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פועלת כמעגל  שונההשפעת הסטיגמה על הפרט ה .אפיון של אדם כשונה מאחרים לשלילה -סטיגמה

 ,כלכלהבתחומי ה קסמים, כמשוב חיובי החוזר ומגביר את התהליך שהוחל בו. החברה מצרה את צעדיו

נסגרות בפניו אפשרויות עבודה, קשריו העסקיים נפגעים ויכולתו לתפקד נפגמת. הוא  .משפחהוה חברהה

 .נתקל ביחס של חשד, איבה, או סקרנות

כלפי אדם אחר, עוד בטרם התקיימה עמו אינטראקציה חברתית, כל רגש, לרוב שלילי,  -דעה קדומה

 .זאת על סמך השתייכותו החברתית של הפרט

שונות, קטגוריות חברתיות או פרטים שונים, הבדלה המעניקה  חברתיות הבדלה בין קבוצות -אפליה

מבלי שתהיה לקבוצה, קטגוריה או פרט מסוימים יתרונות או חסרונות יחסיים בהתייחסות אליהם, 

 .הצדקה עניינית לכך

 הקדמה

 היום ניתן לראותמנה המורבידית הגיעה לממדי מגיפה, השנים האחרונות היארעות ההש 20במהלך 

  עלייה חדה בהשמנה לא רק במדינות מפותחות אלא גם במדינות מתפתחות.

החל מגורמים סביבתיים כגון דיאטה עתירת קלוריות או אורח ורמים להשמנה הינם רבים ומורכבים, הג

 חיים יושבני ועד לגורמים גנטיים.

, יתר 2סוכרת מסוג  -גורם סיכון משמעותי למספר לא מבוטל של מחלות כרוניות כגוןל נחשבת השמנה 

 , סוגי סרטן שונים וסינדרום מטבולי.CVDלחץ דם, 

של אדם כך  והתקשורת והדגש שהרפואה שמה על משקל ככל שגוברים ההתייחסות ותשומת הלב של

 .1נדמה שגוברת האפליה והסטיגמה כנגד אנשים בעלי משקל יתר או השמנה מורבידית

באפליה על רקע  ,להבדיל מסוגי אפליה שונים כגון אפליה על רקע גזע או מין בהם לא נראית החמרה

. 2אות אותה בקרב מגוון רחב של אוכלוסיותוניתן לרמשקל ניתן לראות עלייה חדה בשנים האחרונות 

 .32005-ו 1995בין השנים  66%-בארה"ב היארעות הדיווח על אפליה על רקע משקל עלתה ב

ניתן לראות את האפליה, הדעות הקדומות והסטיגמות כנגד שמנים כמעט בכל תחומי החיים: שירותי 

 .4רומנטיים בריאות, מערכת המשפט, תעסוקה, יחסים בין אישיים ויחסיםה

,סובל ממשקל יתר לפי הסקלה, מגיע לטיפול רופא לרוב יצא מהפגישה  BMI>30כאשר מטופל עם לדוגמא, 

עם הפניה ותוכנית למטרת ירידה במשקל ללא קשר לבעיה לשמה הגיע לטיפול אשר עשויה לא לנבוע כלל 

בעלי משקל עודף או השמנה . בנוסף, לרוב לא ימצא מכשור המתאים לאנשים ממשקלו של אותו מטופל

 .5מורבידית

נמוכה, חסרי יכולות, מכוערים, לא מושכים  בעלי אינטליגנציהכמו עצלנות, האדם השמן גם בעל תכונות 

 .2בלבד נובעות מעצם משקלםולא בריאים. תכונות אלו 
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  The weight normative approach-המקובלתהגישה 

בעלי קשר ישר, כלומר ככל שהמשקל הם נשענת על ההנחה כי משקל ומחלות המקובלת כיום הגישה 

הוא על בחירות בריאות באורח החיים ושמירה על משקל בריא. בגישה זו הדגש  עולה כך האדם חולה יותר.

השגת משקל גוף  עלייך לרדת במשקל ולשמר אותו ובכך תמנע תחלואה, ינך במשקל הנכוןולכן, אם א

 לבעיות.  "תקין" כפתרון 

ממליצים כי אנשים בעלי משקל עודף או השמנה יקבלו באופן הקווים המנחים היום לטיפול רפואי 

 . אחת הסיבות לכך היאאוטומטי המלצות לאורח חיים בריא והתערבויות שונות למטרות ירידה במשקל

כלל אין במהלך הטיפול  נטל על החברה.נתפסים כ הם וכי אנשים בעודף משקל אינם בריאים, אותה הנחה 

בעל ת כתוצאה ממשקלו או האם הוא סובל ממחלות מטבוליות שונובכלל אם האדם השמן הלהתייחסות 

לעומתו, אדם במשקל נורמלי עשוי לא לעבור בדיקות סקר לסוכר גבוה לדוגמא  מדדים תקינים לחלוטין.

 .השמנה -כיוון שאינו מציג את פקטור הסיכון המרכזיאו יתר לחץ דם 

של  האמתייםכאשר אנחנו ממוקדי משקל, למשל בכל הקשור לבריאות, הדבר עשוי להעפיל על הצרכים 

 המטופל.

לפי גישה זו השמנה היא בחירה, אם האדם יעשה את ההחלטות הנכונות וינהל אורח חיים בריא הן 

משקל ולא יסבול מבחינת המזון שהוא רוכש וצורך והן מבחינת פעילות גופנית הוא לא יהיה בעל עודף 

 מהשמנה.

משקל גוף הוא מדד שניתן לשלוט בו על ידי כוח רצון ושינוי אורח חיים ולכן האשמה של אי ירידה במשקל 

היא על האדם עצמו. הוא שמן כיוון שהוא מבצע החלטות שגויות בחיים, בחירות לא נכונות או שהוא 

 .5פשוט אדם חלש אופי

‘‘Being fat is a lifestyle choice; your skin color is not. You cannot chose your 

race, but you can choose your waist size so comparing racism with being anti-fat 

is as ridiculous as comparing apples and oranges’’
9
 

 

משקל "תקין" האדם הוא האשם בגורלו כשמן ועל ידי השמת דגש כי יש ידי קידום החשיבה שעל 

הנחשב נורמטיבי ולעומתו משקל "חריג" אנחנו בעצם אומרים שישנה קבוצה שלמה של אנשים שאינם 

לא יעזרו לעצמם ויצליחו שעד  רה ומסמנים אותם כשונים,חלק מהנורמה, אנחנו מוציאים אותם מהחב

ת ואפליה על רקע להגיע למשקל הנכון לא יהיו חלק מהחברה. מתוך כך נוצרות סטיגמות, דעות קדומו

 משקל במחשבה כי הן יובילו את האדם השמן לטפל בעצמו, הרי אף אחד לא רוצה להישאר חריג.

‘‘You talk about overweight people as if they were a different species’’
9
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 חיזוק הגישה המקובלת

 .10והתקשורתהגישה המקובלת בנוגע למשקל והשמנה מקבלת חיזוק ואישוש מצד המדיה 

כולנו חשופים לתוכניות שונות בטלוויזיה ומבלים זמן רב בצפייה בהן. המסרים המועברים בעזרת המדיה 

המסרים  בקרב האוכלוסייה בנוגע לנושאים שונים.מסוימת עוזרים לחיזוק השקפות וראיית עולם 

משקל הרצוי ומהו גוף יפה הנורמות החברתיות והתרבותיות בכל הנוגע להמועברים במדיה עוזרים לעיצוב 

 ובריא. המדיה מציבה רף אליו צריך לשאוף ולהגיע בכדי להיות חלק מהחברה הנורמלית.

אותם מסרים מועברים על ידי הצגת סטיגמות ודעות קדומות כלפי אנשים המייצגים אנשים בעודף 

 משקל או השמנה ועל ידי תגובת הסובבים אותם או הקהל לאותן אמירות.

היא על אותן הקנטות ועבר תוך הקנטה של הדמויות השמנות והתגובה שמתקבלת מהסביבה ההומור מ

על חיובית כמו לדוגמא צחוק שנשמע בקהל. התחושה שמתקבלת היא שזה בסדר ומקובל להעביר ביקורת 

 רע או פוגעני.  אנשים בגלל משקלם ואין בכך דבר

יהיו דמויות משניות, כמעט לעולם לא נראה דמות הדמויות השמנות המוצגות בתוכניות טלוויזיה לרוב 

בנוסף, לרוב  לא נראה אותם בזוגיות או יוצרים קשרים רומנטיים כלשהם. דמויות  ראשית במשקל עודף.

ת בתוכנית, באופן בולט וברור אלה יהיו מוקד להערות או תגובות שליליות רבות יותר מצד דמויות אחרו

 שקל תקין.דמויות שנחשבות כבעלות מ לעומת

‘‘I do find obesity somewhat disgusting. I don’t know why, but I suppose that I 

would consider it caused by a lack of intelligence and awareness’’
9
 

 

ים בעודף משקל הם אכן אנשים שבאמת סובלים מייצגות אנששמשחקים את הדמויות הלא תמיד מי 

אומנם התמונה שמתקבלת היא הפניה של סטיגמות, דעות קדומות ואפליה כנגד דמיות ש. מעודף משקל

נאמר לנו כי הן שמנות אך בפועל אנחנו רואים אנשים במשקל ממוצע ותקין. זה עשוי להוביל לתחושת 

שוב כיצד אתה נראה לא חפנימית אצלו כי לא חשוב מה משקלך וובסופו של דבר להבנה אצל הצופה בלבול 

 .טוב מספיק כנראה אף פעם לא יהיה זה

מילולית הסטיגמה מועברת בתוכניות הטלוויזיה באופן חד וברור. אין רמיזה אליה אלא אמירה 

גם על ידי כך שאין ניסיון לטשטש את  מפורשת שלה כלפי אדם או קבוצה המייצגים עודף משקל והשמנה.ו

ר ונורמלי להעיר הערות ולהגיד את שעל ליבך זה בסד-הדעות על שמנים או לעדן אותן מועבר מסר ישיר

לאנשים שמנים. אין בכך שום דבר פסול, זו אינה התנהגות מבישה או אסורה אלא ההפך, היא מקובלת 

ואין בה כל רע. מצד האדם השמן מצופה שיקבל את אותן אמירות שנזרקות לעברו, יספוג אותן ולא יגיב 

 .ואולי יפעל בכדי לשנות את מצבו לסטיגמות אלו עליהן, אלא יבין כי הוא מטרה לגיטימית

‘‘However deeply racist or sexist etc. some may feel, they are encouraged to 

dampen these feelings. But being fat is different as it’s considered to be a result 

of gluttony, lack of self-control and laziness.’’
9
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 הגישה המקובלתהשלכות 

הגישה המקובלת ביחס למשקל גוף מובילה להשקפת עולם הגורסת כי אדם שמן הוא האחראי הבלעדי 

לגורלו, כלומר מתוכה נובעות הסטיגמות הקיימות לאוכלוסיית בעלי המשקל העודף וממנה נובעת האפליה 

אשר נכון לכולם מרמז על כך שמי שאינו נמצא בטווח זה אינו חלק  הדגש על כך שיש משקל תקין נגדם.

 מהנורמלי והבריא.

 אחת הבעיות הגדולות היא ההפנמה של אותן סטיגמות שליליות מבוססות משקל.

 שומן כבר לא מופנות כלפי אוכלוסייה או אחרים אלא מופנות כלפי העצמי.-כלומר, אותן גישות של אנטי

, דיכאון, חרדה, דימוי עצמי נמוך, בעיות ובילה לחוסר שביעות רצון מהגוף, בושההפנמה של הסטיגמות מ

 .1,5,6ואף להפרעות אכילה חברתיות

מידת ההפנמה של הקשר בין אנשים שהשתתפו בתוכניות הרזייה בדקו את  120במחקר שנעשה על 

על  ן( שלהMCSוהנפשיות )( PCS( וההשלכות הרפואיות הפיסיולוגיות )WBIS)בנוגע למשקל הסטיגמות 

 איכות החיים.

בבריאות הפיסית והנפשית. בנוסף נמצא נמצאה קשורה לנזקים גדולים  הם ראו כי הפנמת סטיגמה

שהפנמת סטיגמה בעלת השפעה חזקה יותר באופן מובהק על אותם נזקים בריאותיים לעומת ההשפעה של 

 בתרופות. , גיל, פעילות גופנית מצב בריאותי או שימוש BMIמדד 

כלומר, ככל שאדם מפנים את הסטיגמות הקיימות בנוגע למשקל בחברה ומקשר אותן עם העצמי שלו 

מתרחשת פגיעה נרחבת בכל ההיבטים של איכות החיים שלו, הפגיעה חמורה יותר אפילו מהפגיעה 

 .7שמחלות נלוות להשמנה עשויות לגרום

קדומות בנוגע למשקל מובילה לסטרס רב שגם חשיפה לאפליה, סטיגמות ודעות אחר נראה שמחקר ב

 תורם להופעת בעיות בריאותיות רבות ולהחמרה של בעיות בריאות קיימות.

כתוצאה מחשיפה לסטיגמה על רקע משקל נראתה הפרשת קורטיזול מוגברת. ההפרשה המוגברת נמצאה 

כלומר גם כאן לא נמצא גם במי שהיו במשקל עודף וגם מי שלא, לסטיגמות בכל המשתתפות אשר נחשפו 

אלא הגורם המשפיע הוא החשיפה לתכנים המראים סטיגמה ודעה קדומה כלפי  BMI-קשר בין התגובה ל

 .3אנשים הסובלים מהשמנה

מצא כי חשיפה של מי שתופסים את עצמם כבעלי משקל עודף לתכני מדיה שונים המציגים נוסף מחקר 

ה של חטיפים עתירי קלוריות, תחושה של חוסר שליטה צריכעלייה בסטיגמות לגבי משקל גרמה אצלם ל

 על הדיאטה שלהם ודאגה וסטרס שיהפכו למטרה לאותה סטיגמה שנחשפו לה.

 .1תופעות אלו לא נראו במשתתפים אשר רואים את עצמם כבעלי משקל תקין שצפו באותם תכנים

לשמור על משקל מטרת הגישה המקובלת היא להוביל אנשים לירידה במשקל והבנה כי עליהם 

מתוך מחשבה כי אלו יעודדו מות לגבי משקל והתעוררה אפליה מעקרונות הגישה נוצרו הסטיג ."תקין"

 ירידה במשקל. -אנשים הסובלים מהשמנה להגיע ליעד האולטימטיבי

להפוך לקורבן של אפליה על רקע משקל או מטרה הפחד מבפועל, התגובה המתקבלת היא בדיוק הפוכה. 

ו אדם )ההבנה של אותודף לחוות איום על זהותם החברתית גורמת לאנשים שחשים כי הם במשקל עללעג 

 אשר הוא מודע לסטראוטיפים השליליים הנלווים להשתייכות זו(.כמת כי הוא משתייך לקבוצה מסוי

צריכת לייה בחרדה ובסטרס שיגרמו לעלייה בצורך במזונות מתוקים ועתירי שומן, עלייה בכל זה מוביל לע

 .1מזון וקלוריות שיובילו בסופו של דבר לעלייה במשקל, האפקט ההפוך מזה שקיווינו לו
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‘‘If I had been told that I was fat, lazy and disgusting would only have confirmed 

my worst fears about myself and perhaps I would have eaten myself to death’’
9
 

 

הרבה אנשים הסובלים מעודף משקל והשמנה  יאים ולהרגיש חלק מהחברה הנורמליתת ברבכדי להיו

 מתנסים בשיטות שונות לשם ירידה במשקל.

מצליחים לשמור על ההישגים  20%-אולם, רובם הגדול לא מצליח לשמר ירידה לאורך זמן ובעצם רק כ

 .5במהלך השנה הראשונה, ולאחריה האחוזים אפילו פוחתים

 יו.-, דיאטת יוweight cycling-ניסיונות ההרזיה וחוסר היכולת לשמור על המשקל מובילים ל

אירועים חוזרים של ירידה ועלייה במשקל מקושרים לתמותה גבוהה יותר, שברים כתוצאה 

 מאוסטאופורוזיס, אובדן רקמת שריר, יתר לחץ דם וסוגי סרטן שונים.

, מה שמקשה על RMR-שקל הגוף ישנה ירידה משמעותית בבנוסף, כתוצאה מהשינויים התכופים במ

שמירה של משקל לאחר ירידה. בכדי לשמר את המשקל החדש הנמוך יותר יאלצו מי שביצעו את הדיאטה 

 .5לצרוך כמות קלוריות נמוכה יותר מאשר מי שנמצאים במשקל זהה להם באופן טבעי

‘‘When you are overweight, you have a tendency to feel like shit all the time, you 

can separate yourself from friends, never go out, get depressed and become 

overly introverted. I’ve been there and it can be a vicious cycle because it can 

cause you to eat more. It’s gotten to the point now where I’ll avoid social 

situations and I’m constantly aware of my body. I hate how I look and it 

completely doesn’t suit my character. My training is in design and I don’t feel or 

look like what a designer should look like. I know that sounds odd, but my body 

doesn’t suit my career’’
9 
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 ?מוק חודרת הסטיגמה לגבי משקלכמה ע

הגישה המקובלת בנוגע להשמנה מעודדת אותנו להאמין כי משקל גופינו הוא בשליטתנו ובאחריותנו, 

ומובילה אותנו לחשוב כי ירידה במשקל היא אפשרית ולמעשה פשוטה אם רק ניקח את ההחלטות הנכונות 

 ונדבוק בדיאטה.

היא רואה בהם  ,חיזוק חיובי מהסביבה צריכים לקבל אנשים אשר השיגו משקל "תקין"על פי הגישה 

היינו  .אותם שמנים אשר נשארים במשקל יציב וגבוה כפחות עצלנים ובעלי מסוגלות גבוהה יותר לעומת

ל סובלים פחות מההשלכות ש מצפים לראות שאנשים אשר הצליחו לרדת במשקל והפכו "נורמליים"

 ע משקל.סטיגמה ואפליה על רק

אולם, הסטיגמה לא נעלמת כל כך מהר מחייהם של מי שירדו במשקל. במחקר שבדק את הגישה 

שמנים ששומרים על משקל יציב, רזים ששומרים על משקל יציב, שמנים  -הסטיגמטית לקבוצות שונות

נמצא שאנשים בעלי  -שקלשרזו בשיטות שונות והפכו רזים ושמנים שירדו אך עדיין בעלי עודף מ

היסטוריה של השמנה נשפטים בחברה כפחות אטרקטיביים ביחס למי שתמיד היו רזים, הסטיגמה לא 

נעלמת לחלוטין. כן נראתה הפחתה בחומרת הסטיגמה בנוגע לשמנים שירדו למשקל תקין לעומת שמנים 

נשארו בעודף משקל הייתה  שלא ירדו במשקל כלל. בנוסף, הסטיגמה כנגד שמנים אשר ירדו במשקל אך

 זהה בחוזקה לסטיגמה נגד שמנים שמעולם לא ירדו במשקל.  אנחנו רואים כאן תופעה של

 residual obesity stigma
8 . 

ואף גרוע מכך, ניתן לראות שסטיגמות בנוגע למשקל מחלחלות עמוק בקרב אנשים מכל טווחי המשקל, 

רזים, בעלי משקל הנחשב תקין, רואים עצמם כבעלי משקל בין אם רזים ובין אם שמנים. הרבה אנשים 

 .4עודף ומפנימים את הסטיגמות והדעות הקדומות הכרוכות בהשתייכות לקבוצה זו

שנים ואף יותר מחייהם כדי  3מהגברים אמרו שהיו מוותרים על  17%-מהנשים ו 24%בסקר שבוצע 

, חלק מהנשים אף דיווחו כי הן בוחרות שלא להצליח ולהגיע ולשמור על המשקל הרצוי להם ולהיות רזים

להיכנס להריון מתוך פחד להשמין. בנוסף, היו מי שסיפרו כי הם מעשנים סיגריות, למרות הסיכון 

 .11הבריאותי הגדול שכרוך בכך, בכדי להישאר רזים

‘‘My motivation to keep exercising and eating healthily is the sight of fat people, 

be it on TV, or in the shops or wherever. I don’t want to be fat, I don’t want to 

be a big unhappy lump .the idea of being fat repulses me, and that’s my 

motivation to look after myself.’’
9
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 ערעור הגישה המקובלת

בכמויות רבות. ובכל והעולם המפותח מלא בהזדמנויות לצרוך מזונות עתירי קלוריות ושומן מגוונים 

 .12זאת, למרות השפע והזמינות של מזונות אלו לא כל האוכלוסייה בעלת משקל עודף וסובלת מהשמנה

מעלה את כולנו חשופים לאותה הסביבה ולאותם הפיתויים אולם ההשפעה שלהם עלינו אינה זהה, מה ש

התהייה מה מוביל להשמנה, האם דיי בהיצע של אותם מזונות או האם ישנם גורמים נסתרים נוספים 

 שמובילים את התהליך.

נקודת ההנחה היא כי אותה ירידה תוביל  .הגישה המקובלת דוגלת בירידה במשקל כפתרון להשמנה

פחית מחלות ותביא לשיפור באיכות , תלשיפור במדדים מטבוליים של האדם השמן, תוביל לאריכות חיים

חייו של אותו אדם. כל אחד יכול לרדת במשקל כל עוד יקפיד על הרגלים בריאים, תזונה נכונה ופעילות 

 להגיע למשקל היעד התקין. -גופנית, זו הדרך היחידה להתגבר על השמנה ומדובר במטרה חיובית וחשובה

 כונות ומבוססות מדעית?האם כל ההנחות עליהן מתבססת הגישה המקובלת נ

הוא דיאטה על ידי טומטי לכל אדם במשקל עודף הניתן באופן אוהמומלץ הטיפול כמו שכבר נאמר, 

אולם, מעטים האנשים שמצליחים לרדת במשקל ולשמור . התערבות באורח החיים שלוהגבלה קלורית ו

הרצון המאפיינים שמנים או  עליו לאורך זמן. האם הסיבה לכך היא העצלנות, חוסר המשמעת וחוסר כוח

 תוצאה מחסך קלורי?האם קיים מנגנון ביולוגי כלשהו שמונע שמירה על משקל גוף נמוך כ

של אנרגיה. בכדי לעשות זאת מופעלת מערכת שלמה של ירה על הומאוסטזיס גוף האדם שואף לשמ

קוו, המערכת שואפת  סיגנלים הורמונליים וסיגנלים עצביים שונים שמטרתה לנסות ולהשיב את הסטטוס

זמן ארוך. לאחר ירידה במשקל, ירידה במסת שומן,  ן בין הכנסת אנרגיה להוצאתה לטווחלשמור על איזו

מערכת זו נכנסת לפעולה ומנסה להילחם בשינויים שמתרחשים. היא מובילה להגברת הרצון לאכול 

הסופית היא החזרת המשקל  כשהמטרה ,, כלומר אנחנו רעבים יותר ושורפים פחותRMR-ומפחיתה את ה

 . 14שירד והשבת המצב לקדמותו

השחקן הראשי במערכת זו הוא ההורמון לפטין המופרש ביחס ישר לרקמת השומן. הלפטין פועל 

ך הוא מאותת למוח שיש צורך להגביר צריכת ככרגולטור, כאשר יש ירידה במסת השומן רמתו פוחתת וב

אלא אם בעצם, הדיפולט שלנו הוא מצב רעב תמידי  ר שומן.מזון וליצור מאזן אנרגיה חיובי ולצבו

, הגוף שלנו פועל נגדנו בכל )כמו הלפטין( מעכבים אותו ומאותתים לשובעהסיגנלים שונים  מועברים

 הקשור לירידה במשקל והופך את פתרון הקסם הזה לכל בעיותינו כשמנים ללא פשוט לביצוע כלל.

יו, מעגל בלתי פוסק של עלייה -למצב של דיאטת יוהחדש גורם הנמוך וסר היכולת לשמור על המשקל ח

מוביל לעלייה ברמת הדלקת בגוף שמובילה לסיכון למחלות שונות בין  weight cycling-וירידה במשקל. ה

  היתר עלייה בלחץ דם, תנגודת לאינסולין ודיסליפידמיה.

 לתמותה הגבוהה המקושרת עם השמנה  ותאיהאחר מחקרים נראה גם כי ייתכן והתנודות במשקל הן על פי

(Framingham heart study and NHANES)13. 

 גורמי הסיכוןמהווה גורם סיכון גדול יותר מבעצם, בגישה הנוכחית אנחנו ממליצים ומשכנעים לפתרון ש

 שאנחנו מנסים למנוע, אנחנו בעצמנו יוצרים את הנזק הבריאותי ולא ההשמנה עצמה.
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ירידה במשקל מצביעים על שיפור במדדי בריאות שונים. ירידה במשקל  לעוח שנעשו מחקרים קצרי טו

להבחין אם השיפור נובע מהירידה במשקל או מעצם  ינויים התנהגותיים רבים, האם ניתןתמיד מלווה בש

 השינויים ההתנהגותיים בלבד?

ימים ספורים עוד לפני שראו ראו שיפור במדדים הגליקמיים תוך  2למשל, במחקרים שנעשו על סוכרת סוג 

. במדדי לחץ דם, רמות שומנים בדם ועמידות לאינסולין נראו שינויים ירידה במשקל או ברקמת שומן

. בנוסף, ההטבה לטובה לאחר שינוי באורח חיים )למשל הגברת פעילות אירובית( ללא ירידה במשקל

ניתן לראות את אותו השיפור במי במדדי בריאות לאחר ירידה במשקל לא משתנה משלב מסוים, כלומר 

והתפקיד הגדול בשיפור איכות החיים והבריאות שייך . ייתכן 13שירדו מעט ובמי שירדו הרבה ממשקלם

 לשינויים התנהגותיים ולאו דווקא לעצם הירידה במשקל.

יש השפעה חזקה על יחסו של  שההורים נוקטים בהןאו כי לשיטות האכלה שונות במחקרים רבים מצ

הרגלי אכילה  במטרה להקנותהגבלת כמויות וסוגי מזון של הילדים על ידי ההורים למשל, הילד לאוכל. 

בריאים מובילה בהרבה מקרים לתגובה הפוכה מהרצוי, הילדים מראים העדפה למזונות האסורים ואכילה 

ככל שההגבלה גבוהה יותר כך היא מקושרת לצריכה קלורית  וקרת ברגע שניתנת להם ההזדמנות.בלתי מב

 .12ומשקל גבוה גבוהה יותר, אכילה מרובה של נשנושים לאחר ארוחות גדולות ומשביעות, אכילה ללא רעב

וחה אסטרטגיית האכלה נוספת היא הפעלת לחץ על הילד על מנת שיאכל. ההורה מפעיל לחץ במהלך אר

מתוך מחשבה כי כך הוא מעודד את הילד לאכול את הכמות הרצויה בכדי שישבע ואת סוג המזון הבריא 

גורמת לכך שהילד יתעלם מתחושות הרעב והשובע הפנימיות שלו לו. ממחקרים עולה כי דרך האכלה זו 

 צריכת המזון שלו.ויתחיל לצרוך מזון בעקבות איתות חיצוני ולא פנימי וכך יאבד את היכולת לווסת את 

בנוסף מצאו כי לחץ לאכול מוביל לתחושות שליליות בנוגע לאוכל, צריכה נמוכה יותר של פירות וירקות 

לא  .12( ואכילה רגשיתneophobiaולעומת זאת עלייה בצריכת חטיפים לא בריאים, פחד ממזונות חדשים )

אולם יתכן ויש לכך השלכות בבגרות לגמרי ברורה ההשפעה של צורת ההאכלה של ההורים לטווח הארוך 

על הרגלי האכילה והמשקל, יש לבחון במבט לאחור את הרגלי האכילה שהושרשו מילדות על ידי ההורים 

 על מנת לנסות ולהבין את דפוסי האכילה בהווה.

הוא  ואי אפשר להתעלם ממנו פקטור חשוב נוסף שצריך לקחת בחשבון כאשר מטפלים באדם שמן

הגנטיקה. כמו שאמרנו בהתחלה לא כל אדם שחשוף לסביבה אוביסוגנית סובל מהשמנה, כלומר לא דיי 

ממחקרים שנעשו על תאומים זהים, בתנאי הסביבה אלא חייבת להתקיים גם הנטייה הגנטית להשמנה. 

, כאשר 90%-ל 50%שנעה בין  BMI-משפחות וילדים מאומצים מצאו הוכחות להשפעה גנטית על מדד ה

 .15אחוז ההשפעה הנותר שמור לתנאי הסביבה

"…It’s a family thing, most of the men in my family on my father’s side are like 

this. My family’s BMI scores are very high, but we generally aren’t in very bad 

shape just big and very broad for our heights’’
9
 

 

  

  



11 
 

אז לאחר שבוחנים את מגוון התחומים הקשורים בהשמנה האם עדיין ניתן לומר בכזאת וודאות 

קשיים איתם מתמודדים אנשים שסיפקנו מענה לכל הבעיות וה ?שדיאטה היא הפתרון לבעיית ההשמנה

והאם יתכן כי פתרון אחד הוא הפתרון הנכון לכל אדם שמן באשר הוא ללא קשר לסיבות שהובילו  שמנים?

 להשמנה? 

12 

על האדם עצמו, בין אם זו אשמה על כך שהוא בעל רק הגישה המקובלת היום מפילה את האשמה 

י הבריאות משקל עודף מלכתחילה ובין אם זו אשמה על כך שנכשל בדיאטה. בכך היא פוטרת את שירות

, הבעיה היא 14השמנהלארוך והקהילה המדעית מאחריות על כך שעדיין לא הצליחו למצוא פתרון לטווח 

  לא בדיאטה אלא באדם המבצע אותה.

בצורתה הנוכחית ונכיר בכך שבעיית ההשמנה מורכבת הרבה יותר ממה אם לא נכיר בכישלון הדיאטה 

מענה ופתרון אמתי מבלי זור לאוכלוסייה שלמה שזקוקה לשאנחנו מוכנים להודות, לעולם לא נצליח לע

עיה בבייש אותם, נוריד מכבודם ונכליל את כל השמנים תחת אותן הגדרות רק בגלל שהם סובלים משנ

 שחיצונית נראית זהה.  

‘‘There could be half a dozen reasons why an individual is obese and not all of 

them are to do with overeating, so maybe a few people here might want to think 

about that before making judgements’’
9
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 אפשר קצת אחרת

או נפשיות נעוץ במשקל  פיסיולוגיותעד היום היינו ממוקדי משקל, ההסבר לכל התחלואות בין אם 

להתחיל לחיות את חיינו בצורה בריאה וטובה גופינו ולכן כשנצליח להשיג את משקל היעד הנכסף נוכל 

יותר. אולם, לאור כל מה שנאמר עד כה נראה כי לא כך הדבר ובסופו של יום התוצאות שמתקבלות 

מהתמקדות בדיאטות בלתי פוסקות הן בדיוק הפוכות. מתוך הגישה ממוקדת משקל קיבלנו אוכלוסייה 

ראלי שמוביל בתורו לבעיות בריאותיות ונפשיות שלמה מבודדת, שחיה במרדף בלתי פוסק אחר יעד לא 

 חמורות.

‘‘We are being misled about our diet and are being led to an early death because 

of our ignorance. A lot of medical research can be down to who’s paying and 

what’s ‘in vogue’. And of course there’s the fame of ‘being right.’’
 9
  

 

( מציעה שינוי בגישה, הזזת הפוקוס ממשקל הגוף לקידום HAES) Health at every sizeהתנועה 

. הגישה 13התנהגויות מובילות בריאות לכל אדם כאשר המטרה היא בריאות ולאו דווקא ירידה במשקל

שלכל אדם יש את היכולת להשיג ( נשענת על ההנחה weight inclusive approachעליה הם מתבססים )

 .5ללא קשר למשקל ברגע שנתקיים בעולם שאינו מושתת על סטיגמות מדכאות well being-בריאות ו

weight inclusive approach 5מתבססת על מספר עקרונות מרכזיים-  

. ההבנה כי אנשים מגיעים באופן טבעי בשלל צורות וגדלים כשכולם שווים בזכות שלהם לבריאות פיסית 1

 ונפשית. 

 . הסתכלות הוליסטית ולא נקודתית על בריאות האדם כיוון שזו מורכבת מגורמים רבים ומגוונים.2

ם התמקדות ביעד סופי ויחיד . עידוד תהליך שיפור איכות חיים מתוך פוקוס על כל יום ויום בנפרד במקו3

אליו שואפים. החיים הם דינמיים וגם הצרכים היומיומיים שלנו משתנים איתם ומה שהיה נכון עבורנו 

ביום מסוים לא בהכרח יוביל לאותן התחושות ביום אחר, לכן חשוב בכל יום להמשיך ולמצוא התנהגויות 

ים גבוהה יותר ולא יתכן כי דרך אחת ויחידה בריאות שטובות לנו ומקדמות את המטרה שלנו לאיכות חי

 היא הנכונה באופן תמידי.

 . לא כל השמנים הם אותו הדבר, יש להתייחס לכל אדם כאינדיבידואל.4

האמונה שאם לא נדכא אדם, ונגרום לו לראות את עצמו כנחות הוא ישאף לבריאות ואיכות חיים טובה . 5

 יותר מתוך רצון וצורך פנימי שלו.

 כות חיים נדרשת בכדי להגיע לבריאות פיסית ונפשית.. אי6

קידום חוסר שביעות רצון של אדם הגישה החדשה מערערת את יסוד ההנחה של הגישה המקובלת כי 

יגרמו לכך שאותו אדם "יתפוס עצמו על ידי סטיגמות המביישות אותו ומפלות אותו כחריג בחברה מגופו 

 הפוך אדם בריא יותר.בידיים", יתחיל דיאטה וירד במשקל וי

 HAES  .דוגלים בהפך המוחלט, קידום אהבה עצמית וקבלה עצמית ללא קשר למשקל גופו של האדם

כאשר אדם רואה בעצמו כחלק מחברה, כאשר הוא רואה את עצמו כשווה ערך לאחרים וכאשר הוא מבין 

אחת  .13מקדמות בריאות כי גם לו מגיעה איכות חיים הוא יפעל להשיג אותה ויסגל לעצמו התנהגויות

א שברגע שאדם שמן יקבל את עצמו ויבין שזה בסדר שמשקל גופו "חורג" הטענות של הגישה המקובלת הי

ולמעגל בלתי פוסק של עלייה במשקל. במחקרים הוכח אחרת,  מהנורמה זה יוביל לאכילה לא מבוקרת 

 .13מצאו כי קבלה עצמית מובילה לשיפור בבחירות המזון והתנהגויות אכילה ולא נראתה עלייה במשקל
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HAES אכילה מודעת מלמדת ילה לפי מסגרת ותפריטמקדמים אכילה אינטואיטיבית לעומת אכ .

, להקשיב לאיתות הפנימי על רעב ושובע ולבחור מזון שיענה על אנשים להסתמך על הוויסות הפנימי שלהם

, להבדיל מהגישה המקובלת היום שגורמת לנו להתעלם מהם הצרכים האמתיים שהגוף מאותת להם

. דרך אכילה מודעת אדם מכיר את עצמו ולומד איזה ולאכול לפי זמנים, כמויות וסוגי מזון קבועים מראש

-מזונות מסוימים ומהן התחושות שנגרמות לו כתוצאה מכך כמו למשל מצב רגשות מובילים אותו לאכילת

נחמה והנאה. אכילה קשובה מקושרת עם שיפור בצריכה הקלורית, רוח, תחושת מלאות, רמות אנרגיה, 

 .13הפחתת הפרעות אכילה ולאי עלייה במשקל

ן מזונות אסורים או הגבלות אכילה מודעת קוראת תיגר על תפיסות רבות שהן חלק בלתי נפרד מחיינו, אי

 אלא הקשבה מוחלטת לגוף ובכך לספק לו את מה שהוא באמת זקוק לו.

לא מאמינה במסגרת נוקשה. היא דוגלת weight inclusive approach -גם בנוגע לפעילות גופנית ה  

נים בהכנסת הפעילות הגופנית כחלק מכלל פעולות היומיום, אורח חיים פעיל יותר ולאו דווקא זמ

ממוקדים וקבועים לעשיית ספורט. הפעילות הגופנית מקודמת לא מתוך המטרה שתוביל לירידה במשקל 

 .13אלא בגלל שאר היתרונות הפיסיים והפסיכולוגיים שלה

הגישה החדשה מעודדת אנשים לאהוב, לקבל ולדאוג לעצמם. היא מוקיעה כל סטיגמה או דעה קדומה 

שלילית אשר גורמת לביוש אוכלוסייה שלמה אך ורק על סמך מראה ובכך גורמת לפגיעה קשה באיכות 

 חייהם. גישה זו קוראת לאנשים ליהנות מאוכל ולא לפחד ממנו, לא להיות כבולים לכללים וחוקים

חיצוניים אלא להקשיב לבטוח בגוף שלהם ולא ללכת נגדו. היא נותנת זכות קיום לכל אדם באשר הוא, 

 ומדגישה כי זכותו של כל אחד לקבל יחס וטיפול כאינדיבידואל ולא כחלק מקבוצה. 

‘‘I’m a bit fat really although but I’d rather be the way I am than a self-obsessed 

weight watchers cult member who constantly talks about how many ‘points’ 

there are in food’’
9
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 סיכום

קדומות בנוגע להשמנה בין אם אנחנו מבחינים י היומיום שלנו לסטיגמות ולדעות כולנו חשופים בחי

 בכך או לא. 

יפה או הבחור הרזה והבחורה הטוב היא וכה בסוף הבכל פעם שאנחנו רואים סרט בו הדמות הראשית שז

שנראה כאילו הוא מתמיד בחדר כושר, והדמות המשנית היא הידיד הכי טוב השמנמן זה שלעולם לא ישיג 

 את הבחורה. וזה אם בכלל תופיע דמות שאינה עומדת בתקן המשקל. 

במבט מתנצל על  והמוכרת מסתכלת 0-4בין סים לחנות בגדים שהמידות בה נעות בכל פעם שאנחנו נכנ

קונה בחנות כי אין אפשרות להשיג את הבגד הזה במידה גדולה יותר, ובעצם למה שתהייה בכלל מידה 

 גדולה יותר לא עדיף לרדת במשקל ולהתאים את עצמך לטווח המידות הנורמטיבי?

בט בכל פעם שאנחנו יושבים במסעדה בוחנים את התפריט ומתלבטים איזו מנה לבחור, ואז מרימים מ

המלצר מגלגל עיניים לאחר שלקח הזמנה מזוג שלא מתאים לסקאלת המשקל רואים את לשולחן ליד ו

 שכולנו צריכים לעמוד בה.

בים את יכל המסרים האלה, בין אם הם ישירים וברורים ובין אם תת הכרתיים מחלחלים עמוק ומכת

 השקפת העולם שלנו.

ונאבקים בו ללא הצלחה וחלקנו  לים מעודף משקלכולנו חיים בפחד מהשמנה, חלקנו כי אנחנו סוב

 מעולם לא סבלנו מכך אך חוששים להגיע למצב הזה.

ל כמה אכלתי, מה אכלתי, כמה ספורט עשיתי ר מהחרדה משומן, מהחשיבה המתמדת עאף אחד לא פטו

 תאזן לטובתי.איכשהו הכל מהשבוע והאם 

על  , מקפידיםמרים על משקל "תקין"אך האם אנחנו משיגים את המטרה, יורדים במשקל או שו

 יומיומית?פעילות גופנית תפריט מאוזן ומדוקדק ו

מנו, או שהחברה הציבה לנו, מביא הרבה פעמים צסיון המתמיד לשמור על הגבולות שהצבנו לעיהנ

 לתוצאות הפוכות ולא רצויות. 

שזכרנו יגמר לפעמים בכך  רוח ירוד או כשהבגד שרצינו ללבוש לא יושב כמו-למשל, יום שבו קמנו במצב

שנחטא עם פרוסת העוגה שאנחנו לרוב לא מרשים לעצמנו, או ניקח את החטיף שאנחנו כל כך אוהבים 

 ת ששמנו לעצמנו מובילה לתחושת אכזבה עצמיתאבל לא נגענו בו כבר תקופה ארוכה. החריגה מההגבלו

 אבוד בגלל המעידה שלנו. שלא עמדנו במטרה שלנו, ותחושה כי כל מה שניסינו להשיג אולי 

לא נשיג אשמה, ובדרך כלל ל חוקים ומגבלות ומצד שני מעידות ולהתחיל מעגל בלתי פוסק ש עלולמכאן 

 .הסופית לשמה התחיל הכל את המטרה

התפיסה והשקפת העולם בנוגע לשומן ומשקל צריכה  אוליאז אולי בכל זאת לכולנו כדאי קצת אחרת? 

 להשתנות? 

ק לטובת האוכלוסייה שסובלת ממה שהגדרנו כעודף משקל והשמנה, אלא גם בשביל האוכלוסייה לא ר

 .שכן הצליחה להיות בטווח הנורמלי ובמשקל תקין אבל נמצאת גם היא במרדף אינסופי לשמור עליו

ל פוגעות בכמן אך הסטיגמות והדעות הקדומות לא חסות על אף אחד, הן אומנם מופנות כלפי האדם הש

 .תנואחד ואחת מא

   קצת הנאה ואושר? לחוותולא עדיף ללמוד כיצד לשים את המשקל בצד, להעדיף בריאות ואיכות חיים 

‘‘Being overweight is not a crime and ‘‘fat people’’ shouldn’t be outcast. Do 

none of you have friends, relatives that are fat? Have a bit of respect. And before 

anyone asks I’m not overweight.’’
 9
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