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 תקציר

הינה ( BMI≥30 , obesity ( , השמנה )WHOמנתונים העולים מארגון הבריאות העולמי ) 

, כיותר מבליון אנשים בעולם סובלים ממנה. בארה"ב כ  6001מגפה עולמית, ועל פי נתונים משנת 

מאוכלוסית המבוגרים מוגדרת בעודף משקל או השמנה. התוכניות הקימות כיום להורדה  14%

 Cognitive behavioral)קוגנטיביות ברובן, התערבויות התנהגותיות  במשקל הינן

interventions)  המשלבות היבטים של אורח חיים, פעילות גופנית, עמדות ויחסים כלפי אוכל

מחקרים מועטים מדווחים על הקשר שבין גישות התנהגותיות אלו,  לשיפור בסטטוס  .[3]ותזונה

המשקל לטווח הארוך. דיאטות, בין אם הן גלויות או סמויות תחת "שינוי אורך חיים",  מובילות 

מהמשקל, אך ירידה זו אינה נשמרת.   30%-1%קצר , בממוצע ירידה של כ לירידה במשקל לטווח 

נראה כי אנשים המצליחים לרדת במשקל ולשמור עליו הם דווקא יוצאי הדופן, וכי רוב האנשים 

 . [1]שיורדים במשקל , לאחר פרק זמן מעלים במשקל אף יותר מהק"ג שהצליחו להוריד

ה את הסיכון להשמנה והפרעות אכילה עולה ממאמר סקירה , שבחן האם דיאטה מגביר

כי, דיאטה בגיל צעיר עלולה לגרום להתפתחות דפוסי אכילה משובשים אשר בטווח הרחוק, יגרמו  

ניסו החוקרים להבין מדוע דיאטה דווקא גורמת, בטווח הארוך,   2EATבפרויקט  .[1]להשמנה

לאימוץ הרגלים לא בריאים כגון: דיאטה מובילה לעליה במשקל . השערת החוקרים הייתה כי 

צריכה מופחתת של ארוחת בוקר, צריכה מופחתת של פירות וירקות ותדירות נמוכה של פעילות 

גופנית,  הרגלים המובלים ,בטווח הארוך, לעליה במשקל. כאשר פרמטרים אלו נבדקו כעבור חמש 

 (binge eating) שנים, נמצא כי בקרב קבוצת המתבגרות דיאטה הגבירה בולמוסי אכילה

  -ו ,   P<0.001והפחיתה צריכת ארוחת בוקר, שני פרמטרים אלו  בעלי מובהקות סטטיסטית )

P=0.030  בהשוואה למתבגרות שלא עשו דיאטה . כמו כן, נמצא באופן   בהתאמה ,)

, )       BMI)  2Kg/m  יחידות 0.63±0.13, כי מתבגרות שבצעו דיאטה העלו   (P=0.014)מובהק

בהשוואה למתבגרות שלא ביצעו דיאטה.   בהשוואה בין מתבגרים שלא עשו דיאטה לאלו שכן 

 , P=0.006דיווחו על דיאטה ,נמצא כי דיאטה מעודדת בולומסי אכילה והפחתה בפעילות גופנית )

P<0.001 כמו כן, נמצא באופן מובהק  , בהתאמה .)(P=0.016)   כי מתבגרים שבצעו דיאטה ,

 . [ 7] זאת בהשוואה למתבגרים שלא ביצעו דיאטה , )       BMI)  2Kg/m  יחידות 160.0.61±העלו 

במאמר שסוקר את ההומאוסטזיס ושליטה על המשקל עולה כי דיאטה היוצרת רעב או 

מחסור , מהוות איום מידי יותר על הגוף לעומת השמנה . ביטול תחושת רעב פיזיולוגית בעזרת 

נה הבעיה המרכזית בכישלון הדיאטות לאורך זמן. בעוד שלטווח הגבלות שונות, ככל הנראה הי

הקצר , ירידה במשקל מגבירה את הרגישות ללפטין, משפרת סבילות לגלוקוז, ומפחיתה 

טריגליצרידים,  בטווח הארוך , מחקרים אינם תומכים בהתעלמות מאיתותים הומאוסטטים של 

שיהיה , הנובע מדיאטה רסטרקטיבית , האיום  רעב ושובע. נראה כי גם בגירעון  תזונתי קטן ככל

בעבודה זו נבחן כיצד . [8]על הגוף גדול, ומנגנונים המעודדים את תיקון הגרעון, מתחילים לפעול

, שהגדרתה הבסיסית הינה "מודעות רגע אחר רגע" ,   מסייעת לשמירה   Mindfulnessקשיבות, 

טואטיבית וההבנה כי פרט יכול להיות בריא על ההומאוסטאזיס , זאת בעזרת שימוש באכילה אינ

 . [33-3,3]בכל גודל ומשקל
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 מבוא

 הינה( BMI≥30 , obesity )( , השמנה WHOהעולמי )בריאות מנתונים העולים מארגון ה 

אנשים בעולם סובלים ממנה. בארה"ב כ  בליוןיותר מכ,  6001על פי נתונים משנת מגפה עולמית, ו

נתונים מסקר , על פי  . בישראל [3]מאוכלוסית המבוגרים מוגדרת בעודף משקל או השמנה %14

אלו מנתונים .  [6]מהנדגמים לוקים בהשמנה ..%66מהנדגמים בעלי עודף משקל ו  3..%3 ,מב"ת

)כגון: יתר לחץ  מלווה בתחלואהלעיתים  מכיוון שהשמנהוגבוהה, השמנה עולה כי כיום שכיחות ה

, פגיעה בעורקים הכלילים, אי ספיקת לב, שבץ, בעיות פוריות 6דם, כולסטרול גבוהה, סכרת סוג 

ת וגופים העוסקים תופעה זו מדאיגה ממשלו, [3]בליון דולר 300 נאמדת בכשעלותה  ,וכו' (

מקביל לתקשורת שמעודדת ב, ולבריאות המעודדים מודעות למשקל גופים אלו . בבריאות הציבור

שולטים, מובלים לעיסוק מוגבר  מציאות בה תרבות השפע והמגוון לצד זאת את אידיאל הרזון, 

זו  היא למעשה תחילתו  נקודה  .[4]יאטה ספונה במציאות בה אנו חיים. כתוצאה מכך, דבמשקל 

והמרדף הנצחי בעקבות  הקומורבידיות הנלוות להולהשמנה  מוגברתהמודעות ה -של הפרדוקס

בקרב כלל  דפוסי אכילהושינוי  התנהגויות אכילה  דיאטטיות אימוץל יםמוביל , אידאל היופי

  .   [1-3], שיעור ההשמנה ממשיך לעלות אף על פי כןו האוכלוסיה

התנהגותיות התערבויות  ברובן, התוכניות הקימות כיום להורדה במשקל הינן 

( המשלבות היבטים של אורח חיים, פעילות Cognitive behavioral interventionsקוגנטיביות )

לשנות אכילה, חשיבה ותדירות מטרת תוכניות אלו . גופנית, עמדות ויחסים כלפי אוכל ותזונה

צריכת מזון  תתפעילות גופנית. גישה זו מלמדת את המשתתפים בה, מתודת התנהגותיות להפח

אסורים מהבית וסביבות העבודה , להחביא מזונות אילו ום הסרת מזונות נחשקיל הנחיותנחשק ו

הכוללת שליטה בחשקים  ורסטרקטיבית מסודרתולהגביר אכילה מובנת , הרחק מזווית העין

כי  מראיםבפועל, מספר מחקרים .  זאת במטרה להפחית במשקל והסחת הדעת מגירוי אוכל

 .  [3] את תדירות המחשבות מגבירםבמחשבות על אוכל והדחקתן, דווקא שליטה נסיון לה

שיפור בסטטוס המשקל ל , התנהגותיות אלוהקשר שבין גישות  מחקרים מועטים מדווחים על

מובילות לירידה  , בין אם הן גלויות או סמויות תחת "שינוי אורך חיים", דיאטות. ארוךהטווח ל

 . אינה נשמרתאך ירידה זו , מהמשקל 30%-1%של כ  ירידה במשקל לטווח קצר , בממוצע

ירידה במשקל או שמירה עליו, מחקרים ארוכי טווח נמצא כי התנהגויות דיאטטיות לא צופות ב

נראה כי אנשים המצליחים לרדת במשקל  .לטווח הרחוקאולם צופות עליה במשקל ועודף משקל 

ים ולשמור עליו הם דווקא יוצאי הדופן, וכי רוב האנשים שיורדים במשקל , לאחר פרק זמן מעל

בנוסף, לא ניתן לקבוע האם הדיאטה כשלעצמה  במשקל אף יותר מהק"ג שהצליחו להוריד.

תורמת לבריאות או לחילופין ההטבה במדדי הבריאות נובעת מפעילות גופנית, שימוש בתרופות 

    . [1]ושינוי הרגלי חיים

תוכניות ממוקדות משקל יכולות להביא לירידה משמעותית במשקל בעזרת כאמור, 

דיאטה, ספורט וטיפול התנהגותי קוגניבטיבי. אך הפגם המהותי בתוכניות אלו, מופיע כעבור 

לאחר  ובדרך כלל, קשה לרוב האנשים .  היכולת לשמור על המשקל לאורך זמן[1-3]מספר שנים

 34במחקר ארוך טווח, המשתתפים נכחו בתוכנית בת  .אותו פרט יעלה במשקלשלוש שנים כ

מפגשי  70שהמשתתפים נכחו ב נה ירידה במשקל. לאחר שבע שנים , ולמרות שבועות שמטרתה הי

במחקר  ממשקלם ההתחלתי.  30%מהמשתתפים הצליחו לשמור על ירידה של  61%שימור, רק 
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מהמשתתפים הצליחו לשמר ירידה של  30%חודשים, רק  61נוסף, שהורכב מתוכנית באורך של 

 . [3]ממשקלם , לאחר חמש שנים %30

ממאמר סקירה , שבחן האם דיאטה מגבירה את הסיכון להשמנה והפרעות אכילה עולה  

 משובשים אשר בטווח הרחוק, יגרמו  דפוסי אכילה לגרום להתפתחותכי, דיאטה בגיל צעיר עלולה 

תוצאה מקיום הנובעת כ  ,(voluntary restriction of foodלהשמנה . הגבלת מזון  מבחירה )

מתוצאות ילה את  הפרט להתעלם מתחושות הרעב והשובע הפיזיולוגיות. משטר דיאטטי,  מוב

( , מובילה לבולמוסי אכילה restrictive dieting) רסטרקטיביתעולה כי דיאטה  מחקרים שונים,

(binge eating תכופים יותר , זאת על ידי החלשת מנגנון הרעב והשובע והגברת נחשקות )

דילוג על ארוחות  :כמו כן, אימוץ דפוסי התנהגות כגוןר. ואטרקטיביות  המזון שנחשב  לאסו

 מחקרים אשר בחנו אתנמצאו קשורות לאכילת יתר בקרב מתבגרים. ב ,והדחקת תחושת רעב

 הנבדקים דווקא עלוכי בטווח הארוך  נראה ,לירדיה במשקל כמתודה ,דילוג על ארוחותהשימוש ב

, דיווחו על דילוג ארוחות  ביצעו דיאטהאשר מהסטודנטים  44%כי  מראה המאמרבמשקל. 

כמתודה לשמירה ולשליטה על המשקל. אך הממצאים אינם מצדיקים שימוש במתודה זו ונמצא 

כי סטודנטים בעלי עודף משקל אכלו בממוצע שתי ארוחות ביום, בעוד שסטודנטים במשקל גוף 

והתקשורת על הדיאטה,  דן גם בהשפעת  המדיה מאמר התקין אכלו לפחות שלוש ארוחות ביום. 

ומן הסקירה עולה כי הנער הממוצע מבלה יותר זמן במחיצת התקשורת והמדיה מכל פעילות 

משפיעים באופן משמעותי על הדרך בה נערות  מסרים מהתקשורתנמצא כי  המשך לכך,באחרת. 

 גופן מהנערות אינן מרוצות ממבנה 71%-10%מחקרים מראים כי  . מעצבות את דימוי הגוף שלהן 

והחשיפה למסרים שלעיתים אינם מציאותיים , משפיעה על דימוי הגוף  ,ומהופעתן החיצונית 

לית לתדירות ממבנה הגוף וההופעה הכלנמוכה שלהן. בנוסף, נמצאה קורלציה בין שביעות הרצון 

הדיאטות שמטרתן  גם לתדירותקריאת מגזיני אופנה, וכן תדירות הקריאה נמצאה קשורה 

הפחתה במשקל. כמו כן, נמצא כי מתבגרות שקראו כתבי עת בנושא דיאטה והרזייה היו בעלות 

 .[1]בפעילויות להפחתת משקל  נהוגסיכוי גדול יותר ל

מתבגרים  עולה כי Eating Among Teens (EAT,)קט יפרויבמחקר ארוך טווח, הנקרא 

להיות   6בעלי סיכון גדול פי לאחר חמש שנים,  שקל,שדיווחו כי הם מבצעים פעולות ממוקדות מ

ממתבגרים שלא דיווחו על ניהול דיאטה. מתבגרים שנעזרו בשיטות לא בריאות , עודף משקל 

בכדי לשמור על המשקל , כמו: דילוג על ארוחות ושימוש בגלולות הרזייה , בעלי סיכון גדול פי 

בפרויקט . כעבור חמש שניםממתבגרים שלא דיווחו על ניהול דיאטה, שלוש להיות בעודף משקל, 

EAT2  עליה במשקל . השערת לרוך,  א, בטווח המתורגניסו החוקרים להבין מדוע דיאטה דווקא

ן ובולמוסי אכילה אילו גורמים החוקרים הייתה כי דיאטה עלולה להגביר בולמוסי אכילה  , ויתכ

,  (Dietary Restraint Theoryתאוריית הריסון התזונתי )על  ה במשקל. השערה זו מסתמכתיללע

התאוריה טוענת כי הסתמכות על הקוגניציה ומתן השליטה בידי קוגניציה, זאת במקום הקשבה 

שמטרתן ירידה המבצעים פעולות לאיתותים פזיולוגיים של רעב ושובע,  מובילים את אילו 

בנוסף, שיערו החוקרים כי או מוטרדת.  וסחתמלאכילה לא מובקרת כאשר הקוגניציה , במשקל 

דיאטה מובילה אנשים לאימוץ הרגלים לא בריאים כגון: צריכה מופחתת של ארוחת בוקר, צריכה 

בטווח הארוך, ,מובלים המופחתת של פירות וירקות ותדירות נמוכה של פעילות גופנית,  הרגלים 
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תבגרות קבוצת המבקרב  כי נמצא ,שניםכאשר פרמטרים אלו נבדקו כעבור חמש לעליה במשקל. 

 ותמובהקבעלי  פחיתה צריכת ארוחת בוקר, שני פרמטרים אלו כילה והגבירה בולמוסי אהדיאטה 

כמו . , בהשוואה למתבגרות שלא עשו דיאטה (  בהתאמה  P=0.030  -ו ,   P<0.001סטטיסטית )

2Kg/m  (יחידות 0.63±0.13, כי מתבגרות שבצעו דיאטה העלו   (P=0.014)כן, נמצא באופן מובהק

BMI        (  ,לאלו  מתבגרים שלא עשו דיאטהבהשוואה בין  .  בהשוואה למתבגרות שלא ביצעו דיאטה

הפחתה בפעילות גופנית כי דיאטה מעודדת בולומסי אכילה ו נמצא,שכן דיווחו על דיאטה 

(P=0.006 , P<0.001 בהתאמה ,   .) כן, נמצא באופן מובהקכמו(P=0.016)  שבצעו  ים, כי מתבגר

 [7] שלא ביצעו דיאטה יםזאת בהשוואה למתבגר , )       BMI)  2Kg/m  יחידות 0.61±0.16דיאטה העלו 

 . 

זיולוגיים. במאמר שסוקר את ילכלל הנתונים המוצגים עד כה , יש תימוכין פ

 מידיאיום ת , מהוו או מחסור ושליטה על המשקל עולה כי דיאטה היוצרת רעב ההומאוסטזיס

הומאוסטאזיס, לאזן ולשמור על  הינהשובע הרעב והמנגנון  מטרתיותר על הגוף לעומת השמנה . 

תחושת שובע  ביטול או פרוש שגוי שלבדומה ל  . לשמור על האורגניזם בחיים - שמטרתו אחת

 מאפיינת דיאטות רסטרקטיביות רבות, ה, גם התעלמות מתחושת רעב כךלצריכת יתר,  המובילה

והמנגנון ההומאוסטטי יפעל בכדי לפצות על המחסור  על הגוףמידי  עלולה להוביל לתחושת איום 

 שני כיווניו, עלול להוביל, על מכאן, שאי כיבוד המנגנון ההומאוסטטי של רעב ושובע .שנוצר

כותבת מושג ההומאוסטזיס הינו חדש בהקשר של משקל , .  לעליה במשקל  בטווח הארוך

, לדוגמא  .לאיזון ההומאוסטטי של טמפרטורת הגוף מתבמידה מסוי הקבילה אותו המאמר

להוסיף לגיטימציה היש לנו את אך כבני אדם   ,אנו מתחממים השרירים על ידי רעד ,כשקר לנו

, לבוש מעיל ל  -שיעזרו לנו להתחמם  נוספותולבצע פעולות לרעד מימד של חשיבה עמוקה יותר 

נגנון הרעב , מזיס של המשקל בהומאוסט לכך מתרחש דומה תהליך   לשתות משהו חם.ו/או 

ממערכת העצבים    orexigen   ו  neuropeptide Y  -ברעב) כולל הורמונים שוניםהוהשובע 

מתאי   leptin  ,  מהמערכת המרכזית  PYY -המרכזית וגרלין מהמערכת הפריפריאלית . בשובע

אך בדומה לאיזון   . מנחים אותנו מה וכמה לאכול, וכן תחושה פיזית של מלאות  (שומן בפריפריה

המובליה  יותר עמוקה הזדמנות למחשבהכיצורים מפותחים ניתנת לנו  הטמפרטורת הגוף, 

אלו,  .  מציפות אותנוה שונותהמחשבות הו רגשותה, קוגניציהה לידי מתן השליטהלעיתים, ל

 לצריכת יתר ות בטווח הארוך לעיתים מוביל ,המנגנון ההומאוסטטי  בניגוד לשליטה על ידי

זיולוגית בעזרת הגבלות שונות, ככל הנראה הינה הבעיה יביטול תחושת רעב פ  . עליה במשקל לו

במשקל מגבירה את . בעוד שלטווח הקצר , ירידה אורך זמןלהמרכזית בכישלון הדיאטות 

בטווח הארוך , מחקרים   ,הרגישות ללפטין, משפרת סבילות לגלוקוז, ומפחיתה טריגליצרידים

תזונתי  גם בגירעון  כיהתעלמות מאיתותים הומאוסטטים של רעב ושובע. נראה באינם תומכים 

את דדים האיום על הגוף גדול, ומנגנונים המעו, הנובע מדיאטה רסטרקטיבית , ככל שיהיה  קטן

 . [8]מתחילים לפעולרעון, תיקון הג

שימוש בטכניקות השונות הנראה כי בעת  בעוד תופעת ההשמנה ממשיכה לגדול,  

טיפולים התנהגותיים שונים, ממוקדי משקל ,  טווח הארוך. בו נאנו מזיקים לעצמ שהוזכרו לעיל, 

. ואינם מהווים פתרון לטווח הארוך גורמים לעליה במשקלפרים את האיזון ההומאוסטטי , מ
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אשר תאפשר לפרט  הגותית ממוקדת משקל, נ, שאינה הת, עולה כי יש לבחון גישה חדשהמכאן

בו, להאמין בגופו ובדרכיו של הגוף להזין  קיימיםע הפנימיים הובלהתחבר אל מנגנוני הרעב והש

שהגדרתה הבסיסית הינה  , ss Mindfulne. בעבודה זו נבחן כיצד קשיבות,  [8-3]את עצמוולאזן 

זאת בעזרת שימוש באכילה  סייעת לשמירה על ההומאוסטאזיס ,מ  ,  "מודעות רגע אחר רגע"

 .[33-3,3]ומשקלבריא בכל גודל  פרט יכול להיותאינטואטיבית וההבנה כי 

  Mindfulnessקשיבות , 

בות מתורגמת שיקשנים.  6,100קשיבות נובעת מטכניקות בודהיסטיות עתיקות, בנות כ 

 awareness. בעוד ש  awareness, attention and remembering כ  , משפת הבודהיסטים

אינה לזכור את העבר, אלא  remembering הכוונה ב , ריכוז   attention-ומשמעותה מודעות, 

 יםפלזין , מחלוצי המט -ד"ר גון קאבאט.  [.]וקשוב בכל רגע נתון דעלהזכיר לפרט להיות מו

הגדיר אותה כ "הפניית תשומת לב בצורה  70המערבים שהשתמשו בקשיבות עוד בשנות ה 

שמאפשרת לנו פשוט לצפות בתודעתינו באופן מכוון, ברגע ההווה ולחוות דברים בלי לשפוט אותם 

.  [30] הינה מודעות בחוויה הנוכחית תוך קבלתה לקשיבות, נוספתהגדרה  .או לפרש אותם"

, אנו וקבלה של ההווה (Mindlessness)  ית, רבנו חיים חיים ללא קשיבותבמציאות היומיומ

לרוב, אנו ממהרים להיפטר  מבלים זמן רב מידי במחשבה על העבר, ובפנטזיה על העתיד. 

עקרון העונג על פיו אנו חיים את חינו מנחה  . מחוויות שונות בתקווה להגיע למקום טוב יותר

הרצון שלנו .  ונג ת ולרדוף אחר מה שאנו מאמינים שיגרום לנו עאותנו  להימנע מכאב ואי נוחו

לשלוט בכל דבר, ולתכנן את השלב הבא בחיינו , גורם לנו סבל כאשר דברים לא מתבצעים 

אפילו ברגעים נעימים אנו נוטים לחשוב  ,נות מהרגע כפי שהואהמרדף , מקשה עלינו להכמתוכנן. 

טורדת אותנו  , במקום להנות ממנה, אכילת גלידהעת הם יגמרו . לדוגמא,  ב הב נקודת הזמןעל 

תידה על כך שהיא ע טורדות אותנו מחשבות, באמצע החופשה תכף נגמרתשהיא  המחשבה

מסעדה אנו חושבים על מה שלא הזמנו או מה נזמין עת ביקור בוב גרהלהסתיים ונאלץ לחזור לש

לחשוב לעומקם של דברים שניתנה לנו כיצורים מפותחים  למעשה אותה יכולת, .  בביקור הבא

שלנו מוחות כנגד הקור או  (mind) , כאשר המחשבותהיא לעיתים מקור הסבל שלנו. לדוגמא 

במאמרו  . [.]החום , קשיבות יכולה לעזור לנו להבין כי המחאה עצמה היא זו שגורמת לנו לסבל

דעות העולה באמצעות נתינת המושיפוטית , ", קשיבות מוגדרת כהתבוננות לא של יובל עודד

או תשומת לב מכוונת, ברגע הנוכחי, בצורה לא שיפוטית להתפתחותה של החוויה מרגע לרגע" 

כ" התבוננות לא שיפוטית בזרם השוטף של גירויים    כפי שהפסיכולוגית באאר מגדירה קשיבות, 

, המוזכרות כפי שעולה מהגדרות  ,יות השיפוט. העדר  [30]  פנימיים וחיצוניים בעת התרחשותם"

כתוצאה מכך, מתפנה . ללא פרושים נוספים ,המחשבות  שלנו כפי שהן לנו לראות את   מאפשר

 .לאכול לפיהן והפרט להקשיב באופן מודע ולא שיפוטי, לתחושות הרעב והשובע הפזילוגיות 

בניגוד לתוכניות ממוקדות משקל, קשיבות לא שמה לעצמה משקל או אידאל כל שהוא כיעד , 

אלא מטפחת נכונות לקבל את ההוה כפי שהוא. קשיבות דורשת מוכנות לחוות את מה שעלול 

להתעורר בנקודת הזמן בה נאפשר לעצמו לחוות את ההווה במלואו, ללא שיפוטיות. כתוצאה 

קשיבות תפחית את הדאגה והמרדף אחר משקל אידאלי , בעקבות כך תפחית מכך, ניתן לצפות כי 

 . [.-33] עיסוק בדימוי גוף ותפנה מקום וזמן להקשבה למנגנון ההומאוסטטי של רעב ושובע
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 Mindfulness and weight controlקשיבות ושליטה במשקל, 

ת אנו מתחילים כאמור, אנו חיים את חיינו במרדף אחר העונג הבא. לכן, פעמים רבו

סטודנטיות, בדק האם ריכוז  .6לאכול ארוחה ולפני ששמנו לב, היא הסתיימה . מחקר בקרב 

בזמן האוכל מגביר את זיכרון הארוחה ומפחית צריכת מזון מאוחר יותר. המחקר כלל שלוש 

דקות שכלל טכניקות לקשיבות בזמן  3להן  הושמע קטע קול באורך   -. קבוצת המחקר3 -קבוצות

הארוחה כגון הנחיה להתרכז על מראה, ריח, טעם , מרקם , טעם לוואי ומקור האוכל. בנוסף, 

התבקשו הנבדקות   -מאמרה תקבוצ. 6תרכז בפעולת הלעיסה והבליעה. נתבקשו הנבדקות לה

לא קיבלה הנחיה או מטלה.  שלושת הקבוצות  -קבוצת הבקרה 3מר בנושא אוכל . לקרוא מא

דקות לאכילה.  מתוצאות המחקר  30, שכללה כריך וציפ'ס והוקצב להן צרכו את אותה הארוחה

( את ארוחת הצהריים P<0.01עולה כי הנבדקות בקבוצת המחקר זכרו באופן בהיר וחד יותר )

בהשוואה לשתי הקבוצות הנוספות.  וכן, כעבור כשעתיים הנבדקות בקבוצת המחקר דירגו כי הן 

בוצות ולמרות שהן צרכו את אותה הארוחה. בהמשך לכך,  פחות רעבות, זאת בהשוואה לשתי הק

גר' סה"כ, נמצאה קורלציה מגמתית  10כאשר ניתנה להן האפשרות לצרוך שלושה סוגי עוגיות, 

(r= -0.37, P=0.07 בין כמות העוגיות שנצרכה לבהירות הזיכרון של ארוחת הצהריים.  מכיוון  )

ן, הן היו יותר מודעות לאוכל ולאכילה שקבוצת המחקר התרכזה בארוחת הצהריים שלה

לידי  דבר הבאוכתוצאה מכך, תחושת השובע הייתה יותר מוחשית עבורן.  תחושבת שובע זו,  

 .  [33]ביטוי  בצריכה פחותה של עוגיות כשעתיים לאחר ארוחת הצהריים

פעמים רבות אנו חושקים בגלידה, טוסט או פיצה, הנתפסים כאסורים בתוכניות  

ממוקדות משקל .  באותה נקודה מתחיל מנגנון המחשבה והשליטה לפעול , ומתפתח מונולוג 

האם לאכול או לא. כאשר בפועל גם אם נחליט לאכול , לא באמת נחווה את הרגע בכדי  פנימי

ביל להתקף זלילה או בולמוסי אכילה.  בולמוסי אכילה יכולים להנות ממנו, והדבר עלול להו

 114להופיע בכל גיל , ויתכן שמקור הזלילה הינו ברצון לברוח מהמודעות . מחקר, בקרב 

סטודנטים בחן האם קשיבות תורמת לבריאות בבחינת הפרמטרים הבאים: פעילות גופנית, 

י אכילה בקרב סטודנטים הוא גבוה , ונמצא כי איכות שינה, לחץ ובולמוסי אכילה . שיעור בולמוס

מהסטודנטיות דיווחו על בולמוסי אכילה. החוקרים שיערו כי  60%מהסטודנטים וכ  40%

סטודנטים שיקבלו ניקוד גבוה יותר בשאלון המודד קשיבות, ידווחו על עיסוק מופחת בפעילויות 

נת וכן יעסקו בפעילויות מעודדות פוגעניות כמו בולמוסי אכילה, עישון והתנהגות מינית מסוכ

בין  (P<0.001בריאות כמו ספורט. בהתאם להשערת החוקרים, נמצא קשר שלילי מובהק )

קשיבות לבולמוסי אכילה, איכות שינה ירודה ורמות לחץ גבוהות. וכן נמצא קשר חיובי מובהק 

(0.05<Pבין קשיבות לעיסוק בפעילות גופנית וההנאה מהפעילות )[36] .                                     

 Food) קשיבות על התנהגויות אכילה, תשוקה לאכולת במחקר נוסף, שבחן את ההשפע 

craving) מחקר המראה כי לקשיבות השפעה חיובית על פרמטרים אלו. חשיבה דיכוטומית , ו

 BMI  63.1-41.8ה ק"ג , טווח   4.1., משקלן הממוצע 48.1נשים, אשר גילן הממוצע  61נערך בקרב 

המשתתפות חולקו באופן רנדומלי לקבוצת מחקר  .6ק"ג/מ 36.7עמד על  BMIממוצע ה ו  6מק"ג/

(n=12( ולקבוצת ביקרות )n=14)  ונבדקו בתחילתו ובתום שמונת השבועות של תוכנית
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Figure 1. Acceptance and commitment  Therapy, ACT.  

הנבדקות בקבוצת המחקר , השתתפו בתוכנית התערבות בת שמונה שבועות, כל  ההתערבות.

דקות  41-10וכן המשתתפות נתבקשו לתרגל את הנלמד בתוכנית במשך  מפגש ארך שעתיים וחצי

 :  כללה את עיקרי הנושאים הבאים, ותרגולים בתחומים אלוהתוכנית . ביום

3. Mindful eating ת לטעם.לדוגמא מודעו -, אכילה מודעת 

 מודעות לתחושות פיזיות כגון רעב, שובע, תשוקה ולחץ. .6

, אמונות, םייפנימ יםקשורות באוכל, כגון : מונולוגהמודעות למחשבות ורגשות  .3

 . חוקי דיאטה, פחדים, עצבות, אשמה ובושה ציפיות, שיפוטיות, 

 קבלה וחוסר שיפוטיות כלפי מחשבות, תחושות ורגשות. .4

 אכילה ופעילות גופנית. מודעות , ושינוי דפוסי .1

מתחילת קשיבות, היכולת ממצאי המחקר עולה כי הנבדקות דיווחו על שיפור משמעותי ב

כמו כן נצפה שיפור חיובי באכילה רגשית ונראה כי כעבור שמונה  .(P<0.01) התוכנית לסופה 

שבועות קבוצת המחקר דיווחה על תדירות אכילה רגשית נמוכה יותר בהשוואה לקבוצת 

. הטבה מובהקת נמצאה בקרב קבוצת המחקר גם בבחינת הפרמטרים הבאים (P<0.03הביקורת )

(, אכילה הנובעת מגורמים חיצונים ולא P=0.03( , חשיבה דיכוטומית ) P=0.02  : תשוקה לאוכל )

מכאן, עולה כי בהשוואה לתוצאות קבוצת הביקרות כעבור שמונה שבועות. , (P=0.03) מצורך פיזי

התנהגויות אוטמטיות מפחיתות האיתותים פזיולוגיים וקשיבות ומודעות מעדדות הקשבה ל

 .[33] כדוגמת אכילה רגשית ,הקשורות באכילה

cceptance and Aשל השלמה ומחויבות ,  להשיג קשיבות  הינה בעזרת טכניקות אחת מהדרכים

Commitment Therapy (ACT שהאלמנט המרכזי בגישה זו הינו לתת לחוויה לבוא וללכת תוך חיפוש ,)

 :[3,3,30]מתבסס על מספר מרכיבים  ACTחיים מלאי משמעות. הטיפול ב 

תחושות ומחשבות מוגבלת. וכי מחשבות הינן רק מחשבות א. ההבנה כי יכולת השליטה שלנו על 

 ללא המשמעות הנלוות להן על ידנו. וכן ההבנה כי המאמץ להרגיש טוב יותר הינו חסר תועלת.

 ב. להגביר מודעות לחוויות ומחשבות פנימיות ולקבל אותן כפי שהן.

מהמחשבות והחוויות מונח פסיכולוגי המאפשר מבט חיצוני ומרוחק על  -defusionג. הרחקה, 

 הפנימיות שלנו כפי שהן. 
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 Acceptance קשיבות, המושגת במחקר זה בעזרתמשתתפים בחן האם  84מחקר בקרב , 

and Commitment Therapy (ACT,)   ראה(Figure 1. ) לשפר את חייהם של הסובלים  היכול

הקבלה למחקר הותנתה בהשתתפות בתוכנית להפחתת משקל בשנתיים האחרונות. מהשמנה. 

החוקרים הגדירו תוכנית להפחתת משקל כאחת שכללה מפגשים קבועים, חינוך תזונתי, יעדים 

(, וקבוצת  n=40צת מחקר )המחקר כלל חלוקה רנדומלית  לקבו .לפעילות גופנית, מעקב ופיקוח

נסיונות בממוצע בקרב  בקרב  31.3(.  המשתתפים בשתי הקבוצות ניסו לרזות בעבר, n=44בקרה )

מחברי קבוצת המחקר היו  71%נסיונות בממוצע בקרב קבוצת הביקורת.   31.1קבוצת המחקר ו 

החוקרים ת. בקרב קבוצת הביקרו 73%לעומת  השמנה באופן קבוע, –שבויים במעגל ההרזיה 

 BMIתוביל לשינוי במדד ה   ACTבדקו האם השתתפות בסדנה באורך שש שעות , העוסקת ב 

ולהטבה במדדי הבריאות של קבוצת המחקר. הסדנה  כללה נושאים כגון: קשיבות, קבלה 

( כאשר המיקוד היה בעיקרו על הסטיגמה  והמחשבות הנלוות לעיסוק defusionוהרחקה )

במשקל  . המשתתפים תרגלו את הטכניקות השונות בהקשרים אילו וכן קיבלו חוברת הדרכה 

, בכדי לעודד את המשך ACTבנושא 

תרגול המתודות שנלמדו בסדנה. 

מתוצאות המחקר עולה כי לאחר 

מהמשתתפים  31%שלושה חודשים, 

לעומת  5Ibsת המחקר ירדו בקבוצ

מהנבדקים בקבוצת הבקרה.  33%

מהנבדקים בקבוצת  7%כמו כן, 

 61%לעומת   5Ibsהמחקר העלו 

מהנבדקים בקבוצת הבקרה. 

תוצאות המחקר    . 3, ומתוארים בגרף מס'   (P<0.01הבדלים אלו נמצאו מובהקים סטטיסטית )

ר במשקל ללא מיקוד או התיחסות למשקל מראים כי תרגול קבלה וקשיבות יכול להוביל לשיפו

 .[3]כשלעצמו

באוכלוסיה  הגודל והמשקל משקל שונותוקבלת  אינטואיטיביתמאמר הבוחן אכילה 

טוען כי טיפול אלטרנטיבי בהשמנה, התומך ומלמד אנשים להתחבר למנגנון ההמואסטטי של רעב 

, עקרונות הגישה מוצגים ב   Health at Every Sizeושובע , יכול להוביל לבריאות בכל משקל )

Figure2  בעלות  30-41בגילאים  בעלות דפוסים כרוניים של דיאטה , (. המחקר נערך בקרב נשים ,

30≥BMI    (6)ק"ג/מ   ( "אשר חולקו לקבוצת "דיאטהn=19" ולקבוצת "בריאות בכל גודל ) 

(n=19 ,)0.שבועות, כאשר בכל שבוע נערכה פגישה בת  64 כנית ההתערבות התקיימה במשךות 

 36דקות.  הנבדקות בשתי הקבוצות השתתפו בבדיקות בזמן תחילת המחקר)זמן אפס(, כעבור 

שבועות .  בקבוצת הדיאטה למדו המשתתפות שיטות  304שבועות ו  16שבועות,  61שבועות, 

ית, תזונה, עמדות, הגבלה קלורית יתרונותיה של פעילות גופנ -התנהגתיות שמטרתן ירדיה במשקל

והפחתת צריכת שומן , ספירת שומן , הבנת תוויות מזון . בקבוצת הבריאות בכל גודל דנו 

בנושאים  הבאים: קבלת הגוף, התנהגויות אכילה, תזונה, פעילות גופנית וכן ניתנה תמיכה 

. השינוי במשקל הגוף, לאחר שלושה חודשים מיום 9גרף מס' 
 הסדנה. השוואה בין קבוצת הביקורת לקבוצת המחקר.
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יים מלאים ללא חברתית במסגרת הקבוצה. המיקוד בקבוצה זו היה על קבלה עצמית וקיום ח

הודרכו בטכניקות שיאפשרו להן להיות  בקבוצת ה"בריאות בכל גודל" . המשתתפות BMIתלות ב 

רגישות יותר לאיתותים פנימים של רעב ושובע. בנוסף  דנו בהיבטים של סלידה ומחסומים 

אפשרת גופנית שמלביצוע פעילות גופנית בעקבות דימוי גוף ירוד, וכן הומלץ להן למצוא פעילות 

 להן להנות מגופן. 

 

  (HAES) "בריאות בכל גודל"( ניתן לראות כי הנבדקות בקבוצת ה3בבחינת התוצאות )בטבלה מס' 

. בקרב קבוצת , לאורך כל תקופת המחקרנשמר ללא שינוי  BMIשמרו על משקלן וכן מדד ה 

 שבועות  304שבועות, נצפתה ירידה במשקל אך בבדיקת המשקל כעבור  16הדיאטה , כעבור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  

 

Table 1. 
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כמו  ת הדיאטה. בקרב קבוצ BMIהבדל מובהק  במשקל וב  לא נראה מנקודות התחלת המחקר,

בפרמטרים אילו בין לא נמצא הבדל משמעותי ,  304מנקודת תחילת התוכנית לשבוע כן, 

 HAESבקבוצת ה (  6בבדיקת פרמטרים כמו לחץ דם ורמות ליפידים בדם , )טבלה מס'   הקבוצות.

שבועות מנקודת תחילת  304שבועות נראתה עליה מובהקת ברמות הכולסטרול,  אך לאחר  64, ב 

שבקבוצת הדיאטה לא נראה  המחקר נמצאה ירידה מובהקת ברמות הכולסטרול. לעומת זאת,

ניתן לראות כי בשתי   LDLולסטרול בדם,  לאורך נקודות הזמן. בבדיקת רמות ה שינוי ברמות הכ

 שבועות, הירידה נשמרה 304שבועות נמצאה ירידה מובהקת . אך כעבור  16הקבוצות, כעבור 

. מובהקות דומה ניתן למצוא גם בבחינת לחץ HAESרק בקרב הנבדקות בקבוצת ה  באופן מובהק 

    HAESהפעילות הגופנית עולה כי בקרב הנבדקות בקבוצת ה במדידת   . הסיסטולי הדם

 לעומת זאת, שבועות.  304שבועות ו  64נמצא שיפור מובהק בפעילות הגופנית בנקודות זמן של 

שבועות, אך השיפור לא  16נראה שיפור מובהק בעיסוק בפעילות הגופנית ב  בקבוצת הדיאטה

, ניתן  3התנהגותיים במפורטים בטבלה מס'  בבחינת שינויים שבועות.  304נשמר כעבור 

לראות כי אכילה רסטרקטיבית הייתה נמוכה באופן יחסי  בשתי הקבוצות בתחילת המחקר. 

ניתן לראות כי אכילה רסטרקטיבית פחתה באופן מובהק מיום תחילת המחקר  HAES בקבוצת ה 

קת מתחילת המחקר עד חודשים . בעוד שבקבוצת הדיאטה ניתן לראות עליה מובה 64וכעבור 

, ניתן לראות כי רק (hunger) רגישות לתחושת רעבה בבחינת חודשים .  36לנקודת הזמן של 

נמצא הבדל מובהק מיום תחילת הניסוי ועד סוף תקופת המעקב. כמו כן   HAESבקבוצת ה 

 (, חוסר שביעות רצון מהגוףbulimiaבפרמטרים כגון: המוטיבציה לרזון, בולמוסי אכילה )

והיכולת של פרט להיות מודע לזהות תגובות למצבים פנימיים של רגשות, רעב ושובע נראתה 

.   HAESמובהקות סטטיסטית מיום תחילת הניסוי לנקודת המעקב בקרב המשתתפות בקבוצת ה 

בפרמטרים המוטיבציה לרזון, מידת חוסר שביעות הרצון מהגוף, ואכילה רסטרקטיבית נמצאו 

לקבוצת המחקר, בסוף תקופת המעקב. בנוסף, בקרב    HAESין קבוצת ה הבדלים מובהקים ב

נראה שיפור חיובי, מובהק, בתחושת הערך העצמי , זאת בהשוואה    HAESהנבדקות בקבוצת ה 

חודשים. לעומת, זאת בקבוצת  64לתחושת הערך העצמי שנמדדה תחילת המחקר וכעבור  

הערך העצמי . כמו כן, נמצא הבדל מובהק בין  הדיאטה נמצאה , באופן מובהק, הרעה בתחושת

במקבץ שאלות אשר בחן את עמדות המשתתפות  הקבוצות בתחושת הערך העצמי בסוף התוכנית .

דיווחו כי ההשתתפות   HAESמהנבדקות בקבוצת ה  300%, כלפי התוכנית נמצא באופן מובהק כי 

 מהמשתתפות בקבוצת הדיאטה 47%בתוכנית גרמה להן להרגיש טוב יותר עם עצמן , זאת לעומת 

(P=0.000)  "?מקבוצת הדיאטה  13%. כאשר המשתתפות נשאלו "האם הן מרגישות שהן נכשלו

(  , P=0.000. בנוסף נמצא באופן מובהק ) HAES   (=0.000P )   בקבוצת ה  %0ענו בחיוב לעומת 

 HAESמקבוצת ה  300%כי כאשר הנבדקות נשאלו האם התוכנית בעלת אפקט חיובי ארוך טווח 

 .[4]בקבוצת הדיאטה   %37 ענתה בחיוב לעומת 
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 סיכום

לחיות מן הסקירה הספרותית שהובאה בעבודה זו ניתן לראות כי בעזרת קשיבות ניתן 

 גישה זו  מובילהאשר בהקשר של מזון ותזונה  ,חיים מלאים, נטולי שיפוטיות ותחושת אשמה

כמו כן, קשיבות מאפשרת  .[36,33]בולמוסי אכילהתדירותם של  הפחתה באכילה רגשית והפחתה בל

התרכזות בהווה , וכן נמצא כי  טכניקות לריכוז והתמקדות בזמן הארוחה מגבירות את תחושת 

 .  [33]השובע לאורך זמן 

תרגול קשיבות מאפשר למשתתפים להתפנות ולהקשיב לאיזון , מן המחקרים עולה כי 

של הקוגניציה אל ידיו של העברת השליטה מידיה הפנימי והעדין של מנגנון הרעב והשובע. 

, אומנם אינה ניתנת לצפיה אך נראה כי בטווח הארוך היא תורמת לבריאותו של ההומאוסטזיס

. כמו כן, נמצא קשר [4]ושמירה על משקל יציב ( LDLהפרט )שיפור במדד הכולסטרול, לחץ הדם, 

  . [36] חיובית על הבריאותחיובי בין קשיבות לתדירות פעילות גופנית, שכן גם היא בעלת משמעות 

מציבות  בניגוד לתוכניות התנהגותיות ממוקדות משקל, אסטרטגיות קשיבות וקבלה אינן

המטרה בקשיבות     מנסות "להילחם" כנגד המחשבות והחשקים. יעדים ואידיאלים , וכן אינן

כתוצאה מכך, קשיבות לא יוצרת תחושת  . מה שאין ביכולתנו לשנות הינה להבין ולקבל את

כולה להיות מושגת בכל המודעות לכך כי בריאות י .  [4]כישלון אלא תורמת לשיפור בערך העצמי

המחקרים שהוצגו בעבודה זו משתקפת אך מעודנה בתחילת דרכה.  BMIמשקל וגודל ללא תלות ב 

תמונת מצב חיובית באשר לשימוש בקשיבות ככלי לטיפול בהשמנה, עודף משקל והתנהגויות 

אכילה שונות. עם זאת, יש לשים לב כי מס' הנדגמים בכל מחקר יחסית קטן ויש לתכנן מחקר 

חמש שנים  באורך ,שיכללו מספר נבדקים גדול יותר. כמו כן יש צורך במחקרים ארוכי טווח 

ויותר, על מנת לבחון את היכולת השימור של  מתודות הקשיבות והשפעתם על הפרמטרים 

כיום ,לטיפול במקביל לכך, נראה שתוכניות התערבות הקימות  השונים שנבדקו בעבודה זו. 

 טכניקות ליישום קשיבותשל מספר מצומצם  ולואם יאמצו יטיבו לעשות  בהשמנה ועודף משקל 

   טפחו את ההבנה והתודעה כי ניתן להיות בריא בכל גודל ומשקל.              ויי
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