה אפקטיבית, אלא גם 

 . [36] יה במשקל לטווח הרחוקימקדמת על

מתבגרים שדיווחו  . II EAT -ו I EATלאחר חמש השנים שעברו בין פרויקט ראיה מחקרית נוספת נצפתה 

להיות בעלי עודף משקל  2ה ממוקדת ירידה/שמירה על המשקל, היו בעלי סיכון גבוה פי על ביצוע דיאט

מתבגרים שנעזרו בשיטות לא  ,. בנוסףלאחר חמש שנים לעומת מתבגרים שלא דיווחו על ניהול דיאטה

להיות בעודף משקל, ממתבגרים שלא דיווחו  3לשמור/לרדת במשקל, היו בעלי סיכון גדול פי מטרה בריאות ב

בקרב אלו שדיווחו על ביצוע  ,. החוקרים שיערו כי העלייה בהתקפי הזלילהלאחר חמש שנים על ניהול דיאטה

 . [14,37] דיאטה, הם אלו שגרמו לעלייה במשקל
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מטרת מנגנון הרעב והשובע הינה לאזן ולשמור על הומאוסטאזיס )שיווי משקל(, כמטרה הישרדותית 

לורי קטן ככל שיהיה, הנובע מדיאטה רסטרקטיבית, מהווה איום על גירעון ק לשמירת האורגניזם בחיים.

לכן מנגנונים המעודדים את תיקון הגירעון, מתחילים לפעול ומעלים בין היתר  .הגוף להפרת ההומיאוסטזיס

בעקבות הסתמכות על הקוגניציה ומתן השליטה את תחושת הרעב. התעלמות מתחושת הרעב הפיזיולוגית 

כאשר הקוגניציה  ,את אלו המבצעים פעולות שמטרתן ירידה במשקל, לאכילה לא מבוקרתבידה, מובילים 

 . [6,11,21] ה במשקל לטווח הרחוקיולעלי ,מוסחת או מוטרדת

אכילה בהיעדר רעב ושיבוש תחושות הרעב והשובע בקרב ילדים ובני נוער, מושפעים באופן ניכר מהתנהגויות 

הורים החוששים למשקל ילדם, או הרואים ממוקדות משקל. ישות מגהוריות ספציפיות הקשורות בהאכלה ו

. סוגי לוושליטה באכילה שלהפעיל הגבלות ולבצע דיאטה  ולעודד אותעלולים  ,את משקל ילדם כעודף

הגבלות אלו כוללים בין השאר הגבלה של מאכלים מסוימים, מעקב אחרי צריכת מזון עתיר קלוריות על ידי 

אפשר להגדיר  .ל המזון מחוץ להישג יד, הגבלת הימצאות בבית של מזון הנחשב כלא רצוי ועודהילד, שמירה ע

 ותאלו מצד ההורים עלול הגבלותאת ההגבלות התזונתיות שהורים מחילים על ילדיהם בתור "דיאטה". 

שנות את ול לגרום לו לאבד את הקשב הפנימי לרעב והשובע שלו, לפגוע באכילה הטבעית של ילדם

לעורר בו התנגדות . לדוגמה, להגביר את חשקיו למזונות הנאסרים עליו וההתייחסות שלו למזונות מסוימים

יצרוך מזונות פחות הילד לכך שעלולה להוביל  ההגבלה הנוקשהבסופו של דבר . לאכילת מזונות בריאים

בעיקר . ת גבוהה מדי של מזון גם בעת שובעיוכמו וצריכה/זלילה שלרגיל היותר מ תכופה תוך אכילהמזינים, 

כולם עשויים להגביר את אלו  כאשר יהיו בהישג יד. טיפים ומזונות "אסורים"של חגלוי באכילה בסתר/

"פיצוי" לאחר כישלון בירידה כ ,לרוב נעשים מתוך חשש של הילד לחוש רעבהסיכון להשמנה בקרב הילד ו

 . [3,13,16-19] ודרישה לאנטומיה )בעיקר בגיל ההתבגרות( מתוך מאבק כוחות עם הוריו ו/או  במשקל

ותיהן הפעילו עליהן הקר שבחן את השפעת הגבלות האם על אכילת בתה, הראה כי בקרב בנות שאיממח

באכילת כלל סוגי החטיפים, היו בעלות סיכון גבוה יותר לאכילה  ןהגבלות אכילה חמורות והגבילו אות

 [.16] 7לגיל  5גבוה יותר מגיל  BMI-( ולEHA eating in the absence of hungerבהיעדר רעב )

נוער כאשר שהיו ילדים ובני  ,, אסף מידע אודות מבוגרים2015-16שנערך בין השנים  IV EAT טקפרוי

, . המידע הראה כי הורים אשר עודדו אותם במהלך גיל ההתבגרות לבצע דיאטהI EATהשתתפו בפרויקט 

(, ולעודף משקל או Binge eating) אכילה בולמוסילביצוע דיאטה, להתפתחות של היו בעלי סיכון גבוה 

עומת הורים שלא דחפו אותם לבצע דיאטה בעת היותם זאת ל .בהיותם מבוגרים ,שנים לאחר מכן 15השמנה 

 . [17] מתבגרים

חזרה למשקל ההתחלתי ואף יותר, לאחר ביצוע דיאטות רסטרקטיביות דלות סיבה נוספת בגינה עולים 

מסת הגוף הרזה /של רקמת השריר היומית טיתבקלוריות, הינה האטה של המטבוליזם. ההוצאה האנרג

(LBM ) גדולה יותר משל רקמת השומן. כאשר מבצעים דיאטה מהירה, דלה בקלוריות וללא פעילות גופנית

 LBM חלה ירידה במשקל בעיקר בעקבות איבוד מהירות ולא מבוקרות()כפי שמתאפיינות דיאטות "כאסח" 

בעיקר להרכב הגוף ומן. כאשר עולים חזרה במשקל, מוסיפים רקמת השממסת איבוד לונוזלים ומעט הודות 

ל ההוצאה לרקמת השומן בעלת הוצאה אנרגטית נמוכה יותר משל רקמת השריר, כשרקמת שומן. מאחר 

חזרה להרגלי האכילה הדיאטה. כתוצאה מכך,  תחילתלפני מאשר ( יורדת פחות BMRהאנרגטית הבסיסית )

 ולקושי גדול יותר לרדת במשקל בניסיון הבאמשקל בלהביא לעלייה גדולה יותר  העלולה, שקדמו לדיאט

, יהיו בעלי 14מחקרים מנבאים שבני נוער המתחילים דיאטה במסגרת תכנית לירידה במשקל בגיל .  [21,35]

 . [34] יו מבצעים את הדיאטה מלכתחילההאילולא משקלם , לעומת 19משקל גבוה יותר בגיל 

 הוא הקשר ,בביצוע דיאטה יםהחששות העיקרי דאח אכילה מופרעת:בעיות אכילה/הפרעות אכילה ו 3.5

לעיל, דיאטה והוצג מחקרית כפי שכבר צוין . [12,19,20,23,39] הפרעות אכילה ואכילה מופרעתשלה עם 

להוביל לבעיות אכילה/אכילה  ותעלולקחות ומבוקרות, , בעיקר כאלו שלא מפווהתנהגויות לבקרת משקל
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בא לידי ביטוי בהתקפי זלילה, דילוג על ארוחות, עיסוק זה  .מופרעת ועיסוק אובססיבי ומעוות באכילה

ת לעיתים גם התנהגויות מפצות וכולל בעיות אכילה. הימנעות מאכילה, השריית מצבי הרעבה קלים ועוד

ים, אך תדירותן נמוכה ועוצמתן חלשה מאלה המתרחשות בהפרעות אכילה. הקאות ושימוש במשלשל כגון

יה במשקל ולרוב אינן מהוות סכנת חיים ממשית. לעומתן, הפרעות יהן יכולות להוביל לירידה או על ,כמו כן

מחלות פסיכיאטריות, שהמאפיין העיקרי שלהן הוא התנהגות אכילה נמנות עם קבוצה של ( EDs)אכילה 

, אכילה הנפוצות ביותר הן אנורקסיה נברוזה, בולימיה נברוזההשלוש הפרעות . מוי גוף מעוותמופרעת ודי

העשרה,  . דיאטה בגיל(BED- Binge eating disorder) [38] הפרעת התקפי זלילה/והפרעת אכילה כפייתית

ראו הי עוקבה מספר מחקר .כמנבא להתפתחות של בולימיה נרבוזה ואנורקסיה נרבוזהפעמים רבות נחשבת 

תוך מ כמו כן, .[6] ח הפרעות אכילהותילפ 5-18כי דיאטה ממוקדת משקל הייתה בקשר עם סיכון של פי 

בקרב בעיקר בגיל צעיר והתנהגויות אכילה מופרעת  עולה כישנים,  10 שארךמחקר עוקבה של  מצאיםמ

נפוצות הפרעות אכילה  .[19] יםבקרב מבוגרים צעירהפרעות אכילה התפתחות בשלב מקדים  הינןמתבגרים 

תחלואה לעיכוב התפתחות מינית ולשיעורי והן מקושרות  בילדות ובגיל ההתבגרות 2מאשר סוכרת סוג יותר 

. לעומת ההשלכות הפיסיולוגיות של הדיאטה, שלרוב הפיכות עם חזרה לתזונה תקינה [40] ותמותה גבוהים

תי ניתנות לריפוי מלא. דבר המוביל נת ריפוי ולרוב אף בלאכילה מאתגרות מאוד מבחיהומאוזנת, הפרעות 

   .[39,40רבות ]להשלכות נפשיות וגופניות מצטברות, לאורך שנים 

, בחן את הקשר בין היסטוריה של השמנת [39בשנים האחרונות ]רטרוספקטיבי שהתפרסם -מחקר תצפיתי

)אלו  והתנהגויות המאפיינות דיאטה בבנים( 10-13-בבנות ו 9-12)במחקר ילדות הוגדרה כגילי  יתר בילדות

לבין התפתחות הפרעות אכילה בגיל מאוחר יותר.  המחקר כלל מדגם של  הנחשבות כבריאות וכן אלו שלא(

הקבוצה שאובחנה כסובלת , מהמרכז האוניברסיטאי לדיאטה ותזונה באיטליה. 16-60, בני שתתפיםמ 537

 סבלו/ייתה צעירה באופן מובהק מאלו שאובחנו כלא סובלים( הED)קבוצת ה בעבר/הווה מהפרעות אכילה

נשים. מהממצאים עולה קשר חיובי בין ביצוע דיאטה לבין יותר כללה (, וNEDמהפרעות אכילה )קבוצת ה

 67%-ו 33%(, כאשר Dieters) דיאטה כי ביצעו או מבצעיםמהמדגם דיווחו  67%(. P<0.001השמנה בילדות )

מהם דיווחו על השריית דיאטה באופן עצמי או על השתתפות בתוכנית טיפול תזונתית שכללה איש מקצוע, 

יותר גבוה להיסטוריה  2ושל פי  3.3פי של היה סיכוי לאלו שהיו בעלי השמנה בילדות כן וDieters  בהתאמה. ל

דיווחו על משקל תקין/תת משקל ולאלו ש Non- dieters ל בהתאמה. זאת בהשוואהחיובית להפרעת אכילה, 

וגם היו בעלי היסטוריה חיובית  Dieters-(. כמו כן, מבין המשתתפים שהיו גם בקבוצת הP<0.001בילדות )

)סיכון BED , בעיקר מהסוג של EDsהיו בעלי היסטוריה חיובית של  32%של עודף משקל/השמנה בילדות, 

 תיממצא חזק נוסף שעלה מהמחקר היה, קשר בין היסטורי (.2.5ובולימיה נרבוזה )סיכון של פי  (3של פי 

התפתחות ( לבין  maternal positive history of eating disorders- MPHEDהפרעות אכילה בקרב האם ) 

לעומת משתתפים שהוגדרו  ED+MPHEDבקרב  10של הפרעות אכילה בקרב ילדיה )סיכון גבוה יותר של פי 

הפרעות אכילה, עלולה להשפיע על הרגלי האכילה ועל בעלת . החוקרים טוענים כי אם (-Non MPHEDכ

בעיקר בקרב  ,ילדיה ולהוביל לאי שביעות רצון מהגוף וחששות ממשקל וצורת הגוףשל הצריכה התזונתית 

 והשמנה בילדות בין ביצוע דיאטות קמחקר זה הציג ללא ספק קשר חזיצוע דיאטה בקרב בנים. לבו ,בנות

  לבין התפתחות של הפרעות אכילה בגיל מאוחר יותר.

לירידה קיצונית ומסוכנת במשקל.  הסכנגם קיימת  ,דיאטהניהול של פרדוקס ההשמנה בעקבות  קיומולצד 

עיסוק אובססיבי במזון, ספירת קלוריות,  חשש עצום מהשמנה ועלייה במשקל, צומות, דילוג על ארוחות,

ת אינטנסיבית ועוד רבים, עלולים להוביל לירידה מהירה ודרסטית במשקל. שקילת מזונות, פעילות גופני

ירידה זו, היוצרת מעין תחושת "התמכרות" להצלחה, עלולה להוביל להמשך ההתנהגויות הנ"ל ואף 

יה י. זאת על מנת להמשיך לחוש את תחושת "התגמול" ולמנוע כישלון ועללהקצנתן, לצד כל ק"ג שמשילים

, ובמקרים קיצוניים מכרות" מעין זו עלולה להוביל לאיבוד שליטה, להגעה לתת משקל. "התחזרה במשקל

לא  או חשוב להדגיש כי לא רק דיאטה הנחשבת חובבנית .[20,40] גם להתפתחות של אנורקסיה נרבוזה

כי ילדים  עלולה להוביל להתפתחות של הפרעות אכילה. מספר עבודות הראו UWCBs, כוללתו מבוקרת
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תוכניות בית ספריות למניעת השמנה היו בעלי סיכון או בשהשתתפו בתוכניות מבוקרות לירידה במשקל, 

  .[41-43] גבוה לפתח דימוי גוף עצמי נמוך והפרעות אכילה

 ,כשלעצמהדיאטה ההתנהגויות המעודדות ביצוע דיאטה לירידה במשקל ו השלכות על בריאות הנפש: 3.6

בעיות אלו כוללות  בגרות.הבקרב ילדים ובני נוער, קשורות לבעיות בבריאות הנפש החל מגיל הילדות ועד גיל 

מספר רב של  וישנ. [6,24,44] ביטחון עצמי ירוד והערכה עצמית נמוכה בין היתר, דיכאון, עצבנות, חרדה,

על בריאות הנפש. ראשית, כפי שכבר תיאוריות ומסלולים ביולוגיים המסבירים כיצד דיאטה עלולה להשפיע 

צוין לעיל, דיאטה דלה באנרגיה ונוטריינטים, עלולה להוביל לחסרים תזונתיים. מחסור בפולאט, אבץ 

מחסור להתפתחות של התנהגויות ומחשבות דיכאוניות. ומגנזיום נמצא בקורלציה עם היארעות גבוהה 

שאדם  ההנחה גישה סטיגמטית נפוצה היא .[44] מקושר להתפתחות הפרעות חרדה 3בחומצות אומגה 

ילדים ובני נוער שלא הצליחו לרדת  ן, לכןהלא תקי ומשקלעל המלאה  הסובל מהשמנת יתר נושא באחראיות

פתח בעיות רגשיות , עלולים ליהאחרואף יותר,  או עלו חזרה למשקלם הקודםבמשקל בעקבות הדיאטה 

להוביל לאכילה  ות, עלולןכשלעצמ הבושה ותחושת הכישלון כישלון עצמי. תסכול ותחושת בושה, ולחוש

 [.6,44] "למעשה מדובר במעין "מעגל רשעכך ש ,זללנית ולהחמרת התנהגויות אכילה מופרעות

עלולות ללוות את האדם למשך חייו הבוגרים, מאחר ובמהלך  ,תחושות הערכה עצמית נמוכות בילדות

מחקר מסוים מוכתבת לרוב על פי הצלחות וכישלונות.  המתגבשת כה העצמיתהילדות וגיל ההתבגרות, ההער

שהציג את ההערכה העצמית של ילדים לפני ואחרי השתתפותם בתוכנית מובנית לירידה במשקל, הגיע 

בקרב מתבגרים, מצא ערך . מחקר נוסף ש[42] למסקנה כי חלה ירידה בהערכה העצמית ובתפיסה הגופנית

שבועות, בתוכנית רב תחומית  12ית של המתבגרים הושפעה לרעה על ידי השתתפות, במשך כי ההערכה העצמ

 .[41] לירידה במשקל המיועדת לבני נוער עם השמנה

ייעוץ המתמקדים במשקלו של הילד, המסר לילד הוא שמשהו לא לכאשר הורה לוקח את ילדו לתוכנית או 

ר ילדים שומעים שהם גדולים מידי, הם שאראה שכבסדר איתו והוא צריך לתקן את זה. מחקר מסוים ה

קשרים  , בחן. מחקר נוסף[10ם ]חשים תפיסות פגומות מבחינת היכולת השכלית והגופנית שלה

-בין חשיפה לעידוד ביצוע דיאטה מצד ההורים בגיל ההתבגרות לבין השלכות בריאותיות םפרוספקטיביי

דורית של עידוד לביצוע דיאטה. ממצאי המחקר -ה ביןנפשיות בבגרות וכן בחן האם יכולה להתרחש העבר

ך התבגרותם לעידוד מצד הוריהם לבצע דיאטה, היו בעלי סיכון גבוה לפתח כי הורים שנחשפו במהל ,דיווחו

שנה מאוחר יותר  15 - דיכאון, הערכה עצמית נמוכה ודימוי גוף עצמי נמוך בעיות נפשיות ואישיותיות כגון

זאת בהשוואה להורים שלא נחשפו להתנהגות מעודדת לביצוע דיאטה  (.(P<0.05 צמםבע כבר בהיותם הורים

דורית, של העידוד לדיאטה שבאה לידי ביטוי בכך שאותם הורים -בנוסף חלה העברה ביןמצד הוריהם. 

 . [3] שדווח אצלם הסיכון הנ"ל, נטו לדווח על תקשורת ממוקדת משקל בסביבה הביתית שלהם

יות וחברתיות תניהול דיאטה נמצא בקשר גם עם השלכות התנהגו גותיות וחברתיות:השלכות התנה 3.7

עיסוק אובססיבי במזון וחוסר שביעות רצון ממבנה הגוף, מפריע לילדים בפעילויות  .בקרב ילדים ובני נוער

 .[45-47]  יותאגרסיבהתנהגויות מסוכנות ועלול להוביל לבידוד חברתי ולובחייהם החברתיים, ו ותהיומיומי

אשר דיווחו על ניהול  היה כי בקרב מתבגרות ומתבגרים  II EATאחד הממצאים שדווח במסגרת פרויקט 

דיאטה בעבר/הווה, בין אם היו בעלי עודף משקל או ללא עודף משקל, ישנו סיכון מוגבר יותר לעשן סיגריות, 

רים המשערים כי דיאטה מקושרת לביצוע ישנם חוק .[45] וכן לצרוך סמים )מריחואנה(לצרוך אלכוהול 

פעילויות מסוכנות, בעקבות השפעה על מסלולים עצביים במוח. הגבלת צריכת מזון בשלב מוקדם בחיים, 

עשויה להשפיע על התפתחות המוח בדרכים המשנות את רגישות המוח לתגמולים )תחושות עונג בתגובה 

כמו כן, תחושת הגביר את הסיכון לצריכת יתר שלהם. לגירויים מסוימים(, כמו מזון ואלכוהול, ובכך ל

הכישלון המלווה לאי הצלחה בדיאטה, עלולה גם היא להוביל את בני הנוער לחפש אחר תחושות חיוביות 

 [13,46סמים ]בוולהדחיק את אלו השליליות, על ידי שימוש באלכוהול 
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ת מסוכנות לירידה במשקל יחד עם , מצא כי התנהגויושנים( 12-18שבוצע בקרב מתבגרות )גילי  רמחק

כי ענו על התפתחות התנהגות אלימה. החוקרים ט גם להשפיע יםתכיפות גבוהה של ניהול דיאטות, עלול

הוא ככל הנראה הגורם מחסור ברכיבי תזונה בסיסיים ובעיקר של ברזל, הנובע מניהול מתמשך של דיאטות, 

 . [47] ת אלימה בקרב בני נוערולהתנהגו , לשליטה לקויה בדחפיםוביל לעצבנותהמ

 

 ומסקנותסיכום 

שנים האחרונות הוא השמנה בעולם המערבי. הילדים ובני הנוער האחד הנושאים המדוברים ביותר בעשרות 

של היום מתמודדים עם דילמה אכזרית בקשר לנושא זה. הם גדלים בחברה המתאפיינת באכילת יתר של 

באידיאלים בלתי סבירים של מזון ויופי.  נאחזתת מועטה, ובו בזמן מזונות פחות מומלצים לצד פעילות גופני

וחווים פעם אחר פעם  עוברים התעללות חברתית ,לעיתים קרובות ,השמנהילדים ובני נוער עם עודף משקל/

השמים דגש על עידוד לירידה במשקל והערות על משקלם, מהקרובים והסובבים אותם. המסרים החוזרים 

 בני נוערלו לילדיםאתגר לא מציאותי  יםמציבלחוסר שביעות רצון מהמשקל ומבנה הגוף ו מוביליםזון, הר

לרדת  כולל ניסיון . האתגר עמו הם מתמודדים(בעיקר לאלו שבאופן טבעי נולדו עם נטייה למשקל עודף)

לרדת  תהניסיונו .[21] אצלםמבחינה ביולוגית להשגה במשקל ולהגיע למשקל ומבנה גוף שלרוב בלתי סביר 

בין טווח הנחשב כבריא יותר לבין טווח קיצוני  משקל הנעות ימוש בהתנהגויות לבקרתבמשקל כוללים ש

 ומסוכן. 

גורמי הסיכון רב על בעבודה זו בחרתי לסקור לעומק את נושא הדיאטה בקרב ילדים ובני נוער, תוך מתן דגש 

צגו היו גורמי סיכון עיקריים שהויליות שלה. גורמי סיכון השלכות השלהעל ותר י רבדגש והמובילים אליה, 

גורמי סיכון הוצגו  בנוסף, השמנה, חוסר שביעות רצון ממשקל הגוף ודימוי עצמי נמוך. כללוישירים ש

התנהגויות שליטה הוריות שמתבטאות בהגבלות אכילה על  וכוללים עקיפים המובלים לאלו הראשונים

 רתיים ותקשורתיים המעודדים רזון.    חשיפה למסרים חבבעיסוק משפחתי סביב משקל ודיאטה ובהילד, 

וצגו, התמקדו בעיקר בהיבטים פיסיולוגיים ופסיכולוגיים שונים הקשורים שההשלכות הדיאטה השליליות 

 הפרעות אכילה ואכילה מופרעתהתפתחות, בפגיעה בגדילה ו כללו בין היתר . השלכות אלולילדים ובני נוער

בשילוב עם אכילה מוגברת  ,גטיתלקויה של צריכה אנר בקרההן נוספות תוצאות  .הערכה עצמית נמוכהכן ו

יש לציין כי על אף שאותן השלכות הוצגו תחת  .ובעיקר סיכון לכישלון ועודף משקל לאורך זמן ,בהיעדר רעב

קטגוריות נפרדות, כולן כרוכות אלה באלה ומצויות לרוב יחד. התמקדותי הרבה בהשלכות השליליות של 

י דיאטה הינה דבר חיוב, לפיו את המיתוס הרווח כיוםהדיאטה, נבעה בעיקר מתוך הרצון האישי "לנפץ" 

לכך שלא רק  מחקריות להביא הוכחותו כן, ביקשתי כמ .המוביל לבריאות איתנה וממושכת ,ורצוי תמיד

הן גם ש)וכמובן גם עבור מבוגרים(, אלא קיימא עבור ילדים ובני נוער -נותלכישלון ואינן במועדות שדיאטות 

 .לתוצאה הפוכה של נטייה לעודף משקל והשמנה ולהוביל עלולות להזיק בטווח הקרוב והרחוק
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 המלצות

מצויים ויש לבצע מאמצים ניכרים לזהות ילדים ובני נוער הנמצאים בסיכון יתר לביצוע דיאטות  ראשית,

 . השלכות מידיותעל מנת למנוע כבר בהליך ירידה במשקל, 

, רצוי לכלול ים ובעיקר מתבגרותמתבגרבהתחשב בשכיחות הגבוהה של התנהגויות לבקרת משקל בקרב 

וכן כחלק מהמסגרת  כחלק מהטיפול הבריאותי השגרתיבעיקר בדיקות סקר לזיהוי התנהגויות אלו, 

עבור בני נוער העוסקים בהתנהגויות בקרת משקל . הביתית, החינוכית והחברתית )תנועות נוער וכו'(

 ,נות בהקדם האפשרי להערכה מקצועית ולטיפולקיצוניות יותר, יש לבצע בדיקות סקר להפרעות אכילה ולפ

 .[6] במידת הצורך

 אינם להיות מודעים לכך שרוב ניסיונות ההרזיה בקרב ילדים ובני נוער על העובדים במקצועות הבריאות

 . לדוגמהנובעים מתוך רצון בסיסי לשיפור בריאותם, אלא לרוב מתוך סוגיות אחרות בחיי המתבגר והילד

כה, הקנטות על משקלם, לחץ משפחתי להשיג אידיאל מסוים או הפרעה פסיכיאטרית הערכה עצמית נמו

 . [6] קשה כמו הפרעת אכילה

להוריד את הפוקוס מנושא המשקל ולהעביר אותו לנושא של התנהגויות  על החברה בכללותה שנית, 

 !מקדמות בריאות

במניעת תפיסה שגויה של משקל ורת יש להתמקד במניעת התפתחות התנהגויות לבקבקרב ילדים ובני נוער 

בהתערבויות אחרות היכולות לתרום יש להתמקד  . בנוסף,כגורם חיובי ובריא הדיאטה לירידה במשקל

קצועית ככל מורצון להיצמד לספרות ה מתוך נוחותלבריאות הילד והמתבגר בטווח הקצר ובטווח הארוך. 

תיתכנה  אליו הן מיועדות. ת בספרות, לפי קהל היעדהמצוינולמניעה והתערבות , אציג את ההמלצות הניתן

 חפיפה בהמלצות לגורמים השונים. 

 המלצות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות שעובדים עם ילדים ומתבגרים : 

הבריאות  אנשי מקצועותתפקידם של  - לפעול לקידום תפיסת גוף חיובית בקרב ילדים ובני נוער •

ים לפתח יחסים חיוביים עם גופם, על מנת שירצו לטפח אותו הוא בין היתר לעזור לבני נוער וילד

ופעילות גופנית. רמות גבוהות של אי שביעות רצון מהגוף, לא נמצאו כמנבאות  בעזרת תזונה בריאה

שימוש בפעולות ניהול של משקל בריא, כמו פעילות גופנית או צריכה של ירקות ופירות, בקרב 

 . [6,13,22,48] מתבגרים

המקצוע לא להתמקד בשימוש בדיאטה ובהתנהגויות לא  על אנשי - ד ניהול דיאטהלא לעוד  •

ממוקדות בריאות וביצוע פעילות בריאות לצורך ירידה במשקל, אלא לעודד התנהגויות אכילה 

המלצות אלו מתוקפות על ידי מוסדות [. 6,13,22,48] היומיתם ייכחלק משגרת הח ,גופנית

( הוציא CDCקרה ומניעת מחלות בארה"ב )המרכז לבאקדמיים ובריאותיים גדולים. לדוגמה, 

כי המטרה של רוב הילדים הסובלים מעודף משקל/השמנת יתר לא צריכה להיות ירידה  הנחייה

הם מצויים ש, אלא הפחתת קצב העלייה שלהם במשקל ככל שהם גדלים לגובה. זאת מאחר במשקל

 2016-( הוציאה בAAP) ית לרפואת ילדיםנבשלב גדילה והתפתחות. כמו כן, האקדמיה האמריק

לא לעודד שימוש בהתנהגויות לבקרת משקל, ולהתמקד דף עמדה בו היא ממליצה לרופאי הילדים 

 . [48] שאינן ממוקדות משקל ,בפעילויות המתמקדות בשינוי לאורח חיים בריא

לספק להורים החוששים למשקל ילדם, ידע על אנשי מקצועות הבריאות  -ידע להוריםלהקנות  •

אודות ההשלכות השליליות של הגבלות אכילה על הילד ושל שיחות אודות משקלו בסביבה  מקצועי
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מהו ההבדל בין חינוך תזונתי לאכילה נבונה לבין התערבות תכופה מדי  . יש להדגיש להםהביתית

ת את אותות הרעב והשובע ומשבש כי הגבלת אכילה וספירת קלוריותולהסביר להם  במשקל ילדם

ת מהערך התזונתי של המזון, המהווה גורם קריטי לגופם המתפתח של ילדים ולממתעו של הילד

קל ולבצע פעילויות משפחתיות המקדמות לדבר פחות על מש את ההוריםלעודד , יש מנגדובני נוער. 

 . [6,48] אכילה בריאה ופעילות גופנית

 

 המלצות להורים:

ההורים להימנע מלעודד את ילדם  על - להסיר התמקדות בנושא משקל ודיאטה בסביבה הביתית •

על משקל או על גופם של  בסביבה הביתית משיפוטיות והשמעת הערותלהימנע , לעסוק בדיאטה

 הערכה עצמיתבפרט. כמו כן, על ההורים לחזק מבנה גופו של ילדם אחרים בכלל ועל משקל ו

ם שיש משהו פגום לא להעביר לו מסרי .ללא קשר למשקל גופו ילדם בקרב ותותפיסת גוף חיובי

ילד הגדל המצריך שינוי, אלא להעביר לו את המסר כי הוא מוצלח ואהוב בדיוק כפי שהוא. בגופו 

בסביבה משפחתית תומכת, לומד להאמין שהוא אמין ואהוד וכן לומד כי הוא מסוגל ליצור ציפיות 

 [8,13,48] חיוביות לגבי סביבתו וללמוד מיומנויות חברתיות הנחוצות בעולם החברתי

ם אודות הסיכון הבריאותי היעל ההורים להסביר לילד - סכנות הדיאטהלאת ילדיהם  חשוףל •

הקיים בביצוע התנהגויות לא בריאות לבקרת משקל, כמו שימוש במשלשלים, הקאות מכוונות, 

הרזייה. בנוסף עליהם להדגיש להם, כי לרוב דיאטה מהווה פתרון  דיאטות "כאסח" ונטילת כדורי

 בלבד ואף מובילה לעלייה גדולה יותר במשקל. זמני 

על ההורה להימנע מלהתעסק במשקלו עצמו, ובהתנהגויות  - שימוש מודל להתנהגות טובה •

ו. הילדים לומדים מהתבוננות ובגילים הצעירים, ההורים הם דמויות הקשורות לבקרת משקל

ה של מגוון מאכלים אהובים חיקוי מרכזיות. הורה יכול לשמש דוגמה חיובית על ידי הכנה ואכיל

 .וכן על ידי קנייה והכנה משותפת של מזונות יחד עם ילדו ,על המשפחה, מכל קבוצות המזון

יש לעודד ולתמוך  - ם בהווה ובעתידיהלבצע אסטרטגיות הפועלות באופן חיובי על בריאות ילד •

נית, הניתנות לשימור ובפעילויות גופ , תזונה מגוונת וממוקדת בריאותבהתנהגויות אכילה חיוביות

אלו  - [48] לדוגמה, הגברת התכיפות של ארוחות משפחתיותאורח חיים בריא על בסיס מתמשך. 

לצריכה מוגברת של פירות, ירקות, דגנים, מזונות עשירים בסידן וסיבים במקביל נמצאו קשורות 

ורות לסיכון בקרב הילדים ובני הנוער. כמו כן, הן נמצאו קש לצריכה פחותה של משקאות קלים

שבדק אוכלוסייה  EAT לפי פרויקט. [14] מופחת להתנהגויות בקרת משקל קיצוניות בקרב בני נוער

נורמטיבית, הרגלי התזונה והפעילות הגופנית שהורים מקנים לילדיהם ממשיכים איתם גם שנים 

עשויות  בנוסף, שיחות על אכילה בריאה .מאוחר יותר ומשפיעים על אורח החיים הבריאותי שלהם

לסייע במניעת דיאטות רזון והתנהגויות אכילה לא בריאות, בקרב בני נוער ובמיוחד באלו עם עודף 

אם הוא  מחקרים מראים שמרבית הילדים הנמצאים במשקלם הטבעי, גם .[14] משקל/השמנה

ריא ושומרים על דרגות משקל דומות ב בעודף משקל, אך מקפידים על פעילות גופנית, אוכלים

ניסיונות ההרזיה הם אלה העלולים לפגוע בהם ולהובילם להתקפי במשך השנים, יהיו בריאים. 

זאת, ילדים הסובלים מהשמנה מוקצנת  זלילה, לאובדן שליטה, כעס ושנאה עצמית ולהשמנה. עם

 .[38] תחלואה גבוה יותר תונים לסיכוןכמו אלו הסובלים מרזון קיצוני, אכן נ

 

על ההורים להימנע מרודנות בהאכלה, הכוללת שליטה  -הסרת הגבלות וחלוקת אחריות בהאכלה  •

להעדיף סגנון הורות סמכותי,  יש. קיצונית והכתבה של סוג המזון והכמויות הנאכלות על ידי הילד

ת תחושהמאפשר לילד אוטונומיה בבחירת המזון והכמויות, תוך מתן אפשרות אכילה בהתאם ל

על פי מאמר שכתבה אלין סאטר, דיאטנית ומטפלת משפחתית, הגישה  .[49] הרעב והשובע שלו
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י גישה זו ההורים על פ –המובילה בניהול אכילה בריאה אצל ילדים היא "חלוקת אחריות בהאכלה" 

 אחראים על שעות האכילה וסוג האוכל המוגש לשולחן, ואילו הילד אחראי על הכמויות וסוג האוכל

[50] . 

 
 

 :מלצות לאנשי חינוךה

 

מסגרות חינוכיות צריכות להזהיר את כלל  -ניות למניעת השמנה הממוקדות משקלכולהימנע מת

כניות ממוקדות משקל ובסטיגמה ודעה קדומה ת, מפני הסכנות הכרוכות בתואנשי המקצוע במערכ

על רקע משקל. חוקרי בריאות קוראים יותר ויותר לשינוי מוחלט באופן בו החברה תופסת את 

נושא המשקל והדיאטה, בעיקר בגלל התוצאות המפוקפקות של מאמצי ההרזיה בעשורים 

 עליהםשגשוגם, לדים וכי אם בתי הספר אכן מוקדשים לרווחת היל . הם טוענים[51] האחרונים

 בכל גודל וצורה, מקדמות בריאותהתנהגויות למניעת השמנת יתר של ילדים, ללעבור ממשימות 

-Health at every sizeל )גישת תנועת ה יא בריאות ולאו דווקא ירידה במשקכאשר המטרה ה

HAES .) 

קבלה עצמית, הוכחה כמיטיבה עם אנשים בכל הגדלים על ידי התמקדות ב HAES [52]-גישת ה

דימוי גוף חיובי, אכילה בריאה ופעילות גופנית מהנה. מחקרים שונים הראו כי גישה זו מובילה 

לתוצאות בריאותיות מוצלחות, הרבה יותר מאשר טיפול לירידה במשקל, ללא שימוש כלל 

  .[52] באסטרטגיות ממוקדות משקל

הפגיעה של  האכילה, בקרב האוכלוסייעל מנת למנוע קידום התנהגויות אכילה מופרעות והפרעות 

 , שהם:HEASהילדים ובני הנוער, על אנשי החינוך להכיר מספר עקרונות בסיסיים של 

 אנשים מגיעים באופן טבעי בשלל צורות וגדלים. •

 התערבויות לירידה במשקל אינן יעילות ואף מסוכנות. •

הגוף ולא מכללים  על אותות פנימיים של תאכילה צריכה להיות רגועה, מענגת ומושתת •

 חיצוניים.

 פעילות גופנית צריכה להיות כיפית ובעלת חלק מהנה בחיים. •

מדדי בריאות צריכים להיות מבוססים על שילוב של גורמים חברתיים, רגשיים, רוחניים  •

 ופיזיים )ולא המשקל לבדו או כנקודת מפתח(.

וד בסיבה בטוחה התומכת יחד עם גישה זו, המחנכים יוכלו לעזור לילדים בכל הגדלים ללמ

 בבריאותם ורווחתם הכללית.

 המלצה כללית:

לאור העובדה, כי הספרות המחקרית העדכנית אינה רוויה במחקרים אודות ההשלכות של הדיאטה 

לעורר שינוי מהותי, הכולל על כל היבטיה, יש צורך להמשיך לחקור ולשפוך אור על נושא זה על מנת 

 בות לשינוי שפת הדיאטה הממוקדת משקל, לשפה הממוקדת בריאות.פיתוח תכניות מניעה והתער

 

“The question should not be how do we make fat kids thin. It should be how 

do we make fat kids healthy" 
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